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Z JEZUSOM POSTAJAMO NOVI LJUDJE 
Enota 18, str. 76–79 

 

 

V postnem času, ki je trajal 40 dni, smo se pripravljali na praznovanje velike 
noči, našega največjega krščanskega praznika, ki nas spominja na to, kako je 
Jezus premagal greh in smrt ter vstal od mrtvih.  
S praznovanjem velike noči smo vstopili v velikonočni čas, ki traja dlje kot postni 
– traja 50 dni. Lahko bi tudi rekli, da traja »celo leto«, ker se vsako nedeljo oz. 
vsak dan pri sv. maši spominjamo, da je Jezus vstal od mrtvih.  
 

 

 

 V učbeniku na straneh 88 in 89 preberi odlomke iz Svetega pisma, ki 
opisujejo, kaj se je dogajalo na veliko noč – kako so žene našle prazen Jezusov 
grob in kako so se z vstalim, živim Jezusom srečali apostoli.  
 

 Poglej si filmčke o veliki noči in o velikonočnem ponedeljku.  
 
Preberi tudi ostalo besedilo na straneh 89 in 90, ker ti bo pomagalo pri 

odgovarjanju na vprašanja v delovnem zvezku 😊. 
 

 

 

 V delovnem zvezku reši naloge na strani 76, 77 in 78 ter odgovori na 
vprašanja na strani 79. 
 

Pomoč za domačo nalogo:  

- str. 76 in 77: Da nas Jezus spreminja v »novega človeka«, pomeni: če poznamo 
Jezusa oz. če smo njegovi prijatelji, smo drugačni, kot če to ne bi bili. Srečanje z 
Jezusom (sv. maša, molitev…) nas spremeni – postajamo boljši ljudje, nismo več 

https://youtu.be/dADXzi_3wek
https://youtu.be/FZHpFfoa96o
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tako boječi, sebični…, ampak postajamo pogumni, velikodušni, trudimo se biti 
dobri… 
- str. 78: alfa in omega sta grški črki in ker ponazarjata začetek in konec grške 
abecede ter zaobjemata vse ostale črke, sta simbol za Jezusa, ki zaobjema vse, 
zapisani sta tudi na velikonočni sveči, ki je znamenje vstalega Jezusa; golob je 
znamenje Svetega Duha, sidro pa upanja; pirh ponazarja kaplje Jezusove krvi, 
lahko pa tudi Jezusov grob, ki se je na veliko noč »razpočil« kot jajčna lupina. 
 
 

 

 
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 vsak dan postal vsaj malo 
»novi človek«. 
 

 

 
 


