
		

JOŽEF	ODPUSTI	
SVOJIM	BRATOM	

JOŽEFOVO	ŽIVLJENJE	

Pri	 tej	 lekciji	se	bodo	otroci	naučili,	kako	pomembno	 je	odpuščanje.	Ko	
odpustimo	drugim,	je	v	naših	srcih	več	prostora	za	Jezusovo	ljubezen.	

	

	
	

3.	lekcija	

	

1

Teme:	
Družina,	odpuščanje,	Jožef,	dobrotljivost,	ljubezen.	
	
	
	
JOŽEF	SE	DA	SPOZNATI	(pobarvanka)	
	

Pred	 srečanjem	 za	 vsakega	 otroka	 kopirajte	
predlogo	(str.	5).		
	

	
	

	

Začetna	 molitev	 je	 pomemben	 del	 vsakega	
srečanja	 tudi	 za	predšolske	otroke.	Kaže	namreč,	
da	je	čas	za	pričetek	verouka	in	začetno	aktivnost.	
Molitev	 dá	 otrokom	 vedeti,	 da	 je	 čas	 za	 resne	
stvari,	 prav	 tako	 pa	 vam	 omogoči,	 da	 povabite	
Svetega	Duha,	naj	 ima	vse	pod	nadzorom	v	 času	
srečanja.		
	
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.	
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Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati.	
b) Bolj	kot	da	se	zanašate	na	svoj	spomin,	si	stvari,	

ki	so	povedane,	raje	zapišite.		
c) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.	Vedeti	morajo,	

da	 vam	 je	mar	 za	 njih	 in	 da	 so	 njihove	molitve	
pomembne.	

d) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

OB	PRIHODU	OTROK	(10	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
tem,	kako	se	je	Jožef	dal	spoznati	svojim	bratom,	
neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	
uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 da	 bodo	 otroci	
vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
V	 današnji	 lekciji	 se	 da	 Jožef	 spoznati	 svojim	
bratom,	 ki	 so	 ga	 pred	 mnogimi	 leti	 prodali	 v	
suženjstvo.	Jožef	jim	pove,	naj	se	ne	bojijo,	saj	ga	
je	Bog	poslal	v	Egipt,	da	ohrani	 izraelsko	 ljudstvo	
pri	življenju.	
	

Preberite	zgodbo	iz	1	Mojzesa	45,1-14.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kaj	 je	 storil	 Jožef	 potem,	 ko	 so	 vsi	 njegovi	

ljudje	 zapustili	 prostor?	 (Dal	 se	 je	 spoznati	
bratom	in	glasno	zajokal.)		

2) Jožef	 je	 vprašal	 brate,	 če	 je	 njihov	 oče	 še	 živ.	
Zakaj	mu	bratje	niso	mogli	odgovoriti?	 (Bratje	
so	 bili	 osupli,	 ko	 so	 odkrili,	 da	 pred	 njimi	 stoji	
njihov	brat	Jožef.)	

3) Zakaj	 so	bili	 Jožefovi	 bratje	 osupli?	 (Ker	 so	 ga	
pred	mnogimi	leti	prodali	v	suženjstvo.)	

4) Ali	 je	 bil	 Jožef	 jezen	 na	 svoje	 brate?	 (Ne,	
odpustil	jim	je	in	jim	rekel,	naj	ne	bodo	žalostni,	
ker	so	ga	prodali	v	Egipt.)	

5) Zakaj	 Jožef	 ni	 bil	 jezen	na	 svoje	brate?	 (Vedel	
je,	da	je	Bog	tisti,	ki	ga	je	poslal	v	Egipt.)	

6) Zakaj	 je	 Bog	 poslal	 Jožefa	 v	 Egipt?	 (Da	 bi	
ohranil	Izraelce	pri	življenju.)	

7) Kaj	je	Jožef	naročil	svojim	bratom?	(Naj	pridejo	
skupaj	z	očetom	in	vsem	svojim	imetjem	živet	v	
Egipt.)	
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POMEMBNOST	ODPUŠČANJA	(aktivnost)	
Otroci se bodo naučili, kako pomembno je, da 
odpustimo drugim, tako kakor Bog odpušča 
nam. 
	

Teme:	
Odpuščanje,	ljubezen.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Za	vsakega	otroka	natisnite	eno	ali	več	predlog.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Razdelite	 otrokom	 predloge,	 svinčnike	 in	 radirke	
ter	jim	povejte,	da	morajo,	preden	lahko	vzamejo	
svoje	svinčnike,	počakati	na	vaša	navodila.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Danes	 se	 učimo	 o	 odpuščanju.	 Odpuščanje	 je	
pomembna	 beseda;	 ali	 morda	 kdo	 ve,	 kaj	
pomeni?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	
Ko	nekdo	stori	nekaj	narobe	in	mu	odpustimo,	to	
pomeni,	 da	 se	 prenehamo	 jeziti	 na	 to	 osebo,	 ki	
nas	 je	prizadela.	NIč	več	nimamo	želje,	da	bi	bila	
oseba	 kaznovana	 za	 to,	 kar	 je	 storila.	 Bog	 nam	
naroča,	 naj	 odpuščamo	 drugim,	 tako	 kot	 on	
odpušča	nam	 (Matej	 6,14).	 Zaradi	 odpuščanja	 se	
vsi	počutimo	bolje.	

Pojasnite	 otrokom,	 da	 moramo	 drugim	 odpustiti	
njihove	 napake,	 tako	 kakor	 Bog	 odpušča	 nam,	 ko	
naredimo	kaj	narobe.		
	

»In	odpusti	nam	naše	
dolge,	kakor	smo	tudi	mi	

odpustili	svojim	
dolžnikom.«	

Matej	6,12	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	 ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Predloga	za	fante	(str.	6)	
Predloga	za	dekleta	(str.	7)	
Svinčniki	in	dobre	radirke	
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(Recite	 otrokom,	 naj	 vzamejo	 svoje	 svinčnike	 in	
sledijo	navodilom.)	
Ali	 vas	 je	 že	 kdo	 kdaj	 prizadel?	 Mogoče	 je	 na	
primer	kdaj	brat,	sestra	ali	pa	prijatelj	po	nesreči	
polomil	 vašo	 najljubšo	 igračo?	 Če	 se	 vam	 je	 že	
kdaj	zgodilo	kaj	podobnega,	potem	vrišite	zarezo	
v	srce	na	vašem	listu.	Ali	vam	je	že	kdaj	kdo	rekel	
kaj	neprijaznega?	Če	ja,	potem	spet	vrišite	zarezo	
v	srce	na	listu.	Se	je	kdaj	zgodilo,	da	kdo	ni	delil	z	
vami	barvic	ali	lepila?	Narišite	spet	zarezo	v	svoje	
srce.	
Razumete,	kako	to	deluje?	Za	trenutek	razmislite	
o	kakršnih	koli	slabih	stvareh,	ki	so	vam	jih	 ljudje	
kdaj	v	preteklosti	naredili.	Za	vsako	slabo	dejanje	
v	srce	na	svojem	listu	narišite	zarezo.	Več	zarez	ko	
vrišete,	bolj	je	srce	popisano.	
Odpuščanje	 je	kot	radirka	na	koncu	svinčnika.	Ko	
izbrišete	 zareze	 iz	 svojega	 srca,	 je	 v	 njem	 več	
prostora	za	ljubezen.	
Ko	 odpustimo	 drugim,	 naredimo	 v	 svojem	 srcu	
več	prostora	za	ljubezen.	
	
	
	
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	
blagoslove.	 Zaključna	 molitev	 mora	 biti	 kratka.	
Zapomnite	 si,	 da	 otroci	 želijo	 čim	 prej	 zagristi	 v	
prigrizek	 ali	 preiti	 na	 naslednjo	 fazo	 svojega	
dneva.	
	

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:	
Za	 malico	 prinesite	 bonbone	 marshmallows.	
Pojasnite	 otrokom,	 da	 moramo	 srca	 ohraniti	
mehka,	 kot	 so	marshmallowsi.	 Tako	 bomo	 lahko	
odpustili,	ko	nas	nekdo	prizadene.	
	

	

2

	
	
ODPUŠČANJE	JE	DARILO	LJUBEZNI	(aktivnost)	
Igra z barvanjem in štetjem, ki otroke nauči, da 
je odpuščanje darilo ljubezni. 
	

Teme:	
Druženje,	odpuščanje,	ljubezen,	greh.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 za	 vsakega	 otroka	
natisnite	kopijo	predloge.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Povejte	 otrokom,	 da	 morajo	 prešteti,	 koliko	
srčkov	je	na	darilcu	in	napisati	številko	v	ustrezen	
prostorček	na	predlogi.	Otroci	naj	srčke	pobarvajo	
rdeče	 in	nato	 z	ostalimi	barvami	 lepo	okrasijo	 še	
darilo.	
	

Preberite	1	Peter	4,8	
	

Vprašanja	za	razpravo:	
1) Kaj	 nam	 Jezus	 naroča	 v	 Prvem	 Petrovem	

pismu,	da	naj	storimo?	 (Goreče	 ljubimo	drug	
drugega.)	

2) Kaj	pokrije	ljubezen?	(Grehe.)	
3) Zakaj	 je	 odpuščanje	 darilo	 ljubezni?	 (Ker	

osebi,	 ki	 ji	 odpustimo,	 s	 tem	 pokažemo,	 da	
nam	 pomeni	 več	 kot	 pa	 napaka,	 ki	 jo	 je	
storila.)	

4) Kaj	 se	 zgodi,	 ko	 prosimo	 Boga,	 da	 nam	
odpusti	 napake,	 ki	 smo	 jih	 storili?	 (Bog	 nam	
bo	odpustil,	ker	nas	zelo	ljubi.)	

	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Predloga	(str.	8)	
Barvice,	voščenke	ali	flomastri	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	so	se	otroci	učili	o	pomembnosti	odpuščanja.	Svetopisemska	zgodba	govori	
o	 Jožefu,	 ki	 je	 odpustil	 svojim	bratom	 in	 jim	 izkazal	 prijaznost.	Pri	 tej	 lekciji	 smo	
odkrili,	da	lahko	s	tem,	ko	odpustimo	drugim,	naredimo	v	svojem	srcu	več	prostora	
za	Jezusovo	ljubezen	(svetopisemsko	besedilo	iz	1	Mojzes	45,1-14).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»In	odpusti	 nam	naše	dolge,	 kakor	 smo	 tudi	mi	 odpustili	 svojim	dolžnikom.«	 (Matej	
6,12)		

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:	

Z	 otrokom	 preberite	 odlomek	 iz	 Mateja	 6,14-15.	 »Če	 namreč	 odpustite	 ljudem	
njihove	prestopke,	bo	tudi	vaš	nebeški	Oče	vam	odpustil.	Če	pa	 ljudem	ne	odpustite,	
tudi	 vaš	Oče	ne	bo	odpustil	 vaših	prestopkov.«	Nato	naštejte	nekaj	 situacij,	 kjer	 je	
potrebno	odpuščanje.	Za	 vsako	 situacijo	 vprašajte	otroka,	 če	bi	mu	bilo	 težko	ali	
lahko	odpustiti	in	naj	vam	razloži	svoje	stališče.	Tu	je	nekaj	primerov:	

a) mlajši	brat/sestra	polomi	tvojo	najljubšo	igračo,	
b) prijatelj	ti	reče,	da	noče	biti	več	tvoj	prijatelj,	
c) prijatelj	si	sposodi	igračo	in	ti	jo	vrne	vso	umazano,	
d) prijatelj	se	razjezi	in	te	porine,	
e) nekdo	se	posmehuje	tvojemu	videzu	ali	obleki.	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	 ti,	da	me	 ljubiš.	Pomagaj	mi,	da	se	vsakič,	ko	naredim	nekaj	
narobe,	spomnim,	da	lahko	pridem	k	tebi	in	te	prosim	odpuščanja.	Pomagaj	mi,	da	
to	isto	dobroto	pokažem	drugim	tako,	da	jim	odpustim,	tudi	ko	mi	njihova	dejanja	
niso	 všeč.	 Naj	 bo,	 ko	 nekomu	 odpustim,	 v	mojem	 življenju	 vidna	 tvoja	 ljubezen.	
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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