
		

Primeri	trditev:	»Božje	dobrota	me	prekrije,	ko	…«	
1) Ne	delim.	
2) So	moje	besede	nesramne	in	sovražne.	
3) Se	razjezim.	
4) Nekoga	udarim.	
5) Ne	ubogam	staršev.	
6) Vzamem	prijateljevo	igračo.	
7) Sem	nepotrpežljiv.	
8) Nagajam	prijatelju.	
	

Povejte	 jim,	 da	 ne	 smemo	 nadaljevati	 s	 početjem	
slabih	 stvari	 samo	 zato,	 ker	 je	 Bog	 usmiljen.	
Pojasnite,	 da	 moramo	 biti	 hvaležni	 za	 njegovo	
usmiljenje,	ker	nas	ščiti	pred	večno	kaznijo,	ki	si	 jo	
zaslužimo	 zaradi	 grehov.	 Poudarite,	 da	 je	 celotno	
telo	na	plakatu	prekrito	z	lističi,	kakor	so	tudi	naša	
telesa	 prekrita	 z	 Božjim	 usmiljenjem.	 Poudarite	
tudi,	 da	 nam	Božja	milost	 omogoča	 spremembe	 v	
srcu.	Ko	se	skesamo	in	se	obrnemo	vstran	od	greha,	
se	lahko	pridružimo	Jezusu	in	mu	sledimo.	
	
	
	
Začetna	molitev	bi	naj	vsebovala	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.	

BOG JE 
USMILJEN 

LASTNOSTI BOGA 

Ta	 lekcija	 bo	 pomagala	 otrokom	 razumeti,	 da	 je	 Bog	 usmiljen	 in	
odpuščajoč.	

	

 
 

7. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:	
Odpuščanje,	poznati	Boga,	ljubezen,	usmiljenje.	

BOŽJE	LEPLJIVO	USMILJENJE	(aktivnost)	
Ta	 aktivnost	 se	 bo	 vtisnila	 otrokom	 v	 spomin,	
medtem	 ko	 bodo	 sodelovali	 pri	 spoznavanju	
Božjega	usmiljenja.	
	

Teme:	
Poznati	Boga,	usmiljenje.	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Narišite	 obrobo	 telesa	 na	 šeleshamer	 (glej	 sliko	
zgoraj)	in	ga	položite	na	tla.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Prosite	otroke,	da	se	usedejo	z	vami	okrog	plakata.	
Med	 vsaka	 dva	 otroka	 postavite	 blokec	 lepljivih	
listkov.	 Razložite,	 da	 je	 Bog	 usmiljen	 in	 nam	 da	
novo	priložnost,	 ko	naredimo	 slabe	 stvari,	 ker	 nas	
ljubi.	 Otroci	 naj	 nalepijo	 listek	 na	 plakat	 vsakič	 ko	
preberete	eno	 trditev	 in	 s	 tem	pokažejo,	da	Božje	
usmiljenje	»prekriva«	vse	naše	grehe.		

PRIPOMOČKI: 
Šeleshamer	in	črni	marker	
Lepljivi	listki	



7			.	lekcija	–	BOG	JE	USMILJEN	
	

2	

	

Uvod: 	
Mihej	 je	 bil	 eden	 izmed	 Božjih	 prerokov,	 ki	 je	
opozoril	 Izraelce,	da	 jih	bo	Bog	kaznoval,	 ker	mu	
niso	poslušni.	Toda	Bog	 je	 tudi	 rekel,	da	se	bodo	
njegove	 obljube	 izpolnile,	 vključno	 s	 prihodom	
odrešenika,	 Jezusa	 Kristusa.	 Božje	 usmiljenje	 je	
dalo	 Izraelcem	 drugo	 priložnost,	 da	 so	 mu	
poslušni	in	mu	služijo.	
	

Preberite	Mihej	7,18	
	

Povejte	 otrokom,	 da	 imate	 zanje	 pomebno	
sporočilo	 in	 preberite	 vrstico	 naglas,	 tako	 da	 z	
dlanmi	 obkrožite	 usta.	 Nato	 naj	 otroci	 skupaj	 z	
vami	 rečejo:	 »Bog	 je	 srečen,	 ko	 nam	 izkazuje	
usmiljenje«	 hkrati	 s	 kretnjami,	 ki	 ponazarjajo	
predajanje	sporočila.	Tudi	mi	smo	srečni,	ko	damo	
ljudem	drugo	priložnost,	da	naredijo	pravo	stvar.	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Ali	Bog	ostane	jezen	na	vekomaj?	(Ne.)	
2) Kako	 se	 Bog	 počuti,	 ko	 nam	 podarja	 svoje	

usmiljenje?	(Srečen	je.)	
3) Kako	 bi	 se	 mi	 morali	 počutiti	 ob	 izkazovanju	

usmiljenja?	(Srečno.)	
	

Preberite	Efežanom	2,4-5	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Zakaj	nam	Bog	podarja	milost?	(Ker	nas	ljubi.)	
2) Kdo	 je	 Jezus	 in	 zakaj	 ga	 potrebujemo?	(On	 je	

Odrešenik,	ki	je	umrl,	da	je	plačal	naše	grehe.)	
3) Kako	 lahko	 sprejmemo	 Jezusa,	 Božji	 največji	

prikaz	 usmiljenja?	(Tako,	 da	 ga	 prosimo	
odpuščanja,	 verujemo	 vanj	 kot	 v	 Božjega	 sina	
in	ga	prosimo,	da	nas	reši	naših	grehov.)	

4) Kakšno	sporočilo	o	Jezusu	delimo	drugim?	(To,	
da	je	umrl	za	grehe	vseh	in	nas	lahko	odreši.)	

	

Sklep: 	
Vemo,	da	je	Bog	zelo	usmiljen	do	nas,	ker	nam	je	
dal	 drugo	 priložnost	 in	 poslal	 Sina	 Jezusa,	 da	 je	
umrl	za	naše	grehe.	Tako	 lahko	sledimo	Božjemu	
primeru	in	tudi	mi	damo	drugim	drugo	priložnost.	
Ne	pozabite	povedati	drugim,	da	 je	Bog	usmiljen	
in	da	je	Jezus	umrl	za	naše	grehe.	
	
	
	

BOG	JE	RADODAREN	Z	USMILJENJEM	(ročno	delo)	
Otroci	bodo	 izdelali	nekaj,	kar	 jih	bo	spominjalo	
na	Božje	usmiljenje.	
	

Teme:	
Poznati	Boga,	usmiljenje.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trajanje:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 začetkom	 natisnite	 predlogo	 za	 vsakega	
otroka.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Na	 roko	 vsakega	 otroka	 nanesite	 barvo	 z	
bleščicami	 in	 nato	 naj	 odtisnejo	 svojo	 dlan	 na	

»Ne drži na veke svoje 
jeze, kajti ugaja mu 

dobrohotnost.« 
Mihej 7,18b 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (12 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Že	 vnaprej	 na	 majhne	 kartice	 napišite	
DOBROHOTNOST	 in	 jih	 skrite	 po	 učilnici.	 Nato	
preberite	 to	 vrstico	 naglas	 in	 razložite,	 da	 nam	
Bog	 daje	 nove	 priložnosti,	 ko	 naredimo	 kaj	
slabega,	 ker	 nas	 ljubi.	Otroci	 naj	 poiščejo	 kartice	
in	 ko	 jih	 najdejo,	 se	 pogovorite,	 če	 vam	 čas	
dopušča,	 o	 črkah	 v	 besedi	 »DOBROHOTNOST«.	
Otroci	 naj	 skupaj	 z	 vami	 črkujejo	 to	 besedo.	 In	
nazadnje	otrokom	še	enkrat	preberite	vrstico.		

PRIPOMOČKI: 

Predloga	(str.	5)	
Karton,	barve	z	bleščicami	
Goba,	vlažilni	robčki,	nalepke	
Barvice,	voščenke	(po	želji)	

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 
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papir.	Povejte	vsakemu	otroku	posebaj,	da	je	Bog	
radodaren	v	usmiljenju	in	da	zato	tudi	mi	moramo	
dati	 drugo	 priložnost	 ljudem,	 ki	 so	 nas	 prizadeli.	
Pojasnite,	 da	 je	 Bog	 usmiljen	 in	 spodbudite	 jih	 k	
pogovoru	o	svoji	umetnini,	ki	se	nanaša	na	Božje	
usmiljenje.	
	
	
	

NEUSMILJEN	SLUŽABNIK	(aktivnost)	
Otroci	bodo	odigrali	 zgodbo,	ki	 jih	bo	 spominila	
na	to,	da	morajo	biti	usmiljeni.	
	

Teme:	
Poznati	Boga,	usmiljenje.	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pojasnite	 otrokom,	 da	 bodo	 odigrali	 zgodbico	 o	
služabniku,	ki	ni	bil	usmiljen.	Naj	se	razkropijo	po	
učilnici,	da	bodo	imeli	dovolj	prostora.	
		

Kaj	boste	naredili:	
Odigrajte	vsako	sceno,	medtem	ko	pripovedujete	
zgodbo	 in	 prosite	 otroke,	 da	 ponovijo	 za	 vami:		
	

1) (Pokleknite	 na	 kolena	 in	 privzdignite	 roke	 v	
zrak,	 kot	 da	 prosite	 za	 usmiljenje.)	 Nekoč	 je	
živel	služabnik,	ki	 je	kralju	dolgoval	zelo	veliko	
denarja,	 ki	 pa	 ga	 sam	 ni	 imel.	 Prosil	 je	 kralja	
usmiljenja.		

2) (Ponosno	 se	 sprehodite	 s	povzdignjeno	glavo.)	
Kralj	 je	 povedal	 služabniku,	 da	 bo	 prodal	
celotno	 njegovo	 družino	 kot	 sužnje,	 da	 bi	
poplačal	dolg.	Toda	kralj	se	je	odločil,	da	bo	dal	
služabniku	drugo	priložnost	 in	mu	odpustil,	ne	
da	bi	ga	kaznoval.	

3) (Žuganje	s	prstom	in	jeza	na	obrazu.)	Potem	ko	
je	 kralj	 služabniku	 izkazal	 usmiljenje,	 je	
služabnik	 poklical	 svojega	 prijatelja,	 ki	 mu	 je	
dolgoval	 denar.	 Služabnik	 je	 zahteval,	 da	 mu	
njegov	 prijatelj	 vrne	 denar,	 toda	 ta	 tega	 ni	
mogel	 storiti.	 Služabnik	 se	 je	 raztogotil	 in	 dal	
aretirati	 svojega	 prijatelja.	 Čeprav	 je	 bil	
služabnik	sam	v	podobni	situaciji,	ko	mu	je	bila	
izkazano	 usmiljenje,	 on	 prijatelju	 ni	 dal	 druge	
priložnosti.	

4) (Prekrižajte	 roke	 s	 strogim	 izrazom)		 Kralj	 je	
slišal,	da	je	bil	služabnik	nemilostljiv	do	svojega	
prijatelja,	čeprav	je	sam	prejel	novo	priložnost.	
Kralj	se	je	razjezil	in	vrgel	služabnika	v	ječo.	

5) (Sprehodite	 se	 s	 sklonjeno	glavo	 in	 spuščenimi	
rameni.)	 Služabnik	 je	 bil	 nesramen	 in	
nemilostljiv,	 čeprav	 je	 sam	 prejel	 drugo	
priložnost.		

6) (Stojte	 z	 razprtimi	 rokami	 in	 nasmejanim	
obrazom.)		V	Mateju	18	Bog	pravi,	da	moramo	
biti	 usmiljeni	 do	drugih,	 ker	 je	 on	 vesel,	 ko	 je	
usmiljen	do	nas.	

	
	
Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	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:	
Pričnite	 z	 molitvijo	 in	 zahvalo	 Bogu	 za	 njegovo	
usmiljenje,	 ki	 se	 obnavlja	 vsak	 dan.	 Nato	
postrezite	 otrokom	 piškote	 in	 vodo	 ali	 sok.	Med	
prigrizkom	 se	 pogovorite	 o	 svetopisemskih	
primerih	Božjega	usmiljenja,	kot	v	primeru	Jone	v	
kitu	 ter	 razmislite	 o	 Božji	milosti	 in	 tem,	 kako	 si	
Bog	želi,	da	bi	ga	vsi	spoznali.	
	
	
	

Opomnite	 otroke,	 da	 lahko	 vsak	 prejme	 Božje	
usmiljenje	in	drugo	priložnost	od	Boga.		
Recite	otrokm:	»Dvigni	roko,	če	…«	
1)	 Ti	 Bog	 daje	 ponovno	 priložnost	 (usmiljenje).	
2)	Ti	tvoji	starši	dajo	drugo	priložnost	(usmiljenje).	
3)	 Ti	 lahko	 izkažeš	 drugim	 drugo	 priložnost	
(usmiljenje).	
Spodbudite	 otroke	 k	 priznanju,	 da	 je	 težko	 biti	
usmiljen,	ker	grešimo	in	delamo	slabe	stvari.	Toda	
Bog	 je	vseeno	usmiljen	do	nas	 in	nam	daje	nove	
priložnosti,	 da	 smo	 lahko	 potrpežljivi	 in	 tudi	 mi	
dajemo	 druge	 priložnosti	 drugim	 in	 s	 tem	
izkazujemo	Božjo	ljubezen.		
	
	
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: 

Nič	
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil o tem, da je Bog izredno usmiljen do nas in nam daje 
nove priložnosti, ko pregrešimo. Bog je najbolj izkazal svoje usmiljenje s tem, da je 
poslal Jezusa, ki je umrl za naše grehe, da lahko mi gremo v nebesa in smo z njim, 
ko umremo. Zato moramo slediti Božjemu primeru in biti usmiljeni do drugih, saj 
nam Bog daje vsak dan znova drugo priložnost (svetopisemsko besedilo iz Mihej 
7,18 in Efežanom 2,4-5).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Ne drži na veke svoje jeze, kajti ugaja mu dobrohotnost.«  (Mihej 7,18b)  

Napišite »DOBROHOTNOST« na majhne kartice in jih skrite po sobi in naj jih otrok 
poišče. Nato se z njim pogovorite, kaj sploh pomeni ta beseda in kako se črkuje. 
Preberite vrstico iz Svetega pisma in se pogovorite, kako je Bog srečen, ko tudi mi 
izkazujemo dobrotljivost oz. usmiljenje. Pogovorite se o načinih, na katere lahko 
vaš otrok izkazuje dobrotljivost svojemu prijatelju ali sorodniku in mu da novo 
priložnost. Ponovite parkrat to aktivnost čez teden, da pomagate otroku zapomniti 
si vrstico in ponoviti naučeno.  

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Preberite odlomek o neusmiljenem služabniku v Mateju 18,23-35 (ali iz otroškega 
Svetega pisma). Poudarite kraljevo usmiljenje, služabnikovo nehvaležnost in 
kazen, ki je zadela služabnika, ker ni bil usmiljen. Ponovno preberite zgodbo in jo 
tokrat odigrajte skupaj z otrokom. Nato ponovite glavno idejo; da tudi mi moramo 
izkazovati usmiljenje drugim, ker nam je Bog dal drugo priložnost.  

Dnevna molitev: 

Bog, hvala ti, da nam daješ drugo priložnost skozi svoje čudovito usmiljenje. 
Pomagaj nam dajati drugo priložnost drugim, kajti ti sam nam zmeraj podarjaš 
nove priložnosti, zato želimo izkazati tvojo ljubezen z izkazovanjem usmiljenja 
drugim. 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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