
		

MOJZESOVO	
ROJSTVO	

MOJZESOVO	ŽIVLJENJE	

Ta	 lekcija,	 ki	 govori	 o	 Mojzesovem	 otroštvu,	 bo	 otrokom	 pomagala	
razumeti,	 da	 nam	 Bog	 nudi	 zaščito	 in	 ima	 življenjski	 načrt	 za	 vsakega	
izmed	nas.		

	

	
	

1.	lekcija	
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Teme:	
Mojzes,	zaščita.	
	

Pred	 prihodom	 otrok	 pripravite	 igrače,	 ki	
predstavljajo	 zaščito	 kot	 na	 primer,	 policijske	
avtomobile,	 gasilska	 vozila,	 superjunake	 in	
podobno.	 Ko	 pridejo	 otroci,	 se	 lahko	 malo	
poigrajo	z	igračami.	Vprašajte	jih,	kaj	je	skupnega	
vsem	tem	igračam.	Povejte	otrokom,	da	na	tak	ali	
drugačen	 način	 vse	 zbrane	 igrače	 predstavljajo	
zaščito.	 Razložite	 jim,	 da	 bomo	 danes	 slišali	
zgodbo	o	majhnem	dojenčku,	ki	ga	je	Bog	zaščitil	
v	zelo	težkih	časih.	
	
	
	
	
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.		
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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) 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	 o	
Mojzesovem	 rojstvu	 neposredno	 iz	 Svetega	
pisma.	 Če	 je	 mogoče,	 uporabite	 otroško	 Sveto	
pismo,	da	bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Majhni	otroci	potrebujejo	veliko	nege.	Ko	ste	bili	
dojenček,	niste	mogli	veliko	narediti	sami.	Mama	
ali	 očka	 sta	 vas	morala	 hraniti	 in	 oblačiti.	 Ščitila	
sta	vas.	Tudi	Bog	ščiti	dojenčke.	Medtem	ko	bomo	
brali	 današnjo	 zgodbo	 iz	 Svetega	 pisma,	 bi	 rada,	
da	 ste	 pozorni	 na	 to,	 kako	 je	 Bog	 nudil	 svojo	
zaščito.	
	
Preberite	2	Mojzes	2,1-10	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kako	dolgo	 je	Mojzesova	mati	skrivala	svojega	

dojenčka?	 (Prve	 tri	 mesece	 njegovega	
življenja.)		

2) Kaj	 je	 storila	 Mojzesova	 mati,	 ko	 Mojzesa	 ni	
mogla	 več	 skrivati?	 (Položila	 ga	 je	 v	 košaro	 in	
ga	spustila	v	ločje	ob	obali	reke	Nil.)	

3) Kdo	se	je	postavil	nekoliko	proč,	da	bi	videl,	kaj	
se	bo	z	Mojzesom	zgodilo?	(Mojzesova	sestra.)	

4) Kdo	 je	 našel	 dojenčka	 Mojzesa	 ob	 obali	 reke	
Nil?	(Faraonova	hči.)	

5) Zakaj	 je	 šla	 faraonova	 hči	 k	 reki?	 (Da	 bi	 se	
kopala	v	njej.)	

6) Koga	 je	 našla	 faraonova	 hči,	 da	 bi	 skrbel	 za	
Mojzesa,	 dokler	 ta	 ne	 bi	 zrasel?	 (Mojzesovo	
mater.)	

7) Kako	 je	 v	 tej	 zgodbi	 Bog	 zaščitil	 Mojzesa?	
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(Preprečil	je,	da	bi	košara	z	Mojzesom	potonila,	
vodil	 je	 faraonovo	 hči,	 da	 je	 našla	 Mojzesa;	
poskrbel	 je,	 da	 je	 za	 dojenčka	 Mojzesa	 lahko	
skrbela	njegova	mati	itd.)	

8) Katere	ljudi	in	stvari	nam	Bog	še	daje,	da	bi	nas	
zaščitil?	 (Policiste,	 gasilce,	 starše,	 brate	 in	
sestre,	zdravila,	hiše	itd.)	
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Z	otroki	zapojte	neko	pesmico.	

Razložite	 otrokom,	 da	 je	 imel	 Bog	 načrt	 za	 nas	 še	
preden	 smo	se	 rodili.	 Ko	 zaupamo	Bogu	 in	 kličemo	k	
njemu,	 nam	 bo	 pomagal	 na	 načine,	 ki	 si	 jih	 ne	
moremo	niti	predstavljati.	

»Gospod	te	bo	varoval	
vsega	hudega,	varoval	bo	

tvoje	življenje.«	
Psalm	121,7	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(6	minut)	
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NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
slišali	 boste,	 kako	 je	 Bog	
uporabil	Rdeče	morje,	da	 je	rešil	
svoje	ljudstvo.	

	

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.	 Zahvalite	 se	Bogu	 za	njegovo	
ljubezen	in	zaščito,	nato	pa	naj	otroci	iz	primernih	
piškotov	 oblikujejo	 košare.	 Po	 želji	 lahko	 vanjo	
položijo	 še	 žele	 bonbon,	 ki	 bo	 predstavljal	
Mojzesa.	
	
	
	
	
Ob	 koncu	 srečanja	 spomnite	 otroke,	 da	 ima	 Bog	
načrt	 za	 njihova	 življenja	 in	 da	 jih	 bo	 ščitil	 ravno	
tako,	kot	je	zaščitil	Mojzesa.	V	tem	času	lahko	tudi	
dokončajo	 svoje	 pobarvanke	 z	 malim	 Mojzesom	
ali	pa	narišejo,	kako	jih	Bog	varuje.	
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	odnese	domov.	
	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	so	se	otroci	naučili,	da	 ima	Bog	načrt	za	njihova	življenja	 in	da	je	vedno	ob	
nas,	nas	ščiti	in	nam	pomaga	v	težkih	časih.	Otroci	so	se	iz	zgodbe	o	Mojzesovem	
rojstvu	 naučili,	 da	 nam	Bog	pomaga	na	 veliko	 različnih	 načinov.	 Pomagal	 je	 celo	
malemu	Mojzesu,	tako	da	ga	je	varno	pripeljal	do	faraonove	hčere,	medtem	ko	je	v	
košari	plul	vzdolž	reke	Nil	(svetopisemsko	besedilo	iz	2	Mojzes	2,1-10).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Gospod	te	bo	varoval	vsega	hudega,	varoval	bo	tvoje	življenje.«	(Psalm	121,7)		

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:	

Ko	 se	 z	 otrokom	 peljete	 v	 avtomobilu,	 preštejte	 različne	 prometne	 znake,	 ki	 so	
postavljeni	zato,	da	nas	zaščitijo.	Koliko	različnih	znakov	lahko	najdete?	Z	otrokom	
se	 pogovorite	 o	 vsakem	 znaku,	 kolikor	 vam	 čas	 dopušča.	 Kaj	 pomeni?	 Kako	 nas	
varuje?	Zakaj	je	pomembno,	da	upoštevamo	znak?	

Iz	tega	lahko	naredite	tudi	igro.	Vsakič,	ko	otrok	prvič	najde	nek	znak,	dobi	točko.	
Ko	zbere	10	točk,	si	prisluži	posebno	nagrado.	Ponudite	še	boljšo	nagrado,	če	mu	
uspe	zbrati	20	točk.	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	 ti	 si	 največji.	Vem,	da	moja	pomoč	prihaja	od	 tebe,	 ker	me	 ljubiš.	
Tudi	jaz	te	ljubim.	Hvala,	da	skrbiš	zame	tudi	ko	se	ne	počutim	dobro	ali	ko	me	je	
strah.	Vedno	si	ob	meni	in	vedno	se	lahko	zanesem	nate.	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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Mojzesovo	življenje	
1.	lekcija:	MOJZESOVO	ROJSTVO	
	
Prevod:	Brina	Sotenšek	
Tehnična	ureditev:	Sabina	M.	Scobie	
Ljubljana,	2015	
	
Material	ni	za	prodajo.	
	

The	Life	of	Moses	
Lesson	1:	BABY	MOSES	
	
"Copyright	2014	Kids	Sunday	School	Place,	Inc.	
Used	by	permission	
www.kidssundayschool.com”			


