
Jezus je skušan v puščavi, lekcija 13, str. 37-38 

 

1. Molitev: Zavrtite si pesem Kdo je kralj džungle? - 

https://www.youtube.com/watch?v=u8JRhmV8f9E  

 

2. Za začetek si poglejte risanko z backom Jonom. 

https://www.youtube.com/watch?v=mcD5VVUB2aA  

Velika ovca se ni mogla obvladati pri hrani. Za slaščice, ki se jim ni mogla upreti, bi 

lahko rekli, do so ji predstavljale skušnjavo. Skušnjava je lahko vsaka stvar, ki se nam 

zdi mamljiva, privlačna, vendar nam škodi. Za katero stvar bi zase dejal, da ti 

predstavlja skušnjavo? Imeti skušnjave je človeško. 

 

3. Tudi Jezus je imel skušnjave. 

Dogodek si lahko pogledate tukaj:  

https://www.youtube.com/watch?v=dKp0PUngRe8 

 

ali pa si ga preberete v otroškem Svetem pismu. 

 

Napisan tudi tukaj: 

Tedaj je Duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil štirideset dni in 

štirideset noči, je postal naposled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, 

reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od 

kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« 

Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel: »Če si Božji 

Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval in: Na rokah te bodo nosili, 

da z nogo ne zadeneš ob kamen.« 

Jezus mu je odgovoril: »Pisano je tudi: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!«  

Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo 

slavo ter mu rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.« Jezus mu je tedaj dejal: 

»Poberi se, satan, kajti pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!« 

Tedaj ga je hudič pustil, in glej, angeli so pristopili in mu stregli. (Mt 4,1-11) 

 

Jezus je premagal tri skušnjave: 

- Ker se je odpravil v puščavo, kjer je želel moliti in se postiti, bi bilo zanj slabo, 

če bi goljufal in si naredil iz kamnov kruh za hrano. In tega se je Jezus zavedal. 

- Prav tako je Jezus vedel, da se Boga ne sme preizkušati (da bi skočil s templja). 

- In Jezus je tudi vedel, da je le Bog vreden našega čaščenja.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=u8JRhmV8f9E
https://www.youtube.com/watch?v=mcD5VVUB2aA
https://www.youtube.com/watch?v=dKp0PUngRe8


Jezus je v pogovoru s skušnjavcem uporabil Sveto pismo, s katerim je lahko 

zavrnil  skušnjave. Tudi za kristjane, ki se želijo v različnih situacijah (tudi v 

skušnjavah) pravilno odločati, je prebiranje Svetega pisma dobra pomoč. Iz njega se 

lahko naučimo, kako ravnati v določenih primerih. Ob Svetem pismu so tu tudi ljudje, 

ki so nam blizu in nas poznajo, ki jih lahko prosimo za pomoč. In seveda nam koristi, 

če se ne zadržujemo v bližini stvari, ki nam predstavljajo skušnjavo.  

  

4. Naloge: 

- Na strani 38 naredi naloge – dopolni povedi, odgovori na vprašanje in prečrtaj  

odvečno črko v stavku.-  

 

5.  Domača naloga: Poskušaj se odpovedati eni od skušnjav. 

 

  



Dragi starši! 

Pošiljam navodila za delo pri verouku tega tedna (26. januar 2021).  

Čeprav naj bi otroci ta teden že šli normalno v šolo, verouk ostaja kot obšolska delavnost 

še naprej na daljavo. Se pa približuje čas, ko bomo tudi pri njem v živo.  

Ostanite zdravi in lep teden. 

fani 

 

 

 

  

 


