
Jezus in hromi mož, lekcija 16, str. 45-47 

 

1. Molitev: Zmoli molitev O, gospa moja, v kateri so omenjeni deli telesa.  

 

2. Poglej  risanko na povezavi - https://www.youtube.com/watch?v=WjqiU5FgsYc . Si lahko 

predstavljaš, kako se je počutil fantek, ki ni imel obeh nog? Česa vse invalidni, ki recimo ne 

morejo hoditi, ne morejo početi? Poznate koga, ki je tak? Si lahko predstavljate, kakšne so 

želje takega človeka? 

 

3. Tudi v Jezusovem času so živeli ljudje, ki so imeli telesne omejitve. Poglejte si video, ki 

govori o dogodku, ko k Jezusu prinesejo hromega  - 

https://www.youtube.com/watch?v=HtPnD2FOFfk (vklopite podnapise in jih nastavite na 

slovenščino). 

ali pa si o njem preberite v otroškem Svetem pismu. 
 
Napisan tudi tukaj: 
Ko je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnáum, se je razvedelo, da je v hiši. Veliko se jih je zbralo, 
tako da še v preddverju ni bilo več prostora, in jim je govoril besedo. Tedaj so prišli in k njemu 
prinesli hromega, ki so ga štirje nosili. Ker ga zaradi množice niso mogli prinesti predenj, so nad 
mestom, kjer je bil, odkrili streho; naredili so odprtino in spustili posteljo, na kateri je ležal 
hromi. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: »Otrok, odpuščeni so ti grehi!« Sedelo 
pa je tam nekaj pismoukov, ki so v svojih srcih premišljevali: »Kaj ta tako govori? To je 
bogokletje! Kdo more odpuščati grehe razen enega, Boga?« Jezus je v duhu takoj spoznal, da 
pri sebi tako premišljujejo, in jim je rekel: »Kaj tako premišljujete v svojih srcih? Kaj je laže: reči 
hromemu: ›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: ›Vstani, vzemi posteljo in hôdi‹? Ampak da boste 
vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,« je rekel hromemu, »ti pravim: 
Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov!« Ta je vstal in takoj dvignil posteljo ter šel ven 
vpričo vseh, tako da so bili vsi iz sebe in so slavili Boga ter govorili: »Kaj takega še nikoli nismo 
videli.« (Mr 2,1-12) 
 
Jezus najprej prepozna vero tako hromega (hrom je tisti človek, ki se ne more premikati) kot 
tudi vero njegovih prijateljev. Če ti namreč ne ni bili prepričani, da je Jezus sposoben ozdraviti 
njihovega prijatelja, gotovo ne bi vztrajali v tem, da ga mora na vsak način spraviti do njega. 
 
 
4. Naloge: 

- Na strani 46 ob dele telesa napiši, kaj lahko dobrega počneš z njimi. 

- Na strani 47  naredi obe nalogi. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WjqiU5FgsYc
https://www.youtube.com/watch?v=HtPnD2FOFfk


- Za utrditev dogodka, lahko iz priloženega lista izdelaš premikajočo sliko. 

Najprej obe risbici pobarvaj in razreži. Prav tako zareži tudi po odebeljenih črtah (štiri so) na 

risbi s hišo. Nato trak s tremi prizori izreži in pravilno vtakni skozi zareze in ga potegni 

navzdol. Spremljal boš lahko opisani dogodek srečanja Jezusa s hromim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Domača naloga: Nekomu iz svoje družine naredi dobro delo. 

 

 

 

 

 



 

 


