
		

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 JE 
SVET 

LASTNOSTI BOGA 

Ta	 lekcija	 bo	 predstavila	 Božjo	 svetost	 in	 popolnost	 ter	 otrokom	 razja-
snila,	da	je	ta	svetost	Boga	preskrbela	Jezusa	kot	žrtev	za	naše	grehe.	

	

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Svetost,	poznati	Boga,	ljubezen,	milost,	greh.	

	
Prosite	 otroke,	 da	 se	 posedejo	 na	 tla	 okrog	 vas.	
Skupaj	 preberite	 Tretjo	Mojzesovo	 knjigo	20,8	 in	
nato	 razložite	 otrokom,	 da	 ta	 svetopisemska	
vrstica	 govori	 o	 tem,	 da	 moramo	 biti	 poslušni	
Bogu,	 saj	 je	 on	 popoln	 in	 brez	 greha.	 Potem	
skupaj	zapojte	pesem	»Svet	si,	svet	si,	svet	si«	 in	
še	vsaj	dvakrat	ponovite	vrstico.		

	
	
	
	
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.	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	okoli	vas.	Uporabite	otroško	Sveto	pismo,	
da	bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod: 	
Mojzes	 je	 bil	 mogočen	 vodja	 Božjega	 ljudstva;	
popeljal	jih	je	iz	suženjstva	in	vodil	do	posebnega	
kraja,	ki	ga	je	Bog	pripravil	zanje.	Toda	Mojzes	se	
je	postaral,	zato	mu	je	Bog	sporočil,	da	je	čas,	da	
vodstvo	 prevzame	 njegov	 pomočnik	 Jozue.	
Mojzes	je	tako	spregovoril	v	pesmi	pred	Jozuetom	
in	spodbudil	vse	ljudstvo	k	poslušnosti	Bogu.	
	

Preberite	5	Mojzes	32,3-4	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Ta	vrstica	nam	pove,	da	je	Bog	popoln.	Katero	

drugo	 besedo	 še	 lahko	 uporabimo	 za	 besede	
popoln?	(Svet.)		

2) Na	 kakšne	 načine	 lahko	 častimo	 Boga	 in	
njegovo	 svetost?	 (Skozi	 molitev,	 petje,	 preko	
učenja	o	njem	...)	

3) Zakaj	pa	mi	nismo	popolni	oziroma	sveti,	 tako	
kakor	Bog?	(Ker	smo	neposlušni.)	

	

Preberite	Rimljanom	6,22-23	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	je	kazen	za	greh?	(Smrt.)		
2) Kako	nas	je	Bog	preko	svoje	svetosti	osvobodil	

greha?	(Tako,	da	je	na	svet	poslal	svojega	sina	
Jezusa,	da	bi	mi	imeli	večno	življenje.)	

	

Sklep: 	
Bog	 je	 svet,	 ker	 je	 popoln	 in	 ni	 ničesar	 storil	
narobe.	 Preko	 svoje	 svetosti	 nam	 je	 zagotovil	
odnos	z	njim	in	pot	v	nebesa,	ko	bomo	umrli.	Ko	
prosimo	Boga	za	odpuščanje	in	verujemo	v	Jezusa	
kot	odrešenika,	postanemo	Božji	otroci.						
	

	
	
	

BOG	JE	SVET	(ročno	delo)	
Otroci	si	bodo	naredili	neke	vrste	opomnik,	ki	jih	
bo	spominjal	na	to,	da	je	Bog	svet.	
Teme:	
Svetost,	poznati	Boga.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trajanje:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	pričetkom	natisnite	in	izrežite	šablono	zgoraj	
naštetih	 oblik	 ter	 na	 vrh	 vsakega	 lista	 napišite	
»Bog	 je	 svet«.	 Šablone	 in	 nalepke	 položite	 na	
mizo,	da	otroci	izberejo,	katere	oblike	želijo	imeti.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pred	 pričetkom	 razložite	 kaj	 posamezna	 oblika	
pomeni	 in	 naj	 si	 otroci	 izberejo	 barvo	 papirja,	 ki	
ga	 želijo	 imeti.	 Nato	 izberejo	 še	 šablone,	 ki	 jih	
spominjajo	 na	 Božjo	 svetost	 ali	 popolnost	 in	 jih	
nalepijo	 na	 trši	 papir.	 Medtem	 ko	 bodo	 otroci	
ustvarjali,	 jim	povejte,	 da	 zaradi	 tega,	 ker	 je	Bog	
svet,	 zahteva	 plačilo	 za	 greh.	 Jezus	 je	 umrl	 na	
križu,	 da	 bi	 odplačal	 naše	 grehe	 in	 bi	 spoznali	
Boga	 ter	 šli	 v	 nebesa.	 Spodbudite	 otroke,	 da	
slavijo	 Boga	 in	 njegovo	 svetost	 skozi	 molitev,	
petje,	branje	Božje	besede	in	pričevanje.	
Izrežite	 večje	 oblike,	 da	 bo	 potrebno	 prilepiti	
manj	stvari.	Za	višjo	zahtevnost	naj	otroci	izberejo	
obliko,	 za	 katero	menijo,	 da	 najbolje	 predstavlja	
Božjo	svetost	in	jo	okrasijo	z	bleščicami.	

»Skala je, popolno je 
njegovo delo, zakaj vsa 

njegova pota so prava ...« 
5 Mojzes 32,4a 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (12 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Ta	 vrstica	 bo	 otroke	 opomnila	 na	 to,	 da	 je	 Bog	
svet	 in	 da	 mu	 lahko	 zaupajo	 ter	 imajo	 trdno	
gotovost,	da	je	Bogu	mar	za	vse	nas.			
	

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Barvni	trši	papir	
3–5	nalepk,	flomastri,	lepilo	
Šablone	 –	 roke	 sklenjene	 v	 molitvi,	 Sveto	
pismo,	srce,	križ,	zvezda,	note	itd.	(str.	5)	
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PLAČILO	ZA	GREH	(aktivnost)	
Otroci	bodo	sodelovali	v	igri,	ki	jih	bo	naučila,	da	
le	Jezus	lahko	odplača	naše	grehe.	
	

Teme:	
Svetost,	greh,	poznati	Boga.	
	
	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Predlogo	 natisnite	 na	 trši	 papir	 in	 izrežite	
kovance.	Na	vsako	etiketo	napišite	znesek	v	evrih	
in	 jo	 prilepite	 na	 škatle	 in	 embalaže.	 Le-te	
postavite	ob	mizo	ali	na	tla.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Vsakemu	 izmed	otrok	 dajte	 enako	 vsoto	 denarja	
in	jim	povejte,	naj	se	igrajo	da	so	v	trgovini.	Izbrali	
bodo	 enega	 ali	 več	 izdelkov	 in	 jih	 plačali	 s	 tem	
denarjem.	 Pomagajte	 se	 otrokom	 odločiti,	 kaj	
želijo	kupiti,	da	bo	v	skladu	s	tem,	koliko	denarja	
imajo.	 Nato	 naj	 plačajo	 in	 vam	 dajo	 zahtevano	
vsoto	 denarja.	 Potem,	 ko	 otroci	 že	 vse	 kupijo	 in	
plačajo,	 jim	 povejte,	 da	 so	 ti	 »izdelki«	 kakor	
njihovi	 grehi	 ali	 slabe	 stvari,	 ki	 so	 jih	 naredili.	 In	
ker	 je	 le	 Bog	 popoln	 in	 svet,	 mi	 ne	 moremo	
odplačati	 svojih	 grehov.	 Pomagajte	 otrokom	
razumeti,	da	je	ta	igralni	denar	kot	Jezusova	smrt,	
s	 katero	 je	 on	 odplačal	 naše	 prestopke.	 Ko	
zaupamo	 Jezusu	 kot	 svojemu	 odrešeniku,	 bo	 on	
odplačal	naše	grehe	preko	svoje	popolne	žrtve	na	
križu.	 Za	 prihranitev	 časa	 vse	 škatle	 od	 hrane	
oziroma	 embalaže	 označite	 z	 istimi	 cenami,	 da	
med	 otroki	 ne	 bo	 prišlo	 do	 zmede.	 Za	 višjo	
zahtevnost	prilepite	različne	cene	na	embalaže	in	
škatle,	 da	 bodo	 otroci	 lahko	 vadili	 seštevanje	 in	
štetje	denarja.		
	

	
	
	
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:	
Najprej	se	zahvalite	Bogu	za	njegovo	svetost	in	da	
je	na	svet	poslal	svojega	sina	Jezusa,	ki	je	odplačal	
naše	grehe.	Nato	postrezite	s	slanimi	prigrizki,	kot	
so	prestice,	bobipalčke,	zraven	pa	vrč	vode.	Otroci	
naj	 z	 bobipalčkami	 naredijo	 križ	 in	 se	 s	 tem	
spomnijo,	 da	 je	 Jezus	 plačal	 za	 njihove	 grehe	 s	
tem,	ko	je	umrl	na	križu.	
	
	
	
Medtem	ko	otroci	čakajo	na	starše,	se	pogovorite	
še	 o	 popolni	 in	 sveti	 naravi	 nebes,	 zaradi	
tamkajšnje	 Božje	 prisotnosti.	 Pripovedujte	 jim	 o	
Božjem	 prestolu,	 o	 angelih,	 ki	 služijo	 in	 slavijo	
Boga	 v	 nebesih	 in	 o	 čudovitih	 stvareh,	 kot	 so	
bleščeče	 luči	 in	mavrica.	Opomnite	otroke,	da	če	
bodo	 zaupali	 Jezusu	 in	 verovali	 vanj	 kot	 svojega	
odrešenika,	bodo,	ko	umrejo,	šli	v	nebesa.	

	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	
	 	MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Igralni	denar	(str.	6)	
Različne	 kartonske	 škatle	 in	 embalaže	 (npr.	
od	kosmičev,	mleka	ipd.)	
Flomaster,	etikete,	karton,	škarje	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	spet	prihodnji	teden,	da	se	
naučite	še	več	o	Bogu	in	njegovih	
lastnostih.	
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Kaj smo se naučili: 

Danes so se otroci učili o Bogu, ki je svet in popoln. Božjo svetost lahko častimo z 
molitvijo, s petjem, z branjem Božje besede in tako da se učimo o njem. Ker je Bog 
svet, je poslal na zemljo svojega sina Jezusa, da je umrl na križu za naše grehe. Ko 
zaupamo Jezusu kot svojemu odrešeniku, bodo naši grehi odpuščeni 
(svetopisemsko besedilo iz 4 Mojzes 20,8; 5 Mojzes 32,3-4; Rimljanom 6,22-23).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Skala je, popolno je njegovo delo, zakaj vsa njegova pota so prava ...«  (5 Mojzes 
32,4a)  
 
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: 

Prosite otroka, da gre z vami na nakup. Medtem ko izbirate izdelke, se pogovorite z 
njim o tem, da ima vsak izdelek svojo ceno, ki jo je potrebno plačati, da bi ga lahko 
vzeli domov. Skupaj z otrokom razmislite tudi o tem, kako plačati stvari, ki ne 
stanejo nič denarja (npr. dobljeno darilo, ali, če ti nekdo drug nekaj kupi). 
Pomagajte otroku razumeti, da so izdelki kot greh ali slabe stvari, ki jih naredimo in 
zahtevajo plačilo. Pogovorite se o dejstvu, da je Jezus popoln in tako je odplačal 
naše prestopke, s tem, ko je umrl na križu. In ker je Bog svet, zahteva od nas, da 
zaupamo Jezusu kot svojemu odrešeniku, da bo plačal za naše grehe in da tako 
lahko imamo odnos z njim ter gremo v nebesa.  

Dnevna molitev: 

Samo ti si popoln, o Bog. Vemo, da nas ti ljubiš, saj si poslal Jezusa, da je umrl za 
nas. Prosim te, pomagaj nam spomniti se, da častimo tvojo svetost skozi molitev, 
pesmi in učenje iz Svetega pisma. 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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Attributes of God 
Lesson 1: GOD IS HOLY 
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