
		

sestavljeno	nalepijo	na	plakat.	Da	bo	bolj	zanimivo,	
naj	 izrežejo	 tudi	 fotografije	 ljudi,	 ki	 se	 objemajo,	
rokujejo	 ali	 si	 kakorkoli	 pomagajo.	 Ko	 je	 plakat	
dokončan,	ga	obesite	nekje	v	prostoru.	
Če	 želite	 prihraniti	 čas,	 črke	 in	 sličice	 izrežite	 že	
pred	srečanjem.	
	

Uporaba:	
Ko	 nam	 je	 žal,	 da	 smo	 storili	 nekaj	 narobe,	 lahko	
prosimo	 Boga,	 naj	 nam	 odpusti.	 On	 je	 to	 vedno	
pripravljen	storiti	in	nam	bo	pomagal	odpustiti	tudi	
drugim.		
	
	

	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
b) Prošnjo	za	Božje	vodstvo,	še	posebej	za	učitelje,	

da	 bi	 Božjo	 besedo	 razložili	 na	 otrokom	
razumljiv	in	smiseln	način.		

c) Prošnjo,	 da	 bi	 bili	 otroci	 odprti	 za	 učenje	Božje	
besede	 in	 povabilo	 Svetemu	 Duhu,	 naj	 je	
prisoten	v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	

LJUBEZEN 
ODPUŠČA 

RESNIČNA LJUBEZEN 

Ta	 lekcija	 uči	 otroke,	 da	 resnična	 ljubezen	 odpušča,	 ker	 tudi	 Bog	
odpušča.	

	

 
 

3. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Tema:	
	Odpuščanje.	

KOLAŽ	ODPUŠČANJA	(aktivnost)	
Otroci	bodo	naredili	skupni	projekt,	da	se	naučijo	
o	odpuščanju.	
	

Teme:	
Odpuščanje.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
S	 črnim	 flomastrom	 z	 velikimi	 črkami	 napišite	
besedo	›ODPUŠČANJE‹	na	sredino	plakata.	
		

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 naj	 črkujejo	 besedo	 na	 plakatu	 in	
poskušajo	ugotoviti	besedo.	Pojasnite,	da	beseda	
›odpuščanje‹	pomeni,	da	nisi	več	jezen	na	tistega,	
ki	je	storil	kaj	narobe.	V	revijah	naj	poiščejo	črke,	
ki	 sestavljajo	 besedo	 ›odpuščanje‹	 in	 jo	

PRIPOMOČKI: 

Šeleshamer	
Črn	flomaster	
Stari	časopisi	in	revije	
Škarje	in	prosojni	lepilni	trak	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	okoli	vas.		Za	lažje	razumevanje	uporabite	
otroško	Sveto	pismo.	
	

Uvod: 	
Jezus	 je	 učil	 v	 posebnih	 zgodbah,	 pridigah,da	 bi	
lažje	 razumeli	 resnico.	 Današnja	 pridiga	 govori	 o	
izgubljenem	sinu,	ki	je	potreboval	odpuščanje.	Vsi	
delamo	 napake	 in	 pogosto	 nas	 tudi	 drugi	
prizadanejo,	 zato	se	bomo	danes	naučili,	 kaj	Bog	
govori	o	odpuščanju.			
	

Preberite	Luka	15,11-32	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Koliko	sinov	ima	mož?	(Dva.)	
2) Kaj	 mlajši	 sin	 prosi	 očeta?	(Da	 razdeli	 svoje	

premoženje,	bogastvo.)	
3) Kaj	mlajši	sin	naredi	z	denarjem?	(Zapravi	ga.)	
4) Kaj	 se	 zgodi	 z	 njim?	(Najde	 si	 službo,	 vendar	

strada.)	
5) Kaj	 načrtuje?	(Da	 se	 vrne	 domov	 in	 prosi	

odpuščanja.)	
6) Kaj	stori	oče,	ko	ga	zagleda?	(Steče	k	njemu,	ga	

poljubi	in	objame.)	
7) Kaj	 stori	 oče	 za	 mlajšega	 sina?	(Dá	 mu	 lepa	

oblačila,	prstan	in	pripravi	veliko	gostijo.)	
8) Kako	 se	 počuti	 starejši	 sin?	(Jjezen	 je	 in	

zavidljiv.)	
9) Kaj	mu	reče	oče?	(Da	morajo	praznovati,	ker	je	

bil	brat	izgubljen,	pa	se	je	našel.)	
10) Kaj	 nam	 to	 pove	 o	 Božjem	 odpuščanju?	(Da	

nam	bo	vedno	odpustil,	če	ga	prosimo,	nas	bo	
sprejel,	se	veseli	naše	poslušnosti.)	

	

Zaključek:		Oče	 je	 ljubil	 svojega	 sina	 in	 mu	 je	
odpustil.	Dobro	je,	če	prosimo	za	odpuščanje,	ker	
to	pomeni,	 da	nam	 je	 žal,	 da	 smo	 storili	 narobe.	
	

Še	bolje	pa	je,	če	lahko	odpustimo	drugim,	ko	nas	
kdo	prizadene,	 tako	kot	 je	 to	 storil	oče	v	 zgodbi.	
Ker	 nas	 Bog	 ljubi	 in	 nam	odpušča,	 lahko	 tudi	mi	
ljubimo	in	odpuščamo	drugim.			
	
	
	
SESTAVLJANKA	O	ODPUŠČANJU	(aktivnost)	
Otroci	bodo	pobarvali	in	naredili	sestavljanko,	ki	
jih	bo	spominjala	na	odpuščanje.	
	

Teme:	
Odpuščanje,	ljubezen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Predlogo	natisnite	na	trši	papir	za	vsakega	otroka.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsakemu	 otroku	 dajte	 predlogo	 in	 na	 glas	
preberite	vrstico.	Pojasnite,	da	beseda	›odpustiti‹	
pomeni,	da	nisi	več	jezen	na	tistega,	ki	je	storil	kaj	
narobe.	Naj	pobarvajo	sliko	in	jo	nato	razrežejo	na	
približno	10	koščkov	različnih	oblik.	Na	koncu	naj	
jih	 skupaj	 sestavijo.	 Vsakemu	 dajte	 plastično	
vrečko,	da	jih	bo	lahko	odnesel	domov.	
Uporaba:	
Priznajte,	da	 je	 težko	odpustiti	nekomu,	ki	 vas	 je	
prizadel.	Toda	Bog	je	nam	odpustil,	zato	moramo	
tudi	mi.	In	pri	tem	ga	lahko	prosimo	za	pomoč.	

»Kakor je Gospod odpustil 
vam, tako tudi vi 

odpuščajte.« 
Kološanom 3,13b 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Usedite	 se	 na	 tla	 z	 otroki.	 Preberite	
svetopisemsko	 vrstico	 in	 jim	 pokažite,	 kje	 v	
Svetem	 pismu	 jo	 lahko	 najdejo.	 Povejte	 prvo	
besedo,	 nato	 podajte	 žogo	 otroku,	 ki	 naj	 pove	
drugo	 besedo	 in	 tako	 naprej,	 dokler	 ne	 poveste	
vrstice	trikrat.		Pri	tem	jim	po	potrebi	pomagajte.	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predloga	s	pobarvanko	(str.	5)	
Trši	papir	
Barvice,	flomastri	ali	voščenke	
Škarje	in	plastične	vrečke	
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TEKMA	V	ODPUŠČANJU	(igra)	
Otroci	 iz	 dobljenih	 kartic	 sestavijo	 besedo	
›odpuščanje‹.	
	

Teme:	
Jona,	ljubezen,	potrpežljivost.	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Na	 vsako	 kartico	 napišite	 po	 eno	 črko	 besede	
›odpuščanje‹	 in	 to	 ponovite	 še	 dvakrat	 ter	 jih	
razpršite	po	tleh.	Na	plakat	napišite	isto	besedo	in	
ga	postavite	na	vidno	mesto.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Razdelite	 otroke	 v	 dve	 ekipi	 ali	 tri	 skupine,	
odvisno	 od	 števila	 otrok.	 Vsaka	 skupina	 mora	
sestaviti	 dano	 besedo	 tako,	 da	 je	 vsak	 član	
odgovoren	 za	 eno	 ali	 dve	 črki,	 po	 kateri	 mora	
steči,	 da	 ju	 poišče.	 Zmaga	 tista	 skupina,	 ki	 prva	
sestavi	besedo.				
	

Uporaba:	
Da	 resnično	 odpustimo,	 moramo	 sodelovati.	
Včasih	 nam	 mora	 kdo	 odpustiti,	 spet	 drugič	
obratno.	 Kakorkoli,	 vedno	morata	 biti	 dve	 osebi,	
da	 se	 lahko	 odpusti.	 Ko	 želimo	 popraviti	 stvari,	
nam	 bo	 Bog	 pomagal	 odpustiti	 ali	 da	 nam	 bo	
odpuščeno.	 In	 ker	 nas	 ljubi	 in	 nam	 odpušča,	
vemo,	da	ima	za	nas	najboljši	načrt.	
	
	
	
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:	
Vodite	 otroke	 v	 molitvi	 in	 razdelite	 zdrave	
prigrizke.	 Medtem	 ko	 jedo,	 jim	 pripovedujte	 o	
nekom,	ki	vam	je	odpustil	in	pojasnite,	kako	ste	se	
počutili	ob	tem.	Povejte	tudi	o	priložnosti,	ko	ste	
vi	 nekomu	 odpustili	 in	 kako	 vam	 je	 Bog	 pri	 tem	
pomagal.	 Vprašajte	 otroke,	 če	 lahko	 naštejejo	
ljudi,	 ki	 so	 njim	 odpustili.	 Zaključite,	 da	 ker	 nas	
Bog	ljubi	in	nam	odpušča,	tudi	mi	lahko	ljubimo	in	
odpuščamo	drugim.	 In	 ker	 je	 Jezus	 umrl	 za	 naše	
grehe,	 mu	 lahko	 zaupamo,	 ga	 prosimo	 za	
odpuščanje	in	nam	je	odpuščeno.		
	
	
	
KDO	ODPUŠČA?	(aktivnost)	
Aktivnost	uči,	da	je	Bogu	všeč,	ko	odpušamo.	
	

Tema:	
Odpuščanje.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Za	vsakega	otroka	natisnite	predlogo.	
		

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	razdelite	barvice	in	predloge.	Pobarvajo	
in	 obkrožijo	 naj	 sličice,	 ki	 predstavljajo	
odpuščanje	in	prečrtajo	tiste,	ki	ga	ne.		
	

Uporaba:	
Včasih	 moramo	 prositi	 za	 odpuščanje,	 drugič	
moramo	 odpustiti.	 Bog	 je	 zadovojen,	 ko	 delamo	
oboje,	saj	smo	mu	tako	vedno	bolj	podobni.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	 	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 
VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 

30	kartic	iz	blokca	iz	tršega	papirja	
Črn	alkolni	marker	
Šeleshamer	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	spet	naslednji	teden,	da	se	
naučite	še	več	o	Božji	ljubezni.	

PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	6)	
Barvice	
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Kaj smo se naučili: 

Jezus je učil v posebnih zgodbah, pridigah,da bi lažje razumeli resnico. Današnja 
pridiga govori o izgubljenem sinu, ki je potreboval odpuščanje.  Oče je ljubil 
svojega sina in mu je odpustil. Dobro je, če prosimo za odpuščanje, ker to pomeni, 
da nam je žal, da smo storili narobe.  Še bolje pa je, če lahko odpustimo drugemu, 
ko nas kdo prizadene, tako kot je to storil oče v pridigi. Ker nas Bog ljubi in nam 
odpušča, lahko tudi mi ljubimo in odpuščamo drugim. (Obravnavano sveto-
pisemsko besedilo: Luka 15,11-32)  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte.« (Kološanom 3,13b)  
 
Preberite svetopisemsko vrstico in pokažite otroku, kje v Svetem pismu jo lahko 
najde.  Povejte prvo besedo, nato podajte žogo otroku, ki naj pove drugo besedo in 
tako naprej dokler ne poveste vrstice trikrat.  Pri tem mu po potrebi pomagajte. 
Nekajkrat v tednu ponovite aktivnost.  

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Z družino vadite, kako je odpustiti ali ko nam je odpuščeno. Pogovarjajte se o 
Gospodovi ljubezni preko smrti Jezusa na križu: ker je umrl, nam je lahko 
odpuščeno. Najprej moramo spoznati, da smo storili nekaj narobe, in šele nato 
lahko prosimo odpuščanje. Spodbudite družino naj to počne tudi, ko niso doma.  

Dnevna molitev: 

Hvala, Bog, za ljubezen in odpuščanje. Vemo, da prava ljubezen prihaja od tebe. 
Pomagaj nam ljubiti in odpuščati. Hvala za Jezusa, ki je umrl za naše grehe, da smo 
lahko s teboj in da bomo nekoč pri tebi v nebesih. 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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Resnična ljubezen 
3. lekcija: LJUBEZEN ODPUŠČA 
 
Prevod: Marjeta Mavri 
Tehnična ureditev: Sabina M. Scobie 
Ljubljana, 2018 
 
Material ni za prodajo. 
 

True Love 
Lesson 3: TRUE LOVE IS FORGIVING 
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