
Jezusovi prijatelji, lekcija 14, str. 39-41 

 

1. Molitev: Zavrtite si pesem Ti si moj prijatelj - http://sku.rkc.si/wp-

content/uploads/2018/12/ti-si-moj-prijatelj.mp3  

Ti si moj prijatelj (3x), Jezus Gospod.   

 

2. Izberi si neko nalogo (npr. pospravi v peresnico svoje barvice, ki si jih dal/a na 

začetku z nje  …) in jo poskusi opraviti sam/a. Prosi koga od starejših, da ti štopa, 

koliko časa si potreboval/a, da si nalogo opravil/a. Nato prosi nekoga (sestro, brata, 

katerega od staršev …), da ti pomaga narediti isto opravilo. Kdaj  je bila stvar hitreje 

narejena – ko si delal/a sam ali ko si imel/a pomočnika. 

Dejstvo je, da bo skupina hitreje opravila z nalogo. Pa ne samo, da skupina poveča 

učinkovitost, v njej je tudi lažje premagati poraze oz. težke trenutke, saj nas drugi 

potolažijo. Pa tudi veselje se pomnoži … Pomisli samo, koliko bolje se je igrati, če so s 

teboj prijatelji, kot če se igraš sam/a (tudi če gre za računalniško igrico). 

 

3. Vsega tega se je zavedal tudi Jezus, ko je okrog sebe zbiral ljudi. Med tistimi, ki so 

mu sledili, si jih je izbral 12, ki jih je imenoval apostoli. Ti so imeli nekako tri naloge:  

- biti z Jezusom,  

- oznanjati Jezusa,  

- boriti se proti hudemu duhu/skušnjavcu. 

Dogodek Jezusovega poklica apostola Petra si lahko pogledate tukaj:  

https://www.youtube.com/watch?v=AcZYukJZOg4 

 

ali pa si ga preberete v otroškem Svetem pismu. 

 

Napisan pa je tudi tukaj: 

Nato je šel na goro in poklical k sebi, katere je sam hotel. In odšli so k njemu. Postavil jih je 

dvanajst, ki jih je imenoval tudi apostole, da bi bili z njim in bi jih pošiljal oznanjat  ter bi imeli 

oblast izganjati demone. Postavil jih je torej dvanajst: Simona, ki mu je dal ime Peter, Jakoba, 

Zebedejevega sina, in Jakobovega brata Janeza, katerima je nadel ime Boanergés, to je Sinova 

groma, Andreja, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Tadeja, Simona 

Kananeja in Juda Iškarijota, ki ga je izdal. (Mr 3,13-19) 
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Seveda je teh, ki bili Jezusovi učenci, bilo več – nekje je omenjenih 72, ki jih je poslal v 

parih oznanjat. Drugje so omenjene žene, ki so hodile z njimi. Se pravi, da je Jezus imel 

kar nekaj prijateljev. 

Kot je v svojem času klical Jezus, kliče tudi danes. Vsak od nas je poklican, da je njegov 

prijatelj. Pomisli, kaj pomeni biti Jezusov prijatelj. 

 

4. Naloge: 

- Na prazen list obriši svoje stopalo in vanj nariši, kaj ti je pri Jezusu všeč – zakaj želiš 

biti njegov prijatelj. 

- Na strani 40 v delovnem zvezku napiši imena vseh dvanajstih apostolov. 

 

5.  Domača naloga:  Vsak večer pri večerni molitvi se spomni na enega prijatelja in se 

zanj zahvali. 

 

 


