
		

začeli.	Med	delom	preberite	besede	na	trakovih,	da	
jih	opomnite,	da	je	Božja	ljubezen	večna.			
	

Uporaba:	
Medtem	 ko	 ima	 veša	 veriga	 začetek	 in	 konec,	 ga	
Božja	 ljubezen	 nima.	 Njegova	 ljubezen	 traja	 na	
veke	in	je	kot	veriga	iz	papirja,	ki	se	nikoli	ne	konča.	
Drugim	moramo	povedati	o	Božji	večni	 ljubezni,	ki	
se	kaže	skozi	njegovega	Sina	Jezusa.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
b) Prošnjo	za	Božje	vodstvo,	še	posebej	za	učitelje,	

da	 bi	 Božjo	 besedo	 razložili	 na	 otrokom	
razumljiv	in	smiseln	način.		

c) Prošnjo,	 da	 bi	 bili	 otroci	 odprti	 za	 učenje	Božje	
besede	 in	 povabilo	 Svetemu	 Duhu,	 naj	 je	
prisoten	v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	

LJUBEZEN 
JE VEČNA 

RESNIČNA LJUBEZEN 

Ta	lekcija	uči	otroke,	da	je	resnična	Božja	ljubezen	večna.	

	

 
 

4. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Tema:	

	
Božja	ljubezen.	

NJEGOVA	LJUBEZEN	JE	VEČNA	(aktivnost)	
Otroci	 bodo	 izdelali	 verigo	 iz	 papirja,	 da	 se	
poučijo	o	večni	Božji	ljubezni.	
	

Tema:	
Božja	ljubezen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Za	 vsakega	 otroka	 skopirajte	 predlogo.	 Kopije	
razdelite	 skupaj	 z	 barvicami	 in	 škarjami.	 Izrežite	
vsak	 del	 predloge	 in	 trakove	 zlepite	 skupaj	 tako,	
da	naredite	verigo.		
		
Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 naj	 pobarvajo	 besedilo	 na	 pravokotnih	
trakovih	in	jih	nato	izrežejo.	Pomagajte	jim,	da	jih	
razvrstijo	 v	 verigo	 po	 vrstnem	 redu,	 ki	 ste	 ga	

PRIPOMOČKI: 

Predloga	(str.	5)	
Lepini	trak	
Barvice	ali	voščenke	
Škarje	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	okoli	vas.		Za	lažje	razumevanje	uporabite	
otroško	Sveto	pismo.	
	

Uvod: 	
Noe	 je	 ubogal	 Boga	 in	 zgradil	 barko,	 da	 bi	 rešil	
družino	pred	potopom.	Vse	na	 zemlji	 je	bilo	pod	
vodo,	razen	živali	 in	 ljudje	na	barki.	Po	potopu	je	
Bog	 pokazal	 večno	 ljubezen	 z	 objubo	 Noetu.		
Danes	 se	 bomo	 učili	 o	 tej	 obljubi	 in	 kako	 nas	
posebno	znamenje	spominja	na	Božjo	ljubezen.	
	

Preberite	1	Mojzes	9,8-17	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kdo	prejme	Božjo	 večno	obljubo?	(Vsako	bitje	

na	zemlji,	vključno	z	nami.)	
2) Kakšna	 je	 obljuba?	(Da	 Bog	 ne	 bo	 nikoli	 več	

uničil	življenja	na	zemlji	s	potopom.)	
3) Kakšno	je	znamenje?	(Mavrica	med	oblaki.)	
4) Kaj	bo	Bog	storil,	ko	vidi	mavrico?	(Spomnil	 se	

bo	svoje	obljube.)	
5) Kaj	 nas	 ta	 obljuba	 uči	 o	 Božji	 ljubezni?	(Da	 je	

večna.)	
6) Kako	 lahko	 to	 ljubezen	 delimo	 z	 drugimi?	(Da	

jih	 povabimo	 v	 cerkev,	 jim	 povemo	 o	 Jezusu,	
smo	prijazni	...)	

	

Zaključek:		Mavrica	 je	 znak	 Božje	 ljubezni	 do	
sveta.	 Njegova	 ljubezen	 je	 potrpežljiva,	 prijazna,	
odpušča	 in	 je	 večna.	 In	 ker	 nas	 Bog	 ljubi,	 lahko	
tudi	mi	izkazujemo	ljubezen	drugim.	 	
	
	
	

	
	
MAVRIČNI	MOZAIK	(ročno	delo)	
Otroci	bodo	naredili	mavrico,	ki	jih	bo	spominjala	
na	Božje	večne	obljube.	
	

Tema:	
Božja	ljubezen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Za	 vsakega	 skopirajte	 eno	 predlogo.	 Izrežite	 1,5	
cm	 široke	 kvarate	 iz	 barvnega	 papirja	 (6-10	
koščkov	vsake	barve	za	enega	otroka).	Kvadratke	
dajte	 v	 vrečke	 za	 vsakega	 posebej	 in	 naredite	
izdelek,	ki	ga	boste	pokazali	kot	primer.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Recite,	 da	 je	 Bog	Noetu	 obljubil,	 da	 ne	 bo	 nikoli	
več	 poplavil	 ves	 sveta	 in	 da	 je	 dal	 mavrico	 kot	
znak	 svoje	 obljube.	 Njegove	 obljube	 nam	 kažejo	
njegovo	 večno	 ljubezen.	 Nato	 dajte	 vsakemu	
predlogo,	 vrečko	 s	 kvadratki	 in	 lepilo.	 Pokažite	
svoj	izdelek	in	kako	naj	nalepijo	vato	in	kvadratke.			
Uporaba:	
Bog	je	izkazal	svojo	večno	ljubezen	preko	obljube,	
ki	 jo	 predstavlja	 mavrica.	 Ko	 vidimo	mavrico,	 se	
spomnimo,	da	Bog	drži	obljube	in	nas	večno	ljubi.	

»Zahvaljujte se Gospodu, 
ker je dober, ker na veke 
traja njegova ljubezen.« 

1 Kroniška 16,34 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Usedite	 se	 na	 tla	 z	 otroki.	 Preberite	
svetopisemsko	 vrstico	 in	 jim	 pokažite,	 kje	 v	
Svetem	 pismu	 jo	 lahko	 najdejo.	 Nato	 se	 v	 krogu	
primite	za	roke	in	ponavljate	vrstico	tako,	da	vsak	
pove	eno	besedo	vrstice.	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predloga	z	aktivnostjo	(str.	6)	
Barvni	 papir:	 rdeč,	 oranžen,	 rumen,	 zelen,	moder,	
vijoličen.	
Plastične	vrečke,	vata	
Škarje,	lepilo	
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IZZIV	S	KREDAMI	(aktivnost)	
Otroci	 se	 bodo	 s	 pomočjo	 kred	 učili	 o	 Božji	
ljubezni.	
	

Tema:	
Božja	ljubezen.	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Zunaj	najdite	varen	kraj,	kjer	 lahko	otroci	rišejo	s	
kredami,	na	primer	pločnik	ali	parkirišče.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsak	naj	 vzame	kredo	 in	 riše	 črto	 toliko	 časa,	da	
krede	 zmanjka.	 Na	 ta	 način	 lahko	 rišejo	 tudi	
vzorce	in	tekmujejo,	kdo	prej	porabi	kredo.	
	

Uporaba:	
Da	porabimo	celo	kredo,	 vzame	zelo	veliko	 časa,	
toda	 to	 ni	 nič	 v	 primerjavi	 z	 Božjo	 ljubeznijo.	
Čeprav	 krede	 zmanjka,	 nas	 Bog	 ne	 bo	 nikoli	
prenehal	 ljubiti.	 Njegova	 ljubezen	 je	 večna,	 zato	
se	mu	moramo	zahvaljevati.	
	
	
	
Zaključna	molitev:	
Enako	 kot	 začetna	 je	 pomembna	 tudi	 zaključna	
molitev.	 Tu	 imajo	 otroci	 priložnost,	 da	 se	 Bogu	
zahvalijo	 za	hrano	 in	druge	blagoslove.	Zaključna	
molitev	mora	biti	kratka.	Ne	pozabite,	da	so	otroci	
verjetno	 nestrpni	 in	 bi	 radi	 čim	 prej	 jedli	 ali	
nadaljevali	z	drugimi	aktivnostmi,	ki	jih	še	čakajo.	
Prigrizek:	
Vodite	 otroke	 v	 molitev	 in	 razdelite	 zdrave	
prigrizke.	 Ko	 jedo,	 govorite	 o	 tem,	 kako	 vam	 je	
Bog	 izkazal	 večno	 ljubezen	 (npr.	 uspeh	 ali	
preizkušnja).	Vprašajte	jih,	kako	nam	Bog	še	kaže	
ljubezen	(nas	je	ustvaril,	poslal	Jezusa,	skrbi	za	nas	
...)	 Na	 koncu	 zaključite,	 da	 moramo	 izkazovati	
drugim	 ljubezen	 in	 dobroto	 ter	 ravnati	 z	 njimi	
tako,	kot	želimo,	da	oni	ravnajo	z	nami,	saj	je	tak	
do	nas	tudi	Bog.	

	
	
	
Prinesite	 slike	 dolgih	 vlakov,	 visokih	 stolpnic	 in	
velikih	 rek.	 Pokažite	 jih	 in	 vprašajte	 otroke,	 kaj	
prikazujejo.	 Čeprav	 so	 te	 stvari	 zelo	 velike,	 je	
Božja	 ljubezen	 še	 večja.	 Njegova	 ljubezen	 je	
večna,	zato	se	mu	moramo	zahvaljevati.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	 	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Krede	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	spet	naslednji	teden,	da	se	
naučite	še	več	o	Božji	ljubezni.	
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Kaj smo se naučili: 

Noe je ubogal Boga in zgradil barko, da bi rešil svojo družino pred poplavo. Vse na 
zemlji je bilo pod vodo, razen živali in ljudje na barki. Po potopu je Bog pokazal 
večno ljubezen tako, da je dal Noetu obljubo. Ob koncu potopa je Bog pokazal 
ljubezen s posebno obljubo. Mavrica je znak Božje ljubezni do sveta. Njegova 
ljubezen je potrpežljiva, prijazna, odpušča in je večna. In ker nas Bog ljubi, lahko 
tudi mi izkazujemo ljubezen drugim. (Obravnavano svetopisemsko besedilo: 1 
Mojzes 9,8-17)  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Zahvaljujete se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova ljubezen.« (1 
Kroniška 16,34)  
 
Preberite svetopisemsko vrstico in pokažite otroku, kje v Svetem pismu jo lahko 
najde. Nato se primite za roke in ponavljate vrstico tako, da vsak pove eno besedo 
vrstice. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Zberite nekaj porabjene embalaže – na primer od mleka, kosmičev ... pogovorite se 
o tem, kako so bili uporabni le dokler so bili polni. Pojasnite otroku, da je Božja 
ljubezen drugačna od hrane, ki je bila v embalaži, saj nikoli ne mine. Spodbudite 
ga, naj to pove svojim prijateljem.  

Dnevna molitev: 

Hvala, Bog, za večno ljubezen. Vemo, da prava ljubezen prihaja od tebe. Pomagaj 
nam drugim pokazati tvojo ljubezen. Hvala za Jezusa, ki je umrl za naše grehe, da 
smo lahko s teboj in da bomo nekoč pri tebi v nebesih. 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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Resnična ljubezen 
4. lekcija: LJUBEZEN JE VEČNA 
 
Prevod: Marjeta Mavri 
Tehnična ureditev: Sabina M. Scobie 
Ljubljana, 2018 
 
Material ni za prodajo. 
 

True Love 
Lesson 4: TRUE LOVE IS EVERLASTING 
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