
		

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.	
	

BOG SLIŠI MOJE 
MOLITVE 

MOLITEV 

Ta	 lekcija	 bo	 otrokom	 pomagala	 razumeti,	 da	 Bog	 resnično	 sliši	 naše	
molitve,	tudi	takrat,	ko	tega	ne	znamo	izraziti	s	pravimi	besedami.			

	

 
 

2. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

»Kar koli boste prosili v 
mojem imenu, bom 

storil.« 
Janez 14,14a 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

Teme:		
Ana,	molitev.	

	
Vsakemu	 otroku	 pripravite	 kopijo	 predloge	 (str.	
5).	 Najprej	 naj	 povežejo	 pike	 in	 nato	 sliko	
pobarvajo.	
	
	

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

prisotnih.	

Ta	vrstica	bo	dala	otrokom	zagotovilo,	da	Bog	sliši	
naše	molitve	in	odgovori	na	njih,	ko	so	v	skladu	z	
njegovo	voljo.		
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
Anini	molitvi	neposredno	 iz	Svetega	pisma.	Če	 je	
mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	da	bodo	
otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod: 	
Današnja	 zgodba	 sega	 daleč	 v	 preteklost,	 celo	 v	
čas,	 preden	 se	 je	 rodil	 Jezus.	 Govori	 o	 ženi	 po	
imenu	Ana.	Bila	 je	ena	izmed	dveh	žena	moža,	ki	
mu	 je	 bilo	 ime	 Elkana.	 Ana	 je	 bila	 zelo	 žalostna,	
ker	se	je	vse	bolj	starala,	otrok	pa	ni	imela.	Druga	
žena,	 Penina,	 pa	 je	 imela	 sinove	 in	 hčere.	 Anino	
gorje	je	bilo	še	večje,	ker	jo	je	Penina	vsakič,	ko	je	
šla	 Ana	 v	 tempelj	 častit	 Boga,	 zasmehovala,	 ker	
nima	otrok.	To	 je	Ano	tako	žalostilo,	da	 je	zaradi	
tega	 jokala.	 Potem	 pa	 se	 je	 nekega	 dne	 odločila	
moliti.	
	

Preberite	1	Samuel	1,1-17,	20	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Zakaj	 je	 bila	 Ana	 tako	 žalostna?	 (Zato,	 ker	 ni	

imela	nobenih	otrok.)		
2) Kako	je	Ana	prosila	za	Božjo	pomoč?	(Tako	da	

je	molila.)	
3) Za	kaj	je	Ana	prosila	v	molitvi?	(Za	sina.)	
4) Ali	mislite,	da	je	Ana	bila	vesela,	ker	je	molila	k	

Bogu?	(Da,	zato	ker	ji	je	Bog	dal	sina.)	
5) Ali	 lahko	 podelite	 z	 nami	 dogodek,	 ko	 je	 Bog	

dal	 odgovor	 na	 vašo	 molitev?	 (Dovolite	
otrokom	odgovoriti.)	

	
	
	
UGANI,	KAJ	SLIŠIŠ	(aktivnost)	
Otroci	 bodo	 ugotavljali,	 kakšni	 zvoki	 so	
proizvedeni	z	različnimi	predmeti	in	se	naučili,	da	
Jezus	natačno	ve,	kdo	smo,	ko	molimo.	
	

Temi:	
Poslušati,	molitev.	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 poiščite	 pet	 ali	 šest	 znanih	
predmetov,	 ki	 proizvajajo	 zvok.	Vse	 te	predmete	
položite	v	veliko	papirnato	vrečko.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Postavite	se	pred	otroke	 in	recite,	da	bodo	sedaj	
vsi	 zaprli	 svoje	 oči.	 Nato	 vzamite	 iz	 vrečke	 en	
predmet	in	proizvedite	zvok	(morda	bi	bilo	dobro,	
da	ste	obrnjeni	s	hrbtom	k	otrokom,	da	tudi	tisti,	
ki	 radovedno	 pogledujejo,	 ne	 morejo	 videti	
predmeta).	 Nato	 predmet	 pospravite	 nazaj	 v	
vrečko.	 Otroci	 lahko	 oči	 spet	 odprejo.	 Nato	 jih	
vprašajte,	 če	 vedo,	 s	 katerim	 predmetom	 ste	
proizvedli	 zvok.	 Dajte	 jim	 vedeti,	 če	 je	 bil	 njihov	
odgovor	pravilen	oz.	nepravilen,	preden	greste	do	
drugega	predmeta.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Včasih	lahko	neko	stvar	prepoznamo	že	po	zvoku.	
Spet	 drugič	 pa	 sam	 zvok	 ni	 dovolj,	 predmet	
moramo	 tudi	 videti.	 Toda	 ko	 molimo,	 nam	 ni	
potrebno	skrbeti,	kako	zvenimo	ali	če	nas	bo	Bog	
slišal.	On	bo	vedel,	kdo	moli,	ker	Jezus	nese	naše	
molitve	 k	 Bogu	 Očetu.	 Lahko	 molimo	 in	 smo	
prepričani,	da	Bog	sliši	naše	molitve	in	bo	na	njih	
tudi	odgovoril.		
	

Sveto	pismo	pravi:	In	to	je	zaupnost,	ki	jo	imamo	z	
njim:	 on	 nas	 usliši,	 kadar	 ga	 prosimo	 po	 njegovi	
volji.	 In	 če	 vemo,	 da	 nas	 v	 vsem	 posluša,	 za	 kar	
koli	ga	prosimo,	tudi	vemo,	da	že	imamo,	kar	smo	
ga	prosili	(1	Janez	5,14-15).	
	
	
	
BOG	ME	SLIŠI	(pogovor	s	pomočjo	predmeta)	
Pogovor	z	Bogom	je	preprost!	
	

Tema:	
Molitev	

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Piščalka,	 harmonika,	 spenjač,	 zvon,	 ropotuljica	 –	
ali	nek	drug	znan	predmet	s	prijetnim	zvokom	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (7 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Piščalka,	 harmonika,	 spenjač,	 zvon,	 ropotuljica	 –	
ali	nek	drug	znan	predmet	s	prijetnim	zvokom	

PRIPOMOČKI: 
2	pločevinki	ali	plastična	kozarca	
Majhen	žebelj	in	kladivo	
Dolg	kos	vrvice	
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Priprava:	
Pred	srečanjem	uporabite	žebelj	 in	ga	s	pomočjo	
kladiva	 udarite	 v	 sredino	 dna	 pločevinke	 oz.	
kozarca	ter	tako	naredite	luknjo.	Skozi	luknjo	prve	
pločevinke	 potegnite	 vrvico	 in	 zvežite	 vozelj	 na	
koncu	vrvice,	tako	da	vrvica	ne	more	skozi	luknjo.	
Enako	naredite	tudi	z	drugo	pločevinko.		
	

Kaj	boste	povedali:	
Začnite	tako,	da	otroke	vprašate,	kakšni	so	načini,	
da	 komuniciramo	 na	 daljavo	 (seznam	 bo	 morda	
vključeval	 pismo,	 elektronsko	 pošto,	 telefon).	
Recite	otrokom,	da	so	v	preteklosti	ljudje	pošiljali	
sporočila	preko	telegrafa.	Telegraf	je	bil	stroj,	ki	je	
preko	žic	pošiljal	posebno	kodo.	Telegrafisti	so	na	
ta	 način	 lahko	 pošiljali	 sporočila	 iz	 enega	 kraja	 v	
drugega.		
Recite:	»Sedaj	vam	bom	to	demonstrirala,	vendar	
bom	 potrebovala	 prostovoljca.«	 Potem,	 ko	
izberete	 pomočnika,	 ga	 prosite,	 da	 se	 oddalji	 od	
vas	 s	 pločevinko	 v	 roki	 tako	 daleč,	 da	 bo	 vrvica	
napeta.	 Otrok	 si	 naj	 pločevinko	 prisloni	 k	 ušesu.	
Pločevinko	 naj	močno	 drži,	 da	mu	 ob	 potegu	 ne	
pade	 iz	 rok.	 Ko	 si	 pločevinko	 prisloni	 k	 ušesu,	
zašepetajte	 v	 pločevinko:	 »Bog	 te	 zelo	 ljubi.«	
Otrok	 bi	 moral	 biti	 sposoben	 slišati	 sporočilo	
glasno	 in	 jasno,	 če	 ne,	 poskušajte	 sporočilo	
ponoviti	malo	glasneje.		
Skozi	 leta	 so	 se	 stvari	 spremenile.	 Od	 telegrafov	
smo	prišli	na	telefone	in	od	telefonov	do	mobilnih	
telefonov.	Sedaj	lahko	pokličemo	nekoga	iz	skoraj	
vseh	krajev	na	svetu	in	ni	potrebno,	da	je	telefon	
povezan	z	žico.		
Otroci,	 ali	 veste,	 da	 obstaja	 še	 boljši	 način	
komuniciranja?	 Imenuje	 se	 molitev.	 Molitev	 je	
najmočnejši	 način	 komuniciranja	 z	 Bogom.	
Molitev	 se	 ne	 bo	 nikoli	 spremenila,	 molimo	 na	
enak	način,	 kot	 so	molili	 pred	 sto	 ali	 tisoč	 leti.	 Z	
Bogom	se	lahko	pogovarjamo	kadarkoli	in	kjerkoli	
preprosto	tako,	da	molimo	k	njemu.		
	
	
	
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.	
	

Prigrizek:	
Za	današnji	prigrizek	prinesite	nekaj,	kar	ob	ugrizu	
proizvede	 zvok	 (npr.	 čips).	 Začnite	 z	 molitvijo	 k	
Bogu	 in	zahvaljevanjem,	da	on	sliši	naše	molitve.	
Medtem	 ko	 otroci	 jedo	 prigrizek,	 jih	 vprašajte,	
katera	 hrana	 še	 proizvaja	 zvok,	 ko	 jo	 jemo	
(jabolko,	surov	korenček,	orehi	 itd.)	Katera	hrana	
pa	 skoraj	 ne	 proizvede	 zvoka?	 (Puding,	 sir,	 juha	
itd.)	 Nekaterim	 odraslim	 se	 zdijo	 otroški	 glasovi	
majhni	 in	 otročji,	 kot	 smešni	 zvoki,	 narejeni	 s	
hrano,	 toda	 Bogu	 so	 besede	 otrok,	 še	 posebej	
besede,	 izrečene	 v	molitvi,	 zelo	 pomembne.	 Bog	
sliši	 in	 odgovarja	 na	 molitve	 otrok	 enako	 kot	
odgovarja	na	molitve	odraslih.		
	
	
	
Igra	 Telefon	 –	 otroci	 naj	 se	 usedejo	 v	 krog.	
Začnite	 pri	 enem	otroku	 in	mu	 zašepetajte	 neko	
frazo	 v	 uho.	 To	 isto	 frazo	 naj	 otrok	 zašepeta	
drugemu	otroku	–	tako	nadaljujte,	dokler	fraze	ne	
sliši	 zadnji	 otrok,	 ki	 mora	 frazo,	 ki	 jo	 je	 slišal,	
povedati	 naglas.	 Primerjajte	 original	 z	 izrečeno	
frazo.	(Primeri	fraz:	Bog	vedno	sliši	našo	molitev	/	
Jezus	je	zelo	vesel,	ko	molimo	/	Če	prosimo	nekaj	
v	 Jezusovem	 imenu,	 bo	 on	 to	 storil	 /	 Molimo	
lahko	kadarkoli	–	zjutraj,	opoldan	ali	zvečer).		
Primerjajte	to	igro	s	tem,	kako	Bog	natančno	sliši,	
kaj	 molimo	 in	 kaj	 s	 tem	 mislimo,	 tudi	 če	 ne	
povemo	točno	tako.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	
	
	
	
	
	
	

	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
izvedeli	 boste	 še	 za	 več	 načinov,	
kako	lahko	slavimo	Boga.		



2			.	lekcija	–	BOG	SLIŠI	MOJE	MOLITVE	
	

4	

Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil o ženi po imenu Ana. Bila je zelo žalostna, ker je mislila, 
da ne more imeti otrok. Vendar je vztrajno molila in prosila za sina ter obljubila, da 
ga bo dala nazaj Bogu. Bila je odločna. Čez nekaj časa je Bog uslišal njeno molitev 
in jih dal sina, ki ga je poimenovala Samuel. Bog vedno sliši naše molitve in želi, da 
molimo k njemu. Včasih ne vemo, kaj reči, toda vedno lahko Boga prosimo za 
pomoč. On sliši naše molitve. Tako kot Ana, moramo tudi mi vedno znova moliti k 
Bogu (svetopisemsko besedilo iz 1 Samuela 1,10-17, 20).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil!« (Janez 14,14a)  
 
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: 

Vprašajte otroka, če je neka stvar, za katero je lahko hvaležen. Poizvedite, ali vaš 
otrok ve, komu se je potrebno zahvaliti za te stvari. Prav tako si vzemite čas in 
spomnite otroka, da ob kakršni koli potrebi, lahko vedno molimo k Bogu. On vedno 
posluša naše molitve. Vzamite si vsak dan v tem tednu čas, da molite skupaj z 
otrokom in se zahvalite za vsaj eno specifično stvar. Vsak dan izberite nekaj 
drugega. Spomnite otroka, da moramo biti najbolj hvaležni za to, da je Bog Oče 
poslal svojega Sina za nas.   

Dnevna molitev: 

Dragi nebeški Oče, hvala ti za to priložnost, da lahko preživim nekaj časa s tabo. 
Hvala, da lahko sedim tukaj in govorim o vseh velikih stvareh, ki si jih storil. 
Hvaležen sem za priložnost, da lahko prosim za tvojo pomoč kadar koli sem v 
potrebi. Tako čudovito je, da si ti vedno tukaj in prisluhneš temu, kar imam za 
povedati. 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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Molitev 
2. lekcija: BOG SLIŠI MOJE MOLITVE 
 
Prevod: Sabina M. Scobie 
Tehnična ureditev: Sabina M. Scobie 
Ljubljana, 2017 
 
Material ni za prodajo. 
 

Prayer 
Lesson 2: GOD HEARS MY PRAYERS 
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