
		

IZAKOVO	
	ROJSTVO	

Oče	narodov	

Pri	 tej	 lekciji	 bodo	 otroci	 videli,	 kako	 je	 Bog	 še	 naprej	 blagoslavljal	
Abrahama,	 s	 tem,	 da	 mu	 je	 dal	 sina.	 Izvedeli	 bodo	 tudi,	 da	 se	 Božje	
obljube	ne	izpolnijo	vedno	v	hipu	in	da	moramo	potrpežljivo	čakati.	

	

	
	

2.	lekcija	
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Teme:	
Abraham,	blagoslovi,	Božji	otrok,	Izak,	obljube.	
	
	
	
ZVEZDE	NA	NEBU	(aktivnost)	ali	pobarvanka	str.	5	
 

»›Poglej proti nebu in preštej zvezde, če jih 
moreš prešteti!‹ Potem mu je rekel: ›Tako bo s 
tvojim potomstvom.‹«	
	

Teme:	
Abraham,	blagoslovi,	slediti	Bogu.	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 izrežite	 čim	 več	 zvezdic	
različnih	 velikosti.	 Iz	 tršega	 papirja	 izrežite	
debelejše	 črke,	 ki	 bodo	 tvorile	 napis	 »Zvezde	 na	
nebu«	in	jih	nalepite	na	vrh	črnega	plakata.	Nato	
ga	obesite	na	zid,	da	bo	predstavljal	nebo	ponoči	
in	ga	bodo	otroci	lahko	videli	ter	dosegli.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Ko	 otroci	 pridejo,	 dajte	 vsakemu	 par	 zvezdic,	 da	
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jih	 pobarva	 in	 okrasi	 z	 bleščicami.	 Ko	 končajo,	 naj	
zvezde	prilepijo	 na	nebo-plakat	 na	 različna	mesta.	
Prav	tako	naj	se	na	svoje	zvezdice	podpišejo.		
	

Kaj	boste	povedali:	
Danes	se	bomo	učili	o	Abrahamu.	Bog	je	Abrahamu	
obljubil,	da	ga	bo	blagoslovil	in	mu	dal	toliko	otrok,	
kot	 je	 zvezd	 na	 nebu.	 Ali	 veste	 koliko	 je	 zvezd	 na	
nebu?	 Poglejmo,	 koliko	 jih	 imamo	 mi	 na	 našem.	
Poglejmo,	če	jih	imamo	dovolj	(štejte	z	otroci.)	
To	je	pa	veliko	zvezd,	ampak	si	predstavljate,	kako	
bi	bilo	prešteti	vse	 te	zvezde	na	pravem	nebu?	To	
bi	 bilo	 pa	 zelo	 težko,	 ampak	 toliko	 otrok	
(potomcev)	je	Bog	dal	Abrahamu.		
	
	
	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
b) Prošnjo	 za	 vodstvo,	 posebej	 za	 učitelje,	 da	 bi	

Božja	beseda	bila	podeljena	na	pomenljiv	način.		
c) Prošnjo	 za	 otroke,	 da	 bi	 bili	 odprti	 za	 učenje	

Božje	besede	 in	povabilo	Svetemu Duhu,	naj	 je	
prisoten	v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	

	

Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati.		
b) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.		
c) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	

OB	PRIHODU	OTROK	(15	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Predloga	–	zvezdice	(str.	6)	
Bleščice	(izbrane	barve)	
Barvice	ali	flomastri	
Lepilo,	trši	papir,	velik	črn	list	



	2.	lekcija	–	IZAKOVO	ROJSTVO	
	

2	

1

	
	
	
Zberite	 otroke	 ob	 sebi.	 Po	 uvodu	 preberite	
zgodbo	 neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	
mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	 tako	da	
bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Bog	je	Abrahamu	dal	obljubo.	Rekel	mu	je,	da	bo	
postal	 oče	 mnogih	 otrok.	 Bog	 mu	 je	 dejal,	 da	
bodo	 vsi	 ljudje	 na	 zemlji	 blagoslovljeni	 zaradi	
njega.	A	zdaj	je	bil	Abraham	že	star	in	še	zmeraj	ni	
imel	otrok.	Poglejmo,	kaj	se	je	zgodilo.		
	

Preberite	zgodbo	iz	predloge	(str.	7)	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kdo	 je	 povedal	 Abrahamu,	 da	 bo	 imel	 sina?	

(Bog.)		
2) Koliko	 otrok	 bo	 imel?	 (Toliko	 kot	 je	 zvezd	 na	

nebu.)	
3) Zakaj	 je	 Abraham	 menil,	 da	 ne	 more	 imeti	

otrok?	(Bil	je	prestar.)	
4) Kdo	 se	 je	 zasmejal,	 ko	 je	 Abrahamu	 bilo	

povedano	o	sinu?	(Žena	Sara.)	
5) Kako	dolgo	je	morala	Sara	čakati	na	sina?	(Eno	

leto.)	
6) Kako	je	bilo	sinu	ime?	(Izak.)	
7) Kdo	je	poimenoval	sina?	(Bog.)	
8) Zakaj	 je	 pomembno,	 da	 smo	 potrpežljivi,	 ko	

čakamo	 na	 Božje	 blagoslove?	 (Dovolite	
otrokom	odgovoriti.)	

	
	
	
ABRAHAMOVI	OTROCI	(igra)	
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Otroci bodo veseli, ker so všteti med 
Abrahamove potomce. 
	

Teme:	
Abraham,	blagoslovi,	Božji	otrok.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Uporabite	 barven	 lepilni	 trak	 in	 z	 njim	 na	 tleh	
napravite	 nekaj	 zvezd	 raznih	 velikosti.	 Nekaj	
malih,	 da	 lahko	 noter	 stopita	 samo	 dva	 otroka,	
brez	 da	 bi	 se	 dotikala	 linij.	 In	 nekaj	 velikih,	 v	
katerih	 lahko	 stoji	 4-5	 otrok.	 Naredite	 dovolj	
zvezd,	 glede	 na	 velikost	 vaše	 skupine,	 da	 bodo	
lahko	vsi	otroci	stali	v	eni	izmed	zvezd.	Namen	je,	
da	bodo	otroci	obdržali	ravnotežje	–	da	bodo	stali	
znotraj	 zvezde	 in	ne	na	 liniji	 ali	 izven,	 tako	da	se	
jih	bo	lahko	preštelo.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Da	 bi	 pričeli	 igro,	 naj	 se	 otroci	 postavijo	 v	 kot	
prostora,	 čim	 bolj	 stran	 od	 zvezdic.	 Ko	 rečete	
»Pojdite«,	morajo	 otroci	 teči	 k	 zvezdi,	 ki	 so	 si	 jo	
izbrali	 in	 se	 postaviti	 noter.	 Če	 se	 preveč	 otrok	
poskuša	 spraviti	 v	 eno	 zvezdo,	mora	nekdo	hitro	
steči	 k	 drugi,	 kjer	 je	 prostor,	 še	 preden	 rečete	
stop.	 Ko	 rečete	 »STOP«,	 morajo	 vsi	 obstati	 kjer	
so,	medtem	ko	vi	štejete.		
	

Povejte	otrokom,	da	morajo	v	zvezdah	stati	mirno	
ali	pa	ne	bodo	prišteti.	Če	se	kdo	premakne	ali	se	
dotakne	linije,	izpade.	Ponovite	igro,	da	bo	število	
na	koncu	višje.	

PRIPOMOČKI:	

Lepilni	trak	(različnih	barv)	

Spodbudite	 otroke,	 da	 si	 zapomnijo	 vrstico.	 Vsaki	
besedi	dodajte	gib	in	tako	izgovorite	vrstico.		
	

Ko	izgovorite	besedo:		 izvedite	gib:		
Zaupaj		 	 	 enkrat	zaploskajte	
v	Gospoda	 	 	 dvignite	roke	nad	glavo	
v	vsem		 	 	 razširite	roke	za	objem	
svojim	srcem	 	 	 pokrijte	srce	z	rokama	

»Zaupaj	v	Gospoda	z	
vsem	svojim	srcem.«	

Pregovori	3,5a	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	
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Kaj	boste	povedali:	
Bog	je	povedal	Abrahamu,	da	naj	prešteje	zvezde	
na	 nebu.	 Tako	 si	 je	 Abraham	 lažje	 predstavljal	
koliko	 ljudi	bo	blagoslovljenih	preko	njega.	Zvezd	
je	 bilo	 toliko,	 da	 jih	 Abraham	 ni	 mogel	 prešteti.	
Pretvarjajmo	se	in	pomagajmo	Abrahamu	prešteti	
vsaj	nekaj	otrok.		
	
	
	
Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	lahko	zahvalijo	Bogu	za	prigrizke	in	ostale		
	

Zaključna	molitev	naj	bi	vsebovala	naslednje:	
a) Čaščenje	 Boga	 za	 priložnost	 da	 se	 učimo	 o	

njem	in	smo	del	Božje	družine.	
b) Prošnja	za	varnost	in	zdravje	otrok.		
c) Da	bi	drugi	videli	Jezusa	v	našem	življenju.	
d) Če	 imate	 prigrizek,	 se	 zahvalite	 Jezusu	 za	

prigrizek	in	mnoge	druge	blagoslove.	
	

Prigrizek:	
Začnite	 slaviti	 Boga	 zaradi	 njegovih	 obljub	 in	
blagoslovov.	Zahvalite	se	mu	za	svoj	dom,	starše,	
brate,	 sestre	 in	 stare	 starše.	 Nato	 razdelite	
prigrizke.	Da	bi	sovpadalo	s	temo,	bi	bil	primeren	
priboljšek	 z	 več	 koščki,	 nekaj	 kar	 lahko	 otroci	
štejejo.		
	
	
	
Medtem	ko	otroci	čakajo	na	svoje	starše,	zapojte	
pesmico	Oče	Abraham	–	str.	8.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	odnese	domov.	
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		VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Bog	je	dal	Izaku	dva	sina,	a	samo	
eden	 je	 prejel	 tak	 blagoslov,	
kakor	 Abraham	 in	 Izak.	 Pridite	
prihodnji	teden,	da	izveste,	kdo.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	je	vaš	otrok	učil	o	Božji	obljubi,	dani	Abrahamu,	da	bo	imel	toliko	otrok,	
kot	je	zvezd	na	nebu.	Edini	problem	je	bil,	da	Abraham	sploh	ni	imel	nobenih	otrok	
in	 da	 je	 bil	 zelo	 star.	 Potem,	 ko	 je	 Abraham	 ubogal	 Boga	 in	 se	 preselil	 v	 drugo	
deželo,	 ga	 je	Bog	 tekom	časa	blagoslovil	 in	mu	podaril	 sina,	 ki	 ga	 je	 poimenoval	
Izak.	 Po	 Izaku	 se	 je	 Božji	 blagoslov	 nadaljeval.	 Vaš	 otrok	 se	 je	 tudi	 naučil,	 da	 se	
Božja	obljuba	ne	 izpolni	zmeraj	takoj,	včasih	 je	potrebno	nekaj	časa,	da	vidimo	in	
uživamo	v	njegovem	blagoslovu	(svetopisemsko	besedilo	iz	1	Mojzes	12,2;	15,4-6;	
17,1-8;	18,10-14;	21,1-7).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Zaupaj	v	Gospoda	z	vsem	svojim	srcem.«	(Pregovori	3,5a)		

Ta	 teden	 nekajkrat	 ponovite	 to	 vrstico	 s	 svojim	 otrokom.	 To	 ne	 bo	 le	 pomagalo	
vašemu	otroku,	da	se	vrstico	nauči	na	pamet,	ampak	mu	bo	pomagalo	spomniti	se	
na	to,	kaj	se	je	naučil	pri	tej	lekciji.	

Predlog	za	aktivnost	staršev	in	otroka:	

Narišite	 zvezde	 na	 papir.	 Zapolnite	 papir	 s	 toliko	 zvezdami,	 da	 jih	 bo	 vašemu	
otroku	 težko	prešteti.	 Ampak	naj	 poizkusi.	 Če	 bo	 potrebno,	mu	 lahko	pomagate	
tako,	 da	 z	 njim	 naglas	 štejete.	 Opomnite	 otroka	 na	 blagoslov,	 ki	 ga	 je	 Bog	 dal	
Abrahamu.	Število	zvezd	na	nebu	pomeni,	da	je	bil	Abraham	blagoslovljen	z	toliko	
otroki.	 Seveda	 to	 niso	 vsi	 njegovi	 sinovi	 in	 hčere,	 ampak	 so	 bili	 njegovi	 vnuki,	
pravnuki,	pra-pra-pra	vnuki	…	to	je	veliko	otrok.	To	je	bila	Božja	obljuba	Abrahamu,	
ker	je	ubogal	Boga	in	mu	zaupal.		

Dnevna	molitev:	

Dragi	 Gospod,	 hvala	 ti,	 da	 ti	 lahko	 zmeraj	 zaupamo.	 Pomagaj	 nam,	 da	 bomo	
poslušni.	 Ne	 vemo	 vedno,	 kako	 moramo	 ubogati,	 ampak	 pomagaj	 nam	 vedeti,	
četudi	 ne	 razumemo,	 da	 ti	 veš,	 kaj	 je	 najboljše	 za	 naša	 življenja.	 Hvala	 ti	 za	
čudovito	 zgodbo	 o	 Abrahamu.	 Pomagaj	 nam	 zaupati,	 kot	 ti	 je	 zaupal	 Abraham.	
Amen.		

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	
Dragi	starši!	
	

Ta	 list	 vas	 seznanja,	 kaj	 se	 je	 vaš	 otrok	 danes	 učil	 pri	 verouku.	 Vključena	 je	
svetopisemska	 vrstica,	 predlagana	 aktivnost	 za	 utrjevanje	 lekcije	 in	 kratka	
molitev.	 Če	 boste	 vključeni	 in	 se	 boste	 pogovarjali	 s	 svojim	 otrokom,	 bo	 to	
poplačano	vam	in	otroku.	
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IZAK,	OBLJUBLJENI	SIN	

Sveto	pismo	nam	pravi,	da	je	Bog	izbral	Abrahama,	da	bi	postal	oče	mnogih	potomcev.	Bog	je	rekel	
Abrahamu:	 »Vsi	 ljudje	 na	 zemlji	 bodo	 blagoslovljeni	 preko	 tebe.«	 Nekega	 večera	 je	 Bog	 peljal	
Abrahama	ven	in	mu	rekel:	»Poglej	v	nebo	in	preštej	zvezde.«	
	
Abraham	je	pogledal	kvišku,	nakazal	s	prstom	in	pričel	šteti.	A	vrat	ga	je	pričel	boleti.	Malo	si	je	spočil	
in	nato	ponovno	pogledal	v	nebo	in	štel	zvezde.	Nato	se	je	ustavil.	»Gospod,	preveč	je	zvezd,	da	bi	jih	
lahko	preštel!	In	zakaj	jih	sploh	štejem?«,	je	Abraham	vprašal.	Pogledal	je	navzgor	in	se	potrudil,	da	bi	
jih	vse	videl.	Nato	je	prenehal	šteti.	
	
Bog	mu	je	rekel:	»Zapomni	si,	obljubil	sem	ti,	da	bo	iz	tebe	nastal	velik	narod.	Tvojih	otrok	bo	toliko,	
kot	je	zvezd	na	nebu	in	peska	na	tleh.«	Abraham	je	bil	zmeden	in	je	Boga	ponovno	vprašal:	»Prosim	
Bog,	ne	pomisli,	 da	 ti	 ne	 zaupam,	ampak	kako	 lahko	 imam	 toliko	otrok?	Z	 ženo	nimava	niti	 enega	
otroka	in	zelo	sva	že	stara.«	
	
Imel	je	prav.	Namreč,	Abraham	in	njegova	žena	Sara	sta	bila	že	tako	stara,	da	bi	se	vsi	strinjali,	da	je	
nemogoče,	da	imata	otroke.	Ampak	seveda,	za	Boga	ni	nič	nemogoče	in	Abraham	je	to	verjel,	da	se	
bo,	kar	je	Bog	rekel,	enkrat	uresničilo.	
	
Bog	je	tako	odgovoril	Abrahamu:	»Zato,	ker	imaš	vero	in	ker	me	ljubiš,	bom	s	svojo	močjo	to	naredil,	
da	 bo	mogoče.	Abraham,	 IMEL	boš	 sina.«	 Potem	ko	 je	Abraham	 to	 povedal	 svoji	 ženi	 Sari,	 je	 ona	
odgovorila:	»Abraham,	a	misliš	resno?	A	si	pozabil,	da	sem	stara?«	in	nato	se	je	zasmejala.	Bog	jo	je	
slišal	in	ji	rekel,	da	ni	nič	nemogoče	zanj	in	da	je	ON	BOG.	Rekel	je,	da	naslednjič	ko	se	vrne,	bo	imela	
sina.		
	
Sara	je	bila	potrpežljiva	mnogo	mesecev.	In	končno,	naslednje	leto,	ob	določenem	času,	ki	ga	je	Bog	
določil,	je	rodila	sina.	Bila	je	tako	srečna,	da	je	vsem	govorila:	»Bog	mi	je	prinesel	toliko	veselja.	Storil	
je	 čudež	 in	mi	 podaril	 otroka.«	 In	 Abraham	 je	 takrat	 spoznal,	 da	 je	 to	 šele	 začetek	 Božje	 obljube.	
Postal	bo	oče	mnogih	narodov.	Bog	bo	nadaljeval	s	svojo	večno	obljubo	po	njegovem	sinu	Izaku.	

	
KONEC	
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Oče	Abraham	ima	otroke,	
da	on	ima	veliko	še	otrok.	

Od	teh	sem	eden	jaz	in	drugi	ti	si,	
o,	slava	Jezusu.	

DESNA	ROKA,	LEVA	ROKA!	
	

Oče	Abraham	ima	otroke,	
da	on	ima	veliko	še	otrok.	

Od	teh	sem	eden	jaz	in	drugi	ti	si,	
o,	slava	Jezusu.	

DESNA	ROKA,	LEVA	ROKA,	
DESNA	NOGA,	LEVA	NOGA!	

	
Oče	Abraham	ima	otroke,	
da	on	ima	veliko	še	otrok.	

Od	teh	sem	eden	jaz	in	drugi	ti	si,	
o,	slava	Jezusu.	

DESNA	ROKA,	LEVA	ROKA,	
DESNA	NOGA,	LEVA	NOGA,	
GLAVO	SKLONI,	SE	OBRNI!	

	
Oče	Abraham	ima	otroke,	
da	on	ima	veliko	še	otrok.	

Od	teh	sem	eden	jaz	in	drugi	ti	si,	
o,	slava	Jezusu.	

DESNA	ROKA,	LEVA	ROKA,	
DESNA	NOGA,	LEVA	NOGA,	
GLAVO	SKLONI,	SE	OBRNI,	

STOJ!	
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