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POGUMNI LJUDJE 

15. enota, str. 76–79 
  

 
 
 

 

 
Tokratna lekcija nam bo spregovorila o prerokih.  
 
Beseda »prerok« nas lahko na prvi pogled zavede in zmotno sklepamo, da je to 
nekdo, ki prerokuje. To ne drži.  

 Preroki so ljudje, o katerih beremo predvsem v Stari zavezi Svetega pisma. 
Bog jih je poklical v posebno službo, da so govorili v Njegovem imenu. Bog jih je 
izbral, da so ljudi opominjali na zavezo in prijateljstvo z Njim. Nekateri od njih so 
predvsem obsojali greh in svarili ljudi pred kaznijo zanj, drugi pa so v ospredje 
postavljali sporočilo, kako Bog ljudi svoje ljudstvo. 
 

 V učbeniku na strani 76 preberi zgodbo o Mateju in »prerokih« v njegovem 
življenju.  

 Vsak od nas je poklican za »preroka«. Nekatere Bog pokliče, da mu služijo 
kot posvečeni – kot duhovniki, redovniki ali redovnice. Drugi, večina, pa nas je 
poklicanih, da smo v okolju, kjer živimo, v šoli, službi, kjer delamo, na 
počitnicah, na vasi ali v mestu, v slaščičarni, kinu, ambulanti, tovarni, pisarni, na 
Facebooku, snepu… povsod, kjer smo – da smo povsod preroki za druge.   
 

 

 
 

 Preberi tudi besedilo na straneh 77 in 78, kjer sta predstavljena 
svetopisemski prerok Jeremija in prerok današnjega časa – papež. 

 Na tej strani si lahko pogledaš video o fantu, ki je bil odličen prerok v 

današnjem času. 😉 
 
 

https://youtu.be/feA94xhpXBM
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 V delovnem zvezku reši naloge na strani 68 in 69 ter odgovori na vprašanja 
na strani 70. 
 
 

 

 
Vsak večer, preden zaspiš, se Jezusu zahvali za vsaj eno lepo stvar, ki si jo 
doživel čez dan. Prosi Jezusa, naj ti pomaga, da bi bil dober prerok.  
 

 

  

 


