
		

Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati. 	
b) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.	Vedeti	morajo,	

da	 vam	 je	mar	 za	 njih	 in	 da	 so	 njihove	molitve	
pomembne.	

c) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

BOŽJI 
POMOČNIK 

ŽELIM BITI KOT JEZUS 

Pri	tej	lekciji	se	bodo	otroci	naučili,	da	so	lahko	tudi	oni	kot	Jezus,	s	tem,	
ko	pomagajo	in	služijo	drugim.	

	

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Skrb,	pomoč,	prijaznost,	poznati	Jezusa,	služiti.	

	
Na	 mizi	 razporedite	 nekaj	 starih	 revij.	 Ko	 otroci	
prispejo,	 naj	 prelistajo	 revije	 in	 poiščejo	 ljudi	 ali	
stvari,	 ki	 pomagajo	 drugim;	 kot	 na	 primer	
zdravnik,	 avto,	 čistilna	 sredstva,	 pohištvo,	 orodje	
ipd.	 Otroci	 naj	 se	 odločijo	 in	 razložijo,	 kako	 te	
stvari,	 ki	 so	 jih	našli,	 pomagajo	drugim.	Nato	naj	
te	slike	izrežejo	iz	revij	in	nalepijo	na	steno.	
	
	
	

	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
b) Prošnjo	 za	 vodstvo,	posebej	 za	učitelje,	 da	bi	

Božja	 beseda	 bila	 podeljena	 na	 pomenljiv	
način.		

c) Prošnjo	 za	 otroke,	 da	 bi	 bili	 odprti	 za	 učenje	
Božje	besede	in	povabilo	Svetemu	Duhu,	naj	je	
prisoten	v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
Jezusu,	 kako	 je	 svojim	 učencem	 umil	 noge,	
neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	
uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 da	 bodo	 otroci	
vsebino	lažje	razumeli.	Uporabite	različne	glasove	
za	Jezusa	in	Petra.	
	

Uvod: 	
Nekega	 dne	 se	 je	 Gospod	 Jezus	 srečal	 s	 svojimi	
učenci	 na	 večerji.	 To	 je	 bilo	 tik	 pred	 praznikom	
pashe,	 kar	 je	 praznoval	 ves	 Jeruzalem.	 Jezus	 je	
vedel,	 da	 ne	 bo	 več	 dolgo	 na	 zemlji	 in	 je	 želel	
svoje	 učence	 naučiti	 čim	 več.	 Že	 je	 bil	 čas	 za	
večerjo,	 ko	 se	 je	 Jezus	 ustavil,	 da	 bi	 storil	 nekaj	
zelo	 pomembnega.	 Želel	 je	 naučiti	 svoje	 učence,	
kaj	pomeni	pomagati	in	služiti	drugim.	Preberimo	
preostanek	zgodbe	iz	Svetega	pisma	in	poglejmo,	
kaj	je	Jezus	storil.		
	

Preberite	Janez	13,4-17	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	je	Jezus	storil	svojim	učencem?	(Umil	jim	je	

noge.)		
2) Ali	 je	 Peter	 sprva	 želel,	 da	 mu	 Jezus	 umije	

noge?	(Ne.)	
3) Če	 bi	 sedeli	 za	 mizo	 skupaj	 z	 Jezusom,	 ali	 bi	

želeli,	 da	 vam	 umije	 noge?	 Zakaj	 da	 ali	 zakaj	
ne?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

4) Ali	 je	 Jezus	 pokazal	 svojim	 učencem,	 kaj	
pomeni	pomagati	in	služiti	drugim?	(Da.)	

5) Ali	je	pomoč	drugim	nekaj,	kar	moramo	storiti,	
ali	nekaj,	 kar	 si	moramo	želeti	početi?	 (Nekaj,	
kar	si	moramo	želeti	početi.)	

6) Naštejte	 še	 druge	 možnosti,	 kako	 lahko	
pomagamo	 drugim,	 razen	 umivanja	 nog.	
(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

	

OGLED	CERKVE	(aktivnost)	
Otroke	 se	 popelje	 na	 kratek	 ogled	 cerkvenih	
prostorov,	 kjer	 ljudje	 pomagajo	 drugim	 in	 jim	
služijo.	
	

Teme:	
Cerkev,	pomoč,	služiti.	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 se	 odločite,	 kam	 boste	
peljali	 otroke	 in	 jim	 pokazali	 prostor,	 kje	 ljudje	
pomagajo	drugim	in	služijo	Bogu.	Nekaj	primerov:	
kuhinja,	 dvorana	 cerkve,	 druga	 učilnica,	
previjalnica,	vrt,	pisarne.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Naj	 se	 otroci	 postavijo	 v	 vrsto	 in	 se	 primejo	 za	
vrvico.	 Ko	 si	 boste	 ogledovali	 cerkev,	 opomnite	
otroke,	 da	 se	 morajo	 držati	 vrvice,	 da	 bi	 ostali	
skupaj	in	hodili	organizirano.	Ko	boste	prispeli	do	
posameznih	prostorov,	se	pogovorite	o	tem,	kako	
tukaj	 ljudje	 pomagajo	 drugim.	 Vprašajte	 otroke,	
ali	 poznajo	 koga,	 ki	 dela	 v	 enem	 izmed	 teh	
prostorov.		
	

Pogovor:	
Ko	se	vrnete	v	učilnico,	razložite,	da	 je	še	mnogo	
več	 ljudi	 v	 cerkvi,	 ki	 pomagajo	 drugim	 in	 služijo	
Bogu	na	razno	razne	načine.	Vprašajte	otroke,	kaj	
bi	oni	želeli	početi	v	cerkvi,	ko	odrastejo.	
	

»Posnemajte torej Boga, 
saj ste njegovi ljubljeni 

otroci .« 
Efežanom 5,1 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Boga	 lahko	slavimo	 in	častimo	zaradi	 tega,	kar	 je	
in	 zaradi	 vseh	 čudovitih	 stvari,	 ki	 jih	počne.	Med	
ponavljanjem	te	vrstice	se	pogovorite	z	otroki,	kaj	
je	tisto,	kar	Bog	počenja	in	bi	morali	tudi	mi.	

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Vrvica	(dolga	pribl.	3m)	
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KDO	JE	BOŽJI	POMOČNIK?	(aktivnost)	
Otroci	 obkrožijo	 slike,	 na	 katerih	 je	 prikazan	
dober	Božji	pomočnik.	
	

Teme:	
Sposobnosti,	poslušnost,	pomoč.	
	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	7	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 pripravite	 kopijo	 predloge	 za	
vsakega	otroka.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Pojasnite	otrokom,	da	Bog	želi	od	nas,	da	drugim	
z	 veseljem	 pomagamo	 in	 damo	 pri	 tem	 vse	 od	
sebe.	Naj	otroci	na	predlogi	obkrožijo	slike	ljudi,	ki	
z	veseljem	delajo	dobro	delo.	
	

Pogovor:	
1) Kako	smo	mi	lahko	Božji	pomočniki?	(S	tem,	ko	

pomagamo	 drugim,	 v	 bistvu	 pomagamo	 tudi	
Bogu.)	

2) Zakaj	 je	 pomembno,	 da	 damo	 vse	 od	 sebe?	
(Ker	to	ugaja	Bogu.)	

3) Ali	 naj	 smo	 užaljeni,	 ko	 nas	 kdo	 prosi	 za	
pomoč?	(Ne.)	

	
	
	
	
Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	 lahko	 zahvalijo	 Bogu	 za	 prigrizke	 in	 ostale	
blagoslove.	 Zaključna	 molitev	 mora	 biti	 kratka.	
Zapomnite	 si,	 da	 otroci	 želijo	 čim	 prej	 zagristi	 v	
prigrizek	 ali	 preiti	 na	 naslednjo	 fazo	 svojega	
dneva.	
	

Prigrizek:	
Za	 današnji	 prigrizek	 prinesite	 različne	 vrste	
piškotov.	 Prosite	 nekaj	 otrok,	 da	 vam	 pomagajo	
postreči	tako,	da	poskrbijo,	da	vsi	dobijo	piškot	in	
da	razdelijo	lončke	ter	nalijejo	sok	ali	vodo.	Če	je	
možno,	 poskrbite,	 da	 bo	 vsak	 od	 otrok	 dobil	
določeno	 zaposlitev.	 Po	 molitvi	 zahvale	 se	
pogovorite	o	 različnih	načinih,	na	katere	 je	 Jezus	
pomagal	ljudem,	ki	jih	je	spoznal.		
	
	
	
Naj	se	otroci	zberejo	v	velik	krog.	Izberite	otroka,	
ki	 bo	 Jezusov	 pomočnik	 in	 ostalim	 naročite,	 da	
ponavljajo	za	tem	otrokom.	Na	primer,	pomočnik	
skače	 na	 eni	 nogi,	 ploskne,	 naredi	 grimaso	 itd.	
Ostali	otroci	morajo	te	stvari	ponoviti	za	njim.	Po	
nekaj	trenutkih,	 izberite	drugega	»pomočnika«	in	
nadaljujte	igro,	dokler	ne	bodo	vsi	otroci	prišli	na	
vrsto.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	
	 	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (7 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	5)	
Pisala	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	spet	prihodnji	teden,	da	se	
naučite	o	tem,	zakaj	potrebujemo	
Boga	 in	 kako	 biti	 bolj	 podobni	
Jezusu.	
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil o tem, kako je lahko podoben Jezusu tako, da pomaga 
drugim. Ko imamo druge za bolj pomembne od sebe in smo jim pripravljeni 
pomagati, je Bog zelo zadovoljen. Prav tako je vaš otrok spoznal, da obstaja veliko 
načinov, na katere se lahko služi drugim in vsi so pomembni (svetopisemsko 
besedilo iz Janeza 13,4-17).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci.« (Efežanom 5,1)  
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako mu bo to pomagalo utrditi znanje, pridobljeno na verouku. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Izberite kategorijo in skupaj z otrokom naštejte službe, ki spadajo v to kategorijo: 
1. Službe, kjer ljudje nosijo uniformo – policist, vojak, medicinska sestra, hotelski 
delavec. 
2. Poklici, kjer človek uporablja vozilo – policist, taksist, poštar ...) 
3. Poklici, ki zahtevajo mnogo učenja – zdravnik, odvetnik, profesor ...)  
4. Službe, kjer se delavci lahko umažejo – vrtnar, rudar, avtomehanik, slikar ...)  

Službe lahko spadajo tudi v več kategorij. Kdor se ne more spomniti službe 
posamezne kategorije, izgubi. Skozi to igro pojasnite otroku, da je toliko različnih 
služb, ki vplivajo na ljudi na različne načine. Kakršnokoli službo imamo, jo moramo 
oprvaljati, kot da služimo samemu Gospodu. 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti za vse različne načine, na katere lahko pomagam drugim. 
Pomagaj mi ne pozabiti služiti tebi z veseljem in brez pritoževanja, ne glede na to, 
kakšno službo opravljam. Hvala ti tudi, Gospod, za vse ljudi, ki so pripravljeni delati 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
Dragi starši! 
 

Ta list vas seznanja, kaj se je vaš otrok danes učil pri verouku. Vključena je 
svetopisemska vrstica, predlagana aktivnost za utrjevanje lekcije in kratka 
molitev. Če boste vključeni in se boste pogovarjali s svojim otrokom, bo to 
poplačano vam in otroku. 
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