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5 .  p o s t n a  n e d e l j a :  Jezus obudi Lazarja 
 

 

Vstopno mesto  

Igramo se igro »okameneli«. Vsem igralcem z vrvico narahlo zvežemo nogi. Po prostoru lahko hodimo 
na način mumije (roke ob telesu, kratki koraki). Eden izmed igralcev lovi. Kdor je ujet, mora 
nepremično obstati na mestu. Reši ga drug igralec tako, da se ga dotakne.  

Pogovorimo se ob vprašanjih:  

- Kako je hoditi, če imamo zvezane noge?  

- Kako si se počutil, ko si bil rešen?  

- Kdaj se človek ne more premikati?  

Danes bomo poslušali zgodbo iz Svetega pisma o človeku, ki je bil že mrtev, a ga je obiskal njegov 
prijatelj Jezus.  

Oznanilo 

Božjo besedo (Jn 11,1-45) pripovedujemo (lahko tudi po vlogah, kot je predlagano v molitvenem 
bogoslužju) ob ilustracijah (ppt-predstavitev).  

Tisti čas je bil neki bolnik, Lazar iz Betánije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, 
ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem in mu obrisala noge s svojimi lasmi. Njen brat Lazar je bil 
bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo: »Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.« Ko je 

Jezus to slišal, je rekel: »Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan 
Božji Sin.« 

Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še dva dni v kraju, 
kjer je bil. Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo. /…/ Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, 
da ga zbudim.« Učenci pa so mu rekli: »Gospod, če spi, bo ozdravél.« Jezus je govóril o njegovi smrti, 
oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju. Tedaj jim je Jezus povedal odkrito: »Lazar je umrl. 
Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali. A pojdimo k njemu!«  

Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že štiri dni v grobu. Betánija pa je blizu Jeruzalema, 

približno petnajst stadijev od njega. Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi 
njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti; Marija pa je sedela doma. 

Marta je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl; a tudi zdaj vem, da ti bo 

Bog dal, kar koli ga zaprosiš.« Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.« Marta mu je dejala: »Vem, da bo 
vstal ob vstajenju poslednji dan.« Jezus ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, 

bo žível, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« 
Odgovorila mu je: »Da, Gospod. Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet.« In ko je 
to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro. Skrivaj ji je dejala: »Učitelj je tukaj in te kliče.« Ko 
je ta to slišala, je hitro vstala in mu šla naproti. /…/ 

https://drive.google.com/file/d/1VBF4EFf0r1C5Z71meNRbhN_xy3SVyKGn/view?usp=sharing
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Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus. Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla: »Gospod, 
ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl.« Ko je Jezus videl, da joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z 
njo, ga je do srca ganilo in je vzdrhtél. In dejal je: »Kam ste ga položili?« Rekli so mu: »Gospod, pridi 
in poglej!« Jezus se je zjokal. Judje so tedaj govorili: »Glejte, kako ga je imel rad.« Nekateri izmed 
njih pa so dejali: »Ali ni mógel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl?« 

Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel h grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen. 
Jezus je rekel: »Odstranite kamen!« Marta, sestra umrlega, mu je dejala: »Gospod, že ima zadah, saj 
je četrti dan mrtev.« Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš 
verovala?« Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si 
me uslišal. Vedel sem, da me vsělej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da 
bi verovali, da si me ti poslal.« 

In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. Noge in roke 

je imel povezane s povôji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: »Razvežite ga in 
pustíte, naj gre!« Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je stóril, je začelo verovati vanj. 

Pogovorimo se ob vprašanjih:  

- Kaj pomeni, da je nekdo mrtev? (Ne more se premikati. Njegovo telo jej negibno. Pokopljemo ga.) 

- Kako sta se počutili Marija in Marta? (Bili sta žalostni.) 

- Zakaj je Jezus obudil Lazarja? (Ker je Bog. S tem nam je pokazal, da je močnejši kot smrt.) 

Sklepna molitev 

Jezus, hvala ti, da si nam pokazal, da si močnejši od smrti. Naj vedno ostanemo tvoji prijatelji. Amen. 
 

Namig za molitev med tednom  

Vsak večer v molitvi naštej svoje prijatelje in Jezusa prosi, naj jih varuje. 

 

Namig za igro in ustvarjanje 

Pripravi 3 prazne papirnate lončke. Nanje nariši skalo, s katero so v Jezusovih časih zaprli grob. Na 
manjšo palčko nariši Lazarjev obraz in palčko ovij s povojem.  

Eden izmed igralcev Lazarja skrije pod enega izmed lončkov. 
Lončke premika 10 sekund (lahko štejete do 10). Drugi premikanje 
opazuje in na koncu skuša ugotoviti, v katerem »grobu« (lončku) 
je Lazar. Izbranega dvigne in reče: »Lazar, pridi ven!« Če je pri tem 
uspešen, dobi točko. (Če je igralcev več, tekmujemo v skupinah). 
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POVEŽI IN POBARVAJ! 
 


