
		

DVANAJST	
OGLEDNIKOV	

MOJZESOVO	ŽIVLJENJE	

Lekcija	bo	otrokom	pomagala	razumeti,	da	lahko	zaupajo	Bogu,	da	bo	z	
njimi	 tudi	 takrat,	 ko	 okoliščine	 postanejo	 strašljive.	 Bog	 nam	 lahko	
pomaga,	ne	glede	na	to,	kako	velike	se	zdijo	naše	težave.	

	

	
	

5.	lekcija	

	

1

Teme:	
Pogum,	zaščita,	preskrba,	zaupanje.	
	
	
	
Ob	prihodu	naj	otroci	pobarvajo	pobarvanko	»Ne	
skrbi,	 Bog	 vlada!«	 (str.	 6).	 Pred	 nadaljevanjem	
srečanja	 jih	 vprašajte,	 če	 bi	 kdo	 želel	 pokazati	
svojo	pobarvanko	ostalim.	
	
	
	
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.		
	
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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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	
neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	
uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 da	 bodo	 otroci	
vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Včasih	 ljudje	 težko	 verjamemo,	 da	 nam	 bo	 Bog	
pomagal,	 ko	 ga	 bomo	 potrebovali.	 Zmotno	
mislimo,	da	so	naši	problemi	za	Boga	preveliki.	Za	
vse	nas	je	pomembno,	da	se	o	Bogu	naučimo	kar	
največ.	Ko	o	Bogu	vemo	več,	bomo	razumeli,	da	je	
on	dovolj	 velik,	 da	 nam	pomaga	 v	 vsaki	 situaciji.	
Današnja	 svetopisemska	 zgodba	 je	 iz	 4.	
Mojzesove	knjige	v	Stari	zavezi.	To	je	primer	dveh	
mož,	ki	sta	zaupala	Bogu,	medtem	ko	mu	številni	
niso.	
	

Preberite	parafrazirano	različico	zgodbe	(str.	7)		
Druga opcija 
Preberite	4	Mojzes	13–14	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Koliko	 mož	 je	 bilo	 poslanih,	 da	 raziščejo	

obljubljeno	deželo?	(Dvanajst.)		
2) Kaj	so	možje	raziskovali	v	deželi?	(Kakšna	je	in	

kakšna	so	mesta	ter	tamkajšnji	ljudje.)	
3) Kako	 dolgo	 so	 si	 možje	 ogledovali	 deželo?	

(Štirideset	dni.)	
4) Kaj	so	prinesli	s	sabo,	ko	so	se	vrnili?	(Grozdje,	

granatna	jabolka	in	fige.)	
5) Kakšni	ljudje	so	bivali	v	tej	deželi?	(Velikani.)	
6) Ali	 je	 Božje	 ljudstvo	 zaupalo	 Bogu,	 da	 jim	 bo	

dal	to	deželo?	(Ne.)	
7) Kaj	 se	 je	 zgodilo	 z	 Izraelci,	 ker	 niso	 verovali	
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Bogu?	 (Bog	 jih	 je	pustil	 štirideset	 let	 tavati	po	
puščavi.)	

8) Zakaj	 je	 najbolj	 v	 vseh	 okoliščinah	 zaupati	
Bogu?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

	
	
	
VELIKANI	V	DEŽELI	(aktivnost)	
	

Aktivnost »Jaz oglednik«, ki temelji na razisko-
vanju obljubljene dežele. 
	

Teme:	
Strah,	obljube,	zaščita,	preskrba,	Božja	beseda.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	7	minut.	
	

Priprava:	
Pred	srečanjem	natisnite	kopijo	predloge.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	naj	 sedijo	pred	vami,	 kot	 v	primeru,	da	bi	
se	 zbrali	 za	 poslušanje	 zgodbe.	 Recite:	 »Danes	
bomo	 slišali	 še	 eno	 čudovito	 zgodbo	 iz	 Božje	
besede	 (Svetega	 pisma),	 še	 prej	 pa	 se	 bomo	 šli	
zabavno	 igro!	 Ali	 ste	 vedeli,	 da	 je	 Sveto	 pismo	
polno	 zanimivih	 ljudi,	 daljnih	 dežel,	 junakov,	
zlobnežev,	 prelepih	 kraljic	 in	 še	 drugih	 imenitnih	
stvari?	Res	 je,	 Sveto	pismo	 je	najboljša	 knjiga	na	
svetu.	Igrali	se	bomo	igro	ugibanja	predmetov,	in	
sicer	 s	 temle	 plakatom.«	 Pokažite	 otrokom	
predlogo,	 ki	 ste	 jo	 predhodno	 natisnili.	 Nato	
recite:	 »Pravila	 so	 naslednja:	 opisala	 bom	 eno	
stvar	v	 zvezi	 s	 sliko	 in	če	mislite,	da	veste,	 za	kaj	

Pojasnite	otrokom,	da	naša	moč	prihaja	od	Boga.	Ni	se	
nam	 potrebno	 bati.	 Zaupamo	 lahko,	 da	 nam	 bo	 Bog	
pomagal,	ko	ga	bomo	prosili.	
	

»V	Boga	zaupam,	ne	
bojim	se:	kaj	mi	more	

storiti	človek?«	
Psalm	56,12	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(7	minut)	

PRIPOMOČKI:	

Predloga	»Jaz	oglednik«	(str.	8) 
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gre,	 morate	 reči:	 ›Ali	 je	 to	 …‹	 Ko	 vas	 nato	
pokličem,	 mi	 morate	 povedati,	 kaj	 sem	
opisovala.«	
Opišite	spodnje	stvari,	ne	da	bi	jih	poimenovali:	
Grozdje	
Velikani	
Vohun	(oglednik)	
Kobilice	
Sveto	pismo	
Na	koncu	povejte	otrokom,	da	lahko	vse	te	stvari	
in	še	več	najdemo	v	Svetem	pismu.	Pojasnite	tudi,	
da	 vse	 stvari,	 ki	 so	 jih	 ugibali	 v	 igri,	 spadajo	 k	
zgodbi	o	Mojzesu,	ki	je	poslal	dvanajst	oglednikov,	
da	bi	raziskali	deželo,	ki	 jo	je	Bog	obljubil	 Izraelu.	
Ti	 ogledniki	 so	 videli	 veliko,	 na	 primer	 velikane,	
ogromno	grozdje	in	deželo,	v	kateri	se	cedita	med	
in	 mleko	 (4	Mojzes	 13–14).	 Nato	 si	 vzemite	 par	
minut,	 da	 otroci	 naštejejo	 nekaj	 stvari,	 ki	 se	 jim	
zdijo	v	Svetem	pismu	res	imenitne.	
	

	
	
NAJBOLJŠE,	KO	JE	ODPRTO	(tematski	pogovor)	
	

Sveto pismo je čudovita knjiga, polna odličnih 
zgodb in duhovnih resnic, toda najprej ga je 
potrebno odpreti.  
	

Teme:	
Sveto	pismo,	pripovedovanje	zgodb,	Božja	beseda.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	8	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Dežnik	boste	primerjali	s	Svetim	pismom	v	smislu,	
da	sta	oba	uporabna,	ko	ju	odpremo.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Ali	vsi	vemo,	kaj	je	to?	Res	je,	to	je	dežnik.	Koliko	
izmed	vas	je	že	kdaj	uporabilo	dežnik?	Seveda,	vsi	
smo	ga	že	kdaj	uporabili.	Dežnik	 je	super,	da	nas	
ščiti	 pred	 dežjem	 in	 ohranja	 suhe.	 Zakaj	 še	 bi	
lahko	 uporabili	 dežnik?	 (Dovolite	 otrokom	
odgovoriti.)	Dežnik	je	uporaben	tudi	za	to,	da	nas	
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v	vročih	poletnih	dneh	ščiti	pred	soncem.	
	

Naj	 pogledam,	 kako	 bi	 uporabila	 tale	 dežnik?	
Mogoče	 takole?	 (Dajte	 si	 zaprt	 dežnik	 na	 glavo.)	
Ne.	No,	kaj	pa	morda	takole?	(Z	zaprtim	dežnikom	
pomahajte	po	zraku.)	Ne.	Seveda,	edini	način,	da	
uporabim	 dežnik	 je,	 da	 ga	 odprem.	 (Odprite	
dežnik	 in	 si	 ga	 dajte	 nad	 glavo,	 da	 pokažete	
pravilen	način	uporabe.)	
	

Veste,	dežnik	me	spominja	na	Sveto	pismo.	Koliko	
vas	 ima	 Sveto	 pismo?	 (Dovolite	 otrokom	
odgovoriti.)	Sveto	pismo	je	čudovita	knjiga.	Ni	pa	
preveč	 uporabna,	 dokler	 je	 ne	 odpremo.	 Ne	
zunaj,	 temveč	 znotraj	 nje	 so	 vse	 sorte	 dobrih	
zgodb.	 Recimo	 zgodbe	 o	 kraljih,	 kraljicah,	
velikanih	in	levih.	Celo	o	brodolomih.	Notri	so	tudi	
spevi	 in	 pesmi.	 Poleg	 tega	 je	 Sveto	 pismo	 Božja	
beseda	 in	 vse	 v	 njej	 je	 res.	 Tako	 da	 ko	 boste	 šli	
danes	 domov,	 prosite	 mamo	 ali	 očeta,	 naj	
odpreta	 Sveto	 pismo	 in	 vam	 kaj	 prebereta.	
Zapomnite	si,	dežniki	 in	Sveto	pismo	so	najboljši,	
ko	so	odprti.	
	
	
	
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	 in	 se	 zahvalite	 Bogu	 za	 vse	
dobrote,	 ki	nam	 jih	daje.	Bog	 skrbi	 za	nas	 tako	v	
duhovnem	 kot	 v	 fizičnem	 smislu.	 Za	 malico	
prinesite	sveže	grozdje,	po	možnosti	brez	pešk.	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(8	minut)	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Dežnik	
Sveto	pismo 
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NASLEDNJI	TEDEN	
Začnite	z	novo	serijo	lekcij.	

	
	
Na	 koncu	 se	 lahko	 igrate	 ugibanje	 predmetov.	
Tisti,	ki	začne	igro,	si	 izbere	en	predmet	v	sobi	 in	
reče:	 »Vidim	 nekaj,	 kar	 je	 zeleno	 in	 se	 začne	 na	
črko	S.«	(Možnosti	namigov	so	neskončne.)	Otroci	
naj	 se	ozrejo	naokrog	 in	predlagajo	predmete,	ki	
bi	lahko	ustrezali	opisu.	Če	nihče	ne	ugane,	lahko	
vi	daste	še	kakšen	namig	glede	predmeta,	ki	si	ga	
je	izbrala	oseba.	Tisti,	ki	prvi	ugane,	je	v	naslednji	
igri	novi	vodja.	
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	odnese	domov.	
	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

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

Danes	so	se	otroci	učili,	da	nas	Bog	lahko	zaščiti	tudi	ko	okoliščine	postanejo	malce	
strašljive.	 Iz	 zgodbe	o	dvanajstih	oglednikih,	 ki	 so	 šli	 raziskat	deželo,	 ki	 jo	 je	Bog	
obljubil	Mojzesu,	so	otroci	odkrili,	da	Bog	ne	želi,	da	nas	je	strah.	Ko	mu	zaupamo	
in	 ravnamo	po	 njegovi	 volji,	 nam	bo	 dal	 bo	 pogum	 in	 zaščito,	 ki	 ju	 potrebujemo	
(svetopisemsko	besedilo	iz	4	Mojzes	13–14).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»V	Boga	zaupam,	ne	bojim	se:	kaj	mi	more	storiti	človek?«	(Psalm	56,12)		

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:	

V	vsakdanjem	življenju	zaupamo	mnogim	stvarem.	Opozorite	nanje	tudi	otroka.	
Spodaj	je	nekaj	primerov:	

1. Pritiskanje	stikala	bo	ugasnilo/prižgalo	luč.	
2. Dvigalo	te	bo	popeljalo	do	želenega	nadstropja,	ki	si	ga	izbral	z	gumbom.	
3. Stol	se	ne	bo	zrušil,	ko	se	boš	usedel	nanj.	
4. Avto	se	bo	vžgal,	ko	obrneš	ključ.	
5. Iz	pipe	bosta	pritekli	hladna	ali	topla	voda.		

Nato	otroku	razložite,	da	Boga	morda	ne	moremo	videti,	a	kljub	temu	vemo,	da	je	
ob	 nas.	 Lahko	 mu	 zaupamo	 in	 verujemo	 vanj,	 še	 toliko	 bolj,	 ker	 je	 on	 naš	
vsemogočni	 Bog.	 Tako	 kot	 prej	 omenjene	 stvari,	 ki	 jim	 zaupamo,	 je	 tudi	 Bog	
zanesljiv;	ob	nas	je,	nas	ščiti	in	nam	pomaga,	ko	živimo	v	skladu	z	njegovo	voljo.	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti,	ker	tako	močno	skrbiš	zame.	Vem,	da	me	boš	vedno	ščitil	in	
mi	 pomagal,	 še	 posebno	 takrat,	 ko	 me	 bo	 strah.	 Pomagaj	 mi,	 da	 ti	 zaupam	 ne	
glede	na	to,	kje	sem	in	da	se	predam	v	Jezusove	roke.	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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4	Mojzes	13–14	(parafrazirano)	
	
Hebrejci	 so	 bili	 že	 zelo	 blizu	 obljubljeni	 deželi.	 Bog	 je	 Mojzesu	 naročil,	 naj	 pošlje	 dvanajst	 mož	 v	
deželo,	ki	jim	jo	je	obljubil.	Ti	možje	naj	bi	deželo	raziskali,	da	bi	videli,	ali	so	ljudje,	ki	tam	živijo,	močni	
ali	 slabotni,	 ali	 jih	 je	malo	 ali	 veliko.	 In	 kakšna	 je	 dežela,	 v	 kateri	 živijo:	 dobra	 ali	 slaba?	Kakšna	 so	
mesta,	v	katerih	prebivajo?	So	obkrožena	z	zidovi?	Ali	imajo	tam	živeči	ljudje	svojo	vojsko?	Kakšna	je	
zemlja?	Lahko	kmetje	pridelujejo	dobre	pridelke?	Je	zemlja	porasla	z	drevesi	ali	ne?		
Mojzes	jim	je	naročil,	naj	se	po	svojih	najboljših	močeh	potrudijo,	da	se	vrnejo	z	nekaj	sadeži,	saj	je	bila	
ravno	sezona	obiranja	grozdja.	
	
Po	štiridesetih	dneh	so	se	dvanajsteri	možje	vrnili	z	raziskovanja	dežele.	S	seboj	so	prinesli	lepo	zrelo	
grozdje,	granatna	jabolka	in	fige.	Sadeže	so	pokazali	izraelski	skupnosti	in	poročali	o	vsem,	kar	so	bili	
videli.	
	
Možje	so	dejali:	»V	deželi	se	cedita	mleko	in	med	(kar	pomeni,	da	je	to	zelo	lep	kraj	z	obilico	naravnih	
dobrin).	Samo	poglejte	to	čudovito	sadje,	ki	smo	ga	prinesli	s	seboj!	Toda	prebivalci	teh	krajev	so	zelo	
močni	in	njihova	mesta	so	velika	ter	dobro	zavarovana	z	debelimi	zidovi.	Videli	smo	tudi	velikane	in	v	
primerjavi	z	njimi	smo	bili	videti	kot	kobilice.«	
	
Deseterica	izmed	mož,	ki	so	šli	raziskovat	deželo,	se	je	vrnila	prestrašena.	Povedali	so	ljudstvu,	da	bi	
izgubili	boj,	če	bi	poskušali	zavzeti	deželo,	ki	jim	jo	je	Bog	obljubil.	Hebrejci	so	pričeli	vpiti	od	strahu	in	
se	pritoževati	nad	Mojzesom,	ker	je	želel,	da	zavzamejo	obljubljeno	deželo.	
	
Toda	dva	moža	izmed	teh,	ki	so	šli	raziskovat	deželo,	se	nista	bala.	Namesto	tega	sta	rekla:	»Dežela,	
ki	smo	jo	raziskali,	je	izjemno	dobra!	Če	smo	Bogu	povšeči,	nas	bo	vodil	in	nam	dal	deželo,	v	kateri	se	
cedita	med	in	mleko.	Ne	upirajte	se	Bogu.	Ne	bojte	se	teh	ljudi,	saj	nam	bo	Bog	dal	zmago!«	
	
Toda	 ljudstvo	 ni	 poslušalo	 teh	 dveh	 pogumnih	 mož.	 Prisluhnili	 so	 ostalim	 desetim	 in	 niso	 zaupali	
Bogu,	 da	 jih	 bo	 popeljal	 k	 zmagi.	 Gospod	 je	 rekel	 Mojzesu:	 »Kako	 dolgo	 me	 bo	 to	 ljudstvo	 še	
zaničevalo?	Kako	dolgo	mi	še	ne	bodo	verjeli?«	
	
In	ker	ljudje	niso	hoteli	zaupati	Bogu,	jih	je	pustil,	da	so	štirideset	let	tavali	po	puščavi.	
	

KONEC	

	
	
	
	
Opombe:	
Granatna	 jabolka	 so	 okrogla.	 Imajo	 rdečo	 in	 usnjato	 lupino,	 sredica	 pa	 je	 polna	 semen,	 ki	 so	 obdana	 z	 užitnim,	 sočnim	
rdečim	mesom.	
Fige	so	sladki	sadeži	hruškaste	oblike.	Lahko	jih	jemo	sveže,	vložene	ali	posušene.	
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