
Jezus obudi deklico, lekcija 18, str. 52-54 

 

1. Molitev: Zapoj pesem Kdo je kralj divje džungle? Posnetek najdeš tukaj: 

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

Besedilo se glasi: 

Kdo je kralj divje džungle? 

Kdo je kralj morja? 

Kdo je kralj vse zemlje, kralj mojega srca? 

On Jezus imenuje se, Jezus, 

on je kralj morja. 

on je kralj vse zemlje, kralj mojega srca. 

 

2.  Da ponoviš vsebino zadnje lekcije, najdi sedem razlik med spodnjima risbama 

 

 

3. Gotovo ste že sami bili bolni, morda kdo od vas tudi huje. Če vprašate starše, so si takrat 

gotovo prizadevali, da bi naredili vse, da bi čimprej ozdraveli. Podobno se je trudil tudi Jair, 

ki je imel hčerko, ki je zbolela. Kaj se je dogajalo, so lahko pogledate v videu, ki ga najdete 

tukaj  - https://www.youtube.com/watch?v=bH3j8DpkW78. 

Dogodek lahko najdete tudi v vašem Svetem pismu. 
 



Napisan tudi tukaj: 
Ko se je Jezus prepeljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njem velika množica. Bil je 
pri jezeru. Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jaír po imenu. Ko ga je zagledal, je 
padel k njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč: »Z mojo hčerko je zelo hudo. Pridi in položi 
roke nanjo, da ozdravi in ostane pri življenju!« In odšel je z njim. 
Ko je še govoril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jaíru: »Tvoja hči je umrla. Kaj še 
nadleguješ učitelja?« Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku shodnice: »Ne 
boj se, samó veruj!« In nikomur ni dovolil, da bi šel z njim, razen Petru, Jakobu in Janezu, 
Jakobovemu bratu. Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in 
zelo žalovali.Vstopil je in jim rekel: »Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« In 
posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel s seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so 
bili z njim, in stopil tja, kjer je bila deklica. Deklico je prijel za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar v 
prevodu pomeni: »Deklica, rečem ti, vstani!« Deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč 
dvanajst let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naročil, naj tega nihče ne izve, 
in je velel, naj ji dajo jesti. (Mr 5,21-24.35-43) 
 
 
4. Naloge: 

- Da ponoviš zgodbo o Jezusu, postavi risbe na strani 53 v pravilni vrstni red. 

- Na strani 54 reši križanko. 

- Najdi pot skozi labirint! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Domača naloga: Nariši risbo za svojega zdravnika, moli zanj in mu risbo ob naslednjem 

obisku izroči. 

 

 

 


