
		

Uporaba:	
Bog	je	srečen,	ko	želimo	narediti	dobro,	če	je	treba	
nekaj	 popraviti.	 Verovanje	 v	 Jezusa	 pomeni,	 da	
bomo	vedno	pripravljeni	pomagati	izboljšati	stvari!	
	
	

	
	
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.	
	

JOŠIJA 
IN SEDEKIJA 

DOBER KRALJ, SLAB KRALJ 

Ta	lekcija	bo	otroke	naučila,	da	moramo	razmišljati	o	tem,	kaj	je	prav	in	
kaj	narobe,	preden	ukrepamo.	

	

 
 

4. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 
ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	6)		
Svinčniki	
Voščenke	(po	želji)	

Teme:	
	Odločitev,	vera,	slediti	Bogu,	poslušnost,				
	zaupanje.		

	

	
	
POPRAVI	SLIKE	(aktivnost)	
Otroci	 se	 bodo	naučili,	 da	 je	 potrebno	ukrepati,	
če	želimo	narediti	nekaj	prav.	

Teme:	
Slediti	Bogu,	poslušnost,	molitev.	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	predlogo	za	vsakega	otroka.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsakemu	 otroku	 dajte	 predlogo	 in	 svinčnik	 ali	
voščenko	 in	 jih	 prosite,	 naj	 popravijo	 slike.	 Če	
imate	 dovolj	 časa,	 lahko	 otroci	 slike	 tudi	
pobarvajo.	
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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: 	
Jošija	je	bil	kralj,	ki	je	našel	nekaj	posebnega	in	je	
pomagal,	da	je	svoje	ljudi	spreobrnil	nazaj	k	Bogu.	
Njegov	sin	Sedekija,	ki	je	kasneje	postal	kralj	Juda,	
pa	ni	poslušal	Božjega	preroka	Jeremije.	Sedekija	
se	 je	 upiral	 napadajočemu	 kralju	 in	 Bog	 ga	 je	
kaznoval.	
	
Preberite	2	Kraljev	22,8-11;	23,1-4,	25.	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	so	našli	v	templju?	(Knjigo	postave.)		
2) Kako	 se	 je	 odzval	 Jošija?	 (Žalosten	 je	 bil	 in	 je	

pretrgal	 svoja	 oblačila,	 ker	 ljudje	 niso	 bili	
poslušni	Knjigi	postave.)	

3) Kaj	je	Jošija	naredil	s	knjigo	(Prebral	jo	je	vsemu	
ljudstvu	 in	 vsi	 so	 obljubili,	 da	 bodo	 poslušni	
Bogu.)	

4) Kako	 je	 bil	 opisan	 Jošija?	 (»Ni	 bilo	 drugega	
kralja,	ki	bi	služil	Gospodu	z	vsem	srcem,	z	vso	
dušo	in	z	vso	močjo.)	

5) Zakaj	 je	 bil	 Jošija	 dober	 vodja?	 (Ker	 je	 bil	
poslušen	Bogu.)	

	

Preberite	Jeremija	27,12;	2	Kraljev	24,18–25,7.	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	 je	 bilo	 Jeremijevo	 sporočilo	 Sedekiji?	 (Naj	

se	ne	upira	napadajočemu	kralju.)		
2) Ali	je	Sedekija	bil	poslušen	Božjemu	sporočilu?	

(Ni	bil	poslušen.)	
3) Kako	 je	 Sedekija	 bil	 kaznovan?	 (Njegovi	 sinovi	

so	bili	umorjeni,	sam	je	bil	oslepljen	in	postal	je	
jetnik.)	

4) Kaj	bi	bilo	drugače,	če	bi	Sedekija	bil	poslušen	
Bogu?	(Njegovi	sinovi	ne	bi	bili	umorjeni,	on	ne	
bi	bil	slep	in	ne	bi	postal	ujetnik.)	

5) Ali	 naša	 neposlušnost	 škoduje	 tudi	 drugim	
ljudem?	(Da.)	

	

Zaključek:	
Naše	 odločitve	 bodo	 pomagale	 ali	 pa	 škodovale	
drugim.	 Ko	poslušamo	Boga,	 pomagamo	drugim,	
da	 se	 učijo	 o	 Njem.	 Ampak	 ko	 smo	 neposlušni	
bogu,	bodo	posledice	prizadele	nas	in	druge.	
	
	
	
ODVRNI	SVOJO	NOGO	OD	HUDEGA	(ročno	delo)	
Otroci	se	bodo	naučili	udejanjiti	dobro,	ne	hudo.	
	

Tema:	
Poslušnost.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Uporabite	 črni	 marker,	 da	 napišete	 na	 vrh	
otrokovega	 papirja	 »Odvrni	 svojo	 nogo	 od	
hudega.«	 (Pregovori	4,27b)	Nato	na	dno	vsakega	
papirja	 zapišite	 »Jaz	 lahko	 sprejmem	 dobre	
odločitve!«	

Otrokom	 razložite,	 da	 se	 beseda	 »hudo«	 nanaša	 na	
slabe	 stvari,	 ki	 jih	 naredimo.	 Ta	 vrstica	 jim	 bo	
pomagala	razumeti,	da	so	naša	dejanja	lahko	dobra	ali	
slaba.	
	

»Odvrni svojo nogo 
od hudega.« 

Pregovori 4,27b 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Karton	
Barva	
Vlažilni	robčki	za	dojenčke	
Črni	marker		
Voščenke	(po	želji=	
Predloga	z	odtisom	noge	(str.	7)	
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Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	 povejte,	 da	 v	 Pregovorih	 4,27b	 piše:	
»Odvrni	 svojo	nogo	od	hudega.«	Razložite,	da	 to	
pomeni,	 da	 bomo	 razmišljali	 o	 naših	 dejanjih	 in	
naredili	 vse,	 da	 sprejmemo	 dobre	 odločitve	
namesto	 slabih.	 Nato	 prosite	 otroke,	 da	 si	
sezujejo	 en	 čevelj	 (in	 nogavico)	 ter	 uporabite	
barvo,	 da	 naredite	 odtis	 noge	 na	 sredini	 papirja.	
Uporabite	vlažilne	robčke,	da	očistite	noge	otrok.	
Otrokom	nato	pomagajte	obuti	čevlje.	
	

Uporaba:	
Naša	telesa	moramo	uporabiti,	da	delamo	dobro,	
ne	hudo.	
	

Da	prihranite	čas:	
Natisnite	 predlogo	 z	 odtisom	 noge	 in	 dovolite	
otrokom,	 da	 pobarvajo	 sliko,	 namesto	 tega	 da	
delate	odtise	z	barvo.	
	
	
	
PALEC	GOR,	PALEC	DOL	(aktivnost)	
Otroci	 bodo	 vadili	 razlikovanje	 med	 dobrimi	 in	
slabimi	odločitvami.	
	

Tema:	
Poslušnost.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	 predlogo	 na	 trši	 papir	 in	 izrežite	 palca.	
Nato	prilepite	sliko	s	»palcem	gor«	na	eno	palčko	
za	lučko	in	“palec	dol”	na	drugo	palčko.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	razložite,	da	damo	naš	»palec	gor«,	ko	je	
nekaj	super,	dobro	ali	pravilno	in	da	damo	»palec	
dol«,	 ko	 je	 nekaj	 narobe	 ali	 slabo.	 Otrokom	
pokažite	 oba	 palca	 in	 dvignite	 primernega	 za	
sledeča	primera:	

»Palec	 gor«	 –	 S	 svojo	 sestro	 govorim	 umirjeno,	
čeprav	sem	jezen/-a.	
»Palec	dol«	–	Kričim	na	svojo	sestro,	ker	 je	vzela	
mojo	igračko.	
Nato	 povejte	 otrokom,	 da	 bodo	 izmenično	
odgovarjali	 s	 »palcem	 gor”«	 ali	 »palcem	 dol«.	
Prvemu	otroku	dajte	pripomočka	in	preberite	eno	
trditev.	 Vsak	 otrok	 bo	 odgovoril	 z	 dvignjenim	 ali	
spuščenim	 palcem.	 Otrok	 naj	 nato	 poda	
pripomoček	svojemu	sosedu	za	naslednjo	trditev.	
Aktivnost	 nadaljujte,	 dokler	 ne	 preberete	 vseh	
trditev.	
	

1.	Skrivam	mamin	telefon	pred	njo	(palec	dol).	
2.	Svojo	knjigo	delim	s	prijateljem	(palec	gor).	
3.	Kričim	na	drugega	otroka	(palec	dol).	
4.	Udarim	nekoga,	ki	je	bil	zloben	do	mene	(palec	
dol).	
5.	 Narišem	 risbo,	 da	 se	 nekomu	 zahvalim	 (palec	
gor).	
6.	 Počistim	 svojo	 sobo,	 ne	 da	 bi	 me	 kdo	 prosil	
(palec	gor).	
7.	Žalim	drugega	otroka	(palec	dol).	
8.	Molim,	ko	se	počutim	jezno	(palec	gor).	
9.	Udarjam	po	tleh,	ko	stvari	niso	po	moje	(palec	
dol).	
10.	 Pokažem	 svojemu	 bratu,	 kako	 naj	 si	 umiva	
zobe	(palec	gor).	
11.	Prosim	za	dovoljenje,	preden	položim	nekaj	v	
nakupovalni	voziček	(palec	gor).	
12.	 Za	nekoga	drugega	ukradem	hrano	ali	 igračo	
(palec	dol).	
	

Uporaba:		
Razmisliti	 moramo	 o	 tem,	 kaj	 je	 prav	 in	 kaj	 je	
narobe,	 preden	 ukrepamo.	 Bog	 želi,	 da	 smo	
poslušni,	ker	nas	on	ljubi.	

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predloga	s	palcema	(str.	8)	
Trši	papir	
Dve	veliki	palčki	za	lučke	
Lepilo	ali	lepilni	trak	
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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:	
Prinesite	 škatlo	 kosmičev	 s	 črkami	 abecede,	
majhne	 plastične	 krožnike,	 prtičke	 in	 sokove	 na	
slamico.	 Po	 vodenju	 otrok	 v	 molitvi,	 natresite	
kosmiče	 na	 vsak	 krožnik	 in	 pomagajte	 otrokom	
sestaviti	besede	kot	 so	»poslušnost«,	»dobro«	 in	
»pravilno«	 (otroci	 lahko	 črke	 sestavijo,	 tako	 da	
dajo	kosmiče	na	prtičke).	Otroke	opomnite,	da	je	
Jošija	 naredil,	 kar	 je	 bilo	 prav	 in	 poslušal	 Boga,	
Sedekija	 pa	 je	 bil	 neposlušen	 Bogu,	 zato	 je	 bil	
kaznovan.	
	
	
	
SKRIVALNICE	POSLUŠNOSTI	(igra)	
Otroci	 se	 igrajo	 igro,	 ki	 jih	 opogumi,	 da	
»najdejo«	prave	načine	poslušnosti.	
	
Tema:	
Poslušnost:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Natisnite	 kartice	na	 trši	papir	 in	 jih	nato	 izrežite.	
Kartice	skrijte	po	prostoru,	tako	da	jih	prilepite	na	
pohištvo	ali	igrače.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroke	 vprašajte,	 če	 kdo	 ve,	 kako	
črkovati/napisati	 besedo	 POSLUŠNOST.	 Besedo	
nekajkrat	 črkujte/zapišite	 z	otroki	 in	 razložite,	da	
moramo	 iskati	 načine,	 kako	 biti	 poslušni,	 če	
želimo	 narediti,	 kar	 je	 prav.	 Zatem	 povejte	
otrokom,	 da	 so	 po	 prostoru	 skrite	 besede	 in	 da	
bodo	 poskusili	 najti	 vsako	 karico	 z	 besedo	
POSLUŠNOST.	 Lahko	 prinesete	 tudi	 majhno	
nagrado	za	otroka,	ki	najde	največ	besed.	
	

Uporaba:	
POSLUŠNOST	je	majhna	beseda,	ampak	obstajajo	
veliki	 razlogi,	 da	 naredimo,	 kaj	 je	 prav.	 Naša	
poslušnost	 osreči	 Boga	 in	 pomaga	 drugim,	 da	 se	
naučijo,	 kako	 slediti	 Bogu	 in	 sprejemati	 dobre	
odločitve.	
	

Da	prihranite	čas:	
Otrokom	 dajte	 namige	 kot	 npr.:	 »Poslušna	 sem	
lahko	tako,	da	sedim	v	svojem	stolu	med	časom,	
ko	izdelujemo	ročno	delo«	(da	jim	pomagate	najti	
kartico,	ki	je	skrita	pod	stolom).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	
	
	

PRIPOMOČKI: 
Predloga	s	karticami	(str.	9)	
Trši	papir	
Škarje	
Lepilni	trak	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
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Kaj smo se naučili: 

Jošija je bil dober kralj, ki je vodil svoje ljudi nazaj k Bogu. Njegov sin Sedekija, ki je 
kasneje postal kralj, pa ni poslušal Božjega sporočila in se je soočil s posledicami. 
Naše odločitve bodo pomagale drugim (ko smo poslušni) ali pa bodo škodovale 
drugim (ko smo neposlušni). Bog nam pomaga sprejemati dobre odločitve 
(svetopisemsko besedilo iz 2 Kraljev 22,8-11; 23-1-4, 25; Jeremija 27,12; 2 Kraljev 
24,18–25,7).  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Odvrni svojo nogo od hudega.« (Pregovori 4,27b)  

Otroku razložite, da se beseda »hudo« nanaša na slabe stvari, ki jih naredimo.  

 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Izpišite besedo POSLUŠNOST na papir. Vašemu otroku pomagajte prebrati 
besedo in mu povejte, kaj pomeni besede (sprejeti dobro odločitev). Razložite, da 
nam Sveto pismo govori, katere odločitve so dobre. Nato dovolite otroku, da 
prepiše črke na papirju ali vadi pisati POSLUŠNOST na prazen list papirja. Priznajte 
mu, da je lahko težko biti poslušen (tako kot se je težko učiti pisati), toda Bog je 
zadovoljen, ko se odločimo narediti, kar je prav. 

 

Dnevna molitev: 

Bog, pomagaj nam, da bomo poslušali Sveto pismo, ker je to Tvoja beseda. Vemo, 
da lahko naša dejanja pomagajo ali škodujejo drugim in mi želimo delati, kar je 
prav. Hvala ti, da nas ljubiš in da si poslal Jezusa, da umre za naše grehe. 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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Dober kralj, slab kralj 
4. lekcija: JOŠIJA IN SEDEKIJA 
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Ljubljana, 2017 
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Good King, Bad King 
Lesson 4: JOSIAH AND ZEDEKIAH 
 
"Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc. 
Used by permission 
www.kidssundayschool.com”   


