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1. lekcija

%2*8679$5,9(62/-(,1í/29(Ó792
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 1 in 2
ZLATA VRSTA:
»Po veri spoznavamo, da so bili svetovi urejeni z Božjo besedo, tako da je to, kar se vidi,
nastalo iz tega, kar se ne kaže.«
Heb 11,3
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Bog je ustvarjal L]QLþHVDUNajprej je ustvaril þDVLQSURVWRU%RJGHOXMHVDPLQbrez omejitev
in to v svoji troedinosti (glej 1.2). 1L ELOR QDNOMXþMH PXWDFLMD LQ QDUDYQL L]ERU WD NL EL Y
REGREMXPLOLMRQOHWXVWYDULOL]QHþHVDQHSRSROQHJDQHNDMEROMãHJDDPSDNMHYHþQLLQSRSROQ
%RJ Y ãHVWLK GQHK V VYRMR EHVHGR L] QLþHVDU XVWYDULO SRSROQR VWYDUVWYR ,Q VLFHU Y QDWDQþQR
GRORþHQHPvrstnem redu:
1. dan – svetloboORþLWHYRGWHPH;
2. dan – nebo;
3. dan – morje in kopno, rastlinje;
4. dan – nebeška telesa;
5. dan – vodne živali in ptice;
6. dan – kopenske åLYDOLLQþORYHND;
7. dan – %RJMHSRþLYDONHUQLELORYHþkaj za dodati: »in glej, bilo je zelo dobro.«
%RJ MH þORYHND XVWYDULO NRW oskrbnika nad svojim stvarstvom, kot namestnika na zemlji. In
þORYHN NRW WDN MH RGJRYRUHQ SUHG Bogom. Drevo spoznanja je zD þORYHND preizkusni kamen
poslušnosti do svojega stvarnika.
Opomba: od 1 Mojz  QDSUHM SRGD 0RM]HV GUXJR SRURþLOR R VWYDUMHQMX 7XNDM JRYRUL ãH
enkrat o stvarjenju, vendar z drugega zornega kota. Pri tem ne gre za kronološko zaporedje
dni ustvarjanja, ampak na pUYHP PHVWX ]D þORYHND LQ QMHJRY kraj bivanja. Med dvema
SRURþLloma ni nasprotij, ampak se medsebojno dopolnjujeta.
1.2 OSEBE

-

Bog OþH 1 Mojz 1,1).
Sin (1 Mojz 1,26; 1 Kor 8,6; Jn 1,3; Kol 1,16; Heb 1,2).
Božji Duh (1 Mojz 1,2) – glej tudi 2. lekcijo, 1.2.
Adam.
Eva.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Nebo in zemlja (glej 2. lekcijo, 1.3).
Edenski vrt.

1
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V ]DþHWNXREQDVWDQNXþDVDLQSURVWRUD.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

9UVWLFD9]DþHWNX 6YHWRSLVPRYHþNUDWJRYRULRª]DþHWNX©
a) ª9]DþHWNXMHELODEHVHGD Jn 1,1 ªY]DþHWNXVYRMLKSRWL© Prg 8,22).
b) »V ]DþHWNXMH%RJXVWYDULO© 0RM] , »tDMHELODY]DþHWNXSUL%RJX« (Jn 1,2).
c) »Beseda je postala meso« (Jn 1,14 ª«NDUMHELORRG]DþHWND© 1 Jn 1,1).
Vrstica 1,2: »pusta in prazna« = pravzaprav se izraz »pustost in praznost« v Svetem
pismu pojavi le še dvakrat (Iz 34,10–11; Jer 4,23) – SUL þHPHU WD L]UD] SUDY ]PHUDM
SRPHQL VWDQMH SURSDGD ,] WHJD LQ L] SRMPD ªWHPD© ODKNR ]DNOMXþLPR GD VH MH PHG
prvo in drugo vrstico zgodil satanov padec (Iz 14,12–17), kar je v skladu z opisom v Iz
45,18.
Vrstica 1,26: »…po svoji podobi« = þlovek je bil ustvarjen kot Božji namestnik ali
oskrbnik na zemlji, zato je bil postavljen kot gospodar þH]YVHåLYDOL Bil bi naj glava
VWYDUVWYD LQ EL REGHORYDO WHU þXYDO (GHQVNL YUW Da je ustvarjen po Božji podobi, se
kaže v njegovih VSRVREQRVWLK ýORYHN LPD VSRVREQRVW QDþUWRYDQMD UD]PLãOMDQMD
govorjenja… Vdih Božjega diha YþORYHNDSRY]GLJQHOH-tega nad živali in ga usposobi
za posebno skupnost s stvarnikom.

2. VODILNA MISEL
Celotno stvarstvo – Božje delo.
Delni cilj:
- Bog je ORþLOVYHWORERRGWHPH
- ýORYHN– ustvarjen po Božji podobi.
- ýORYHN– ustvarjen s svobodno voljo, odgovoren pred Bogom.
- Stvarstvo – dovršeno in popolno: vse po Božjem QDþLQXLQ]HORGREUR

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

9HþLQD RWURN v pri tej starosti nima tesnih stikov z naravo. Na nMLKRY SRJOHG QD RNROLãþLQH
stvarjenja velikokrat YSOLYDMR PQRåLþQL mediji. Zato jim je potrebno jasno pokazati lepoto
celotnega stvarstva. Njihov pogled ni izoblikovan v smiVOX ]DYHGDQMD NDNR þORYHN ODKNR
XQLþXMH VWYDUVWYR SUDY WDNR SD QMLKRYR UD]PLãOMDQMH ãH QL SUHY]HWR ] HYROXFLRQLVWLþQLPL
idejami. Zato pri tej starostni skupini ne postavljajte v ospredje tovrstne probleme.
Skupaj z otroci opazujte stvarstvo kot Božje delo, ki ga on opravlja vsak dan. Poleg tega
otrokom pojasnite, da narava NL QDV REGDMD QL YHþ povsem enako stvarstvo, kot je bilo v
]DþHWNX'UXJDþHboste v naslednji lekciji težko razložili katastrofo padca v greh.
3.2 PRIPRAVA UVODA

Z otroci opazujete neko cvetlico, po možnosti s SRYHþHYDOQLPVWHNORPLQVHSRJRYDUMDMWHNGR
je storil, da raste v takšni obliki in barvi. Otrokom dovolite, da naštejejo še druge stvari v
stvarstvu in nato preidite na pripovedovanje zgodbe o ustvarjanju.
2

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pripovedujte zgodbo o ustvarjanju. Zraven imejte za posamezne dneve pripravljene slike (glej
SULSRPRþHN D), ki jih ob pripovedovanju lepite na vnaprej pripravljene kartice. Te
posamezne kartice s slikami nato zlepite skupaj in jih pritrdite na steno. Še posebej pri
WUHWMHP SHWHP LQ ãHVWHP GQHYX RWURNRP RPRJRþLWH GD imenujejo živali in rastline, katere
poznajo.
Pri opisu Adama in Eve pojasnite:
- (GHQVNLYUWMHELOLGHDOHQåLYOMHQMVNLSURVWRU]DþORYHNDkjer PXQLQLþPDQMNDOR
- ýlovek bi naj svojo poslušnost Bogu izkazal s tem, da ne bi jedel z drevesa spoznanja.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Raziskovalci: Delovni list 1 – mlajša skupina.
3.4.2 Pri naslednji YHURXþQL uri lahko otroci izdelajo zgibanko na
SRGREHQ QDþLQ NRW so bile narejene kartice ob pripovedovanju
zgodbe. Na dolg, sedemkrat prepognjen list naj zalepijo izrezane
slike (JOHMSULSRPRþHND), ki jih predhodno pripravite.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci v tej starostni skupini so verjetno že prišli v stik z evolucijo. To pomeni, da morate kot
XþLWHOM RKUDQLWL MDVQRVW LQ XWHPHOMHQRVW SUL L]UDåDQMX VWDOLãþD JOHGH WHJD SUREOHPD 7DNR
obravnavo ustvarjanja ne omejujte na to, da dajete argumente proti evoluciji, ampak na prvem
mestu predstaviWH VSRURþLOR 6YHWHJD SLVPD LQ YHUR Y YHþQR veljavnost Božjih besed. Zato z
otroki v tej starostni skupini delajte þLPYHþs samim Svetim pismom (glej 4.3).
Ker se otroci dnevno VUHþXMHMRz razdiranjem LQXQLþHYDQMHPVWYDUVWYD je pomembno otrokom
pokazati, da je le-to ustvaril sam Bog in ga je ustvaril popolnega. Koliko bolj otrokom
pokažete lepoto in popolnost stvarstva, toliko bolj bo otrokom jasen SDGHFþORYHNDYJUHKSUL
naslednji lekciji in toliko bolj jim lahko razjasnite SRJOHG QD YHOLþLQR *RVSRGRYHJa dela in
njega samega.
4.2 PRIPRAVA UVODA

Otrokom pokažite odprto uro (ali neko SRGREQR NRPSOLFLUDQR WHKQLþQR Vtvar) in med
pogovorom poudarite, koliko razmišljanja MHELORSRWUHEQRSUHGHQMHWDVWYDU]DþHODGHORYDWL
Nato skupaj z otroci opazujte neko rastlino – cvet ali list in poudarite, da je tudi ob nastanku
tega moral biti nekdo, ki se je tega domislil. Zanesljive odgovore ali informacije o tem nam
lahko dá le sam stvarnik v svoji besedi (1 Mojz 2,4).
(Ta primer uporabite le kot vodilo za uvod; ne uporabljajte ga kot dokaz za obstoj Boga, kajti
osnova našega motrenja je vera in ne QHNRORJLþQR dokazovanje).
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Stvari, ki jih je Bog ustvaril posamezne dneve, lahko otroci v skupinah obdelajo – posamezna
skupina lahko obdela en ali dva dni, odvisno od velikosti skupine. Vsak dan ustvarjanja naj
prikažejo z enostavno sliko. Te slike naj opremijo s primernimi svetopisemskimi vrstami in
3

jih obesijo YXþLOQLFLNajprej se poglobite v prvi dan stvarjenja, s poudarkom, da je Bog sam
ORþLO VYHWORERRGWHPHLQGDPHGQMLPDQLQLþVNXSQHJD– WDNRNRWWXGLQHYþORYHNRYHPVUFX
=D HQR L]PHG WHK GYHK PRåQRVWL VH PRUD RGORþLWL YVDN þORYHN 3RPHPEQR MH GD ] RWURFL
SRJORELWH SRJRYRU R åLYOMHQMX þORYHND Y (GHQVNHP YUWX LQ R njegovi nalogi, ki jo je moral
L]SROQLWLJOHGHQD%RåMHQDURþLOR3ULWHPSRjasnite, da ima Bog kot stvarnik pravico zahtevati
RG þORYHND poslušnost. In to poslušnost bi þORYHN moral pokazati ob drevesu spoznanja
dobrega in hudega.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

Izdelovanje vrtljive SORãþH ] Potivi ustvarjenih stvari po posameznih dnevih (glej
SULSRPRþHN 1/a in 1/b).

4.4.2 Raziskovalci: Delovni list 1 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
6.1

Zlato vrsto napišite na kartico ali folijo in zraven narišite simbole (JOHM SULSRPRþHN
1/a).

6.2

=ODWR YUVWR QDSLãLWH QD YHþ OLVWRY RGYLVQR RG ãWHYLOD VNXSLQ  LQ MLK UD]UHåLWH na
posamezne besede. Vsaka skupina dobi zlato vrsto v škatlici za vžigalice. Skupina, ki
prva sestavi vrsto v pravilnem vrstnem redu, je zmagovalec (za otroke, ki vedo brati).
Za razlago zlate vrste glej 1.1 (opomba) in 4.2.

4

35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

5

3ULSRPRþHNE

Izdelovanje vrtljive SORãþH]PRWLYLXVWYDUMHQLKVWYDULSRSRVDPH]QLKGQHYLK
(1 Mojz 1,1–31)
Iz trdega kartona izrežite dva kroga SORãþL s polmerom 10 cm. V sredini kroga izvrtajte
majhno luknjo. Na enega od krogov prilepite slike posameznih dni ustvarjanja. Pred tem slike
pobarvajte. Posamezne slike zalepite 10 mm RGUREDNURJDR]SORãþH
Na drugem krogu R] SORãþL naredite odprtino s polmerom 27 mm, ki je naj od roba kroga
oddaljena 8 mm.
1DWR SORãþR V VOLNDPL SRORåLWH SRG SORãþR ] RGSUWLQR LQ MX VSQLWH V VSRQNR Medtem ko
spodnji krog vrtite, se v odprtini zgornjega kroga pojavljajo ilustracije ustvarjenih stvari po
posameznih dnevih.
ýHåHOLWHODKNRVSRPRþMRWHKSORãþSULSRYHGXMHWH]JRGERRXVWYDUMDQMX

6

Delovni list 1 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
POBARVAJ!

Pomagaj Adamu in Evi najti pot do Edenskega vrta!

7

Katere živali imajo raje temo? Obkroži
MLKVþUQREDUYR1DWRSREDUYDMåLYDOL
ki imajo raje dnevno svetlobo.
Molitev
Dragi Bog,
hvala ti za dan,
KYDODWL]DQRþ
Hvala ti za hrano, ki nam jo daješ.
Hvala ti, Bog, za vse.

ALI SI VEDEL?
V VELIKI
BRITANIJI OBSTAJA
15 VRST
NETOPIRJEV.

»In Bog je svetlobo imenoval
GDQWHPRSDMHLPHQRYDOQRþ©
1 Mojz 1,5

Bog je rekel: »Zemlja naj rodi
živa bitja po njihovih vrstah.«
1 Mojz 1,24

ALI SI VEDEL?
POLÕI IMAJO
ISTE HIÓICE
CELO
ÕIVLJENJE.

Nekatere živali izgledajo smešno!
Ali lahko povežeš živali s
tistim delom telesa, ki tej
živali pripada?

8

Delovni list 1 – starejša skupina

RAZISKOVALCI

Najdi pot skozi labirint!

9
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2. lekcija

í/29(.29 3$'(& 9 *5(+
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 3
ZLATA VRSTA:
ª3ODþLOR]DJUHKMHQDPUHþVPUW%RåMLPLORVWQLGDUSDMHYHþQRåLYOMHQMHY.ULVWXVX-H]XVX
našem Gospodu.«
Rim 6,23
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Potem ko MHELOþORYHNXVWYDUMHQYbrezgrešnosti in postavljen v okolje raja, je satan v obliki
NDþH zapeljal Evo v neposlušnost Bogu. Oba, Adam in Eva sta jedla od prepovedanega
sadeža, prekršila Božjo zapoved in tako postala grešnika. Bog kot sveti se je zato morDOORþLWL
od njiju. Vsi udeleženci v tem dogodku so dobili primerno Božjo kazen. Obenem pa je Bog
obljubil odrešenika, Jezusa Kristusa (3,15).
1.2 OSEBA

-

-

-

-

-

Bog, stvarnik (glej 1. lekcijo): govori (3,8), se sprehaja (3,8 NOLþHþORYHND 3,9), vidi
þORYHND 3,10  SULþDNXje priznanje (3,11), sodi (3,14), obljubi kazen in odrešenje
(3,14–19 XNUHSD åUWYHQDåLYDOREOHþHþORYHND, ju izžene iz raja; 3,21–23 þORYHNX
SUHSUHþL NDWDVWURIR s tem, da zapre pot do drevesa življenja (3,24), je svet, v svoji
prisotnosti ne more trpeti greha.
$GDP SUYL þORYHN XVWYDUMHQ RG %RJD 2,7), prejemnik zapovedi (2,16), prestopi
zapoved in jé od sadeža, Eva mu ga dá (2,7), spozna svojo nagoto, se sramuje, si
naredi prekrivalo, se skrije pred Bogom (2,7), partner v pogovoru z Bogom (2,10),
krivdo potisne na svojo ženo in na Boga, ki mu jo je dal (2,12).
(YDRG%RJDXVWYDUMHQDSRPRþQLFa za moža iz moževega rebra (2,21–23), satanova
QDYH]QD WRþND 3,1), podleže skušnjavi (3,6), vzame sadež, jé in dá Adamu (glej
Adam; 3,7), krivdR SRWLVQH QD NDþR 3,13), Eva dobi ime od Adama in sicer po
navodilu Boga (3,20).
.DþDbitje ustvarjeno od Boga, pametna žival.
Izraz »prekanjena« ima negativen prizvok, verjetno že to nakazuje na obsedenost od
satana (3,1). Satan GRELYREODVWNDþR in je od tu naprej slika hudega (Raz 12,9; 20,1 in
4 Mojz 21,4–9). Njen izgled pred þORYHNRYLPSDGFHPYJUHKQL]QDQ. Vemo le to, da
se po padcu mora plaziti po tleh in v prahu. To prekletstvo QDGNDþR je vidno še danes;
v nasprotju V NXãþDUML SOD]LOFL LQ vsemi drugimi živalmi, ki imajo okostje, se NDþD
VLNDMRþH SOD]LSRWOHKY SUDKX %RåMH SUHNOHWVWYR MH NDþR QDUHGLOR ]D QHþLVWR åLYDO (3
Mojz 11,42 .DþDWDNRQLGHOHåQDSRYHOLþHYDQMDYQDUDYL Iz 65,25).
Kerub: krilato bitje, ki se pojavi tam, kjer je Bog osebno prisoten (Ezk 1 in 10
QDWDQþQHMãD UD]ODJD 2 Mojz 25,17–21 na skrinji zaveze), GUXJDþHQ RG DQJHOD SR
izgledu in poslanstvu (angel je Božji sel), straži pot do drevesa življenja (3,24).

11

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

-

V Edenskem vrtu:
(GHQ MH SRGURþMH, v katerem je bil vrt (2, 8, 10, 15), vrt (heb. gen = razmejen del
]HPOMLãþD  kraj Božje prisotnosti in prvih dveh þORYHNRY, ležal je na vzhodu od
Palestine (2,8  UHþQL VLVWHP Y (GHQX 2,10–15), vrt je V WHJD SRGURþMD izginil, toda
zaradi dveh rek se domneva, da se je raj nahajal med rekama Tigris in Evfrat.
Izven vrta:
7XåLYLþORYHNRGSDGFDYJUHKQDSUHMWRMHWXGLREPRþMHVatanovega vladanja.

ý$6'2*$-$1-$

-

Po zadnjem GHMDQMXXVWYDUMDQMD åHQH SUHGVSRþHWMHP Kajna (4,1).
Zelo hitro po stvarjenju, ker je bil Kajn, prvi sin, VSRþHWL]YHQYUWD$GDPMHELOVWDU
130 let, ko je ELOVSRþHW6HW (5,3 .DMQVHMHSRURþLO]JUDGLOPHVWRLQLPHORWURNHŠele
SRWHP MH ELO VSRþHW 6HW. Iz tega je razvidno, da je padec v greh sledil kmalu po
stvarjenju. Uvrstitev v zgodovini odrešenja: s SDGFHP Y JUHK VH NRQþD GRED
brezgrešnosti LQVH]DþQHGREDYesti.

1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 3: drevo sredi vrta, sad = to je drevo spoznanja dobrega in hudega (2,9), drevo
z lepimi in slastnimi sadeži (QLþQHSLãHRMDEODQi).
9UVWLFD  NDþD NL JRYRUL  VDWDQ JRYRUL VNR]L NDþR SRODVWL se drugega bitja (on in
NDþMHELWMH sta v tem primeru eno, npr. NDþDLQ-XGDYJn 13,27).
9UVWLFDNDþLQ zarod = Kajnova linija, linija propada.
Vrstica 15: prežati na peto = nakazuje na Jezusovo smrt na križu.
Vrstica 15: prežati na glavo = skozi smrt in vstajenje Jezusa je bil satan premagan
(primerjaj s Heb 2,14).

2. VODILNA MISEL
.DMMHJUHKLQNDMSRY]URþD"
Druge možnosti:
- Kdo je kriv (prevaliti krivdo na drugega)?
- Kako izgleda satanova taktika?

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starši se prestrašijo, ko imajo njihovi otroci naenkrat izpad jeze ali ko se njihovi dvoletni
otroci pretepajo. Majhen otrok zelo dobro razume razliko med dobrim in slabim. Slaba vest
mu je dobro znana. Vse izkušnje se ujemajo s svetopisemskim L]UHNRPGDMHVUFHþORYHNDRG
]DþHWNDhudobno3ROHJWHJDLPDþORYHNRGSDGFDYJUHK naprej naravnLREþXWHNGREUHJDLQ
slabega (primerjaj s 1 Mojz 3,5).
6 SRPRþMR  0RM]  lahko otrokom nakažete ozadje in jim ponudite najboljšo in edino
razlago, ki obstaja. Vendar ne omenjajte le padca v greh in obsodbo nad njim, ampak jasno
izpostavite tudi Božjo milost (jedro izjave 3,15).
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Tihi impulz s SRPRþMRSUHGPHWRY krožnik kot vrt, dve vžigalici kot Adam in Eva –
vžigalici prižgite in nato zgoreli þUQL YåLJDlici položite izven krožnika. To naredite
brez veliko komentarjev in ]DþQLWH SULSRYHGRYDWL QHNDNR takole: »Danes se bomo
pogovarjali o dveh osebah, ki ju lahko primerjamo s tema dvema vžigalicama…«
3.2.2 Lahko navežete na zgodbo iz prejšnje lekcije in sicer tako, da narišete in pobarvate
sedmi krog (JOHMOHNFLMDSULSRPRþHND) na folijo ali karton in še enkrat izpostavite
popolnost, lepoto in harmonijo Božjega stvarstva. Potem pa zgodbo razvijajte s
SRPRþMRSULSRPRþND glej 3.3).
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Uporabite SULSRPRþND D LQ E. Slike odkrivajte po vrstnem redu. Vrstni red ustreza
odvijanju zgodbe:
1. korak (Edenski YUWGYDþORYHND
Ustvaritev prvih þORYHNRYSURVWRUELYDQMDLQGHORYDQMDL]YDMDQMDQDORJ glej tudi 1.2).
2. korak (trikotnik)
Kdo je bil še v vrtu? Bog, ki je imel skupnost s svojimi ustvarjenimi bitji. Boga ne moremo
narisati, zato je tukaj ta trikotnik.
3. korak (drevo)
V vrtu je bilo veliko rastlin. Vendar pa je bilo drevo sredi vrta nekaj posebnega. Zakaj? (glej
1.5).
NRUDN NDþD
.DþDje nagovorila Evo in jo zapeljala, da je jedla od sadeža. Naznanilo smrti ob prekršitvi
zapovedi se zdi nasprotno, saj (YDYHUMDPHNDþLLQQH%RJXVendar je nevera, neposlušnost
Bogu greh.
5. NRUDN ]LGSODPHQLQPHþGYRMHþUQLKVUc)
ýORYHN SRVWDQH JUHãHQ. To KRþH prikriti, vendar ga Bog vidi,
QDJRYRUL LQ REVRGL *UHK ORþXMH RG %RJD 3ODþLOR ]D JUHK MH VPUt,
ORþLWHYRGåLYOMHQMD glej 6). Na tem mestu lahko jasno poveste, da se
od tega trenutka naprej vsi ljudje rodijo v tem stanju SRGURþMHSRG
zidom). Vsi ljudje so grešni.
6. korak (križ)
Bogu ni bilo vsHHQRYNDNãQHPVWDQMXVWDELODVHGDMþORYHND. Zato je
ponudil izhod iz tega (obljuba v 3,15). Edina možnost, da pridemo
nazaj v Božjo prisotnost je preko Gospoda Jezusa (1 Tim 2,5). On je
»vrata skozi zid« (Jn 10,7).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otroci naj pobarvajo vnaprej pripravljene kopije SULSRPRþND D in 2/b in nato še
enkrat s svojimi besedami pripovedujejo zgodbo.
3.4.2 ,JUD ªYHOLND NDþD© na eno stran sobe položite trak, ki ER PHMD PHG þXGRYLWLP
Edenskim vrtom in zunanjim svetom. Nato otrokom povejte, da boste skupaj naredili
YHOLNRNDþRNLVHSOD]LLQVLNDSRVREL2WURFLVHQDMXOHåHMRQDVYRMHWUHEXKHLQVDPL
vadijo plazenje. Ko jim to gre že dobro od rok, pomagajte otrokom, da si vsak najde
partnerja. Nato naj en otrok drži drugega za gleženj in se skupaj plazita po sobi. Potem
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]GUXåLWH GYD SDUD RWURN WDNR GD MH NDþD GDOMãD 1D NRQFX QDM FHOD VNXSLQD RWURN
REOLNXMH YHOLNR NDþR 2GYLVQR RG VSRVREQRVWL LQ VWDURVWL RWURN ODKNR YHOLNL NDþL
postavite ovire, kot so »gore« in »jame«, skozi katere se mora plaziti, da pride do
izhoda iz vrta. Ko otroci preplazijo trak na drugi strani sobe, je igre konec.
3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 2 – mlajša skupina.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

=RGUDãþDQMHPotroci greh doživljDMRNRWWDEXWHPRLQNRWWHPRNLMHSRSDþHQD Na eni strani
se v teologiji tej temi raje izogibajo, na drugi strani pa jo v vsakdanjem življenju velikokrat
jemljejo SUHYHþODKNRPLVHOQR1SUILQDGDPDSRGUXJHPNRVXWRUWHUHþHª'anes pa sem se
pregrešila.«
Pravzaprav veliko otrok ne vé, kaj je greh, kaj ga SRY]URþD LQ NDNR JD %RJ SUHVRMD 1D
primer, za Boga ne obstajajo tako imenovane nujne laži ali laži v stiski. Greh se v naši družbi
pogojuje oz. je relativen. Tukaj je pomembno, da otrokom posredujete pravilno razumevanje
greha, tako kakor ga razume Bog.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Spontane ideje: Kaj mislite, kaj je greh? Odgovore zapisujte. Nato V SRPRþMR
vprašanja »Kaj je vzrok, da grešimo?« navežite na zgodbo.
4.2.2 Otrokom dajte katalog grehov (npr. umor, prevara, okrasti sošolca, zlagati se staršem,
živeti brez Boga, premlatiti brata ali sestro, …). Otroci naj odgovorijo na naslednje
vprašanje: Kateri RGWHKJUHKRYMHSRWYRMHPPQHQMXQDMYHþML? (posameznim grehom
dodeljujte številke npr. 1 = najhujši greh itd.). Rezultat zapišite, se pogovorite o
najhujšem grehu (živeti brez Boga) in nato navežite na definicijo: greh je zgrešiti cilj.
In že smo sredi zgodbe: %RåMLFLOM]$GDPRPLQ(YRMHELOLPHWLVNXSQRVWVþORYHNRP
živeti v harmoniji, v radosti, v miru…
4.3 IZVEDBA LEKCIJE (glej tudi 3.3)

Dopolnitev izvedbe lekcije za poglabljanje pri starejši skupini:
K 1. koraku
%RJþORYHNDQLXVWYDULONRWOXWNR, ampak kot bLWMH V VSRVREQRVWMR RGORþDQMD glej zapoved v
vrsticah 3, 16, 17).
K 2. koraku
Trikotnik – namig glede treh oseb Trojstva.
K 4. koraku
Satanova strategija: Satan…
- nagovori Evo medtem ko je sama (nevarnosti izven skupnosti, cerkvi, …);
- poseje dvom glede WRþQRVWL Božje zapovedi (v. 1);
- izjavi neko neumnost in tako Evo zvabi v pogovor (glej vprašanje v. 1);
- izkrivi napovedano kazen (v. 4);
- poseje nezaupanje do Boga (Bog vama nekaj prikriva) in izpostavi enakost z Bogom
(v. 5);
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- pove le en del resnLFHGUXJLGHOSDQLUHVQLþHQ v. 5b) – to je še posebej nevarno;
- RþLXSRUDELNRWWRþNRYSDGD v. 6) – primerjaj s 1 Jn 2,16.
Za Evo to pomeni izjava nasproti druge izjave. Obe izjavi sta nepotrjeni. Nekomu mora
verjeti, ampak ali naj verjame Bogu ali NDþL. Tukaj postane RþLWHQ ta notranji konflikt. Tudi
otroci so v takšnih primerih v zelo napeti situaciji (tako imenovan notranji glas).
K 5. koraku
ýORYHN VH MH RGORþLO ]D VDWDQD LQ ]DUDGL WHJD ]GDM WXGL åLYL Y SRGURþMX, kjer deluje satan.
ýORYHNMHJUHãQLN, ker greši in s tem åLYLORþHQRRG%RJD
K 6. koraku
.HUGUXJLOMXGMHQLVRRGJRYRUQL]DJUHK$GDPDLQ(YHLQNHUQHPRUHMRVWRULWLQLþglede tega,
da se ne bi rodili v grehu, ponuja Bog rešitev (Jn 3,16). Bog želi da spoznamo svoje stanje in
da gremo po njegovi poti (poglobitev obljube 3,15; glej tudi 1.5).
4.4. UTRJEVANJE

4.4.1 3ULPHUMDOQD ]JRGED L] YVDNGDQD WLSLþQL VWDYNL NR VH VSUHWD GYD RWURND »On je kriv.
Ne, RQDMH]DþHOD-D]QLVHPQLþQDUHGLO…«
Vsi mi imamo težave s priznavanjem krivde in smo nagnjeni k temu, da krivdo
potiskamo na koga drugega. Zaradi tega problem krivde ni rešen, ampak postane še
YHþMLLQKXMãL glej 1.2).
4.4.2 Raziskovalci: Delovni list 2 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
6.1

Prvi del zlate vrste lahko prikažete V SRPRþMR ]JRGEH LQ SULSRPRþNRY. Otrokom
razložite kaj v povezavi s tem pomeni »smrt« – ORþHQRVWRG%RJDXPUOMLYRVWþORYHND
Za drugi del zlate vrste pa XSRUDELWHLGHMRGDULODGDUMHEUH]SODþHQ tisti, ki podarja, je
Bog; obdarjen pa MHþORYHNVSUHMHPGDUXse zgodi skozi vero; ceno daru MH%RJSODþDO
s smrtjo svojega Sina (Jn 3,16)…
»Darilni paket« (JOHM SULSRPRþHN F) kopirajte na karton ali trši papir: za mlajšo
skupino zlato vrsto napišite vnaprej, otroci pri starejši skupini pa jo lahko napišejo
sami.

6.2

Izdelajte zloženko (darilo) in jo popišite z zlato vrsto.
Zloženka:
,] WUãHJD SDSLUMD L]UHåLWH HQDNRVWUDQLþHQ NYDGUDW JD 3-krat prepognite na
trikotnike in ga nato spet izravnajte. Vogale na sredini prepognite in potem te
ravne strani prepognite v sredini ter polo
SRQRYQR L]UDYQDMWH R]QDþHQH OLQLMH
zarežite, vogale trikrat prepognite in jih
obrnite noter. Na koncu napišite na darilo
zlato vrsto.
âH HQR ]ORåHQNR PDOR YHþMR  XSRUDELWH
prerezati
kot pokrov.
zgibati
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7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

16

3ULSRPRþHNE

17

3ULSRPRþHNF
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Delovni list 2 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Pobarvaj sliko Adama in Eve!
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Delovni list 2 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Najdi besede v križanki. Pozor! Lahko so napisanHYRGRUDYQRQDYSLĀQR
naprej ali nazaj.
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Najdi pot skozi labirint. Pazi, da ne boš zaveden!
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SAD
VRT
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Delovni list 2 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
ADAM IN EVA STA SKUŠANA
(1 Mojz 3,1–4,1)
PRAVILNO ALI NEPRAVILNO:
KDĀD SD MH ELOD EROM SUHNDQMHQD NDNRU YVH çLYDOL QD SROMX NL MLK MH QDUHGLO GOSPOD
BRJ RHNOD MH çHQL: ªAOL MH BRJ UHV UHNHO GD QH VPHWD MHVWL ] QREHQHJD GUHYHVD Y
YUWX"©  MRM] 
PRAVILNO ali NEPRAVILNO

KDĀD SD MH UHNOD çHQL: ªVVHNDNRU ERVWD XPUOD  MRM] 
PRAVILNO ali NEPRAVILNO

DOPOLNI MANJKAJOÿE BESEDE:
æHQD MH YLGHOD GD MH GUHYR GREUR ]D MHG PLNDYQR ]D BBBBBBBB LQ YUHGQR SRçHOHQMD
NHU GDMH BBBBBBBBBBBBB V]HOD MH WRUHM RG QMHJRYHJD VDGX LQ MHGOD«  MRM] 
PRAVILNO ALI NEPRAVILNO:
«GDOD SD MH WXGL PRçX NL MH ELO ] QMR LQ QL MHGHO
 MRM] 
PRAVILNO ali NEPRAVILNO

DOPOLNI MANJKAJOÿE BESEDE:
ZDVOLåDOD VWD JODV GOSPODA BRJD NL MH RE GQHYQHP YHWULĀX KRGLO SR YUWX ÿORYHN
LQ QMHJRYD çHQD VWD VH BBBBBBBBBBBBB SUHG GOSPODOM BRJRP VUHGL BBBBBBBBBBBB
Y YUWX  MRM] 
PRAVILNO ALI NEPRAVILNO:
GOSPOD BRJ MH SRNOLFDO ĀORYHND LQ PX UHNHO: ªKMH VL"©  MRM] 
PRAVILNO ali NEPRAVILNO

ÿORYHN MH UHNHO: ªæHQD NL VL PL MR GDO PL MH GDOD ] GUHYHVD LQ VHP MHGHO©
 MRM] 12
PRAVILNO ali NEPRAVILNO

DOPOLNI MANJKAJOÿE BESEDE:
æHQD MH RGJRYRULOD: ªBBBBBBBBBBB PH MH ]DSHOMDOD LQ VHP MHGOD© 1 MRM] 1
PRAVILNO ALI NEPRAVILNO – QDSLåL P ]D SUDYLOQR L]MDYR LQ N ]D QHSUDYLOQR:
BRJ MH UHNHO - NDĀL: ªKHU VL WR VWRULOD ERGL SUHNOHWD PHG YVR çLYLQR«© 1 BBBBB
- çHQL: ªZDUHV PQRJR ERå WUSHOD«© 1 BBBBB
- ĀORYHNX: ªQDM ER ]DUDGL WHEH EODJRVORYOMHQD ]HPOMD«© 1 BBBBB
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3. lekcija

KAJN IN ABEL
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 4,1–16
ZLATA VRSTA:
ª%UH]NUYLQLRGSXãþDQMD©
Heb 9,22b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Od 1 Mojz 4 naprej je zapisana ]JRGRYLQDþORYHãWYDL]YHQ(denskega vrta (primerjaj s Heb
11,4; Jn 3,12; Juda 11; Mt 23,35; Heb 12,24). ,VWRþDVQR MH SULND]DQ WXGL UD]YRM JUHKD 2G
neposlušnosti Bogu (1 Mojz 3) naprej pride do zavisti MH]H LQ NRQþQR WXGL GR XPRUD. Od
Adama in Eve sta oba njuna sinova, Kajn in Abel, slišala, kako lepo je bilo prej v skupnosti z
Bogom in kaj sta izgubila s prvim grehom. Izgleda, da sta bila informirana tudi o tem, kakšno
YUHGQRVWMHY%RåMLKRþHKLPHODåUWHY3RGUXJLVWUDQLSDMHWRRVQRYQRPLVHO%RJåHSRORåLOY
srca ljudi. .R VWD .DMQ LQ $EHO NRQþQR RGUDVOD LQ RSUDYljala svoj »poklic«, MH SULãHO þDV
darovanja žrtve opisano v 1 Mojz 4. Pri tem se je razkrilo, kaj je imelo v njunih srcih prednost.
V toku zgodovine je Bog dobro skrbel za Kajna. Skozi pogovore z Bogom in neposrednimi
vprašanji je prejel možnost, da Bogu prizna svojo krivdo. Vendar Kajn Božje ponudbe, s
katero je bila SRYH]DQD PRåQRVW RGSXãþDQMD QL VSUHMHO 7DNR SUHG vprašanjem (»Zakaj si
jezen?«) kot tudi po umoru (»Kje je tvoj brat Abel?«) se Kajn ne ukvarja z Božjimi vprašanji.
Po umoru ga Bog mora kaznovati. In tako Kajn postane ubežnik na zemlji. Na Kajnovo
prošnjoQDMJD%RJ]DãþLWLGDQHELELOXPRUMHQ, Bog na njem naredi znamenje, da ne bi bil
SRNRQþDQ =DNOMXþQLVWDYHNGRJRGND je naslov nad Kajnovim življenjem, ko je odšel izpred
%RåMHJDREOLþMD
1.2 OSEBE

-

-

Bog, Gospod (Jahve). K imenu »Jahve« vedno spadajo zraven zaveze med Bogom
in ljudmi ter Božje obljube dane ljudem.
Kajn (= pridobljen, dobitek), Evin prvorojeni sin, poljedelec. Njegovo ime
nakazuje na to, da so starši bili ponosni nanj. Toliko težje jima je moralo biti, ko
sta gledala njegovo pot.
Abel (= sapica, nepomemben), Evin drugorojeni sin, pastir ovac. Kajn in Abel sta
po prvem grehu bila rojena kot grešnika izven Edenskega vrta.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA (glej 1.1)
1.4 ý$6 DOGAJANJA (glej 1.1)
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 3: dDULWHY GDURYDWLQHNDMSULþHPHUMH najvažnejši motiv. Bog takšno daritev
sprejme le þHa) VHVSRãWXMHMR%RåMDQDþHOD b) je srce darovalca iskreno pred Bogom.
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-

-

-

Vrstica 4: prvenci drobnice = a) kar je bilo rojeno prvo b) QDMEROMãH NDU MH þUHGD
premogla. Glede na 2 Mojz 23,19 in 2 Mojz 34,26 je Bog zahteval prvorojence (glej
tudi 3 Mojz 27,26; 4 Mojz 3,12–13).
Vrstica 4: tROãþD 0RMz 3,16–17 govori o temGDYVDWROãþDod žrtve pripada Bogu.
7ROãþDMHPRrala biti prekajena na Božjem oltarju.
Vrstica 6: »upadel obraz« = znamenje notranjega srda; tudi nasvet, da drugemu ne
PRUHãSRJOHGDWLYRþL glej 1 Mojz 31,2: »Tudi na Labanovem obrazu je Jakob opazil,
GDQLYHþWDNGRQMHJDNDNRUMHELOGRWOHM©).
Vrstica 10: glas krvi (glej 6).

2. VODILNA MISEL
Ta dogodHNYVHEXMHYHþYRGLOQLKPLVOL5D]PLVOLWH ali je potrebno paziti na vse ciljne vidike
ali pa raje poudarite le eno ali dve vodilni misli. Morebiti Y]DPHWHYRE]LUWXGLWRþHVHERGR
te vodilne misli poglabljale pri naslednjih urah verouka poleg že omenjenih glavnih misli.
2.1

%RåMH QDþHOR: »%UH] NUYL QL RGSXãþDQMD« (glej Heb 9,22b). Zraven stoji še namig v
povezavi na »UHVQLþQR« žrtev, Jezusa Kristusa. Abelova žrtev je bila glede na QDþHOR iz
Heb 9,22b prinesena v veri, medtem ko Kajnova žrtev temu Božjemu QDþHOX ni
]DGRãþDOD glej Heb 11,4: »…MH$EHOGDURYDO%RJXYHþMRåUWHY«).

2.2

Drža Kajnovega srca ni bila pristna, ne pred in ne po umoru. Pri njem pride do izraza
namera, da je Boga želel zadovoljiti z rezultati dela svojih rok. Abel pa v izbiri in QDþLQX
darovanja žrtve kaže, da je Bogu prinesel žrtev, ki je sam ni mogel pridelati.

2.3

Bog je govoril s Kajnom med in po umoru. Od njega želi izpoved, priznanje krivde.
.DMQ SD VH QRþH XNYDUMDWL V WDNãQR %RåMR ponudbo. Tudi tukaj najdemo eno QDþHOR
oþLãþHQMHJUHKRYMHPRåQRle skozi priznanje (glej Ps 32,5; Preg 28,13; 1 Jn 1,9).

2.4

.DMQMHSUHGVWDYQLNOMXGLNLNULYGHQLNROLQHLãþHMRSULVHEL.R%RJ.DMQRYRåUWHYQH
sprejme, zavida Abelu in Božje ravnanje se mX ]GL QHSUDYLþQR 1DPHVWR WHJD EL VH
moral vprašati, zakaj Bog ne vidi njegove žrtve.

2.5

Bog ne more spregledati gUHKDLQQHSUDYLþQRVWL – Kajna mora kaznovati.

Pri mlajših otrocih vodilno misel 2.2 (drža srca) posebej upoštevajte pri REUDYQDYL  WRþNH,
pri otrocih starejše VNXSLQHSDYRGLOQRPLVHOSRVHEHMREUDYQDYDMWHSULWRþNL

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Podariti, pomagati, se zahvaliti, žrtvovati, dati… vse to je lahko izpolnitev dolžnosti ali
UH]XOWDWQRWUDQMLKL]NXãHQMREþXWNRYLQåHOMD'DULORGRELVYRMRYUHGQRVWãHOHNR]DQMLPVWRML
»srce darovalca«. Otroci se seznanijo s tem že zelo zgodaj, zato pojasnite, da daritev pri Bogu
ima svojo vrednost WDNUDWNRSULGHPRVþLVWLPVUFHPLQNRMH le-ta rezultat ljubezni do Boga
in Gospoda Jezusa. Pri tem morajo otroci razumeti %RåMR OMXEH]HQ 1DMYHþML GRND] %RåMH
ljubezni se vidi v žrtvi Gospoda Jezusa, ki je za nas hudobne in grešne ljudi umrl na križu.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Na tablo ali karton narišite srce. Nato otrokom dovolite, da skupaj ugotovijo, kaj vse je
YþORYHNRYHPVUFX PRUHELWLVNR]Lnjihove vsakdanje dogodke) – glej tudi 2. lekcijo.
Potem preidite na stanje Kajnovega in Abelovega srca.
3.2.2 2WURNRP SRNDåLWH VOLNR HQH RYFH DOL þUHGH ovac) in žito ali zelenjavo. Nato jih
vprašajte, kaj od tega bi lahko bilo bolj »dragoceno«. Od tega preidite na Božja QDþHOD
v odnosu do žrtve.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

2WURNRP L]þUSQR SULSRYHGXMWH ]JRGER Na folijo ali karton narišite dvoje src –
eno belo DOLUGHþe LQHQRþUQR srce.
Belo srce zapolnite ]PLVOLPL%RJOMXELQDVOMXGLþHSUDYVPRJUHãQLNL$EHOMHWR
VSR]QDOLQ]DWRMHUD]PLVOLOVþLPODKNR%RJDUD]YHVHOL Iz pripovedovanja svojih
staršev in iz tega, kar je Bog položil v njegovo srce in njegove misli, je vedel, kaj
Bogu ugaja. Zato je ukrepal. Pri tem je Bogu zavestno dal najboljše in najbolj
GUDJRFHQHåLYDOLVYRMHþUHGH
Drugo srce pa prikazuje misli: Bog je moje starše pregnal iz Edenskega vrta. Zdaj
moramo težko delati, kar prej ni bilo potrebno. Premišljuje, kako bi temu Bogu
prijazno ugodil in zato pred Boga prinese to, kar je z delom pridobil. Ne sprašuje,
kaj Bogu ugaja, gre mu le za svojo korist in svoj ugled.
Ker Bog vidi srca obeh mož, Abelovo žrtev sprejme, Kajnovo pa zavrne.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Narišite hišo z dimnikom. Iz dimnika se mora dvigati dim. Na drugi
risbi pa narišite dimnik, na katerem je debel pokrov. Iz tega dimnika
dim ne more priti ven. Enako je z darovanjem Bogu. Le takrat, ko je
SRWþLVWa in ni ovirana s »pokrovom greha«, lahko nastane povezava z
Bogom. Za poglabljanje še enkrat povejte, zakaj Bog ni sprejel
Kajnova daritve in zakaj le-ta ni prejel RGSXãþDQMD

3.4.2 Raziskovalci: Delovni list 3 – mlajša skupina.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

1DãVYHWåLYLSRQDþHOXVWRULOQRVWLªýHQHNDMLPDãDOi nekaj zmoreš, potem nekaj si.« Dobri
dosežki se dobro nagradijo. Po tem QDþHOX je grajena tudi šolska in poklicna kariera otroka. To
se prenaša tudi na versko SRGURþMH ýORYHN ODKNR QHNDM GDUXMH in meni, da skozi to Bogu
prinaša nekajVþLPHUELQHNDMSRND]DOLQJDVWHP]DGRYROMLO Toda tu mora vsak posameznik
spremeniti mišljenje, kajti WR QDþHOR SUL %Rgu ni uporabno. Da bi þORYHN Bogu lahko nekaj
prinesel, mora najprej od Boga prejeti. Abel je od Boga dobil nekaj v zaupanjeQDPUHþåLYe
živali, katerih ni mogel »narediti« sam. Od tega je pri darovanju Bogu vrnil najboljše.
Gospod je moral odkloniti Kajnovo žrtev, vendar je želel pridobiti njegovo srce, da bi se
lahko z njim pogovarjal. Pri tem mu je razjasnil, da obstaja samo ena pot do skupnosti z
Bogom – SUL]QDQMHLQRþLãþHQMHRGJUHKD 6SRPRþMRsvetopisemskega teksta ponazorite, da je
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pot do Boga možna samo po nadomestni žrtvi Jezusa Kristusa. Skupnost z Bogom, izgubljena
v Edenskem vrtu, se lahko SULGREL QD]DM OH QD WD QDþLQ. Kdor ne ubere to pot, se mu bodo
grehi množili in na koncu bo sledila Božja kazen ter ORþHQRVW od Boga.
4.2 PRIPRAVA UVODA

Potem, ko razložite, kaj je žrtev oz. daritev, dovolite otrokom, da povedo, kaj vse lahko
»žrtvujejo«.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE (glej 3.3)

K WRþNLGRGDMWH naslednje stvari:
a) Kajnova reakcija: zavist, jeza, sovraštvo – upadel obraz.
b) Bog govori Kajnu, vendar .DMQ%RJXQRþHRGJRYRULWL
c) .DMQY]WUDMQRQDþUWXMHXERM VYRMHJDEUDWD3RLãþHJDQDSROMXLQJDWDPWXGLXELMH
d) Bog še enkrat govori Kajnu – ta pa se Bogu zlaže.
e) Bog mora Kajna kaznovati.
f) Kajn odide od Boga. Kajn ne želi upoštevati poti, katero mu je Bog ponudil, da bi
GRELORGSXãþDQMHJUHKDLQVHYUQLON%RJX
4.4 UTRJEVANJE

Narišite SRW]L]KRGLãþHPLQFLOMHP (JOHMSULSRPRþHND ,]KRGLãþHMHNQMLJDVªprometnimi
predpisi in opisom poti«, cilj pa je »skupnost z Bogom«. Nato prikažite drugo pot, Kajnovo
pot. 3UYDWRþNDQDWHMSRWLMHsmerokaz, katerega Kajn prebere. In on presodi: »Same bedarije,
šel bom po svoje.« Sledi znak »pozor«. Sem se umesti prvi Božji govor Kajnu. Ta se ne
zmeni za te napotke. Potem pride znak »prehod prepovedan«. Tukaj gre Kajn za svojim
bratom, da bi ga poiskal na polju in ga ubil. Tudi ta znak je spregledal.
Na koncu sledi še zadnji smerokaz z napotki do pravega cilja, ki se glasi »vrnitev«. Kajn tudi
ta znak prezre in pride na konec poti, kjer pade v prepad. Ta konec poti se imenuje ªORþHQRVW
od Boga«. S to zgodbo ponazorite, da ljudje lahko do Boga pridemo le po poti, ki nam jo
»predpiše« Bog in zaradi nje je postavil »pravila« ]DGRVHJRFLOMD.GRUQRþHLWLSRWHMSRWLQH
pride do želenega cilja, ampak se oddalji stran od Boga.

5. PRIMERNA PESEM
6. 35('/2*,=$8ý(1-(ZLATE VRSTE
Razlaga zlate vrste je grajena na 2. lekciji (JOHMSUHGORJH]DXþHQMH]ODWHYUVWHSULOHNFLML).
3ODþLOR ]D JUHK MH VPUW 2GSXãþDQMH MH PRåQR VDPR þH åLYOMHQMH XPUH .UL MH Y
svetopisemskem pomenu sopomenka za življenje. V krvi je življenje (3
Mojz 17,11, glej tudi izjavo v 1 Mojz 4,10). »Ko kri zapusti telo«, le-to
ni YHþsposobno za življenje. Tudi pri vpeljevanju smrtne kazni (1 Mojz
9,6) naletimo na pojem »prelitja krvi«. V pismu Hebrejcem je prikazano
SUDYWRQDþHOR1DþHORVHNDåHYQHãWHWLKåUWYDKY6tari zavezi in doseže
svoj vrh v žrtvi Jezusa Kristusa (1 Jn 1,7).
Zlato vrsto najlepše lahko ilustriramo s starozaveznimi slikami (npr. kri
na podbojih vrat v povezavi z deseto nadlogo v Egiptu – 2 Mojz 12).
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Delovni list 3 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Odkrij, kdo sta dva brata, ki na
SDVRYRPDQRVLWDþUNHVYRMHJDLPHQD
Pravilna imena napiši na predvideno
mesto. Nato vsakega poveži s
poklicem, s katerim se je ukvarjal in
z daritvijo, ki jo je prinesel Bogu.

IME MI JE

K __ __ __
_

IME MI JE

A __ __ __

Kako se glasijo imena
ãWLULKþODQRYSUYH
družine? Ali jih lahko
vpišeš v križanko?
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Delovni list 3 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
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4. lekcija

NOE
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojz 6,1–9,19
ZLATA VRSTA:
»Dokler bo trajala zemlja – QHVHWHYQHåHWHYQHPUD]QHYURþLQDQHSROHWMHQH]LPDQHGDQ
QHQRþQHERGRSUHQHKDOL©
1 Mojz 8,22
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA (primerjaj z Mt 24,37; Lk 17,26-27; Heb 11,7; 1 Pt 3,20; Iz 54,9)

Ker so ljudje bili hudobni (to je bilo posebej vidno na spolnem SRGURþMX  je Boga navdal
REþXWHNNUþHYob misli, da jih je ustvaril. Zato je sklenilGDERVSRWRSRPXQLþLOþORYHãWYR
Ker je Noe živel ERJDERMHþHåLYOMHQMHPXMHOHWSUHM%RJUD]NULOVYRMRQDPHUR'DOPXMH
nalogo, da zgradi rešilno ladjo (barko), ki bo ohranila pri življenju vse, ki bodo v barki. Ker
OMXGMH1RHWRYHPXVSRURþLOXQLVRYHUMHOLso bili na koncu rešeni le Noe, njegova družina in od
YVDNHYUVWHGRORþHQRãWHYLORåLYDOL3RVRGELMH%RJVNOHQLO]DYH]R]1RHWRPLQYVHPLåLYLPL
bitji (9,9 in 10). Kot znamenje zaveze je Bog naredil mavrico.
1.2 OSEBE

-

-

%RJVYHWSUDYLþHQLQOMXEHþ Bog, þLJDU besede se vedno izpolnijo.
Noe = tolažba ali mir (1 Mojz 5,29 razkrije pomen njegovega imena); Lamehov sin,
doživel je starost 950 let (1 Mojz 9,29), 120 let je pridigal o sodbi in milosti
(oznanjevalec SUDYLþQRVWL3W YHUXMRþSUDYLþHQLQERJDERMHþPRå 1 Mojz 6,9;
Heb 11,7).
Noetovi sinovi: Sem, Ham, Jafet.
Noetova žena in njune tri snahe.
Brezbožni ljudje: 1 Mojz 6,1–7]DQLPLYRMHNDM%RJYYUVWLFLUHþHRVUFLKOMXGL

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

.RWGRORþHQNUDMMHRPHQMHQRJRURYMH$UDUDW 1 Mojz 8,4), v bližini jezera Van v Armeniji.
1.4 ý$6'2*$-$1-$

1656 let po ustvaritvi Adama, približno 3000 do 2500 let pr. n. št. Noe je bil v barki vsega
skupaj 1 leto in 10 dni (primerjaj s 1 Mojz 7,11 in 13 s 1 Mojz 8,13 in 14) – WRMH%RåMLþXGHå
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 6,14: ladja (lat. arca = zaboj, skrinja); material: cipresov les (Luter prevaja
»jelkin« les); mere: 135 m dolga, 22,5 m široka, 13,5 visoka z osnovno mero 1
komolec = 45 cm, to je pri treh etažah preko 9000 m2 površine (otroci lahko tudi sami
L]UDþXQDMR YHQdar raje vzemite znane primerjave kot na primer QRJRPHWQR LJULãþH
ãWLUL HWDåQD YHþ-družinska hiša…), prostornina bi naj ustrezala 522 železniškim
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-

kontejnerjem, teža okrog 30.000 ton. 9SRURþLOXQLRPHQMHQRDOLMHODGMDLPHODNUPLOR
ali ne. Morda se je enakomerno premikala sem in tja. Smer plovbe, usmerjenost,
hitrost in cilj so ležali v Božji rokah.
Vrstica 6,17: vode potopa oz. vesoljni potop (= velik, trajni potop). Bog je velik potop
napovedal vnaprej (6,17). Od 1 Moj]SDGR1RHWRYHJDþDVDGHå verjetno ni bil še
znan na zemlji. Prav zato je bilo Noetovim sodobnikom nerazumljivo, da je tako
veliko ladjo zgradil na suhem LQQHQDPRUMXNRWMHELORRELþDMQRZato so ljudje bili
WROLNR EROM SUHVWUDãHQL NR MH ]DþHOR GHåHYDWL Za Gospoda Jezusa vesoljni potop
predstavlja zgodovinski dogodek (Mt 24,39). Iz tega je razvidno, da svetopisemsko
SRURþLOR QL SUDYOMLFD DOL PLW NRW VH GDQHV YHOLNRNUDW WUGL DPSDN UHVQLFD Ta Božja
VRGEDMH]DNOMXþLODHQRREGREMHþORYHãNH]JRGRYLQHLQRPRJRþLODQRY]DþHWHN

2. VODILNA MISEL
1RHMHåLYHOGUXJDþH– vzor za nas.
1RHWRYH ]QDþLOQRVWL motivacija njegovega ravnanja, »uspeh« QMHJRYHJD SRþHWMD SUL %RJX,
SULOMXGHKQMHJRYHJDþDVD]DQMin za njegovo družino).
Druge možnosti:
Bog sodi in rešuje – sodba in milost.
(Ilustracija dveh pomembnih Božjih lastnosti: njegova svetost terja sodbo nad grehom, v svoji
ljubezni nudi rešitev v ladji – HQDND%RåMDQDþHODYHOMDMRYVHdo danes).

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci so GREULRSD]RYDOFL2GPDMKQLK QRJ VH XþLMR RSD]RYDQMD .R VH WULOHWQL RWURN LJUDV
svRMLPL LJUDþDPL JRYRUL ] QMLPL WDNR NRW njegovi starši govorijo z njim. Pogosto pri tem
opazimo enake govorne fraze. Vendar RWURNQHSRVQHPDOHJRYRUWHPYHþcelotno obnašanje.
Zato je zelo pomembno, da so starši, XþLWHOMLLSG dober vzor. Takšen zgled je bil tudi Noe.
Otrokom predstavite Noetovo vzorno življenje in poudarite njegov odnos do Boga. Kot
ERJDERMHþSRVOXãHQPRåMHåLYHO GUXJDþHNRW ljudje okrog njega. To je pomembno izkustvo,
NL JD RWURFL Y VYRMHP RSD]RYDQMX GRåLYLMR ]HOR ]JRGDM 9VH YHþML VR EROM ]D]QDMR DOL VH
RGUDVOLUHVQLþQRYHGHMRNRWNULVWMDQL7XNDMLPDPRYHOLNRRGJRYRUQRVW
Obstaja nevarnost, da Božjo sodbo olepšate vendar pri mlajših otrocih ne smete SUHYHþ
poudarjati okrutnosti potopa, ampak možnost rešitve in usmerjenost na Noetovo vedenje.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Otrokom pokažite sliko neke ladje. Ker je zgodba zelo znana, dovolite otrokom, da jo
pripovedujejo sami.

3.2.2

Uporabite uganko (JOHM SULSRPRþHN 4/a). Otroci morajo poimenovati šest živali na
sliki. Nato pojasnite in dovolite otrokom, da živali povežejo s pravilnimi imeni
(rešitev: golob – Noe, lev – Samson, petelin – Peter, kit – Jona, krokar – (OLMDNDþD–
Eva).
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Po eni strani lahko zgodbo pripovedujete brez slik, ker vsebuje veliko dogajanja. Lahko pa
XSRUDELWHWXGLNDNãQHVOLNHNLQDUHGLMRRWURNRP]JRGERãHEROMSULYODþQR slika – glej 3.2.1).
Upoštevati je potrebno naslednje poudarke:
x Hudobija ljudi v nasprotju z NoetoYRSUDYLþQRVWMR
x Bog vidi, govori, opozarja, napoveduje sodbo in možnost rešitve.
x Kaj naredi Noe glede Božjih napotkov? – Poslušen je.
x 5HDNFLMHOMXGL1RHMH]DVPHKRYDQ]DVUDPRYDQ1RHWDQLKþHQHSRVOXãD
x Noe veruje Bogu, vstopi skozi vrata v ladjo (namig na Jn 10,8: Jezus Kristus je
edina vrata).
x Bog zapre vrata, kar pomeni, da jih le Bog lahko znova odpre (prepozno!)
x 1RHLQQMHJRYDGUXåLQDVRYþDVXVRGEHYladji.
x Noetovo ravnanje po odhodu z ladje: Bogu je zgradil oltar (hvaležnost).
x Bog z Noetom sklene zavezo, mavrica je še dandanes vidno znamenje (glej tudi 6).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otroci naj SRQRYLMR ]JRGER SUL þHPHU UHãLMR križanko (JOHM SULSRPRþHN E –
SRYHþDMWHNRSLUDMWHQDIROLMRSREDUYDMWH 
3.4.2 Otroci naj iz barvnega papirja izdelajo stensko sliko (pokrajino, ladjo, živali…).
Šablone za živali imejte vnaprej pripravljene.

3.4.3

Otroci naj pobarvajo kopijo slike (npr. ladja z mavrico) in zraven narišejo živali.

3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 4 – mlajša skupina.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

1RHMHåLYHOGUXJDþH– NULVWMDQLåLYLMRGUXJDþHVeliko otrok tukaj REþXWL napetost. Ko v šoli
L]SRYHMR-H]XVD.ULVWXVDKLWURSRVWDQHMRL]REþHQFL=DWRMLK ohrabrite z Noetovim primerom.
Bog nagrajuje tistega, ki živi dosledno življenje zanj. Vendar pa je danes živeti GUXJDþH
postalo deloma moderno. Naglasite, da GHMDQVNR QH JUH ]D GUXJDþQR åLYOMHQMH, ki bi bilo v
nasprotju z drugimiDPSDNRQDþLQXåLYOMHQMD, o katerem govori Bog v svoji Besedi.
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otroke vprašajte o prvem »ladjedelcu« in mornarju v Svetem pismu, opišite ladjo in
preidite na zgodbo.
4.2.2 Otrokom razdelite kopijo križanke (JOHMSULSRPRþHNE), obdelajte posamezna dejstva
v zgodbi in govorite o prenosu tega v življenje otrok.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE (glej 3.3)

Poglobite lahko naslednje poudarke:
x Odkod izvira hudobija ljudi? (glej 2. lekcijo in 1 Mojz 6,5 hudobno srce, grešno
stanje, Mt 15,19).
x Bog napove sodbo in milost.
x %RåMLQDWDQþQLQDSRWNLLQNoetova poslušnost (6,14 in 22) – glej tudi 1.2.
x 1RHWRYRVSRURþLOR 1 Pt 2,5).
x Noetova vztrajnost in potrpežljivost.
x Noetova vera (Heb 11,7): Bogu je brezpogojno zaupal, npr. na suhem je gradil
ladjoþHSUDYWDPãHQLELORYRGH
Posebej obdelajte in izpostavite 1RHWRYH]QDþLOQRVWLki predstavljajo krepost: vera, Gospodov
VWUDKþLVWRVW]YHVWREDSRVOXãQRVWSULGQost, vztrajnost, potrpežljivost …
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 5RþQRGHORL]YåLJDOLFVHVWDYLWHODGMRLQMRQDOHSLWHQDOHSHQNR
4.4.2

Izdelava tabele (]QDVORYRPQHNRþ– danes, glej SULSRPRþHNF). Tabela jasno kaže,
da je Bog vedno tisti, ki ukrepa.

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 4 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM
6. 35('/2*,=$8ý(1-(ZLATE VRSTE
Današnja zlata vrsta je izrek v povezavi z Božjo zavezo z Noetom. Danes lahko vsak ponovno
SUHYHULWRþQRVWWHJDL]UHNDZlato vrsto lahko napišete na folijo ali tablo. Preden jo razložite,
se z otroci pogovorite o vprašanju: Kaj lahko opazimo vsako leto?
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3ULSRPRþHNF

12(729ý$6 – 1(.2ý

DANES

Dve skupini ljudi

Dve skupini ljudi

12(729ý$6 – 1(.2ý
Misli njihovih src
samo hudobne (1 Mojz 6,5)
%LORMHGRYROMþDVDNDMWL
gradnja ladje je trajala dolgo
þDVD OHW 

DANES
Vsi so grešili (Rim 3,23).

Stanje ljudi
Božje opozorilo

Božja pot rešitve

Božje povabilo

Božja sodba

Možna rešitev:
Stanje ljudi
Božje opozorilo

Ladja je bila jasno in vidno
opozorilo.
Božja pot rešitve

Božje povabilo

Božja sodba

1DþUWUHãLWYHLQQDYRGLODVR
prišla od Boga (gradbeni
material, preskrba z živili,
1 Mojz 6,14).
Bil je samo en vhod v ladjo,
vrata.
Vsi, ki so vstopili v ladjo, so
bili po njej rešeni.

Veljalo je za vsakogar, kajti v
ladji je bilo dovolj prostora.
Dve skupini ljudi
Rešeni v ladji

Pogubljeni
izven ladje
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Kolikokrat smo slišali
VSRURþLORRG%RJDLQ
njegovo opozorilo (glej
Heb 3,7)?
Ljudje imajo Biblijo;
poleg tega stvarstvo kaže
na Boga (Rim 1,20–22).
%RJMHQDþUWRYDOLQ
ustvaril tudi pogoje za
našo rešitev (Ef 2,8–10).
Gospod Jezus je vrata
(Jn 10,9).
Po veri v Gospoda
Jezusa je vsak lahko
rešen (med drugim
Jn 3,16).
Vsak lahko pride
(Jn 6,37b).
Dve skupini ljudi
9HUXMRþL
1HYHUXMRþi
Rešeni
Izgubljeni
(Jn 3,36)

Delovni list 4 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Koliko Öivali lahko najdeš na sliki?
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Delovni list 4 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
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5. lekcija

BABILONSKI STOLP
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojz 11,1–9
ZLATA VRSTA:
»Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan.«
Mt 23,12
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Po vesoljnem potopu so se ljudje skozi Noetove sinove ponovno pomnožili na zemlji
(primerjaj s Ps 33,10; Ps 49,12). Ljudje bi se morali razkropiti po celotni zemlji. To je bila
Božja volja (Iz 45,18). 7R åH NDM NPDOX SR QRYHP %RåMHP ]DþHWNX V VYRMLP VWYDUVWYRP je
JUHãQR HJRLVWLþQR VUFH OMXGL SRQRYQR prišlo v ospredje. Proti Božji volji so se zbrali na
UDYQLQL GD EL ]JUDGLOL PRJRþHQ VWROS äHOHOL VR ELWL YHOLNL LQ VODYQL 7RGD %RJ MH WD QDþUW
SUHSUHþLOLQ]JRGLORVHMHQDVSURWQRUazkropili so se po celotni zemlji.
1.2 OSEBE

-

Bog (opazuje, ocenjuje, kaznuje).
Prebivalci Babela, Noetovi potomci.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

-

Šinarska dežela: pUYLþRPHQMHQDY1 Mojz 10,10, imenuje se tudi Babilonija; ležala je
vzhodno od Palestine, bila bogato namakana in rodovitna ravnina. V šinarski deželi je
1LPURG]DþHOVvoje kraljestvo z mesti Babel, Ereh, Akad, itd. Od tod je razširil svoje
kraljestvo na Asur (Ninive, itd.).
Mesto Babel: na splošno je to mesto bilo PRþQR ELYDOLãþH v nasprotju z npr.
SUHPLþQLPi šotori. To je bila stalna nastanitev, ki je pred okolico bila ]DãþLWHQD z
PRþQR XWUGER 9]SRUHGQR ] UD]YRMHP PHVWa Y ]DþHWNX ]JRGRYLQH þORYHãWYD VH je
pojavil WXGL QHJDWLYHQ  UD]YRM VSRVREQRVWL LQ PRþL RG %RJD RGGDOMHQLK OMXGL
(nasprotje: možje z Božjo tradicijo so živeli v šotorih, primer: Abraham).
Prvo mesto: (1 Mojz 4,17  +HQRK  YGDQRVW SRVYHþHQMH Graditelj: Kajn (mesto je
poimenoval po svojem sinu). Tu graditev mesta kaže nagnjenost k stalni nastanitvi na
zemlji. Kajn je menil, da lahko dobro živi brez Boga LQMHWDNR]DþHONROLNRUMHODKNR
svet olepševati, da bi ga spremenil v prijeten kraj. Naselil se je za stalno. V Babelu se
MH]DþHOWUXGOMXGLGDELQDVYHWXSULGRELOLYHOMDYQRVWVYRMHPXLPHQX0HVWRVDPRMH
L]UD] WUGQRVWL LQ QDGDOMHYDQMD þORYHãNH REODVWL LQ PRþL 3RVWDOR MH VHGHå LQ VUHGLãþH
prvega kraljestva. Babel je stal v tesni povezavi s svojim ustanoviteljem Nimrodom.
On je bil prvi veljak na zemlMLPRJRþHQORYHFSUHG*RVSRGRP Rn bi lahko bil tudi
pobudnik gradnje stolpa – primerjaj 10,10 z 11,2 in 10,11 z 11,8). Združil je ljudi,
ustanovil mesta in kraljestvo = oblast, samostojnost.
1DPHQVNR ]GUXåHQMH ]DKWHYD þORYHãNLK LQWHUHVRY SR SRYHOLþDQMX VYRMHJD LPHQD
Babel je že tedaj predstavljal utelešenje VUHGLãþD LQ VLPEROD YHOHVLOH SURWL %RJX
Kasneje se je Babel (ali Babilon) vselej pojavljal koW PRþDQ YSOLY QD ]emlji, ki je v
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neprekinjenem sporu z vsem, kar ima svoj izvor v nebesih. Tukaj se Babel povezuje z
»zmešnjavo«. Vendar so Babilonci ime razumeli kot »Božja vrata« (grško-latinska
REOLND LPHQD %DELORQ VH WLþH PQRåLQVNH REOLNH besede bab-ilami = vrata bogov).
1DþUWQRãLUMHQMH stolp je bil VLPEROSRYHOLþHYDQMDOMXGL
1.4 ý$6'2*$-$1-$

Glede na 1 Mojz 10,25 bi gradnjo stolpa in zmešanje jezikov (1 Mojz 11,16) lahko uvrstili v
3HOHJRYþDV. 1MHJRYRLPHQDPUHþSRPHQLªdelitev, razkol«. Groba razvrstitev: vesoljni potop
– Babilon – Abraham. 3RSRWRSXMH %RJ ]DþHO ]QRYD /DKNR EL UHNOL GD MHtudi VDWDQ ]DþHO
]QRYD7RQXMQRVSURåL%RåMRVRGERLQSUHQRYOMHQ]DþHWHN ]$EUDKDPRP 
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 1: »en sam jezik in isto govorico« – narod. Oba pojma morate otrokom
pojasniti (šH SRVHEHM þH VR SULVRWQL RWURFL tujcev ali pa morebiti sami govorite tuji
jezik).
Vrstica 3: zemeljska smola (primerjaj s 1 Mojz 14,10) = strjena nafta. Glavno
QDKDMDOLãþH južni del Mrtvega morja (»asfaltno morje«). Uporaba: za neprepustnost
ladij, za balzamiranje trupel, za izdelavo vodoodpornih tal, malta.
Vrstica 4: Stolp – sklepamo, da pri tem stolpu gre za stolp s stopnicami.
Vrstica 4: »naredimo si ime« – otrokom pojasnite, kaj to pomeni.

2. VODILNA MISEL
ýORYHNQHPRUHGHODWLYVHJDNDUåHOL%RJWHJDQHGRYROL.
Druga možnost (posebej za starejšo skupino):
- Samouveljavitev vodi v kaos; le povezava z Bogom zagotavlja izpolnjeno življenje.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Že majhni otroci so velikokrat vzpodbujeni k temu, da delajo tisto, kar jih veseli, jim ustreza
(princip užitka), GDNULWLþQRL]SUDãXMHMRDYWRULWHWRLQSUHGSLVHWHUGDVHQDMSRSRWUHELEUDQLMR
Zato je pomembno jih opomniti na kršitev Božje volje. Bog je Bog reda. V tem redu je Bog
Y]SRVWDYLO GRORþHQH DYWRULWHWH PHG NDWHULPL MH RQ VDP QDMYHþMD DYWRULWHWD. Za oblikovanje
åLYOMHQMDQLVRRGORþLOQLsam þORYHNQMHJRYHåHOMHLQFLOMLDPSDN%RåMDYROMD
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Otrokom pokažite sliko visokega stolpa (JOHM SULSRPRþHN E). Zakaj ljudje gradijo
tako visoke stolpe? (DREHUUD]JOHGGREHUVSUHMHPUDGLMVNLKYDORYPRJRþH]Dto, da bi
pokazali, kaj zmorejo …).
3.2.2 Igra: otroci naj nekaj skupaj gradijo (npr. hišo iz domin). Vsak naj dela samo to, kar
PX GUXJL UHþH *UDGQMD zelo dobro poteka. 7RGD QDHQNUDW QH UD]XPHMR YHþ JRYRULFR
drug drugega. Težave pri razumevanju jih vodijo v kaos.
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

=JRGERSULSRYHGXMWHVSRPRþMRSULSRPRþNDD (ULVERVSULSRPRþNDODKNRVNLFLUDWHWXGLQD
tablo):
1. korak (ljudje z besedilom YREODþNLK –
Noetovi potomci so vsi imeli isti jezik in iste besede.
2. korak SXãþLFH usmerjene navznoter) –
zberejo se na neki ravnini proti Božji zapovedi (glej 1).
3. korak (stolp) –
pULND]DWLRGORþLWHY ljudi in izvedbo gradnje stolpa.
4. korak (oko) –
%RJRSD]XMHLQSUHSUHþLL]YHGERQDþUWDOMXGL
5. NRUDN OMXGMH]EHVHGLORPYREODþNLK – vprašaji) –
zmešani jeziki MH]LN NRW %RåMH GDULOR EUH] MH]LND QH JUH %RåML XþLQNRYLWL SRVHJ
(zmešnjava se lahko dobro ilustrira verbalno).
6. NRUDN SXãþLFH usmerjene navzven) –
rezultat težav pri medsebojnem razumevanju je razkropitev ljudi. Bog doseže svoj
cilj'RGRORþHQH WRþNH%RJOMXGLQHRYLUDYHQGDU pa jim postavi mejo.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Otrokom razdelite posamezne kroge SULSRPRþND D. Kroge naj nalepijo na papir v
pravilnem vrstnem redu. Na koncu naj otroci pojasnijo, kaj so zlepili skupaj (se pravi,
še enkrat ponovijo zgodbo z lastnimi besedami).

3.4.2

,JUD XþLOQLFR SULSUDYLWH WDNR GD ERGR RWURFL imeli dovolj prostora na tleh. Otrokom
GDMWHNRFNHLQVHQDMQHNDMPLQXWLJUDMRWHUVNXãDMR]JUDGLWLQDMYLãMLVWROS1DWR]DþQLWH
stolp graditi znova – RWURNRPSRORåLWHQHNDMNRFNNRWWHPHOMYHQGDUQDWDNQDþLQGD
stolp ne bo imel dobrega ravnotežja. Otroci naj pazljivo nadaljujejo z gradnjo vse
GRNOHUVHVWROSQH]DþQHPDMDWLLQVHSRUXãL.RERGRRSD]RYDOLNDNRVHVWROSPDMHLQ
ruši, naj otroci kot opozorilo zavpijejo: »Oh, ne! Pazi tam spodaj!« Otrok, ki je zadnji
postavil kocko na stolp, naj položi prvo kocko za naslednjo gradnjo stolpa.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejši skupini je potrebno še bolj podrobno razdelati ljudsko stremljenje po avtonomiji in
samouveljavitvi. Starejši otroci poznajo tovrstno prizadevanje – izpasti velik. Tukaj gre za
prikaz PRåQRVWLGDVHþORYHNSRYHåH z Bogom.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Težave z jezikom v šoli (pouk tujega jezika, tujci =DNDMLPDPRUD]OLþQHMH]LNH"
4.2.2 2WURNRPLVWRþDVQRSRNDåLWHdva kroga s SULSRPRþNDD (glej 3.3 – 1. in 5. korak ter
2. in 6. korak). Izrazita se dve nasprotji. Otroci morajo uganiti, v kateri svetopisemski
zgodbi VUHþDPR ti dve nasprotji.
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Otroci lahko sami preberejo in obdelajo zgodbo. Nato naj najdejo nekaj parov nasprotij in jih
zapišejo na tablo ali papir. Na primer:
Ljudska soglasnost
Božja enotnost
(vodi nas do: v. 3, mi KRþHPRY. 4)
(vodi nas do: v. 7)
/MXGVNDRGORþLWHY
%RåMDRGORþLWHY
(zgraditi mesto ali stolp, da si ustvarimo ime) (zmešati njihov jezik)
Ljudski cilji
Božji »Ne«
(želimo si ustvariti ime)
WR MH ãHOH ]DþHWHN QMLKRYHJD SRþHWMD –
zmešnjava)
Veljavna zavest ljudi
%RåMDYHOLþLQD
(stolp z vrhom, ki sega do nebes)
(Bog mora priti dol – tako majhen je stolp v
%RåMLKRþHK– da si ogleda ta stolp)
Enotnost jezika
Zmešani jeziki
Enotnost ljudi
Razkropitev
Posledice: tDPNMHUþORYHNQDþUWXMHEUH]LQPLPR%RJDPRUD%RJWRSUHSUHþLWL1HGRSXãþD
GD ELVHþORYHNSRY]GLJQLO Brez Boga ali z nasprotovanjem %RJX JUH þORYHãWYR Y NDRV. Na
QDþHOR prvega greha: »Morali bi biti kot Bog«, Bog odgovarja s sodbo. Tukaj je tisto, kar
þORYHN åHOL SUHSUHþLWL ORJLþQD SRVOHGLFD QMHJRYHJD WUXGD SamouUHVQLþHYDQMH ne vodi v
svobodo, WHPYHþSRVOHGLþQRJOHGDQRY konec, v kaos. V pogovoru z otroki lahko s tovrstnimi
vprašanji pripomorete k ocenjevanju: »Kaj pomeni, si ustvariti ime? Zakaj je BoJ SUHSUHþLO
nadaljnjo gradnjo?« itd.
4.4 UTRJEVANJE

6 SRPRþMR ãHVWLK VOLN SULNDåLWH þORYHND NL ªJUDGL QD VYRMHP åLYOMHQMX© GD EL SRVWDO YHOLN
Možno je pripraviti dobro povezavo s svetopisemskim tekstom in olajšati prenos.

5. PRIMERNA PESEM
6. 35('/2*,=$8ý(1-(ZLATE VRSTE
Kdor visoko leta, nizko pade (npr. prvi poskusi plezanja majhnega otroka). So tudi ljudje, ki
notranje »visoko plezajo«. Pomisli nDGRPLãOMDYHXþHQFHYWYRMHPUD]UHGX7HåNRMHVKDMDWLV
SRQRVQLPLOMXGPLNLPHQLMRGDVRQDMYHþMLQDMEROMãLQDMOHSãLQDMPRþQHMãL… Kako te stvari
izgledajo pri nas?
Zgodba pri tej lekciji je dobra ilustracija za ošabnost, ki ni po volji Bogu. Ošabni oziroma
tisti, ki se povišujejo, bodo ponižani (glej tudi 2. lekcijo: þORYHNRYSDGHFYJUHK– þORYHNRYD
želja, biti kakor Bog).
Ko zlato vrsto napišete na tablo, lahko zraven narišete zmagovalne
VWRSQLþNH9HþLQDOMXGLVLåHOLVWDWLle na najvišji stopniþNL

42

35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE
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6. lekcija

BO* POKLIíE AB5A0A
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 11,27–12,9
ZLATA VRSTA:
»Po veri je bil Abraham pokoren, ko je bil poklican, naj odide v kraj, ki naj bi ga dobil v
delež. Odšel je, ne da bi vedel, kam gre.«
Heb 11,8
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Od 1 Mojz 11,10 QDSUHMVH]DþQHYSvetem pismu novo obdobje. Po pomešanju do tedaj enega
jezika ljudstva in UD]NURSLWYHSRFHORWQL]HPOMLVHMH]DþHODRGUHãHQMVNDGREDpatriarhov. Ta
VYHWRSLVHPVNLRGORPHNVH]DþQHV Semovim rodovnikom in sicer z njim kot Noetovim sinom
vse do Abrama. Vrstice 27–32 opisujejo Abramovo sorodstvo in prvi del potovanja v Kanaan
(za dodatno branje glej Joz 24,2; Neh 9,7; Apd 7,2–4; Heb 11,8). Terah je opisan kot
pobudnik te poti, medtem ko se je Bog prikazal Abramu, ko je živel v Mezopotamiji. Šele, ko
je Terah umrl v Haranu, ki je bila vmesna postaja, je Abram prevzel iniciativo in se NRQþQR
QDSRWLOY.DQDDQ6VDERMHY]HOVYRMHJDQHþDND/RWDþLJDU RþH+DUDQMHumrl že GROJRþDVD
nazaj. Lot je pozneje Abramu prinesel veliko težav (primerjaj s 1 Mojz 13,5–13; 1 Mojz
14,13). Odlomek 12,1–9 nam kaže tri dejstva: a) Bog govori, b) Abram dela po Božji besedi
(Heb 11,8 – Abram je poslušen), c) Abram moli k Bogu.
1.2 OSEBE

Od veliko omenjenih oseb, jih je le nekaj, ki imajo pomen.
- Terah (= omahljivec, obotavljivec): þORYHN NL L]KDMD L] 6HPRYHJD URGX $EUDKamov
RþHXPUHY+DUDQXSUL starosti 205 let (primerjaj s 1 Mojz 11,32).
- Abram (= Y]YLãHQ RþH  SR]QHMH $EUDKDP  RþH PQRåLFH – 1 Mojz 17,5): SUDRþH
Izraela, ki je bil poklican iz Božje službe v skupnost z Bogom. Je NODVLþHQ
svetopisemski primer vere. Imenuje se tudi ªRþHYHUH©LQª%RåMLSULMDWHOM© Pri tem je
poudarjeno, kaj je Bog nareGLO L] åLYOMHQMD WHJD þORYHND 3UL -tih letih starosti je
zapustil Haran in pri 100-tih letih mu je Bog dal obljubljenega sina (za nadaljnje
branje glej Apd 7,2–8; Rim 4; Gal 3,7–18; Jak 2,20–24).
- Saraja (= knežja), pozneje imenovana Sara (= kneginja): Abramova žena (primerjaj s
1 Mojz 17,15), ki je bila nerodovitna in je zato pozneje priganjala Abrama, da vzame
njeno deklo Hagaro kot stransko ženo, ki mu je potem rodila sina Izmaela. Šele pri 90ih je dal Bog Saraji rodnost (primerjaj s 1 Mojz 17,17 in 1 Mojz 23,1). Umrla je v
starosti 127 let, medtem ko je Abraham, ki je bil 10 let starejši, umrl v starosti 175
let).
- Lot (= prikrit, zastiran $EUDPRYQHþDN pozneje je bival v Sodomi. Bog ga je izpeljal
iz Sodome, ki jo je XQLþLl in po neljubih dogodkih je postal RþH 0RDED LQ $PRQD
(primerjaj s 1 Mojz 19,30–38). Njuni nasledniki, Moabci in Amonci, so omenjeni kot
sovražniki Izraelcev. Lot je kljub svojim mnogim slabostim v Svetem pismu imenovan
]DSUDYLþnega moža (primerjaj s 2 Pt 2,7).
- Bog, Gospod: iz množice ljudi VLL]EHUHþORYHNDLQga spodbuja na poslušnost njemu.
- Kanaanci: prebivalci Kanaana, obljubljene dežele, malikovalci.
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1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA (glej zemljevid – SULSRPRþHND)

- Ur na Kaldejskem: Ur je imenovan kot mesto »onstran reke« (Joz 24,2–3) in mesto,
QDKDMDMRþH VH v Mezopotamiji (Apd 7,2). Predvideva se, da je ta Ur bil v spodnjem
delu Mezopotamije, na jugovzhodu Evfrata, približno 130 km oddaljen od
stika rek Evfrat in Tigris. Ur je bil Y WLVWHP þDVX YLVRNR UD]YLWR PHVWR (vodovodni
sistem, dvonadstropne hiše), bil MH VUHGLãþH sumerske kulture. 9 VUHGLãþX MH stal
tempelj Luninemu božanstvu. Pot od Ura do Harana je bila dolga okrog 1300 km.
- Haran: pomembno trgovsko mesto na severozahodu Mezopotamije, okrog 450 km
severovzhodno od Damaska. Terah se je s svojimi ljudmi odpravil na pot v Kanaan.
Tam je umrl in Abram se je odpravil naprej.
- Kanaan: SRGURþMH ]DKRGQHJD -RUGDQD SUHELYDOLãþH .DQDDQFHY GHåHOD NL MR MH %RJ
obljubil Abramu in pozneje izraelskemu ljudstvu.
- Sihem: kraj v efraimskem gorovju, na današnjem SRGURþMX ]DKRGQHHJD -ordana. Od
Harana do Sihema je približno 900 km.
- Betel (= Božja hiša): NDQDDQVNRPHVWRNLMHVWDORQDSRJDQVNHPVYHWLãþX9]JRGELR
Izraelu je bilo pogostokrat omenjeno.
- Aj (= kup NDPQRYJRUDXQLþHQMD NDQDDQVNRNUDOMHYVNRPHVWRMXåQRRG%HWHOD.
1.ý$6'2*$-$1-$

Izhod iz Egipta bi se naj zgodil leta 1445 pr. n. št. Abraham je živel približno v letih 21651990 pr. n. št. Njegovo potovanje v Kanaan VH MH ]DþHOR v letu 2090. ýH Y]DPHPR Y RE]LU
kasnejše datiranje, je Abram šel na potovanje v Kanaan leta 1935 pr. n. št.
1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 12,5: »vse duše, ki sta jih pridobila v Haranu« = ljudje, ki so stopili v
Abramovo službo in so šli z njim kot hlapci. $EUDPMHELOGREURVWRMHþPRåLQ je imel
veliko spremstvo. Pozneje je na primer govora o dokajšnji bojni skupini (318 mož –
primerjaj s 1 Mojz 14,14).
- Vrstica 12,6: »do Moréjevega hrasta« = drevo poganskih Kanaancev.
- Vrstica 12,7: »je postavil oltar Gospodu« = Abramovo žiYOMHQMHVWDGRORþDOLGYHVWYDUL
– ROWDULQþDV2OWDUMHVOXåLONRWkraj spomina, darovanja in molitve.
- Vrstica 12,9: »naprej proti Negebu« (pokrajina na jugu Palestine) = južni Kanaan je
segal do meje z Egiptom.
2. VODILNA MISEL
ýHVDMH]PRåQDYHUD? Kakšne obljube daje Bog tistim, ki so po veri poslušni?
Druge možnosti:
- Bog nagradi poslušne v veri.
- %RJ SULþDNXMH SRVOHGLþQR poslušnost (Božje obljube blagoslova so bile izgovorjene
šele takrat, ko je Terah umrl in je Abram nDGDOMHYDOSRWL]RþHWRYHKLãHWHU VHORþLORG
svojih sorodnikov).
- Bog dela korak po korak (»Pojdi v deželo, ki ti jo pokažem« – $EUDPXMHELONRQþQL
cilj razkrit šele po odhodu. Najprej je moral zapustiti, se odpraviti in šele takrat mu je
Bog pokazal, kam naj gre.

46

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Abramovo situacijo si Y GDQDãQMHP þDVX WHåNR SUHGVWDYOMDPR, zato v lekciji ne bo lahko
predstaviti povezave in ozadja. Abram je živel v mestu, kjer so služili poganskim bogovom.
Družina MH ELOD YHOLNR YHþMD NRW GDQHVLQMHLPHODYWLVWHPþDVXWXGLIXQNFLMR]Dãþite. Božja
zahteva zapustiti družino, je bila zelo težka, predvsem zaradi otrok. Paziti morate, da otroci ne
GRELMR QDSDþQH VOLNH R %RJX ZaraGL WHJD MH SRPHPEQR RSR]RULOR JOHGH þDãþHQMD malikov.
Bog je imel GREUHQDPHQH]$EUDPRPýDãþHQMHPDOLNRYMHovira, NLSUHSUHþXMHGDEL$EUDP
služil le Bogu, zato mu Bog ponuja, naj zapusti vse to. Abramova vera je bila v preizkušnji,
saj bi naj zapustiOþLVWRYVH, ne glede na posledice, ki sledijo. Abram je pokazal, da je Božja
obljuba dovolj. Z otroci razmišljajte o tem, kaj moramo mi danes »zapustiti«, da bi Bogu
sledili ne glede na posledice.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Tihi impulz »slika o selitvi« (JOHMSULSRPRþHNE): po opazovanju, ko otroci povedo
svoje mnenje, še enkrat izpostavite, da je selitev dogodek za celo družino, da mora
selitev biti dobro pripravljena… »V današnji zgodbi bi se nekdo moral preseliti skupaj
z velikim spremstvom (služabniki, živalmi…) in sploh ne vé, kam gre.«
3.2.2 Igra na temo ªSRVOXãQRVW VH VSODþD© Hnemu otroku povejte, da naj gre na GRORþHQR
pot. Otrok ne pozna dolžine poti, niti ne vé, kako dolgo bo na poti. Pri tem mu
posredujte vedno le del poti LQ SRþDNDMWH, da ta del poti prehodi. ýH RWURN QH åHOL
naprej, prosite drugega otroka. Na koncu naj RWURNDþDNDQDJUDda, ki ste jo neopazno
skrili na cilju.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pri pripovedovanju izpostavite, da Bog daje zapovedi, da je Abram poslušen in da ga Bog
blagoslavlja (ga nagradi). Ob tem pokažite, da je prejetje Božjega blagoslova odvisno od
Abramove poslušnosti.
Koraki pripovedovanja (JOHMSULSRPRþHNDLQF):
c Slika 1 – Abram v Uru (mestno življenje, vHOLNDGUXåLQDþDãþHQMHPDOLNRY– glej tudi 1.3).
d %RåMH QDURþLOR þemu se mora Abram odpovedati? Sorodstvo, udobno mestno življenje
zamenjati za nomadsko življenje).
e Slika 2 – Terahova pobuda, zadrževanje v Haranu (dolga pot od Ura do Harana, nevarnost
SRWRYDQMDSRSXãþDYLXGREQRåLYOMHQMHY+DUDQXþDãþHQMHPDOLNRY .
f Slika 3 – Terahova smrt in Božja zapoved (12,1; Bog mu ne pove konkretnega cilja,
Abram se mora preseliti in vé le to, da mu bo Bog pokazal deželo, kamor naj gre).
g Božja obljuba (preden Abram gre, mu Bog dá nekaj obljub: »Pokažem ti deželo; želim te
QDUHGLWL Y PRJRþQR OMXGVWYR åHOLP WYRMH LPH QDUHGLWL YHOLNR åHOLP EODJRVORYLWL WLVWH NL WH
blagoslovijo; v tebi so naj vsi blagoslovljeni« – Abram dobi obljube, katerih ni mogel
preveriti, ampak mora verovati).
h Slika 4 – Abramova poslušnost (se odpravi, velika selitev. Kdo vse gre z njim?)
i Abram v deželi in ponovno dane Božje obljube.
j Slika 5 – Abram zgradi oltar pri Sihemu, vzhodno od Betela .DMKRþHVWHPL]UD]LWL"
$EUDPRYRSRWRYDQMHVHWXQH]DNOMXþLvendar tu izkusi, da ga Bog vodi in blagoslavljaþHPX
je poslušen.
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3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otrokom razdelite kopijo SULSRPRþND F, kjer naj izrežejo slike in jih zalepijo v
pravilno polje (številke slik prej izbrišite).
3.4.2

Igra »Abramovo potovanje« SUHG XUR YHURXND SULSUDYLWH WRUER DOL NRYþHN LQ MR
QDSROQLWHVVWYDUPLNLMLKSRQDYDGLLPDPRQDSRWRYDQMH QSUREODþLOD]REQDãþHWND
šampon itd.). Otroke razdelite v dve skupini in vsaka skupina se naj postavi v kolono
QDHQHPNRQFXXþLOQLFH3UYLRWURNSULHQLVNXSLQLQDMQHVHNRYþHNNGUXJLVNXSLQLNL
ER WD NRYþHN VSUHMHOD LQ SRVODOD HQHJD VYRMLK þODQRY GD NRYþHN QHVH QD]DM N SUYL
skupini. PotRYDQMHNRYþNDVHQDMQDGDOMXMHGRNOHUYVDNRWURNQHQHVHNRYþND=DYHþML
L]]LY ODKNR Y QDVOHGQMHP NURJX RWURFL SRWHP NR SULQHVHMR NRYþHN N GUXJL VNXSLQL
L]SUD]QLMR NRYþHN 7DNR PRUD QDVOHGQML NL ER SRWRYDO VWYDUL SRQRYQR ]ORåLWL Y
NRYþHN

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 6 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejših otrocih (glej tudi 3.1) dajte YHþ SRXGDUND SRGUREQHMãL DQDOL]L kulture in
zgodovine. Ker starejši otroci boOM NULWLþQR JOHGDMR na stvari in so bolje podkovani, jim
dovolite, da povedo, kaj menijo o Abramovem dejanju. Kajti le tako lahko pridete do
QMLKRYHJD RVHEQHJD YHURYDQMD LQ RYLU V NDWHULPL VH VUHþXMHMR 3UL WHP QDNDåLWH GD %RJ
Abramu ne predstavlja nalogHQDHQNUDWDPSDNHQR]DGUXJRYþHPHUVSR]QDPRSRPHPEQD
QDþHODYHUH
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otrokom omenite zgodovino našega naroda, ko se je veliko ljudi preseljevalo v
Ameriko ali Avstralijo PRJRþHODKNRQHNDMRWURNSRYHNDMYHGRRWHP =DNDMso se ti
ljudje preselili? – Danes bomo slišali o možu, ki mu je na zunaj šlo zelo dobro, vendar
je vse zapustil in odšel. Zakaj?
4.2.2 Uganka (JOHM SULSRPRþHN G) – rešitev: POSLUŠNOST. Otrokom omenite nekaj
oseb, ki so bili vzor vere in RSLãLWH Y þHm se vidi njihova poslušnost v veri (ko
omenite Abrama, naredite prehod na zgodbo).
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

3ULSRYHGRYDQMHSRNRUDNLK]JOHGXMRþVHSRWRþNL 3.3:
- H koraku e in f: $EUDPRYD GUXåLQD VOXåL PDOLNRP =DWR WXGL VHOLWHY Y +DUDQ QL QLþ
GUXJDþQD0RJRþHVRPDOLNLGRELOLle nova imena. Do tega trenutka ga je RþHoviral, da ni bil
popolnoma poslušen Bogu. In to je resna zadeva: Bogu moramo biti poslušni bolj kot ljudem
(pozor pri uporabi).
- H koraku g: otrokom predstavite Božje obljube v tej zgodbi, govorite o njihovem pomenu
in izpolnitvi.
- H koraku h: nekaj otrok lahko predstavlja sosede in znance. Kaj vse je Abram moral
poslušati od njih? Lahko omenite tudi na Lota, ki je potoval skupaj z Abramom, kar ga je
pozneje pripeljalo tudi v težave.
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- H koraku i: ko je Abram prišel v obljubljeno deželo, je ugotovil, da je ta dežela naseljena.
$OLVLODKNRSUHGVWDYOMDWHQMHJRYRUD]RþDUDQMH"$PSDNUDYQRYWHPWUHQXWNXBog spregovori
$EUDPX%RJMHþXGRYLWLQVSUHPOMDWLVWHJDNLPXYHUXMH
4.4 UTRJEVANJE (glej tudi 3.4)

4.4.1 V povezavi z zlato vrsto se z otroki pogovarjajte o poslušnosti in veri. Zakaj je Abram
bil poslušen? .HU VH MH VUHþDO ] %RJRP LQ MH ELO ]DUDGL WHJD SULSUDYOMHQ %RJX
popolnoma zaupati.
4.4.2

Na tablo napišite štiri pojme (zapoved, poslušnost, blagoslov, þDãþHQMe). Otroci jih naj
razvrstijo in na osnovi Abramove zgodbe razložijo ter pokažejo YVHVSORãQDQDþHOD.

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 6 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
6 SRPRþMR ãWLULK WRþN VL ODKNR zlato vrsto otroci zapomnijo lažje: nD ]DþHWNX MH Abramova
poslušnost, potem Božji poziv, nato Božji cilj in na koncu Abramovo zaupanje (vera).
7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE

3ULSRPRþHNG

.DMSRWUHEXMHWDþORYHNGDSULGHGRUDVWOLQH"
3RLãþL SRW RG ]DþHWND GR NRQFD
Ko najdeš pravo pot, povHåLþUNH
in dobiš pravilen odgovor.
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3ULSRPRþHNF
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Delovni list 6 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI

Koliko se še spomniš svetopisemske zgodbe,
ki ste jo prej slišali? 3UHGHQ]DþQHãLWL]D
Gospod je govoril možu, po imenu
stopinjami, poglej v 1 Mojz 12,1–7 in
15,1–6. Ker je Abram ljubil Boga in mu
___________________ (1 Mojz 12,1).
je veroval, je vzel vse svoje imetje
Rekel mu je, da naj zapusti __________ (12,1)
in SRWRYDOWLVRþHNLORPHWURYY
novo deželo. Sprašujem se,
VYRMHJDRþHWDLQRGLGHYGUXJRBBBBBBBBBBB  
koliko milijonov
Bog je obljubil, da bo iz njega naredil velik ________ (12,2).
stopinj je pustil
Abram je bil star _______________________ let (12,4), ko se je
na tej
poti.
odpravil. S seboj je vzeOåHQRBBBBBBBBBBBBB  VYRMHJDQHþDND

___________ (12,5), vse svoje __________________ (12,5) in hlapce.
.RQþQRVRSULãOLYGHåHORLPHQRYDQRBBBBBBBBBBBBBBBB  NMHU
je Abram postavil ____________ (12,7) in se priklonil Bogu.
Bog je spregovoril Abramu in rekel:
Ne boj se, jaz sem tvoj ________ (15,1).
Dal ti bom toliko potomcev, kot
=DþQLRG]DþHWNDLQL]SLãLYVH
þUNHL]NULåDQNHNLMLKQLVL
je _________ na nebu (15,5).
SUHþUWDO2GNULOERã]HOR
SRPHPEQRVSRURþLOR
»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .«

Živijo! Moje ime
je Bobo. Tu sem
zato, da pazim, da
ti vse gre hitreje.
1RSD]DþQL'RSROQL
besede na stopalu in
jih nato najdi
v križanki.
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Delovni list 6 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
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7. lekcija

ABRAM V EGIPTU
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 12,10–13,4
ZLATA VRSTA:
»6WUDKSUHGþORYHNRPQDVWDYOMD]DQNRNGRUSD]DXSDY*RVSRGD, bo obvarovan.«
Prg 29,25
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Terah se je s svojim sinom Abramom, snDKR 6DUDMR LQ QHþDNRP /RWRP SUHVHOLO L] 8UD Y
Kaldeji v Haran v Aramu (primerjaj s 6. lekcijo). Po njegovi smrti se je Abram, pri starosti 75
let, s Sarajo in Lotom napotil naprej v Kanaan. To je storil v poslušnosti Bogu, ki je Abramu
obljubil veliko potomcev, deželo in blagoslov njemu in po njem vsemu ljudstvu, ki bo
QDVHOLOR]HPOMR.GRUERãNRGLO$EUDPXPRUDSULWHPUDþXQDWLQD%RåMRND]HQ9.DQDDQXje
Abram klical Božje ime. V Sihemu, med Betelom in Ajem, je Bogu zgradil oltar. Nato se je
odpravil naprej. Ker je bila lakota, je v Egiptu iskal hrano za preživetje. Zaradi strahu pred
faraonom je Sarajo predstavil kot svojo sestro. Tako si je faraon Sarajo vzel za ženo, Abramu
pa je dal veliko darov. Vendar tu nastopi Bog. Saraja je bila Abramova žena in zato jo je Bog
želel obvarovati za Abrama. Faraona in njegovo hišo je udaril z nadlogami in zato je faraon
Sarajo vrnil Abramu in ju odposlal stran. Tako sta ponovno prišla k oltarju med Betelom in
Ajem, kjer je Abram ponovno vzpostavil stik z Bogom.
1.2 OSEBE

-

Abram (glej 6. lekcijo 1.2).
6DUDMD $EUDPRYD åHQD 7HUDKRYD KþL YHQGDU QH RG $EUDPRYH PDWHUH WRUHM MH
Abramova polsestra; nerodovitna; 10 let mlajša od Abrama; lepa; poslušna svojemu
možu (glej 1 Mojz 20,12; primerjaj s 1 Pt 3,6).
(JLSþDQL
UraGQLNLIDUDRQRYLSRPRþQLNL
)DUDRQQD]LYHJLSþDQVNHJDNUDOMD
0RåMHVSUHPOMHYDOFLL](JLSWDNRW]DãþLWD]D$EUDPD (glej 6. lekcijo, 1.2)
Lot: sopotnik.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

V deželi (v. 10): Kanaan, okrog 400 km oddaljen od Egipta.
Egipt (heb. mizraim  ªþUQD GHåHOD© ]DUDGLþUQH]HPOMHNLMHELODURGRYLWQD]DUDGL
mulja, ki se je odlagal pri poplavljanju Nila; Nil je bil življenjska žila dežele,
imenovan tudi žitnica stare antike.
Med Betelom in Ajem (glej 6. lekcijo 1.3 LQSULSRPRþHND): kraj, kjer je Abram imel
]DGQMHVUHþDQMH]%RJRP 13,3).

ý$6'2*$-$1-$

Kako dolgo je bil Abram v Kanaanu, ne vemo (glej tudi 6. lekcijo, 1.4).
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 10: lakota = pomanjkanje hrane zaradi YURþHJD SROHWMDVODEHOHWLQHPUþHVDLQ
vojne.
Vrstica 10: GD EL QHNDM þDVD RVWDO WDP  NRW WXMHF opomba Apd 7,6 = QDY]Rþ QL
državljan), ne ostane za vedno v tistem kraju.
Vrstica 13: bom ostal živ = Abram je bil le þORYHNRVHEDåLYRELWMHQMHJRYRåLYOMHQMH
(Abram se je bal za svoje življenje – mRJRþQHåL so si lahko enostavno prisvojili lepo
žensko, ki VRMRYLGHOLLQþHje ta žena bila SRURþHQDpotem je PRJRþQHå moral najprej
ubiti njenega moža in šele takrat jo je lahko posedoval).
Vrstica 15: Sarajo so vzeli v faraonovo hišo = v njegovo gospodinjstvo, v njegovo
rodbino.
Vrstica 16: drobnica = velikokrat imenovana kot prva, pomembna za prehrano in
REODþLOD govedo = del glavnega premoženja, živali za klanje, za prenašanje tovora in
za opravljanje dela; osel, oslice = hišna žival, za jahanje, za prenašanje tovora, žival za
vleko; kamele = dromedar, enogrbe, s tovorom 4,8 km/h, kot jahalne živali 12-15
NPK Y SXãþDYL QHSRJUešljive, brez vode zdržijo 12 ur, hranijo se z osatom in
rastlinskimi koreninami.
Vrstica 17: udariti = pomeni stisko, nadlogo, kazen.
Vrstica 17: njegova hiša = faraonoYDGUXåLQDDOLFHORYVL(JLSþDQL
Vrstica 20: GDOXND]H QDURþLO]DSRYHGDOGRYROLO oditi.
2. VODILNA MISEL

6WUDKSUHGþORYHNRP lahko pripelje do nevarnosti, kdor pa zaupa Bogu, ima sigurnost:
Ostale možnosti:
- Bog lahko naše krive poti naredi ravne.
- Vsak naj govori s svojim bližnjim resnico.
- %RJ]YOHþH laž na svetlobo in jo popravi.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

7XGL þH MH $EUDPRYD VHOLWHY Lz Kanaana v Egipt bila zaradi ODNRWH NDU MH Y þORYHãNLK RþHK
razumljivo, MHYHQGDU$EUDPWXãHOVYRMRSRW%RJPXQDPUHþQLGDOQREHQHNRQNUHWQHQDORJH
in njegova SRORYLþQD UHVQLFD JD je ORþLla od žene in pripeljala druge ljudi v stisko. Ženo je
dobil nazaj le po Božji milosti. Pri mlajših otrocih MHYþDVLKWHåNRORþLWLDOL]DYHVWQRODåHMRDOL
pa glede na svojo pisano domišljijo govorijo neresnico. Vseeno bi bilo dobro, da spoznajo, da
je laž greh in da je Jezus Kristus tisti, ki je pripravljen odpustiti greh.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 6SRPRþMROXWNH, ki jo prinesete s sabo, odigrajte sceno, kjer otrok zaradi strahu pred
kaznijo ali zapostavljanjem npr. pred mamo ali neko drugo osebo zlaže. Potem se z
otroki pogovorite o tem, zakaj je otrok zlagal in kakšne posledice lahko sledijo.
3.2.2 Otrokom pokažite sliko otroka in k tej sliki povejte svojo izmišljeno zgodbo: otrok
]EHåLRGGRPDDOLVWDUãHYNHUYLGLQHNDMOHSHJDDOLNHUåHOLVDPQHNDMSRþHWLob tem se
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izgubi in QHQDMGHSRWLQD]DMSRPRþPXQXGLMR ostali ljudje npr. ker vedo, da ga starši
LãþHMR– prehod na zgodbo.
3.2.3. Ponovite zgodbo iz prejšnje lekcije z enakim YL]XDOQLPSULSRPRþNRP glej 6. lekcijo
LQSULSRPRþHNF) in nato preidite na današnjo zgodbo.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte s pRPRþMRODVWQRL]GHODQHJDªNLQD©
Izdelava: RVQRYQRSORãþRL]UHåLWH L]YHþMHJDNDUWRQD, v katerem izrežete
OXNQMRYHOLNRVWLFP[FP SUL]RULãþHQDGHVQLLQOHYLVWUDQici
kartona izdolbite dve luknji, eno zgoraj, drugo spodaj, da lahko vstavite
SDOLFL QD NDWHUL ] åHEOMLþNL SULþYUVWLWH ILOP LQ JD QDWR ODKNR YUWLWH
naprej. Za film uporabite transparentni papir s koluta ali zalepite papir
A3 formata. S flomastrom ali z barvico posamezne situacije zgodbe
narišite na transparentni papir. Nato fLOPSULþYUVWLWH na palici (tudi držalo) in ju vtaknite v za
to predvidene luknje. Palice so naj na vsaki strani 10 cm daljše od kartona. Na hrbtni strani
NDUWRQDSXVWLWHGDYNDUWRQSURGUHQHNDMVYHWOREHLQVSULSRYHGRYDQMHPODKNR]DþQHWH.
Koraki pripovedovanja (JOHMSULSRPRþHND):
c Slika 1 – Abram in Saraja sedita v šotoru, imata nekaj hrane, v vsej okolici je malo živeža,
kako bo šlo naprej – lakota".DMQDUHGLWL"9(JLSWXMHGRYROMKUDQH2GORþLWDVHGDJUHVWDWMD
d Slika 2 – potovanje v Egipt, podiranje šotorov, težka pot (sonce, pesek, oaza), skoraj na
cilju – nove skrbi: Saraja je lepa ženska, EJLSþDQL VR ]DYLVWQL LQ ODKNR ãNRGLMR $EUDPX –
Abram se boji za svoje življenje, kako se lahko reši? Oba želita povedati, da sta brat in sestra.
To je resnica, vendar OHSRORYLþQD
e Slika 3 – v Egiptu XUDGQLNLSRURþDMRIDUDRQXROHSLåHQL6DUDML.
f Slika 4 – faraon jo vzame v hišo, da bi postala QMHJRYDåHQD$EUDPMHORþHQRG6DUDMH
g Slika 5 – Abram dobi za Sarajo darila – ali je vesel?
h Slika 6 – veliko razburjenje pri faraonu – bolezen pri ljudeh in živalih – Zakaj? To je
poslal Bog, da obvaruje Sarajo in pove Abramu, naj se vrne.
i Slika 7 – Abram pri faraonu – obtožba, zakaj mi nisi povedal celo resnico? Kar sem
naredil, je prepovedano, vzemi Sarajo in pojdi.
j Slika 8 – Abram je s Sarajo in celotnim spremstvom spet na poti v Kanaan. Bog je obrnil
vse na dobro.
k Slika 9 – Abram govori z Bogom.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Naredite smerokaz (JOHM SULSRPRþHN E) iz kartona, palice in plastelina, ki služi kot
noga. Ena stran kaže proti Egiptu – 6DUDMD SUL IDUDRQX ORþHQD RG $EUDPD LQ GUXJD
stran kaže proti Kanaanu – AbrDP MH SRQRYQR Y .DQDDQX LQ þDVWL %RJD 1DG WDEOR
zalepite Božji trikotnik, kajti Bog vse vidi in vse postavi na svoje mesto oziroma vse
uredi.
3.4.2

Današnjo zgodbo odigrajte z osebami: XþLWHOM = Abram,
otroci = Saraja, faraon, veliko uradnikov, hlapci, dekle in
tudi živali. Rekviziti: krona, ruta za ogrinjalo, palica za
Abrama, kartoni za postavitev oltarja, z rokami lahko
prikažete, kako se naredi ogenj, šest bombažnih povojev, ki
jih odvijete in jih otroci trdno držijo, pa lahko predstavljajo šotor.

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 7 – mlajša skupina.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE (glej tudi 3.1)

2G þDVD SDGFD þORYHND Y JUHK VH OMXGMH SRL]NXãDPR V SRPRþMR izgovorov in laži izmikati
kaznim in težavam. 9þDVLK þLVWR ]DYHVWQR ]ODåHPR YþDVLK SD WXGL WDNR GD VH WHJD QH
zavedamo. Obstajajo ljudje, ki zaradi tega trpijo. Skozi današnjo zgodbo lahko otrokom
pokažete, kakšne negativne posledice ima laž, da Bog vse vidi in sliši ter da nam Bog po
svojem ]DXSDQMXGDMHQRY]DþHWHN9HOLNRRWURNMHSRd pritiskom množice in se ]DWR]DWHþHMR
N ODåL þHSUDY Y QRWUDQMRVWL mislijo þLVWR GUXJDþH äHOLPR Mim pomagati, naj popolnoma
zaupajR%RJXNLMHPRþQHMãLRGWHKNLQDVVWUDãLMRR]LURPDQDPGDMHMR REþXWHNVWUDKu.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otroke razdelite v 2-4 skupine in vsaki skupini dajte balon, v katerem so listki, na
katerih so zaSLVDQHþUNHNL tvorijo izraz »strah pred ljudmi«. Nekdo naj napihne balon
tako, da SRþL.GRVLWRXSD"3RWHPnaj otroci sestavijo izraz.RNRQþDMR]DNOMXþLWH s
pogovorom o tej temi. Zakaj imamo strah pred ljudmi? Pred katerimi ljudmi imamo
strah oziroma se bojimo? Kako reagiramo na take ljudi? – prehod na zgodbo.
4.2.2 Otrokom pokažite pravo (lahko tudi doma narejeno) mišjo past (glej skico na
SULSRPRþNXF), v katero se lahko ujamejo živali. Na tla pred pastjo položite nekaj zrn
žita. Dovolite, da otroci razložijo WHKQLNR .DM þDND XMHWR PLãNR" 9 QDãHP åLYOMHQMX
prav tako obstajajo pasti. Kako se lahko þORYHNXMDPHYSDVWLQ kakšno rešitev lahko
SULþDNXMH– to bo tema današnje lekcije.
4.2.3. Pogovor o izrazu »laž v sili«: so laži v sili ali v nuji dovoljene? Otroci naj utemeljijo
svoje odgovore (PRJRþH ] ]DSLVRYDQMHP LQ EUDQMHP). Kako pride do laži v sili?
Kakšne posledice ima laž oziroma laž v sili? Sveto pismo nam kaže, kakšne posledice
ima laž in tudi, kako se znebiti laži.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Skupaj preberite svetopisemski tekst in v skupinah pisno predelajte RVHEHRNROMHþDV
in rezultat – VHOLWHYODåORþLWHYGDURYL, nadloga, vrnitev Saraje, vrnitev v Kanaan in
pogovor z Bogom. Vsaka skupina naj odgovori samo na eno od naslednjih vprašanj:
Zakaj je Abram tako ravnal? Zakaj je faraon postopaO QD WD QDþLQ? Zakaj je Bog
naredil tako? Vprašanje za vse: Kaj to govori meni? – na koncu izmenjava misli
(primerjaj s 3.3).
4.3.2 Ko preberete tekst, skupaj z otroci odigrajte prizor (glej 3.4.2).
4.3.3 Igra za štiri osebe: eQ RWURN EHUH L] HJLSþDQVNHJD þDVRSLVD R VWUDãQLK QDGORJDK L]
IDUDRQRYH KLãH ,ãþH VH GHWHNWiv, ki naj bi poiskal vzrok za te nadloge. 8þLWHOM igra
vlogo detektiva in dva starejša otroka igrata faraona in Abrama. Detektiv izprašuje
faraona, NGR YVH MH QDSDGHQ RG WHK QDGORJ LQ NDNR GROJR =DNOMXþHN – mora biti
povezan s Sarajo. Izprašan je Abram. Potrjuje, da je Saraja njeJRYDVHVWUD1HRELþDMQR
þXGQR Po premisleku JD GHWHNWLY YSUDãD þH MH WXGL QMHJRYD åHQD $EUDP RGJRYRUL
pritrdilno. DetHNWLY SRURþD IDUDRQX LQ VSR]QD GD VR QDGORJH ND]HQ RG %RJD NHU MH
vzel Abramovo ženo. Faraon zapove, da Abram dobi Sarajo nazaj, saj spozna, da se z
Bogom ne sme igrati in zato oba odpošlje. Kaj naredi Abram? Skupaj preberite 1 Mojz
13,1–4 in ugotovite.
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4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otrokom še enkrat pokažite past, kot pri uvodu in vprašajte, kaj je bila Abramova past
– þORYHãNLVWUDK.DNãQDMHELODUHãLWHY"%RJQDUHGLQRYRSRW3DVWMHODKNRYLGQDVDPR
odzunaj. Bog je dober do nas in nam želi pomagati. Kako se lahko ]DãþLWLPR SUHG
pastmi? Pokažite veliko SORãþR JOHMSULSRPRþHN G). Na prednji strani je kratica za
Jezusa Kristusa, na drugi strani pa piše: »Kdor pa zaupa v Gospoda, bo obvarovan.«
Kaj to pomeni za nas oziroma kako smo to doživeli?
4.4.2 Naredite priponko, na kateri je zapisana zlata vrsta (JOHMSULSRPRþHNG).
4.4.3 Naredite mini kino iz škatlice za milo in OHVHQLPLSDOþNDPL2WURFLnaj sami narišejo
svetopisemsko zgodbo ali naredite kopije pULSRPRþNDD.
4.4.4 Raziskovalci: Delovni list 7 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Pojasnite pomen naslednjih izrazov:
- 6WUDKSUHGþORYHNRP = strah, strahopetnost, plašnost pred ostalimi ljudmi.
- Nastavlja zanko = spodrsljaj, korak stran od poti, greh, prestopek.
6WUDK SUHG þORYHNRP QDVWDYOMD ]DQNR ]D LGHMR JOHM SULSRPRþHN G LQ H) = to napišite s
tUHVRþLPLLQSDGDMRþLPLþUNDPLWHU simboli. Na zadnji strani pa MHþORYHN]EHVHGDPLªkdor pa
zaupa v Gospoda, bo obvarovan« RENURåHQVãþLWRP
7. PRI3202ý.,
3ULSRPRþHNE

58

3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNF

3ULSRPRþHNG
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3ULSRPRþHNH

»Strah pred þlovekom
nastavlja zanko,
kdor pa zaupa v GOSPODA,
bo obvarovan.«
Pregovori 29,25
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Delovni list 7 – starejša skupina
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8. lekcija

ABRAM IN LOT SE RAZIDETA
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 13,5–18
ZLATA VRSTA:
»ýHMHPRJRþHNROLNRUMHRGYLVQRRGYDV, živite v miru z vsemi ljudmi.«
Rim 12,18
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Abram in Lot sta oba postala bogata. Ker sta kot nomada živela med Kanaanci in Perizejci,
sta bila odvisna od njihovih pašnikov in izvirov vode, ]DUDGL þHVDU prepir in kreganje nista
mogla izostati. Abramu se je zdel prepir med sorodniki sramoten. Zato je šel pot ponižanja, s
tem ko je Lotu SUHGODJDOPLUQRORþLWHYLQPXGDOFHORPRåQRVWL]EUDWLSRNUDMLQR, kam se bo
naselil /RW VL MH VHELþQR in neskromno izbral rodovitno jordansko ravnino, ki je bila polna
voda. Lotu se je ta pokrajina zdela kot Edenski vrt ali kot rodovitna pokrajina Egipta, ki jo
poplavlja Nil, katero je skupaj z Abramom ravnokar zapustil (primerjaj s 1 Mojz 13,1). V
nasprotju z lepoto te pokrajine so bili prebivalci Sodome zelo hudobni in grešni (primerjaj s 1
Mojz 19,5). Lotovo grešno mišljenje ga je pripeljalo do tega, da je svoje šotore hitro razširil
vse do Sodome (v. 12). Abram pa je ostal še naprej v hribovju. Bog ga je nagradil za njegovo
ponižnost in za to, da se je odrekel boljši zemlji s tem, da mu je ponovil svojo obljubo (v. 14)
glede dežele, ki mu jo bo dal v last. Lot, ki je sebi izbral najboljšo zemljo, je moral le-to kot
UHYHQ EHJXQHF NL PX RVWDMDWD OH GYH KþHUNL VSHW zapustiti. Abram pa, ki se je zavestno
odrekel zemlje, je dobil od Boga podarjeno celo deželo (primerjaj s 1 Mojz 19,16–22).
1.2 OSEBE

-

-

-

Abram (glej 6. lekcijo, 1.2).
Lot: sin Harana, Abramovega brata. /RWRYRþHje umrl v Uru v Kaldeji. Zato se je Lot
s Terahom in celotno rodbino preselil iz Ura v Haran in pozneje z Abramom naprej v
Kanaan (primerjaj s 1 Mojz 11,31; 12,4; 19,31–38)3UDRþH0RDEFHYLQ$PRQFHY. V
SULþXMRþHP EHVHGLOX SRVWDQH YLGQD QMHJRYD VHELþQRVW 9 1 Pt 2,7–8 je opisan kot
SUDYLþHQNLWUSi pod brezbožnim dogajanjem v Sodomi.
Abramovi in Lotovi pastirji: so njuni hlapci, ki so bili delno darila od faraona
(primerjaj s 1 Mojz 12,16).
Kanaanci: potomci Hama. Bili so prebivalci Palestine pred Izraelci in so se naselili
predvsem ob obali ter na rodovitnih predelih (primerjaj s 1 Mojz 9,25; 10,6, 15–18;
10,19).
PHUL]HMFL SRMDYLMR VH Y YHþLK QDãWHYDQMLK SUHELYDOFHY 3DOHVWLQH pred Izraleci, npr. 1
Mojz 34,30; 2 Mojz 3,8, 17; Joz 17,15; Sod 1,4; njihov izvor pa je kljub temu neznan.
Ljudje iz Sodome (primerjaj s 2 Pt 2,6–8; Juda 7): zaradi njihovih skrunitev (19,5–9)
je Bog moral QMLKLQQMLKRYRPHVWRXQLþLWL*UHKLSUHELYDOFHY6RGRPe so postali tako
znani, da je bilo njihovo ime vedno znova uporabljeno za grešni Jeruzalem, kjer so
SRþHQMDOL ªGXKRYQo prešuštvovanje« (primerjaj s 5 Mojz 29,22; Iz 1,10; 3,8–9; Raz
11,8). Tudi Gospod Jezus Kristus je YHþNUDWomenjal Sodomo, ko je Judom naznanjal
sodbo (Mt 10,15; 11,23).
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1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

-

V gorovju med Betelom in Ajem (12,8): od tam so imeli dober razgled na celotno
pokrajino (glej tudi 6. lekcijo 1.3).
Jordanska ravnina: ravnina ob Jordanu vse do doline Tal Siddim, jugovzhodno od
Mrtvega morja, kjer sta se najverjetneje nahajali imenovani mesti Sodoma in Gomora.
Coar je ležal na južnem delu morja (JOHMOHNFLMRSULSRPRþHND).
Mamrejevi hrasti: VYHWLãþH približno 3 km severno od Hebrona, ki je postalo glavni
sedež Abrama in njegovih potomcev (primerjaj s 1 Mojz 18,1; 23,2; 35,27).

ý$6'2*$-$1-$

Omembo þDVDQDMGHPROH v 1 Mojz 12,4 in 16,16. Tam je zapisana starost Abrama 75 oziroma
86 let. 9WHPþDVXVHUD]LGHWD]QHþDNRP/RWRP (glej tudi 6. lekcijo, 1.4).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

Vrstica 5: drobnica, govedo in šotori = s tem naštevanjem je mišljena celotna mala in
velika živina, kot tudi vse osebe, ki spadajo h gospodinjstvu (žene, otroci, hlapci,
dekle).
Vrstica 7: .iQDDQFL LQ 3HUL]pMFL VR WLVWL þDV SUHELYDOL Y GHåHOL = le-ti so bili lastniki
pašnikov in vodnih izvirov. Za Abrama in Lota, ki sta bila nomada, so ostali pogosto
le še izrabljeni pašniki in malo vode (domneva: prepire so sosedje opazovali –
SULþHYDQMH).
Vrstica 9: Mar ni vsa dežela pred teboj? = zveni kot da bi Abram razpolagal z vso to
deželo in tako je tudi bilo. Kljub temu, da so Kanaanci in Perizejci bivali v tej deželi,
jo je Bog že obljubil Abramu (12,7). Zato lahko Abram v ]DXSDQMXQDWDNQDþLQJRYRUL
z Lotom.
Vrstica 17: prehodi deželo VLPEROLþQDREOLND zaposedbe.

2. VODILNA MISEL
Kdor se trudi živeti z drugimi v miru, bo nagrajen od Boga.
Druge možnosti:
- Pametnejši popusti.
- Popustiti in prenašati pomanjkljivosti prinaãD YHþML EODJRVORY NRt vztrajati pri svojih
prednostih.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Ta dogodek je tudi mlajšim otrokom zelo razumljiv, saj jiPSUHSLU UHFLPR]DLJUDþH QLWXM
Pri tej starosti imajo otroci še težave z vživljanjem v YORJHGUXJLKVDMYHþLQRPDUD]PLãOMDMROH
s VYRMHJDVWDOLãþD=DWRSRJRVWRVSORKQHUD]XPHMR]DNDMQDMELSRSXVWLOL7DOHNFLMDMHODKNRv
SRPRþ pozitivnemu razvijDQMX PLãOMHQMD YROMH LQ REþXWNRY 2G $EUDPD VH RWURFL ODKNR
QDXþLMRGDMHSRSXãþDQMHLQPLU]GUXJLPi vedno najboljše ter da so ljudje iz Sodome bili zelo
KXGREQLLQVRGHODOLNDU%RJXQLELORYãHþ9þHPso grešili, otrokom ni potrebno podrobno
razlagati.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

Pred otroci odigrajte (lahko z lutkami) vsakodnevno situacijo, v kateri se dva otroka kregata
in oba na koncu »mulasto« odideta; ali pa pokažite ustrezne slike. V nadaljnjem pogovoru
poudarite, da je prepir nekaj hudega, ker vedno lRþXMH =DWR s prepirom sploh ne bi smeli
]DþHWL.DNRMHWRPRåQR, lahko izvemo v današnji zgodbi.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Med pripovedovanjem uporabite slike SULSRPRþNDD.
Koraki pripovedovanja:
c Slika 1 – Prepir med pastirji: ob tem poudarite težko situacijo – živali potrebujejo hrano in
SLMDþR9VDNVLåHOLOHQDMEROMãH]DVYRMRþUHGR. Ker ni dovolj površine za pašo, je prišlo do
prepira.
d Slika 2 – Pogovor med Abramom in Lotom: tukaj posebej poudarite, kako je Abramu
pomemben mir. 3ULþQH pogovor in predstavi ponudbo, kar njemu kot starejšemu ne bi bilo
potrebno.
e Slika 3 – Lotova izbira in odhod: opišite, kako Lot VHELþQRL]NRULVWLAbramovo ponudbo in
QHR]LUDMRþVH na svojega strica izbere dobro, rodovitno jordansko pokrajino; kako odide in se
naseli pred vrati Sodome.
f Slika 4 – Božja ponovna obljuba Abramu: otrokom razložite Božjo obljubo in naj
razumejo, da je le na videz Abramova slabša izbira bila od Boga obilno nagrajena.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Utrjevanje navežite na igro iz uvoda (glej 3.2) in dovolite otrokom, da predlagajo
možnosti za razrešitev spora. Pri tem poudarite, da se prepir tudi daneVODKNRNRQþDOH
QDWDQDþLQGD je eden od otrok pripravljen popustiti in se odpovedati QHþHPXWDNR kot
je to naredil Abram. Gospod Jezus želi, da tako ravnamo. Nato lahko še enkrat
odigrate LJUR PRJRþHFHORsami otroci), vendar tokrat s pozitivnim koncem.

3.4.2

Otroci naj sami odigrajo današnjo zgodbo (po potrebi jim svetujte). V nadaljevanju se
z otroci pogovorite o tem, da je mir med nami tudi danes Božja volja. Božja beseda
nas QDUD]OLþQLKPHVWLKXþL o tem (npr. Rim 12,18)6NXSDMVHQDXþLWH zlato vrsto na ta
QDþLQGDMRYHþNUDWSRQRYLWH (glej tudi 6).

3.4.3 Igra o Abramu in Lotu: VSUHGDMYXþLOQLFLSRWHJQLWHWUDNDOLSRVWDYLWHVWROHYYUVWo.
7DþUWDORþXMH$EUDPRYRLQ/RWRYRR]HPOMH9LNRWXþLWHOMERGLWH/RWLQVHSRVWDYLWH
QD HQR VWUDQ þUWH L]PHG RWURN SD L]EHULWH QHNRJD NL ER $EUDP LQ JD SRVWDYLWH QD
GUXJRVWUDQþUWH2VWDOHRWURNHVSRGEXGLWHQDMSR]RUQRSRVOXãDMRNDMERVWHSRYHGDOL
GDERGRYHGHOLDOLVSDGDMRQD$EUDPRYRR]HPOMHDOLQD/RWRYR,QSRWHP]DþQLWHLJUR
s tem, da poveste: »Jaz, Lot, bom vzel vse, ki imajo pisane nogavice.« Drugi otrok oz.
Abram pa naj pove: »Jaz, Abram, bom vzel vse, ki imajo enobarvne nogavice.« Nato
se naj otroci premaknejo na ustrezno ozemlje. Ko so vsi otroci v eni izmed skupin,
izberite naslednjega Abrama in igro ponovite. Možne primerjave so: tisti, ki imajo
ãSRUWQHFRSDWHWLVWLNLQLPDMRãSRUWQLKFRSDWWLVWLNLLPDMRYH]DONHQDþHYOMLKWLVWL,
NL QLPDMR YH]DON QD þHYOMLK WLVWL NL LPDMR QD VHEL JXPEH  WLVWL NL QLPDMR QD VHEL
JXPEWLVWLNLLPDMRQDREOHNLUGHþREDUYRWLVWLNLQLPDMRQDREOHNLUGHþHEDUYHLWG
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

7DOHNFLMDOHSRSULND]XMHPLãOMHQMHþORYHND– pri Abramu duhovno razmišljanje, pri Lotu pa
þORYHãNR/grešno razmišljanje. 1DãL RWURFL åLYLMR Y þDVX, kjer þORYHãNR PLãOMHQMH LQ egoizem
þHGDOMHEROMSUHY]HPDta ljudi. Le redki še mislijo na druge. Brez obzira do drugih se poskuša
priti do uspeha. Zato se ne govori zastonj o generaciji »komolcev«. Preko takšnega
UD]PLãOMDQMDVHSRMDYOMDþHGDOMHYHþNRQIOLNWRYYPHGRVHEQLKRGQRVLKPHGOMXGPL9HQGDUSD
obstaja tudi drugo razmišljanje medsebojnega življenja v slogi, kjer smo pripravljeni biti v
pomanjkanju zaradi drugega. Tako razmišljanje je Bogu YãHþ Otroke vzpodbudite, naj
izberejo pot redkih, pot ponižnosti in odrekanja. Božji blagoslov ERJDWR SRSODþD vse
pomanjkanje.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1

S sabo SULQHVLWH þDVRSLVQL þODQHN NL JRYRUL R QHNHP XPRUX YRMDãNLK QDSDGLK o
napetostih med posameznimi narodi PRJRþHWXGLY,]UDHOX DOLGUXJje. Zakaj prihaja
do takšnih dejanj? Kaj so možna ozadja? KDNR EL ODKNR NDM WDNHJD SUHSUHþLli?
Poudarite, da so taka dejanja pogosto posledica majhnih prepirov, kjer nobeden ni bil
pripravljen popustiti. /H]DYHVWQRSRSXãþDQMHHQHVWUDQLELODKNR]DJRWRYLORPLU

4.2.2

Otroci naj rešijo slikovno uganko – JOHMSULSRPRþHNE (rešitev: pametnejši popusti).
V nadaljevanju postavite QDVOHGQMH YSUDãDQMH -H WD L]MDYD VSORK UHVQLþQD" $ QH
SRPHQLSRSXãþDQMHWXGL»potegniti krajše«? Smo potem res pametnejši? – odgovor na
to nam daje današnja zgodba ...

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

c Predstavite WRþko spora, s tem da pripovedujete o vsebini vrstic 5–7, preberete, odigrate kot
»eden od pastirjev« ali NDNGUXJQDþLQ 0HGWHP $EUDPDLQ /RWD NRW YRGML REHK VWUDQL glej
SULSRPRþHNF) zalepite na tablo iz flanela.
d Govorite o tem, kako sta rešila spor (pri tem pod sliki oseb položite primerne napise).
Abram: si želi mirno rešitev, pripravljen je popustiti, pusti Lotu izbrati, ostane v gorovju = na
slabšem. LotHJRLVWLþQDL]ELUDXPDNQHVHQD rodovitno zemljo, vidi varnost v utrjenih mestih
= le prednosti.
e Kakšne so NRQþQHSRVOHGLFHWHKRGORþLWHY? Tukaj ponovno razložite obljube, ki jih je Bog
dal Abramu, YQDVSURWMXVþORYHãNLP razmišljanjem Lota, ki ga niti greh Sodome ne pripravi
do ponovnega razmisleka (napis »Božji blagoslov« in ªþORYHãNR UD]PLãOjanje« pritrdite na
primerno mesto).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

Kaj je težje pri prepiru: popustiti ali poiskati svojo lastno korist? (v ta namen že pred
veroukom iz plastelina oblikujte dve figuri – Lota, ki je nekoliko težji in Abrama ter
štiri uteži z naslednjimi napisi: »popustiti«, »egoizem«, »Božji blagoslov« in »greh«.
Utež »Božji blagoslov« mora biti znotraj obtežena s kovino, da bo zelo težka. S
SRPRþMRWHKWQLFHSULNDåLWHNDWHURYHGHQMHLPDSUHG%RJRPYHþMRWHåMR– torej YHþMR
vrednost. Pri tem postavite Abrama z utežjo »popustiti« na eno stran, Lota z utežjo
»egoizem« pa na drugo. Ker je Lot nekoliko težji, sprva izgleda, da se je on bolje
RGORþLO ,QþORYHãNRJOHGDQR tudi je tako. Toda Bog RFHQMXMHGUXJDþH'YH]DGQMLXWHåL
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VWD RGORþLOQL $Eramovo vedenje, njegova želja po miru ne glede na ceno, je veliko
boljša in Y%RåMLKRþHKtehta YHOLNRYHþ7RL]MDYRSUHQHVLWHLQUD]ORåLWHSULGDQDãQML
uri (v skrajnem primeru lahko vso stvar prikažete na tabli za flanelYHQGDUMHRSWLþQL
XþLQHNYHOLNRPanjši; s tehtnico boste naredili YHþML vtis na otroke) – JOHMSULSRPRþHN
8/d.
4.4.2

Prikažite aktualno, težko rešljivo situacijo prepira iz doživljajskega sveta otrok. Med
tem otroke razdelite v dve skupini in naj poskusijo rešiti problem ter najti rešitev. V
kolikor bo rešitev šla v negativno smer SULVNRþLWH QD SRPRþ Na koncu lahko eden
izmed otrok prebere Rim 12,18 ali kako drugo svetopisemsko vrstico, ki govori o
vzpostavljanju miru.

4.4.3

Raziskovalci: Delovni list 8 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Na tablo napišite besedo mir. Na podlagi lekcije se pogovarjajte o tem, kaj pomeni mir
vsakemu otroku osebno. Morda lahko k temu oblikujete kakšno Božjo zapoved? (otrokom
dovolite povedati predloge). Nato na tablo napišite del zlate vrste »...živite v miru z vsemi
ljudmi.« Vprašanje: »A je to sploh možno?« »Kaj pa, þHGUXJLQHåHOLMRživeti z nami v miru?«
(navedite morebitne primere). Nato naj nekdo izmed otrok prebere celotno zlato vrsto in
PDQMNDMRþe besede napiše na tablo. Pojasnite, da obstajajo situacije, ko mir ni dosegljiv z
lahkoto, kakor kaže tudi situacija med Lotom in Abramom. Toda %RJSULþDNXMHGDQDUHGLPR
YVHNDUMHYQDãLPRþLGDåLYLPRPHGVHERMYPLUX7RVHPRUDPRHQRVWDYQRQDXþLWL
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNF

3ULSRPRþHNG
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Delovni list 8 – starejša skupina
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9. lekcija

ABRAMOVO ZAVZEMANJE ZA LOTA
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 14,8–24
ZLATA VRSTA:
»Dokler torej še utegnemo, delajmo dobro vsem.«
Gal 6,10a
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

/RWLQQMHJRYDGUXåLQDNLVRVHORþLOLRG$EUDPDso se znašli sredi spopada PHGPRJRþQLPL
kralji okrog Sodome. Pet kraljev, med katerimi je bil tudi kralj Sodome, so se združili in
nastopili proti zvezi štirih kraljev, þLJDU vodja je bil Kedorlaomer. V Sidimski dolini so bili
poraženi in zmagovalec je vzel vse, kar je našel (ljudi in imetje) kot plen s seboj. Tako so kot
ujetnike odpeljali tudi Lota in njegovo družino. Neki mož pa je zbežal do Abrama v
Amorejsko deželo, kjer je ta razprostrl svoje šotore WHUPXVSRURþLl, kaj se je zgodilo z Lotom.
Abram se ni dolgo obotavljal, vzel je s sabo svojih 318 izurjenih mož in z njimi premagal
PRJRþQR YRMVNR .Hdorlaomerja ter nagnal preostanek vojske vse do bližine Damaska. Lot,
QMHJRYDGUXåLQDLQLPHWMHVRELOLUHãHQL.RVRVHYUDþDOL]]PDJHVRãOL$EUDPLQosvobojeni
mimo Jeruzalema, kjer jim je duhovnik Melkizedek prišel naproti z vinom in kruhom ter
Abrama blagoslovil. Do Abrama pa je prišel še sodomski kralj, ki ga je želel za zmago
nagraditi na ta QDþLQGDELPXSRGDULOXNUDGHQLSOHQYRMQHJDSRKRGDLQVLMH]DSRYUDþLORåHOHO
le svoje ljudi. Abram ni želel sprejeti nLWL GHOþNa ponujene nagrade, ampak je za zmago dal
þDVW %RJX. Kljub temu je Abram razdelil delež med može, ki so šli z njim in mu stali ob
strani, to so bili: Aner, Eškol in Mamrej. Ti so dobili pravLþHQGHOHå]Dsvoj trud in stroške.
1.2 OSEBE

-

Devet kraljev (v. 8).
Lot (glej 8. lekcijo, 1.2).
Mož, ki mu je uspelo zbežati: nekdo, ki je bitko preživel in se je s pobegom rešil
ujetništva (v. 13).
Abram (glej 6. lekcijo 1.2).
Mamrej, Aner, Eškol: Abramovi zavezniki, bratje, iz ljudstva Amorejcev, živeli so
zahodno od Mrtvega morja v okolici Hebrona (glej 1 Mojz 10,16).
Abramovi možje: njegovi vojaki, služabniki, ki so bili izurjeni za vojno, število 318
kaže na velikost Abramovega imetja.
Kralj Sodome.
Melkizedek (»mRM NUDOM%RJ MH SUDYLþHQ©  NUDOM iz Salema, Božji duhovnik,
neznanega porekla, pred-slika Jezusa Kristusa (glej Heb 7,1–10).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Sidimska dolina (v. 9): najverjetneje ravninski južni del Mrtvega morja (v današnjih
dneh se imenuje »dolina soli«, kjer je ležalo tudi mesto Coar) – JOHMSULSRPRþHND.
Sodoma, Gomora in Mambrej: Lotovi in Abramovi kraji bivanja (glej 8. lekcijo).
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-

Do Dana (v. 14): to je bila najbolj severna meja SRGURþMH današnjega Izraela),
približno 200 km stran od Mambreja.
Hoba: kraj severno od Damaska.
Dolina Šave (Kraljeva dolina): dolina severno od Jeruzalema, blizu mesta.
Salem (»mir«): staro ime Jeruzalema.

ý$6'2*$-$1-$

Okrog 2000 let pr. n. št.; kako dolgo je Lot že živel v Sodomi, ne vemo (glej 6. lekcijo, 1.4).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 10: smolne jame = otrdelo zemeljsko olje, Y þDVX 6tare zaveze zelo željen
naravni proizvod, uporabljen za tesnjenje ladij, balzamiranje trupel in izdelavo
vodoodpornih tal.
Vrstica 11: imetje = vsa materialna last.
Vrstica 13: Hebrejec (od tu Eberit) = potomec Eberja, ki je bil potomec Sema (glej 1
Mojz 10,21 in 11,15).
Vrstica 13: hrast = v celotnem Sredozemlju razširjeno, približno 5 m visoko drevo, ki
so ga zelo cenili zaradi sence.
Vrstica 13: zavezniki = možje, ki so si preko zaveze ali pogodbe v primeru vojne
obljubili oziroma se ]DYH]DOLSULVNRþLWLQDSRPRþ
Vrstica 14: izurjeni možje = izkušeni, WUHQLUDQLSUHL]NXãHQL]RURåMHPYHãþL možje.
Vrstica 14: »rojene v njegovi hiši« = služabniki, ki so bili potomci Abramovega
hišnega osebja in so tako bili vedno z njim ter zvesto delali zanj.
Vrstica 18: kruh in vino = simbola prijateljstva, zmagoviti vojskovodje so dobili
namesto vode vino, RNUHSþLORSo dolgi poti, predhodno znamenje KristusoYHYHþHUMH
Vrstica 20: dati desetino od vsega = tukaj to pomeni, da je Melkizedek Abrama
prepoznal kot duhovnika.
Vrstica 21: duše = ljudje.
Vrstica 23: niti jermena od sandal = poudarja, da Abram ni želel LPHWLQLWLGHOþNDRG
plena; to pomeni popolno odpoved od kakršnihkoli materialnih nagrad.
Vrstica 24: delež za može = del, odmerek za može.

2. VODILNA MISEL
Kdor pomaga v skladu z Božjo voljo, prejme nagrado in blagoslov.
Druge možnosti:
- Kdor pomaga drugim v Božjem imenu in v zaupanju vanj, ne gleda na svoj lastni
GRELþHNDOLNRULVW
- 3RPRþYBožjem imenu in v zaupanju vanj, pride brez zadržkov in brez obotavljanja.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

6UHGLãþQD WRþND WH OHNFLMH MH QXGLWL SRPRþ 7XGL PDMKni otroci radi pomagajo, npr. mami v
gospodinjstvu ali babici pri nakupih. S takimi primeri otrokom prikažite, da mora nudenje
SRPRþLimeti pravi motiv; LQVLFHUGDMHQHVHELþQRLQEUH]LVNDQMDODVWQHNRULVWL2WURNNLVOHGL
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Jezusu, si sme pri nudenju pomRþL spraševati: »Kaj bom jaz imel od tega?« 1XGHQMHSRPRþLV
pravim notranjim motivom bo otrokom prineslo notranjo korist in razveselilo Gospoda Jezusa
Kristusa. S takšno vodilno mislijo boste prispevali tudi k boju zoper v današnji družbi zelo
razširjenemu koristoljubnemu razmišljanju (primerjaj s 4.1). Ko otroci pomagajo drugim, naj
še posebej v težkih situacijah zaupajo Bogu. Otroci se sicer ne borijo proti sovražnikovim
vojskam, kljub temu pa imajo opravka z vplivi strahu, negotovosti, obupanosti..., ki vplivajo
na njihovo življenje in se jim zdijo kot »višja sila.« Bog jim bo pomagal, da bodo vse to lahko
YQMHJRYLOMXEH]QLLQPRþLpremagali.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

3ULPHUMDOQD]JRGED'R QHNHþUQNH na jugu ZDA se je njena delodajalka dolgo þDVD
obnašala zelo slabo. Zato je dala odpoved in se preselila v neko majhno hišo, ki ji jo je
QHNGRSRGDULO.RMHþH]QHNDMþDVDWDdelodajalka SRWUHERYDODSRPRþSULSHNLSHFLYD
]DQHNR]DEDYR WHJDVDPDQL]QDOD MLMHWDþUQNDEUH]GROJHJDUD]PLVOHNDSULVNRþLOD
na pRPRþ1DNRQFXVWDELOLREHYHVHOL]DUDGLQXGHQMDSRPRþL

3.2.2

Pogovor o »pomaganju«: V katerih situacijah si drugim že pomagal? Kako lahko
pomagamo? Zakaj pomagamo drugim?

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Napet dogodek pripovedujte v naslednjem vrstnem redu (glej pripoPRþHNE):
- Vrstice 1–12: vojna v deželi, zasedba Sodome, ujetje Lota (na kratko opišite, za mlajše
otroke bo verjetno JHRJUDIVNDSRYH]DQRVWSUHYHþ]DKWHYQD – JOHMSULSRPRþHND).
- Vrstica 13 – slika 1: nek pobegli mož pripoveduje Abramu (doživeto pripovedujte,
kako je pobegli prispel).
- Vrstici 14–$EUDPRYDUHDNFLMDQDVSRURþLORGDVR/RWDXMHOLLQQMHJRYYRMQLSRKRG
(pogovor: kako lahko Abram Lotu pomaga? Otroci naj povedo nekaj idej, vi jih
povzemite in skozi nadaljnje pripovedovanje povežite z bistvom – RQQLþDNDODPSDN
je zaupal Bogu; poudarite tudi spontano željo SRPDJDWLRGQRVPHGUD]OLþQLPLPRþPL
– slika 2. MRJRþHODKNRQDGDOMQMLSRWHNSULNDåHWH z raznobarvnimi figurami za halmo;
QDGDOMQMDSRWGRVRYUDåQLNRYHJDWDERUDSUHNRSXãþDYH– približno 200 km, razmislite o
primerjavahUD]GHOLWHYYRMVNHLQQRþQHP napadu).
- Vrstice 16–$EUDPRYDYUQLWHYLQVUHþDQMH]0HONL]HGHNRP $EUDPQHSULþDNRYDQR
dobi blagoslov, nagrado in okrepitev).
- Vrstice 21– $EUDPRYR VUHþDQMH V sodomskim kraljem (Abram je opozoril na
VYRMHJD %RJD RQ VL QH åHOL QDJUDGH ELO MH QHVHELþHQ  MLVOL R SRPRþL ]DXSDQju in
zmagi ustrezno povežite, da otroci ne bodo dobili vtisa, da je Abram pomagal iz
ªODVWQHPRþL©
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otrokom prikažite povezave z Jezusom Kristusom in jih vprašajte, kako je on pomagal
ljudem.
3.4.2 2WURNH VRRþLWH s WLSLþQR VLWXDFLMR (JOHM SULSRPRþHN F): nHNL PDMKHQ GHþHN LPD
seznam del, s katerimi naj bi pomagal svoji mami (npr. pomivanje posode). Preberite
seznam in vprašajte, kaj naj bi otrokþHERYVHGREURRSUDYLOGRELO]DQDJUDGR WXNDM
lahko preverite þH otroci razmišljajo materialno ali ne). Potem jim pripovedujte, kako
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je ta mama pomagala svojemu otroku, ko je bil bolan itd. ter vprašajte, kaj je dobila
mama ]DQDJUDGR3RPRþPDPHYWLVnite otrokom v spomin – naj si zapomnijo, da ona
SRPDJDVSRQWDQRQHVHELþQREUH]]DVOXåNDL]OMXEH]QL

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starejši otroci so v svojem okolju zagotovo že imeli izkušnjo s tem GD SRPRþ QL YHGQR
SRQXMHQDEUH]SRJRMQRLQGDSRJRVWR]DKWHYDSODþLOR GHORGHQDU« 2NXVLOLVRGDSRPRþQL
samoumevna, da so oni in tudi drugi OMXGMHSRJRVWRSUHSXãþHQLVDPL sebi v svojih problemih,
vprašanjih … (npr. vVDNXþLWHOMYãROLWLQHSRPDJDkar tako, prijatelji ti ne stojijo vedno ob
VWUDQL NR LPDã QD SULPHU YSUDãDQMD SRYH]DQD ] GRPDþR QDORJR LSG  2WURFL VH ODKNo
»okužijo« takega razmišljanja ]D QXGHQMH SRPRþL YHGQR GRELã QHNDM Y SRYUDþLOR). Lahko
postanejo pasivne žrtve takega razmišljanMD LQ VL NRPDM ãH XSDMR SURVLWL ]D SRPRþ NHU QH
zmorejo dati proti-usluge. Lahko pa so SULþHWDNãQHPXrazmišljanju, kot ga je pokazal Abram
v zgodbi – NOMXEYVHPWRNRPþDVDVRVSRQWDQLQHVHELþQLNRUHNWQLYQXGHQMXSRPRþLLQVWHP
prave, verodostojne priþH ]D -H]XVD .ULVWXVD 3RWHP QH ERGR SR]RUQL QD PDWHULDOQH NRULVWL
ampak na Božji blagoslov, ki je mnogo dragocenejši. Vzgojiti takšno razmišljanje v otrocih je
za nas velik izziv, še posebej zato, ker živimo v tako materialnem svetu. Poleg tega je
pomembno, da otrokom razložiteGDMLPER%RJVWDOREVWUDQLþHERGRSRPDJDOLGUXJLPSR
QMHJRYLYROML2SUHPLOMLKER]EHVHGDPLLQGHMDQMLYQMHJRYLKURNDKMH]PDJDL]ODVWQHPRþL
QH]PRUHPRþHSUDYSRJRVWRWDNRL]JOHGDSUHGLQSRGRJRGNX.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1

Z otroci se pogovarjajte na temo »SRPRþ LQ Somagati«: Pod kakšnimi pogoji bi
SRPDJDOL GUXJLP" 6 NDNãQLP SUHSULþDQMHP" 6 NDNãQLP FLOMHP" =D þLJDYR NRULVW" 6
kakšno koristjo? – otroci naj povedo svoja mnenja, ki jih lahko zapišete v obliki
NOMXþQLKEHVHG na tablo ali folijo.

4.2.2 Križanka – JOHM SULSRPRþHN G (rešitev 320$*$7, 265(ý8-E). V nadaljevanju
se pogovorite o tej izjavi in nato preidite na zgodbo.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dodatek k WRþNL3.3:
-

-

-

K vrsticama 1– V SRPRþMR ]HPOMHYLGD lahko pokažete geografsko povezanost (glej
SULSRPRþHND 
K vrsticama 14–15: presenetljivo je, da Abram brez oklevanja pomaga. Po vsem tem,
kar je doživel z Lotom, bi ga lahko pustil tudi na cedilu. – Kako se pravzaprav
obnašamo mi do ljudi, ki VRQDVUD]RþDUDOL"
Da ELRWURFLGRELOLREþXWHNNDNRYHOLNDUD]GDOMDMHWRELODODKNRVSRPRþMRzemljevida
VDPL L]UDþXQDMR razdaljo med kraji, kamor je šel $EUDP LQ SRLãþHMR enake razdalje
med kraji danes.
K vrsticam 16–20: glede na starost otrok lahko obravnavate skrivnostno osebo
Melkizedeka; zanimivo je, da je Melkizedek Abrama okrepil in blagoslovil, preden ga
je ogovoril sodomski kralj (glej Heb 7,1–10) .
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-

K vrsticam 21–NUDOM6RGRPHMHOLN]DSHOMLYFDRQQDPUHþQXGLPDWHULDOQHGREULQH
za duše. Abram odgovori z besedaPL 0HONL]HGHND LQ VH ] QMLP QH SRJDMD QLþ QH
sprejme – Kako bi reagirali mi? (primerjaj z vrsticama 19 in 21).

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

Otrokom dovolite pripovedovati primere iz lastnega življenja, ko jim je nekdo
SRPDJDO1DWDQDþLQERVWH otrokom prikazali, da AEUDPVVYRMLPQDþLQRPSRPDJDQMD
ni bil edini tak primer9VDNMHQDPUHþSRNOLFDQGUXJLPSRPDJDWL

4.4.2 Abramov vzor SRPRþL ODKNR SULNDåHWH V SRPRþMR OHVWYH (JOHM SULSRPRþHN H), na
kateri posamezna letev predstavlja koUDNH SRPRþL LQ QD NDWHUL MH QD vrhu blagoslov
R]LURPD %RåMH SODþLOR. Otroci lahko posamezne pojme zapišejo tudi na listke, ki jih
nato pritrdijo v obliki lestve na tablo. Vsak korak naj bo uporabljen za utrjevanje in
poglabljanje. Vrstni red korakov: SLIŠATI, 2'/2ý,7, 6(, ITI, POMAGATI,
BOJEVATI SE, PRIPELJATI DO KONCA, 2'329('$7,6(%2ä-(3/$ý,/2

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
=ODWR YUVWR UD]ORåLWH QD QDVOHGQML QDþLQ Abram je izkoristil priložnost da je delal dobro,
þHSUDYMHWRELORSRYH]DQR]veliko mero posredovanja in nevarnosti. TáNRQHVHELþQRYHGHQMH
nam ni kar prirojeno, ampak pojasnite otrokom, da se je Abram popolnoma predal svojemu
Bogu in je zato tako postopal. Zlato vrsto napišite QDSDSLUþNH'RNOHUtorej / še utegnemo /
delajmo / dobro / vsem. PRþDVL VHVWDYOMDMWH YUVWR LQ VH SRJRYDUMDMWH R SRVDPH]QLK GHOLK SUL
SRQDYOMDQMXSDSLUþNHSRþDVLRGVWUDQMXMWH.
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE

77

3ULSRPRþHNF

3ULSRPRþHNG
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3ULSRPRþHNH

Abram kot vzor
pomoĀL

prHbHrL 1 MoMz 1

PoVamHzQL korakL k
XrHVQLĀLtvL pomoĀL:
Vsak korak pomRþLpo vrstnem
redu zapiši v letev na lestvi!
=DþQL pri najnižji letvi.
.DMVHODKNRL]WHJDQDXþLPR"
2'/2ý,7,6(, BOJEVATI SE,
ODPOVEDATI SE,
POMAGATI, SLIŠATI, ITI,
%2ä-(3/$ý,/2 PRIPELJATI
DO KONCA.
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10. lekcija

SODOMA IN GOMORA
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 18,16–19,29
ZLATA VRSTA:
»Kajti Gospod LPDSUHGRþPLþORYHNRYHSRWLRSD]XMHYVHQMHJRYHVWH]H©
Prg 5,21
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Pogovor med Abrahamom in Bogom, opisan v 1 Mojz 18,16– MH ]DNOMXþHN osebnega
obiskanja (glej o Noetu v 1 Mojz 6, 4. lekcija), saj Bog nato k Abrahamu pošlje dva angela, ki
obljubita, da bosta ostarela zakonca dobila sina. Na podlagi Amosa 3,7 vidimo, da Bog svojim
izvoljenim razodeva sklepe in razloge za sodbo nad Sodomo in Gomoro ter nad vso Jordansko
ravnino'UXJDþQRVW$EUDKDPDRGperverznih prebivalcev Sodome se kaže v njegovi prošnji
za QHþDND/RWD$EUDKDPVHPRUDQDXþLWLGDLPD%RJGUXJDþQRSRW rešitveQDPUHþGDRGLGH
Lot ven. Lot, ki ga je Abraham brez Božjega navodila vzel s sabo na potovanje, se v 19.
poglavju znajde v najhujših težavah svojega življenja. Kljub negativnemu izkustvu
»neduhovnega« bivanje z Abrahamom v Egiptu, je sedaj za svoj užitek izbral udobno mestno
življenje; najprej šotorjenje ob Sodomi, nato prebivanje tam in potem sedenje pri mestnih
vratih. 2E YVHP WHP VH MH QMHJRYD SUDYLþQD GXãD ]HOR PXþLOD NR MH ELO SULþD YHOLNDQVNHPX
grehu prebivalcev tega mesta (primerjaj z 2 Pt 2,6–9). On ni imel nobene Božje avtoritete za
svojo družino in v najboljšem primeru je lahko bil le »rešen iz ognja« (primerjaj s 1 Kor
3,15).
1.2 OSEBE

-

-

Abraham: po zadnjem Božjem razodetju se Abram preimenuje v Abrahama (glej 6.
lekcijo, 1.2).
Trije možje: Bog se približa Abrahamu v podobi treh angelov (18,2). Pozneje se
ORþLMR GYD VHOD DQJHOD Y   LQ *RVSRG   Y SRGREL VHOD NL VH pogovarja z
Abrahamom.
Lot: (glej 6. lekcijo in 8. lekcijo, 1.2).
/RWRYL KþHUNL govori se o dveh, ki sta še živeli z Lotom in nista spoznali moža.
Onidve sta bili rešeni (primerjaj s 1 Mojz 19,8, 14, 15).
Lotova zeta: nista poslušala Lota. Bila sta nevernika (primerjaj s 1 Mojz 19,14).
Lotova žena: zaradi neposlušnosti je na begu postala solni steber.
Prebivalci Sodome: njihovo grešno življenje, razuzdano spolno življenje in
homoseksualnost MHSULVORYLþQD še danes.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Mamre (JOHM  OHNFLMR SULSRPRþHN D LQ  OHNFLMR SULSRPRþHN D : kraj blizu
Hebrona, kjer je Abraham živel6WDPNDMSUHELYDMRþLPLNQH]L0DPUHMHP(ãNRORPin
Anerjem je sklenil zavezo (primerjaj s 1 Mojz 14,13).
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-

-

-

Sodoma in Gomora: PHVWL]QDQLSRVYRMHPYHOLNHPJUHKXLQ%RåMHPXQLþHQMX/HåDOL
sta v 6LGLPVNL GROLQL NL MH ELOD XQLþHQD SR]QHMH SD SRSODYOMHQD LQ OHåL pod Mrtvim
morjem, ki je oddaljeno približno 70 km od Abrahamove domovine.
Coar: eno od petih mest v Sidimski dolini, na jugu Mrtvega morja, ki QLELORXQLþHQR
(ostali dve mesti $GPD LQ &HERMLP VWD ELOL XQLþHQL VNXSDM V Sodomo in Gomoro –
primerjaj s 5 Mojz 29,22).
Gorovje: gorovje, kamor bi se naj Lot rešil – leži jugozahodno od Mrtvega morja in je
na višini 1600 m nadmorske višine.

1.4 ý$6'2*$-$1-$

V þasu, ko je Abraham imel 100 let (glej 1 Mojz 17,24). Za datiranje glej 6. lekcijo, 1.4.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 18,18: ponovitev obljub iz 12,1–3; 13,14–17; 15,5–7, 18; 17,1.
Vrstici 18,17; 22,17: izpolnilo se je šele, ko je Gospod Jezus postal blagoslov za vse
narode sveta.
Vrstica 18,21: »stopil bom dol, da vidim« = obe mesti sta ležali v dolini. Vseveden
Bog VSULVRWQRVWMRVYRMHJDREOLþMD GRNDåHVYRMRSUDYLþQRVWSUHGEOLåDMRþRVHVRGER
Vrstica 19,1: Lot je sedel pri sodomskih vratih = imel je SRPHPEHQSROLWLþHQSRORåDM
Vrstica 19,5: ªGD MX VSR]QDPR©  VYHWRSLVHPVNL L]UD] ]D VSROQR REþHYDQMH Y WHP
primeru perverzna homoseksualnost (glej Sod 19,22).
Vrstica 19,8: »da storite z njima, kar boste hoteli« = Lot ni videl druge možnosti za
UHãLWHYWHKGYHKPRåNRWGDSUHSXVWLVYRMLKþHUNL tem možemGDMXSRVLOLMR+þHUNL
sta kasneje na podlagi svojega izkustva in pomanjkljive vzgoje podobno ravnale s
VYRMLPSLMDQLPRþHWRP (primerjaj s 1 Mojz 19,30–38).
Vrstica 19,20: Lotova želja iti v Coar = tukaj ga lagodno mestno življenje udari dol,
VDM QD ODVWQH RþL YLGL JUR]QR %RåMR VRGER QDG JUHãQLP PHVWRP RE WHP VSR]QD
QHVNRQþQRBožjo milost.

2. VODILNA MISEL
BoJRSD]XMHSUDYLþQHLQNULYLþQH ter ravna z njimLSUDYLþQR7XNDMMH/RWSULPHUSUDYLþQHJD
kLåLYLPHGQHSUDYLþQLPi in le za las reši svoje življenje.
Druge možnosti:
- Drugi ljudje potrebujejo našo molitev.
- %RJQDVQHSXãþDYQHYHGQRVWL glede svojih dejanj.
- Sodba in milost spadata skupaj (Bog nam ponuja rešitev pred sodbo).

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Že PDMKQL RWURFL REþXWLMR GD %RJ GDMH SUDYLþQR SRYUDþLOR LQ VRGL YVHP HQDNR. V svojem
ODVWQHP åLYOMHQMX VR VH QDXþLOL NGDM VR ODKNR ND]QRYDQL in kdaj nagrajeni. Iz teh izkušenj
otroci lahko razumejo svetopisemsko zgodbo o Sodomi in Gomori ter tudi njen konec.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Lahko uporabite sliko osebe, ki moli (glej pripomRþHN D). Poudarite pomembnost
molitve s postavljanjem vprašanj, kot na primer: Kaj dela ta oseba na sliki? Za koga
moli? Kaj PROL"1DWRVHRVUHGRWRþLWH na pripovedovanje zgodbe.
3.2.2 Pripovedujete zgodbo, kjer Lot odigra JODYQRYORJR=DþQLWH z njegovimi dosedanjimi
dogodki in nato navežite na dogodke v Sodomi in Gomori (primerjaj s 1 Mojz 12,5;
13,1; 13,5–13; 14,12–16).
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

6SRPRþMR SULSRPRþNDE od Abrahama, ki prosi, do bega iz Sodome, pripovedujte zgodbo
SRQDVOHGQMLKWRþNDK
c Abraham, ki prosi: Bog ne pusti Abrahama v nevednosti in odgovori na njegove molitve
(pomen in potreba po molitvi).
d LotRYR VUHþDQMH ] GYHPD PRåHPD: Lotova neprijetna situacija – GUDVWLþQR QDVSURWMH ]
Abrahamovim položajem.
e Beg Lota in njegove družine: Bog jih želi rešiti pred sodbo. Kdor pa ni poslušen, umre.
Za pripovedovanje naredite kopijo SULSRPRþNDE na foliji, ga pobarvajte in izrežite. Med
pripovedovanjem figure premikajte na primerna mesta. (QNRVIROLMHSREDUYDMWH]UGHþRNDU
predstavlja JRUHþHPHVWR
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Na zadnji strani tapete skupaj z otroki v zaporednem vrstnem redu narišite GRORþHQH
situacije zgodbe. Dva kartona zlepite skupaj in prednjo stran izrežite kot okvir za sliko.
Slike na tapeti nato vlecite skozi karton (na prednji strani v okvirju se morajo videti
narisane slike) in otrRFLODKNRQDWDQDþLQSRQRYLMR zgodbo.
3.4.2 Otrokom razdelite kopijo SULSRPRþNDE, katerega naj pobarvajo, izrežejo figure in s
SRPRþMRILJXULFRGLJUDMR]JRGER

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

9HþLQD RWURN SR]QD razliko med ljudmi, ki se bojijo Boga in brezbožnimi ljudmi, ki ne
poznajo Boga. Pomembno je, da vedo, GDMH%RJVYHWþLVWLQSUDYLþHQ V njegovem sojenju
ljudi so ti kriteULMLRGORþLOQL Bog razpoznava in sodi SUDYLþQR 1DWHMWRþNLGRELYDPROLWHY]D
prijatelje in znance ter ljudi, ki ne poznajo Boga, velik pomen.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Tihi impulz: otrokom pokažite sliko sklenjenih rok (JOHM SULSRPRþHN F) in se
pogovorite o vprašanjih: Kaj je molitev? (pogovor z Bogom, odnos z Bogom); Kakšne
oblike molitve obstajajo? (zahvaljevanje VODYOMHQMH þDãþHQMH, prošnje ...). Glede na
WHNVW $EUDKDPRYDSURãQMD]D/RWD VHEROMRVUHGRWRþLWH na prošnje.
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4.2.2 Primerjalna zgodba: UD]UHG V WULGHVHWLPL XþHQFL SHWLQGYDMVHW uþHQFHY PRWL SRXN
8þLWHOMMLPGi kazen, da morajo pobUDWLVPHWLQDLJULãþX5D]YLGQRMH, da tudi teh pet
XþHQFHYNLQLVRPRWLOLSRXND, moraMRþLVWLWLLJULãþH3RYH]DYD z zgodbo: Abrahamova
prošnja je prepreþLODGDEL/RWLzgubil življenje skupaj z grešnimi Sodomljani.
4.2.3 2WURFLQDMVNXSDMLãþHMRSRPHQLQUD]PLãOMDMRREHVHGLªSUDYLþQRVW.«
4.2.4 Skupaj obnovite Lotovo predzgodbo LQSULWHPSRVHEHMXSRãWHYDMWHSRVDPH]QHWRþNH:
- 13,10–13: Lot se postavi v bolj cenjen položaj (npr. izbere bolj rodovitno zemljo) in
ne razmišlja o tem, da so tamkajšnji prebivalci brezbožni. Ne sprašuje po Božji volji.
-  0RM]  þHSUDY VH /RW Y 6RGRPL ]QDMGH Y åLYOMHQMVNL QHYDUQRVWL in je le zaradi
Abrahamovega posredovanja rešen, ne želi zapustiti tega brezbožnega mesta.
Spregledal je Božje opozorilo.
- 1 Mojz 19,1: Lot ni nepomembna oseba v Sodomi, saj sedi pri mestnih vratih
(primerjaj s Ps 1,1).
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

=JRGER SULSRYHGXMWH V SRPRþMR SULSRPRþND E in se z otroki pogovorite o osebah in
GRORþHQLKVLWXDFLMDK glej 3.3 in 3.4.1). Poglobite se lahko pri naslednjih temah:
- .DMSRPHQL%RåMDSUDYLþQRVW]DQDV" JUHK– smrt)
- $REVWDMDPRåQRVWELWLSUDYLþHQSUHG%RJRP" -H]XV.ULVWXV– križ – odrešitev)
- Kakšne poVOHGLFHQDVWRSLMRþH RGNORQLPR %RåMR SRQXGER" YHþQD ORþLWHY RG %RJD 
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Igra s kocko: kopirajte SULSRPRþHNG, prinesite s sabo kocko in figurice.
4.4.2 Otrokom dajte kopijo križanke (JOHM SULSRPRþHN H  LQ V SRPRþMR QDMGHQLK besed
(BOG, SODOMA, LOT, COAR, GOMORA) naj ponovijo današnjo zgodbo.

5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA 8ý(1-(=/$7(9567(
Kopirajte SULSRPRþHNI in dovolite otrokom, da vrišejo štiri poti, ki vodijo k Bogu. Zlato
YUVWRODKNRSRQDYOMDWHVSRPRþMRgibov:
Kajti Gospod - s prstom kažemo navzgor
LPDSUHGRþPL - VSUVWLNDåHPRQDRþL
þORYHNRYHSRWL, – ropotamo z nogami
opazuje – URNRGDPRQDþHORLQVHSUHWYDUMDPR, da opazujemo
vse njegove steze – SUHWYDUMDPRVHNRWþHELãprintali.
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7. PRIPOMOý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNF

3ULSRPRþHN10/e

0HGWHPLþUNDPL
se skriva 5 besed
iz današnje
zgodbe, katere
moraš poiskati in
SUHþUWDWL
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3ULSRPRþHNG

1DþUWLJUH
3 – Abraham je prosil za rešitev Sodome: še enkrat vrzi!
8 – QLELORQLWLSUDYLþQLK pojdi tri polja nazaj!
12 – /RWMHVHGHOSULPHVWQLKYUDWLKHQNUDWQHPHþHã
15 – Lot je vzel može pod svojo streho: pojdi tri polja naprej!
19 – /RWMHSRWUHERYDOSRPRþþDNDMGDSULGHWLVWLNLMH]DWDERQDSUHM
26 – Lot je moral hitro zapustiti mesto: še enkrat vrzi!
35 – Mesto je gorelo: pojdi tri polja naprej!
43 – Lotova žena je pogledala nazaj: konec igre zate!
44 – Lot je poslušen: pojdi na cilj!
50 – Lot je prispel v Coar!
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3ULSRPRþHNI
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11. lekcija

NAPOVED IN ROJSTVO SINA IZAKA
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 17,15–22; 21,1–7
ZLATA VRSTA:
»Glej, jaz sem Gospod, Bog vsega mesa. Ali je kaj pretežko zame?«
Jer 32,27
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

3ULEOLåQRGHVHWOHWRGþDVD ko se je Abraham odpravil v Kanaansko deželo (glej 1 Mojz 12),
mu je Bog obljubil sina (primerjaj s 1 Mojz 16). Vendar je Abraham to poskušaOXUHVQLþLWLs
svojim lastnim trudom. Tako mu je dekla Hagara rodila sina Izmaela. Preteklo je 13 let in v
WHP þDVX Abraham ni slišal QLþ RG %RJD YVDM omenjeno ni v Svetem pismu). Ko je Abram
imel 99 let, se mu je Bog ponovno prikazal in ga preimenoval v Abrahama ter spet potrdil
svojo obljubo, da mu bo dal sina, ki ga bo rodila Sara. Eno leto pozneje se je Božja obljuba
izpolnila: Sara je rodila Izaka, obljubljenega sina.
1.2 OSEBE

-

-

Bog.
Abraham: ki se je prej imenoval Abram (glej 6. lekcijo, 1.2). Ime Abram SRPHQLªRþH
je vzvišen«, Abraham pa pomeni ªRþHPQRåLFHQDURGRY« – izraz, ki ga povedal Bog.
Sara: ki se je prej imenovala Saraja (pomeni »knežja«). Sara pomeni »kneginja«.
Izmael: sLQGHNOH+DJDUH9þDVXRGYLMDQMDGDQDãQMH]JRGEH je bil star 13 let. Zaradi
Abrahamovega lastnega posega se bo Izrael kasneje znašel v težavah. Vendar je tudi
Izmael bil blagoslovljen (1 Mojz 17,20) LQSRVWDOSUDRþHDUDEVNHJDOMXGVWYD
Izak: obljubljeni sin (heb. jizchak, pomeni »se smeji«). Njegovo ime spominja na
Abrahamov smeh (17,17) in eventualno tudi na Sarin smeh (18,12).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Na temelju 1 Mojz 18,1 (kajti ta dogodek VH RGYLMD OH QHNDM þDVD ]D WHP), vidimo, da je
Abraham bil pri Mamrejevih hrastih, 3 km stran od Hebrona. Potoval je kot nomad in iskal
vodo ter SDãQLNH]DVYRMRGUREQLFR0RJRþHVHMH,]DNURGLOYPHVWXGerár (na jugu Kanaana),
kot pravi v 20,1, vendar tudi tega ne moremo vedeti zagotovo.
1.4 ý$6 DOGAJANJA

Abraham se je rodil 2000 let pred Jezusom Kristusom, torej je Izakovo rojstvo datirano nekje
okrog 1900 let pred Kristusom. Med dogodki v obeh osrednjih tekstih je eno leto razlike.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 17,16: narodi in kralji bodo izšli iz tebe = namig, da se bodo iz Izakovega rodu
rodili kralji in voditelji.
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-

Vrstica 17,17: Abraham … se je zasmejal = njegov smeh jHSRPHQLOEROM]DþXGHQMHY
smislu, da to QLPRJRþHNRWSDQRUþHYDQMe.
Vrstica 17,18: »O da bi le Izmael živel pred teboj!« = z drugimi besedami, saj tudi
Izmael lahko izpolni Božjo obljubo.
Vrstica 17,22: »se je vzdignil od Abrahama« = ko je %RJ NRQþDl pogovor z
Abrahamom, je šel od njega.
Vrstica 21,1: »Gospod je obiskal Saro« = Bog je držal svojo obljubo in odstranil
Sarino nerodovitnost.
Vrstica 21,4: ga je obrezal = zunanji znak Božje zaveze z Abrahamom (pozneje z
,]DNRP 2VHPGQLVWDUHPXGRMHQþNXVRREUH]DOLNRåLFR

2. VODILNA MISEL
Božje obljube se izpolnijo.
Druge možnosti:
- PrL%RJXMHYVHPRJRþH
- Bog kot nekdo, s kom smo sklenili zavezo.
- ýDNDWLYYHULVHVSODþD

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

3RWUSHåOMLYR þDNDQMH MH HQD RG OHNFLM NL VH MH PRUDPR QDXþLWL $EUDhamovo življenje nam
prikazuje, kako težaNMHWDSURFHVXþHQMD 3ULSRURþOMLYRMHGDPODMãHRWURNHQHY]QHPLUMDWH]
družinskimi zapleti. Vendar lahko skupaj z njimi še enkrat obnovite potek Abrahamove
zgodbe (glej 1 Mojz 12) in ponovite Božje obljube, dane Abrahamu. = YHþNUDWQLP
ponavljanjem Božjih obljub lahko otrokom še globlje predstavite YLGLNþDNDQMDLQYHUH.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Neposreden vstop (s sabo prinesite REOHNR]DGRMHQþNDDOLQHNDMSRGREQHJD ª6DUDVL
QLGU]QLODYHþ upati, da bi kaj takega sploh še kdaj rabila. Kajti stara je bila že 90 let.«
0RJRþHRWURFLSR]QDjo kakšno žensko, ki je stara 90 let).
3.2.2 »Kaj si želiš ti?« Otroke vprašajte, kaj si želijo in tako preidite na Sarino in
Abrahamovo željo (poudarite, da Bog ne izpolnjuje vseh naših želja).
3.2.3 Otrokom postavite UD]OLþQDYSUDãDQMD: »A se lahko gore premikajo?« ipd. Na koncu
pa vprašajte: »A se lahko zgodi, da bi devetdeset letna žena rodila otroka?«
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo o Abrahamu lahko SULSRYHGXMHWHVSRPRþMRslikovnega materiala:
- Abram in Saraja sta že stara, vendar še nimata otrok.
- %RJUHþH$EUDPX3RMGLYGUXJR deželo, tam WHERPQDUHGLO]DRþHWDYHOLNHPXQDURGX.
- Abram je poslušen in se odpravi na pot v tujo deželo.
- V tuji deželi Bog še enkrat potrdi obljubo.
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- Bog pokaže Abramu zvezde (JOHMSULSRPRþHND). Toliko otrok boš imel, kot je zvezd na
nebu, PXUHþH%RJLQ$EUDPPXYHUMDPH.
- Slika 1: Abram in Sara sta že zelo stara (imata skoraj 100 let äHGROJRþDNDWD.PDOXERYD
umrla, si mislita, le kdaj bova dobila otroka (glej 1 Mojz 15,5).
- Slika 2: pri 99-tih letih k Abramu pride Bog in mu pove, da bo naslednje leto dobil otroka.
Bog dá Abramu novo ime – Abraham, Saraji pa Sara (glej 1 Mojz 17,17).
- Ko Sara prisluškuje pogovoru in sliši, da bo pri devetdesetih letih rodila, VHWXGLRQD]DþQH
smejati (glej 1 Mojz 18,13).
- Bog vpraša: $OLMHSUL%RJXNDMQHPRJRþH"
- Slika 3: in res – za leto dni je Sara rodila Izaka, tako kot je Bog rekel (glej 1 Mojz 21,1–7).
- Abraham in Sara sta bila zelo vesela, kajti kar Bog obljubi, to tudi izpolni.
Izakovo rojstvo je bil %RåML þXGHå 9VDN RWURN MH XVWYDUMHQ RG %RJD LQ MH QHNDM SRVHEQHJD
Bog ljubi vsakega otrokDLQLPDþXGRYLWQDþUW]DQM Tudi zate!
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otroci naj odigrajo zgodbo (npr. scene, kjer govori Bog, lahko preberemo tekst iz
6YHWHJDSLVPD 6VDERSULQHVLWHWXGLGRMHQþNDREODþLODSOHQLþNRRGHMR 
3.4.2 Spodnjo uganko skopirajte na folijo ali na papir. Ko otroci ugotovijo rešitev, se
pogovorite o tej izjavi.

N VRVT TM , KR
BG PRV,
PMN, S SMJT Z
NJG.
Napiši rešitev:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
=a

 = e

 = i

= o

 = u

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLANJE

Starejši otroci verjetno že poznajo potek zgodbe. Zato izkoristite priložnost in jim pokažite,
kako pomembno je, da si svetopisemski tekst razlagamo v kontekstu. Tako ti teksti postanejo
živi in pomembni. Devet do dvanajst letni otroci že vedo, kaj pomeni skleniti zavezo z nekom
(prijateljstva, tolpe, hoja za Jezusom). Zato je dobro govoriti o zavezah, obvezah in
združitvah, ki se pojavljajo v Svetem pismu.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Abraham – kviz (JOHMSULSRPRþHNE). Rešitev: Bog lahko stori vse.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

c Bog kot zaveznik: preberite 1 Mojz 17,15–22 in ponovite dosedanjo zgodbo:
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- Abram, mož brez kakršnihkoli Božjih dokumentov (danes imamo Biblijo).
- %RJ9VHPRJRþQL se mu prikaže.
- Dá mu navodila in obljube.
- Skleneta zavezo.
- Abraham veruje in je poslušen.
- Navezava na Novo zavezo: Gal 3,16
d %RåMLQDþUWVHSRþDVLXUHVQLþL.GRER$EUDKDPRYGHGLþ"
- Eliézer iz Damska, hlapec v Abrahamovi hiši? (15,3)
- Sin! (15,4)
- Izmael? (17, 8)
- Izak! (17,19–21)
Otrokom pojasnite, da je v takrDWQHPþDVXELORELþDMGDMHPRåLPHOYHþåHQDýHSUDYWRQLELO
prvoten Božji namen (primerjaj s 1 Mojz 2,24–25 in 1 Tim 3,2).
e Zaveza:
- 12,1–3 obljuba: »Iz tebe bom naredil velik narod…« Pokažite slike SULSRPRþNDF –
zvezde (15,5), pesek (22,17), prah (13,16).
- 12,7 potrdilo: »Tvojemu potomstvu bom dal to deželo.«
- 17,10–12 znak obreze: nova imena. Bog je obljubil in bo obljubo tudi držal , kajti Bog
MH]DQHVOMLY%RJ$PSDN%RJVHKRþHSRND]DWLWXGLNRWYVHPRJRþen Bog. Samo ta, ki
veruje, ugaja Bogu.
f Izpolnitev:
Preberite 1 Mojz 21,1–7 in poudarite glavno misel. Otroci naj sami ugotovijo, kaj je glavna
misel tega odlomka (»In Gospod je storil, kakor je rekel.«)
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Raziskovalci: Delovni list 11 – mlajša skupina.

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
S sabo prinesite lesene kocke za zlaganje. Na kocke zalepite po eno ali dve besedi zlate vrste.
Iz kock zgradite stolp, tako da bo zlata vrsta sestavljena po vrstnem redu2WURFLVWHPYVDNLþ
ponovijo zlato vrsto (gleMWXGLSULSRPRþHNG).
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE

rešitev

1.

1. Kdo je Abrahamu obljubil, da bo dobil
sina?
2. Nebesno telo.
3. Tja se je Abram umaknil pred lakoto.
4. $EUDKDPRYQHþDN
5. Od Boga dano ime za Abrahamovo ženo.
6. Abrahamova dekla.
7. Obljubljena dežela.
8. Božja lastnost.
9. Mesto, NLMHELORXQLþHQR
10. Koliko je bil star Abraham, ko je dobil
sina Izaka?
11. Kaj je bil zunanji znak zaveze.
12. $EUDKDPRYRþH 1 Mojz 11,31).
13. Abrahamov sin.
14. Kaj je sklenil Bog z Abrahamom?
15. Kaj je Bog obljubil Abrahamu v njegovi
starosti?
16. Abrahamov sin, ki ga je rodila Hagara.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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3ULSRPRþHNF

3ULSRPRþHNG
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Delovni list 11 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
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Delovni list 11 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
ĜĝĭĜģĜĨĝĪśĥĤīĭĤĥĜįĠħĥ
3UHþUWDMEHVHGHNLQHVSDGDMRY]JRGERR$EUDKDPX

(QNUDW MH çLYHO ĀORYHN NL VH MH LPHQRYDO $GDP$EUDP$OEHUW
LQMHçLYHO]çHQR6DQGUR(YR6DUDMR2QMHPEHUHPRY6HGPL
0RM]HVRYL3UYL .UDOMHYL3UYL 0RM]HVRYL NQMLJL %RJ JD MH
SRNOLFDO QDM RGLGH L] VYRMH GHçHOH Y .DQDGR-HUX]DOHP
.DQDDQNMHUERQDSDGHQEODJRVORYOMHQXPRUMHQ$EUDPVHMH
VVYRMRGUXçLQRRGSUDYLOQDSRWLQ%RJMHVSUHPHQLOLPHQMHPX
LQQMHJRYLçHQL6HGDMVWDVHLPHQRYDOD6LPSVRQRYD$EUDKDP
LQ6DUD$GDPLQ(YDNDUSRPHQLªOMXEH]HQLQ]DNRQ©ªYHUQLN
LQYHUQLFD©ªRĀHLQPDWLQDURGD©$EUDKDPQLYHGHONDNRVHER
WR ]JRGLOR VDM QL LPHO VLQDSRWQHJD OLVWD ]DVWDYR 3ROHJ WHJD
VWDELODV6DURçHSUHYHĀEROQD SUH]DSRVOHQDSUHVWDUDGDEL
LPHOD RWURND 7RGD $EUDKDP MH YHURYDO %RJX LQ %RJ MH VWRULO
ĀXGHç 6DUD MH URGLOD VLQD NL MLPD MH SULQHVHO YHOLNR YHVHOMD
'DODVWDPXLPH,]DLMD,]UDHO,]DN
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Delovni list 11 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
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Delovni list 11 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
Koliko ste si zapomnili?
Na vVako LzMavo oGJovorLtH z DA aOL NE PotHm ko vVL koQĀatH VkXpaM z
XĀLtHOMHm aOL XĀLtHOMLFo prHvHrLtH VvoMH oGJovorH

____ Abraham je najprej živel v Uru.
____ Abrahamova žena je bila Eva.
____ Bog je Abrahamu nekaj obljubil.
____ Abraham je pustil svojo družino v Uru.
____ Izakovo ime pomeni »smeh«.
BBBB,]DNMHELOªRWURNþXGHåD©
____ Abraham in Sara sta bila že zelo stara, ko je Izak bil rojen.
____ Vera pomeni verovati brez dokaza.
BBBB%RåMDREOMXEDGDQD$EUDKDPXVHQLQLNROLXUHVQLþLOD
____ Egipt je bila dežela, ki jo je Bog obljubil Abrahamu.
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NaVOHGQMH kraMH vpLåL Qa zHmOMHvLG VpoGaM:
Egipt
Kanaan

5GHþHPRUMH
Sredozemsko morje
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Ur
Haran

12. lekcija

ABRAHAM DARUJE IZAKA
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 22,1–19
ZLATA VRSTA:
»Ti, Gospod, me poznaš, me vidiš, preizkusil si moje srce, da je s tabo.«
Jer 12,3a
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Bog je izpolnil svojo obljubo in Abrahama ter njegovo ženo Saro v visoki starosti obdaril s
sinom. Z njim je Bog želel Y]SRVWDYLWLYHþQRzavezo (glej 1 Mojz 17,19–21) – »po Izaku se ti
bo imenovalo potomstvo« (glej 1 Mojz 21,12). Tako je Božji blagoslov bil nad Abrahamom,
kar je opazil tudi kralj Abimeleh iz Gerara in je to opisal z besedami: »Bog je s teboj, v vsem
kar delaš« (glej 1 Mojz 21,22). Abimeleh se je zato trudil z Abrahamom skleniti zvezo, kar sta
tudi storila, potem ko sta rešila vprašanje studenca. 9WHPþDVu družinskega in zunanjega miru
je Bog preizkušal Abrahamovo vero (1 Mojz 21,33). Hotel je, da Abraham žrtvuje Izaka v
deželi Moriji. Abraham je bil pripravljen v veri ugoditi Božji zahtevi glede žrtvovanja, vendar
je Gospodov angel Y]DGQMLPLQXWLSUHSUHþLO Izakov uboj; Abraham je torej šel in vzel ovna in
ga daroval v žgalno daritev namesto svojega sina in s tem prejel Božji blagoslov zase, za
svoje potomce in vse narode na zemlji. Nato se je vrnil v Beeršébo.
1.2 OSEBE

-

Abraham (glej 6. lekcijo).
Izak (glej 11. lekcijo).
Abrahamovi služabniki, ki niso imenovani.
Bog in Gospodov angel (primerjaj z 9. lekcijo).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

-

Dežela Morija: zelo verjetno okolica Jeruzalema, ker leži 80 km (znese 3 dni
potovanja) stran od Beeršebe in je vidna z daljave; gora Morija – verjetno celo gora
templja (JOHM]HPOMHYLGSULSRPRþNDD).
Beeršeba: 72 km južno od Jeruzalema, pozneje mejno mesto Izraela.

1.4 ý$6'2*$-$1-$

Ne vemo WRþQR koliko je bil Izak star, ko je Bog skušal Abrahama. Iz otroškega vedenja
,]DND GR RþHWD ODKNR VNOHSDPR, da je bil star 15 let, kar nam potrjuje tekst, ko ga imenuje
»GHþHN« (22,5, 12). Abraham je potemtakem bil star 115 let.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 1: »je Bog preizkušal Abrahama« = Abrahamovo vero je preizkusil sam Bog.
Preizkušnja je pomenila zdržati napetost, QHJOHGHþHBog obljubo izpolni ali ne.
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-

-

Vrstica 2: »vzemi svojega sina« = od tebe želim lastnega sina, na katerega si zelo
navezan.
Vrstica 3: žgalna daritev = celotna žrtev zgori, kar je izraz popolne predaje Bogu.
Vrstici 4 in 13: »je pov]GLJQLORþL« = zavesten pogled, ogledovati si.
Vrstica 5: »…da pomoliva. Potem se vrneva k vama« = to ni bila zavestna laž, ampak
od Boga vodena resnica, ki jo Abraham v tem trenutku še ni zaznal. Tu je vidna
njegova vera (primerjaj s Heb 11,19).
Vrstica 12: »…da se bojiš Boga« = priznanje »da se bojiš«, torej v vsem poslušen,
tudi v tako težki preizkušnji. AbrahDPRYD SRVOXãQRVW MH ELOD YUHGQD YHþ NRW VDPD
žgalna daritev in je nagrajena z Božjim blagoslovom, zmago in s potomci.

2. VODILNA MISEL
Biti popolnoma poslušen Bogu pomeni biti deležen popolnega Božjega blagoslova (vprašanje
R SRVOXãQRVWL %RJX VH YOHþH VNR]L YHV WHNVW ]DWR MH SRWUHEQR REGHODWL WR WHPR SUHGVWDYLWL
SUREOHPDWLNR LQ VSRGEXGLWL N L]SROQMHYDQMX WXGL WDNUDW NR %RåML QDþUWL ]D þORYHND niso
razumljivi).
Druge možnosti:
- Poslušnost Bogu z vsemi posledicami pomeni pripadati Bogu z vsemi blagoslovi.
- %RJSULþDNXMHSRSROQRSUHGDQRVW
- 9HUDVNR]LSUHL]NXãQMHSRVWDQHPRþQHMãD

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

'DQDãQMLWHNVWELODKNRRWURãNRVOLNR%RJD]HORREUHPHQLOþHELJDSRVUHGRYDOLQHSRVUHGQR
=DWR MH SRWUHEQR QSU GHO NR MH $EUDKDP ]YH]DO VLQD RSLVDWL OH ] QHNDM EHVHGDPL 9Hþ
poudarka dajte veselju nad Božjo preizkušnjo, katero uspešno opravimo in s tem prejmemo
Božjo obljubo. Osrednja tema: Bog poslušnost nagradi!
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Primerjalna zgodba: pripovedujte z vidika velikega hrepenenja po predmetu, ki ga
SRWHPNRQþQRGRELPR QSU kolo s stranskimi kolesi, ki se lahko dvignejo ob strani).
Veselje je zelo veliko vse do dneva, ko pride k družini otrok, ki ima težave s hojo. Ta
otrok bi to kolo nujno rabil. Starši zaprosijo lastnika tega zaželenega kolesa za
L]SRVRMR ODVWQLN RWURN  VH RGORþL GD WR NROR SRGDUL WHPX otroku. Tik pred predajo
kolesa pa se najde nova rešitev za bolnega otroka. Zdaj je veselje seveda še dosti
YHþMHVDMMHWXGLåUWHY– lastnik, nagrajen.
3.2.2 2WURNH]DSURVLWHQDMYDP]DQHNGRORþHQþDVSRVRGLMRQHNSUHGPHWNLMLP]HORYHOLNR
pomeni. Otroku, ki je pripravljen to storiti, mu kasneje povejte, da ni potrebno, saj se
je našla druga rešitev. Tega otroka zelo pohvalite. Trenutek napetosti: ljudje YþDVLK
želijo od nas imeti nekaj, kar nam zelo veliko pomeni. To želi tudi Bog, vendar malo
GUXJDþHKaj želi Bog od ljudi? Kako se obnaša, ko mu to podarimo?
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3.3.1 6SRPRþMR nekaj slik (JOHMSULSRPRþHNE), ki so bodisi kot slike iz flanela, obdane s
folijo ali kot svitek in zalepljene na hrbtno stran tapete, pripovedujte zgodbo v
naslednjih korakih:
Slika 1: .RQþQRGUXåLQD,]DN– Božje darilo, Bog zaprosi: Daj mi tvojega sina!
Slika 2: Abraham je poslušen; pot do tja, kamor Bog želi.
Slika 3: 2þHLQVLQJUHVWDVHSRJRYDUMDWD%RJQDPDERSRND]DO, kaj naj narediva!
Slika 4: Gotov oltar; Abraham je pripravljen dati svoje najljubše... – potem spregovori
Gospodov angel in v grmu se znajde žival za žgalno daritev.
Slika 5: Žrtvovanje ovna, dokaz Abrahamove poslušnosti.
Slika 6: Abraham je pohvaljen, Božje darilo zanj, njegove otroke in vse narode.
Slika 7: Veselo potovanje nazaj, poslušnost prinese veselje!
3.3.2 V zaboju s peskom oz. peskovniku ali na prLSUDYOMHQLPL]QLSORãþLpodoživite skupaj z
otroci ta biblijski dogodek tako, da otroci pomagajo pri vseh scenah in pomagajo že pri
pripravi oseb (kljukice za perilo z ostanki blaga ali figurice), osla in drugih živali
NOREþLþYROQH]OHVHQRQRJRDOLILJXULFH WHUROWDUMD NDPQL 
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 ýLPYHþRWURNODKNR]JRGER s SRPRþMRYL]XDOQLKSULSRPRþNRY (JOHMSULSRPRþHNE)
še enkrat pripoveduje oziroma prikaže.
3.4.2 Naredite sliko k zgodbi (JOHMSULSRPRþHNF). Najprej narišite Abrahama in Izaka na
obeh robih papirja. »V sredini mi še nekaj manjka. Kdo mi posodi svojo najljubšo
barvico?« Nato barvajte v sredini in naenkrat se pojavi oltar z žgalno živaljo (pod našo
VOLNRMHQDPUHþOHåDODãDEORQD]QDOHSOMHQLPLNDPQi iz kartona in nekaj vrvi iz volne).
Potem si lahko vsak otrok naredi tako sliko za spomin.
3.4.3 =DþQLWHVSULSUDYRVOLNHNRWSULWRþNLLQQDWRRWURNRP ra]GHOLWHSDSLUMHUD]OLþQLK
barv. En papir zaprosite nazaj, ker bi radi s tem nekaj pokazali. Povejte, da potrebujete
VWUJDQNRLQUDYQRNRåHOLWHVWUJDWLSDSLUVHVSRPQLWHGDSRWUHEXMHWHYHþMLSDSLUTega
potem najdete med svojim materialom in ustvarite v sredini slike en oltar (kot
strganko), katero lahko RWURFL QDWR L]SRSROQLMR ] UD]OLþQLPL EDUYQLPL NRVL SDSLUMD.
Otroku, ki je bil priprvaljen žrtvovati svoj papirVHVUþQR]DKYDOLWH.
1D NRQFX ãH HQNUDW SRQRYLWH GD %RJ RG QDV SULþDNXMH YHþ NRW le koãþHN SDSLUMD
QDPUHþSRVOXãQRVWLQ]DXSDQMH7RJDUazveseljuje in zato nas nagrajuje. Ampak tudi
QDMYHþMDSRVOXãQRVWOMXGL%RJX ni zadostovala, da bi vse postalo dobro. Tako je Bog
žrtvoval svojega edinega sina Jezusa, da lahko PLLPDPRYHþQRYHVHOMH

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci v tHK OHWLKLPDMRNULWLþHQ pogled na okolico. ýH MLP GDPo nejasne prošnje, ponavadi
blokirajo z besedami: »To se meni ne zdi tako!« Naš tekst želi izraziti neprestano poslušnost,
tudi v trenXWNLK NR VH þORYHNX WR ]GL QHUD]XPQR 7HJD VH KRþHPR QDXþLWL RG Abrahama.
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pokažite olimpijske NURJHYþUQLUXPHQLUGHþL]HOHQLLQPRGULEDUYL (JOHMSULSRPRþHN
12/d) ter se pogovarjajte o olimpijskih medaljah – sanje športnikov. Kaj vse mora
ãSRUWQLN ]D WR QDUHGLWL"0RþQo trenirati, poslušati trenerja, se odpovedovati stvarem,
vložiti vse! OlimpLMVNR]ODWRMHGRVWLYUHGQRQHEHãNRãHGRVWLYHþ.DM%RJSULþDNXMH
od nas, da bi si pridobili njegovo spoštovanje?
4.2.2 Test zaupanja: otroke vprašajte, kdo si upa priti k vam, se z hrbtom obrniti proti vam,
zapreWLRþLVHQDUHGLWLWUGQHJDLQVHVSXVWLWLQD]DM"Ob tem dodajte: »1LþVHWLQHER
zgodilo!« Zaupanje in poslušnost bosta nagrajena, saj boste otroka ujeli, ko bo padal.
Ali Bog od nas tudi SULþDNXMHWDNšno zaupanje? Zakaj? Kaj je rezultat?
4.2.3 Govorite o turistu iz Romunije, ki cel dan spremlja pastirja. Pastir zjutraj prosi gosta,
naj s sabo Y]DPHREODþLORL]RYþMHNRåH. Turist sicer to stori, vendar zmiguje z glavo.
ýH]GDQY YHOLNLYURþLQLSDVSR]QDSUHGQRVWWHJDREODþLOD%RJSULþDNXMHod nas stvari,
ki se nam zdLMRþXGQHLQ jih ne razumemo. Zakaj?
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 2GWRþNH 4.2.1 uporabite olimpijske kroge (JOHMSULSRPRþHNG) in govorite o »Božji
olimpijadi« z Abrahamom. Pri tem olimpijske kroge dopolnjujte s slikami scen (glej
SULSRPRþHNH) in jih rD]YUVWLWHGUXJDþHNRWSULROLPSLMDGL
1. krog (zelenD $EUDKDPRYDVUHþQDGUXåLQD%RåMD]DKWHYD: Izak.
2. krog (modra): pot na goro Morijo.
3. NURJ þUQD SULSUDYDQDåUWYRYDQMH,]DND.
NURJ UGHþD GUXJDåUWHY.
5. krog (rumena): bogat blagoslov zaradi poslušnosti.
4.3.2 Vnaprej pripravite besedno sestavljanko. Vsak od otrok naj dobi tekst iz 1 Mojz 17,19
izpisan na papirnatih trakovih. Otroci naj po spominu skušajo trakove zložiti v
SUDYLOHQYUVWQLUHG3R]QHMHY]HPLWH]DSRPRþ6YHWRSLVPRLQ tekst sestavite pravilno.
=D ]DNOMXþHN ODKNR GRORþLWH QHNDM JRYRUQLNRY ] UD]OLþQLPL YORgami, ki tekst glasno
preberejo – PRJRþHMLKODKNRRE tem snemate in na koncu skupaj poslušate.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 âH HQNUDW XSRUDELWH LOXVWUDFLMR L] WRþNH 4.3.1 o »Božji olimpijadi« (JOHM SULSRPRþHN
12/e) v povezavi z ljudmi v drugih disciplinah (kroge razporedite GUXJDþe). Nekatere
posebnosti povežite in jih prenesite na naše vsakdanje življenje:
- %RJSUHL]NXãDQDãRYHURWXGLYþDVXKDUPRQLþQHJDåLYOMHQMD
- Gospod želi popolno vero in poslušnost.
- 7LVWL NL YHUXMH UDþXQD ] UD]OLþQLPL *RVSRGRYLPL PRåQRVWPL LQ MH WDNR SRVOXãHQ Y
težkih preizkušnjah (Heb 11,17–19).
- %RJOMXEH]QLLPDþXGRYLWHSRWLSULSUDYOMHQH]DQDV
- V poslušnosti Bog daje svoj blagoslov. Kdor danes posluša Božjo besedo, bo živel
pod njegovim blagoslovom.
4.4.2 7HNVWL]WRþNHODKNR]DOHSLWHLQJDR]QDþLWH ]UD]OLþQLPLEDUvami (vsak govornik
dobi svojo bravo) in te barve nam služijo za SUHXþHYDQMH naslednjih dejstev:
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- Bog in Gospodov angel LãþHWDYHGQRNRQWDNW] ljudmi, da jim lahko pokažeta nove
možnosti.
- 9þDVLK VH QDP ]GL GD VR VL Gospodove besede v nasprotju, toda kdor je poslušen,
doživi þXGRYLWEODJRVORY
- Za ljudi so te preizkušnje težke, toda pUHSULþDQMH Y VODYR %RJD nam pomaga to
prenesti.
Abraham in Izak sta dobra primera poslušnosti. Jezus je šel še težjo pot vere v Boga.
Njemu smrt ni ušla. On je umrl, da mi lahko živimo. Tako njemu pripada vsa slava:
»Vredno je Jagnje, ki je bilo zaklano…« (Raz 5,12).

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
,]þDVRSLVDL]UHåLWH sliko otroka (celo telo) in jo zalepite na trdni karton. Oris te
slike izrežite in naredite še tri orise iz kartona. Na koncu dajte sliko na vrh,
ostale tri orise iz kartona pa razvrstite spodaj, preluknjajte levo stran, tako da
lahko odprete kot knjigo. Notranje strani še ilustrirajte in tako dobimo dobro
SRPRþ]DXþHQMH]ODWHYUVWe.
Ti, GOSPOD, me poznaš,

me vidiš,
preizkusil si moje srce,
da je s tabo.
Jer 12,3a

Pokažite celotno sliko!
1. Notranjo stran ilustrirajte z rožicami (predstavlja dobre
lastnosti) in z umazanimi madeži (predstavlja slabe lastnosti).
2. Notranjo stran ilustrirajte z UD]OLþQLmi prostori, kjer se otroci
zadržujejo.
3. Notranjo stran ilustrirajte s srcem in dvema križema (znotraj
in zunaj) R]QDþHQDQDKUEWQLK strani.
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNF

3ULSRPRþHN/d
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3ULSRPRþHNH
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13. lekcija

ABRAHAM OÕENI IZAKA
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 24,1–4, 10–38, 50–67
ZLATA VRSTA:
»*RVSRGXSULSRURþDMVYRMDGHODLQWYRMLQDþUWLVHERGRXUHVQLþLOL©
Prg 16,3
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Abraham je že zelo star, njegova žena Sara je že umrla in njegov edini sin Izak, nositelj Božje
REOMXEH ãH QL SRURþHQ .HU VH ,]DN QL VPHO SRURþLWL V .Dnaanko – Abraham je živel v
Kanaanu, v Hebronu kot tujec – VH MH $EUDKDP RGORþLO GD SRãOMH VYRMHJD VOXåDEQLND NL MH
upravljal njegovo premoženje, v svojo domovino k svojim sorodnikom, v Aram-Naharaim, da
bi tam poiskal ženo za Izaka iz Abrahamove družine (primerjaj s 1 Mojz 22,17). Služabnik se
je odpravil na pot in prosil Boga, da naj mu pokaže in pripelje pravo ženo. Po znaku, s
katerim se je predhodno dogovoril z Bogom, je spoznal Rebeko. Zdaj je vedel, da je Rebeka
WLVWD NL QDM EL SRVWDOD ,]DNRYD åHQD = QMR VH ]DþQH SRJRYDUMDWL 3ULWUGLOD MH WXGL QMHJRYL
prošnji, da lahko prespi pri njeni družini. Tam predstavi svoje poslanstvo in ker je prišel po
Božjem navodilu, PXQLKþHQHXJRYDUMD Tudi Rebeka ne, saj je pripravljena že naslednji dan
s služabnikom odpotovati v Kanaan. Ko SULVSHMR ,]DND VUHþDMR na travniku. Izak je Rebeko
vzljubil na prvi pogled in je postala njegova žena.
1.2 OSEBE

-

Abraham (glej 6. lekcijo, 1.2).
Izak (glej 11. lekcijo, 1.2): obljubljeni sin, star približno 40 let (primerjaj s 1 Mojz
25,20).
Abrahamov služabnik: najstarejši v njegovi hiši, njegov upravitelj, verjetno Eliezer (=
PRM%RJMHSRPRþQLN L]'DPDVND (glej tudi 1 Mojz 15,2).
Rebeka: KþL %HWXHOD QHNHJD $EUDKDPRYHJD QHþDND 1DKRU %HWXHOLMHY RþH je bil
$EUDKDPRYVWDUHMãLEUDWLQSRURþHQ]0LONR 
Laban: Rebekin brat.
Rebekina mati.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Hebron: $EUDKDPRYRELYDOLãþHY.Dnaanu (glHMSULSRPRþHND).
Aram-Naharaim: Haran v Mezopotamiji, kraj bivanja Nahorjevih potomcev (primerjaj
s 1 Mojz 29,4). Služabnik je potoval YHþNRWNP
Studenec Lahaj Roi v južni deželi: mišljen je južni del Palestine. Studenec je ležal med
Kadešem in Beredom (glej 1 Mojz 16,14).

ý$6'2*$-$1-$

Po Sarini smrti; Abraham MHELOVWDUåHYHþNRWOHW (primerjaj s 1 Mojz 23,1).
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 2: služabnik, ki je upravljal vse njegovo imetje = uporaba besede »služabnik«
za Abrahamovo hišo na tem mestu QL SUDYLþQD 1DMVWDUHMãL VOXåDEQLN DOL XSUDYLWHOM
vsega se lahko prej primerja s kakšnim prokuristom ali ministrom. On je bil na primer
odgovoren za približno 318 ljudi (primerjaj s 1 Mojz 14,14 7ROLNREROMQDYGXãXMRþD
je njegova ponižna in %RJD ERMHþD GUåD NDWHUD se kaže med njegovim službenim
potovanjem.
Vrstica 2: »položi roko pod moja ledja« = oblika prisege.
Vrstica 3: izmed Kanaancev = zaradi njihove brezboåQRVWLVRELOLRG%RJDGRORþHQL za
XQLþHQMH ]DWR MH ELOD WXGL zveza med njimi LQ QRVLWHOMHP %RåMH REOMXEH QHPRJRþD
(primerjaj s 1 Mojz 28,1 in 34,16).
Vrstica 22: šekel = približno 12 g.
Vrstica 60: »naj zavzame vrata svojih sovražnikov« = zavzeti mesta njihovih
sovražnikov; premagati vse sovražnike.
Vrstica 63: »se je šel sprehajat« = Luther prevaja molit, drugi prevodi prevajajo
premišljevat, razmišljat.
Vrstica 65: »MHY]HODWDQþLFRLQVH]DNULOD« SRRULHQWDOVNHPRELþDMXMH nevesta bila
ženinu pripeljana SRNULWDVWDQþLFR

2. VODILNA MISEL
Kdo zaupa Bogu, ga Bog vodi.
Druge možnosti:
- S pravilnim zaupanjem do Boga in osebnim odnosom lahko tudi mi izvršujemo velike
naloge.
- Bog nagrajuje pravo zaupanje.
- Bog QDMGHSUDYLOQRSRWLQSUDYLOQRUHãLWHYþHVH]DXSDPRQMHPX

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Težke naloge, v katerih potrebujemo %RåMR SRPRþ, manjšim otrokom niso znane. Se pa
odzivajo na Božjo velLþLQR GD VH ODKNR QDQM ]DQHVHMR in njegovo pripravljenost pomagati;
tovrstne lastnosti otroci razumejo in jih lahko vsadijo v svoja srca. V današnji zgodbi se jim te
Božje lastnosti potrdijo ali pa jih spoznajo QDQRYR ,] WHJD ODKNR VNXSDM ] YDãR SRPRþMR
spoznajo, da se bo Bog do njih obnašal prav tako þH PX ERGR ]DXSDOL NRW je to naredil
Abrahamov služabnik. Tako se že zelo zgodaj naXþLMRGDMLK%RJWXGLSULWHåNLK nalogah sliši
in jim pomaga iti skozi njih. Seveda pa je potrebno poudariti, da Božje vodstvo ne poteka po
GRORþHQL PHWRGL DOL VKHPL, ampak je individualno prikrojena za posamezen primer, odvisno
od tega, kaj je za doloþHQRRVHERQDMEROMãH
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 2WURNRP SRNDåLWH SRURþQH VOLNH LQ MLK SRYHGLWH Y pogovor glede vprašanja: »Kaj pa
pride pred poroko?« (Iskanje neveste, snubitev…).
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3.2.2 1HSRVUHGHQ YVWRS 1HPRJRþD QDORJD 1DM SRWXMH Y WXMR GHåHOR GD SRLãþe ženo za
svojega mlajšega šefa. To ženo mora pripeljati s sabo, þHSUDY ona sploh ne pozna
VYRMHJD ERGRþHJD PRåD…. »Kako bi se vi obQDãDOL" .DM SUHGODJDWH WHPX þORYHNX?
Kako naj reši tole nalogo?«
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Koraki pripovedovanja (ob pripovedovanju lahko YNOMXþLWHVOLNH SULSRPRþNDE):
c Slika 1 – $EUDKDPRYR QDURþLOR svojemu služabniku: iz mesta, kjer živijo Abrahamovi
sorodniki, naj pripelje ženo za Izaka (zakaj prav od tam?) Naloga je težka, ker ne dobi
QREHQLKWRþQLKQDYRGLO
d Slika 2 – služabnik na poti: z desetimi kamelami, ki so obložene z darili, se odpravi na
dolgo pot, kjer je odvisen sam od sebe – vendar pa se je RG $EUDKDPD QDXþLO nekaj zelo
pomembnega: Bogu lahko zaupamo korak za korakom.
e Slika 3 – služabnikova molitev: o svojem ravnanju se najprej pogovori z Bogom. Prepusti
se Božjemu vodstvu. V tem pokaže svojo odvisnost od Boga, svojo podrejenost Božjemu
vodstvu in še posebej popolno zaupanje, da bo Bog ravnal pravilno.
f Slika 4 – sUHþDQMH ] 5HEHNR RE VWXGHQFX QDWDQþQR SRGDMWe vrstice 11–25): služabnik se
ODKNRVDPRãHþXGL, NDNR%RJRGJRYDUMD%RJ]DXSDQMHQDJUDMXMHWDNRGDXUHVQLþLSURãQMH
g Slika 5 – služabnikova molitev zahvale: njegovo vzorno vedenje pred Bogom mu
RPRJRþL, da mu tudi naslednji koraki uspejo.
h Slika 6 – sOXåDEQLNYKLãLQHYHVWLQLKVWDUãHY/DEDQ 5HEHNLQEUDW JDSRYDELRQQRþe jesti
SUHGHQQHSRURþDRWHP]DNDMMHSULãHO(nujnost njegove misije). Opazno je, kako spoštljivo
govori o svojem gospodarju. Bog mu pomaga tudi pri zadnji oviri. Družina privoli in Rebeka
je pripravljena odpotovati z njim.
i Slika 7 – sOXåDEQLN]5HEHNRQDSRWLGRPRYLQVUHþDQMH],]Dkom: Rebeka je Izaku takoj
YãHþLQ MRY]OMXEL%RJþXGRYLWRYRGL
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Iz svojega življenja pripovedujte kakšen primer, kako vas je vodil Bog.
3.4.2 Z otroki odigrajte današnjo zgodbo – to otroke zelo razveseljuje.
3.4.3

Igra »Rebekina voda«: enega izmed otrok izberite, da bo Rebeka in naj stoji pri vodi
in kozarcih na eni strani sobe. Drugega otroka izberite, ki bo Abrahamov služabnik in
on se naj postavi na nasprotno stran sobe. Ostali otroci so naj kamele, tako da se
spustijo na vse štiri in za Abrahamovim služabnikom oblikujejo vrsto. Abraham naj
stopi pred Rebeko in pove: »Ali lahko dobim vodo, prosim?« Ko Rebeka poda
služabniku kozarec, naj pove: »Naj napojim tudi tvoje kamele.« Prva kamela bo sedaj
tekla preko sobe na štirih, da popije vodo, potem se vrne in udari naslednjo kamelo po
ramenu in tako gre druga pit vodo in tako naprej. Ko so vse kamele napojene, bo
Abrahamov služabnik zaklical: »Hvala, Rebeka!«

3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 13 – mlajša skupina.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starejši otroci VRPRJRþHåHLPHOLRSUDYND s situacijami, ki so jih postavile v težek položaj.
Pojmi kot so »problemi«, »ni možno narediti« in podobno, so jim znani (to MHPRJRþHNDNãHQ
sošolec, ki vedno nagaja in zdaj je še tu povabilo na njegov rojstni dan; ali pa kakšna šolska
naloga, ki jo le s težavo premagajo). Prav gotovo so že slišali za dejstvo, da jih Bog ne bo
nikoli pustil same. Na osnovi te zgodbe, zaprositev za Rebekino roko, jim lahko pokažete,
kako Bog pomaga in vodi. Vendar je nujno, da vzpostavimo kontakt z Bogom (služabnik kot
vzor) in da mu zaupamo. Osvežite jim znanje o Božjih lastnostih, vendar jih opozorite na
QDSDþQH LGHMH R %RJX NRW QSU PQHQMH, da dobri Bog vedno pomaga – mi pa lahko samo
YþDVLK PROLPR LQ NDM SRYHPR %RJX  Odvisno od starosti lahko posredujete tudi naslednjo
idejo LVNDQMH SDUWQHUMD ] %RåMR SRPRþMR in vodstvom. Pri tem mora biti jasno, da so po
RULHQWDOVNHPRELþDMXSDUWQHUMDL]EUDOLVWDUãLDOL]DVWRSQLNL
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o problemih in premagovanje le-teh, npr. v šoli, izbira poklica…
4.2.2 Opis zasledovanja (igra na prostem): skupina mora iskati oznake poti in dobiti liste z
nalogami. Ko reši eno nalogo, izve, kakšno je nadaljevanje poti. – Današnja zgodba
JRYRULRWHPNDNRMHQHNLþORYHNGRåLYOMDO%RåMHYRGVWYRNRUDN]DNRUDNRP
4.2.3 Vprašajte NDNãQHþORYHãNHODVWQRVWLVHSRMDYLMRNRVHQHNGRVRRþDVWHåNRQDORJRNL
jo mora rešiti in ideje napišite na tablo. Nato povežite z lastnostmi Abrahamovega
služabnika.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dogodek pripovedujte (JOHM SULSRPRþHNE) tako, da ne polagate velike vrednosti na
zunanjost, ampak na osrednji vidik odvijanja. K temu na tablo ali folijo zapisujte pomembne
pojme (morebiti v obliki diagrama poteka): navodilo – odprava na pot – molitev v zaupanju v
Boga – molitev je uslišana – molitev zahvale – potrditev * – uspeh misije (*Bog izbiro
Rebeke potrdi skozi služabnika; dá mu sigurnost tako, da izpolni vse preostale korake;
služabnik ne ukrepa, ker sluti, ampak vé). Izpostavite tudi, da služabnik ne dobi vseh stvari
takoj, ampak mora svoje zaupanje dokazovati vse do konca. Npr. pri vprašanjih kot so: Ali
bodo tudi sorodniki povedali da? A bo Rebeka hotela odpotovati z njim? Se bo pustila
zadržati od svoje mame? A bo Izaku všHþ"6OXåDEQLNVHYHGHY]RUQRLQQDPGDMHVpodbudo,
da posnemamo to zaupanje.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otroci naj napLãHMR ªSULþHYDQMH© R VOXåDEQLNX (JOHM SULSRPRþHN F), v katerem
omenijo njegove lastnosti (npr. poslušnost, zaupanje v Boga). Lastnosti ne podajajte
vnaprej, kajti otroci jih naj ponovijo in spoznajo (naj se jih zavedajo).
4.4.2

Pogovorite se o nekaterih namigih k vprašanju: »Kako lahko spoznam Božje
vodstvo?« Bog nam svojo pot kaže v Svetem pismu. Najpomembnejši so: molitev,
notranji barometer, mir v srcu (Flp 4,7), nasveti od izkušenih vernikov in zunanje
RNROLãþLQH (ponazorite skozi svoja osebna doživetja).
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4.4.3

,JUD YVDN RWURN QDM L]YOHþH SDSLUþHN QD QHNDWHUHP MH QDULVDQ QHN VLPERO 2WURFL V
VLPERORPQDSDSLUþNXQDMRGLJUDMRUDYQDQMH5HEHNHLQRVWDOLKGUXJLRWURFLSDPRUDMR
XJRWRYLWL NDM SUHGVWDYOMD 6FHQH ODKNR WXGL LPHQXMHWH QD VYRMLK UDPHQLK QRVL YUþ 
VOXåDEQLNXGiSLWLQDSRMLNDPHOH  SRKLWL N VYRMLP VWDUãHP VH SRVORYL  VH VUHþD]
Izakom…

4.4.4

Raziskovalci: Delovni list 13 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Otrokom predstavite zlato vrsto napisano (npr. na foliji DOL QD WDEOL  LQ MR YHþNUDW VNXSDM
preberite. Potem oba dela simbolizirajte z demonstracijo: predhodno izdelajte nekakšno škatlo
]DSLVPDQSUL]GYHKYHþMLKškatel ]DþHYOMH JOHMSULSRPRþHNG). Vsakemu otroku dajte
majhno kuverto. Na glas naj pove: ª*RVSRGXSULSRURþDMVYRMDGHOD©LQSULWHPYUåHNXYHUWRY
nabiralnik VH SUDYL GD VYRMLK SUREOHPRY YHþ QH QRVL V VDER  SRWHP SD L] QDELUDOQLND QD
GRORþHQHP SULSUDYOMHQHP PHVWX QD GHVQL VWUDQL ãNDWOH SRYOHþH NDUWLFR þH] NDWHUR MH
napisano: »Božja garancija« in je na njej napisana celotna zlata vrsta. Medtem ko otrok iz
QDELUDOQLND YOHþH NDUWLFR QDM pove še drugi del: ªLQ WYRML QDþUWL VH ERGR XUHVQLþLOL.« ýH ni
možno, da bi vsi otroci prišli do nabiralnika in v njega vrgli pismo ter potegnili kartico, potem
vsi skupaj še enkrat ponovite zlato vrsto in vsem razdelite kartice iz nabiralnika za domov.
35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

112

3ULSRPRþHNE

3ULSRPRþHNF
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PriSRPRþHNG
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Delovni list 13 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
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Delovni list 13 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
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14. lekcija

EZAV IN JAKOB
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 25,24–34
ZLATA VRSTA:
»ýORYHNRYRVUFHQDþUWXMHVYRMRSRW, a Gospod vodi njegove korake.«
Prg 16,9
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Na kratko je prikazana situacija v kateri je živela Izakova družina. Iz povedanega nam postane
MDVQRGDLPD%RJ]DWRGUXåLQRSRVHEHQQDþUW1DSRYHGRJRGNHNLERGRkrojili zgodovino;
napove, da se ERVWDURGLODGYRMþNDGDERPHG(]DYRPLQ-DNRERPYLGQDUD]OLNDLQGDVHER
pri Rebeki in Izaku pojavila deljena naklonjenost do svojih sinov. 2SLVDQ MH RGORþXMRþ
dogodek v Ezavovem življenju, kjer prav posebej prihaja do izraza narava obeh bratov. Ezav
proda svoje prvorojenstvo. Bog ga zato imenuje brezbožneža (glej Heb 12,16). Jakob pokaže
svojo plat prevaranta, ki mu je dana že s samim imenom Jakob. Zagrabi prvo priložnost, da
pride do pravice prvorojenca.
1.2 OSEBE

-

-

Izak: pri 60-tLKSRVWDQHRþHPROLOMH]D Rebeko, ki je bila nerodovitna (glej tudi 11.
lekcijo).
Rebeka (glej 13. lekcijo).
Ezav (= dlakav, porašþHQ): Izakov prvorojenec. Bog ga je zasovražil (Mal 1,3), kar je
v Svetem pismu omenjeno že pred njegovim rojstvom. V Rim 9,10–16 daje Bog jasno
YHGHWLGD]DVYRMHRFHQMHYDQMHYWHPSULPHUXQHERGDMDORGJRYRUD(]DYVHSRURþLV
poganskimi ženskami, kar pRY]URþD VUþQR EROHþLQR 5HEHNL LQ ,]DNX (glej 1 Mojz
26,34–35; 28,6–9) 3RVWDQH RþDN (GRPFHY OMXGVWYD NL VH QDVHOi na jugovzhodu
Mrtvega morja (JRURYMH 6LU  3RWHP NR JD -DNRE GUXJLþ SUHYDUD LQ VL V WHP SULGREL
Izakov blagoslov, želi Ezav ubiti svojega brata Jakoba (primerjaj s 1 Mojz 27).
Pozneje se Jakob in Ezav pomirita (primerjaj s 1 Mojz 33,1–16). Toda njuni potomci
živijo v nenehnih nesoglasjih (glej npr. 4 Mojz 20,14–21,4).
Jakob (= tisti, ki se je držal za peto, prevarant): Bog je potreboval velikRþDVDGDje
tega zviteža preoblikoval in mu potem lahko dal ime Izrael (= Božji bojevnik). Iz
þORYHND NL XSUDYOMD VDP VYRMH åLYOMHQMH VH je spremenil Y þORYHND NL MH RGYLVHQ RG
Božjega blagoslova (1 Mojz 32,37). Pot, na kateri ga je Bog vzgajal in bogato
blagoslavljal, VH NRQþa z dvema posebnima izjavama: 1 Mojz 46,2 – »Bog je rekel
Izraelu … In ta je rekel: »Tukaj sem« in 1 Mojz 48,3 – »%RJ 0RJRþQL VH PL MH
prikazal … in me blagoslovil.« 6NRUDM þHWUWLQD  Mojzesove knjige pripoveduje
Jakobovo življenjsko zgodbo. V Heb 11,9–21 je omenjen kot heroj vere. Za Boga
Sveto pismo vedno pravi, da je Bog Abrahama, Izaka in Jakoba.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Verjetno Beeršeba (primerjaj s 1 Mojz 28,10).
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ý$6'2*$-$1-$

*OHGHQDþDVNRMHåLYHO$EUDKDP glej 6. lekcijo) lahko domnevamo, da sta se Jakob in Ezav
rodila leta 2005 pr. n. št.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 31: pravica prvorojenstva = ta pravica je pomenila, da je prvorojenec bil
GHOHåHQ GYRMQH GHGLãþLQH 9 %LEOLML VH JRYRUL R GHGLãþLQL YHGQR NRW R posebnem
božjem blagoslovu. To velMD WXGL ]D EODJRVORY RþDND 9  Mojzesovi knjigi lahko
opazimo, da dejansko blagoslova prvorojenstva niso dobili prvorojenci, ampak tisti, ki
VRELOL%RJXYãHþ Na primer:
prvorojenec
nosilec blagoslova
Izmael
Izak
Ezav

Jakob

Ruben

Jožef

Manasej

Efraim

2. VODILNA MISEL
Tisti, NL ]DQLþXMH %ožjo ponudbo, morD UDþXQDWL ] JUGLPL SRVOHGLFDPL. V tem kratkem
odlomku je veliko Božjih misli, toda otroci jih lahko razumejo le s težavo. Pri izdelavi
osnovne misli te zgodbe se lahko omejite na vrstice 29–34, dodate pa lahko tudi WRþNH L]
vrstic 25–28.
Druge možnosti:
- Tisti, ki mu je užitek pomemben, bo zgrešil bolj pomembne stvari.
- %RåMLEODJRVORYRVWDQHLQSRPHQLYHþNRWOHWUHQXWQLXåitek, ki mine.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

2WURFLRGUDãþDMRYGUXåELNLMHXVPHUMHQDYPDWHULDOQHGREULQH=DGRYROMHYDQMHODVWQLKSRWUHE
je visoko na naši lestvici. Današnji svetopisemski tekst je dobrD L]WRþQLFD GD QDNDåHWH
napetost med zadovoljevanjem naših potreb in nadzorovanjem naših potreb. Prav gotovo je
dobro, da otroci že od mladostL UD]XPHMR GD LPD %RJ GRORþHQD QDþHOD in da se tudi
malenkosti ne dajo spremeniti. Eno teh dejstev je Božji blagoslov in Božja UHDNFLMDQDWRþH
ga ljudje zlorabijo ali odklanjajo.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Predmetna lekcija: s sabo prinesite þRNRODGR YHOLNR YUHþNR ERQERQRY CD, avto,
PDMKQRSXQþNRLSG2WURNHYSUDãDMWH ªKaj od tega bi si vi izbrali? Zakaj ravno to?
.DMERVWHLPHOLRGWHJD" 3RJRYRUVNXãDMWHVSHOMDWLQDWRGDþH]þDV QHERRVWDORQLþ
od tega).
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3.2.2 Zgodba na osnovi primera: Marko dobi lepo, majhno darilce. Luka to vidi. Rad bi imel
to darilo. »*OHMWXNDMWL GDPPRMR YUHþNR ERQERQRY 9HOLNR MLK MH 7L SD LPDãOH HQ
DYWR1RSDSRJOHMVDPNROLNRMLKMH©0DUNRSRSXVWLLQ]DPHQMDVYRMDYWR]DYUHþNR
bonbonov. Šele, ko je prepozno spozQDGDMHVNOHQLOVODERNXSþLMR
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dogodek pripovedujte v štirih korakih (JOHMSULSRPRþHND). Prikažite, kako sta brata sedela
SULHQRORQþQLFLLQVHSRJRYDUMDOa:
c 'YDUD]OLþQDVLQRYDþHSUDYGYRMþNDRSLãLWH QMXQDUD]OLþQDNDUDNWHUMDLQ]XQDQMRVW
d Jakobova želja: rad bi imel pravico prvorojenstva. Razložite pomen prvorojenstva.
e Ugodna priložnost: E]DYSULKDMDODþHQ]ORYD9LGLRkusno juho, ki jo je skuhal njegov brat.
Ima samo željo po juhi. Rad bi potešil svojo lakoto. Jakob vidi priložnost in predlaga bratu
NXSþLMR
f 1HSUDYLþQD]DPHQMDYD Ezav se strinja z Jakobovim predlogom. Ezav ne spoštuje Božjega
blagoslova. To bo imelo posledice.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 »Skupaj jemo juho«: pripravite lonec juhe in jo skupaj z otroci pojejte. Ko sedite za
mizo, imate priložnost, da se z njimi pogovarjate o zgodbi.
3.4.2 Dovolite otrokom, da povedo, kaj si predstavljajo, ko govorimo o Božjih darilih.
.DNãQHVRODKNRSRVOHGLFHþHWDGDULODRGNODQMDPR"
3.4.3

Otrokom predstavite dve stvari: pismo z Božjo obljubo, ki pravi »Želim, da boš bogat
LQVUHþHQ©QDGrugi strani ponujanje nekaj dobrega za pojesti. Kaj bi imel raje? Otroci
naj povedo, ]DNDMELVHRGORþLOL1DMVNXãDMRz Ezavovega vidika razložiti, zakaj se je
RGORþLO]DKUDQR

3.4.4 2WURFLQDMQDMGHMRUD]OLNHPHGGYRMþLFDPD JOHMSULSRPRþHNG).

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starejši otroci lahko še bolje razumejo ta razpon med zadovoljevanjem svojih potreb in
samoobvladovanjem. Verjetno so že sami doživeli, da so potešili neko svojo potrebo in potem
ugotovili, da so v bistvu bili prevarani. Kako zgleda Božja razsodba? Le redko se v Svetem
pismu uporabljajo tako grobi izrazi kot tokrat. »Ezava sem sovražil« ali »on je brezbožnež.«
9 ELVWYX YVDN RG QDV Y ]DþHWNX RGNODQMD %RåMD GDULOD 7RGD YVDN VH PRUD QDXþLWL GD VH
RGORþDNDMLPDYåLYOMHQMXSUHGQRVW O daru prvorojenstva ODKNR JRYRULPRNRWRQDMYHþMHP
Božjem blagoslovu. Pomembno je, da izpostavimo kakšne sR SRVOHGLFH ]DYUDþDQMD 9HOLND
Božja milost je, þH%RJ svojo ponudbo obnovi.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o darilih: =DUDGLþHVDMHGDULORQHNDMYUHGQR"
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4.2.2 Primerjalna zgodba 3HWHU VH SULWRåXMH QDG YURþLQR 7RPDåD YSUDãD þH LPD NDM ]D
popiti. Seveda je Tomaževa steklenica še polna. Tomaž bi rad imel Petrov nov žepni
nož. 6NOHQHWDNXSþijo in zamenjata. Slaba NXSþLMDNDMQH?!
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dopolnitev k WRþNL
Opišite družinske odnose, rojstvo in imenovanje. Kaj je takrat pomenilo biti prvorojenec?
.WRþNLe: Jakob se SUHSULþD.XSþLMDPRUDELWL]DSHþDWHQDVSULVHJR
.WRþNLf: A se lahko Jakob veseli zaradi sklenjenega posla? Posel, kjer pretentaš drugega, te
QH PRUH RVUHþLWL QD NUDWNR ODKNR RPHQLWH tudi ostale dogodke, npr. kako si je prikradel
blagoslov, beg pred Ezavom…).
Uporaba:
Glede na Ezava: opozorilo pred zadovoljevanjem svojih potreb – groznH SRVOHGLFH þH
odklonimo Božje darilo.
*OHGHQD-DNRED]YLMDþDSRWHJQH]DVDERWHåDYHVODERVWLGUXJLKQHVPHPRL]UDEOMDWL
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 ,JUDQMHYORJ-DNRELQ(]DYWHUNXKDQDOHþD MXKD 
4.4.2 Vizualna predstava (gOHM SULSRPRþHN E): pod krožnik naj otroci vpišejo stvari,
NDWHUH VR OMXGHP YHOLNRNUDW SRPHPEQH SRG NURQR SD VWYDUL QD NDWHUH YþDVLK OMXGMH
pozabimo, vendar so v bistvu pomembnejše (hrana, SLMDþD ]DEDYD GHQDU LPHWMH /
BRåMLEODJRVORYYHþno življenje, radost, ki ostane).
4.4.3 2WURFLQDMQDMGHMRUD]OLNHPHGGYRMþLFDPD JOHMSULSRPRþHNG).

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Pomembno je, da smo pozorni na Božje potL1DUREHMHþHåHOLPRGRVHþL%ožje cilje na svoj
QDþLQ-DNREVLMHSRLVNDOVYRMQDþLQNDNRSULWLGRFLOMDLQMHãHOVNR]LPQRJRWHåDY. Jakobova
pot prevare ni Božja pot. Ezav pa je skrbel za svoje telesne potrebe, niso ga zanimale Božje
poti. Obe poti lahko lepo prikažemo (JOHM SULSRPRþHN F). Posamezne besede zlate vrste
lahko napišite tudi pod VWRSLQMHLQNRRGVWUDQMXMHWHVWRSLQMHVHWDNRXþLWH]ODWRYUVWRQDSDPHW
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHN4/c

3ULSRPRþHNG
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15. lekcija

JAKOBOVA ZVIJAíA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Mojzesova knjiga 27
ZLATA VRSTA:
»Zato opustite laž in govorite resnico vsak s svojim bližnjim.«
Ef 4,25a
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Današnja lekcija QDP SULND]XMH GHOþHN L]UDHOVNH ]JRGRYLQH LVWRþDVQR SD WXGL WUDJLþQR
družinsNR ]JRGER 'UXåLQVNL RþH ,]DN Yp, da bo kmalu umrl. Zato želi blagosloviti svojega
prvorojenca in ljubljenca Ezava ter ga postaviti za vodjo družine. Rebeka bi to rada
SUHSUHþLOD äH SUHGHQ VWD VH GHþND URGLOD, ji je Bog povedal, da bo starejši služil mlajšemu
(primerjaj s 1 Mojz 25,33). Méni, da mora stvar vzeti sama v roke in zagotoviti svojemu
OMXEOMHQFX-DNREXEODJRVORYHNLELMLKPRUDOSUHMHWLSUYRURMHQHF-DNREQDMSUHMQRþHSRWHP
SDVHYVHHQRRGORþLLQSUHYDUDVYRMHJDåHVNRUDMVOHSHJDRþHWDLQVLSULNUDGH,]DNRYEODJRVORY
Zaradi tega ga njegov brat Ezav, ki ostane brez vsega, zasovraži (primerjaj s 1 Mojz 25,31–
33). Jakob ga je že enkrat prevaral in mu ukradel pravico prvorojenca. Sedaj pa mu je ukradel
še blagRVORYHSUYRURMHQFD7RMHELOR(]DYXSUHYHþäHOLVHPDãþHYDWLLQ-DNREDXELWLToda
spet vmes poseže 5HEHND LQ SRPDJD -DNREX GD ]EHåL ,]DNX JRYRUL R QXMQLK SRURþQLK
pripravah. Ti arJXPHQWLVRSUHSULþDOL,]DND, tako da je Jakoba poslal v Haran (primerjaj s 1
Mojz 28,1–4). Jakob je zbežal k Labanu. Svoje mame, ki mu je obljubila, da ga bo poklicala
QD]DMNRVHER(]DYRYDMH]DSROHJODQLQLNROLYHþYLGHO (primerjaj s 1 Mojz 31,38). Dvajset
let je ostal v Haranu in potem ga je Bog poklical nazaj v njegovo domovino (primerjaj s 1
Mojz 31,3) 3UL /DEDQX MH ãHO VNR]L WHåNR ãROR LQ WXGL VDP MH ELO SUHYDUDQ 7DNR VH MH XþLO
korak za korakom, da mora v vsem zaupati Bogu (primerjaj s 1 Mojz 29,25).
1.2 OSEBE

-

-

Izak (primerjaj z 11. in 14. lekcijo): Jakobov in EzavRYRþH6WDUMHbil nekje 137 let,
trpel ]DVWDURVWQRVOHSRWRLQUDþXQDl, da bo kmalu umrl. Umrl je 40 let pozneje.
(]DY SUYRURMHQL GYRMþHN ,]DNRY OMXEOMHQþHN äH SULEOLåQR  OHW MH ELO SRURþHQ z
dvema pogankama, ki sta žalostili Rebeko in Izaka. Ezavovi potomci so Edomci,
OMXGVWYR NL åLYL QD REPRþMX PHG 5GHþLP PRUMHP LQ ]DOLYRP $NDED (primerjaj s 1
Mojz 25,28; 26,35; 25,30).
Rebeka: Izakova žena, ki so jo pripeljali iz Harana. Preden je rodila, je dobila od
Boga vest, da bo starejši služil mlajšemu (glej tudi 14. lekcijo).
-DNRE5HEHNLQOMXEOMHQþHN1MHJRYRLPHSRPHQLWD, ki se drži za peto oz. ta, ki vara.
Njegovo poznejše ime je bilo Izrael (primerjaj s 1 Mojz 32,29).
Laban: sin Betuela in Rebekin brat, ki je živel v Haranu (Padan-Aram).
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1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

-

Beeršeba: tu je živela Izakova družina, od koder je Jakob zbežal v Haran (primerjaj s
1 Mojz 28,10). Beeršeba je bila na jugu Izraela (besedna fraza »od Dana do Beeršébe«
je pomenila najbolj severni in najbolj južni del Izraela). Tudi Abraham je živel tu
QHNDMþDVDLQizkopal studenec.
Haran (Padan-Aram): mesto v Mezopotamiji, ležalo na levi strani Evfrata, približno
450 km severovzhodno od Damaska (glej tudi 13. lekcijo, 1.3).

ý$6'2*$-$1-$

9WHPSRURþLOX ni nobenih podatkov o þDVXGRJDMDQMD (primerjaj s 14. lekcijo, 1.4). Prav tako
VHQHRPHQMDVWDURVWRVHE,]VOHGHþLK]JRGESDVHGDL]UDþXQDWLSULEOLåQD,]DNRYDLQ-DNRERYD
starost. Že Martin LuthHULQ]DQMLPYHOLNRGUXJLKWHRORJRYMHSULãORGR]DNOMXþND-RåHIMHELO
star 30 let, ko so ga postavili pred faraona (primerjaj s 1 Mojz 41,46; 45,6; 47,9; 30,25). Ko je
Jakob prišel v Egipt, pa je bil Jožef star 39 let (sedem let obilja in dve leti lakote). Jakob je
takrat bil star 130 let. To pomeni, da je bil star 91 let, ko se je Jožef rodil. Jožef se je rodil, ko
je Jakob pri Labanu služil štirinajsto leto. To pomeni, da je Jakob zbežal pred Ezavom pri 77ih. Izak je takrat bil star 137 let (primerjaj s 1 Mojz 25,26).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

-

Vrstica 16: »NRåLNR]OLþNRY© verjetno so to bile orientalske koze, t.i. angorske koze.
1MLKRYHGODNHVRELOHVYLOHQRþUQHLQåH5LPOMDQLVRMLKXSRUDEOMDOL]DQDGRPHãþDQMH
þORYHãNLKODV
Vrstica 18: »Kdo si ti, moj sin?« = zdi se, da je Izak dvomil o tem, kateri sin je prišel.
To lahko vidimo tudi v vrsticah 21, 24 in 26, ko pozneje pride v šotor Ezav (v. 32) in
Izak spet sprašuje, kdo je. ToGDWDNUDWQHUDELYHþQREHQLKªdokazov«.
Vrstica 27: »vonj njegove obleke« = Ezavova obleka je dišala po gozdu in travah,
Jakobova pa je dišala povsem drugDþH
Vrstica 27: »blagoslovil ga je« = RþHWMHVRODKNREODJRVODYOMDli svoje sinove in to je za
njih pomenilo prav posebno milost. Zato so bile pravice do teh blagoslovov
enakovredne prerokbam. Ti blagoslovi se niso tikali le osebe, kateri je bil blagoslov
namenjen, ampak tudi ljudi okrog njih in njihovega celotnega imetja.
Vrstica 36: pravica prvorojenstva in blagoslov = prvorojenec je SRVPUWLRþHWDstopil
na njegovo mesto in postal »gospodar« svojim bratom. Pripadala sta mu dva dela
FHORWQH GHGLãþLQH 6 Vvojim blagoslovom je Izak postavil Jakoba za edinega
XQLYHU]DOQHJDGHGLþD (5 Mojz 21,17)7HJDVHQLGDORYHþSUHNOLFDWLýHSUDYMH-DNRE
QHVUDPQRSUHYDUDORþHWDje vseeno ostal blagoslovljen.
Vrstica 36: »Mar mu je zato ime Jakob?« = glej razlago imena pULWRþNL 1.2.
Vrstici 39–40: Izak ni mogel Ezavu dati QLþ RG WHJD NDU MH SRYHGDO NRW EODJRVORY
Jakobu. Lahko mu je le povedal, da bo živel v gorovju, kjer se bo preživljal z
obdelovanjem zemlje in bojevanjem. Preroški govor v 40. vrstici se je izpolnil šele
pozneje. Potem, ko so Edomci že dolgo bili neodvisni, so po boju s Savlom in
Davidom postali povsem podrejeni (primerjaj s 1 Sam 14,47; 8,14 9þDVX6DORPRQD
so se sicer poskušali upreti (primerjaj s 1 Kr 11,14), vendar so do vladavine kralja
Jorama ostali v podložništvu. Potem so se osvobodili podložnosti, vendar VRMLKYþDVX
Amacja spet podjarmili (primerjaj s 2 Kr 14,7; 2 Krn 25,11)âHOHYþDVXNUDOMHYDQMD
Ahaza so se otresli jarma podložnosti (primerjaj s 2 Kr 16,6; 2 Krn 28,17).
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-

-

-

Vrstica 41: »sam pri sebi je govoril« = Ezavovo sovraštvo je bilo tako veliko, da o tem
VSORKQLPRJHOPROþDWL9VYRMHPVUFXMHVNRYDOQDþUWRXERMXVYRMHJDEUDWD3RWHK
namigih je tudi prišla ta informacija do Rebeke.
9UVWLFD  ªEOLåDMR VH GQHYL åDORYDQMD ]D RþHWRP©  (]DY MH UDþXQDO GD ER ,]DN
kmalu umrl. Potem bi on udejanjLO VYRMR åHOMR SR PDãþHYDQMX Tako bi svojemu
RVWDUHOHPXRþHWXþLJDUOMXEOMHQþHNMHELOSULKUDQLOVUþQRERO1DREþXWNHVYRMHPDWHUH
se ni oziral.
Vrstica 45: »Zakaj naj bi vaju oba izgubila isti dan?« = tukaj je Rebeka prav gotovo
PLVOLODQDNUYQRPDãþHYDQMHNRMH(]DYåHOHOL]YUãLWLXERMVYRMHJDEUDWD primerjaj s 1
Mojz 9,6).

2. VODILNA MISEL
Poštenost nas GDOHþSULSHOMH.
Druge možnosti:
- *UHKþHWXGLL]JOHGDãHWDNRYDEOMLYLPDYHGno posledice.
- Nikoli se ne pusti od drugih zapeljati v greh in ne napeljuj sam sebe v hudobna
dejanja.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

'DQDãQMD ]JRGED MH QD QHNL WRþNL WHåNR UD]XPOMLYD ]D PODMãH RWURNH ]Dto morate postaviti
dobro osnovo z obrazložitvijo poteka posameznih dogodkov, eventualno tudi z izpustitvijo
nekaterih podrobnosti. Otroci bodo težko razumeli nedotakljivost doma in staršev þH mati
svojega ljubljenca napeljuje k težki prevari. Kajti za njLKVRVWDUãLYWHPREGREMXQDMYHþNUDW
brez napak. Za to starostno skupino prav tako ni povsem razumljiv pomen blagoslavljanja,
prerokb in pravic prvorojenca. Posledica Jakobovega greha, pobeg iz hiše svojih staršev, se je
smatral kot »velika« kazen. Zato tD OHNFLMD SRQXMD GREUR PRåQRVW ]D SUHQRV QDþHOD »greh
mora biti kaznovan« v vsakdanje življenje.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 6 SRPRþMR OXWN RGLJUDMWH VLWXDFLMR NMHU en otrok zlaže drugemu in mora zato nositi
negativne posledice (eventualno na kratko pojasnite današnjo zgodbo). Sklep: laganje
MHQHNDM]HORVODEHJDVþLPHUQHSRPDJDPRQHVHELQHGUXJLPSROHJWHJDSDSULQDãD
le žalost.
3.2.2. 2WURNRPSRNDåLWHVOLNRVUHþQHGUXåLQH]YHþRWURNL ODKNRMHLOXVWUDFLMDDOLIRWRJUDILMD 
Potem vprašajte, kdo izmed otrok ima brata ali sestro in dovolite, da pojasnijo, kaj je
pri njihovi družini še posebej lepega. Sklep: biti del družine in imeti brate ter sestre, je
zelo lHSR7RGDYþDVLKQHNGRQDUHGLkaj slabegaNDUSRY]URþLQHPLUYGUXåLQL*UHK
YHGQRXQLþXMH7RQam kaže tudi današnja svetopisemska zgodba.
3.2.3 Predstavite ali odigrajte situacijo, kjer en otrok namerno naredi nekaj slabega. Zraven
pride mama. Otroke vprašajte, kako bo reagirala mama in zakaj. Odgovor: mama mora
otroka zaradi slabega vedenja kaznovati.
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pripovedujte po naslednjih korakih (JOHMSULSRPRþHND):
c Izakova namera, da bi blagoslovil Ezava – Izak želi, da bi po njegovi smrti njegov
najstarejši sin Ezav postal njegov naslednik in poglavar družine, zato ga želi blagosloviti. Ker
je to le enkraten dogodek, Ezav mora za Izaka pripraviti posebno pojedino. Zato gre Ezav na
usoden lov.
d Rebekina proti-pobuda – Rebeka, ki je slišala ta pogovor, se je prav gotovo spomnila Božje
obljube, da bo starejši sin služil mlajšemX 0RJRþH MH ]DWR PHQLOD GD PRUD SRVHþL YPHV ]
QDPHQRP GD EL VH %RåMD QDSRYHG XUHVQLþLOD Sina Jakoba uspešno pregovori k prevari in
sama pripravi vse potrebno.
e Jakobova prevara in Izakov blagoslov – -DNREMHUDYQDOWRþQRSRQDYRGLOLKVYRMHPDWHUH
ýHSUDYMH,]DNQH]DXSOMLY-DNREVSUHYDURODåMRLQ]ORUDER%RåMHJDLPHQDªL]VLOL©RGQMHJD
EODJRVORY =D WR VH MH PRUDO NDVQHMH YHOLNR þDVD NHVDWL 7RGD NOMXE YVHPX je Bog izpolnil
REOMXER2þH,]DNMHQDGQMLPL]JRYRULO%RåMLEODJRVORYLQWHJDQLELORPRJRþHYHþSUHNOLFDWL
f Ezavova vrnitev in reakcija – NR MH (]DY þH] þDV SULãHO QD]DM N RþHWX VH MH RþH ]HOR
SUHVWUDãLO(]DYMHYWHPþDVXVSR]QDONDMSRPHQLGDULOR%RåMHJDEODJRVORYD=DWRMHVWRNDOLQ
sramotil svojega brata. Izak ni imel za Ezava nobene tolažbe. Biti služabnik svojemu bratu
SUDYJRWRYRQLSUHGQRVW=DWRMHSRþORYHãNHPPLãOMHQMXSRYVHPUD]XPOMLYRGDMHLPHOåHOMR
SRPDãþHYDQMX
g Rebeka pripravi Jakoba za beg – sedaj spet poseže Rebeka tako, da Jakoba nagovori na beg
in Izaku razloži njegov odhod pod pretvezo, da Jakob gre k Labanu iskat ženo.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Še enkrat izpostavite da slaba dejanja imajo vedno posledice. Nato lahko s
SRPRþMR QDSLKQMHQLK EDORQRY SRQD]RULWH NDNR VDPR ] HQR LJOR EDORQ SRþLPR
Pojasnite, da je EDORQNRWGUXåLQVNRåLYOMHQMHLQþHVHYDQMSRYOHþHJUHKSULGHGR
poka in posledic tega poka.
3.4.2

Igra tipanja: eden izmed RWURNQDM]]YH]DQLPLRþPLWLSDSUHGPHW in skuša ugotoviti,
NDMMHWR1DWRYSUDãDMWHRWURNH.DNRVHMH,]DNSRþXWLO".DNRQHERJOMHQje bil?

3.4.3. Igra »slepi blagoslov«: otroci se usedejo na tla v krogu. Vprašajte jih, kaj opazijo drug
QDGUXJHP".GRLPDGROJHODVH".GRLPDNUDWNHODVH".GRLPDRþDOD"1DWRSRYHMWH
da je Izak bil slep zaradi starosti, vendar je mislil, da lahko po dotiku prepozna, kateri
sin je bil ob njem. Poglejmo, kako dobro lahko mi prepoznamo drug drugega. Izberite
HQHJDRWURNDNLER-DNRERYLQ(]DYRYRþH,]DN,]DNVHQDMXVHGHQDVWROVUHGLNURJD
LQPX]DYHåLWHRþL1DWRL]EHULWHGUXJHJDRWURNDNLSULGHN,]aku in Izak mora uganiti,
NGR MH WR WDNR GD VH QHåQR GRWDNQH ODV DOL REODþLO WH RVHEH ýH ,]DN LPD WHåDYH SUL
prepoznavi osebe, mu naj ostali otroci dajejo namige. Igro se igrajte, dokler vsi otroci
ne pridejo na vrsto, da so bodisi Izak ali oseba, ki jo Izak mora prepoznati.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Današnja svetopisemska zgodba kaže, kako tesno sta lahko povezani svetovna zgodovina in
zgodovina naših življenj. Zgodbo lahko razumemo le v tej povezavi, saj je Jakob že vnaprej
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ELOGRORþHQRG%RJDGDERSRVWDOSUDRþH,]UDHOVNHJDQDURGD7HJDQLVSUHPHQLODQLWLQMHJRYD
SUHYDUD 2VWDO MH EODJRVORYOMHQ þHSUDY VH MH ]D WD JUHK PRUDO VNHVDWL 'YDMVHW OHW je bil v
Labanovi hiši v trdi Božji šoli. To je pri tej zgodbi vsekakor potrebno omeniti, saj v 27.
poglavju posledica greha vsebuje pripravo na beg. Zato je greh nekaj, kar je vredno prezirati.
*UHKLPDYHGQRWHåNHSRVOHGLFH7HJDQHPRUHWH]DPROþDWL7D]JRGEDSROHJWHJDNDåHQDWR
da Bog suvereno izpolQMXMH VYRM QDþUW =D WR QH SRWUHEXMH QDãH SRPRþL DPSDN OH QDãR
poslušnost.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Vnaprej pripravite sestavljanko (puzle) iz besede »resnica« (JOHMSULSRPRþHNE) in
dovolite otrokom, da jo sestavijo. Na koncu se pogovorite o tem, ali ljudje vedno želijo
govoriti resnico in ali je to sploh možno ter zakaj je to potrebno.
4.2.2 6SRPRþMRWHKQLþQLKSULPHURYSRQDþHOXY]URN– delovanje – princip se pogovorite o
grehu in posledicah greha.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte po kRUDNLK L] WRþNH  3UL VWDUHMãL VNXSLQL PRUDWH SRPHQ JUHKD
LPHQRYDWL ] GHMDQVNLP LPHQRP 3UDY WDNR RPHQLWH YLGLN WHJD NDNR QHYDUQR MH NR þORYHN
druge napeljuje v greh. Pomembnost blagoslova se lahko najde omenjen kasneje pri
Izraelskem narodu (in Edomcih).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

2WURNRP GRYROLWH GD VNXSDM SRLãþHMR NMH Y WHM ]JRGEL LPD PHVWR ozdravljenje. Na
NRQFX Y SRJRYRUX SRMDVQLWH NDNR VH WR WLþH XNUHSDQMD NL JD MH SRWUHEQR L]YHVWL
7DNãHQUH]XOWDWODKNRXUHVQLþLPRWXGLYGDQDãQMHPþDVX

4.4.2 S primHURP L] þDVD NR VR NULVWMDQH SUHJDQMDOL NMHU VR VH ODKNR UHãLOL OH ] ODåMR
]DNOMXþLWHGDQDãQMR]JRGER HYHQWXDOQRSRJOHMWH'9'DOLSUHEHULWHQHNRSRURþLOR 
4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 15 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA 8ý(1-(=/$7(9567(
Otrokom pojasnite pojem laži in resnice. Za ilustracijo prinesite s sabo umazano jopico, katere
se znebite in greste zamenjat za novo. Tako moramo narediti z lažjo, ki je umazana v Božjih
RþHK0RUDPRMRRGORåLWL]DSXVWLWLLQQHLPHWL YHþRSUDYND]QMR7DQRYDVWYDUUHVQLFDER
SRWHPGRORþDODQDãHåLYOMHQMH
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE
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Delovni list 15 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
V JakobovL GrXçLQL MH
bLOo vHOLko borb za
moĀ Ezav bL moraO
QaVOHGLtL VvoMHJa oĀHta
kHr MH bLO QaMVtarHMåL
VLQ ToGa QMHJova
matL RHbHka MH KotHOa
Ga MH Jakob GobL
QaVOHGVtvo Zato Vta
RHbHka LQ Jakob
prLpravLOa zvLMaĀo

IZAK
Vaå XĀLtHOM vaV bo razGHOLO v åtLrL
VkXpiQH VVak VkXpiQa QaM
razGHOa vOoJo HQHJa Oika Nato Vi
zamiVOitH Ga vaå Oik mora
zaJovarMati VvoMH poVtopkH prHG
oVtaOimi SvoM zaJovor QapiåitH v
poOMH za ªzaJovor©

REBEKA
PrHbHritH 1 MoMz 2
Kako MH RHbHka izvHGHOa kaM
bo Izak VtoriO"
PrHbHritH oG  Go 1 vrVtH
KakåHQ MH biO QMHQ QaĀrt"
PrHbHritH oG 14 Go 1 vrVtH
Kako MH XrHVQiĀiOa VvoM QaĀrt"
PrHbHritH oG 42 Go 4 vrVtH
Kako MH RHbHka poVkXåaOa
rHåiti Jakoba"
KakåQa oVHba MH biOa RHbHka"

JAKOB

PrHbHritH 1 MoMz 21–41
KaM MH Izak KotHO Vtoriti"
PrHbHritH 21 iQ 24 vrVto
AOi MH Izak biO prHpriĀaQ Ga MH
to Ezav"
PrHbHritH  vrVto
Kako MH OaKko popraviO
Qapako"

PrHbHritH 1 MoMz 2–1
KakåHQ MH biO QaĀrt"

PrHbHritH oG  Go 4 vrVtH
KaM MH rHkHO EzavX"
KakåQa oVHba MH biO Izak"

PrHbHritH oG 12–14 vrVtH
AOi MH Jakob KotHO to Vtoriti"

EZAV

PrHbHritH oG 1–2 vrVtH
KaM MH Jakob VtoriO"
PrHbHritH oG 42–44 vrVtH
KakåQH Vo biOH poVOHGiFH
QMHJoviK GHMaQM"
KakåQa oVHba MH biO Jakob"

PrHbHritH 1 MoMz 21–4
KaM MH moraO Ezav Vtoriti"
KaM MH priĀakovaO Ga VH bo
zJoGiOo ko to Vtori"
PrHbHritH oG – vrVtH
KaM VH MH zJoGiOo EzavX"
PrHbHritH 1 MoMz 411
Kako MH Ezav rHaJiraO"
KakåQa oVHba MH biO Ezav"

Kako bomo zaJovarMaOi…
…"
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16. lekcija

JAKOBOV POBEG IN SANJE
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 28,1–5, 10–22
ZLATA VRSTA:
»Usmiljen in milostljiv je Gospod, poþDVHQYMH]LLQERJDWYGREURWL.«
Ps 103,8
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Ta lekcija se tesno navezuje na predhodne dogodke (glej 15. lekcijo). Jakob se je izdal za
-DNRERYHJDSUYRURMHQFD(]DYDLQMHVWHPSUHYDUDOVYRMHJDVWDUHJDLQVOHSHJDRþHWD7DNRMH
prišel Jakob do IzakovegD EODJRVORYD .R VH MH (]DY RGORþLO GD ER Xbil Jakoba, je Jakobu
preostal le beg k svojemu stricu Labanu. Rebeka je pridobila Izaka na svojo stran s prevaro,
þHãGD-DNRERGKDMDGDELVHSRURþLO]QHNDQDDQNR3ULWHPQLSRYHGDODSUDYHJDUD]ORJD]D
Jakobov odhod. V tej lekciji nam postane jasno, kako zelo se Bog drži svoje besede. Materi
5HEHNLMHåHSUHGURMVWYRPGYRMþNRY povedal, da bo mlajši bolj blagoslovljen kot starejši. To,
NDU %RJ REOMXEL WHJD þORYHN QH PRUH VSUHPHQLWL %RJ OMXEL JUHãQLND 1DG -Dkobovim
življenjem je bil %RåMLQDþUWNOMXEYVHMQMHJRYLNULYLFL=DWRWXNDMBog obnavlja svojo obljubo
LQVUHþD-DNREDYVDQMDK2EOMXELPX]DãþLWRQDQMHJRYHPSRWRYDQMXVUHþQRYUQLWHYLQSRVHVW
dežele. SUHþDQMH ] %RJRP SULYHGH -DNRED GR WHJD GD WXGL Vam dá Bogu obljubo. Ko se po
dvajsetih letih vrne v svojo domovino, izpolni obljubo in Bog obnovi zavezo z njim
(primerjaj s 1 Mojz 35,1–15). Teh dvajset let je bilo za Jakoba trda šola. Njegov lastni tast ga
je prevaral in zasovražil, tako da se po štirinajstih letih bivanja pri njem želi vrniti v domovino
(primerjaj s 1 Mojz 30,25; 31,1)7RGDãHOHNR%RJWDNRKRþHLQPX]DSRYHQDMVHYUQH– šele
takrat se Jakob vrne v svojo domovino.
1.2 OSEBE

-

,]DN-DNRERYLQ(]DYRYRþH primerjaj tudi s 14. in 15. lekcijo).
-DNRERþDN,]UDHOFHY
Betuel: Nahorjev in Melkin sin (1 Mojz 11,29 LQ$EUDKDPRYQHþDN
/DEDQ %HWXHORY VLQ ,PHO MH YHþ VLQRY LQ YVDM GYH KþHUNL – Leo in Rahelo (1 Mojz
31,1 ýHSUDYMHVSR]QDO%RJDLQJDVSUHMHOMHLPHOYVYRMLKLãLPDOLNH (primerjaj s 1
Mojz 31,19).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

-

Beeršeba (primerjaj s 15. lekcijo): leži približno 70 km jugozahodno od Jeruzalema in
MH QDMEROM MXåQR PHVWR Y ,]UDHOX LJUD SRPHPEQR YORJR SUL RþDNLK $EUDKDP VH MH
]DGUåHYDOWDPGOMHþDVD,]DNMH tam živel in Jakob se je na poti v Egipt tam ustavil, da
bi daroval Bogu (primerjaj s 1 Mojz 46,1).
Betel: leži približno 100 km severno od Beeršebe. Že Abraham je tam zgradil oltar
Bogu (primerjaj s 1 Mojz 12,8; 13,3). Betel je kraj blizu mesta Luz, ki ga je Jakob
poimenoval Betel (hiša Gospodova). Pozneje je to ime veljalo za celotno pokrajino in
za mesto Luz.
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-

Haran: mesto v Padan-$UDPX GDQDãQMD 7XUþLMD SULEOLåQR  NP RGGDOMHQ RG
Beeršebe. +DUDQ MH ELOR SRPHPEQR WUJRYVNR VUHGLãþH VDM MH JODYQD SRt iz Niniv v
Alepo vodila prav skozi to mesto.

ý$6'2*$-$1-$

6UHþDQMH -DNRED ] %RJRP NL JD RPHQMDPR Y WHM OHNFLML VH MH ]JRGLOR QHSRVUHGQR SR
JakobRYHPEHJXL]KLãHVYRMLKVWDUãHYQDSUYLYHþHU
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

-

-

-

-

Vrstica 2: »Ne jemlji si ženHL]PHG .iQDDQRYLK KþHUD« = že za Izaka so našli ženo
PHGVRURGQLNL-DNREPRUDQDUHGLWLLVWR6SRURNDPLPHGVRURGQLNLVRKRWHOLSUHSUHþLWL
PHãDQMHUD]OLþQLKYHUVWHYþHSUDYQLELORQREHQH%RåMH]DSRYHGLâHOHSR]QHMHMH%RJ
dal jasne zapovedi glede tega (primerjaj s 2 Mojz 34,15–16; 5 Mojz 7,3).
9UVWLFD%RJ0RJRþQL YKHEUHMVNHPWHNVWXSUDYLª(OâDGDM©NDUSRPHQLª-D]VHP
dovolj«. Izak prav gotovo želi s tem opozoriti Jakoba, da bo na tej dolgi poti Bog
VNUEHO]DQMLQGDJDERYRGLOýHJUH%RJ]QDmi, potem je to vedno dovolj. Pozneje
-DNRE SULþXMH GD MH RGãHO QD SRW OH V SDOLFR YHQGDU JD MH %RJ ERJDWR EODJRVORYLO
(primerjaj s 1 Mojz 32,11).
Vrstica 4: »naj ti dá Abrahamov blagoslov« = ta izpoved nam jasno kaže, da je Izak
NRQþQRVSUHMHO-DNREDNot od Boga izbranega nosilca Božjih obljub. Kajti Bog je že
$EUDKDPXYHþNUDWREOMXELOEODJRVORYLQVLFHUYHOLNRSRWRPFHYLQSRVHGRYDQMHGHåHOH
(primerjaj s 1 Mojz 17,2; 22,16).
Vrstica 11: »vzel je enega od kamnov tistega kraja, si ga položil za vzglavje« = ni
SRYVHP MDVQR þH MH NDPHQ VOXåLO NRW Y]JODYQLN DOL NRW ãþLW SUHG QHKRWHQLPL EUFDPL
Jasno je le, da je moral biti velik kamen, saj ga je na drugi dan postavil za spomenik.
Vrstica 12: »v sanjah so se mu prikazale© Y6WDUL]DYH]LMH%RJYþDVLKJRYRUil skozi
VDQMH7DUD]RGHWMDVRLPHOD]GUDYLOQDSROLWLþQDDOLWXGLRVHEQDVSRURþLOD%RJMHVNR]L
VDQMHJRYRULO]HORUHGNR-DNREMHWDNUDWWRGRåLYHOSUYLþ0RM]–5 opozarja na
nevarnost, da bi sanje razumeli kot Božja razodetja in da bi s tem vodiOLOMXGLSURþRG
Boga.
Vrstica 12: »Božji angeli« = angeli so Božji glasniki, velikokrat so se pojavili v
þORYHãNLSRGREL
Vrstica 18: spomenik = spomenike so postavljali na krajih, kjer so se zgodile
SRPHPEQHVWYDULLQNMHUVROMXGMHVUHþDOLåLYHJD%RJD ter ga molili (primerjaj s 1 Mojz
31,45, 49; 1 Sam 7,12; 2 Mojz 24,4; Joz 4). V nasprotju z oltarjem, ki je sestavljen iz
YHþPDQMãLKNDPQRYMHVSRPHQLNELOL]HQHJDVDPHJDNDPQD
Vrstica 18: »na vrh izlil olje« = politi nekaj z oljem je pomenilo posvetiti to Bogu.
Vrstica 20: se je zaobljubil = prostovoljna obljuba Bogu, da damo sami sebe in svoje
imetje njemu. Dane obljube je potrebno obvezno izpolniti (primerjaj s 5 Mojz 23,22–
24; Prd 5,3–5). Zato je Jakob svojo obljubo navezal na pogoj, da bo Bog najprej
izpolnil svojo obljubo.
Vrstica 22: bom dajal desetino = šele v 3 Mojz 27,30 se daje zapoved, da mora Izrael
dati Bogu desetino od svoje žetve in od živali. Ta navada je sicer že prej bila v
uporabi, vendar so dajali desetino od pridelka, od tistega, kar so pridobili med vojno in
to dajali uglednim oz. spoštovanim osebam (primerjaj s 1 Mojz 14,20).
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2. VODILNA MISEL
Božja ljubezen je tako velika, da je ne moremo razumeti. Ne daje nam tega, kar si zaslužimo,
ampak se usmiljeno ozira na tiste, ki potrebujejo Boga.
Druge možnosti:
- Kjer so ljudje na koncu s svojLPLPRþPLWDPSRVUHGXMH%RJ
- 6UHþDQMH]%RJRPVSUHPHQLåLYOMHQMH

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

ýHSUDYMHFLOM%RåMDOMXEH]HQNLMRQHPRUHPRUD]XPHWL, dokaj dobro razumljiv, pa je celoten
tekst dokaj težek za mlajše otroke, da bi razumeli. Tekst ponuja veliko dejanj in izjav, ki jih je
WHåNRUD]ORåLWL]DWRVHPRUDWHNRWXþLWHOMGREURSULSUDYLWLLQGREURSUHPLVOLWLRYVDNLL]MDYL1H
govorite na dolgo in široko o begu, ker bi vas to lahko odvedlo stran od cilja lekcije.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Na kratko razložite dogodek, ko neki otrok naredi nekaj slabega (npr. zlomi okno ali
vazo). Kako se bodo odzvali starši? Ali bodo še naprej imeli radi svojega otroka? Iz
prejšnjih lekcij vemo, da je Jakob naredil veliko stvari narobe. Ali ga ima Bog še
vedno rad?
3.2.2 Otrokom pokažite sliko, kjer mama objema svojega otroka (JOHMSULSRPRþHND) in
se pogovorite o lepoti takšnega prizora. Vprašajte: Kdaj bo mati ljubila svojega
otroka? Samo takrat, ko je priden? – Mati ima vedno rada svojega otroka, tudi takrat,
ko je otrok poreden in ga je potrebno kaznovati. In kako gleda na to Bog?
3.2.3 Otroke vprašajte, kdo izmed njih je že sanjal =YHþHU JUHPR VSDW VSLPR LQ SRWHP
slišimo, vidimo in delamo stvari v spanjX$PSDNWHJDQHSRþQHPRYUHVQLFL6DMQDãH
telo leži v postelji in spimo. In to, kar med spanjem vidimo, slišimo in delamo, temu
SUDYLP VDQMH 9þDVLK %RJ GDMH VDQMH GD OMXGHP NDM VSRURþL 7XGL SUL -DNREX MH ELOR
tako. Poslušajmo, kako se je to zgodilo.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

=JRGERSULSRYHGXMWHYWUHKNRUDNLKVSRPRþMRVOLNSULSRPRþNDE
c Slika 1 – NRW SRVOHGLFD SUHYDUH PRUD -DNRE ]DSXVWLWL KLãR VYRMLK VWDUãHY ýLVWR VDP VH
RGSUDYLQDSRW6VDERY]DPHOHVYRMRSDOLFRLQRþHWRYEODJRVORY.DNRVHMH PRUDOSRþXWLWL"
Slika 2 – NRVH]YHþHULPRUDQHNMHQDSURVWHPYWXMLGHåHOLSUHVSDWL7RGDYUHVQLFLQLVDP
Bog je z njim.
d Slika 3 – Bog je spregovoril Jakobu skozi sanje. Pove mu tri stvari: da bo hodil z njim, da
ga bo pripeljal nazaj in da bodo njegovi potomci podedovali vso deželo.
e -DNREVHMHSUHVWUDãLO]DUDGL%RåMHSULVRWQRVWLLQQDþLQDNDNRVHMH%RJ]QMLPSRJRYDUMDO
Slika 4 – toda Jakobova hvaležnost je vidna v treh stvareh: za spomenik je postavil kamen,
kamen je mazilil z oljem in Bogu MHREOMXELOGDPXERSULSDGDO]YVHPLPHWMHPþHVH]GUDY
in cel vrne nazaj v svojo domovino.
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3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otrokom še enkrat pokažite sliko SULSRPRþND D. Na podlagi te slike pojasnite
otrokom, da nas Bog ljubi veliko bolj, kot nas bo mama kdajkoli ljubila. Lahko
pripravite tudi listke, na katerih je slika Božje roke in gor napisana zlata vrsta. Otroci
si naj te listke vzamejo domov za spomin.
3.4.2

Bog je ljubil Jakoba in zato mu je spregovoril. Kako lahko vidimo Božjo ljubezen? Z
otroci se pogovorite o tem, kako lahko v vsakdanjem življenju vidimo, da nas Bog
ljubi?

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 16 – mlajša skupina.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci v tej starostni skupini imajo izra]LW REþXWHN ]D WR NDM MH SUDYLþQR LQ NDM QL 7LVWL NL
QDUHGLQHNDMVODEHJDPRUDELWL]DWRND]QRYDQýHMH-DNREVWRULOQHNDMQDUREHMHSUDYLþQR
GDJUH]GDMVDPYWXMLQR=GDQDãQMR]JRGERODKNRRWURNRPSRMDVQLWHGDLPD%RJGUXJDþQD
merila in da ta mHULOD SULþDNXMH WXGL RG QDV .HU MH XVPLOMHQ VH REUDþD WXGL N WLVWLP NL VR
SDGOL7DNãQDOMXEH]HQLQPLORVUþQRVWVSURåDWDKYDOHåQRVWLQSUHGDQRVW7XGLGDQHVMHWDNRýH
]DKWHYDPR SUDYLFR LQ PDãþHYDQMH SRWHP RVWDMD YVH KODGQR LQ EUH] OMXEH]QL 2WURNH PRrate
opozoriti tudi na to, da prvega koraka ni storil Jakob. On ni stopil pred Boga, da bi se spravil z
njim, ampak je Bog stopil do njega, grešnika. Morda bo ta dogodek marsikateremu otroku v
SRPRþ
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Z otroci lahko ponovite prejšnjo lekcijo o Jakobovem življenju (glej 15. lekcijo) in
pokažete, kako je zaradi greha padal in padal globlje (uporabite lahko diagram
poteka). Kako lahko zaustavimo takšno padanje?
4.2.2 Otrokom lahko poveste zgodbo iz vsakdanjega življenja, katera nam kaže, da se hudo
SODþDVKXGLP– »kot ti meni, tako jaz tebi.« Toda, ali je prav, da tako ravnamo? Kako
ravna Bog?
4.2.3 Z otroci se pogovarjajte o sanjah in kaj oni mislijo o tem – lahko preberete tudi 5 Mojz
13,1–5. V Stari zavezi je Bog ljudem govoril skozi sanje (otroci lahko naštejejo
primere). En primer tega vidimo tudi v današnjem dogodku.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

3UYHWULNRUDNHSULSRYHGRYDQMDXSRUDELWH L] WRþNH  1DWR QDM HGHQ L]PHG RWURN SUHEHUHR
Jakobovih sanjah (v. 12–15) in skupaj razmišljajte o tem, kako je Jakob reagiral na to. Na
koncu pojasnite, kako se je Jakob v resnici odzval in preberite nadaljevanje (v. 16–22) in
pojasnite.
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4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

ýHYXYRGXãHQLVWHUD]ORåLOLNDMVRVDQMHSRWHPWRVWRULWHWXNDM glej 4.2.3). Bog nam
GDQHVJRYRULPHGGUXJLPVNR]L%RåMREHVHGR RWURFLODKNRSRYHGRVYRMHSULþHYDQMH 
Kako izražamo svojo hvaležnost za to?

4.4.2

3ULSRYHGXMHWHODKNRSULþHYDQMH QHNH RVHEH NL MR MH %RJ VUHþDOLQNLVH PXMHSRWHP
dala popolnoma na razpolago.

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 16 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Otroke vprašajte, kdaj se dandanes uporablja beseda milost (usmiljenje). Lahko poveste tudi
]JRGER R QHNRP NL MH ELO Y MHþL LQ MH ELO SRPLORãþHQ *UDGLWH QD tem in pojasnite, kako
PLORVWOMLYLQXVPLOMHQMH%RJ0LQLVPRQDQREHQQDþLQ]DVOXåLOLGDEL%RJELOXVPLOMHQGR
nas. On sam je naredil prvi korak do nas iz svoje milosti.
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE
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Delovni list 16 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
9SLåL EHVHGH NL MLK MH %RJ JRYRULO -DNREX Y VDQMDK Y NULçDQNR Tri
EHVHGHVRçHYSLVDQH ]DWH

»Glej, jaz bom s teboj in varoval te bom, kjer koli boš
KRGLOLQSULSHOMDOWHERPQD]DMYWRGHçHOR©(1 Mojz 28,15)

T E
K J E R

V A R O V A L
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Delovni list 16 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
Obkroži odgovor, ki te najbolje opisuje.
ýHVDVHEROMERMLã"
1. a) pajka
b) vojne

4. a) nasilnežev
b) prihodnosti

2. a) miši
b) teme

5. a) naravnih katastrof
b) grozljivk

3. a) kontrolne naloge
b) samote

6. Ali se bojiš
a) redko?
b) pogosto?

7. Katere od naslednjih
stvari bi hotel poskusiti?
a) padalstvo
b) badminton
D VPXþDQMH
b) kegljanje
9. a) dirka z motorji
b) odbojka
10. Katera od teh dveh
stvari te najbolje opisuje?
a) odprt
b) sramežljiv

POMEN:
ýHVLYHþLQRPDRENURåLORGJRYRUHD 
9JODYQHPLPDãVDPR]DYHVW9Hþ
odgovorov ko imaš, bolj siguren si vase.
3RQDYDGLVHERMLã]DGHYNDWHUHUHVQLþQR
obstajajo, glede zadev pa, za katere obstaja
majhna možnost, da se zgodijo, se ne skrbiš.

ýHVLYHþLQRPDRENURåLORGJRYRUHE 
9HþNo imaš odgovorov b), bolj se bojiš.
Ponavadi se bojiš stvari, za katere obstaja
majhna možnost, da se zgodijo. Poskušaj
svoje strahove prepustiti Bogu, glede
strašljivih stvari pa se boj šele takrat, ko se
zgodijo.
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17. lekcija

JAKOB V HARANU IN POROKA
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 29,1–30
ZLATA VRSTA:
»Samo stanovitnost vam je potrebna, pa boste izpolnili Božjo voljo in tako dosegli, kar je
obljubljeno.«
Heb 10,36
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

,]VWUDKXSUHGEUDWRYLPPDãþHYDQMHPSDWXGL]DUDGLSRVOXãQRVWLGRVWDUãHYMH-DNRE]EHåDON
sorodnikom v Haran (glej 16. lekcijo  1D SRWL JD MH VUHþDO %og in mu v sanjah obljubil
Abrahamov blagoslov (primerjaj s 1 Mojz 28,20–21). Jakob je želel sprejeti Boga kot svojega
*RVSRGDYHQGDUþHER%RJL]SROQLOVYRMHREOMXEH.RMHSULVSHOY+DUDQMHVUHþDO/DEDQRYR
KþHU5DKHOR/DEDQJDMHVSUHMHOYVYRMRGUXåino. Jakob je pri njih delal in se hkrati zaljubil v
Rahelo. Ker sam ni imel nobenega premoženja, je sedem let služil za Rahelo. Po sedmih letih
SDMH/DEDQ-DNREDSUHYDUDOLQPXGDOVYRMRVWDUHMãRKþHU/HMR]DåHQR=DWRMH-DNREGHODO
nadaljnjih sedem let za Rahelo. Ker pa je Jakob ljubil Rahelo bolj kot Lejo, je Bog storil, da je
Leja rodila otroke, Rahela pa je rodila šele veliko let kasneje. Po štirinajstih letih služenja je
Jakob ostal še nadaljnjih šest let v Haranu. Bog je blagoslavljal njegovo delo in imel je veliko
åLYLQH3RWHPVHMHQDVNULYDMORþLORG/DEDQDLQVHYUQLOYVYRMRGRPRYLQR
1.2 OSEBE

-

Jakob (glej lekcije 14 do 16).
Bratje (v. 4) = pastirji.
5DKHOD/DEDQRYDKþLSRVWDYQDLQOHSHJDREUD]DSDVWLULFD-DNREMRMHOMXELOEROMNRW
LeMR1DJQMHQDMHELODNþDãþHQMXPDOLNRY 0RM] 
/HMD/DEDQRYDVWDUHMãDKþLLPHODMHVODEYLG
Laban: Betuelov sin, Nahorjev vnuk, Rebekin brat åLYHO MH Y +DUDQX þDVWLO PDOLNH
þHSUDYMHSR]QDO%RJD 0RM] %LOMHSRKOHSHQLQSUHYDUDQW
Možje iz mesta.
Zilpa: Lejina dekla, Jakobova stranska žena.
Bilha: Rahelina deklca, Jakobova stranska žena.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Dežela sinov vzhoda.
Haran (glej 16. lekcijo).

ý$6'2*$-$1-$

Glej 15. lekcijo.
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

Vrstica YRGQMDN SRQDYDGL]LGDQLQSREDUYDQEHOR3URWLGQXMHELOYVHãLUãLYþDVLK
JORERN WXGL SUHNR  P =DUDGL ]DãþLWH SUHG QHVUHþDPL XPD]DQLMR LQ L]KODSHYDQMHP
YRGH VR ELOL YRGQMDNL SRNULWL V NDPQLWR SORãþR 9RGR VR ]DMHPDOL V SRVRGDPL
(primerjaj s 1 Mojz 24,19–20). Poleg vodnjaka so imeli tudi lesena ali kamnita
QDSDMDOLãþD]DåLYLQR3RPHPEQLVRELOL]DQDPDNDQMHSDãQLNRYLQSROM3ULYRGQMDNLK
VRVHVUHþHYDOLGRPDþLQLLQWXMFL
9UVWLFDªGDQMHãHGROJ© QLãHYHþHUVRQFHMHãHYLVRNR
Vrstici 11 in 13: »poljubil« = s poljubom so se pozdravljali sorodniki; javno je bilo to
dovoljeno.
Vrstica 14: »zares si moja kost in moje meso« = krvno sorodstvo, lahko bi pomenilo
posvojitev.
Vrstica 18: »služil ti bom sedem let« = cena za nevesto, ponudba za NXSþLMR
Vrstica 22: svatba = trajala je okrog sedem dni – KUDQDSLMDþDSHWMHSOHVXJDQNHLQ
YHOLNRVYDWRY3UYLYHþHUVRGDOLQHYHVWRåHQLQXYHQGDUMHLPHODREUD]]DNULWVWDQþLFR
(primerjaj s 1 Mojz 24,65).
Vrstica 23: »je šel k njej« = Jakob vzamHQHYHVWRYVYRMãRWRULQLPD]QMRSUYLþVSROQL
odnos.
9UVWLFDªSRWHPWLGDPãHHQR© Y,]UDHOXMHELORELþDMGDMHODKNRPRåLPHOYHþ
žena; to je dovoljeno celo po zakonu. 1 Mojz 1 in 2 govori o le eni zakonski zvezi,
prav tako preroki; zaradLYHþ zakonskih zvez (poligamije) je prihajalo do rivalstva in
prepirov (glej 5 Mojz 21,15–17 0RM]SUHSRYHGXMHGDELVHPRãNLSRURþLOãH
VVHVWURVYRMHåHQHþHVWDãHREHåLYL
Vrstica 27: služil = kot suženj, biti podrejen, poslušen, delati, biti odvisen od
nadrejenih.

2. VODILNA MISEL
7LVWLNLOMXELMHSULSUDYOMHQþDNDWL
Druge možnosti:
- ýDNDWLVHVSODþD
- Služiti iz ljubezni.
- .DUþORYHNVHMHWRERWXGLåHO
- Bog ne izpolni vseh naših želja, izpolni pa vse svoje obljube.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

7HåDYHSULUD]ODJDQMX]JRGEHQDPODKNRSRY]URþLGHMVWYRGDMH/DEDQSUHYDUDO-DNREDLQje
]DWR QDVWDOD GYRMQD SRURND 1L PRJRþH SRMDVQLWL þH MH -DNRE V WHP NR VH MH SRURþLO ãH ]
RahelR GHODO SR VYRML ODVWQL YROML DOL QH 9HQGDU MH MDVQR GD MH %RJ VYRM QDþUW L]SROQLO =D
otroke pri mlajši skupini je pomembno, da vedo, da je Jakob zelo ljubil Rahelo in je služil iz
ljubezni do nje.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Z že znanimi vizualnimi SULSRPRþNL glej 16. lekcijo) ponovite zgodbo iz prejšnje
lekcije in današnjo zgodbo zgolj nadaljujte.
3.2.2 6SRPRþMROXWNHSULSRYHGXMWHNDMYVHGREUHJDVWRULPDPD]DQDVLQNDMYVHåUWYXMH,Q
vse to zaradi ljubezni do nas.
3.2.3 Vsak otrok naj na liVWSDSLUMDQDULãHWLVWRNDUVLVUþQRåHOL,]NDNãQLKUD]ORJRYVHQDãH
åHOMH ODKNR XUHVQLþLMR" .HU GRELPR GDULOR DOL VDPL YDUþXMHPR GRPD SRPDJDPR LQ
SRWUSHåOMLYR þDNDPR GRNOHU QH SULYDUþXMHPR GRYROM .DNãQH åHOMH VH QDP QH
XUHVQLþLMRLQ]DNDMQH"
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3.3.1 Za pripovedovanje zgodbe uporabite tablo in slike, ki jih pripravite sami. Pomagate si
lahko s SULSRPRþNRPD =DNRUDNHSULSRYHGRYDQMDJOHMWRþNR
3.3.2 6SRPRþMRYUWHþHJDNURJD JOHMSULSRPRþHNF) pripovedujte zgodbo v naslednjih
korakih:
c -DNREMHSUHFHMGROJRQDSRWL.RQþQRVUHþDOMXGLSULYRGQMDNXY+DUDQX.DMWL
OMXGMHSRþQHMRWXNDM"-DNREMLKVSUDãXMHR/DEDQX
d Prihaja tudi Rahela z ovcami; Jakob se je zelo razveseli in odpelje kamele stran od
vodnjaka, napoji ovce in pozdravi Rahelo.
e Laban pozdravi Jakoba. Sprejme ga v svojo družino. Jakob pripoveduje o sebi in cel
mesec dela pri Labanu.
f -DNREVH]DOMXELY5DKHOR5DGELVHSRURþLO]QMRWRGDSUHMPRUDVHGHPOHWGHODWL
zanjo.
g Jakob je sedaj že sedem leWSDVWLU9YURþLQLLQPUD]XYQHYDUQLKVLWXDFLMDKVNUEL
YRGLLQKUDQLRYFHýDVQLSUHGROJVDMYHVþDVPLVOLQD5DKHOR
h .RQþQRMHQDSRþLOþDV– velika svatba z veliko povabljenci, pojejo in jedo, vsi so
veseli.
i =YHþHULVHLQQHYHVWRSULSHOMHMR]DNULWRVWDQþLFR=GDMVWDSRURþHQDREDODKNRVSLWD
v enem šotoru, toda naslednje jutro je Jakob žalosten. Laban mu je za ženo dal Lejo,
VWDUHMãRKþHU.DMQDMVWRUL"5DGELVHSRURþLOWXGL]5DKHOR7RMHPRåQRYHQGDUER
zanjo moral delati še dodatnih sedem let. In iz ljubezni do Rahele to tudi stori.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

9VDNHPX RWURNX GDMWH YUWHþL NURJ JOHM SULSRPRþHN F) v manjšem formatu.
Pobarvajo naj oba kroga in ju spnejo v sredini, tako da se lahko vrtita.

3.4.2

Vsakemu otroku dajte list z napisom: »Služiti iz ljubezni!« in nato še svetopisemski
tekst iz 1 Mojz 29,1–30 ter šablono s pastirjem in ovco (JOHM SULSRPRþHN E). S
SRPRþMRWHKQLNHEUL]JDQMDQDMREOLNXMHMR OLVW SDSLUMD – napis »služiti iz ljubezni« naj
prekrijejo in šablono dajo na papir. VzDPHMR QDM ãþHWNR QDPRþHQR Y EDUYR LQ MR
YOHþHMRSUHNRVLWDNLJDGUåLMRSULEOLåQR-15 cm nad listom. Naj pustijo, da se posuši
in nato odstranijo šablono.

3.4.3 Delovni list – ljubezenska zgodba.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Veliko otrokom se dandanes hitro izpolnijo vse materialne želje in njihove potrebe so
potešene. Vendar je med njimi še vedno nezadovoljstvo in nehvaležnost. Ne poznajo radosti,
NRVHWLL]SROQLQHNDMNDUVLWDNRGROJRåHOHO9þDsih jih preganja le pohlep. Ta delno vzgojen
HJRL]HP VH QHJDWLYQR UD]ãLUMD QD YVD SRGURþMD åLYOMHQMD ãH SRVHEHM SUL L]ELUD SDUWQHUMD LQ
odnosu z drugimi. V obdobju pred poroko in pri pripravljanju na poroko je potrebno, da so
ljudje potrpežljivi, da se naXþLMRþDNDWLLQVRSULSUDYOMHQLVOXåLWLWHURGSXãþDWL,QWRMHSRWUHEQR
QDXþLWLåHRWURNH
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otrokom pokažite vrtnico in jim ob tem pripovedujte zgodbo. Ko nekdo zagleda popek
vrtnice, se razveseli in želi videti, kako bo izgledala ko se razcveti, kakšne barve bo in
VHQHPRUHXþDNDWL0HGSULSRYHGRYDQMHPWUJDMWHFYHW]D FYHWRPYVHGRNOHUYUWQLFH
QHXQLþLWH2WURNHYSUDãDMWH.DNãQRYUHGQRVWLPDYUWQLFD]GDM"-H]DRGSDGVPHWLGD
VH MR YUåH SURþ =DNDM" .HU QHNGR QL PRJHO þDNDWL =DNOMXþHN UDGRYHGQRVW
QHSRWUSHåOMLYRVW QHXþDNDQRVW XQLþXMHMR =DWR VH MH SRWUHEQR QDXþLWL þDNDWL 1DWR
pripovedujte današnjo zgodbo.
4.2.2 2WURFL QDM XJDQHMR IUD]R ªþDNDWL VH VSODþD© 1D WDEOR ]D YVDNR þUNR QDULãLWH þUWLFR
Otroke razdelite v dve sNXSLQL(QD]DþQHLQXJRWDYOMDHQRþUNRýHMHþUNDSUDYLOQDMR
YSLãLWHQDSUDYRþUWLFRLQQDWRODKNRLVWDVNXSLQDQDGDOMXMH]XJRWDYOMDQMHPQDVOHGQMH
þUNHýHMHþUNDQHSUDYLOQDMHQDYUVWLGUXJDVNXSLQD.DWHUDVNXSLQDERSUYDXJDQLOD
frazo? Otroci lahNRQDSLãHMRWRIUD]RLQGRGDMRQDNDMLQNDNRPRUDPRþDNDWL Nato se
ãHSRJRYRULWHNDNãQHVRSRVOHGLFHþHQHþDNDPR
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Oblecite se v pastirja in pripovedujte zgodbo z Jakobovega vidika (ki sedi ob vodnjaku) – glej
tudi 3.3.2.
c PoroþLORRSUHMãQMHPGQHYXELORMHQDSRUQRYURþHGROJDLQQHYDUQDSRWGRSDãQLNDRYFD
se je poškodovala – obvezal sem rano in ovco nesel; prispeli smo do hleva, skotili sta se dve
ovci, obe sta zdravi in lepi.
d Pogled nazaj: Kako dolgo že opravljam to delR" äH VNRUDM VHGHP OHW þDV MH PLQLO ]HOR
KLWUR9VHVHMH]DþHORREYRGQMDNX3RJRYDUMDOVHPVHVSDVWLUMLVUHþDO5DKHOR/DEDQPHMH
VSUHMHOYVYRMRKLãR]DOMXELOVHPVHY5DKHORLQVNOHQLOSRURþQRSRJRGER
e 9HVHOMH ãH VDPR VHGHP GQL LQ QDSRþLO ER þDV .R PL GHOR QL ELOR YãHþ VHP VH VSRPQLO
5DKHOHLQVSHWMHELOREROMH9HOLNRNUDWVHPKUHSHQHOSRQMHMþDNDWLQLHQRVWDYQRWRGDþHQH
ELþDNDOELYVHXQLþLOVSODþDORVHMHNPDOXERSRURND RGLGH 
f (Jakob spet pride v prostor) vznemirjen: to ne more biti res, kakšna nesramnost. Zakaj me
MH/DEDQSUHYDUDO"7DNRNRWMD]VYRMHJDRþHWD
Ponudba – ODKNR VH SRURþLm z Rahelo, vendar moram služiti še dodatnih sedem let. To ni
malo, vendar jo zelo ljubim in iz ljubezni do nje bom to storil.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

Z otroci na kratko SUHGHODMWHQHNDMSRGDWNRYR-DNREX1DNDMMHþDNDONDNRGROJRMH
þDNDOLQNDNRMHþDNDO"-DNREMHWRVWRULOL]OMXEH]QL
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Biti mlad pomeni se pripravljati na ljubezen in zakonsko zvezo. Navajati se na
ljubezen ne pomeni poskušati stvari. Ampak pomeni dobiti spoštovanje do sebe in
GUXJLKWDNRGDODKNRRERJDWLãGUXJHJDþORYHND3UDYYPODGLKOHWLKMHSRPHPEQRGD
želimo slišati, videti in misliti dobre stvari. Za svoje življenje si moramo postaviti
merila, ki jih ne moremo najti kar na cesti. Najboljše merilo, ki si ga lahko postavimo,
je še vedno Božja beseda. Glede ljubezni ne bomo našli nobenih receptov, lahko pa
QDMGHPR PHULOD QSU PHULOR OMXEH]QL 7R MH GUXJDþQD OMXEH]HQ QH WLVWD NL MR
UD]XPHPR]L]UD]RPVSROQRVWDOLHURWLþQDOMubezen. Merilo ljubezni v Novi zavezi je,
GD QLNROL QH QDUHGLPR QHNDM NDU EL GDQHV DOL MXWUL ãNRGLOR GUXJHPX þORYHNX DPSDN
SRPHQLGDVWRULPRYVHNDUELGDQHVDOLMXWULNRULVWLORGUXJHPXþORYHNXPXSRPDJDOR
in ga obogatilo. Vaditi se v ljubezni torej pRPHQL XþLWL VH REYODGDWL VDP VHEH
premagati sam sebe in da ne stojiš pred drugimi le z zahtevami, ampak da sposoben
tudi nekaj podariti. K tem mislim morate dodati konkretna navodila in jih skozi
pogovor obdelati z otroci. Npr. zakaj ne poskušati na spolnem odnosu pred zakonsko
zvezo? Kaj dobrega lahko vidimo, beremo, slišimo in delamo? Kako ravnam s svojimi
VSROQLPL SRWUHEDPL LQ REþXWNL" 1DMEROMH MH þH ODKNR SRYHVWH ODVWQR L]NXãQMR R]
SULþHYDQMH
4.4.2 1HNDMMHJRWRYR%RJQDPGDMHPRþYQDãHPåLYOMHQMXGDODKNRþDNDPR9HUMHWQRMH
ãH YHOLNR RGSUWLK YSUDãDQM 2WURNRP GDMWH þDV GD QD SDSLU QDSLãHMR YSUDãDQMD QD
katera potem poskušajte skupaj odgovoriti.
4.4.3

Delovni list – ljubezenska zgodba.

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
-

Stanovitnost = potrpežljivost, vztrajati, ne izgubiti upanje, vzdržati, prenesti.
'RVHþL SUHMHWLGRELWLVSUHMHWL
Obljuba = potrditev, privolitev, zagotovitev, Božja napoved – njegovo usmiljeno
delovanje povezano z njegovo zvestobo.
Zlato vrsto napišite na tablo ali folijo v posameznih delih. Otroci naj poskušajo urediti
besede po pravilnem vrstnem redu.
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE

146

3ULSRPRþHNF
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18. lekcija

JAKOB SE PONOVNO SREíA Z EZAVOM
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojz 31,3–7, 17–18; 32,4–12
ZLATA VRSTA:
»Bodite drug do GUXJHJDGREURVUþQLLQXVPLOMHQLWHU GUXJGUXJHPXRGSXãþDMWHNDNRUMe tudi
vam Bog milostno odpustil v Kristusu.«
Ef 4,32
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Jakob je 20 let v Haranu (glej 17. lekcijo). V zadnjih šestih letih je obogatel. Laban in njegovi
sinovi postanejo zavistni. Zdaj pošilja Bog Jakoba nazaj v svojo domovino. Bog mu obljubi
VYRMR ]DãþLWR0HGSRWRYDQMHPVHYQMHP GYLJXMH VWUDK SUHG EUDWRYLP PDãþHYDQMHP (]DYX
pošlje glasnike, ki bi ga naj spravili v dobro voljo. Ko ugotovi, da mu prihaja Ezav naproti v
spremstvu 400 mož, je njegov strah le še YHþML 6YRMH NUGHOR UD]GHOL na dva dela, da bi v
primeru napada ohranil del svojega imetja. =DSRPRþLQUHãLWHYSURVL%RJD, ki ga je po milosti
ERJDWR REGDULO LQ þLJDU ]YHVWRED JD MH VSUHPOMDOD YVD WD OHWD 9VHHQR MH SRVODO -DNRE (]DYX
GDULODGDELXEODåLOD(]DYRYEHV-DNREMHVUHþDO%RJDLQOH-ta ga je blagoslovil. Kmalu zatem
MHVUHþDOWXGL(]DYDLQGRåLYHOQMHJRYRRGSXãþDQMHWHU sprejetje.
1.2 OSEBE

-

-DNRE RþDN ,]UDHOFHY WXMHF Y +DUDQX VDP VHEH YLGL NRW EUDWRYHJD VOXåDEQLND MH
ponižen in se podreja (glej 14. 15. in 16. lekcijo).
Rahela (glej 17. lekcijo).
Leja.
Jakobovi otroci: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Neftali, Gad, Aser, Isahar, Zabulon,
Dina, Jožef.
Ezav: Jakobov starejši brat, Jakob ga imenuje gospod = tako so služabniki nagovarjali
svoje nadrejene (glej 14. in 15. lekcijo).
Bog.
Glasniki: so prenašali RVHEQDVSRURþLODYXVWQLREOLNL.
400 Ezavovih mož.
Ljudstvo: ljudje, Jakobovi služabniki in služabnice (primerjaj s 1 Mojz 30,43).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

'HåHOD RþHWRY .DQDDQ (1 Mojz 31,18) = Palestina, zahodni Jordan (glej zemljevid
SULSRPRþND 18/a).
Padan-Aram: dežela Aramejcev = Haran je ležal na sredini Evfrata, osrednja
Mezopotamija.
'HåHOD 6HLU REPRþMH (GRPa QD MXJX 3DOHVWLQH PDMKQR REPRþMH SRUDãþHQR ]
gozdom.
Polje: SDãD ]D åLYLQR WUL GQL SRWRYDQMD SURþ od kraja, kjer je živel Laban (1 Mojz
30,36).
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1.4 ý$6 DOGAJANJA

20 let po Jakobovem begu (glej 14. in 15. lekcijo).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 31,3: ªVWHERMERP© ]DãþLWDSRPRþYDURYDQMHERåMLEODJRVORY primerjaj z
Rim 8,31; Ps 118,6).
Vrstica 31,5: »nDREUD]XYDMLQHJDRþHWD YLGLPGDQLYHþWDN do mene, kakršen je bil
GRVOHM© LPDGUXJDþQRPLãOMHQMH
Vrstica 31,5: ª%RJ PRMHJD RþHWD© = jasna razlika, NDU VH WLþH /DEDQovih malikov.
Jakob ne pravi »moj Bog«.
Vrstica 31,5: »je bil z menoj« = za bogastvo se mora zahvaliti Bogu, QLþ QL ELOR
VOXþDMQRSULURMVWYXåLYDOL.
Vrstica 31,6: »služil z vso svojo PRþMR« ]YVRPRþMRQDMMHELODYURþLQDDOLPUD]
EUH]SRþLWND 1 Mojz 31,40).
Vrstica 31,7: varal VLSULGRELWLQHNDMQDQHSRãWHQQDþLQNUDVWLgoljufati, lagati.
Vrstica 31,18: živino, ki si jo je pridobil = kamele, krave, koze, ovce, osle.
Vrstica 32,6: našel naklonjenost = usmiljenje, dobro voljo, dobrotljivost, ljubezen,
PLORVUþQRVWQHNRJDVSUDYLWLYGREURYROMR.
Vrstica 32,11: »nisem vreden« = malo, nizko, enostavno.
Vrstica 32,11: izkazati dobroto PLORVUþQRVWQDNORQMHQRVWOMXEH]HQ.
Vrstica 32,11: zvestoba= ustaljenost, zanesljivost, upati, zaupati. Nekaj na kar se lahko
zaneseš. Izpolniti obljubo. Stvar volje. Držati svojo besedo.

2. VODILNA MISEL
ýHMH%RJ]PHQRj, kdo bo proti meni?
Druge možnosti:
- Vrni se na krajNLWLJDMH%RJGRORþLO.
- Bog izpolni, kar obljubi in je dober z menoj.
- Slabe stvari iz preteklosti uredi in našel boš spokoj ter mir.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

ýH EHUHPR . poglavje, XJRWRYLPR GD MH -DNRE ãH YHGQR LVWL = ]YLMDþR LQ SUHYDUo želi
obogateti. Toliko bolj þXGLNR-DNREVSR]QDGDMH]DYVHODKNRKYDOHåHQ%RJX9VHHQRVHãH
vedno boji ljudi, posebej svojega brata Ezava. Seveda je to razumljivo, saj preteklost še ni
SRSROQRPDUD]þLãþHQD9SRPRþQDPMHNRYLGLPR, kako se Jakob obrne na Gospoda in ga
SURVL]DSRPRþ5HVQLþQRYHVHOLLQRODMãDQLVPRODKNRNRYHPRGDMH%RJ]QDPL9SUDãDQMH
MHOHþHVLPLWRåHOLPR
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Z otroci iz trdega papirja izrežite ljudi (Jakoba, žene, otroke, služabnike) in živali (glej
SULSRPRþHN E). Tako lahko ponovite prejšnjo zgodbo in nadaljujete z današnjo.
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Ezava in nekaj mož ter pokrajino (drevesa in grmovje, šotore in hribe) pripravite
vnaprej.
3.2.2 Ponovite zJRGERVSRPRþMRNURJRY JOHMOHNFLMRSULSRPRþHNF) in dovolite, da
otroci sami vrtijo ter potem nadaljujte z današnjo zgodbo.
3.2.3 S sabo prinesite sliko na kateri sta dva prijatelja in jo razrežite v sestavljanko. Otroci
naj na tabli sestavijo sliko. Pogovorite se o tem, kakšne so prednostiþHLPDPRQHNRJD
poleg sebe. Kakšen naj je naš bližnji, naš prijatelj oziroma kakšen naj ni.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

=JRGERSULSRYHGXMWHVSRPRþMRILJXU, ki jih izdelate sami (JOHMSULSRPRþHNE). Postavljate
jih lahko na tleh ali na mizi. Pripovedujte v naslednjih korakih:
c Jakob – posluša kaj Bog govori in razmišlja kaj in kako narediti, misli na Božjo obljubo.
d Zraven dodajte ženske – Jakob jim pripoveduje o nastali sitXDFLMLLQSULþDRWHPGDMH%RJ
na njegovi strani.
e Priprava na potovanje – kdo vse bo šel z njim, kaj bo Jakob vzel sabo? (živali, služabnike
in otroke).
f Glasniki gredo naprej. Zakaj? – DDELRPHKþDOL(]DYD
g Ezav prihaja z velikim spremstvom naproti.
h *ODVQLNLSUHGDMRVSRURþLOR(]DYXLQVHYUQHMR
i Jakoba je strah – zakaj? (QHUD]þLãþHQD NULYGD  ,] SUHYLGQRVWL UD]GHOL VYRMH LPHWMH QD GYD
dela.
j Jakob moli – zahvali se za vso skrb in prosi za rešitev.
k Jakob in Ezav se spravita – zelo pomembno je, da to omenite.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 6SULSRPRþNLNLMLKLPDWHVNXSDM z otroci ponovite zgodbo (primerjaj s 3.3).
3.4.2 Kakšen je Bog danes? (isti) Kaj nam je podaril? Kaj nam je dobrega naredil? Kdaj nas
je obvaroval, kdaj stvari spremenil na dobro? Z otroci se pogovarjajte o WHKVWYDUHKþH
želijo, lahko povedo ali narišejo kaj so sami doživeli.
3.4.3

Skupaj povejte stavek: »Bog je za nas!« Ali si to želimo? Zakaj je to dobro za nas?
Zahvalimo se za to!

3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 18 – mlajša skupina.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri pripravah je pomembno, da preberete prejšnji tekst. Dobro bi bilo omeniti nekaj stvari od
prejšnje lekcije -DNRE SRþDVL UD]XPH GD Me njegovo življenje odvisno od Božje milosti in
PLORVUþQRVWL =DQM MH WR GD MH %RJ QD QMHJRYL VWUDQL GDULOR Starejši otroci želijo biti bolj
samostojni in neodvisni. 3R GUXJL VWUDQL SD SRWUHEXMHMR SRPRþ LQ VR ]Dnjo tudi hvaležni.
Spoznati morajo, da je dobro imeti Boga na svoji strani in da nam Bog želi vedno le najboljše.
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otroke razdelite v dve moštvi, ki si sedita nasproti. Vsako moštvo pa se razdeli na
vratarja, branilca, sredino in napadalca. Vsak otrok dobi Biblijo in jo drži v zraku.
Zdaj povejte svetopisemsko vrstico, ki govori o neki Božji lastnosti. Najprej naj
svetopisemsko vrstico v Bibliji LãþHMRYVLRWURFL3RWHPSDWLVWDVNXSLQDNLSUHMQDMGH,
GRELWRþNRR]LURPDGi gol. Vprašajte, þHELVHRWURFLSRWHMLJULVDPLUD]GHOLOL, koga bi
želeli imeti v svoji skupini. Vprašajte tudi zakaj? ýORYHãNR JOHGDQR VH RGORþDPR ]D
WLVWHNLQHNDM]QDMRýHLPDPRWDNHOMXGLQDVYRMLVWUDQLVHQDPQHPRUHQLþ]JRGLWL
Potem nadaljujte in povejte, da bomo danes slišali zgodbo o zelo slabem igralcu, ki je
bil na koncu vseeno zmagovalec, ker je imel zmagovalca na svoji strani.
4.2.2 Besedo »strah« QDSLãLWHVWUHVRþR URNRQDWDEORDOLIROLMR3UHGþLPMHOMXGLVWUah
in kako sploh pride do strahu? Naj otroci pripovedujejo. Kako se spopadamo s
strahom in kako se odzivamo?
4.2.3 .RWXþLWHOMODKNRJRYRULWH monolog in pripovedujete, da imate slabo vest. Že dolgo vas
PXþLLQQHPRUHte najti miru. To je huda stvar. Poiskali bomo dobro rešitev.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE (glej tudi 3.3)

4.3.1 Zgodbo pripovedujte z Jakobovega vidika. Prikažite, da mu je BRJ SR GDOMãHP þDVX
spet govoril, da ga ni pozabil. Pomembno je omeniti, da je Jakob vedel, da ni obogatel
zaradi svoje pameti, ampak zaradi Božje milosti. Pri pripovedovanju se lahko
poglobite tudi v to, zakaj se je Jakob ravno v strahu za svoje življenje obrnil k Bogu.
4.3.2 Druga možnost bi bila, da pripovedujete z Rahelinega ali Lejinega vidika. Lahko
]DþQHWH tako, kot da se onidve pakirata in pri tem gledata na pretekle dogodke ter
potem naprej vse do sprave z Ezavom.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 SNXSDM]RWURNLSRLãþLWH v tekstu namige, ki kažejo na to, da je Bog bil z Jakobom. Kje
in kako smo to sami doživeli? Katere obljube lahko najdemo v Novi zavezi, ki nam
kažejo, da je Bog z nami?
4.4.2 Vprašajte SUHGþLPMHELOR-Dkoba strah? Kako je do tega prišlo in kaj je naredil.
4.4.3

Kako se je Jakob osvobodil slabe vesti? Nerazrešena stvar z Ezavom se je rešila.

4.4.4 Raziskovalci: Delovni list 18 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
-

DobURVUþQRVW ELWL GREHU SULMHWHQ SULMD]HQ VH YLGL VNR]L QDãD GHMDQMD MH VDG 'XKD
(Gal 5,22).
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-

Usmiljenost: SUHQDãDWLQDPHVWRQHNRJDWUSHWLVUþQRRGSXãþDWL– ker smo sami dobili
RGSXãþDQMHVSUL]QDQMHPNULYLFH 1 Jn 1,9; Ps 32,3–5).

6.1

3UHGORJ ]D XþHQMH ]late vrste pri mlajši skupini – ob izgovarjanju zlate vrste zraven
kažite:
»bodite drug do drugega« = pokažite na drugega in nase
ªGREURVUþQL© RGSUWDURNDNLGDMH
»usmiljeni« = božajte drugega
ªGUXJGUXJHPXRGSXãþDMWH© SRGDMWHURNRGUXJHPX
»kakor je … Bog« pokažite navzgor
»milostno odpustil« = vsi v krogu si podajo roke
»v Kristusu« = pokažite križ.

6.2

3UHGORJ]DXþHQMH]ODWHYUVWHSULVWDUHMãLVNXSLQL– SULSUDYLWHUD]OLþQHSUD]QHSRVRGHY
eno nalijte vodo in s prelivanjem vode v druge posode, ponavljajte zlato vrsto (glej
SULSRPRþHNF).
35,3202ý.,

3ULSRPRþHNF
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3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþek 18/b
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Delovni list 18 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
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Delovni list 18 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
Jakobovo ime pomeni »peta«,
NHU VH MH RE URMVWYX GUçDO
EUDWRYH SHWH (]DY MH QDVOHGLO
vse prednosti starejšega brata.
7R SRPHQL GD EL PRUDO GRELWL
GYDNUDW YHĀMR GHGLåĀLQR LQ
postati YRGMD GUXçLQH SR
RĀHWRYL VPUWL Nekega dne je
-DNRE L]NRULVWLO SULORçQRVW NR
MH QMHJRY EUDW ELO ODĀHQ LQ JD
SUHJRYRULO GD PX MH SURGDO
SUDYLFR QDVOHGQLND ]D MXKR L]
OHĀH 0RM]–30). Kasneje
VH MH SUHREOHNHO GD MH L]JOHGDO
NRW(]DYLQVSUHYDURGRELORG
RĀHWD EODJRVORY NL MH SULSDGDO
(]DYX 0RM] 

(]DY VH MH WDNR UD]MH]LO GD MH
KRWHO VYRMHJD EUDWD XELWL =DWR
MH -DNRE SREHJQLO N VYRMHPX
stricu Labanu. Na poti mu je
%RJ REOMXELO GD JD ER
REYDURYDO  0RM] – 
=D/DEDQDMHGHODOåWLULQDMVWOHW
LQVHSRURĀLO]/HMRWHU 5DKHOR
.RMH]DSXVWLOVYRMHJDVWULFDVH
MHSRQRYQRVUHĀDO](]DYRPLQ
VWD VH VSUDYLOD -DNRERYR LPH
VH MH VSUHPHQLOR Y ,]UDHO LQ
WDNR MH SRVWDO RĀH QDURGD ,]
QMHJRYLK GYDQDMVWLK VLQRY MH
L]åOR
GYDQDMVW
L]UDHOVNLK
SOHPHQ
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19. lekcija

JOÕE)OVE SANJE
SVETOPISEMSKI TEKST:
1.Moj. 37,1-11
ZLATA VRSTA:
»*RVSRGMHPRMDOXþLQPRMDUHãLWHYNRJDELVHPRUDOEDWL"«
Ps 27,1

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

S 1 Mojz VH]DþQHQRYRREGREMHY zgodbi RþDNRY. To je zgodba o razodevanju Božjega
vodstva in blagoslova v življenju ljudi: Jožefa. Tudi Jakob se je s svojo družino utaboril v
Hebronu, kjer sta prej živela Abraham in Izak. äHNRWQMLKRYLRþHWMHVRåLYHOLVNXSDMYYHOLNLK
družinah ter se ukvarjali z živinorejo. Poglavar te družine je bil Jakob. Jožef je RGUDãþDl
skupaj ] OHSLPD %LOKR LQ =LOSR 0RJRþH MH %LOKD 5DKHOLQD GHNOD SR QMHQL VPUWL ob rojstvu
Benjamina prevzela vlogo matere tudi pri Jožefu. Jožefovi polbratje so bili bistveno starejši
od njega in že zdavnaj odrasli možje. V Jakobovi družini, ki je imela Božjo obljubo, pa so
vsekakor bile RþLWQHUD]SRNHNLso kalile njihovo skupnost:
- samovoljno, PDãþHYDOQRXNUHSDQMH-DNRERYLKVLQRY (primerjaj s 1 Mojz 34);
- þDãþHQMHWXMLKERJRY primerjaj s 1 Mojz 35);
- velik Rubenov greh kot prvorojenca (primerjaj s 1 Mojz 35)
- o Jakobovih sinovih so ljudje grdo govorili (primerjaj s 1 Mojz 37).
Jožef, Rahelin sin, ki je bila Jakobova ljubljena žena, pa je bil njihovo nasprotje. V njem je
Jakob videl nositelja blagoslova in obljub ter ga je zato ljubil bolj kot ostale sinove (kar ne
pomeni da ostalih ni ljubil). Ko je Jakob gledal VYRMHJDVLQD-RåHIDYWHMOXþL, je to sicer bilo v
soglasju z Božjim QDþUWRP, vendar je on temu dodal QHNDMþORYHãNLKSULPHVL Jožefova dolga
halja, katera ga je prikazovala kot nekaj izjemnega. To je seveda pri bratih izzvalo ãHYHþMR
jezoWDNRGD-RåHIDQLVRPRJOLYHþQLWLSR]GUDYLWL(= se sUHþDWL]QMLPYPLUX ,]RJLEDOLVRVH
JDLQUD]SRNDMHSRVWDODRþLWQD,QVUHGLWHVLWXDFLMHMH%RJ]DþHOYWRGUXåLQRVNULYLPLSRWPL
YOHþLUDYQRþUWRR]GUDYOMHQMDki bi naj vsem služila kot rešitev. Jožef ni spoznal oziroma ni
dobil neposrednega Božjega razodetja, kot ga vidimo pri Abrahamu, Izaku in Jakobu; Bog je
Jožefa že RG]DþHWNDYRGLl po skrivnostnih poteh.
Tisto kar pospeši razvoj zgodbe, so dvoje Jožefovih sanj (primerjaj s 1.5). Slikovite sanje, ki
jih je bilo potrebno razložiti. Prve sanje so razlagali bratje, druge pa sam Jakob – razlage so
imele sicer pravilno težo, vendar so bile pretirane (Jožef zagotovo ne bo kralj, sploh pa ne nad
svojimi brati). V nadaljevanju so ELOH UD]ODJH QDSDþQH EUDWMH QLVR UDþXQDOL QD %RåML QDPHQ
ozdravitve in so se zato vse bolj poglabljali v jezo do svojega brata. Jakob pa je po prvem
L]SDGX]DþHOSUHPLãOMHYDWi o tem, vendar je to ohranil v svojih mislih! Sicer so bratje spoznali,
da je to govoril Bog, vendar niso hoteli priznati njegove volje in so še naprej zavidali Jožefu
kot tistemu, ki mu je bila dodeljena posebna »božanska« pozornost. Jožef je svoje sanje
povedal zelo drzno in odkrito – vendar UHVQLþQR– in zaradi teh sanj tudi ni postal aroganten.
2VWDOMHSRVOXãHQVLQVYRMHJDRþHWDPHGWHPNRVREUDWMHãOLVYRMRSRW in je Jakob, QMLKRYRþH,
izgubil nadzor nad njimi (primerjaj s 1 Mojz 37,13). äH QD ]DþHWku poti so nad Božjim
izvoljenim narodom temni oblaki, vendar si Božja odrešitev utira pot tudi v tej temi. Zdi se,
GDMHWRQDMSRPHPEQHMãHVSRURþLOR-RåHIRYH ]JRGEHþHMRRSD]XMHPRVNR]L1ovo zavezo.
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1.2 OSEBE

-

Jakob: ,]DNRYVLQHGHQRGRþDNRY (glej 14. lekcijo, 1.2).
Bilha: Rahelina dekla, katero je Rahela dala Jakobu za ženo.
Sinovi Bilhe in Zilpe (Lejina dekla): Dan in Neftali, Gad in Aser, ki so bili rojeni v
Padan-Aramu.
Jožef: 5DKHOLQSUYRURMHQHFYþDVXWHKRSLVDQLKGRJRGNRYMHELOVWDUOHW7XGLþHQL
QLNMHU RþLWQR GRND]DQR ali zapisano, da je Jožef pred-slika Kristusa, lahko opazimo
veliko skladnosti – RþHWRYDOMXEH]HQ-RåHIRYDSRVOXãQRVWMH]DLQ]DYUQLWHYEUDWRYSRW
v globino, povišanje, blagoslov poganom, sprava.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Jakob z družino živi v Hebronu (= zveza), kjer sta se nahajala že Abraham in Izak v
preteklosti.
ý$6'2*$-$1-$

268 let po Abrahamovem rojstvu. Jožef je bil star 17 let, Jakob pa 108 let.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 3: dolga suknja = pomen besede ni povsem jasen, najverjetneje je to bila dolga
obleka do gležnjev z rokavi in je vsekakor odlikovala tega, ki jo je nosil. Vzvišen
položaj te osebe je jasen WXGL ]DUDGL WHJD NHU Y WDNãQHP REODþLOX QL ELOR PRåQR
opravljati nobeQLK IL]LþQLK GHO 6 WHP Garilom v obliki suknje je -DNRE MDVQR GRORþLl
Jožefa kot poglavarja nad družino po njegovi smrti.
Vrstica 4: »niso mogli z njim prijazno govoriti«  GUXJDþH povedano – med sabo se
QLVR PRJOL YHþ pozdraviti oz. se prijazno (v miru) pogovarjati. Pozdrav tukaj ne
pomeni le neko frazo, (kot jo razumemo danes), ampak to predstavlja mir, znak
neskaljene skupnosti in sloge, nenazadnje pomeni tudi blagoslov. Tako ta izraz,
nezmožnost prijazno govoriti, pravzaprav pomeni napoved vojne, zlom skupnosti,
znak nesloge in prekletstva.

2. VODILNA MISEL
Prekinitev odnosa z Bogom vodi do zloma v družini (kdor ne živi v skladu z Božjo voljo, ima
sovraštvo namesto ljubezni, zavist in ljubosumje namesto skupnosti in ni skupnega veselja).
Druge možnosti:
- Bog svoj namen (ki je višji od našega namena) odrešitve in ozdravitve na teh krivih
poteh JakobRYHGUXåLQHSHOMHQDSUHMUDYQRJOHGHQDVYRMQDþUW.
- Bog na razvalinah te družine, ki je imela vse obljube, gradi svoj izvoljeni narod.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

ýH]-RåHIRYR]JRGERELODKNRSRYOHNOLvelik napet lok, SULþHPHUYWHP prvem delu (Jožefove
sanje) še ni bilo (in ni smelo biti) vse razjasnjeno, odgovorjeno in rešeno. Šele kasneje
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postane jasno, da so se Jožefovi bratje jezili nanj brez vzroka. 2EþXWNL NRW so ljubosumje,
zavist, arogantnost (hotetL ELWL YHþML EROMãL  NRW WXGL UH]XOWDWL OH-teh, kot so nezadovoljstvo,
prepiri, neprijaznost, so že del otroških življenj. Pripovedovanje polno napetosti je vedno
najboljãLQDþLQSRVUHGRYDQMD]JRGEH]DWRSRVNXãDMWHSULSRYHGRYDWLQDWDNQDþLQ.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Otrokom pokažite sliko velike družine (JOHM SULSRPRþHN D ali SULSRPRþHN E –
Jakobova velika družina). 7DNãHQ SRUWUHW QDMYHþNUDW GDMH REþXWHN VORJH, veselja,
zadovoljstva itd. Nato govorite o stvareh, ki kalijo takšno vzdušje in dovolite otrokom,
da govorijo o svojih (družinskih) sporih.
3.2.2 Enega izmed otrok izpostavite in mu dajte neko darilce (npr. kaj sladkega) ter nato
opazujte in govorite o reakciji ostalih otrok.
3.2.3 ýHYDãDYHURXþQDVNXSLQDQLSUHYHOLND]DVSUHPHPERQDUHGLWHRULHQWDOVNRnomadsko
skupino: stole dajte na stran, vsi se usedite na tla, na glave si položite orientalska
pokrivala, se ogrnite v pisana ogrinjala ipd. in že smo sredi dogajanja. Ta uvod je sicer
zapleten, vendar je lahko kasneje ponovno uporaben (tudi npr. za majhne igre z
vlogami).
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pripovedovanje zgodbe razdelite QDSHWGHORYVSRPRþMRVOLN c do g (JOHMSULSRPRþHNF):
c OþH Jakob s svojo družino; Jožef in dolga suknja.
d Bratje se iz zavisti in sovraštva ne morejo YHþVUHþHYDWL z Jožefom; on je za njih »QLKþH«
(primerjaj s 1.5).
e Jožef pove svoje prve sanje (otrokom pojasnite besedo snop).
f Jožef pove svoje druge sanje. Jakobova reakcija. Sovraštvo bratov.
g Jožefovi bratje sedaj niso le polni sovraštva, ljubosumja in zavisti, ampak z Jožefom in
-DNRERPQHåHOLMRYHþåLYHWLSRGLVWRVWUHKR6NXSQRVW]RþHWRPMH]ORPOMHQD, pravzaprav tudi
skupnost z Bogom. Kako pa zdaj naprej? Kdo še lahko pomaga?
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Odigrajte kako Jožef pripoveduje svoje sanje in kako bratje in Jakob na to reagirajo.
3.4.2 Uganka prikazov (šarada): nek otrok naj brez besed prikaže nek pojem iz zgodbe,
drugi pa morajo uganiti, kaj prikazuje. =DþHWQD þUND DNWLYQRVWL naj bi bila enaka eni
L]PHGþUNL]SRMPDNLJDMHSRWUHEQR uganiti.
3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 19 – mlajša skupina.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

2EþXWNL LQ s tem WXGL QDþLQ Rbnašanja v tej zgodbi, so za starejše otroke življenjski in živa
slika družine ter njihove okolice (šola, krog prijateljev). Pri tem na osnovi zgodbe navežite in
prikažite, kakšna je pot zavisti, ljubosumja in sovraštva. Pomembno je poudariti, da je imel
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Bog YHVþDV] vsemi udeleženci namen najti SRWPLUXLQUHãLWYHSDþHWXGLWHJDQLVRPRJOLDOL
hoteli spoznati. Pogovarjajte se o zaupanju v dobro Božje vodstvo, še posebej tam, kjer
SRVWDMDþLVWRWHPDþQR (glej tudi 3.1). Omenite tudi, kako je Gospod Jezus, NLMHGUXJDþHNRW
Jožef, ELOþLVWREUH]NULYGHLQMHSUHQDãDO]DYLVWLQMH]RþORYHNDGDELQDVRGUHãil. S tem lahko
RWURNRPSRNDåHWHQDNDNãHQQDþLQVHODKNR v svojem RVHEQHPåLYOMHQMXVRRþLMRLQRSUDYLMR]
zavistjo ter sovraštvom.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o situacijah, v katerih igrajo vlogo naslednji pojmi: nekoga bolj izpostaviti
kot drugega / QHSUDYLþQRVW]DYLVt, ljubosumje / sovraštvo; npr. L] ãROVNHJD SRGURþMD
GUXåLQH PHGVHERMQRREQDãDQMHEUDWRYLQVHVWHU 0RJRþHMHPRåQDWXdi kakšna igra z
zamenjavo vlog, kjer pa se naj ne bi podala rešitev, ampak bi služila le kot SRPRþN
prehodu na zgodbo.
4.2.2 Odigrajte scene (brez besed) iz Jakobovega življenja, ki so otrokom znane že iz
prejšnjih lekcij (glej od 14. do 18. lekcije). Otroci naj uganejo za kateri dogodek gre.
Tako SULNOLþHWHYVSRPLQSUHGKRGQH]JRGEH
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 ýHVWHVSUHWQL v pripovedovanju zgodb, lahko prav tako kot pri mlajši skupini, zgodbo
pripovedujete tudi pri starejši skupini. Vendar pa vmes ob pripovedovanju morate
obdelati mnenja in opazovanja otrok. Za skupino, ki je z zgodbo že seznanjena, ta
izvedba ne pride v poštev.
4.3.2 Z otroci preberite zgodbo iz Svetega pisma in jo nato odigrajte v posameznih
situacijah. Pri tem poudarite delovni vsakdan (težko življenje pastirja, skrhan odnos
med Jožefom in njegovimi brati, zaupen odnos med Jakobom in Jožefom) in posebne
dogodke v vsakdanjem življenju (dolga suknjaVRYUDåQRPROþDQMHEUDWRYLQVDQMH =D
SRPRþXSRUDELWHVOLNHc do g SULSRPRþNDF Otrokom dovolite, da pojasnijo svoje
obnašanje v odigranih vlogah. Poudarite, da je razpoka v GUXåLQL ELOD RþLWQD
Vprašanje: Kaj (Kdo) lahko zdaj še pomaga? Ob tem pokažite sliko h (glej
SULSRPRþHNF).
4.4 UTRJEVANJE (glej tudi 3.4)

4.4.1 Na zlomljeni skoGHOLFLDOLYUþXSRNDåLWH:
- pri zlomu so udeleženi vsi kosi;
- þHELVNRGHOLFRDOLYUþ]OHSLOLELVLFHUSRQRYQRQDVWDODVWDUDREOLNDSUHGPHWDYHQGDU
bi razpoke ostale vidne na predmetu;
- zadovoljivo obliko, izgled in uporabnost bi dobili le z novo skodeOLFRDOLYUþHP
Tako tudi BRJ QRþH GD VH ]ORPL LQ UD]SRNH Y þORYHãNHP åLYOMHQMX ponovno zlepijo,
ampak, da postane vse novo. Samo on lahko Jožefu in njegovim bratom pomaga in on
to tudi delDYHQGDUQDVYRMQDþLQ LQ SR VYRMHPQDþUWX. Jožefa vodi po dolgi poti, da
]DþQHSUDYLOQRUDYQDWL s svojo veliko poklicanostjo, njegove brate pa vodi k temu, da
spoznajo svojo krivdo. Otroke vprašajte .DNR VH QDM REQDãDPR NR VH VUHþDPR ]
zavistjo, ljubosumjem in sovraštvom do drugih? (primer Gospoda Jezusa). Kaj naj
naUHGLPR NR VH Y QDV VDPLK SUHEXGLMR WDNãQL REþXWNL" QDYH]DYD QD XþHQMH ª]ODWH
vrste«).

163

4.4.2 Raziskovalci: Delovni list 19 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Zlato vrsto si naj otroci zapomnijo VSRPRþMRãWLULK simbolov (JOHMSULSRPRþHNG):
.ULå  *RVSRG VYHWLOND  OXþ UHãLOQL REURþ  UHãLWHY VWUHKD  pribHåDOLãþH 6LPEROH ODKNR
pripnete na tablo za flanel ali jih narišete na folijo.
35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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PrLSRPRþHNE

3ULSRPRþHNG
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3ULSRPRþHNF
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RAZISKOVALCI
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Delovni list 19 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Spodaj je navedenih nekaj svetopisemskih vrstic, ki opisujejo
sreþne ali blagoslovljene ljudi. Katere izmed teh opisujejo tebe?
Sestavi

besede

iz

razmetanih
þrk,

da

dobiš

pravilne

svetopisemske vrstice.
Glej, sreĀeQ ĀlRYeN, NL JD %RJ BBBBBBBBBBBBBBBB 
INJAOPOM
JRE ,
%lDJRr ĀlRYeNX, NL QDjGe BBBBBBBBBBBBBB ,
DRMOOST
PRçX, NL sL SrLGREL BBBBBBBBBBBBBBBBBB 
RAZNOSTUM
PreJRYRrL ,
ÿe WR YesWe, ElDJRr YDP, Āe ERsWe WR BBBBBBBBBBB !
ELALID
JDQe] ,
%lDJRr BBBBBBBBBB Y srFX, NDjWL %RJD ERGR JleGDlL
MITSIÿ
MDWej ,
TXGL Āe EL ]DrDGL BBBBBBBBBBBBBBBBBB WrSelL, ElDJRr YDP!
PRA9NOSTIIÿ
 PeWer ,
%lDJRr YDP, Āe YDs ]DrDGL .rLsWXsRYeJD LPeQD
BBBBBBBBBBBBBBBBB , sDj QDG YDPL SRĀLYD DXK slDYe
MOTIJOSRA
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 PeWer ,

1DMGLEHVHGHL]GDQDåQMHVYHWRSLVHPVNH]JRGEHYVSRGQMLNULçDQNL
3D]LQDSLVDQHVRYRGRUDYQRQDYSLĀQRQDSUHMLQQD]DM
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A
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Po vrsti izpiši ĀUNHNLWLRVWDQHMR,]YHGHOERåNDNRçHOL%RJGDçLYLPRPHGVDER
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____

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

-RDQQH)HHOLQJV

Ko se zelo razjezim
æHOLPSRWHSWDWLNOREXN
]DORSXWQLWL]YUDWL
DOLYUHÿLVWUDQVWDURMDMÿDVWRæRJR
-H]DJUR]HQREÿXWHN
NLUD]ELMDYPHQL
MHNRWYHOLNDQNLSULWLVND
LQæHOLSULWLQDVYRERGR
7RMHPRÿNLODKNRUDQLGUXJH
DOLSULQHVHPHQLYHOLNREROHÿLQR
7RUHMVRRÿLWLVHVWRSRäDVWMR
MHQHNDMNDUPRUDPVWRULWLMD]
þHMH'DYLGXELO*ROMDWD
WHJDYHOLNHJDPRæD
SRWHPWXGLMD]ODKNRRSUDYLP]MH]R
LQMRYUæHPQDWOD
.DPHQÿNLNLMLKERPYUJHOYMH]R
VR]QDQLWHELLQPHQL–
RGSXäÿDQMH OMXEH]HQ LQ SRWUSHæOMLYRVW
YHOLNLNDPQLVHVWULQMDä"
7HNDPQHERPGRELOSUL-H]XVX
NDMWL]QMLPVHPVNXSDMYVDNGDQ
7DNRERPSRVWDOPRÿQHMäL
GDERPæLYHONDNRUELæLYHORQ
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20. lekcija

BRATJE PRODAJO JOÕE)A V EGIPT
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 37,12–36
ZLATA VRSTA:
»Kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod.«
Iz 55,8
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Ker je Jakob ljubil svoje sinove, je bil v skrbeh za njih. Nahajali so se v Sihemu, kraju, kjer so
kasneje poY]URþLOLJUR]QRSUHOLYDQMHNUYL VWUDJLþQLPNRQFHP-RåHIMH bil Jakobov najljubši
sin in zaradi tega VR PX EUDWMH ELOL ]DYLVWQL LQ VR JD ]DQLþHYDOL NDU MH SULSHOMDlo vse do
sovraštva. To sovraštvo se je še stopnjevalo, ko je Jakob Jožefu podaril posebno suknjo in ko
je Jožef povedal družini svoje sanje. 6RYUDãWYR GRVHåH YUKXQHF V WHP GD EUDWMH ]DþQHMR
UD]PLãOMDWL NDNR EL -RåHID XELOL 1DMKXMãH MH ELOR SUHSUHþHQR Oe zaradi Rubenovega
posredovanja. Na koncu so se bratje zmenili, da bodo Jožefa vrgli v vodnjak. V kratki
odsotnosti Rubena se je pripetilo, da so ostali bratje Jožefa za denar prodali karavani
Izmaelcev, ki so ga odpeljali v Egipt. Jakobovi sinovi so se tako znašli v zelo težki situaciji, v
NDWHULVRELOLSULVLOMHQLXSRUDELWL]YLMDþRSUHGVYRMLPRþHWRP. Jožefovo suknjo VRQDPRþLOLY
NULWDNRGDMHL]JOHGDORNRWþHELJD UD]WUJDOD]YHU-DNRERYRåDORYDQMHMHELOR]HORYHOLNR
vendar je Bog imel z Jožefom QDþUWSreskrba svojega naroda v Egiptu.
1.2 OSEBE

-

-

Jakob: (= Izrael) – glej 14. lekcijo, 1.2.
Jožef (On [Bog] naj doda): Jakobov enajsti sin; prvi Rahelin sin (glej 19. lekcijo 1.2).
Neki mož (v. 15): mož, þLJDULPHQLQDYHGHQRpove Jožefu, kje se nahajajo bratje.
Ruben (heb. »videti« ali »glej, sin«): Jakobov in Lein najstarejši sin (glej 1 Mojz
29,31–32).
Juda (= slaviti, izpeljanka iz besede slavljeQMD  -DNRERY LQ /HMLQ þHWUWL VLQ 2Q Gi
predlog, da naj Jožefa raje prodajo kot pa ubijejo (glej 1 Mojz 29,35).
Izmaelci (midjánski trgovci): zamenjava imen »Izmaelci« in »Midjanci« (v. 25, 27,
28, 36) zaradi tega, ker I]PDHOFL QH R]QDþXMHMR OH SRWRPFHY Izmaela, ampak tudi
SXãþDYVNRSOHPHLQmidjánske trgovce ter je tDNRQDWDQþQDR]QDNDWHJDplemena, da so
potomci Midjána, Keturinega sina, ki ga je rodila Abrahamu (glej 1 Mojz 25,2).
Potifar: faraonov dvorjan v Egiptu (poveljeval je služabnikom).
Jakobovi sinovi: nositelji dvanajstih imen rodov Izraela.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Hebron: kraj Jakobovega bivanja.
Sihem: mesto v Efraimskem gorovju, približno 80 km severno od Hebrona.
Dotan: približno 20 km severno od Sihema, na severnem obrobju Efraimskega
gorovja, tam so bili dobri pašniki za pašo. Tukaj je Jožef našel svoje brate. Dotan je
ležal na trgovski poti proti Egiptu (JOHM]HPOMHYLGSULSRPRþHND).
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vodnjak

Glej 19. lekcijo, 1.4.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

-

Vrstica 13: Izrael = »Božji bojevnik«, to ime je Jakob dobil od
Boga.
Vrstica 19: sanje = Bog Jožefove sanje uporabi kot sredstvo
razodetja – Y-RåHIRYL]JRGELVHVDQMHXUHVQLþLMR– vendar pa tega
EUDWMH QH VSR]QDMR =DWR JD WXGL ]PHUMDMR V VDQMDþHP LQ PX
zavidajo (1 Mojz 32,29).
Vrstica 20: vodnjak = v skalo vklesane vdolbine ali jame, ki so
služile za preskrbo z vodo v sušnih mesecih (primerjaj s Ps
69,16; 88,5–7).
Vrstica 21: »rešiti iz njihovih rok« = obvarovati ga pred smrtjo.
Vrstica 22: »rok pa ne polagajte nanj« = ne umorite ga.
Vrstica 23: pisana dolga suknja  SRVHEQR REODþLOR L]GHODQR ]DUDGL -DNRERYH
naklonjenosti. Da so PXWRREODþLORVOHNOL, je pomenilo, da ga zasramujejo in prezirajo
(primerjaj z Jn 19,23–24).
Vrstica 25: kozlinec, mastiko in ladan = dišavne smole, uporabljali so jih v medicinske
LQNR]PHWLþQHQDPHQH9(JLSWXVRMLKXSRUDEOMDOL]DEDO]DPLUDQMH
Vrstica 26: skriti njegovo kri = prikriti umor.
Vrstica 28: VUHEUQLNL SODþLOQRVUHGVWYR ãHNHO GRJ 3RYSUHþQDFHQD]D
sužnja je bila okrog 30 šeklov. Za ne povsem RGUDãþHQHJD IDQWD SD  ãHNORY
(primerjaj z 2 Mojz 21,32; 3 Mojz 27,4–5 in Mt 26,15).
Vrstica 30: pretrgati REODþLOD L]UD]åDORYDQMDLQUD]RþDUDQMDenako v 34. in 35. vrsti.
Vrstica 35: pod zemljo = šeol, kraljestvo mrtvih, v tem primeru je to globok izraz
åDORYDQMDLQ-DNRERYHRGORþLWYH, da bo žaloval vse do smrti.

2. VODILNA MISEL
%RJYRGLþHWXGLGUXJLOMXGMHSRY]URþDMRWHåDYH
Druge možnosti:
- Bog skrbi za nas (Jakob je bil zaskrbljen za svoje sinove in je zato k njim poslal
Jožefa, prav tako je Bog bil zaskrbljen za nas in je zato poslal svojega sina Jezusa).
- Zavist LQ]DQLþevanje vodita do sovraštva in razmišljanja o umoru.
- Bog nas ne obvaruje vedno pred trpljenjem, vendar je vedno ob nas.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

ýHVHVLPSDWLMHGR-RåHID NRWOMXEOMHQFDVYRMHJDRþHWDne pojavijo že v prvem delu poglavja
(primerjaj z 19. lekcijo), se bodo zagotovo v tem odlomku. Otroci se lahko hitro poistovetijo z
QLþ KXGHJD VOXWHþLP, RþHWX poslušnim Jožefom, ki na pašnikih v Dotanu doživi najbolj
WUDJLþQHWUHQXWNH v zgodovini svoje družine. Otrokom pokažite, da ima Bog Jožefovo življenje
v svoji roki. 2Q YRGL FHORWQR VLWXDFLMR LQ LPD QDþUW V WHP PODGHQLþHP ,VWRþDVQR naj otroci
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spoznajo skrb staršev, ko njihovih otrok GOMH þDVD ni domov. Iz tega lahko otroci razumejo
Jakobovo skrb, žalovanje in stisko.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Primerjalna zgodba (s seboj prinesite sliko kolesa): Niko je dobil od svoje babice kolo.
=DUDGLWHJDPXQMHJRYLEUDWMHLQVHVWUH]DYLGDMRLQVHQRþHMRYHþLJUDWL]QMLP2GLGHMR
in ga pustijo samega doma. Ko postane že pozno, ga njegova mama pošlje, naj SRLãþH
VYRMH EUDWH LQ VHVWUH 1DMGH MLK QD LJULãþX YHQGDU SD, ko ga zagledajo, ga pretepejo.
Zavist je slaba in vodi do hudobnih dejanj.
3.2.2 Nemi impulz: pokažite 3. in 4. sliko sanj (glej 19. lekcijo, pripomRþHN F) ter
otrokom dovolite, da ponovijo zgodbo iz prejšnje lekcije.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Na tabli ali foliji si pripravite poenostavljen prikaz Hebrona, Sihema in Dotana. Na njem so
naj R]QDþHQDPHVWD]Dpritrditev pripravljenih slik 1–7 (glej pripomRþHNE), s tem, da sta
sliki c in i pritrjeni na isto mesto.
Slika c -DNRE SRNOLþH VYRMHJD ljubljenega sina k sebi, da bi ga poslal k bratom v Sihem.
Skrbi ga za svoje sinove in zanima ga, kako se godi njim in živini (omenite, da starše iz
ljubezni skrbi, kje se nahajajo njihovi otroci).
Slika d: Ko Jožef prispe v Sihem, LãþHVYRMHEUDWHYHQGDUMLKQHQDMGH1HNi mož mu pove,
da so šli naprej v Dotan.
Slika e%UDWMHVRåHRGGDOHþYLGHOLGDSULKDMD-RåHILQVRVNOHQLOLGDJDXELMHMR5XEHQXje
uspelo WRSUHSUHþLWL
Slika f=DUDGLWHJD-RåHIXVOHþHMRGROJRsuknjo in ga vržejo v vodnjak.
Slika g: Potem se usedejo, da bi jedli, medtem pa se jim približuje karavana trgovcev, ki so
na poti v Egipt.
Slika h: Na Judov predlog Jožefa za 20 srebrnikov prodajo trgovcem.
Slika i: Sinovi k Jakobu pošljejo sela z Jožefovo suknjo, prepojeno s krvjo kozla. Jakob
zaradi tega misli, da je Jožefa raztrgala kakšna zver in veliko dni žaluje za njim. Vendar je
Bog z Jožefom.
Opomba: posamezne odlomke pripovedujte zelo živo, opisujte þXVWYDLQL]Uaze obrazov, tu in
tam potegnite vzporednice z vsakdanjim življenjem otrok ter omenite nevarne korenine takega
obnašanja: zavist in sovraštvo. Pri tem poudarite, da Jožef v tej situaciji ni bil sam.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 5RþQR delo: za vsakega otroka pripravite kopijo SULSRPRþND F Otroci naj srca
pobarvajo (npr. VUFH ] ªOMXEH]QLMR© UGHþH  REH VUFL izrežejo in preden ju zlepijo, naj
med njiju dajo sukanec. Tako izdelajo obesek.
3.4.2

Zgodbo pripovedujte kot tekst z luknjami in otrokom dovolite, da sami povedo
(dopolnijo PDQMNDMRþHEHVHGHQSU-DNRESRãOMH«Y«LWG

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 20 – mlajša skupina.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejših otrocih MH REþXWHN SUDYLFH ãH ERM L]REOLNRYDQ -RåHI MH bil poslušen svojemu
RþHWX ]DWR VH MH RGSUDYLO QD GROJR LQ QDSRUQR SRW 3R GROJHP LVNDQMX NRQþQR QDMGH VYRMH
brate in potem – WDNãHQ VSUHMHP 1HPRþQR L]URþHQ VYRMLP bratom na koncu pristane kot
suženj v EgiSWX7DQHSUDYLþQRVWSULRWURFLKL]]RYHRJRUþHQMH Na eni strani lahko nakažete na
QHSUDYLþQRVW NL LPD SRJRVWR VYRM L]YRU Y ]DYLVWL LQ QD GUXJL strani zaskrbljenega RþHWD NL
VNUEL ]D VYRMH RWURNH NHU VR åH WROLNR þDVD RGVRWQL L]pod varnosti njegove hiše. Tukaj se
ponuja priložnost, da nakažete na Boga in njegovega sina Jezusa. Jožef je v veliko primerih
slika Jezusa Kristusa.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o vprašanju: Zakaj starši za svoje otroke želijo, da jim je dobro? V katerih
VLWXDFLMDK LãþHMR starši svoje otroke? Kako vi reagirate, ko spoznate, da vaše starše
skrbi za vas?
4.2.2 Nemi impulz: 20 kovancev položite na mizo. Otroci naj v povezavi s kovanci povedo
neko svetopisemsko zgodbo.
4.2.3 PRJRYRU R GRåLYHWMX QHSUDYLþQRVWL 9 NDWHULK VLWXDcijah se nam je zgodila
QHSUDYLþQRVW? Kako smo se takrat obnašali? O katerih osebah iz Svetega pisma vemo,
da se je z njimi ravnalo QHSUDYLþQR"
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Z otroci obdelajte zgodbo s pRPRþMR WHNVWD JOHM SULSRPRþHN G). Razdelite jim kopije
svetopisemskega teksta in ga skupaj preberite. Med branjem naj otroci ]UD]OLþQLPLEDUYDPL
R]QDþLMR RVHEH 2  kraje (K) – na podlagi zemljevida (JOHM SULSRPRþHN D) lahko vidijo
dejansko oddaljenost – razvrstijo posamezne dogodke (D) LQSRLãþHMRnekatere osnovne izjave
(I). .DNãQHVSRUQHVLWXDFLMHYVHEXMHWDWHNVWLQNDMVHODKNRL]WHJDQDXþLPR" (OþHWDVNUEi za
VLQRYHNHUVHQDKDMDMRQDQHYDUQHPREPRþMX=DWR pošlje svojega ljubljenega sina Jožefa, ki
se odpravi na pot. Jožef LãþH VYRMH EUDWH Kako bratje sprejmejo Jožefa. 5D]OLþQR REQDãDQMH
EUDWRY.DNãQLREþXWNLSUHY]HPDMR-RåHID"Veliko åDORYDQMHQMHJRYHJDRþHWD3UHYDUD « .
Na koncu otroke spomnite na Boga, ki je Jožefa vodil skozi vse to.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otroci naj narišejo ali odigrajo kakšno sceno iz zgodbe (glej tudi 2).
4.4.2 6NR]LLJURVHQDXþLWH]lato vrsto (glej 6).
4.4.3

Kristologija: -RåHIRYR SRVODQVWYR RG VYRMHJD RþHWD SUHQHVLWH na poslanstvo Gospoda
Jezusa in se pogovorite o temNDMMH-H]XVL]SRVOXãQRVWLGR2þHWDLQOMXEH]QLGRQDV
storil.

4.4.4 Raziskovalci: Delovni list 20 – starejša skupina.
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5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Na barvast papir QDHQLVWUDQLQDSLãLWHSRVDPH]QHEHVHGH]ODWHYUVWHLQMLKNRWSDKOMDþRGUåLWH
v roki (kot pri igri s kartami), GD ODKNR YVDN RWURN SRYOHþH SR HQ SDSLUþHN Potem se naj
postavijo v takšen vrstni red, kot si sledijo besede zlate vrste in naj naglas izgovorijo besedo,
ki so jo povlekli. Med igro oziroma XþHQMHP]ODWHYUVWH poskušajte pojasniti, da ljudje rabimo
veliko REþXWND]Drazumevanje Božjih misli in poti2WURFLVHQDMQDXþLMRGDnjihove tihe želje
YþDVLKniso najpomembnejše, ker so Božje poti vedno boljše.
35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNF

175

3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNG
Jožefa prodajo v Egipt – Jakobovo žalovanje
.RVREUDWMHRGãOLSDVWGUREQLFRVYRMHJDRþHWDSURWL
Sihemu,
13 je Izrael rekel Jožefu: »Ali ne pasejo tvoji bratje pri
Sihemu? Pojdi, pošiljam te k njim!« Jožef mu je rekel:
»Tukaj sem.«
14 In rekel mu je: »Pojdi torej, poglej, ali se dobro godi
tvojim bratom in ali se dobro godi drobnici, in mi
VSRU{þL©7DNRJDMHSRVODOL]KHEUyQVNHGROLQHLQ-RåHI
je prišel do Sihema.
15 Ko je blodil po polju, ga je našel neki mož. Vprašal
JDMHLQUHNHOª.DMLãþHã"«
 5HNHO MH ª%UDWH LãþHP 3RYHM PL SURVLP NMH
pasejo!«
17 Mož je rekel: »Odšli so od tod, slišal pa sem jih, ko
so govorili: ›Pojdimo v Dotán!‹« Jožef je torej šel za
brati in jih našel pri Dotánu.
 =DJOHGDOL VR JD RG GDOHþ LQ ãH SUHGHQ VH MLP MH
pULEOLåDOVRVHRGORþLOLGDJDXVPUWLMR
19 Govorili so drug drugemu: »Glejte, tam prihaja
VDQMDþ
20 Dajmo, ubijmo ga in ga vrzimo v kak vodnjak!
3RWHP SRUHþHPR ¾'LYMD ]YHU JD MH SRåUOD½ %RPR
videli, kaj bo iz njegovih sanj!«
21 Ko je to slišal Ruben, ga je hotel rešiti iz njihovih
rok. Rekel je: »Ne vzemimo mu življenja!«
22 In Ruben jim je rekel: »Ne prelivajte krvi! Vrzite ga
v tale vodnjak tukaj v pustinji, rok pa ne polagajte
nanj!« Tako ga je hotel rešiti iz njihovih rok in ga vrniti
RþHWX
23 Ko je torej Jožef prišel k bratom, so mu slekli
suknjo, dolgo suknjo z rokavi, ki jo je nosil.
24 Nato so ga zgrabili in vrgli v vodnjak. Vodnjak pa je
bil prazen, ni bilo vode v njem.
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25 Nato so sedli in jedli kruh.
.R VR SRY]GLJQLOL RþL VR ]DJOHGDOL karavano
Izmaelcev, ki je prihajala z Gileáda. Njihove kamele so
nosile kozlinec, mastiko in ládan. Potovali so, da bi to
spravili v Egipt.
7HGDMMH-XGDUHNHOEUDWRPª.DMLPDPRRGWHJDþH
ubijemo brata in skrijemo njegovo kri?
27 Dajmo, prodajmo ga Izmaelcem, naša roka pa naj se
ga ne dotakne, saj je naš brat, naše meso.« Bratje so ga
ubogali.
28 Ko so tedaj šli mimo midjánski trgovci, so Jožefa
potegnili in spravili iz vodnjaka. Potem so ga prodali za
dvajset srebrnikov Izmaelcem in ti so ga odpeljali v
Egipt.
29 Ruben pa se je vrnil k vodnjaku in odkril, da Jožefa
QLYHþYQMHP3UHWUJDOMHVYRMDREODþLOD
VHYUQLONEUDWRPLQUHNHOª'HþNDQLYHþWX,QMD]
kam naj grem?«
9]HOLVR-RåHIRYRVXNQMR]DNODOLNR]ODLQSRPRþLOL
suknjo v kri.
32 3RWHP VR SRVODOL GROJR VXNQMR ] URNDYL RþHWX LQ
rekli: »To smo našli. Poglej, ali je to suknja tvojega
sina ali ne!«
33 Ko jo je pogledal, je rekel: »To je suknja mojega
sina! Divja zver ga je požrla. Raztrgan, raztrgan je
Jožef!«
34 In Jakob je pretrgal VYRMDREODþLODVLRJUQLOOHGMD]
raševino in dolge dneve žaloval za sinom.
35 Vzdignili so se vsi njegovi sinovi in vse njegove
KþHUHGDELJDWRODåLOLSDVHQLGDOSRWRODåLWL5HNHOMH
ª=DUHVåDOXMRþSRMGHPNVLQXSRG]HPOMR©7DNRJDMH
RþHREMRNRYDl.
36 Midjánci pa so Jožefa prodali v Egipt Potifárju,
IDUDRQRYHPXGYRUMDQXQDþHOQLNXWHOHVQHVWUDåH
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21. lekcija

JOÕE) PRI POTI)ARJU
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 39
ZLATA VRSTA:
»Kako naj torej storim tako veliko hudobijo in se pregrešim zoper Boga?«
1 Mojz 39,9b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Dogodki iz 1 Mojz 39 se navezujejo neposredno na 37. poglavje. Tam so bratje Jožefa prodali
v Egipt. In tako se je v Egiptu, v Potifarjevi hiši, po Božji milosti vzpenjal, stopnico za
stopnico, vse dokler ni postal nadzornik FHORWQHJD3RWLIDUMHYHJDSUHPRåHQMD1DWDNQDþLQje
Bog Jožefa pripravljal za kasnejšo službo kot namestnika kralja nad Egiptom. Napredovanje,
uspešnost in visok položaj ga niso zavedli v nezvestobo. Nasprotno od Juda, ki je zavestno
sodeloval v Kannanskem QHþLVWRYDQju, je Jožef kljub bivanju v tuji deželi, ostal zvest svojemu
Bogu. Pri vseh svojih RGORþLWYDKVH je SULSRURþDl Bogu. Njegova trdna drža ga je pripeljala v
YHOLNRJORERþLQR – GUåDYQRMHþR. Trpel je zato, ker so ga bratje prodali kot sužnja, sedaj pa je
WUSHOþHSUDYQLELOQLþHVDUNULY. Tu je trpel zaradi Božjega strahu in Bog mu je to štel v dobro.
Tudi v YHOLNLJORERþLQLMHRVWDO]-RåHIRP
Svetopisemski tekst lahko UD]þOHQLmo na tri dele:
c Jožefov postopni vzpon v Potifarjevi hiši;
d preizkušnja, stanovitnost in iz tega nastalo trpljenje;
e -RåHIYMHþL
1.2 OSEBE

-

-

Jožef (glej 20. lekcijo).
Potifar: višji faraonov uradnik in poveljnik telesne straže.
Izmaelci: (v 37. poglavju so R]QDþHQLWXGLNRW0LGManci) – oboji so bili Abrahamovi
potomci, SXãþDYVND plemena, Midjanci so bili del Izmaelcev (primerjaj z 20. lekcijo,
1.2 in Sod 8,22, 24, 26).
Potifarjeva žena: zdi se, da njen odnos do moža ni bil najboljši, primerjaj s 14. vrstico,
kako govori o svojem možu – »on nam je pripeljal«.
1DþHOQLNMHþHSD]QLNYMHþLXUDGQLNNLMHSRGUHMHQPotifarju.
Ljudje v hiši: služabniki in služabnice v Potifarjevi hiši, ki so podrejeni Jožefu.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

-

Potifarjeva hiša: Potifar je bil premožen mož, ki je imeOYODVWLVWDYEHLQ]HPOMLãþD(v.
5) ter sužnje oziroma delovno osebje (v. 11–14). Vendar nam Jožefova zgodba ne daje
nobene ideje o tem, v katerem egiptovskem mestu je živel Potifar.
-HþD: s tem je mišljen državni zapor, v katerem so se nahajali faraonovi jetniki (v. 20).
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V 1 Mojz 37,2 je navedena Jožefova starost 17 let (glej 20. lekcijo, 1.4). S 30 leti pa je bil
pred faraonom (41,46). Dve leti je moral preživeti YMHþL  Glede na to je v Potifarjevi
hiši živel približno11 let, od 17. do 28. leta starosti.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

9UVWLFD  NXSþHYDQMH V VXåQML PHG (JLSWRP LQ Kannaom je slonelo na skupnem
sporazumu. Sara je na primer imela sužnjo iz Egipta (primerjaj s 1 Mojz 16,1).
Vrstica 2: »Gospod pa je bil z Jožefom« = Bog sam je Jožefa poslal v Egipt. Kako bi
ga mogel sedaj zapustiti? (primerjaj s Ps 105,17).
Vrstica 4: »postavil ga je za oskrbnika svoje hiše« = dober þDV XþHQMD SDVWLUVNHJD
GHþND iz Izraela, ki kasneje postane namestnik (drugi v deželi) HJLSþDQVNHJDNUDOMD
Vrstica 5: »je Gospod blagoslavljal (JLSþDQRYR KLãR zaradi Jožefa« = pogani so bili
deležni Božjega blagoslova (primerjaj s 1 Mojz 30,27).
Vrstica 6: »NDNRU]DNUXK© QREHQ(JLSþDQQL predal svoje hrane nekemu tujcu. Poleg
tega so imeli (JLSþDQL VYRMD SUDYLOD SUL SUHKUDQMHYDQMX LQ niso jedli s Hebrejci
(primerjaj s 1 Mojz 43,22).
Vrstica 7: Egipt je v YHOLNRSRURþLOLKRSLVDQNRW GRPRYLQDQHþLVWRVWLVeliko žena je
bilo nezvestih svojim možem, saj so tam že takrat bile enakopravne.
Vrstici 8–9: Jožef skuša vplivati ne vest Potifarjeve žene. Njeno ravnanje imenuje
NULYLþQRVW GR VYRMHJD JRVSRGDUMD NL PX zaupa ter greh proti Bogu. Po zakonu se je
prešuštvo obsodilo in kaznovalo (glej 2 Mojz 20,14; 3 Mojz 18,20; 5 Mojz 22,22).
Vrstica 12: obleka = je bila GROJDRNURJNRONRYSULSDVDQDVUDMþQDREOHND
Vrstica 12: »zbežal« = ne iz strahopetnosti, ampak zato da ne bi podlegel skušnjavi
(primerjaj s 1 Kor 6,18).
Vrstica 14: L]SRåHOHQMDQDVWDQH]DPHUDL]]DYUDþDQMDVOHGLPDãþHYDQMH
Vrstica 14: »Hebrejca« (tudi v. 17) = mišljeno je ]DQLþHYDOQR LQ L]UDåD VRYUDãWYR,
katerega pokažemo nasproti tujcem.
Vrstica 15: WXNDMVHåHGUXJLþSURWL-RåHIX kot laž XSRUDELQHNNRVREODþLOD primerjaj s
1 Mojz 37,31).
Vrstica 17: Potifar mora VSUHMHWLRþLWHNNRWGDMHRQVDPQDPHUQRSULSHOMDOsvojo ženo
v takšno nevarnost.
Vrstica 19: »se je silno razjezil« = zanimivo je, da pRURþLORQHSRMDVQL na koga se je
razjezil. Veliko razlagalcev Svetega pisma dvomi, da je Potifar bil WDNR]HORSUHSULþDQ
v zvestobo svoje žene, da verjame njeni besedi. Jožefa sicer Gi YUHþL Y MHþR brez
zagovora, vendar je ta kazen za obtožbe, ki so ga bremenila, bila zelo nizka. Po
normalnem postopku ELELORSULþDNRYDWL, da bo Jožef obsojen na smrt.

2. VODILNA MISEL
Gospod Jezus je ob tebi, zato mu v vsaki situaciji ostani zvest.
Druge možnosti:
- Biti zvest je velikokrat težko, vendar je SRSODþDQR z Božjo bližino.
- Bog te vodi skozi vzpone in padce.
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3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

2VQRYQDWRþNDWHOHNFLMHMHSULþHYDQMHGDMH%RJ]-RåHIRP9YVDNHPSRORåDMXSDþHMHWR
kot suženj, Potifarjev služabnik, oskrbnik ali pa tudi kot jetnik, se zaveda Božje prisotnosti.
Zato tudi v velikih preizkušnjah ostaja zvest Bogu. Jožef ima pravilno sliko o Bogu. Takšne
misli skušajte približati otrokom. Pri razlagi skušnjave bodite SUHFHM ]DGUåDQL 0RJRþH EL
lahko spolno poželenje Potifarjeve žene razložili s primerom skrivnega prijateljskega ali
ljubezenskega odnosa, o katerem Potifar ne sme vedeti.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Primerjalna zgodba: petletni Tadej je sam v stanovanju s svoji bratom Tomažem.
Mame že kar QHNDMþDVD ni, saj je šla po nakupih. V kuhinji stoji skleda s piškoti, ki jih
je mama dopoldan spekla za neko bolno sosedo. Prijeten, sladek vonj piškotov prihaja
vse do otroške sobe. Tomaž nagovarja Tadeja, da poskusita piškote. Nagovarja ga z
vsemi možnimi argumenti (z lakoto, saj jih je veliko, mama sploh ne ER RSD]LOD þH
kakšen manjka …). Kaj naj stori Tadej? Dovolite otrokom, da sami predlagajo
odgovore. Tadej naenkrat zagleda majhen križ, ki ga je sam izdelal za mamico in
spoznaGDþHSUDYPDPLFDQH bo opazila, da manjka kakšen piškot, bo vedel Bog, ki
vse vidi! Zato se ne da pregovoriti od Tomaža in ne dovoli, da bi se sladkala s piškoti.
3.2.2 S sabo prinesite daljnogled in RPRJRþLWH otrokom, da nekajkrat pogledajo skozenj.
Nato se pogovarjajte o tem, za kaj se uporablja daljnogled, kaj vse lahko z njim vidimo
in kaj na primer ostane nevidno. Bog ne rabi daljnogleda in vendar vidi vse, kar se
dogaja na zemlji. 3D ãH YHOLNR YHþ RG WHJD 2Q YLGL Y VUFH Ysakega posameznega
þORYHNDLQYp kaj le-ta razmišlja. Zato je pomembno GREURSUHPLVOLWLNDMSRþQHPR.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte v treh korakih (JOHM SULSRPRþHN D). Pri tem pripovedujte primerno
otrokom in iz Jožefovega vidika. Za boljši prikaz lahko dogodek odigrate ali prikažete kot
predmetno lekcijo oziroma igro v peskovniku. Potrebujete naslednje figure: Potifar,
Potifarjeva žena, Jožef, ostali služabniki, paznik YMHþL3RWLIDUMHYR]HPOMLãþHLQMHþD.
c Slika 1 – Jožef kot suženj v Potifarjevi hiši: opišite 3RWLIDUMHYRVWDOLãþHRdgovornosti, ki
jih ima Jožef kot nov suženj – predvsem izpostavite QMHJRYR]YHVWRERýLVWR]DYHVWQRLQEUH]
godrnjanja izpolnjuje vsa opravila, tudi tista najbolj umazana. Bog mu daje uspeh in zaradi
tega postane Potifar pozoren nanj. ýH]þDVPX3RWLIDU]aupa vse težje naloge, katere prav tako
zvesto in pravilno opravi. Po nekaj letih Potifar QHVNUEL]DQLþYHþYVYRMLKLãLJožef upravlja
z vsem in to z zadovoljstvom svojega gospodarja.
d Slika 2 – skušnjava in Jožefova reakcija: pripovedujte o ponavljajRþLK VH SUL]DGHYDQMLK
Potifarjeve žene, da bi Jožefa zapeljala v greh in pri tem izpostavite njegov jasen NE. Tudi ko
JD åHQD KRþH QD VLOR SULVLOLWL Y WR, VH QH YGD DPSDN VH RGORþL ]D EHJ ] YVHPL SRVOHGLFDPL
Ostati Bogu zvest mu je bolj pomembno, kot pa rešiti svoje življenje.
e Slika 3 – pRVOHGLFHWHRGORþLWYH3RWLIDUMHYDåHQD-RåHIDODåQRRbtoži. Za to, kar je hotela
ona narediti, sedaj obtožuje Jožefa. Brez da bi se lahko zagovarjal PRUD Y MHþR Slika 4 –
sedaj je padel še globlje kot prej, ne samo, da je suženj, ampak tudi državni jetnik! Vendar je
%RJ ] QMLP WXGL WDP LQ PX SRPDJD Y MHþL 9 NUDWNHP þDVX -RåHI SRVWDQH nadzornik nad
drugimi jetniki. Ljudje, ki so okrog Jožefa, jasno vidijo, da je Bog z njim.
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3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Na tablo pripnite slike dobrih in slabih del ter pustite otrokom, da jih pravilno
razvrstijo v NDWHJRULMRGREULKDOLVODELKVWYDUL1DWRVHSRJRYRULWHRWHPGD%RJKRþH
naj smo mu poslušni tako, GDGHODPRGREUDGHOD3RWHPER%RJþLVWREOL]XREQDVLQ
nam bo pomagal. Nekatera »dobra« dela nam lahko že danes prinašajo rezultate, npr.
prijaznost do tujih otrok (izguba prijateljev), da ne prepisujemo pri sosedu (morebitna
slaba ocena) ipd. ýHQDPERYþDVLKWHåNRGHODWLWR, kar je BogXYãHþ, se spomnimo na
to, da je bilo Jožefu težje kot nam. In kljub temu je ostal zvest Bog. To poskušajte
QDXþLWLRWURNHSULWHMOHNFLML
3.4.2 Raziskovalci: Delovni list 21 – mlajša skupina.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Za starejše otroke je ta zgodba precej aktualna, ker se lahko iz nje povzame veliko povezav za
GDQDãQML þDV 2WURFL NR SRVWDMDMR YVH VWDUHMãL SULKDMDMR Y VWLN V VWYDUPL NL VH QDMYHþNUDW
ponujajo skrivno in so zelo vabljive (droge, alkohol, pornografija, ipd.). Jožefova reakcija v
obliki bega, ki je edina možna pot iz skušnjave, ker se je zavedal Božje prisotnosti, lahko
otrokom služi kot vzor v podobnih situacijah. Osnovni poudarek v tej svetopisemski zgodbi je
zvestoba do Boga tudi Y þDVX skušnjave in preizkušnje. Spolno poželenje Potifarjeve žene
orišite le površno, VDMRWURNRPQHVPHWHRPRJRþLWL da se izgubljajo v svoji fantaziji. Vendar
nakažite na oblike spolnega zapeljevanja danes in pokažite, NDNãQHVRVSROQRHWLþQHQRUPHY
Svetem pismu.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Na kos papirja ali na tablo napišite EHVHGR ª]YHVWRED© LQ VLFHU WDNR GD þUNH EHVHGH
ostanejo bele barve, SURVWRUPHGþUNDPL SDþUQHEDUYH JOHMSULSRPRþHNE). Potem
ko otroci razberejo, za katero besedo gre, se pogovorite o njej: Zvestoba, kaj je to?
.RPXVPR]YHVWL"$OLVHVSORK VSODþD ELWL ]YHVW" 3UHEUDWL EHVHGR ª]YHVWRED© QL ELOR
lahko. Biti zvest je velikokrat še težje.
4.2.2 Pogovor: sošolec ali sošolka ti ponudi revijo »Playboy« ali kakšno drugo dvomljivo
revijo. Kako se boš obnašal? Otroke izzovite z direktnimi (ciljnimi) vprašanji, pri tem
pa pazite na to, da se pogovor odvija v pozitivno smer. Rezultat tega pogovora naj je,
da ponudbo takšnih revij odklonimo, ker nas umažejo od znotraj. V življenju se
velikokrat VUHþDPR s primeri, ko se moramR RGORþLWL DOL ERPR RVWDOL ]YHVWi Bogu in
sprejeli sramotenje ter ]DQLþHYDQMH od drugih, ali pa bomo za kratke užitke, ki Bogu
QLVR YãHþ VNXSDM ] PDVRYQR PQRåLFR OMXGL QD ]HPOML neposlušni in nezvesti Bogu –
-RåHIMHVSUHMHOSUDYLOQRRGORþLWHY
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte po NRUDNLKSUHGVWDYOMHQLYWRþNL in pri tem uporabite skico na foliji
ali naredite slike za flanel (JOHM SULSRPRþHN F). 2E SUHGVWDYLWYL R]QDþujte stopnico za
stopnico (npr. prilepite ali dodajte) in Jožefa postavljajte na stopnico. Ta skica prikazuje, kako
se je Jožef v svojem položaju vzpenjal stopnico za stopnico. Napis »PRIDI« mora imeti na
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drugi strani napisano »ZBEŽATI« (pri foliji ga zamenjajte) in ga ob ustreznem mestu, pri
pripovedovanju obrnite. Napis »GOSPOD JE BIL Z JOŽEFOM© þH GHODWH V VOLNDPL ]D
flanel, bi naj bil iz rumenega raztegljivega materiala, tako da se prilagaja vsaki poziciji, v
kateri se nahaja Jožef.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Uganka (JOHMSULSRPRþHNG).
4.4.2 Otroci naj imenujejo stvari, ki ]DQMLKSRPHQLMRDNWXDOQRVNXãQMDYR1DWRVNXSDMLãþLWH
rešitve, kako lahko te skušnjave SUHPDJDPR QD SUDYLOHQ QDþLQ 9 SRJRvoru jasno
nakažite, da so satanove ponudbe vedno zelo vabljive. On tudi vé, kako nas lahko
prestraši, da mislimo, da bomo v življeQMX NDM ]DPXGLOL þH QH ERPR VRGHORYDOL.
Vendar je to zgolj velika prevara. Skušnjave najbolje premagamo takrat, ko že na
]DþHWNX MDVQR SRYHPR ª1(© 9 SULPHUX GD VH QH UD]YLMH SRJRYRr, lahko preberete
pogovor dveh deklet in se nato o tem pogovarjate in ocenite.
Pogovor:
»Daj povej, a še vedno nimaš nobenega fanta? Saj si stara že trinajst let.« –
»Joj, kaj pa vem. Zaljubljena VHPELODåHYHþNUDWYHQGDU YHþUD]XPHPR prijateljstvu
kot o zaljubljenosti«. –
ª=DNDMYHãYHþRSULMDWHOMVWYX"3RYHM© –
ªýHEi že imela fanta, bi rada, da je to za vedno in ne samo za nekaj tednov.«
»Oh joj, saj si neumna! Vsak ima danes fanta. Na to ne smeš gledati tako ozko! Pojdi
enkrat z mano v diskoteko, jaz grem danes.« –
»Veš, GDQHVLPDPRPODGLQVNLþDV0LVOLP, da moji starši ne ELELOLYHVHOLþHELãODY
diskoteko.« –
ª6DMWRMHþLVWRHQRVWDYQR2QLERGRPLVOLOLGDJUHãQDPODGLQVNLþDVYELVWYXSDJUHã
z mano v diskoteko in poleg tega Bog VLJXUQRQLPDQLþSURWLWHPX6aj WLSULYRãþL, da
se malo zabavaš. Že zdaj ti lahko povem, da boš ob plesanju spoznala kakšnega
prijetnega fanta.«
» ýHWLWDNRPLVOLã3UDY]DSUDYSD« tudi jaz lahko kdaj pogledam kaj se tam dogaja.«

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Otrokom dajte kopijo SULSRPRþNDH in ko sestavijo zlato vrsto, razložite, zakaj je v Božjih
RþHK QDUREH þH JUHãLPR %RJ MH VYHW LQ ]DWR QH SUHQHVH JUHKD Y VYRML SULVRWQRVWL -RåHI VH
zaveda te Božje svetosti in ve, da je Božja prisotnost z njim. Otoke vzpodbudite, naj živijo v
takem zavedanju Božje prisotnosti. To QHOHGDSUHSUHþXMHda bi grešili, ampak nam daje tudi
PRþLQPRGURVWGDVHpravilno obnašamo pri tem, ko nas nekdo spodbuja h grehu.
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

187

PripomoþHNE

3ULSRPRþHNF
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3ULSRPRþHNG

7D ]PHGD ĀUN YVHEXMH  EHVHG N GDQDåQML OHNFLML 6NULWH VR YRGRUDYQR QDYSLĀQR
GLDJRQDOQR– EUDQRQDSUHMLQQD]DM3RLåĀLMLKLQMLKRENURçLÿUNHNLRVWDQHMRSRYUVWLL]SLåL
,]YHGHOERåNDNRVHJODVLSRPHPEHQSR]LYNLQLYHOMDO OH]D-RçHID
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Delovni list 21 – mlajša skupina
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Delovni list 21 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
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22. lekcija

JOÕE) V JEíI
SVETOPISMSKI TEKST:
1 Mojzesova 39,19–40,23
ZLATA VRSTA:
»7XGLþHELKRGLOSRJOREHOLVPUWQHVHQFHVHQHERjim hudega, ker si ti z menoj, tvoja palica
in tvoja opora, ti me tolažita.«
Ps 23,4
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Jožef je v Egiptu kot suženj. Bog mu daje uspeh pri njegovem delu. Pridobi si ugled in
odgovornost nad celotno Potifarjevo hišo (glej 21. lekcijo). Žena njegovega gospodarja ga
KRþHSUHJRYRULWLNSUHãXãWYX Toda Jožef je poslušen Bogu in se temu upiUD,]PDãþHYDQMDJD
žena pred vsemi zaposlenimi in pred svojim možem obtoži. Potifar verjame svoji ženi in
Jožefa kaznuje. Tako Jožef prLGH Y GUåDYQR MHþR 9HQGDU MH WXGL WDP %RJ ] QMLP 1DþHOQLN
MHþHJDSRREODVWLQDGYVHPLMHWQLNL1HNDMþDVDVWDYMHþLWXGLIDUDRQRYWRþDMin pek. Po tem,
ko sta oba imela YLVWLQRþLVDQMH, sta bila v skrbeh. Jožef to opazi. Bog mu dá modrost, da
MLPDVDQMHUD]ORåL2EWHPWRþDMDSURVLQDMVHSUHGIDUDRQRP]DY]DPH]DQMHJRYRL]SXVWLWHY
5D]ODJH VDQM VR VH XUHVQLþLOH Toda tRþDM NL MH ELO SRQRYQR SRVWDYOMHQ Y VYRMR VOXåER, je
pozabil na Jožefa. 1HNMHGYHOHWLNDVQHMHMHLPHOIDUDRQVDQMHNDWHUHQLKþHQLYHGHOUD]ORåLWL
(glej 23. lekcijo)3RWHPVHWRþDMVSRPQL-RåHIDLQJDSRNOLþHMRSUHGIDUDRQD. Jožef ponovno
nakaže na Boga, ki je edini, ki lahko razloži sanje. %RJ SR -RåHIX IDUDRQX VSRURþD NDM ER
storil. Poleg razlage lahko Jožef poda še moder nasvet. Po teh dogodkih MHELO-RåHIRSURãþHQ
in postDYOMHQþH](JLSWNRWSUYLPRå]DIDUDRQRP.
1.2 OSEBE

-

-

Vrhovni WRþDMNUDOMa: visoki uradnik, komornik, dvorni uradnik, odgovoren za oskrbo
GYRUQH PL]H V SLMDþR SRVHEHQ, zaupen položaj do kralja (faraona), ker so v Orientu
WRþDMLYHþNUDWSRVNXãDOLXELWLNUDOMDVSLMDþR
Vrhovni pek kralja: visoki uradnik, komornik, odgovoren za pekovsko blago kralja,
tudi zaupen položaj pred kraljem.
Egiptovski kralj: naziv = faraon (»velika hiša«).
1DþHOQLNMHþHSRJRVWRVR]DWRELOLL]YROMHQLWXMFL]DQHVOMLYLOMXGMH3RVWDYOMHQLVRbili
za pomembna in posebna dela.
Jožef (glej 19. lekcijo).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

(JLSW ªþUQDGHåHOD©]DUDGLWHPQLKREGHORYDOQLKQMLYQDVSURWQRRGVYHWOHSXãþDYVNH
dežele. Egipt pripada hamitskemu narodu; religija – poganska, verovali YYHþERJRY
-HþD zadušljivo, zatohlo, temno; jetniki so bili pogosto zvezani z verigami (Ps
105,18).
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Glej 19. in 21. lekcijo, 1.4.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 1: pregrešila  SUHJUHãLWL VH SULWL GR GROJD SRVWDWL ND]QMHQHF QHSUDYLþQR
ravnanje, delati proti zakonu. Ni prepoznavno, zakaj sta bila obsojena ali kako sta se
pregrešila.
Vrstica 2: razjeziti se = besen, jezen, vzburjen, srdit, pobesnel.
Vrstica 2: véliki = egiptovski položaji so delovali hiHUDUKLþQR ELO MH XVWDQRYOMHQ
uradniški položaj.
Vrstica 3: pripreti = SRGNOMXþHPSULGUåDQMHYMHþLSRGþXYDQMHPSULSRU
Vrstica 4: »postavil Jožefa za strežaja« = Jožef je skrbel za celice: razdeljeval je
jetnikom stvari, opravljal dela; ni imel pooblastil za nasilje.
Vrstica 5: sanje = v Stari zavezi so bile sanje nositelj razodetja. Bog je skozi slike
govoril delno, zato je bila potrebna še dodatna razlaga sanj. Razlaga je Božji privilegij
LQ ]QDþDM NDUL]PD  QMHJRYHJD 'XKD 9HGHåHYDlci pripovedujejo laži (Zah 10,2). V
Novi zavezi so pa sanje kot nositelj razodetja potisnjene v ozadje, ker Bog govori
jasno – še posebej skozi Biblijo – LQQHYHþVNR]LVOLNR
Vrstica 6: Jožef je videl, da sta slabe volje = ima pogled za druge – bila sta slabe volje,
potrta in obtežena.
Vrstica 14: »izkaži mi dobroto« = izkazati ljubezen ali milost.
Vrstice 13, 19, 20: povzdigniti glavo = ravnanje po avdienci; ta ki je na prestolu,
ponudi nekomu, ki ima sklonjeno glavo, podporo pod brado in mu jo povzdigne. Tudi
glava peka je bila povzdignjena, vendar na vislicah.

2. VODILNA MISEL
Bog nas vodi skozi globine, da bi postali odvisni od njega.
Druge možnosti:
- Zaupaj Bogu in delaj dobro ter se bo vse dobro izteklo (Ps 37,3–7).
- Božjih poti velikokrat ne razumemo, vendar vemo, da nas On ne bo zapustil.
- Bog MHREPHQLWXGLþHJDQHYLGLP
- Tisti, ki zaupa Bogu, tudi doživlja težave, vendar ga Bog pelje skozi njih.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri mlajši skupini težavnostno WRþNRSRVWDYLWH na to, da je Bog bil z Jožefom. To je jasno, ker
Bog daje Jožefu uspeh, da je lahko bolj vesel kot drugi jetniki in je od Boga dobil modrost za
razlago sanj. Pomembno je tudi to, da Jožef še naprej zaupa v Boga (npr. on popolnoma
YHUMDPHYXUHVQLþLWHYVDQMNHUGUXJDþHWRþDMDQH ELSURVLO]DSRPRþSULQMHJRYLRVYRERGLWYL 
1H]DKDMDMWHSUHYHþYREVRGERSHNDDPSDNjo le na kratko omenite.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Obnovite prejšnjo lekcijo ]]QDQLPLSULSRPRþNL (glej 21. lekcijo). Ob tem zastavljajte
enostavna in konkretna vprašanja, npr. katere naloge ima Jožef pri Potifarju? Kako je
prišel do tega? Na kaj pregovarja Potifarjeva žena Jožefa? Kako se na to odzove
Jožef? Zakaj? Kaj naredi žena? Nesramno – vendar je Bog na njegovi strani!
3.2.2 Igra »Jaz vidim nekaj, kar ti ne vidiš in to je…!« Eni otroci si lahko nekaj izmislijo,
drugi pa naj ugibajo. Potem vi koWXþLWHOM QDUD]OLþQHQDþLQHSUHGVWDYLWH Boga in otroci
morajo uganiti, kdo je mišljen. Rezultat: Boga ne moremo videti, vendar je prisoten.
Kako je Jožef doživljal to situacijo?
3.2.3 Pokažite sliko zapora (JOHM SULSRPRþHN D). Pogovor: Kaj je to? Kdo pride tja?
Zakaj? Neki PRåNLQLQDUHGLOQLþVODEHJDLQMHY]DSRUX.DNRPXMHLPH"=DNDMMH
SULãHOWMD".GRMHSULQMHP"=DNDM"+RþHPRVlišati kaj vse je tam doživljal.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

=JRGER SULSRYHGXMWH V SRPRþMR ODVWQR QDUHMHQLK slik iz flanela ali s figurami iz lesa (glej
SULSRPRþHNE), po naslednjih korakih:
c Zaporni QDORJ]DSHNDLQWRþDMDRGSULWH YUDWDMHþHLQMLKSRQRYQRzaprite.
d -RåHIMHåHGOMHþDVDWDPGHOLNUXKLQYRGRSULnovima ujetnikoma povpraša kdo sta.
e Nekaj dni kasneje: Jožef pri teh dveh kraljevih uradnikih opazi, da sta žalostna in ju vpraša
kaj je vzrok.
f Jožef nakaže na Boga, ki razlaga sanje.
g TRþDMSULSRYHGXMHVDQMH.
h Jožef razloži VDQMHLQJDSURVL]DSRPRþSULQMHJRYLRVYRERGLWYL RGWHQHSUDYLþQHREVRGEH
i Pek pripoveduje svoje sanje.
j Jožef jih razloži.
k PRWUHKGQHKXUHVQLþLWHYVDQMQDIDUDRQRYURMVWQLGDQREDVWDRGãODL]MHþH
l -RåHIQDSUHMRVNUEXMHMHWQLNHþDNDQLþVHQH]JRGLWRþDMMHSR]DELOQD-RåHID.DMSD%RJ"
11 Bog je ob Jožefu in Jožef še vedno zaupa Bogu, þHSUDYVHQLþQHGRJDMD9HQGDUima Bog
QDþUW, kako bo osvobodil Jožefa. Jožef mora potrpeti.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Z otroci odigrajte zgodbo, tako da delajo zvoke in gibe ter med tem pripovedujejo
WRþDMHYHLQSHNRYHVanje. Jožefovo þDNDQMHSULNDåLWH s tišino in šepetanjem. Potem pa
skupaj povejte stavek: »Bog je ob meni, on me ne bo pozabil!«
3.4.2 UþLWH se zlato vrsto iz Ps 23, OH SUYL GHO  V SRPRþMR JLERY ªWXGL þH EL KRGLO© 
korakajte / »po globeli smrtne sence«  SRþHSQHPR  »se ne bojim hudega« = glavo
zamajajte levo in desno (kot pri gibu NE) / »ker si ti z menoj« = s prstom kažite
navzgor in nato še nase (glej tudi 6) 9UVWR VH XþLWH v dveh do treh delih. Najprej
povejte skupaj, nato SRVDPLþQRLQSRtem po skupinah.
3.4.3 Otrokom razdelite liste A5 z napisom: »Bog je ob meni, þHtudi ga ne vidim!« in
pripišite mesto, kje je ta zgodba zapisana v Svetem pismu. Zraven pripravite kopije
SULSRPRþND F in dajte otrokom šablono Jožefa, zapornih rešetk in sijaja OXþL 7H
šablone naj otroci dajo pod list iQSUHEDUYDMRVVYLQþQLNRPDOL] barvicami.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Življenje in vzdušje YMHþLVLRWURFLQHPRUHMRSUHGVWDYOMDWL ,PDMRSD]HORGREHUREþXWHN]D
SUDYLþQRVW LQQHSUDYLþQRVW=DWRERGR YHGHOLNDNRVHMH-RåHISRþXWLOYQRWUDQMRVWL3ULWHPMH
pomembno GD VH -RåHI NOMXE WHM QHSUDYLþQRVWL QH XSLUD %RJX, ampak se drži Boga. Ima
SRJOHG ]DSRWUHEHGUXJLKSRQXMDSRPRþ LQ SUL WHP VSR]QDYD GDSRPRþ ]D QMHJRYR RVHEQo
RGUHãLWHY PRUD SRþDNDWL ýH GHODPR QHNRPX GREUR, se ne zgodi takoj, da bi dobro prejeli
nazaj. Velikokrat trpimo, vendar Bog uporablja takšne poti, da nas naredi uporabne zanj.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 5D]OLþQHVFHQVNHVOLNHL]GRVHGDQMega Jožefovega življenja obesite na tablo (posteljica,
lepa obleka, VQRS-RåHILãþHVYRMHEUDWHVWXGHQHFVUHEUQLNRYSLUDPLGHY(JLSWX
VXåQML RGOLND ]D GREUR GHOR UHãHWNH Y MHþL  1DORJD ]D RWURNH sestavijo naj slike
Jožefove življenjske krivulje in jih razložijo. Ugotovitev: v življenju se vzpenjamo in
SDGDPR=DNDM".DMKRþHBog VWHPGRVHþL"ýHVD se mora Jožef QDXþLWL sedaj?
4.2.2 Na tablo napišite naslednje vprašanje: »=DNDM %RJ WR GRSXãþD"« Pogovor: Kdaj si
zastavljamo takšna vprašanja? Ali smemo tako spraševati? Kaj lahko na to
odgovorimo? Kako se obnaša Jožef?
4.2.3 Otroci naj preberejo tekst v 1 Mojz 39,19–23. Odigrajo naj nekaj zapornikov. Vi pa
bodite novinar, ki poizveduje o zaporniku Jožefu. Kdo je on? Od kod prihaja? Zakaj je
v priporu? Kakšne naloge ima tukaj? Zakaj? Kako se obnaša do drugih zapornikov?
.DNãQHPRåQRVWLLPDGDERL]SXãþHQ"7RVWYDUELUDGLãHQDSUHMRSD]RYDOL
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1

Z otroci obdelajte igro poslušanja. Berite (vnaprej pripravljeni) tekst iz 1 Mojz 40,1–
23 z razdeljenimi vlogami in pri tem proizvajajte UD]OLþQH ]YRNH Govorijo: bralec,
JRYRUQLN-RåHIWRþDMSHNLQSULYUVWLFDK–3a faraon.
Podane vrstice:
V. 1–2
V. 5
V. 6
V. 11
V. 16
V. 17
V. 20
V. 21
V. 22
V. 23

Zvoki:
YHþ RWURãNLK NRUDNRY URSRWDQMH NOMXþHY ]aklepanje, pokanje z
vrati, ropotanje z verigami, vraWDVH]DSUHMRDOLSRþLMR
stokanje, zehanje;
]YRNNOMXþev, vrata;
ožemanje gobe, pitje s srkanjem;
zlaganje zabojev, enega ob drugega;
JODVRYLSWLþHYPDKDQMHSHUXWL
slovesna glasba – tiho;
koraki, glas kOMXþHYNULNL»hura«;
YSLWMHEROHþLQ;
WLNWDNDQMHXUHSRþDVQLNRUDNLVHm ter tja.

4.3.2 6NXSDM SUHEHULWH WHNVW LQ SRLãþLWH naslednje pojme: Kako se obnaša Jožef kljub
QHSUDYLþQLREVRGEL"9 4 streže drugim, v. 6 vidi žalost, v.7 vpraša o vzroku žalosti, v.
8 nakaže na Boga, v. 12 razloži sanje, v. SURVL]DSRPRþY. 18 razloži sanje.
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Kaj dela Bog? Pomaga UD]ODJDWLSXVWLþDNDWL.DMVHPRUD-RåHIQDXþLWL"1DOMXGLVH
QHPRUHã]DQDãDWLSRWUSHåOMLYRVWPRMþDVMHY%RåMLKURNDK
4.3.3 7Rþaja izpustijo. Še enkrat odigrajte SUHVHQHþenega novinarja, ki poizveduje, zakaj je
ta bil izSXãþHQLQNDMVHMH]JRGLOR]GUXJLPMHWQLNRPâHHQXþLWHOMQDMRGLJUD vlogo
WRþDMDNLMH]HORYHVHOLQUD]PLãOMDNDNRER]GDMSRVNUEHO]DVHLQ]DVYRMRVOXåERter
SRWHP]D-RåHID.DMELVLYLRWURFLPLVOLOLþHELELOL na Jožefovem mestu? (zapisujte).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Narišite lastno življenjsko krivuljo. Kakšne vzpone ste imeli? Za to se želite zahvaliti!
.DNãQLVRELOLSDGFL".DMELVHQDMSULWHPQDXþLl? Ali se lahko za to tudi zahvalim?
Lahko pa Jožefovo življenjsko krivuljo primerjate z Jezusovo (JOHMSULSRPRþHNG).
4.4.2

Raziskovalci: Delovni list 22 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Globel smrtne sence = trpeti – WHOHVQR NRW EROH]HQ LQ EROHþLQH GXãHYQR NRW QSU
]DUDGLQHSUDYLþQRVWLL]JXEHOMXEOMHQHRVHEHLSG
- Palica in opora = obrambno orožje proti razbojnikom in zverinam, opora za podpiranje
in vodenje.
- Me tolažita = pri Bogu sem na varnem.
Besede ozLURPDVLPEROHSRGHOþNLKSULSQHWHDOLQDSLãHWH QDWDEORLQMLKQDWRSULXþenju eno za
drugim odstranjujete ali brišete (JOHMSULSRPRþHNe).
-
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNF

3ULSRPRþHNG
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3ULSRPRþHNH
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Delovni list 22 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
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23. lekcija

FARAONOVE SANJE
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 41
ZLATA VRSTA:
».DMWL*RVSRGRYHRþLVHVSUHKDMDMRSRYVHM]HPOMLGDRNUHSLMRWiste, ki so mu z vsem srcem
predani.«
2 Krn 16,9
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

1DQDMQLåMLWRþki Jožefovega življenja, ko je bil v popolni ponižnosti in brez možnosti izhoda,
se pojavi od Boga priklicani obrat v njegovem življenju. Pri tem ponovno igrajo pomembno
vlogo sanje, dane od Boga. Sanje so vzrok, da Jožefa, NLVHJDMHWRþDMVSRPQLOkot dobrega
UD]ODJDOFD VDQM SRNOLþHMR SUHG Iaraonov prestol (primerjaj z 22. lekcijo). Dvoje sanj so
SRY]URþLOH QHPLU Y IDUDRQX in je zato poskušal na vse mogoþH QDþLQH L]YHGHWL, kakšen je
pomen teh sanj. Jožef je bil edini, ki je imel od Boga dano sposobnost, da razloži sanje.
-RåHIRYD PRGURVW NL VH SUL]QDYD NRW VSRVREQRVW GDQD RG %RJD SXVWL WDNR PRþHQ YWLV GD
postane on edina oseba, ki je sposobna izvedbe pravilnega planiranja in organizacije za
SULKDMDMRþR ODNRWR. Poleg tega dobi položaj vezirja (visok državni funkcionar, drugi mož za
faraonom). Skozi njegov položaj se ustvari tudi od Boga vnaprej pripravljena pot za odrešitev
-DNRERYHGUXåLQHYþDVXODNRWHLQ]DUDVW,]UDHORYHJDQDURGDY(JLSWX 2EþXGRYDQMDYUHGQRMH
dejstvo, da se v osebi Jožefa kot pred-slika zrcali bitje in karakter Gospoda Jezusa (Jožef kot
ponižani, povišDQLSUHKUDQMHYDOHFXUHVQLþHYDOHFVSUDYH, rešitelj).
1.2 OSEBE

-

-

-

Faraon: YHUMHWQRL]þDVD+LNVRY WXMLYODGDUML 9RGLWHOML v tem obdobju so na splošno
veljali kot zelo pripravljeni pRVWDYOMDWLQHHJLSþDQVNHOMXGL na visoke položaje.
Vedeževalci in modrijani: skoraj na vsakem kraljevskem dvoru v starem veku so
obstajali ªVYHWRYDOFL© LQ ªVWURNRYQMDNL© NL VR VH ]DSLVDOL þDURYQLML LQ PDJLML GD EL
imeli vpliv in vpogled v svet onstranskega življenja ter GDELRGWDPGRELOLGRORþHQH
mRþLTukaj so verjetno mišljeni zaposleni razlagalci sanj.
9LãML WRþDM vodja enega od oddelkov v faraonovem dvoru, ki je bil odgovoren za
dvorno mizo. Na osnovi tedanje razširjene prakse – atentatov na voditelMHVSRPRþMR
zastrupitve, je to bilo zelo zaupno delovno mesto.
Jožef: ljubljeni sin Jakoba in Rahele, osovražen od svojih bratov in od njih prodan v
Egipt kot suženj (primerjaj z lekcijami od 19 do 22)2]QDþHQ]RGOLþMHP]DUDGLVYRMH
zvestobe do Jahveja, Boga svojega RþHWD (glej 1 Mojz 41,45–52). Med tem je postal
]HORSRPHPEHQþORYHNY(JLSWXRGJRYRUHQ]DRskrbo in spravljanje hrane. Faraon mu
je dal ime »Cafenat-3DQHDK© %RJJRYRULRQåLYL SRURþLl se je z Asenato, dobil dva
sina – Manaseja in Efrajima.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Egipt, na faraonovem dvoru.
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ý$6'2*$-$1-$

Jožef je bil star 30 let, ko je prišel pred faraona in sedaj ima 7 OHWþDVDGD]EHUH]DORJH. Po
WHPVH]DþQH-letna lakota.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 1: sanjalo = sanje so bile v starem veku razširjene kot sredstvo za razumevanje
Božjega razodetja. Zato je razlaganje sanj v skladu s pravili postala »znanost«. Tako
Stara kot tudi Nova zaveza velikokrat potrjuje, da je Bog uporabljal sanje kot sredstvo
za razodevanje.
Vrstica 2: Nil = reka v Egiptu.
Vrstica 6: vzhodni veter = verjetno veter, ki prinaša SULSHNDMRþRYURþLQRL]SXãþDYH
Vrstica 40: »ti bodi oskrbnik moje hiše« = Jožef je postavljen kot najvišji upravitelj
(vezir) nad faraonovim premoženjem. Njegov položaj je enak položaju ministra.
Vrstica 42: SHþDWQLSUVWDQREODþLODL]WDQNHJDSODWQD]ODWDRJUOLFD SRWUGLWHYþDVWLLQ
oprema za izvrševanje oblasti. Omenjena REODþLOD so nosili tudi duhovniki, zlata
ogrlica pa MHELODþDVWQR]QDPHQMH QDþHOQLNDVRGQLNRY
Vrstica 43: GUXJL YR]  QDMYHUMHWQHMH SRVHEQR R]QDþHQ YR] GUXJHJD QDMPRþQHMãHJD
moža v državi.
Vrstica 43: »priklonite se« = tako imenovan glasnikov vzklik, ki je oznanjal Jožefovo
PRþYFHORWQLGHåHOL

2. VODILNA MISEL
Bog ne pozablja svojih zvestih (primerjaj s Ps 105,17–21).
Druge možnosti:
- Zvestoba do Boga VHYHGQRVSODþD
- Bog povzdigne, ko On želi.
- Bog vodi do cilja.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

7RþNDNVSR]QDYQHPXVYHWXRWURN v Jožefovi zgodbi leži v sanjah, katere ima Jožef sam ali pa
ljudje, ki so v njegovi neposredni bližini. Tudi otroci imajo sanje. Oni sanje doživljajo zelo
LQWHQ]LYQR6DQMHMLPYHOLNRNUDWSRY]URþLMRQHPLUHNRWWXGLPDVRYQHERMD]QLNHURWURFLQLVR
za razliko od odraslih, sposobni UD]ORþHYDWL YVHELQR VDQM RG UHalnih doživetij. Zato se lahko
takšni QHPLULSUHPDJDMROHVSRPRþMRneke pomembne osebeRWURNJUHSRQRþLNVWDUãHPLQ
tako iz nemirnega sveta sanj najde pot nazaj v varnost realnih odnosov. Zato otroci dobro
razumejo in podoživljajo, da je bil faraon zaradi svojiKVDQM]HORUD]EXUMHQþHSUDYMH tukaj –
to moramo upoštevati – QHPLUSRY]URþLODYVHELQD sanj, ki je razumljena NRW%RåMHVSRURþLORLQ
mora zato razlaga biti zelo pomembna. Takšno razumevanje sanj gre JRWRYRþH]UD]XPevanje
majhnega otroka. Pomembnejše kot pa vsebina teh sanj in njihova razlaga je dejstvo, da je
faraon zaradi svojih sanj postal pozoren QD -RåHID LQ MH %RJ QD WD QDþLQ svojega zvestega
služabnika izpeljal iz ªVOHSHXOLFHMHþH«.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Izhajajte iz situacije, da je Jožef v zaporu. Vprašajte: Kakšni ljudje sploh pridejo v
zapor? (možni odgovori: ubijalci, prevaranti, tatovi…). Kaj je naredil Jožef? Ali on
sploh sodi v zapor? Povezava: danes bomo skupaj pogledali, kako se je Bog poskrbel
za to, da je Jožef prišel iz zapora…
3.2.2 Izhajajte iz faraonovih sanj in vprašajte: Kdo izmed vas je imel SRQRþL kakšne sanje?
(otroci naj povedo R VYRMLK VDQMDK  .DNR VWH VH SRþXWLOL SR WHK VDQMDK" RWURFL naj
pripovedujejo tudi o tem, kako je strah izginil). Povezava s faraonovo vznemirjenostjo
zaradi njegovih sanj…
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Odvisno od tega kakšen uvod boste izbrali, bodisi da izhajate iz faraonovih sanj ali pa iz
Jožefove situacije v zaporu, mora poudarek pri predstavitvi lekcije biti v faraonovi želji, da
dobi razlago sanj. Zelo živo in orisno prikažite skrbi, ki jih ima faraon. Ta globoka želja
SRVWDQH VWYDU NL ]DGHYD FHORWQL GYRU LQ WDNR VH WRþDM WXGL VSRPQL QD -RåHID NRW GREUHJD
razlagalca sanj ter dajo Jožefa pripeljati iz MHþH SUHd faraonov prestol (nekaj besed razlage
takratnega razumevanja sanj podajte vnaprej).
Posamezni deli scen (JOHMSULSRPRþHND):
c -RåHIY]DSRUXGYHSROQLOHWLVWDSUHWHNOLRG]DGQMLKSRURþLO o dogajanju. Opis Jožefovega
dela v zaporu (primerjaj z 22. lekcijo). Morebiti nakažite QDPRåQRåHOMRGDVHSRQRYQRVUHþD
VVYRMLPRþHWRP7LVWL, od katerih WRþDM MHSULþDNRYDOUHãLWHYVRJDSR]DELOL$OLJDMHWXGL
Bog pozabil? Ne, Jožef ne neha zaupati Bogu! AmpDNNDNRQDMSULGHL]MHþH?
d Faraonove sanje: Faraon NRWNUDOMLQYODGDUQDMPRþQHMãLPRåY(JLSWX, je vznemirjen; ne
zaradi kakšnega nevarnega sovražnika, ampak zaradi sanj! Bog velikokrat že z malimi stvarmi
pripeOMHGRORþHQRVWYDUGRXUHVQLþLWYH. Razlaga, da so sanje bile sprejete kot pomembno Božje
VSRURþLOR, najde tukaj svoje mesto. Izkazalo se bo, da so bile te sanje zares od Boga (kar
sigurno ni stvar pri vsakih sanjah).
e Povpraševanje vedeževalcev in svetovalcev: Faraon spravi vse v gibanje, da bi izvedel
pomen sanj. Seveda jHSDYVYRMLKSUL]DGHYDQMLKªRWURNVYRMHJDþDVD©
f NDPLJWRþDMDSRtem, ko se vsi þORYHãNLWUXGLL]NDåHMR]D neplodne, VHWRþDMVSRPQL-RåHID
g Jožef razloži pomen sanj: Jožef je od Boga usposobljen, da razlaga sanje. Pokaže se, da je
%RåMHVSRURþLORYVanjah zelo pomembno. Gre za preživetje celotnega naroda. Napovedano je
7 let lakote, vendar pred tem nastopi 7 let dobrega, obilnega pridelka. Vsi udeleženi takoj
spoznajo, da je s tem dana možnost pravilnega ukrepanja. Veliko olajšanje, vendar pa se
LVWRþasno pojavi vprašanje: Kdo lahko najboljše izvede pripravo na »mršava« leta? Nedvomno
je za vse edini primeren za to nalogo Jožef, saj MHRþLWQRGDMHBog z njim.
h Jožefov nov položaj: velikim nalogam ustreza tudi nov status. Jožef je povzdignjen kot
druJL QDMPRþQHMãL PRå Y GHåHOL WDNRM ]D Iaraonom. V znak novega položaja je obdan s
NUDOMHYVNLPþDVWQLPSUL]QDQMHP
Povzetek: Jožefova zvesWRED GR %RJD QL SULQHVOD UD]RþDUDQMD 1D QHSULþDNRYDQ QDþLQ JD MH
%RJSRY]GLJQLOL]SRQLåQRVWLLQPXGDOãHYHþ, kot kdajkoli prej. Bog vidi tudi našo zvestobo
LQRESUDYHPþDVXQDV]DWRWXGLQDJUDGL
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Opišite situacijo: Otroci se igrajo na cesti. Mitja zbeži za žogo. In zasliši se glas
mame: »Pazi, avto prihaja!« Mitja se ustavi v zadnjem trenutku. Še dobro, da je mama
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pazila nanj. Mitja tega sploh ni opazil. On bi enostavno zbežal na cesto in bil povožen
od avtomobila. Tudi mi velikokrat ne opazimo, da nas Bog opazuje in pazi. Otrok
zaupa svoji mami in posluša njen glas, ker vé, GDJDKRþHREYDURYDWLSred nevarnostjo.
Tudi do Boga lahko imamo isto zaupanje. Potem spoznamo in þXWLPR, kdaj nam želi
pomagati.
3.4.2 Raziskovalci: Delovni list 23 – mlajša skupina.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Tako kot pri mlajših otrocih, se tudi tu lahko spustite v vsebino sanj in YNOMXþLWH þDVRYQD
ozadja zgodbe. Pojasnite, da so ljudje takrat bili bolj odvisni od pridelkov, kot pa mi danes v
þDVX UD]OLþQLK VNODGLãþQLK LQ NRQ]HUYLUDQLK možnostih. Pojasnite, da se v sanjah pojavita za
takrat najpomembnejša vira prehranjevanja: živinoreja in poljedelstvo. Prav tako je bila reka
Nil zelo pomembna za izdelovanje živilskih proizvodov ýH EL YRGD Y 1LOX L]JLQLOD, bi
preskrba bila takoj ogrožena. Seveda se lahko pojavi vprašanje, zakaj Bog že prej ni posegel
vmes in tako Jožefa rešil pred stisko in bedo. Na Jožefu lahko dobro ponazorite, da Bog
YHOLNRVWYDULGRSXãþDGDELSUHL]NXVLOQDãRYHURWXGL]DSULþHYDQMHQDãLRNROLFLImena, ki jih
je Jožef dal svojima sinovoma, nam priþXMHWD R QMHJRYL GUåL Y YHUL 9 WHK LPHQLK VH RSLãH
množica njegovih i]NXãHQML]þDVDSRQLåQRVWLLQQDWRSRY]GLJQMHQMD
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Jožef v zaporu! Ali on spada tja? Kako bo spet prišel ven? Ali bo zbežal? (glej tudi
3.2.1).
4.2.2 Pojasnite neko primerjalno situacijo (odigrana scena):
Neki agent se nahaja na sovražnikovem ozemlju. K svoji enoti pošlje skrivno
VSRURþLOR7ULMHRWURFLRGLJUDMR PRåQHUHDNFLMHNRPDQGLUMDQDWRVSRURþLOR9VLRVWDOL
pa RGORþDMR katera od teh reakcij je pravilna.
 NRPDQGLU VSRURþLOR Y]DPH þLVWR VSURãþHQR Y WUHQXWNX VR PX GUXJH VWYDUL EROM
pomembne in zanimive (npr. zaspi); za to zadevo pa bo poskrbel v naslednjih dneh.
NRPDQGLUSRNOLþHVYRMHJDSHNDLQQDURþLVYHåHåHPOMH]D]DMWUN; poleg mu prebira
skrivQRVWQR VSRURþLOR SR NRãþNLK WHU XSD GD PX ER SHN SRPDJal pri razvozlanju le
tega.
3. komandir: je zelo vznemirjen in se takoj poveže z oddelkom za dešifriranje ter
]DKWHYDQDMEROMãHJDþORYHND, NDWHUHJDLPDMRQDWHPSRGURþMX
Napotek: prvi del skrivnega sSRURþLOD agenta napišite na folijo (JOHMSULSRPRþHNE,
slika a), med analiziranjem ga prekrijte še z GUXJLPGHORPVSRURþLODNLMHQDSLVDQQD
drugi foliji (JOHMSULSRPRþHNEVOLNDE) in tako razkrijte skrivnostQRVSRURþLOR.
Vprašanja analize: Le kdo ima najboljše možnosti, da razkrije pomen skrivnega
VSRURþLOD"5H]XOWDW
- priskrbite najboljšega moža.
- VSRURþLORMHODKNR]HORSRPHPEQR]DWRPRUDPRSRKLWHWL
RazmišljDQMHVNULYQRVWQRVSRURþLOR]DIaraona skozi sanje.
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pokažite vsebino sanj (skrLYQRVWQR VSRURþLOR  Y SRYH]DYL V VOLNRYQR SUHGVWDYR glej
SULSRPRþHN F). Iz faraonovega zornega kota predstavljajte razmišljanje o pomenu
VSRURþLOD:
- DOLERNDNãHQVRYUDåHQYODGDUSRNRQþDOnašega vladarja?
- ali bodo vsi moji potomci pomrli?
- PHKRþHNGRYUHþLV prestola?
)DUDRQQHPRUHQLþVWRULWLSUHGHQQHL]YH, kaj je pravilna razlaga sanj.
Pripovedovanje podobno kot pri 3.3, dopolnila:
Zakaj je Jožef edini, ki lahko pravilno razloži sanje? 7HåDYDPRJRþHQLYWHPkako se lotiti
razlage sanj, ampak v tem, katera razlaga je pravilna. Kdo MH SRYVHP SUHSULþDQ, da ima
pravilno razlago? Ker na strani vedeževalcev in svetovalcev manjka ta SUHSULþDQRVW se
PRJRþH VSORK QH XSDMR SRGDWL UD]ODJH 3UL -RåHIX QH JUH OH ]D UD]ODJDQMH VDQM, ampak za
pojasnitev, da ta stvar prihaja od Boga. Ponovno nakaže na Boga, ki ukrepa (glej v. 16, 28,
32). Ob vseh VYRMLK VSRVREQRVWLK QH SR]DEL L]ND]DWL þDVW %RJX .RW SRVOHGLFR WHJD Iaraon
spozna Božjo avtoriteto pri Jožefovi modrosti (primerjaj: dajanje imena v. 45) in vsa ta
dejstva ga vodijo do tega, da Jožefu podeli najvišji možen položaj v deželi (v. 37–40).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Lahko se bolj poglobite v pomen imen Jožefovih sinov. 6 SRPRþMR VORYDUMD LPHQ
ODKNR UD]LãþHWH LQ UD]MDVQLWH pomen imena otrok: imena naj bi nekaj izpovedovala o
osebi. Npr. spoznanja, želje itd. (Manase = tisti, ki pozablja, Efraim = rodovitna
zemlja). Tako lahko bolj poglobite pogovor o Jožefovi veri in njegovem odnosu do
Boga.
4.4.2

Izdelajte obesek z zlato vrsto (glej 6).

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 23 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Zlata vrsta govori o vseprisotnem Bogu, ki stoji ob strani vsakemu þLJDU življenje je
popolnoma odvisno od Boga. Razdeljeno srce, šepanje na obeh straneh, raztrganost – tega si
Bog ne želi. Biti popolnoma z njim ali pa sploh ne biti z njim. Skupaj z otroci izdelajte
obesek. Otrokom razdelite kopijo SULSRPRþNDG, izrežejo naj zemeljski obli, ju zalepijo na
karton, ovijejo okrog obel traka z napisom, ju zalepijo in pobarvajo.
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24. lekcija

PRVO POTOVANJE JOÕEFOVIH BRATOV
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 42
ZLATA VRSTA:
»*OHMWHGDELNGRQHYUDþDONRPXKXGHJDVKXGLPDPSDNVL]PHUDMSUL]DGHYDMWH]DWRNDUMH
dobro za vas in za vse.«
1 Tes 5,15
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Tudi v deželi Kanaan sHþXWL lakota. Izvedeli so, da imajo v Egiptu velike zaloge žita. Tako
Jakob pošlje svoje sinove, razen Benjamina, v Egipt, da bi tam kupili žito. Jožef takoj
prepozna svoje brate, oni pa ga ne prepoznajo. Jožef se ne dá prepoznati in svoje brate
REGROåLGDVRSRWQLNLNLSRL]YHGXMHMRY(JLSWX+RþHMLKSRVWDYLWLYSUHL]NXãQMRLQMLK]DWRza
tri dni dá pripreti. Po tretjem dnevu jih izpusti, razen Simeona in jih pošlje z denarjem,
katerega je dal prej na skrivaj skULWL Y YUHþH QD]DM N RþHWX =GDM PRUDMR GRND]DWL GD QLVo
poizvedovalci. Kot dokaz PRUDMR QDVOHGQMLþ NR SULGHMR Y (JLSW SR åLWR, pripeljati s sabo
svojega najmlajšega brata Benjamina. Ob prihodu v Kanaan bratje VYRMHPXRþHWXSRURþDMRR
dogodkih v Egiptu in o zahtevah tamkajšnjega voditelja, da naj s sabo pripeljejo svojega
QDMPODMãHJD EUDWD 0HG SUD]QMHQMHP YUHþ VSR]QDMR, da je v njih denar, V NDWHULP VR SODþDOL
žito. Jakob in sinovi se prestrašijo. Kljub vsem prigovorom sinov Jakob nasprotuje temu, da
bi najmlajši sin šel z njimi v Egipt.
1.2 OSEBE

-

-

Jakob (glej 14. lekcijo, 1.2).
Jožef (glej 19. in 23. lekcijo).
Benjamin: Jakobov najmlajši sin, drugi Rahelin sin, REþLJDUURMVWYXMH5DKHODXPUOD
OMXEOMHQLVLQVYRMHJDRþHWDRGkar je bil Jožef pogrešan.
Deset Jakobovih sinov: vsi Jakobovi sinovi razen Jožefa in Benjamina.
Ruben: najstarejši sin Jakoba in Leje. Jožefa je hotel rešiti (1 Mojz 37,22) in Jakobu
ponudi svoja sinova kot jamstvo v primeru, da Benjamina ne pripeljejo nazaj (1 Mojz
42,37).
Simeon: drugi sin Jakoba in Leje, Jožef ga pridrži kot talca v Egiptu.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Egipt (glej 19., 20. in 22. lekcijo).
Hebron v Kanaanu: Jakobov kraj bivanja (glej 20. OHNFLMRSULSRPRþHND).

ý$6'2*$-$1-$

Jožef je bil star okrog 28 let (primerjaj z 19. in 23. lekcijo).
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 1: ª.DMVHVSRJOHGXMHWH"© -DNRERYLVLQRYLVRQHPRþQLLQ]EHJDQL Bojijo se
potovati v Egipt.
Vrstica 9: »Ogleduhi ste! Prišli ste ogledovat nezavarovane kraje v deželi.« =
predsodek, da poizvedujejo, se slišL UHVQLþHQ 6HYHURY]KRGQD PHMD Hgiptovskega
kraljestva je bila HQDQDMEROMREþXWOMLYLKVohuni so iskali, kje je dežela najbolj odprta
in kje se lahko najenostavneje vdre.
Vrstica 21: »rHVQLþQR SUHJUHãLOL VPR VH©  RJURåHQRVW LQ vprašanje obstoja brate
pripelje do priznavanja krivde glede njihovega ravnanja z Jožefom.
Vrstica 24: »vzel je izmed njih Simeona« = Simeon, kot drugi najstarejši sin, je bil v
Rubenovi odsotnosti odgovoren za Jožefa (primerjaj s 1 Mojz 37,29).
Vrstica 38: »ta je ostal sam« = ker je Jakob imel Jožefa za mrtvega, je bil Benjamin
edini Rahelin sin, ki je bila njegova ljubljena žena.
Vrstica 38: podzemlje = v Stari zavezi je to kraj preminulih duš.

2. VODILNA MISEL
Ne želimo YUDþDWLKXGRVKXGLP
Druge možnosti:
- .ULYGD SRY]URþD QRWUDQMR LQ YþDVLK WXGL ]XQDQMR VWLVNR GRNOHU QL SUL]QDQD LQ
RGSXãþHQD
- Tako kot je Jožef pri svojih bratih, PRUDYþDVLK%RJSULQDVXSRUDELWLQHNDWHUHY]JRMQH
ukrepe, da bi priklical iz nas spoznavanje samega sebe, mir in spremembo mnenja.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

,] SRGURþMD ODVWQH Y]JRMH RWURFL YHGR GD VWDUãL NL OMXELMR VYRMH RWURNH, morajo ravnati po
vzgojnih merilih, da bi jim tako pokazali, kaj je dobro in kaj slabo. Pri tem pa ne ravnajo tako
zaradi PDãþHYDOQLKREþXWNRYDPSDNNHUKRþHMR]DVYRMHRWURNHOHQDMEROMãH2WURFLpoznajo
SUREOHPRVHEQHJDPDãþHYDQMD. Tako lahko v zgodbi VSR]QDMRGDMH-RåHIUDYQDOGUXJDþH
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Neposreden vstop: zadostuje, þH QD NUDWNR SRQRYLWH YVHELQR SUHMãQMLK GRJRGNRY LQ
potem nadaljujete s pripovedovanjem zgodbe prvega potovanja Jožefovih bratov.
3.2.2 =DþQLWH s pogovorom o nekem potovanju otrok. Nadaljujte z zgodbo o dolgem
potovanju v Svetem pismu, kjer ljudje niso poznali avtomobila ali letala, ampak so
morali celotno pot prehoditi peš z oslom (JOHMOHNFLMRSULSRPRþHND).
3.2.3 =DþQLWHSRJRYRUQDWHPR ODNRWD$VWHåHNGDMELOL]HORODþQL".DMWDNUDWQDUHGLWH"$VL
ODKNR SUHGVWDYOMDWH GD QH GRELWH QLþ ]D Mesti? Na tem mestu navežite na zgodbo v
deželi Kanaan, kjer je izbruhnila velika lakota ter pripovedujte Jožefovo zgodbo
SULSRURþOMLYRMH, da pojem lakota in njegov pomen podrobneje razdelate).
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3.2.4 Otrokom dovolite, da govorijo o svojih lastnih doživetjih. Zmerjanja in prepiri se
pogosto pojavljajo med otroci, še posebej med brati in sestrami. Vprašajte jih, kaj je
bil vzrok prepira in kaj so naredili, da so se ponovno pobotali. Po tem pogovoru
navežite na Jožefovo situacijo s svojimi brati.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Biblijsko zgodbo pripovedujte V SRPRþMR slik iz flanela. Koraki pripovedovanja (glej
SULSRPRþHND):
c Deset bratov se odpravlja na potovanje v Egipt: zaradi situacije v deželi (lakota), se
Jožefovi bratje RGORþLMRGDJUHGRNXSLWåLYHåD v Egipt.
d Jožef kot vladar: Jožef je gospodar nad celotno deželo in prodaja žito ODþQHPXQDrodu.
e Bratje stojijo pred Jožefom: prosijo ga za žito. Ne spoznajo ga, Jožef pa jih prepozna in jih
zato želi SUHL]NXVLWL9HGHWLKRþHþHVRVHVSUHPHQLOL2EWRåLMLK, da so ogledniki in jih zato
pridrži za tri dni (njegRYRWUGQRUDYQDQMHMHOMXEHþD vzgoja).
f Bratje spoznajo svojo krivdo – -RåHIVH]MRþHQDVNULYQHPEUDWMHSRUD]PLãOMDQMXVSR]QDMR
svojo krivdo, ki so jo v preteklosti zagrešili do svojega brata. Ko Jožef sliši njihovo kesanje,
se skrije pred njimi in se zMRþH
g Simeon kot talec: -RåHI6LPHRQDSULGUåLY(JLSWXNRWWDOFDNHUKRþHYLGHWLDOLMHQMLKRYR
NHVDQMHUHVQLþQRLQDOLVHMHUDYQDQMHQMHJRYLKEUDWRYUHVVSUHPHQLOR/DKNRGRNDåHMRNROLNR
jim je do Simeona. Ta bo prost šele takrat, ko bodo v Egipt pripeljali Benjamina.
h BUDWMH SULVSHMR GRPRY ] YUHþDPL LQ GHQDUMHP -RåHI VYRMH EUDWH SRãOMH GRPRY V SROQLPL
YUHþDPLåLWD.RVHQDSRWLXVWDYLMRGDELSRþLYDOL, edHQRGQMLKRGSUHYUHþRLQQDYUKX najde
SRYUQMHQGHQDU3UHVWUDãLMRVHYHQGDUSRWXMHMRQDSUHMNVYRMHPXRþHWXLQPXRYVHPSRURþDMR
.R JD SURVLMR GD EL QDVOHGQMLþ %HQMDPLQ SRWRYDO ] QMLPL Y (JLSW MLP WHJD QH GRYROL L]
bojazni da bi ga, prav tako kot Jožefa, na tej poti izgubil.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 OWURNRPUD]GHOLWHSRYHþDQRNRSLMR SULSRPRþNDD in jo naj pobarvajo.
3.4.2 Iz EODJDL]GHODMWHYUHþH]DåLWDLQMLKQDSROQLWH z denarjem, katerega izdelate sami ali
pa ga VSUHEDUYDQMHPQDULãHWHGLUHNWQRQDYUHþR(JOHMSULSRPRþHNE).
3.4.3 3ULSRPRþHND izrežite kot sestavljanko in slike pobarvajte.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starejši otroci se še bolj kot mlajši zavedajo, da so posledica negativnih del negativne
izkušnje. To se dogaja tudi v njihovih doživetjih, v družini in šoli (kazni). Poleg tega jim je
težko QHYUDþDWLKXGRVKXGLP, še poVHEHMþHVRQHSUDYLþQRQDSDGHQL. Tukaj jim postane jasna
GLOHPDYQMLKSUHELYDMRþHJD greha.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Dva izmed otrok naj na osnovi zemljevida (glej 20. OHNFLMR SULSRPRþHN D)
L]UDþXQDWDrazdaljo med Hebronom (1 Mojz 37,14 -DNRERYRELYDOLãþH Y.DQDanu in
Coanom (Iz 19,11, 13 = faraonova rezidenca) v Egiptu. Razdalja je vsaj 300 km =
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potovanje za 12 dni. Tako dolgo pot so morali Jožefovi bratje prepotovati, da so lahko
kupili hrano za svoje družine.
4.2.2 Ponovite vrstico v 1 Mojz 41,54 iz prejšnje lekcije: »…lakota je nastala po vseh
deželah, po vsej egiptovski deželi pa je bilo dovolj kruha.« Torej so (JLSþDQL LPHOL
doYROM KUDQH $PSDN NDNR ODKNR -RåHIRYD GUXåLQD RþH EUDWMH«  SUHåLYLMR Y
Kanaanu? Na tem mestu zberite ideje otrok.
4.2.3 Zberite vse asociacije, ki jih imajo otroci ob besedi »lakota© QSUWUHWMLVYHWQLþLPHWL
za jesti, kruljenje v želodcu itd.).
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 =JRGERODKNRSULSRYHGXMHWHQDRVQRYLWRþNH3.3. Poudarek dajte na Jožefovo namero
(dušebrižnik) z brati (glej vodilna misel, druga možnost) ali / in priznanje krivde s
strani bratov.
4.3.2 Za šest otrok kopirajte svetopisemski tekst iz 1 Mojz 42 in JD XVWUH]QR R]QDþLWH
vsakokrat za drugo vlogo: pripovedovalec, Jakob, Jožef, bratje, eden od bratov, Ruben.
Tako lahko zgodbo živo predstavite v igri. Nato poudarite Jožefovo namero z brati in
njihovo priznanje krivde.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Problem nerešene krivde pojasnite pri poizkusu, tako da balon, na katerega napišete
pojme, kot so zavist, sovraštvo, laž… poskušate držati pod vodo. Sklepna misel:
krivda pride vedno znova na površje.
4.4.2 Uganka (JOHMSULSRPRþHNF).

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Na deset mošenj iz kartona z razvidno napisanimi þUNDPLnapišite razdeljeno zlato vrsto (glej
SULSRPRþHNG). Te mošnje nato VãþLSDONDPL]DSHULORSULWUGLWHQDYUY1DWRODKNRRWURFLRE
skupnem citiranju po lastni želji odstranjujejo mošnjo za mošnjo. Iz simbolov lahko izdelate
tudi oznako za branje.
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25. lekcija

DRUGO POTOVANJE JOÕEFOVIH BRATOV
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 43–45
ZLATA VRSTA:
»Pred mano pogrinjaš mizo vSULþRPRMLKQDVSURWQLNRY]ROMHPPLPD]LOLãJODYRPRMDþDãDMH
prepolna.«
Ps 23,5
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

3R åLYDKQHP SRJRYRUX V VLQRP -XGRP RþH Jakob zaradi pritiska lakote popusti in kot
izpolnitev zahteve tujega voditelja v Egiptu, pošlje svojega »najmlajšega« skupaj z ostalimi
brati, ] ]DGRVWQR NROLþLQR GHQDUMD LQ darili v Egipt. Ob prihodu v Egipt Jožef svoje brate v
svoji hiši kraljevsko pogosti, še posebej Benjamina. Jožef svojim služabnikom zapove, naj
YUHþH QMHJRYLK EUDWRY ERJDWR QDSROQLMR LQ MLP QD YUK YUHþ dajo ves denar. Tokrat Jožef
]DSRYH GD QDM QMHJRY VUHEUQL NHOLK SRORåLMR Y YUHþR ªQajmlajšega«. Potem jih pa skupaj s
Simeonom pošlje nazaj v Kanaan. ýH]þDVSRãOMH]DQMLPLVOXåDEQLNDNL bratom oþLWDGDVR
ukradli denar in srebrni kelih njegovega vladarja. Bratje se otepajo vseh obtožb. Zasledovalcu
še povedo, da so denar, katerega so zadQMLþ QDãOL Y VYRMLK YUHþDK, tokrat prinesli nazaj. Vsi
sklenejo da þH QDMGHMR SUL QMLK GHQDU ERGR WRNUDW YVL SRVWDOL sužnji egiptovskega vladarja.
Tisti pa, pri katerem najdejo srebrni kelih, je naj obsojen na smrt. Potem, ko je bil kelih
najden pri Benjaminu, so brate ponovno pripeljali k Jožefu. Jožef ne pristaja na obljube bratov
in jih želi poslati nazaj v njihovo domovino, Benjamina pa zadržati kot sužnja. Juda, ki je sebe
]DVWDYLO SUHG VYRMLP RþHWRP ]D VYRMHJD EUDWD %HQMDPLQD, pojasni vladarju situacijo svojega
RþHWD -DNRED LQ mu pove o njegovi naklonjenosti do Benjamina =GDM MH -RåHI SUHSULþDQ R
VSUHPHPEL VWDOLãþD svojih bratov in se dá SUHSR]QDWL 3R ]DþHWQL RVXSORVWL VH SRMDYL YHOLNR
veselje. Jožef pošlje svoje brate, bogato obdarjene nazaj v Kanaan, da bi njegovega starega
RþHWD SULSHOMDOL Y (JLSW 3R]LY, NDWHUHJD MH -RåHI SR EUDWLK SRVODO VYRMHPX RþHWX MH -DNRED
SUHSULþDOda Jožef še živi in si zato želi odpotovati v Egipt, da bi videl svojega sina.
1.2 OSEBE

-

-

Jožef in njegovi bratje: še posebej se omenja Juda, ki je tudi preizkušen. On je takrat
dal predlog, da naj Jožefa prodajo (primerjaj s 1 Mojz 37,26). Zdaj pa Juda zastavi
svoje življenje za Benjamina (primerjaj s 1 Mojz 43,9).
Jakob.
Jožefov služabnik.
Faraon.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Egipt (primerjaj s 24. lekcijo, 1.3).
Kanaan.

222

ý$6'2*$-$1-$

Po dveletni lakoti, je Jožef sedaj star okrog 39 let (glej 1 Mojz 45,6).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstici 43,9 in 44,32: porok / zastaviti = z drugimi besedami postaviti se za nekaj ali
prevzeti odgovornost z vsemi posledicami.
Vrstica 43,34: dal je nositi jedila izpred sebe SUD]QLþQDSRMHGLQD]DSRVHEQHJRVWH
Vrstica 44,13: preWUJDWLREODþLOD L]UD]SRVHEQHRVXSORVWL.
2SRPED=DUDGLGROJHJDVYHWRSLVHPVNHJDWHNVWDJDVNUþLWHOHQDQHNDMpojmov, vendar
YVHHQRQDWDQþQRSUHEHULWHFHORWHQWHNVW

2. VODILNA MISEL
Božje poti vodijo do cilja. Težave služijo za preizkušnjo vere.
Druge možnosti:
-

Bog lahko spremeni ljudi.
Bog åHOLRGSXãþDQMHLQVSUDYR
Sprava RPRJRþD nove medsebojne odnose.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Že najmlajši otroci poznaMR NDNãQH RVYREDMDMRþH PHGVHERMQH REþXWNH VSURãþD RGSXãþDQMH
0RJRþH VR RGSXãþDQMH LQ VSUDYR GRåLYHOL SUL VYRMLK VWDUãLK 3RWHP YHGR GD MLP WR SRPHQL
RVYRERGLWHY KDUPRQLMR LQ YHVHOMH =DYHGDMR VH WXGL GD VH RG QMLK SULþDNXMH VSremenitev
obnašanja in napredek. Primerno bi bilo, da na kratko razložite takratne orientalske navade pri
REHGRYDQMX]JRVWL SUDQMHSUHGDMDGDULOVHGHåQLUHGþDVWQRPHVWR« . 'UDPDWLþQRRGYLMDQMH
zgodbe in dobro pripravljen ter podan dogodek se dá – kljub svoji veliki popularnosti – za
otroke narediti kot pravo doživetje. Zato morate biti dobro seznanjeni z dogodki.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Za ponovitev uporabite sestavljanko iz prejšnje lekcije (JOHMSULSRPRþHND).
3.2.2 Z otroci se igrajte igro, kjer sedite okrog SUD]QLþQH PL]H 6 SRPRþMR PDMKQLK
SULSRPRþNRYNLMLKSULQHVHWHVVDERSRMDVQLWHGDVH%HQMDPLQXVWUHåHSHWNUDWYHþNRW
ostalim. Tudi sedežni red lahko ponazorite. Razvrstite jih v tri skupine: Jožef kot
vladar, njegovi bratje in egiptovski uslužbenci (1 Mojz 43,23). Naprej se lahko otroci
usedejo okrog mize in sicer po starosti od najmlajšega do najstarejšega, tako kot so
sedeli tudi Jožefovi bratje. Nato preidite na pripovedovanje današnje zgodbe.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte na osnovi slik (JOHMSULSRPRþHND). Koraki pripovedovanja:
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c Deset bratov potuje v Egipt: ko so vse zaloge žita porabljene, se bratje ponovno odpravijo
v Egipt, da bi tam kupili žito. Jakob se potem, ko se je Juda postavil kot porok za svojega
brata, s težkim srcem ORþL RG VYRMHJD OMXEOMHQHJD VLQD %HQMDPLQD (glej 43,1–15). S sabo
Y]DPHMRGUDJRFHQDGDULOD]DHJLSWRYVNHJDJRVSRGDUMD-DNREMLKSULSRURþLYYDUVWYRsvojega
Boga.
d Višji služabnik: ko prispejo v Egipt, Jožef za njih pripravi pojedino (glej 43,16–25). Iz
bojazni povedo služabniku o denarju, ki so ga ]DGQMLþ QDãOLYVYRMLKYUHþDKTa jih pomiri in
nakaže, da je to kot Božji dar.
e PUD]QLþQDPL]DY-RåHIRYLKLãL Jožef pozdravi svoje brate in poizveduje o VYRMHPRþHWX
Ko zagleda svojega brata Benjamina je tako ganjen, da mora oditi stran NMHU VH ]MRþH (glej
43,26–34) 1DWR MHGR ] QMLP +UDQD MH SRVWUHåHQD QD SRVHEHQ QDþLQ LQ razporejena po
starostnem vrstnem redu. Benjamin dobi poseben obrok. Na splošno se pojavi veselo in
prijetno vzdušje.
f VUHþD]åLWRPLQVUHEUQLPNHOLKRP (glej 44,1–13): Jožefovi bratje se odpravijo s polnimi
YUHþDPLQD]DMY.DnaDQ1HSULGHMRGDOHþNRMLKGRKLWLYLãMLVOXåDEQLNLQREWRåLGa so ukradli
srebrni kelih njegovega gospodarja. 2QLVHYHGDGHMDQMH]DQLNDMRLQVHRGORþLMRGDERWLVWL, pri
katerem se kelih najde, ostal kot suženj v Egiptu. Na grozo vseh kelih najdejo pri Benjaminu.
Jožef je tako ukazal, ker je hotel preizkusiti svoje brate. Po njihovi reakciji lahko prepozna
njihovo namero srca.
g Jožef in Benjamin (glej 44,14–34): RGNRPDM ]DþHWHSRWLL](JLSWDEUDWMHSRQRYQRVWRMLMR
pred Jožefom. On MLKREWRåXMHWDWYLQHþHSUDYYp da so nedolžni. Od njih zahteva Benjamina,
da ga naredi za sužnja, ostali pa lahko v miru potujejo nazaj domov. Vendar se bratje
postavijo za Benjamina. Na nREHQ QDþLQ JD QH ERGR ]DSXVWLOL – zaradi ljubezni do svojega
RþHWD-DNRED
h Jožef se jim dá prepoznati (glej 45,1–15): ko Jožef spozna, da so se bratje spremenili, ne
PRUHYHþPROþDWLglede svoje skrivnosti6VYRMLPLEUDWLMHþLVWRVDPNRVHMLPGá prepoznati.
i Priprave za združitev družine (glej 45,16–28): ko faraon sliši o dogodkih, jih obdari in
naredi vse, da bi imHOL þLP ODåMR VHOLWHY Y (JLSt ter jim obljubi najboljše. Tako se bratje
odpravijo domov. Božje vodstvo je edinstveno.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Z otroci izdelajte kartice z imeni gostov (glej 6).
3.4.2 Izdelajte »osla« iz kostanjev, želodov in vžigalic (ali zobotrebcev), ki jih sami
QDEHUHWHLQãHHQNUDWJRYRULWHRGROJLSRWLWHUQDNDåLWHQDSULKDMDMRþR selitev Jakobove
družine.
3.4.3

Otroci naj sedijo v krogu in si pošiljajo namišljen paket, npr. Robert pošlje paket
Andreju. Paket pride do cilja, ko se Robert in Andrej rokujeta. Otrok, ki stoji na
sredini kroga, mora ugotoviti, pri kom se pakHW WUHQXWQR QDKDMD ýH XJRWRYLmora v
sredino tisti otrok, pri katerem je bil viden stisk roke – za primerjavo spomnite na
-RåHIRYNHOLKNLMHELOQDMGHQY%HQMDPLQRYLYUHþL

3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 25 – mlajša skupina.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starejši so otroci, toliko pogosteje prihajajo v sporne situacije, iz katerih lahki neobteženo
pridejo le na osnovi RGSXãþDQMD LQ VSUDYH 1D WDN QDþLQ SRVWDQH RGQRV PHG -RåHIRP LQ
svojimi brati nov. Presenetljivo je, kako Bog v Jakobovi izkrivljeni GUXåLQVNL ]JRGEL YOHþH
ravno linijo. Podobno kot Jožef, lahko tudi mi doživimo, da se težke situacije izkažejo kot
Božje vodstvo, tako da na koncu lahko OHKYDOHåQRREþXGXMHPR7RODKNRRWURNHY]SRGEXGL
GDWXGLYWHåNLKRNROLãþLQDKRVWDQHMR]YHVWL%RJX
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Svetopisemska uganka (JOHMSULSRPRþHNE): otroci QDM]DSLãHMRSUYRþUNRYVDNHJD
pojma v kvadrat spodaj – (rešitev: Božje poti so vedno dobre).
4.2.2 Sestavljanka (glej 3.2.1).
4.2.3 Otrokom dovolite, da povedo o lastnih stiskah, pri katerih se je šele kasneje videlo, da
je to bilo Božje vodstvo.
4.2.4 Otrokom razdelite kartice, na katerih so napisana imena 12 Jakobovih sinov (glej
SULSRPRþHNF). Njihova naloga je, GDVHRNURJVYHþDQHPL]HUD]SRUHGLMRSRVWDURVWL
dvanajstih sinov, odvisno od kartice, katero dobijo. ýH MH Y VNXSLQL YHþ NRW GYDQDMVt
otrok (npr. 24), lahko naredite dve skupini, ki se morata potem UD]YUãþDWL JOHGH QD
hitrost. Zmaga skupina, ki prva zavzame vseh dvanajst mest po starostnem redu.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Zgodbo pripovedujte na osnovi slik (JOHMSULSRPRþHND LQSULWHPYNOMXþLWH misli iz
WRþNH4.1.
4.3.2. Zgodbo predstavite kot intervju GYHKXþLWHOMHY– novinar (N) / brat(B).
Primer:
N: Spoštovani gospodje, a vas lahko za trenutek ustavim?
Slišal sem, da je za vami dolga pot. Kdo ste in od kod prihajate?
B: Mi smo Hebrejci in prihajamo iz Hebrona. Ker tudi naše družine trpijo lakoto, smo
prišli, da kupimo živeža od egiptovskih zalog.
N: Ampak, NDNRVWHSULãOLGRWHKVXSHUHJLSþDQVNLKYR]RY"
B: To je pa res dolga zgodba…
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Test o obeh potovanjih Jožefovih bratov – JOHMSULSRPRþHNG (rešitev je 8-krat NE).
4.4.2 Otroci naj še enkrat odigrajo zgodbo tako, da jim razdelite posamezne vloge. Poleg
tega naredite še dodatne skupine, ki razmišljajo o posameznih scenah.
Primer: Pogajanje med Jakobom in Judom (43,1–14) / bratje v pogovoru z Jožefovim
služabnikom (43,16–25) / Jožefovo obedovanje z brati (43,26–34) / …
4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 25 – starejša skupina.
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5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
6SRPRþMRSULSRPRþNDHskupaj z otroci izdelajte kartice z imeni gostov, katere naj lepo
okrasijo. Kelih pa naj dajo v zarezo pri pregibu kartice.
35,3202ý.,
3ULSRPRþHNE

P

O

E

3ULSRPRþHNF
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3ULSRPRþHND

227

3ULSRPRþHNG

TEST

NE DA

1. Jakob je imel trinajst sinov.

{ {

2. Sinovi so se morali zaradi lakote odpraviti v Izrael.

{ {

3. Jožef je prodal svojim bratom meso.

{ {

4. Vsi bratje so se odpravili spet domov.

{ {

5. Jožef jim je dal denar nazaj.

{ {

6. Pri drugem potovanju se je odpravilo enajst bratov v Egipt. { {
7. Jožef je obedoval skupaj s svojimi brati in EJLSþDQL

{ {

8. Jožef je položil VYRM]ODWNHOLKYHQHJDRGYUHþ

{ {

9. Kelih je bil najden pri Benjaminu.

{ {

10. Bratje so zbežali, ker so se bali.

{ {

11. Jožef je želel Benjamina pridržati kot služabnika.

{ {

12. Juda se je postavil za Benjamina.

{ {

13. Jožef se je veselo smejal nad Judovim pripovedovanjem.

{ {

14. Jožef se je dal prepoznati svojim bratom.

{ {

15. Jožef je REUDþXQDl s svojimi brati.

{ {

0–5 krat NE: Daj, še enkrat preberi zgodbo!
6–10 krat NE: Zelo dobro poznaš zgodbo!
11–15 krat NE: Dvomim da si pozorno poslušal zgodbo!
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3ULSRPRþHNH
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Delovni list 25 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
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Delovni list 25 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
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Delovni list 25 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
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Delovni list 25 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
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26. lekcija

JAKOB SE SNIDE Z JOÕEFOM
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 46,28–47,6
ZLATA VRSTA:
»Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja; prebival bom v hiši
Gospodovi vse dni življenja.«
Ps 23,6
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Svetopisemski WHNVW MH QDGDOMHYDQMH SUHGKRGQHJD SRURþLOD -RåHI MH, ko se je dal prepoznati
svojim bratom, ]DSRYHGDO GD QDM SULSHOMHMR Y (JLSW QMHJRYHJD RþHWD (glej 1 Mojz 45,9).
Faraon podpira Jožefa saj jim dá HQDNRQDURþLORNRW-RåHI in jih opremi s potovalnimi vozovi
(glej 1 Mojz 45,18). 6SRURþLORVLQRYVHQHGRWDNQH-DNRERYHJDVUFD (1 Mojz 45,26). Šele vidni
dokazi kot so faraonovi vozovi, SRY]URþLMRGD-DNREYHUMDPHEHVHGDPsvojih sinov.
46. SRJODYMHSRURþDRSRWRYDQMXLQ prihodu v Egipt. Na potovanju se v Jakobu pojavi notranja
napetost in tDSRY]URþLGDVHXVWDYLMRY%HHršebi, kar je južno od Izraela. Bog je mesto Izrael
NRW GHGLãþLQR obljubil že Abrahamu (glej 1 Mojz 12,7, 13, 14 in 15). Ali ga lahko kar tako
zapusti? Bo Bog prav tako z njim tudi v Egiptu? In kaj bo z njegovimi obljubami? – Na drugi
strani pa njegovo srce navdaja veliko veselje, ker njegov sin Jožef živi. – Vse to ga vodi k
temu, da Bogu prinese daritev in izrazi svojo odvisnost od Boga. Bog nagradi takšno držo in
dá odgovore na neizpovedana vprašanja. Zdaj lahko Jakob vesel nadaljuje svoje potovanje v
gotovosti, da je Bog z njim. 7HNVWVHODKNRUD]þOHQLQD tri dele:
c Jakobovo potovanje in ponovno snidenje z Jožefom (46,28–30);
d Jožefov nasvet svojim bratom (46,31–34);
e Jožefovi bratje pred faraonom (47,1–6).
2EþXGRYDQja vredne so vrstice 47, 11 in 12, kjer Jožef stori to, kar je obljubil: naseli jih v
krajih bivanja, dá jim od svojega premoženja in vse oskrbi s kruhom.
1.2 OSEBE

-

-

Juda: þHWUWLVLQ/HMHNi se postavi za poroka Benjaminu. On je bil od Jakoba izvoljen,
da prenese Jožefu dobro novico o prihodu svojega RþHWD (glej 1 Mojz 43,3–10 in
44,16–34).
Jožef: po dvajset-OHWQL ORþLWYL VH SRQRYQR VUHþD V VYRMLP RþHWRP LQ VH L]NDåH NRW
moder svetovalec svojim bratom.
Izrael (Jakob): WXNDMYHUMHWQRGRåLYOMDQDMOHSãHWUHQXWNHVYRMHJDåLYOMHQMDNRVHVUHþDV
svojim ljubljenim sinom, za katerega je mislil, da je mrtev.
Faraon: (ni imenovan po imenu).
Pet bratov: niso našteti po imenih, skupno število celotne Jakobove družine, ki se je
priselila, je bilo 66 oseb (glej 1 Mojz 46,26).

1.3 DOGAJANJA, OKOLICA

-

Gošen: na vzhodu delte UHNH1LO]DWRVRWDPGREULSDãQLNLWXGLYþDVXODNRWH

234

-

Kanaanska dežela: zadnji kraj bivanja v Kanaanu je bil najverjetneje Hebron. Razdalja
od tam do Gošena je bila približno 300 km (glej 1 Mojz 37,14).
5DP]HVRYD SRNUDMLQD QDWDQþQHMH RSLãH kraj naselitve Izraela v Gošenu. Ramzesova
pokrajina je bila imenovan po rezidenci Ramzesa II. in je ležala na severovzhodu delte
reke Nil.

1.4 DOGAJANJA

V 130. letu Jakobove starosti in v 2. letu lakote. Jožef je Y WHP þDVX ELO star okrog 39 let
(primerjaj s 1 Mojz 47,9; 45,11; 47,18).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

Vrstica 46,28: »naj pride pred njim v Gošen« = Juda je poslan naprej, da bi od Jožefa
QDWDQþneje izvedel zahWHYDQDQDYRGLODRWRþQRVWLNUDMD naselitve.
Vrstica 46,30: »zdaj rad umrem©  -DNREX VH MH L]SROQLOD QMHJRYD QDMYHþMD åHOMD Y
življenMXQDPUHþGDELãHHQNUDWvidel svojega sina. =DQMQLQLþYHþOHSãHJDQD]HPOML
Zato je zdaj pripravljen XPUHWL1DWHPPHVWXVHNRQþQRXUHVQLþLMRtudi Jožefove sanje
(glej 1 Mojz 37,10–11).
Vrstica 46,34: »recite: živinorejci so bili tvoji služabniki« = Jožef dá svojim bratom
navodilo, da naj brez premislekov povedo svoj poklic in to iz treh razlogov:
c Dežela Gošen je bila rodovitna dežela, v kateri so se pasle tudi faraonovHþUHGHýH
povedo, kakšen poklic opravljajo, je zelo verjetno, da jim bo faraon za domovanje
ponudil za živinorejo primerno deželo.
d Živinorejci so za EgLSþDQH ELOL ]RSUQL 7DNR *RãHQ ni ležal le geografsko izven
EgiptaDPSDNMHELORGUXJDþQRWXGLkulturno in religiozno življenje. Le pod ]DãþLWR te
sramote lahko Izrael obvaruje nacionalno in religiozno samostojnost ter postane
PRþDQQDURG
e OGVDPHJD]DþHWNDje moralo biti jasno, da so Jožefovi bratje pastirji in da to tudi
KRþHMR RVWDWL Zaradi (JLSþDQRY niso smeli narediti vtisa, da hrepenijo po položajih
ministrov.
9UVWLFD  ª(JLSþDQRm je zoprn vsak pastir drobnice« = to je povezano z
(JLSþDQVNHPYHURYDQMHPYNDVWH, po katerih so pastirji živine spadali YQHþLVWHNDVWe
(ponazoritve pastirjev iz tistega þDVDNDåHjo le-te vedno kot suhe, raztrgane, bolne in
VNRUDMVWUDKY]EXMDMRþHSRMDYH).
Vrstica 47,4: »da bi kot tujci prebivali v tej deželi« = bratje gredo v svojih izjavah še
dlje kot jim je svetoval Jožef. )DUDRQX þLVWR MDVQR VSRURþLMR, da Jakobova družina v
(JLSWXLãþHOHSUDYLFRJRVWRYDQMD6HYHGDSULWHPPLVOLMRQD%RåMRREOMXERGDMLK želi
ponovno odpeljati nazaj v Kanaan (glej 1 Mojz 46,4).

2. VODILNA MISEL
Bog vodi vse do cilja.
Druge možnosti:
- Bog dela vse dobro.
- Božje obljube se izpolnijo.
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3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Današnji svetopisemski WHNVWMH]JRGRYLQVNRSRURþLORL]-DNRERYHJDåLYOMHQMD, kar je sicer za
nastanek Izraelskega naroda zelo pomembno, YHQGDU SD QH YVHEXMH YHOLNR XþQLK VWYDUL ]D
življenje mlajših otrok. Zato morate ob pripovedovanju biti posebej pozorni, da govorite o
veselju, katerega pri tem doživljata Jakob in Jožef. Bog vodi vse na dobro v življenju
Jakobove družine – in tudi v našem življenju. =DWRVHVSODþD zaupati njemu.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Drama o selitvi: pred uro verouka s štirimi otroki (= družina) vadite sceno selitve,
NDWHURRE]DþHWNXYHURXNDRGLJUDMR SDkiranje stvari, izpraznitev omar, razna navodila
staršev…). Nato se pogovarjajte: Kdo je že bil prisoten, ko se je morala kakšna
družina preseliti ali kdo je pri tem že sam sodeloval? Zakaj se nekdo sploh preseli? Na
kaj moramo biti pri tem pozorni? …Tudi današnja lekcija govori o selitvi…
3.2.2 Na tablo pripnite slike veselih otrok in se pogovarjajte o tem, zakaj bi lahko bili ti
otroci tako veseli – kdaj se prav posebej veselimo? …Danes bomo slišali o velikem
veselju, ki ga je doživel Jožef…
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte na osnovi štirih slik (JOHMSULSRPRþHND). Pri tem ob pripovedovanju
upoštevajte QDþLQUD]PLãOMDQMDYDãHVWDURVWQHVNXSLQHRWURN.
c Jakob na potovanju: doOJRþDVDMHQDSRWLV svojimi otroci, vnukiPRJRþHWXGLSUDYQXNL
prav tako imajo pri sebi vso živino in imetje. – -XGR RGSRãOMH N-RåHIXGD PX VSRURþL VYRM
prihod in dobi QDWDQþQDQDYRGLOD glede kraja njihovega bivanja.
d -DNRERYRVQLGHQMH]-RåHIRP-RåHIJUHRþHWXQDSUoti – SRGYDMVHWOHWQLORþLWYLVHSRQRYQR
VUHþDWD – SULVUþQL SR]GUDYL VROze veselja – najlepši dan v Jakobovem življenju, vse drugo
postane nepomembno.
e -RåHIQDþUWXMHQDVOHGQMHNRUDNHIDUDRQXMHSRWUHEQRSRURþDWLRQMLKRYHPSULKRGX– nekaj
bratov je spremljalo Jožefa – Jožef jim daje navodila o pravilnem govorjenju. Imenovanje
QMLKRYHJD SRNOLFD ªSDVWLUML åLYLQH© ODKNR SRY]URþL ]DVPHKRYDQMH, vendar jim to lahko tudi
RPRJRþLQDVHOLWHYYGHåHOL*RãHQ.
f Sprejem pri faraonu: Jožef pri faraonu napove svoje brate in jih pet od njih predstavi pred
njim – prijazen pozdrav in osebno zanimanje faraona. Bratje odgovarjajo po Jožefovih
QDYRGLOLK LQ LVWRþDVQR QDNDåHMR QD WR, GD LãþHMR OH pravico gostovanja pri njih. Faraon dá
Jožefu navodilo, naj se naselijo v najboljšem delu dežele in izmed njih izbere višje pastirje za
IDUDRQRYHþUHGHJožefova poslušnost in ljubezen do svojih, ki postane vidna v skrbi za njih.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Izdelajte vesele ljudi (JOHMSULSRPRþHNE): vsakemu otroku dajte en balon, kos niti,
flomaster (ali pa barvne samo lepljive papirje in škarje) ter karton A5. Na karton
narišite noge in jih izrežite (po možnosti pripravite šablone). Balone naj napihnejo in
jih zavežejo z nitjo. Potem lahko vsak otrok na balon nariše vesel obraz ali iz barvnega
papirja izreže oþLQRVXVWDODVHWHU]DOHSL na balon. Ko je oEUD]NRQþDQ, dajte balon v
noge – LQ QDã YHVHO þORYHN åH VWRML Opomba: WD YHVHO þORYHN ] ªQRJDPL LQ JODYR©
vedno, ko ga vržemo v zrak, pristane na nogah.
236

3.4.2 Izhajajte L] PLVOL GD MH -RåHI VYRMHPX RþHWX LQ EUDWRP VWRULO GREUH UHþL WHU RWURNH
vprašajte, ]D NRJD ODKNR PL GHODPR GREUH UHþL" 0RJRþH VL ODKNR YVDN RWURN ]DVWDYL
konkretno nalogo za naslednji teden (zato morate na naslednji uri obvezno vprašati,
kako je uspela njihova naloga, ki so si jo zastavili.
3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 26 – mlajša skupina.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

7DOHNFLMDMH]JRGRYLQVNRSRURþLORNLSDODKNRstarejšim otrokom dá veliko dobrih miselnih
impulzov. Pri tej lekciji poskušajte posredovati oboje:
- UHVQLþQHLQIRUPDFLMHRWHPNDNR%RJSRGHOþNLKSULSUDYOMD,]UDHOVNLQDURG]DQMLKRY
nastanek (= iz družine nastane narod);
- duhovni vidik – NDNãHQQDþLQUDYQDQMDLPD-RåHIGRVYRMHGUXåLQHLQGRIDUDRQDWHUNDM
VHODKNRL]WHJDQDXþLPR
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Na tablo pripnite slike Jožefovih sanj in se z otroci pogovorite o njih (glej 19. lekcijo,
SULSRPRþHNF). Od tega je že dvajset let. Medtem so se sanje, ki so jih imeli drugi
OMXGMH SHNWRþDMLQIDUDRQ že izpolnile. Ampak kaj je z Jožefovimi sanjami? Kaj se je
do zdaj izpolnilo in kaj še prihaja?
4.2.2 Pripravite labirint (na tablo ali pa za vsakega otroka posebej na list papirja) – glej
SULSRPRþHNF: Kdo najde pot do cilja?
Življenje je velikokrat podobno takšnemu labirintu. Stojimo sredi tega in ne vidimo
niti cilja, niti pravilne smeri na tej poti. Iz ene »slepe ulice« prihajamo v drugo. To je
doživljala tudi Jakobova družina (otrokom dovolite, da naštejejo ali na kratko obnovijo
takšne »slepe ulice«). Toda Bog jih pripelje do cilja in o tem govori današnja lekcija.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo predstavite po enakih korakih SULSRYHGRYDQMD NRW SUL WRþNL  vendar pri
pripovedovanju ]DþQLWH že s 1 Mojz 46,1–7. Starejši otroci naj spoznajo, da Jakob kljub vsemu
vznemirjenju in napetosti ni hotel iti po lastni poti. Bogu prinesti žrtev zahvale in poslušati
njegovo voljo, mu je bilo bolj pomembno, kot se pa na hitro podati na dolgo pot. Bog se
veseli takšne Jakobove drže in daje napotke ter jasne obljube za prihodnost.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Na hitro ponovite vseh osem lekcij iz Jožefovega življenja in pri tem narišite njegov
življenjski diagram (JOHM SULSRPRþHN G – nadaljevanje iz  OHNFLMH SULSRPRþHN
22/d). Na osnovi tega diagrama lahko otrokom pokažete, kako dobra so Božja pota za
nas ljudi, tudi þHQDVYþDVLKvodijo skozi težke situacije.
4.4.2 Otrokom dovolite, da naštejejo še druge osebe iz Svetega pisma, ki so se do konca
svojega življenja pustili voditi od Boga in kaj so pri tem doživljali. Na koncu lahko
pokažete, kako je Božje vodstvo doživljal David. Ob tem preberite in razložite Ps 23,6.
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4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 26 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
1D ]DþHWNX RWURNRP UD]ORåLWH pojme: dobrota, milina in hiša Gospodova. Uporabite lahko
SULSRPRþHNH.
Naša pot na tej zemlji je ozka, polna krivulj in kamnita, vendar pa vsepovsod rastejo rože
(= Božja dobrota in milina postaneta vidni v mnogih vsakodnevnih stvareh – omenite primer)
7DSRWYRGLYþXGRYLWRVW %RåMLWULNRWQLN ýHRVWajamo na tej ozki poti, pridemo v nebesa in
bomo tam za vedno skupaj z našim Gospodom.
Nato se lahko še enkrat vrnete na Jakobovo življenje – on je bil na tej poti (vprašal je po Božji
volji). V današnji lekciji je doživel še posebno Božjo dobroto in milino.
35,3202ý.,
3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHND

239

3ULSRPRþHNF

3ULSRPRþHNH
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3ULSRPRþHNG

241

Delovni list 26 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
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Delovni list 26 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
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,]UHåLWH NRãþNHVHVWDYOMDQNH LQ MR ]DOHSLWH QD GHORYQL OLVW GD ERVWH GRELOL VOLNR
Jakobove družine, ki je ponovno bila zbrana.
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27. lekcija

JOÕEF PONOVNO S SVOJIMI BRATI
SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 50,14–26
ZLATA VRSTA:
»Hoteli ste mi sicer storiti húdo, Bog pa je to obrnil na dobro.«
1 Mojz 50,20a
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

-DNRE -RåHIRY RþH MH XPUO (glej 1 Mojz 50,13). Jožef in njegovi bratje odpotujejo z
Jakobovim truplom v Kanaan in ga pokopljejo v votlino na polju Mahpéli, kjer so pokopani
že Abraham, Izak, kot tudi Sara, Rebeka in Leja (glej 1 Mojz 49,31). Potem ko so se vrnili s
pogreba nazaj v Egipt, so se njegovi bratje spomnili in razmišljali o tem, kaj so storili Jožefu.
Bali so se, da se bo Jožef, zdaj NR MH RþH XPUO PDãþHYDO ]D QMLKRYR UDYQDQMH =DWR PX
SRãOMHMRVSRURþLOR, v katerem nakažejo na Jakobovo zapoved, da naj jim Jožef odpusti in ne
storLQLþVODEHJD1DWRãHVDPLRGSRWXMHMRGR-RåHIDLQJDRVHEQRSURVLMR]DRGSXãþDQMH Jožef
MLPSRGDXVWUH]QRREOMXERLQWRQHOH]DUDGLVSRãWRYDQMDGRVYRMHJDRþHWD, ampak tudi zaradi
SUHGDQRVWL%RJXþLJDUslužabnik je.
Ta odlomek in s tem tudi prva MojzeVRYDNQMLJDVHNRQþD] opisom Jožefovih potomcev in
govori o tem, da želi Jožef biti, prav taNR NRW QMHJRY RþH SRNRSDQ Y .Dnaanu. Pozneje
njegovo okostje odnesejo s sabo in ga pokopljejo v Sihemu (glej 2 Mojz 13,19 in Joz 24,32).
1.2 OSEBE

-

Jožef: doživi rojstvo svojih pravnukov in umre, ko je star 110 let.
Jožefovi bratje: (JOHMOHNFLMRLQOHNFLMRSULSRPRþHNF).
Jožefovi potomci: Efrajim (= dvojna rodnost / kasneje je ime Efrajim oznaka za
brezbožen Izrael; glej Oz 4,17; 9,3, 11, 16) in Manase (= pozabiti) ter njegov sin
Mahir in Mahirjevi sinovi (Jožefovi pravnuki).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Egipt.
ý$6'2*$-$1-$

3RYHþNRW- tih letih v Egiptu in po 80-tih letih odgovornega delovnega mesta, Jožef umre
v starost 110 let (za datiranje glej 6. lekcijo in 19. lekcijo, 1.4).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 19: »Sem mar jaz namesto Boga?« = jaz nisem sodnik ali kako bi se lahko jaz
YPHãDYDOY%RåMHQDþUWHLQSRWLWHUMLKRFHQMHYDO"
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-

-

Vrstica 23: »so se rodili Jožefu na kolenih« = uporabljen izraz za potomce s pravico
GRGHGLãþLQHNLVHMHSUL]QDYDOVWHP, GDVRVHXVHGOLYQDURþMHGUXåLQVNHJDSRJODYDUMD
(primerjaj s 1 Mojz 30,3).
Vrstica 26: »balzamirali so ga in položili v krsto« = Jožefovo truplo je tako bilo
]DãþLWHQRSUHGUD]SDGRPGDVHje lahko kasneje preneslo v Izrael.

2. VODILNA MISEL
.DUMHELORRGSXãþHQR, QDVYHþQH]DSRVOXMH RWHPYHþQHUD]PLãOMDPR .
Druge možnosti:
- Božje SRWLVRGUXJDþQHRGQDãLKSUHGVWDY
- Krivda se mora priznati (do tega mesta ne povejte, da so bratje Jožefu priznali svojo
NULYGRLQJDSURVLOL]DRGSXãþDQMH 
- 2GSXãþDQMH LQVWUDKVHPHGVHERML]NOMXþXMHWD

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Jožefovi bratje so po sedemnajstih OHWLKNLVRMLKVNXSDMVVYRMLPRþHWRm preživeli v Egiptu,
še vedno v dvomih pod dobrohotno Jožefovo roko 3RPDQMNDQMH ]DXSDQMD L]YLUD SUYLþ iz
WHJD GD VH NULYGD QL QLNROL SRSROQRPD RGSUDYLOD LQ GUXJLþ, iz njihovih osnovnih drž, da
presojajo glede na rek »KXGRVHSODþDVKXGLP© Sicer so spoznali, da je bilo njihovo ravnanje
GREUDWDQDSDþQRYHQGDUVHQMLKRYRsrce pri tem ni spremenilo. Jožefovo srce pa se je zaradi
poti, po kateri ga je Bog vodil, spremenilo. Te osnove posredujte otrokom. Na žalost tudi med
NULVWMDQLYODGDPRþQRQHzaupanje, katero se nato prenaša na otroke. Opisovanje vrstic 22–26
lahko pri tej lekciji izpustite.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Neposreden vstop: povejte, da je stari Jakob umrl in da se Jožefovi bratje bojijo, da bi
VH-RåHI]GDMODKNRPDãþHYDO]DQMLKRYRUDYQanje.
3.2.2 Primerjalna zgodba: Luka se je pred nekaj dnevi skregal z Andrejem. Zaradi
PDPLQHJD SRVHJD YPHV MH SUHSLU ELO SUHNLQMHQ YHQGDU SD QL ELO SRYVHP UD]þLãþHQ
9HGQR]QRYDNRVHMH/XNDVUHþDO]$QGUHMHP, se je spomni tega prepira. Na koncu
Luka ]EHUH YHV SRJXP LQ VWRSL GR $QGUHMD WHU JD SURVL ]D RGSXãþDQMH =GDM VWD
ponovno prava prijatelja.
3.2.3 6SRPRþMRYL]XDOQLKPDWHULDORY VOLNH iz flanela, folije ali slike) dovolite otrokom, da
pripovedujejo, kaj so si zapomnili iz 1 Mojz 37,1– ýH MH SRWUHEQR, to zgodbo
obnovite in nato na temelju le-te pripovedujte današnjo zgodbo.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte v šestih korakih:
c Jožefovi bratje imajo slabo vest. Od kje prihaja to?
d %UDWMHN-RåHIXSRãOMHMRVSRURþLOR.DMEi bilo boljše? (Da bi sami šli k njemu).
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e -RåHI MRþH  žalosten je, ker mu njegovi bratje še vedno ne zaupajo. Od kje pride
nezaupanje do osebe, katera dela le dobra dela?
f %UDWMHJUHGRN-RåHIXýHVHKRþHNULYGDRGSUDYLWL, je potrebno stopiti drug do drugega in
poJOHGDWLYRþL
g Jožef razloži, GDVR%RåMHSRWLGUXJDþQHNRWSDQDãLQDþUWL (JOHMSULSRPRþHND).
h Izpoved vodi do tolažbe in spremembe srca. S tem so povezane tudi Jožefove izjave, katere
EUDWRYQHSXãþDMRYHþYQH]DXSDQMX
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Izpostavite GD VR VH QD ]DþHWNX -RåHIRYL EUDWMH EDOL VYRMHJD EUDWD. Na koncu so pa
potolaženi in imajo trdne obljube od Jožefa. Potem dovolite otrokom pripovedovati,
kaj se je zgodilo medtem.
3.4.2 Z otroci izdelajte kolaž (npr. na kosu tapete) s slikovnim materialom Jožefove zgodbe
(glej od 19. do 26. lekcije), kDWHUHJDSRWHPYXþLOQLFLREHVLWH na steno.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starejši otroci še bolj razumejo problematiko zaupanja in nezaupanja. Poleg tega jim je znano
nasprotje med razmišljanjem bratov in duhovnim razmišljanjem: Hudo vrniti s hudim v
nasprotju s hudo vrniti z dobrim. Te osnovne misli lahko poglobite in izpostavite duhovno
držo. Poleg tega lahko starejši skupini predstavite ãH GRGDWQR QDþHOR -RåHI PRUDiti po poti
SRQLåDQMD LQ VWLVNH 9 MHþL MH ELO ND]QRYDQ ]D VWYDUL, katere sploh ni naredil. Vse to se je
zgodilo, da bi velik narod ostal pri življenju (v. 20). Princip namestnika, katerega je v
popolnosti prakticiral Jezus, je pomembna misel današnje lekcije.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o temi zaupanje: Komu lahko zaupamo? Od kje pride nezaupanje? Kaj
QDUHGLPRþHNGRVHMHQH]DXSDQMH"ýHQHNGRGHODOHGREUDGHODLQYHGQRSRPDJD, ali
je možno potem ne zaupati tej osebi?
4.2.2 Zakaj imamo slabo vest? Prehod na Jožefa in njegove brate. Tihi impulz: Pokažite
slike, na katerih je videti, kaj so bratje naredili Jožefu (glej 19. in 20. lekcijo). Tako
lahko otroci sami odgovorijo na vprašanje slabe vesti.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

'RJRGHN SULSRYHGXMWH NRW SUL WRþNL  V SRXGDUNRP QD WRþNDK c, f in g (YNOMXþLWH tudi
misli iz 4.1). Poleg tega lahko Jožefovo življenje zaokrožite s tem da pogledate vrstice 22–26.
Pogovarjajte se o njegovi starosti, dolžini bivanja v Egiptu, njegovih potomcih in želji, da bi
ELO SRNRSDQ Y GHåHOL VYRMLK RþHWRY = -RåHIRYLP åLYOMHQMHP VH QH NRQþD OH SUYD 0RM]HVRYD
knjiga, ampak tudi obdobje RþDNRY
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Poglejmo dva nasprotna izraza:
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a) nezaupanje – YþHPVHWRNDåHSUL-RåHIRYLKEUatih?
b) zaupanje – kakšnih ukrepov se oprime Jožef, da zgradi zaupanje?
4.2.2 Z otroci se pogovorite R SRPHQX RGSXãþDQMD 2GSXãþDQMH SRPHQL LVto kot »pobrati;
odnesti stran« – s tem kar MHELORRGSXãþHQRVHQDPQLSRWUHEQRYHþXNYDUMDWL
4.2.3 Delovni list k zlati vrsti (JOHMSULSRPRþHNE).

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Bog družinsko tragedijo obrne na dobrR 7XGL VRYUDåQL QDþUWL EUDWRY ne PRUHMR SUHSUHþLWL
%RåMLKQDþUWRY]-DNRERYRGUXåLQR-RåHIVYRMHåLYOMHQMHYLGLkot Božje vodstvo. To nasprotje
lahko poglobite s pomRþMRGHORYQHJDOLVWDLQQDNDåHWH na spreobrnjenje življenj bratov (glej
SULSRPRþHN E). V polja na desni strani pride zlata vrsta in kasnejše obnašanje bratov, v
polja na levi strani pa negativno obnašanje do Jožefa.
35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE
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