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Cilj: Otroci se seznanijo s priliko in zaslutijo skrivnostnost in veličino Božjega kraljestva. 
  

Bistvene točke krščanskega sporočila:  
 1. Skrivnost življenja, ki je znotraj nas 

 2. Skrivnostna moč Božjega kraljestva 
 3. Lepota in veselje tega daru, ki je naš, vendar nam ne pripada. Človek mora dati svoj 

prispevek, a hkrati je dar. 
( za otroke od 5 let in pol naprej poudarim sodelovanje Boga in človeka)  

 
 
POTEK URE 
 
Uvod:  
Otrokom lahko pokažemo slike ali prava različna semna (koruzo, pšenico, bučke, smrekova 
semena…). Med njimi je tudi gorčično seme. Otroci spoznavajo semena.  
 
Nato se zvijemo v klopčič in pokažemo, kako rastejo semena.  
 
Oznanilo: Danes vam želim povedati še eno zgodbo o semenu. O gorčičnem semenu. To 
zgodbo je povedal Jezus. 
Ko je Jezus živel na zemlji, je ljudem pogosto govoril o kraljestvu, ki ni od tega sveta. 
Imenoval ga je Božje kraljestvo. Ali veste, kaj je kraljestvo?  (otroci odgovarjajo) 
 
Ali veste, kaj je rekel Jezus? Rekel je: Božje kraljestvo je podobno gorčičnemu semenu. Ste že 
kdaj videli gorčično seme? Pokazala vam ga bom. 
Vidite, kako drobno seme je. Kako je mogoče, da je Jezus rekel, da je Božje kraljestvo 
podobno gorčičnemu semenu… 
Poslušajmo Sveto pismo in bomo ugotovili, kaj nam je Jezus hotel povedati. Še prej pa 
prosimo Jezusa, naj nam da razumeti njegove besede.  
 
Zapojmo pesem: Odpri oči nam. 
Prižgem svečo: Prižgala sem svečo, ker je Božja Beseda luč za nas. 
Odprem knjižico. 
“Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. To 
je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da 
priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah.” (Mt 13, 31- 32) 
 
Kaj nam pove ta prilika? Kaj se zgodi s tem gorčičnim semenom? Kaj smo slišali? Da, umre, da 
raste… 
Kako veliko je to drevo? 
Za trenutek zaprite oči in si predstavljajte to čudovito veliko drevo (trenutek tišine) 
Odprite oči. 



Kako je mogoče, da iz tako majhnega semena zraste tako veliko drevo? Od kod pride ta moč? 
Ali se to zgodi le s tem semenom? Pri katerih majhnih stvareh se še to zgodi? Kako velike so 
bile rože, ko smo jih sejali? Kako velik pa si bil ti, ko si bil majhen? (z rokama pokažem, kako 
pa je bil pred tem se manjši in še manjši…) 
Če mi želimo, da to seme raste, ali lahko to naredimo? 
Od kod pa pride moč, da raste? 
Zakaj je Jezus rekel, da je Božje kraljestvo kot gorčično zrno? 
Ali lahko narediš, da sam zrasteš za 1 cm, če to želiš? Ali gre le za mojo moč (energijo)? Ne. 
Od koga pa še? Od življenja, od Boga. 
 
Pesem: Veruj v Boga  
Ugasnem svečo. 
 
Dejavnost: 

- narišejo, kako si predstavljajo drevo, ki je zraslo iz gorčičnega zrna 
- tiskajo jesensko listje na skupen plakat, na drevo. 
 

 



 


