
		

BEG	IZ	
EGIPTA	

MOJZESOVO	ŽIVLJENJE	

Pričujoča	 lekcija	 govori	 o	 tem,	 kako	 je	 Bog	 pomagal	 svojemu	 ljudstvu	
pobegniti	 iz	Egipta.	Otroci	se	bodo	naučili,	da	ni	ničesar	močnejšega	od	
Boga.	Bog	nas	čudežno	ščiti.	

	

	
	

2.	lekcija	
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Teme:	
Čudeži,	Mojzes,	Božja	moč,	zaščita.	
	
	
	
Z	otroki	se	igrajte	igro,	v	kateri	je	eden	izmed	vas	
vodja	in	hodi	po	sobi,	drugi	pa	mu	sledijo,	hodijo	
za	 njim	 in	 ponavljajo	 različne	 naloge	 (na	 primer:	
vsi	 hodite	 po	 sobi	 za	 vodjo,	 nato	 se	 na	 njegov	
ukaz	 ustavite	 in	 vsi	 hkrati	 poskočite	 na	 mestu,	
dajte	 roke	 nad	 glavo	 in	 zaploskajte,	 potem	 spet	
hodite	 ipd.)	Ko	končate	z	 igro,	razložite	otrokom,	
da	 je	 v	 današnji	 zgodbi	 Božje	 ljudstvo	 sledilo	
Mojzesu	iz	suženjstva.	
	
	
	
	
Začetna	 molitev	 je	 pomemben	 del	 vsakega	
srečanja	 tudi	 za	predšolske	otroke.	Kaže	namreč,	
da	je	čas	za	pričetek	verouka	in	začetno	aktivnost.	
Molitev	 dá	 otrokom	 vedeti,	 da	 je	 čas	 za	 resne	
stvari,	 prav	 tako	 pa	 vam	 omogoči,	 da	 povabite	
Svetega	Duha,	naj	 ima	vse	pod	nadzorom	v	 času	
srečanja.		
	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
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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) Bolj	kot	da	se	zanašate	na	svoj	spomin,	si	stvari,	

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

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

d) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

OB	PRIHODU	OTROK	(10	minut)	

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

Uvod:		
Današnjo	zgodbo	lahko	najdemo	v	Stari	zavezi,	in	
sicer	v	Drugi	Mojzesovi	 knjigi.	Hebrejsko	 ljudstvo	
je	 bilo	 dolgo	 časa	 prisiljeno	 živeti	 in	 delati	 v	
Egiptu.	 Bog	 je	 želel	 dati	 Hebrejcem	 zemljo,	 ki	 bi	
bila	 njihova	 in	 kjer	 bi	 lahko	 živeli.	 Naročil	 je	
Mojzesu,	 naj	 pove	 egiptovskemu	 vladarju,	
imenovanemu	 faraon,	 naj	 spusti	 Božje	 ljudstvo.	
Toda	faraon	ga	ni	poslušal,	zato	je	Bog	poslal	nad	
Egipčane	mnoge	nadloge,	da	bi	prepričal	faraona,	
naj	 spusti	 Božje	 ljudstvo.	 Pa	 poglejmo,	 ali	 se	 je	
faraon	na	koncu	le	vdal.	
	
Preberite	nadaljevanje	zgodbe	(str.	6)		
Druga opcija 
Preberite	2	Mojzes	14,5-31	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Faraon	 je	dovolil	Božjemu	 ljudstvu	oditi.	Zakaj	

si	 je	 kasneje	 premislil?	 (Božje	 ljudstvo	 je	 za	
faraona	 opravljalo	 vsa	 dela.	 Če	 bi	 odšli,	 bi	
morali	Egipčani	delati	sami.)		

2) Kaj	 so	 storili	 Izraelci,	 ko	 so	 videli,	 da	 jih	
faraonova	 vojska	 zasleduje?	 (Zelo	 so	 se	
prestrašili	in	vpili	k	Bogu.)	

3) Kaj	 je	Mojzes	rekel	 ljudstvu?	 (Naj	se	ne	bojijo,	
ker	se	bo	Bog	bojeval	zanje.)	

4) Kaj	 je	 naredil	 Bog,	 ko	 je	Mojzes	 iztegnil	 svojo	
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roko	nad	morje?	(Razdelil	 je	morje,	tako	da	so	
Izraelci	lahko	šli	po	suhem	čez	morje.)	

5) Ali	 je	 faraonova	 vojska	 še	 naprej	 zasledovala	
Božje	ljudstvo?	(Da.)	

6) Kaj	se	 je	zgodilo	s	 faraonovo	vojsko?	 (Vode	so	
se	zlile	nazaj	in	vojska	je	utonila.)	

7) Kar	 je	 Bog	 storil	 v	 tej	 situaciji,	 je	 bil	 zares	
čudež.	Na	kakšne	mogočne	 in	 čudežne	načine	
nam	 Bog	 še	 nudi	 zaščito?	 (Dovolite	 otrokom	
odgovoriti.)	

	
	
	
KAJ	VIDIŠ?	(aktivnost)	
	

Zabavna aktivnost, ki otrokom pomaga usmeriti 
pozornost na podrobnosti. 
	

Teme:	
Čudeži,	Mojzes.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	srečanjem	natisnite	predlogo	kot	plakat.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Preberite	 svetopisemsko	 zgodbo	 o	 Mojzesu,	 ki	
razdeli	Rdeče	morje.	
	

Razložite	otrokom,	da	jim	boste	na	hitro	pokazali	
eno	 sliko	 in	 jim	nato	v	 zvezi	 z	njo	postavili	 nekaj	
vprašanj.	Povejte	jim,	da	boste	to	storili	nekajkrat	
in	da	morajo	biti	zelo	pozorni	na	to,	kar	vidijo.	

Pojasnite	 otrokom,	 da	 nas	 Bog	 ljubi.	 Ni	 se	 nam	
potrebno	 bati.	 Zaupamo	 lahko,	 da	 nam	 bo	 Bog	
pomagal,	ko	ga	bomo	prosili.	
	

»Moja	pomoč	je	od	
Gospoda,	ki	je	naredil	

nebo	in	zemljo.«	
Psalm	121,2	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	

Predloga	»Kaj	vidiš?«	(str.	7) 
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Otrokom	pokažite	sliko	 in	 jim	zastavite	naslednja	
vprašanja:	

1) Katera	 oseba	 iz	 Svetega	 pisma	 je	 na	 sliki?	
(Mojzes.)	

2) Kaj	počne?	(Deli	Rdeče	morje.)	
Sliko	 pokažite	 drugič	 in	 zastavite	 otrokom	
vprašanja:	

3) Kakšne	barve	je	Mojzesova	halja?	(Modre.)	
4) Kakšne	 barve	 so	 robovi	 rokavov	 na	 halji?	

(Rdeči.)	
Nato	sliko	pokažite	še	tretjič	in	otroke	vprašajte:	

5) Koliko	rib	je	na	sliki?	(Dve.)	
6) Kaj	 leži	 pred	 Mojzesom	 na	 morskem	 dnu?	

(Kamni.)	
	

Pojasnite	otrokom,	da	je	zelo	pomembno,	da	smo	
pozorni,	 ko	 se	 učimo	nove	 stvari,	 še	 posebej,	 ko	
se	učimo	nove	stvari	iz	Svetega	pisma.	
	
	
	
PREČKANJE	RDEČEGA	MORJA	(igra)	
	

Otroci s pomočjo te igre dobijo predstavo o tem, 
kako bi bilo prečkati Rdeče morje.  
	

Teme:	
Mojzes,	Božja	moč,	zaščita.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Preden	se	začnete	igrati,	preberite	svetopisemsko	
zgodbo	o	Mojzesu,	ki	razdeli	Rdeče	morje.		
	

Rjuha	naj	 bo	na	 tleh	pred	otroki,	 dva	odrasla	 pa	
naj	 jo	držita	 za	vse	 štiri	 vogale.	Otroci	naj	na	eni	
strani	 rjuhe	 naredijo	 vrsto.	 Prvi	 otrok	 v	 vrsti	 bo	
igral	Mojzesa	in	dvignil	svojo	roko.	Ko	bo	to	storil,	
naj	 odrasla	 hitro	 dvigneta	 rjuho	 visoko	 nad	 svoji	
glavi.	 Ko	 rjuha	 plapola	 nad	 njimi,	 naj	 otroci	
stečejo	pod	njo	na	drugo	stran.	Če	so	otroci	pod	
rjuho,	ko	se	ta	spusti,	so	izpadli	iz	igre.	Otroci	naj	
se	v	vrsti	izmenjujejo,	tako	da	bo	vsak	enkrat	prvi	
in	bo	lahko	igral	Mojzesa.	
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Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	 lahko	 zahvalijo	 Bogu	 za	 prigrizke	 in	 ostale	
blagoslove.	 Zaključna	 molitev	 mora	 biti	 kratka.	
Zapomnite	 si,	 da	 otroci	 želijo	 čim	 prej	 zagristi	 v	
prigrizek	 ali	 preiti	 na	 naslednjo	 fazo	 svojega	
dneva.	
	
Zaključna	molitev	naj	bi	vsebovala	naslednje:	
a) Čaščenje	 Boga	 za	 priložnost	 da	 se	 učimo	 o	

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

prigrizek	in	mnoge	druge	blagoslove.	
	
Prigrizek:	
Začnite	z	molitvijo	in	se	zahvalite	Bogu	za	vse,	kar	
dela	 za	 nas.	 Otrokom	 lahko	 ponudite	 kozarec	
vode	in	slane	prestice.		
	
	
	
	
BOG	PRAVI	(igra)	
	

Zabavna igra, ki bo otrokom pomagala Jezusa 
postaviti na prvo mesto. 
	

Teme:	
Slediti	Bogu,	poslušnost.		

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	naj	naredijo	vrsto	z	obrazi	proti	vam.	Igra	je	
preprosta	 in	 bo	 otrokom	 pokazala,	 da	 imamo	
vedno	izbiro,	da	smo	poslušni	temu,	kar	reče	Bog	
in	ga	damo	na	prvo	mesto,	ali	pa	tega	ne	storimo	
in	tako	izgubimo	svojo	priložnost.		

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

PRIPOMOČKI:	

Rjuha. 

PRIPOMOČKI:	

Nič. 
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	NASLEDNJI	TEDEN	
Ali	 mislite,	 da	 so	 bili	 Mojzes	 in	
ostalo	 ljudstvo	 veseli,	 ko	 so	 bili	
rešeni	iz	Egipta?	Žal	temu	ni	bilo	
tako.	Pridite	spet	naslednji	teden	
in	izvedeli	boste	zakaj.	

	

Kaj	boste	povedali:	
V	 Svetem	 pismu	 nam	 Bog	 naroča,	 naj	 naredimo	
veliko	stvari	–	včasih	ga	ubogamo,	včasih	pa	tudi	
ne.	 Igrali	 se	 bomo	 igro	 in	 videli	 bomo,	 ali	 lahko	
slišimo,	kaj	nam	Bog	pravi	 in	potem	storimo,	kar	
želi	 od	 nas.	 Toda	 edini	 način,	 da	 v	 tej	 igri	 nekaj	
naredite,	 je	 ta,	 da	 morate	 najprej	 mene	 slišati	
reči:	 »Bog	 pravi«.	 Če	 od	 mene	 ne	 slišite	 teh	
besed,	pa	 vseeno	nekaj	naredite,	boste	 izpadli	 iz	
igre.	 Pa	 začnimo.	 (Uporabite	 lahko	 spodnje	
primere	ali	pa	si	izmislite	svoje.)	
	
Bog	pravi:	»Povzdigni	svoje	roke	k	nebu.«	
	
Bog	pravi:	»Rokuj	se	s	sosedom.«	
	
Bog	pravi:	»Poskakuj	gor	in	dol!«	
	
Bog	pravi:	»Pozdravi	svojega	soseda.«	
	
Bog	pravi:	»Reci	prijatelju:	›Adijo!‹«	
	
Bog	pravi:	»Steci	k	mizi!«	
	
Bog	pravi:	»Potrepljaj	nekoga	po	rami.«	
	
Bog	pravi:	»Zavpij	Aleluja!«	
	
Bog	pravi:	»Usedi	se	na	tla.«	
	
Bog	pravi:	»Zavpij	svoje	ime.«	
	
Bog	pravi:	»Skleni	roke	in	moli.«	
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	odnese	domov.	
	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Tema	današnje	lekcije	je	bil	pobeg	Izraelcev	iz	Egipta.	Otroci	so	se	naučili,	da	je	Bog	
vsemogočen	 in	da	 ljubi	 ter	 ščiti	 svoje	 ljudstvo.	Naučili	pa	so	se	 tudi,	da	 lahko	kot	
verniki	 zaupamo	Bogu,	da	nam	bo	pomagal,	 ko	kličemo	k	njemu	 (svetopisemsko	
besedilo	iz	2	Mojzes	14,5-31).		

	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Moja	pomoč	je	od	Gospoda,	ki	je	naredil	nebo	in	zemljo.«	(Psalm	121,2)		

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

	

Predlog	za	aktivnost	staršev	in	otroka:	

Razložite	otroku,	da	so	pri	Bogu	vse	stvari	mogoče	in	da	so	znaki	njegovih	čudežev	
povsod	okrog	nas.	Bog	je	ustvaril	nebesa	in	zemljo.	Ustvaril	je	tudi	nas	in	lahko	nas	
potolaži	zavedanje,	da	ima	on	vse	pod	nadzorom.	Izmenjaje	se	naštevajte	primere,	
kjer	ima	Bog	pod	svojim	nadzorom	svet	okoli	nas	in	nebo	nad	nami.	

	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	s	teboj	je	vse	mogoče	in	v	veliko	tolažbo	nam	je	védenje,	da	imaš	ti	
vse	 pod	 nadzorom.	 Hvala,	 da	 nam	 pomagaš	 na	 tako	 veliko	 načinov.	 Ti	 si	
vsemogočen	in	svet,	slavimo	te	in	častimo.	Amen.	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	
Dragi	starši!	
	

Ta	 list	 vas	 seznanja,	 kaj	 se	 je	 vaš	 otrok	 danes	 učil	 pri	 verouku.	 Vključena	 je	
svetopisemska	 vrstica,	 predlagana	 aktivnost	 za	 utrjevanje	 lekcije	 in	 kratka	
molitev.	 Če	 boste	 vključeni	 in	 se	 boste	 pogovarjali	 s	 svojim	 otrokom,	 bo	 to	
poplačano	vam	in	otroku.	
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Uvod:		
Današnjo	zgodbo	lahko	najdemo	v	Stari	zavezi,	in	sicer	v	Drugi	Mojzesovi	knjigi.	Hebrejsko	ljudstvo	je	
bilo	dolgo	časa	prisiljeno	živeti	in	delati	v	Egiptu.	Bog	je	želel	dati	Hebrejcem	zemljo,	ki	bi	bila	njihova	
in	kjer	bi	lahko	živeli.	Naročil	je	Mojzesu,	naj	pove	egiptovskemu	vladarju,	imenovanemu	faraon,	naj	
spusti	Božje	ljudstvo.	Toda	faraon	ga	ni	poslušal,	zato	je	Bog	poslal	nad	Egipčane	mnoge	nadloge,	da	
bi	prepričal	faraona,	naj	spusti	Božje	ljudstvo.	Pa	poglejmo,	ali	se	je	faraon	na	koncu	le	vdal.	
	
2	Mojzes	14,5-31	(parafrazirano)	
Po	 zadnji	 nadlogi	 je	 faraon	 poklical	 Mojzesa	 in	 Arona	 k	 sebi	 in	 jima	 ukazal,	 naj	 zapustita	 Egipt	 in	
vzameta	vse	Božje	ljudstvo	s	seboj.	Egipčani	so	prosili	Hebrejce,	naj	zapustijo	Egipt,	kakor	hitro	je	to	
mogoče.	
	
Čez	dan	 je	Bog	hodil	pred	 ljudmi	v	oblaku,	ponoči	pa	 je	 šel	pred	njimi	kot	ognjeni	 steber,	da	 jim	 je	
razsvetljeval	pot.	Tako	je	ljudstvo	lahko	potovalo	podnevi	in	ponoči.	Ko	so	hodili	že	kar	dolgo	časa,	je	
Bog	naročil	Mojzesu,	naj	se	utaborijo	ob	Rdečem	morju.	
	
Faraon	in	njegovi	služabniki	so	si	premislili	glede	odpustitve	Izraelcev	iz	Egipta.	Dejali	so:	»Le	kaj	smo	
storili?	Pustili	smo	Izraelcem	oditi	in	sedaj	nič	več	ne	delajo	za	nas!«	Tako	je	faraon	zbral	svojo	vojsko	
in	ukazal	vojakom,	naj	privedejo	Božje	ljudstvo	nazaj	v	Egipt.	
	
Izraelci	 so	 povzdignili	 pogled	 in	 zagledali	 egipčansko	 vojsko,	 ki	 je	 hitela	 proti	 njim.	 Zelo	 so	 se	
prestrašili	in	začeli	vpiti	k	Bogu.	Mojzes	je	ljudem	naročil,	naj	se	ne	bojijo	in	naj	ostanejo	mirni,	saj	se	
bo	Bog	bojeval	zanje.	Bog	je	ukazal	Mojzesu,	naj	vzdigne	svojo	palico,	iztegne	svojo	roko	nad	morje	in	
ga	razdeli,	tako	da	bodo	Izraelci	lahko	šli	po	suhem	čez	morje.	
	
Nato	je	Mojzes	iztegnil	svojo	roko	čez	morje.	Bog	je	gnal	morje	z	močnim	vetrom	vso	noč	nazaj.	Vode	
so	se	razdelile	in	Izraelci	so	šli	po	suhem	čez	morje,	vode	pa	so	jim	bile	kakor	zid	na	desni	in	levi.	
	
Celotna	 faraonova	 vojska	 je	 še	 naprej	 zasledovala	 Božje	 ljudstvo.	 Bog	 je	 pogledal	 na	 egiptovsko	
vojsko	 in	 jo	 zbegal.	 Zaviral	 je	 kolesa	 njihovih	 vozov,	 tako	 da	 so	 zelo	 težko	 vozili.	 Egipčani	 so	 rekli:	
»Bežimo	pred	Izraelci,	saj	se	Bog	bojuje	zanje!«	
	
Bog	 je	naročil	Mojzesu,	naj	še	enkrat	 iztegne	svojo	roko	nad	morje,	da	bi	se	vode	zopet	razgrnile	 in	
pogoltnile	 egipčansko	 vojsko.	 Mojzes	 je	 iztegnil	 roko	 in	 vode	 so	 se	 vrnile	 nazaj	 na	 svoje	 mesto.	
Potopile	so	vso	faraonovo	vojsko,	ki	je	Izraelcem	sledila	v	morje.	Nihče	ni	preživel.	
	
Ko	 so	 Izraelci	 videli	mogočno	 Božjo	moč,	 ki	 jo	 je	 Bog	 izkazal	 nad	 Egipčani,	 so	 se	 bali	 Boga	 in	mu	
zaupali.	
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