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Priprava:  Skupaj pripravimo oltarček. Nanj pripravimo Sveto pismo. Poiščemo nekaj 
fotografij dobrih prijateljev ali kakšno stvar, ki nas spominja nanje. 
 
Znamenje križa. 
 
Pogovor:  Kaj je potrebno, da zares dobro spoznamo prijatelja? Ko nekoga prvič ali le 
nekajkrat srečamo, še nismo zares dobri prijatelji. Če pa z njim preživimo več časa, se veliko 
pogovarjamo in si zaupamo, pa prijateljstvo postane vedno globlje. Pripovedujmo si o naših 
najboljših prijateljih in kaj nas z njimi povezuje. 

Danes bomo brali o tem, kako je Jezus dva učenca povabil k sebi domov na obisk za cel dan. 
Želel ju je dobro spoznati, da bi postali prijatelji. 
 
Sveto pismo:  Preberemo odlomek iz Janezovega evangelija o prvih učencih (Jn 1,35-42) 
 
Naslednji dan je Janez spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. Ozrl se je na Jezusa, ki je šel 
mimo, in rekel: »Glej, Božje Jagnje!« Učenca sta slišala, kar je rekel, in odšla za Jezusom.  Jezus pa se 
je obrnil, in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rekla sta mu: »Rabi (kar v 
prevodu pomeni učitelj), kje stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.« Šla sta torej in videla, 
kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog desete ure. Eden od teh, ki sta slišala Janezove 
besede in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Simona Petra. Ta je najprej našel svojega brata Simona in 
mu je rekel: »Našli smo Mesija« (kar v prevodu pomeni Maziljenec). Privedel ga je k Jezusu. Jezus je 
uprl pogled vanj in rekel: »Ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kefa« (kar se prevaja Peter). 

 
Razlaga:  Ob svojem krstu v Jordanu, preden je začel javno delovati, Jezus še ni imel učencev. 
Janez Krstnik pa je svojim učencem povedal, da je Jezus tisti, ki ga ljudstvo že tako dolgo 
nestrpno pričakuje, da je on Odrešenik. Tako sta bila dva njegova učenca zelo navdušena, ko 
sta videla Jezusa in sta ga želela spoznati.  

To srečanje z Jezusom je bilo zanju nekaj tako zelo posebnega, da jima je spremenilo 
življenje. Postala sta njegova učenca in povsod hodila z njim. Tega, kar sta spoznala o Jezusu, 



sploh nista mogla zadržati zase. Kar takoj sta tekla k prijateljem in tudi njih pripeljala k 
njemu. 

Tudi vsakega izmed nas ima Jezus tako rad, da si želi preživeti veliko časa z nami. Ne, zanj 
nismo preveč nepomembni, premajhni, premalo izobraženi, ali premalo sposobni. Za Jezusa 
smo zelo pomembni, saj smo s krstom postali Božji otroci, bratje in sestre, dediči njegovega 
Očeta. Zato si nam želi biti blizu. Vedno nas čaka in nas je pripravljen povabiti k sebi domov. 
Skozi Božjo besedo ga lahko vedno bolj in vedno globlje spoznavamo. Tako bo zaznamoval in 
spremenil tudi naša življenja.   
 
Molitev:  Jezusu povemo, da bi ga radi dobro spoznali in bi zato radi preživeli veliko časa z 
njim. Z molitvijo O Jezus, blagoslovi me  Jezusa prosimo, da nas sprejme v svoje srce. 
 
Pesem:  Skupaj se (s posnetkom) naučimo in zapojemo pesem, ki govori o tem, da nas Jezus 
tudi danes vabi: “Pridite in poglejte!”  
(link do posnetka: http://www.juvan.rkc.si/mp3/2Na%20pragu%20upanja/06-Ucitelj,%20kje%20stanujes.mp3) 
 

UČITELJ, KJE STANUJEŠ 
1.Učitelj, kje stanuješ, kje si? 
Zgubljeni smo in sami, kje si? 

Na pragu tisočletja, kje si? 
Spet pridi v naša mesta, kje si? 

 
2. Učitelj, kje stanuješ, kje si? 

Tu ni prostora zate, kje si? 
Vse vemo in imamo, kje si? 

A smisla ne poznamo, kje si? 
 

3. Učitelj, kje stanuješ, kje si? 
Če si nas res odrešil, kje si 

Kje hodiš, ko trpimo, kje si? 
Premagaj hudobijo, kje si? 

 
4. Učitelj, kje stanuješ, tu si. 
In mi smo tvoja Cerkev, tu si. 

Po krstu in v veri, tu si. 
Živimo naj v ljubezni, tu si.

Pridite in boste videli! 
Pridite, odprite končno oči! 

Pridite, poiščite me spet! 
Pridite, ker potrebuje nas svet! 

 
 
 
 
 

Spodbuda: Premislimo, kdaj si v tednu lahko vzamemo nekaj trenutkov, ki jih preživimo z 
Jezusom. Zjutraj, ko vstanemo ali raje zvečer, pred spanjem? Mogoče popoldne med 
opravljanjem hišnih del? Ali pa v kratki pavzi med pisanjem domačih nalog? 
Ko se odločimo, si to napišemo na listek in ga postavimo tja, kjer nas bo ob pravem trenutku 
spomnil na čas z Jezusom.  


