
		

	
	
	
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) 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.	
	

KDO BO 
ŠEL? 

POBOŽNO ŽIVLJENJE 

Pričujoča	 lekcija	 uči	 otroke,	 kako	 pomembno	 je,	 da	 evangelij	 oznanijo	
tudi	drugim.	Tako	lahko	ljudem	okrog	sebe	pokažejo,	da	jih	imajo	radi	in	
da	jih	tudi	Jezus	ljubi.	

	

 
 

4. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) Teme:		
Cerkev,	evangelij,	pričevanje.	

BOG	ME	LJUBI	(aktivnost)	
Zabavna	 aktivnost	 s	 pisanjem	 in	 risanjem,	 ki	
otroke	uči,	da	jih	Bog	ljubi.		
	

Teme:	
Božji	otrok,	Božja	ljubezen,	Jezus.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 za	 vsakega	 otroka	 	 pri-
pravite	kopijo	predloge.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Razdelite	otrokom	predloge.	Najprej	naj	otroci	na	
predlogi	 poiščejo	 stavek	 »Bog	 me	 ljubi«	 in	 ga	
črkujejo.	Potem	naj	ta	stavek	še	enkrat	zapišejo	v	
ustrezen	prostor	pod	njim.	Nato	 lahko	pobarvajo	
sliko	nad	besedilom.	

PRIPOMOČKI: 
Predloga	za	vsakega	otroka	(str.	5)	
Barvice	
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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: 	
Ali	 veste,	 da	 nekateri	 ljudje	 na	 tem	 svetu	 Jezusa	
ne	poznajo?	Bog	 želi,	 da	njega	 in	njegovega	Sina	
Jezusa	poznamo	vsi.	Ena	od	nalog,	ki	nam	jih	daje	
Bog,	 je,	 da	 drugim	 povemo	 veselo	 novico	 o	
Jezusu.	 Bog	 nas	 ljubi	 in	 želi,	 da	 smo	 vsi	 del	
njegove	družine. 	
	

Preberite	Matej	9,35-38	
	

Vprašanja	za	razpravo:	
1) Kam	je	šel	Jezus,	da	bi	pridigal	o	veseli	novici	

oziroma	 evangeliju?	 (Po	 vseh	 mestih	 in	
vaseh.)	

2) Kaj	 je	 evangelij	 Božjega	 kraljestva	 (vesela	
vest)?	 (Nebesa	 in	 Božja	 odrešenje	 za	
odpuščanje	grehov.)	

3) Jezus	 je	 imel	 sočutje	 do	 ljudi,	 ki	 so	 bili	
izmučeni	 in	 nemočni,	 kot	 ovce	 brez	 pastirja,	
ki	 bi	 jih	 varoval.	 Kdo	 je	 naš	 dobri	 pastir?	
(Jezus.)	

4) Jezus	 je	 svojim	 učencem	 rekel:	 »Žetev	 je	
obilna,	delavcev	pa	malo.«	Jezus	želi,	da	tudi	
mi	 naredimo	 svoj	 del	 in	 evangelij	 povemo	
drugim.	 Kako	 lahko	 to	 storimo?	 (Lahko	
povemo	 o	 Jezusu	 svojim	 prijateljem	 in	 jih	
povabimo,	 da	 pridejo	 z	 nami	 v	 cerkev	 in	 na	
verouk.)	

5) Kako	 ljudem	 pokažemo	 ljubezen,	 če	 jim	
povemo	 za	 Jezusa?	 (Ko	 nekomu	 povemo	 za	
Jezusa,	 lahko	 ta	 človek	 prejme	 njegovo	
ljubezen.)	

6) Dokončajte	 vrstico:	 »Ljubite	 se	 med	 seboj,	
kakor	____________	(sem	vas	jaz	ljubil).									

	
	
	
LETALSKE	MOLITVE	(aktivnost)	
Zabavna	 aktivnost,	 ki	 krepi	 ekipnega	 duha	 in	
otroke	uči,	da	morajo	moliti	za	druge.	
	

Tema:	
Molitev.	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	20	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 za	 vse	 otroke	 natisnite	
zemljevide.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vprašajte	otroke,	če	bi	želeli	zgraditi	svoje	 lastno	
letalo.	 Vzemite	 dve	mizi	 in	 ju	 postavite	 tako,	 da	
bosta	kot	krili	letala,	vmes	pa	dajte	stole,	ki	bodo	
predstavljali	 sedeže.	 Druge	 igrače	 lahko	
predstavljajo	 pilotovo	 kontrolno	 desko,	motor	 in	
radio.	 Uporabite	 svojo	 domišljijo	 in	 zgradite	 še	
ostale	dele	letala.	

»To je moja zapoved, da 
se ljubite med seboj, kakor 

sem vas jaz ljubil.« 
Janez 15,12 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

Skupaj	z	otroki	ponavljajte	vrstico,	dokler	je	ne	znajo	
odrecitirati	 sami.	Potem	naj	odgovorijo	na	naslednja	
vprašanja:	

1. Kdo	je	to	povedal?	(Jezus.)	
2. Kako	nas	Jezus	ljubi?		
3. Naštejte	 nekaj	 načinov,	 kako	 lahko	 ljubimo	

druge	tako,	kot	nas	ljubi	Jezus?	

ČAS ZA ZABAVO (20 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Zemljevid	za	letalske	molitve	(str.	6)	
Miza,	stoli,	kocke	in	druge	primerne	igrače	
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Nato	pojasnite	otrokom,	da	potrebujete	kar	nekaj	
prostovoljcev,	 ki	 vam	 bodo	 pomagali	 pri	 vzletu	
letala.	 Potrebovali	 boste	 pilota,	 kopilota,	
mehanika	 za	 motor	 in	 nekoga,	 ki	 bo	 upravljal	 z	
radiem.	 Povejte	 otrokom,	 da	 morajo	 sodelovati,	
če	želijo,	da	bo	 let	uspešen.	Delajte	se,	da	ste	se	
nenadoma	 spomnili	 na	 najpomembnejšega	 člana	
osebja,	ki	ste	ga	prej	pozabili	–	navigatorja.	
Predse	 razgrnite	 zemljevid	 »letalskih	molitev«	 in	
vprašajte	 otroke,	 kam	 bi	 radi	 šli.	 Potem	 s	
samolepilnim	 lističem	 ali	 flomastrom	 označite	
želeno	 destinacijo	 na	 zemljevidu	 in	 le-tega	
podajte	 navigatorju.	 (Seveda	 lahko	 namesto	
zemljevida	 v	 tej	 lekciji	 uporabite	 tudi	 zemljevid	
svoje	 države).	 Otroci	 naj	 gredo	 na	 svoja	 mesta.	
Tisti,	 ki	 niso	 uslužbenci	 na	 letalu,	 lahko	 igrajo	
potnike.	 Pred	 vzletom	 naj	 mehanik	 preveri	
motorje.	Radio	operater	naj	da	dovoljenje	za	vzlet	
in	 nato	 naj	 pilot	 vzleti.	Medtem	 ko	 se	 igrate,	 da	
letite,	naj	navigator	označuje	pot	letenja.	
Lahko	se	igrate,	da	letite	v	svetopisemske	dežele,	
na	 misijonarska	 polja,	 glavno	 mesto	 države	 ali	
druge	kraje,	 kjer	 so	 ljudje,	 za	katere	 lahko	otroci	
molijo.	Ko	končate	z	igro,	vprašajte	otroke,	kakšne	
molitve	po	njihovem	mnenju	potrebujejo	 ljudje	v	
kraju,	 ki	 ste	 ga	 obiskali.	 Otrokom	 dajte	 nekaj	
minut	 časa	 za	 odgovore,	 nato	 pa	 skupaj	 molite.	
Vsak	otrok	naj	domov	vzame	kopijo	zemljevida,	ki	
ga	 bo	 opominjala,	 da	 mora	 moliti	 za	 ljudi	 po	
svetu.	 Aktivnost	 otrokom	 predstavlja	 uvod	 v	
zemljepis	in	jim	izostri	občutek	za	svet	okoli	njih.	
	
	
	

VESELA	NOVICA	(tematski	pogovor)	
Kje	 lahko	 najdeš	 najboljšo	 novico	 na	 svetu?	 V	
Svetem	pismu,	seveda.	
	

Teme:	
Sveto	pismo,	evangelij,	Jezus.	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	8	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Časopis	 boste	 primerjali	 s	 Svetim	 pismom,	 ki	 je	
polno	dobrih	novic	o	Jezusu.	
	

Kaj	boste	povedali:	
To	 je	 časopis.	 (Odprite	 časopis	 in	 ga	 pokažite	
otrokom).	 Na	 svetu	 obstaja	 veliko	 časopisov.	
Skoraj	 vsako	 mesto	 ima	 svojega.	 Mnogi	 ljudje	
preživijo	ure	in	ure	v	branju	časopisov.	Ali	v	vaših	
družinah	 kdo	 bere	 časopis?	 Kaj	 lahko	 v	 njem	
beremo?	(Otroci	naj	odgovorijo.)	
Seveda,	eden	od	razlogov,	da	imamo	časopise,	je,	
da	 ljudem	 na	 ta	 način	 povemo,	 kaj	 se	 dogaja.	
Temu	lahko	rečemo	»novice«.		
Nekatere	novice	so	dobre,	druge	slabe.	Na	žalost	
dandanes	večina	novic	ni	preveč	dobrih.	
Sveto	pismo	sicer	ni	časopis,	 ima	pa	novice,	 in	to	
dobre	novice!	(Odprite	Sveto	pismo	in	ga	pokažite	
otrokom.)	V	Svetem	pismu	 lahko	najdemo	dobro	
novico	o	 Jezusu.	Beremo	 lahko,	 da	 je	 Jezus	Božji	
Sin	 in	 da	 je	 prišel	 na	 zemljo,	 da	 bi	 živel	 z	 nami.	
Potem	 je	 umrl	 na	 križu,	 da	 bi	 nas	 odrešil	 naših	
grehov.	 To	 se	morda	 sliši	 kot	 slaba	 novica,	 toda	
zgodba	 se	 tukaj	 še	 ne	 konča.	 Naprej	 lahko	
preberemo,	da	 je	 Jezus	tretji	dan	vstal	od	mrtvih	
in	 da	 sedaj	 živi	 z	 Očetom	 v	 nebesih.	 Tam	 nam	
pripravlja	prostor.	
Bog	 je	 tako	čudovit.	Tako	zelo	mu	 je	mar	za	nas,	
da	je	poslal	svojega	Sina	Jezusa,	da	bi	nas	odrešil,	
tako	da	bi	lahko	bili	skupaj	z	njim	v	nebesih.	Jezus	
je	naš	Gospod.	To	so	res	dobre	novice!	
	
	
	

	
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	 naj	 je	 kratka.	
Zapomnite	 si,	 da	 otroci	 želijo	 čim	 prej	 zagristi	 v	
prigrizek	ali	preiti	na	naslednjo	fazo	dneva.	
	

Prigrizek:	
Otrokom	 razložite,	 da	 ima	 Bog	 za	 nas	 mnogo	
dobrih	 darov,	 vendar	 pa	 ne	 želi,	 da	 te	 darove	
zadržujemo	 zase,	 ampak,	 da	 jih	 delimo	 tudi	 z	
drugimi.	 V	 posodi	 ponudite	 narezana	 jabolka.	
Otroci	 naj	 si	 med	 seboj	 podajajo	 posodo	 z	
jabolčnimi	 krhlji.	 Ko	 posoda	pride	do	njih,	 smejo	
vzeti	 en	 krhelj,	 nato	 pa	 morajo	 posodo	 podati	
otroku,	 ki	 jabolka	 še	 ni	 dobil.	 Medtem	 ko	 jeste,	
pojasnite	 otrokom,	 da	 je	 to	 podobno,	 kot	 da	
svojim	prijateljem	povemo	dobro	novico	o	Jezusu.		

	
	 	 	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (8 minut) 

PRIPOMOČKI: 

PRIPOMOČKI: 
Časopis	
Sveto	pismo	
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Kaj smo se naučili: 

Danes so se otroci učili, kako pomembno je, da dobro novico o Jezusu delijo z 
drugimi ljudmi. Jezus je hodil skozi mesta in vasi, učil in oznanjal veselo novico o 
sebi. Imel je sočutje do ljudi, saj so bili brez njega kakor izgubljene ovce brez 
pastirja. Otroci so se učili tudi, da Bog od nas želi, da gremo v vse kotičke sveta in 
razširimo dobro novico o Jezusu (svetopisemsko besedilo iz Mateja 9,35-38).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.«  
(Janez 15,12)  
 
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: 

Obstaja veliko načinov, na katere lahko otrok govori drugim o Jezusu. Čeprav je vaš 
otrok morda premajhen, da bi v celoti razumel odrešenje, lahko kljub temu deli 
Jezusa z drugimi tako, da zanje stori nekaj ljubečega. Prosite otroka, naj predlaga, 
kako bi lahko nekomu pokazal Jezusovo ljubezen. Morda lahko izdela kartico in jo 
da nekomu, ki Jezusa še ne pozna, nanjo pa napiše »Jezus te ljubi!« Ali pa pomaga 
sosedu pri kakšnem opravilu kot Božji pomočnik. Opogumite ga tudi, da povabi 
prijatelje na verouk. 

Dnevna molitev: 

Dragi Bog, hvala ti za mojo družino, dom, cerkev in verouk. Najbolj pa hvala za 
tvojega Sina Jezusa, ki me zelo ljubi. Toliko ljudi je, ki Jezusa ne poznajo in to je 
žalostno. Gospod, pomagaj mi, da delim dobro novico o tebi z drugimi ljudmi, tako 
da lahko tudi oni občutijo tvojo ljubezen. 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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