
		

Kaj	boste	naredili:	
1.	 del:	 Otroke	 bo	 ob	 prihodu	 zanimalo,	 kaj	 je	 v	
šotoru,	in	verjetno	bodo	hoteli	vstopiti.	Povejte	jim,	
da	morajo	počakati,	dokler	v	učilnico	ne	pridejo	vsi.	
Ko	ste	vsi	zbrani,	vrzite	v	šotor	še	več	sladkarij,	po	
eno	za	vsakega.	Otroci	naj	to	opazujejo.	
	

Vprašajte	 jih:	»Ali	bi	šli	 radi	v	šotor	 in	vzeli	kakšno	
sladkarijo?	 Počakajte.	 Biti	 morate	 potrpežljivi,	 saj	
bodo	 sladkarije	 še	 boljše,	 če	 nanje	 počakamo	 do	
konca	srečanja.«	Sveto	pismo	pravi:	»Če	pa	upamo	
to,	 česar	 ne	 vidimo,	 pričakujemo	 to	 s	
potrpežljivostjo.«	(Rimljanom	8,25)	
Sveto	pismo	pravi	tudi:	»Blagor	vsem,	ki	zaupajo	v	
Boga	(čakajo	nanj).«	(Izaija	30,18)	
	

Med	 srečanjem	 dajte	 občasno	 v	 šotor	 še	 več	
sladkarij,	 obenem	 pa	 otroke	 spodbujajte,	 naj	
počakajo.	 Ponovite	 stavek:	 »Če	 boste	 počakali	 do	
konca	srečanja,	bo	mnogo	bolje.«	
	

2.	del:	Ko	se	bliža	konec	srečanja,	dajte	v	šotor	še	
po	en	priboljšek	za	vsakega	otroka.	Pohvalite	jih	za	
njihovo	 potrpežljivost.	 Zdaj	 jim	 dovolite	 vstopiti	 v	
šotor.	 Vsi	 otroci	 morajo	 vzeti	 enako	 število	
sladkarij.	 Ko	 ponosno	 prinesejo	 svoje	 zaklade	 iz	
šotora,	jim	povejte,	da	lahko	Bogu	vedno	zaupamo,	
da	nam	bo	dal	 le	 najboljše.	 Končni	 zaklad	 za	našo	
potrpežljivost	 pa	 bo,	 ko	 bomo	 skupaj	 z	 Jezusom	v	
nebesih.	
	

NEBEŠKI 
DOM 

POBOŽNO ŽIVLJENJE 

Lekcija	govori	o	tem,	da	nam	Jezus	pripravlja	prostor	v	nebesih.	Nekega	
čudovitega	dne	se	bo	vrnil	in	bomo	skupaj	z	njim	v	nebesih.	

	

 
 

5. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

Teme:		
Blagoslovi,	nebesa,	Božje	kraljestvo.	

MALO	POTRPLJENJA,	PROSIM!	(aktivnost)	1.	del	
Otroci	 bodo	 v	 skušnjavi,	 da	 bi	 vstopili	 v	 šotor,	
poln	 slastnih	 dobrot,	 vi	 pa	 jih	 boste	 spodbudili,	
naj	 počakajo	 do	 konca	 srečanja,	 saj	 bodo	
priboljški	šotem	še	slajši.			
	

Teme:	
Božji	otrok,	Božja	ljubezen,	Jezus.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Čas	trajanja:	
Nekaj	 minut	 na	 začetku,	 v	 sredini	 in	 na	 koncu	
srečanja.	
	

Priprava:	
Pred	pričetkom	srečanja	postavite	šotor.	
	
	
	

PRIPOMOČKI: 

Majhen	šotor	(uporabite	lahko	tudi	rjuho)	
Dobrote	/	sladkarije	pakirane	vsaka	posebej	
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Če	 je	 potrebno,	 otrokom	 pri	 sestavljanki	
pomagajte.	Ko	končajo,	jim	recite:	»Vidi	se,	da	vas	
Jezus	ljubi!«	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

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

Božja	 beseda	 bila	 podeljena	 na	 pomenljiv	
način.		

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

Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati. 	
b) Omenite	 prošnjo	 vsakega	 otroka.	 Vedeti	

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

c) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

	

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

JEZUS	TE	LJUBI	(aktivnost)	
Otroci	 uživajo	 v	 sestavljanju,	 medtem	 pa	
spoznajo	pomembno	resnico.	
	

Teme:	
Jezus,	ljubezen.	
	
	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	pričetkom	srečanja	natisnite	predlogo	 Jezus	
te	 ljubi	 in	 sliko	 nalepite	 na	 palčke.	 Ko	 se	 izdelek	
posuši,	 izrežite	 sliko	ob	 robovih	 vsake	palčke,	 da	
dobite	 sestavljanko.	 Za	 vsakega	 otroka	 lahko	
pripravite	 svojo	 sestavljanko	 ali	 pa	 oblikujete	
ekipe	in	vsaka	ekipa	sestavi	eno	sestavljanko.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	 podajte	 sestavljanko.	 Medtem	 ko	 se	
ukvarjajo	z	njo,	naštejte	nekaj	načinov,	na	katere	
nam	 Jezus	 izkazuje	 svojo	 ljubezen.	 Na	 primer:	
»Zapustil	je	nebesa	in	prišel	na	zemljo,	da	bi	nam	
pomagal«,	 ali	 »Nase	 je	 vzel	 kazen	 za	 vse	 slabe	
stvari,	ki	smo	jih	storili«,	ali	»Za	nas	 je	ustvaril	ta	
svet.«	
	

PRIPOMOČKI: 

Lesene	palčke	od	sladolednih	lučk	
Predloga	 Jezus	 te	 ljubi	 (str.	 6)	 –	 lahko	
izberete	tudi	drugo	sliko	po	lastni	izbiri	

»Česar oko ni videlo in 
uho ni slišalo in kar v 

človekovo srce ni prišlo, 
kar je Bog pripravil tem, ki 

ga ljubijo.« 
1 Korinčanom 2,9 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

Pojasnite	otrokom	pomen	vrstice	in	jo	nato	skupaj	še	
nekajkrat	ponovite.	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	
neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	
uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 da	 bodo	 otroci	
vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod: 	
Ali	 ste	 vedeli,	 da	 nam	 Jezus	 pripravlja	 prostor	 v	
nebesih?	Nekega	čudovitega	dne	bomo	lahko	tam	
z	njim.	Kako	srečen	dan	bo	to!	
	

Preberite	Janez	14,1-4	
	

Vprašanja	za	razpravo:	
1) Jezus	nam	je	naročil,	naj	se	ne	vznemirjamo.	

Kaj	moramo	storiti	namesto	tega?	(Zaupati	v	
Boga	in	Jezusa.)	

2) Česa	pravi	 Jezus,	da	 je	 veliko	 v	Očetovi	hiši?	
(Bivališč.)	

3) Ali	bi	nam	Jezus	povedal	vse	to,	če	ne	bi	bilo	
res?	(Ne,	Jezus	ne	laže.)	

4) Kdo	 nam	 v	 nebesih	 pripravlja	 prostor?	
(Jezus.)	

5) Jezus	je	rekel,	da	bo	nekega	dne	prišel	in	nas	
vzel	k	sebi.	Kam	nas	bo	vzel?	(V	nebesa.)	

6) Kako	lahko	poznamo	pot	do	nebes?	(Tako	da	
sledimo	Jezusu).									

	
	
	
PRIPRAVI	PROSTOR	(tematski	pogovor)	
Tako	 kot	 so	 nam	 starši	 doma	 pripravili	 sobo	 s	
posteljo,	 tako	 nam	 Jezus	 pripravlja	 prostor	 v	
nebesih.	
	

Teme:	
Blagoslovi,	nebesa,	Božje	kraljestvo.	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	pokažite	hišico	za	punčke.	Razložite	jim,	
da	 boste	 potrebovali	 dva	 ali	 tri	 prostovoljce,	 ki	
bodo	 v	 njej	 pomagali	 urediti	 prijetno	 in	 udobno	

otroško	 sobo.	 Eden	 od	 otrok	 naj	 v	 sobo	 postavi	
posteljico,	 drugi	 stol;	 naslednji	 lahko	 vanjo	
postavi	 npr.	 omaro.	 Recite:	 »Ali	 ni	 tole	 urejanje	
sobe	 v	 hiški	 zabavno?	 Vaši	 starši	 so	 si	 prav	 tako	
vzeli	čas	in	zelo	skrbno	uredili	vašo	sobo.	Naštejte	
nekaj	 stvari,	 zaradi	 katerih	 se	 vam	 zdi	 le-ta	
posebna.«	Nato	naj	otroci	odgovorijo.	
	

Ali	 ste	 vedeli,	 da	 je	 Jezus	 odšel	 v	 nebesa,	 da	 bi	
nam	pripravil	prostor?	Sveto	pismo	nam	v	Prvem	
pismu	Korinčanom	2,9	pravi:	»Česar	oko	ni	videlo	
in	uho	ni	 slišalo	 in	kar	v	človekovo	srce	ni	prišlo,	
kar	je	Bog	pripravil	tistim,	ki	ga	ljubijo.«	Bog	nam	
v	 nebesih	 pripravlja	 tako	 krasne	 stvari,	 da	 si	 jih	
niti	zamisliti	ne	moremo.	V	Janezovem	evangeliju	
14,2	 nam	 Jezus	 pravi,	 da	 je	 v	 hiši	 Jezusovega	
Očeta	 veliko	 bivališč	 in	 da	 odhaja	 tja,	 da	 bi	 nam	
pripravil	prostor.	
	
	
	
PRAZEN	KOVČEK	(tematski	pogovor)	
Kovček	nam	pride	prav,	kadar	se	odpravljamo	na	
potovanje,	 toda	 za	 odhod	 v	 nebesa	 ga	 ne	
potrebujemo.	
	

Teme:	
Sreča,	nebesa,	Božje	kraljestvo.	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	8	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	boste	 razložili,	 da	potrebujemo	kovček,	
kadar	 gremo	 na	 zemeljsko	 potovanje,	 vendar	 pa	
ga	ne	bomo	potrebovali,	ko	bomo	šli	v	nebesa.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Tukaj	 imam	 en	 predmet,	 ki	 ga	 vsi	 poznamo	 –	
kovček.	 Na	 kaj	 pomislite,	 ko	 vidite	 nekoga	 s	
kovčkom?	 (Otroci	 naj	 odgovorijo.)	 Ko	 vidimo	
človeka,	 ki	 nosi	 kovček,	 običajno	 najprej	
pomislimo,	 da	 gre	 na	 potovanje	 ali	 izlet.	 Morda	
odhaja	 na	 poslovno	 potovanje,	 počitnice	 ali	 pa	
gre	 obiskat	 sorodnike	 ali	 prijatelje.	 Mogoče	
potuje	v	drugo	mesto,	drugo	državo	ali	celo	v	nek	
oddaljen	eksotičen	kraj.	O	nečem	pa	smo	lahko	
	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Hišica	za	punčke	s	pohištvom	

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (8 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Majhen	kovček	
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prepričani:	v	kovčku	so	stvari,	za	katere	menimo,	
da	jih	moramo	vzeti	s	seboj.	
Kaj	bi	vi	spakirali,	če	bi	šli	na	potovanje?	(Dovolite	
otrokom	 odgovoriti.)	 Oblačila,	 igrače,	 plišasto	
žival,	blazino	…	
Zaradi	 vseh	 teh	 stvari	 bo	 naše	 potovanje	
udobnejše.	 Drugače	 pa	 bi	 morali	 ob	 prihodu	 na	
cilj	še	veliko	nakupiti.	
(Sedaj	odprite	kovček,	tako	da	lahko	otroci	vidijo,	
da	je	prazen.)	
Veste,	Bog	ima	tudi	za	nas	v	načrtu	prav	poseben	
izlet.	 To	 ni	 potovanje	 v	 drugo	 mesto,	 niti	 drugo	
državo.	Mogoče	boste	pomislili,	da	gre	za	kakšen	
eksotičen	kraj.	Ali	veste,	kam	nas	Bog	želi	peljati?	
Tako	je,	v	nebesa.	
Ko	bomo	šli	v	nebesa,	nam	ne	bo	 treba	spakirati	
kovčka.	Ne	bomo	potrebovali	ne	 igrač,	ne	blazin,	
niti	oblek	ali	čevljev.	Jezus	nam	že	sedaj	pripravlja	
prostor	 v	 nebesih,	 in	 ko	 bomo	 prišli	 tja,	 bomo	
imeli	 vse,	 kar	 potrebujemo,	 da	 bomo	 srečni	 in	
nam	 bo	 udobno.	 Sveto	 pismo	 celo	 pravi,	 da	 nas	
bo	Bog	odel	v	oblačila	odrešenja	(Izaija	61,10).	
	
	
	

Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	 lahko	 zahvalijo	 Bogu	 za	 prigrizke	 in	 ostale	
blagoslove.	 Zaključna	 molitev	 naj	 je	 kratka.	
Zapomnite	 si,	 da	 otroci	 želijo	 čim	 prej	 zagristi	 v	
prigrizek	ali	preiti	na	naslednjo	fazo	dneva.	
	

Prigrizek:	
Otrokom	razdelite	sladke	pomaranče.	Medtem	ko	
jedo,	 jim	 pojasnite,	 da	 bodo	 v	 nebesih	 še	 veliko	
boljše	 stvari	 kot	 na	 svetu,	 kjer	 trenutno	 živimo.	
Navdušeno	in	s	preprostimi	izrazi	orišite	otrokom,	
kako	 čudovita	 bodo	 nebesa,	 tako	 da	 bodo	
razumeli.	
	
	
	
POTRPLJENJE,	PROSIM!	 (aktivnost)	 –	2.	del	 (glej	
na	1.	strani	zgoraj)	
ali	igra	v	nadaljevanju	(po	želji)	
	
	
	
	

IZGUBLJENA	IN	NAJDENA	
Otroci	bodo	iskali	izgubljeno	ovco.	
	

Teme:	
Prilike,	jagnje,	izgubljenost.	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	pričetkom	srečanja	skrijte	en	čokoladni	cekin	
in	plišasto	ovco	na	VIDNO	mesto.	Ne	smete	ju	
skriti	znotraj	nečesa,	biti	morata	postavljena	tako,	
da	ju	bodo	lahko	našli	tudi	mlajši	otroci.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pred	 igro	 otrokom	 preberite	 priliko	 o	 izgubljeni	
drahmi	in/ali	izgubljeni	ovci	iz	Lukovega	evangelija	
15.	 Ko	 končate	 z	 branjem,	 naj	 otroci	 prično	 z	
iskanjem	 cekina	 in	 ovčke.	 Ko	 nekdo	 izmed	 njih	
zagleda	 katerega	 od	 teh	 predmetov,	 naj	 reče:	
»Našel	 sem	 svoj	 izgubljeni	 cekin«	 ali	 »Našel	 sem	
svojo	 izgubljeno	 ovco«,	 vendar	 ju	 ne	 smejo	
pobrati.	Otrok,	ki	prvi	najde	oboje,	cekin	in	ovčko,	
zmaga.	 Ob	 koncu	 igre	 dajte	 vsakemu	 otroku	
čokoladni	cekin.	
	
	
	
	

Na	koncu	srečanja	dajte	vsakemu	otroku	kopijo.	
	

		

	
	 	 	

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Čokoladni	cekini	
Plišasta	ovčka	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

NASLEDNJI	TEDEN	
Izberite	novo	serijo	lekcij.	
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Kaj smo se naučili: 

Naslov današnje lekcije je bil »Nebeški dom«. Otroci so se naučili, da Jezus 
kristjanom pripravlja prostor v nebesih in da ima Bog za tiste, ki ga ljubijo, v načrtu 
mnogo lepih stvari. Kako srečen dan bo, ko bomo Božji otroci skupaj z Bogom v 
nebesih (svetopisemsko besedilo iz Janeza 14,1-3).  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripra- 
vil tistim, ki ga ljubijo.« (1 Korinčanom 2,9)  
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako mu bo to pomagalo utrditi znanje, pridobljeno na verouku. 
 
 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako pa mu bo to pomagalo, da utrdi znanje, pridobljeno med 
veroukom. 

 

Dnevna molitev: 

Peljite otroka na enega njegovih najljubših krajev. Uživajte v druženju, potem pa 
mu povejte, da bodo nebesa še boljša. Pojasnite otroku, da Bog tistim, ki ga ljubijo, 
pripravlja veliko dobrih in lepih stvari, in le-te so boljše od vsega, kar si lahko 
predstavljamo. 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
Dragi starši! 
 

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