
		

Super.	Zdaj	jih	ugasnimo.	Igrali	se	boste,	da	peljete	
svoje	 vozilo	 preko	 ceste	 na	 parkirišče	 pred	
trgovino.	(Na	mizi	postavite	svoje	roke	v	obliko	črke	
»V«.)	 Cilj	 je,	 da	 poženete	 vozilo	 v	 moje	 roke,	 ki	
predstavljajo	parkirišče.	
Preden	 začnemo,	 mi	 povejte,	 kakšni	 so	 varnostni	
nasveti	 pri	 prečkanju	 ceste.	 (Da	 se	 ustavimo,	
pogledamo	 in	 prishlunemo,	 da	 vidimo	 če	 prihajajo	
avtomobili.)	Morate	 se	 ustaviti,	 pogledati,	 prisluh-
niti	 in	 se	 prepričati,	 da	 nihče	 drug	 ne	 poskuša	
pognati	svojega	avta,	kajti	ne	želimo	si	nesreč.	
Poslušanje	 je	 pomembno.	 Če	 nečesa	 ne	 vidite,	 to	
ne	 pomeni,	 da	 tega	 ni	 tam.	 Bodite	 potrpežljivi	 in	
pazljivi,	da	vam	drugo	vozilo	ne	bo	prišlo	na	pot.	
Ko	boste	pripravljeni	pognati	 vozilo,	 naredite	 zvok	
motorja.	Tako	bodo	ostali	vedeli,	da	 je	vaše	vozilo	
prižgano	 in	 da	 ste	 pripravljeni	 na	 odhod.	 Ko	 se	
prepričate,	 da	 je	 varno,	 poženite	 vozilo	 v	 moje	
roke.	Lahko	tudi	istočano,	vendar	se	prepričajte,	da	
bo	varno.	Torej,	začnimo.		
(Počakajte,	da	imajo	vsi	možnost,	da	poženejo	svoje	
vozilo.	Igrajte	približno	tri	runde.	Lahko	se	zgodi,	da	
bo	 veliko,	malo	 ali	 pa	 sploh	 ne	 bo	 nesreč.)	 Dobro	
opravljeno.	 Parkirajmo	 avte	 in	 ugasnimo	motorje.	
Zdaj	pa	dvignimo	roke:	1)	Kdo	je	lahko	spravil	svoje	
vozilo	 do	 parkiršča	 brez	 nesreče?	 2)	 Kdo	 se	 je	
zaletel	le	enkrat?	3)	Kdo	se	je	zaletel	dvakrat?		
Pri	 tej	 aktivnosti	 smo	 se	 naučili,	 da	 je	 pri	 varni	
vožnji	 zelo	 pomembno	 prisluhniti.	 Prav	 tako	 je	
pomembno	prisluhniti	Jezusu,	da	nas	on	vodi.	
	
	

PRISLUHNITI 
JEZUSU 

USTAVI SE, POGLEJ IN PRISLUHNI 

Ta	 lekcija	 bo	 otrokom	 pomagala	 razumeti,	 da	 jih	 Bog	 sliši	 in	 da	 preko	
Svetega	Duha	lahko	prisluhnejo	njemu.	

	

 
 

3. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:	
	Pogum,	slediti	Jezusu,	Jezus,	potrpežljivost.	

	
NE	POZABITE	PRISLUHNITI	(aktivnost)	
Otroci	 se	 bodo	 zabavali,	 medtem	 ko	 se	 učijo	 o	
pomembnosti	poslušanja	Jezusa.	
	

Teme:	
Vodstvo,	poslušati,	potrpežljivost.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 začetkom	 srečanja	 pripravite	 dovolj	
avtomobilčkov,	 da	 bo	 vsak	 otrok	 imel	 enega.	
Kolesa	avtomobilčkov	se	morajo	vrteti.	
		
Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 bodo	 pripeljali	 vozilo	 na	 namišljeno	
parkiršče	pred	trgovino.	Ob	tem	bodo	potrpežljivi	
in	 bodo	 upoštevali	 pravila	 za	 varno	 vožnjo.	
Vsakemu	 dajte	 vozilo	 in	 naj	 ga	 postavi	 na	 eno	
stran	mize.	Vi	boste	na	drugi	strani	dali	svoje	roke	
v	obliko	črke	»V«,	kar	bo	predstavljalo	parkirišče.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsak	od	vas	 ima	vozilo.	Kakšen	 zvok	 spušča	 vaše	
vozilo?	 Prižgimo	 motorje,	 da	 slišimo	 zvok.	
(Dovolite	 otrokom,	 da	 ustvarijo	 zvoke	 motorja.)	

PRIPOMOČKI: 

Majhni	avtomobilčki	
Velika	miza	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	okoli	vas.	Za	lažje	razumevanje	uporabite	
otroško	Sveto	pismo.	
	

Uvod: 	
Naučili	 se	 bomo	 prisluhniti,	 ko	 nas	 Bog	 kliče.	
Današnja	 zgodba	 govori	 o	 poslušanju	
Gospodovega	glasu	in	kako	ga	prepoznamo.	
	

Preberite	Janez	10,7-10,	27-30	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kdo	so	ovce?	(Mi	in	vsi,	ki	verujejo	v	Boga.)		
2) Kdo	skrbi	za	ovce?	(Jezus.)	
3) Kaj	 ovce	 poslušajo	 in	 čemu	 sle-

dijo?	(Jezusovemu	glasu.)		
4) Kaj	 poskušajo	 narediti	 tatovi?	(Ubiti,	 oropati,	

nas	uničiti.)		
5) Zakaj	moramo	slediti	Jezusu,	ko	slišimo	njegov	

glas?	(On	nas	bo	zaščitil,	nas	varovl	in	nas	vodil	
do	rešitve.)	

6) Ali	 lahko	 kdo	 nas	 –	 ovce,	 vzame	 iz	 Jezusove	
roke	ali	iz	Božje	roke?	(Ne.)	

7) Kako	 mislite,	 da	 ovce	 poznajo	 pastirjev	
glas?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)		

8) Kako	 mislite,	 da	 lahko	 slišimo	 Gospodov	
glas?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)		

	

Ovce	 poznajo	 glas	 pastirja,	 ker	 z	 njimi	 preživlja	
čas,	 jih	 vodi	 in	 varuje.	 Če	 bi	 neznanec	 poskusil	
zgrabiti	 ovco,	 ona	 ne	 bi	 šla	 z	 njim,	 ker	 ne	
prepozna	 njegovega	 glasu.	 Isto	 velja	 za	 Jezusa.	
Več	časa	preživite	v	branju	Svetega	pisma,	molitvi	
in	slavljenju,	lažje	boste	prepoznali	njegov	glas,	ko	
vam	 bo	 govoril.	 Lahko	 boste	 razlikovali	 med	
Jezusovim	glasom	in	glasom	sovražnika.	
	
	

	
TOK	TOK	(ročno	delo)	
Otroci	naredijo	izdelek,	ki	 jim	pomaga	razumeti,	
da	morajo	svoje	srce	odpreti	Jezusu.		
	

Teme:	
Jezus,	prishluniti,	odrešenje.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 natisnite	 za	 vsakega	 otroka	
predlogo	z	vrati.	Izrežite	vrata	in	tri	stranice,	tako	
da	sledite	črtkani	črti.	Nato	pripravite	dovolj	kopij	
predloge	 z	 Jezusom	 in	 vrstico,	 da	 vsak	 otrok	
prejme	eno	figuro	Jezusa	in	eno	vrstico.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsakemu	 otroku	 dajte	 kos	 tršega	 papirja.	 Figuro	
Jezusa	 naj	 nalepijo	 na	 sredino	 papirja.	 Nato	
postavite	 predlogo	 z	 vrati	 preko	 tršega	 papirja,	
vendar	na	vrata	ne	dajajte	nobenega	lepila.	Nato	
jim	 pomagajte,	 da	 prepognejo	 vrata	 nazaj,	 tako	
da	 se	 odprejo	 in	 se	 prikaže	 figura	 Jezusa.	
Nato	 naj	 vsak	 otrok	 napiše	 svoje	 ime	 na	 ploščo	
nad	 vrati,	 npr.	 Davidova	 hiša	 ali	 Dianina	 hiša.	
Nazadnje	 naj	 otroci	 prilepijo	 svoje	 vrstice	 preko	
belega	pravokotnika	pod	vrati.	

»Kdor je iz Boga, 
posluša Božje 

besede.« 
Janez 8,47 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (7 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Vrstico	 nekajkrat	 ponovite	 skupaj.	 Nato	 naj	 se	 otroci	
postavijo	v	velik	krog.	En	otrok	naj	zašepeta	vrstico	v	uho	
desnega	soseda.	Zatem	bo	ta	otrok	zašepetal	to,	kar	sliši,	
v	 uho	 naslednje	 osebe	 kot	 v	 poznani	 igri	 telefon.	 Zadnji	
otrok	mora	povedati	vrstico	na	glas.	Nato	izberite	nekoga	
drugega,	 ki	 bo	 začel,	 in	 spet	 nadaljujte	 v	 krogu.	 To	
ponovite	 nekajkrat	 ali	 pa	 tako	 dolgo,	 dokler	 ne	 uspejo	
povedati	pravilno	vrstice.	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predloga	vrata	(str.	6)	
Predloga	Jezus	(str.	7)	
Predloga	vrstice	(str.	8)	
Barvni	trši	papir	
Voščenke,	škarje,	lepilo	
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Kaj	boste	povedali:	
Jezus	 je	 prišel	 na	 zemljo,	 da	 reši	 vse,	 ki	 so	
izgubljeni.	 Zdaj	 sedi	na	Božji	 desnici	 v	nebesih	 in	
nas	gleda	ter	moli	za	vsakega	izmed	nas.	Jezus	je	
rekel:	»Glej,	 stojim	 pred	 vrati	 in	 trkam.	 Če	 kdo	
sliši	moj	glas	in	odpre	vrata,	bom	stopil	k	njemu	
in	 večerjal	 z	 njim,	 on	 pa	 z	 menoj.«	 (Razodetje	
3,20)	
	

Vprašanja	za	razpravo:	
1) Zakaj	odpremo	vrata,	ko	nekdo	potrka	na	njih?	

(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)		
2) Če	 bi	 Jezus	 trkal	 na	 vrata	 vaše	 hiše,	 ali	 bi	mu	

odprli?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)		
3) Ste	bili	kdaj	tako	zaposleni,	da	niste	niti	slišali,	

ko	 je	 nekdo	 potrkal	 na	 vrata?	 (Dovolite	
otrokom	odgovoriti.)		

4) Ali	 želi	 danes	 kdo	 odpreti	 vrata	 in	 spustiti	
Jezusa	 v	 svoje	 srce?	 (Dovolite	 otrokom	
odgovoriti.	Molite	z	otroki,	ki	želijo.	Oče,	hvala	
ti	za	tvojega	Sina	Jezusa.	Hvala	ti,	da	si	umrl	na	
križu	 zame.	 Odpusti	 mi	 vse	 moje	 slabe	
odločitve.	 Jezus,	 pridi	 v	 moje	 srce.	 Ljubim	 te.	
Amen.)	

	

Ko	 Jezus	pride	 trkat	na	vrata	našega	srca,	 želimo	
biti	 prepričani,	 da	 ga	 slišimo.	 Izdelali	 bomo	
izdelek,	 ki	 nam	 bo	 pomagal	 razumeti,	 da	 Jezus	
želi,	da	vsi	odpremo	vrata	naših	src,	ko	on	trka.	
	
	
	
PRIPADAM	BOGU	(aktivnost)	
Skeč	z	lutkami,	ki	pokaže,	kako	verniki	pripadajo	
Bogu	in	ga	lahko	slišijo,	ko	on	govori.	
	

Teme:	
Božji	otrok,	poslušati.	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	12	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Najprej	boste	za	otroke	odigrali	kratek	skeč.	Nato	
bodo	našli	prostor	v	sobi	 in	preživeli	 tri	minute	v	

pogovoru	z	Bogom	 in	bodo	poslušali	njegov	glas.	
Po	 treh	 minutah	 se	 otroci	 naj	 vrnejo	 na	 svoje	
sedeže	 in	 delijo,	 kar	 so	 čutili,	 da	 jim	 je	 Bog	
povedal,	medtem	ko	rišejo	sliko	svojega	doživetja.	
	

Kaj	boste	povedali:	
(Po	odigranem	skeču.)	Naslednje	tri	minute	bomo	
preživeli	nekaj	tihega	časa	z	Bogom.	Vsi	si	poiščite	
tiho	 točko	 v	 sobi	 in	 se	 potiho	 pogovarjajte	 z	
Bogom.	Jaz	bom	nastavila	štoparico.	Ko	štoparica	
začne	piskati,	se	boste	vsi	vrnili	na	svoja	mesta	in	
delili,	kaj	ste	čutili,	da	vam	je	Bog	govoril.	
Nekateri	boste	mogoče	videli	sliko	v	svojih	mislih,	
besedo	ali	čustvo.	Vsi	boste	imeli	čas,	da	narišete	
sliko	tega,	kar	ste	čutili,	da	je	Bog	delil	z	vami.	Če	
niste	ničesar	doživeli,	lahko	narišete	sliko	Boga,	ki	
se	pogovarja	z	vami.	
	
	
	
Zaključna	molitev:	
Enako	 kot	 začetna	 je	 pomembna	 tudi	 zaključna	
molitev.	 Tu	 imajo	 otroci	 priložnost,	 da	 se	 Bogu	
zahvalijo	 za	hrano	 in	druge	blagoslove.	Zaključna	
molitev	mora	biti	kratka.	Ne	pozabite,	da	so	otroci	
verjetno	 nestrpni	 in	 bi	 radi	 čim	 prej	 jedli	 ali	
nadaljevali	z	drugimi	aktivnostmi,	ki	jih	še	čakajo	v	
tem	dnevu.	
	

Prigrizek:	
Za	 prigizek	 priskrbite	 majhne	 penice	
(marshmallows).	 Začnite	 z	 zahvalo	 Bogu,	 da	 je	
priskrbel	dobre	stvari	za	hrano	in	da	nas	varuje	v	
svojih	rokah.	Otrokom	dajte	pest	penic,	vendar	jih	
prosite,	naj	počakajo	in	jedo	takrat,	ko	boste	rekli.	
Sedaj	 jim	 povejte,	 da	 boste	 iz	 njihovih	 rok	
poskušali	 ukrasti	 nekaj	 penic	 in	 da	 jih	 morajo	
zavarovati.	 Poskusite	 jih	 ukrasti	 nekaj,	 da	 boste	
videli,	 kako	 odreagirajo.	 Nekateri	 se	 mogoče	 ne	
bodo	upirali,	drugi	bodo	morda	še	bolj	stisnili	pest	
ali	 se	 obrnili,	 da	 obvarujejo	 svoje	 penice.	
Razložite,	da	ko	smo	v	Božjih	rokah,	nas	on	varuje	
na	 enak	 način	 kot	 otroci,	 ki	 so	 varovali	 svoje	
penice.	Na	koncu	naj	otroci	uživajo	v	prigrizku.	

	
	 	
	

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (12 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predloga	z	besedilom	(str.	9)	
Papir,	voščenke,	štoparica	(po	želji)	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 
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BOG	GOVORI	NA	MNOGE	NAČINE	(aktivnost)	
Otroci	 odkrijejo	 nekaj	 načinov,	 na	 katere	 Bog	
govori	tistim,	ki	mu	sledijo.	
	

Teme:	
Sveti	Duh,	poslušati.	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	15	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pred	srečanjem	natisnite	za	vsakega	otroka	kopijo	
predloge.	Otroci	bodo	obkrožili	 slike	na	predlogi,	
ki	 ustrezajo	 različnim	 načinom,	 na	 katere	 starši	
govorijo	 z	 njimi,	 nato	 primerjajte	 te	 načine	 z	
Božjimi	načini,	ko	Bog	govori	s	svojimi	otroki.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Vaši	starši	komunicirajo	z	vami	na	različne	načine.	
Ko	 govorimo	 o	 vsakem	 načinu	 na	 katerega	 vaši	
starši	 govorijo	 z	 vami,	 želim,	da	poiščete	 sliko,	 ki	
ustreza	 najbolje	 in	 jo	 obkrožite.	 Nato	 se	 bomo	
odločili	 ali	 Bog	 govori	 z	 nami	 na	 enak	 način.	
		
(Preden	nadaljujte	s	primerom,	se	prepričajte,	da	
so	vsi	našli	in	obkrožili	pravilno	sliko.)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

KAKO	SE	
POGOVARJAJO	
STARŠI:	

KAKO	GOVORI	BOG:	

Z	govorom	 Bog	govori	z	nami	preko	
Svetega	Duha	v	naših	mislih.	
Lahko	uporabi	tudi	druge	
ljudi,	da	govorijo	z	nami.	

S	šepetom	 Bog	nam	bo	povedal	stvari	
nežno	preko	Svetega	Duha	ali	
preko	skrbnega	vernika.	

S	vpitjem	 Bog	bo	preko	Svetega	Duha	
zavpil	vaše	ime,	da	pridobi	
vašo	pozornost.	Ko	se	to	
zgodi,	morate	biti	pozorni.	

Z	darili	 Bog	nas	zelo	ljubi.	Daje	nam	
darila	in	blagoslove	vseh	vrst.	

S	pismi	 Bog	nam	daje	njegovo	
Besedo,	Sveto	pismo,	da	ga	
beremo	in	se	učimo	o	njem.	

S	telefonskimi	klici	 Molitev	je	kot	klicanje	Boga.	
Ko	molite,	se	pogovarjate	z	
Bogom.	

Skozi	ljubezen	 Božja	ljubezen	govori	z	nami,	
ko	mislimo	na	to,	kako	je	
Jezus	dal	svoje	življenje	na	
križu	za	nas.	

	
Bog	nam	vedno	govori.	Naša	naloga	pa	 je,	 da	 se	
ustavimo	in	mu	prisluhnemo.	
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	
	

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (15 minut) 

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 naslednji	 teden,	 da	
izveste	še	več	o	Bogu.	

PRIPOMOČKI: 

Predloga	s	slikami	(str.	9)	
Voščenke	ali	flomastri	
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil, da je Jezus dobri pastir in smo mi njegove ovce. Ker 
pripadamo njemu, lahko slišimo njegov glas skozi dar Svetega Duha. Vaš otrok se 
je naučil tudi, da ga bo Bog v svojih rokah varoval. (Obravnavano svetopisemsko 
besedilo: Janez 10,7-10, 27-30)  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Kdor je iz Boga, posluša Božje besede.«	(Janez 8,47)  
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite to vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako pa mu bo to pomagalo, da utrdi znanje, pridobljeno pri 
verouku. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Vaš otrok naj vadi čakanje na Boga in poslušanje njegovega glasu. Uporabite 
majhno brisačo. Otrok naj najde prostor v hiši, kamor lahko na tla postavi brisačo in 
ima tihi čas z Bogom. Otrok naj preživi pet do deset minut v pogovoru z Bogom. 
Naj otrok ve, da lahko stoji, sedi ali leži na brisači. Ko konča, ga vprašajte sledeča 
vprašanja. 
 

1. Ali si čutil/-a kaj? 
2. Ali si kaj videl/-a? 
3. Ali si kaj slišal/-a? 
Na koncu naj otrok nariše sliko tega, kar je ob tistem času čutil v mislih.  

Dnevna molitev: 

Dragi nebeški Oče, hvala ti, da si nam dal Svetega Duha in ušesa, da lahko slišimo 
tvoj glas. Pomagaj nam, da ti sledimo vse dni svojega življenja. Hvala ti, da nas 
varuješ v svojih rokah. 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. 
	



	

	

	 6	
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PRIPADAM	BOGU	
	
Učitelj:	Pozdravljeni	otroci.	Vesel	sem,	da	ste	vsi	lahko	tukaj.	Danes	se	bomo	učili,	kako	slišati	Božji	glas.	
	
Lutka:	(zadihan)	O,	zdravo!	Pozen	sem?	Sem	kaj	zamudil?	
	
Učitelj:	(zmedeno)	Ne.	Pravkar	smo	začeli.	Ti	lahko	kako	pomagam?	
	
Lutka:	Da.	Nisem	prepričan,	da	sem	na	pravem	mestu.	Ali	sploh	spadam	sem?	
	
Učitelj:	No,	mi	se	učimo,	kako	poslušati	Božji	glas.	Ali	želiš	vedeti	kako?	
	
Lutka:	Seveda!	
	
Učitelj:	Potem	spadaš	sem.	Ali	veruješ,	da	je	Jezus	zate	umrl	na	križu,	da	te	očisti	tvojih	grehov?	
	
Lutka:	Seveda!	
	
Učitelj:	Potem	si	vernik.	Pripadaš	Bogu.	Janez	8,47	pravi:	»Kdor	je	iz	Boga,	posluša	Božje	besede.«	
	
Lutka:	Ampak	še	nikoli	prej	nisem	slišal	Božjega	glasu.	
	
Učitelj:	Bog	je	verjetno	že	ves	čas	govoril	s	tabo,	ampak	mogoče	si	bil	prezaposlen,	da	bi	ga	slišal.	
	
Lutka:	Kako	zveni	Njegov	glas?	Ne	želim	ga	zamuditi.	
	
Učitelj:	Božji	glas	lahko	pride	na	veliko	različnih	načinov.	Lahko	Ga	slišiš,	ko	bereš	Sveto	pismo,	moliš	ali	slaviš.	Bog	lahko	
govori	s	tabo	tako,	da	uporabi	Svetega	Duha,	ki	je	v	tebi.	Več	časa,	kot	boš	preživel	z	Bogom	in	bral	Njegovo	besedo,	lažje	
boš	prepoznal	Njegov	glas,	ko	bo	govoril.	
	
Lutka:	Ali	ga	bom	slišal	s	svojimi	ušesi?	
	
Učitelj:	Nekateri	ljudje	pravijo,	da	slišijo	Boga	z	ušesi,	ampak	veliko	ljudi	dobi	občutek	znotraj.	Naprej	mislijo,	da	so	to	
njihove	misli,	ampak	v	resnici	je	Bog.	Bog	lahko	uporabi	sanje,	ljudi	in	naravo,	da	govori	z	nami.	
	
Lutka:	Vau!	Komaj	čakam,	da	bom	začel	biti	bolj	pozoren	in	da	slišim,	kaj	mi	Bog	želi	povedati.	Ali	vsi	ti	otroci	tudi	
pripadajo	Bogu?	Ali	slišijo	Gospodov	glas?	
	
Učitelj:	No,	mi	šele	začenjamo.	Lahko	ostaneš	tukaj	in	izveš.	
	
Lutka:	Hvala	ti,	ampak	grem,	da	bom	bral	svoje	Sveto	pismo.	Z	veseljem	pridem	še	kdaj.	
Učitelj:	Ni	problema.	Hvala,	da	si	prišel.	
	
(Lutka	odide.)	
	
Učitelj:	Otroci,	kaj	si	mislite	o	našem	naključnem	obiskovalcu?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	Ste	že	kdaj	slišalo	Božji	glas?	
Prosim,	dvignite	roko,	da	delite	čas,	ko	ste	čutili,	da	Bog	govori	z	vami.	
	
(Dajte	otrokom	čas,	da	delijo	svoje	izkušnje	s	slišanjem	Boga.)	
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Ustavi se, poglej in prisluhni 
3. lekcija: PRISLUHNITI JEZUSU 
 
Prevod: Laura Kramberger 
Tehnična ureditev: Sabina M. Scobie 
Ljubljana, 2018 
 
Material ni za prodajo. 
 

Stop, Look, and Listen 
Lesson 3: HEARING JESUS 
 
"Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc. 
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www.kidssundayschool.com”   


