
  

CELOTNA BOŽJA 
BOJNA OPREMA 

BOŽJA BOJNA OPREMA 

Ta lekcija bo otrokom predstavila celotno Božjo bojno opremo in zaščito, 
ki jo imajo kot verniki. 

 

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:  

Božja bojna oprema, zaščita, pripravljenost. 

 
Za vsakega otroka pripravite kopijo predloge  
(str. 6), ki jo lahko pobarvajo. 
 
 
 

 
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. 
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Pred pričetkom pripovedovanja naj se otroci 
zberejo okoli vas. Po uvodu preberite Efežanom 
6,11-18 iz Svetega pisma. Če je mogoče, 
uporabite otroško Sveto pismo, da bodo otroci 
vsebino lažje razumeli. Na tablo narišite sliko 
človeka in jo med branjem dopolnjujte z deli 
Božje opreme (pas, oklep, čevlji, ščit, čelada in 
meč). 
 

Uvod: 
Danes bomo brali o celotni Božji bojni opremi. Ali 
ste vedeli, da nam Bog daje bojno opremo za boj 
proti hudiču? Naš Bog je tako velik in nas tako 
močno ljubi, da noče, da bi se s hudičem bojevali 
sami. Zato nam daje orožje in pripomočke. Naš 
boj je boj duha, zato moramo biti opremljeni z 
duhovnim orožjem.  
 

Preberite Efežanom 6,11-18 
 

Vprašanja za razpravo: 
1) Na kakšne načine nas hudič poskuša 

pretentati? (Z lažmi, s krajo, tako da nas uniči, 
z žalitvami.) 

2) Zakaj potrebujemo Božjo bojno opremo? (Da 
se zaščitimo in da smo močni v Gospodu.) 

3) Kaj predstavlja pas? (Pas resnice.) 
4) Kaj predstavlja oklep? (oklep pravičnosti) 
5) Kaj predstavljajo čevlji? (Čevlji za oznanjevanje 

evangelija miru.) 
6) Kaj predstavlja ščit? (Ščit vere.) 
7) Kaj predstavlja čelada? (Čelada odrešenja, 

večno življenje v Jezusu Kristusu.) 

8) Kaj predstavlja meč? (Meč Duha, Božja beseda 
in Sveto pismo.) 

9) K čemu nas Bog spodbuja, da delamo ves 
čas? (Da smo v pripravljenosti in da 
molimo.)            

 
 
 
VSAKODNEVNA BOJNA OPREMA (igra) 
Otroci se naučijo pomembnosti nošenja celotne 
bojne opreme, ko se oblačijo za mrzel zimski dan. 
 

Teme: 
Celotna Božja bojna oprema, zaščita, 
pripravljenost. 
 
 
 
 
 
 
Trajanje: 
Približno 10 minut. 
 

Kaj boste naredili: 
Primerjali boste, kako se moramo obleči pozimi, 
da se zaščitimo pred mrazom, s tem, kako si 
moramo tudi v duhovnem smislu nadeti Božjo 
bojno opremo.  
 

Razvrstite oblačila na dva kupa, tako da so na 
vsakem kupu vse vrste oblačil. Sveto pismo 
položite na mizo na drugi strani prostora. 
 

Otroke razdelite v dve skupini in iz vsake skupine  

»Nadenite si celotno 
Božjo bojno opremo, da se 

boste mogli upirati 
hudičevim zvijačam.« 

Efežanom 6,11 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Naj otroci barvajo predlogo medtem ko berete 
vrstico. Pojasnite, da si nadenemo Božjo bojno 
opravo, da nas ne bi prevarale hudičeve laži, saj 
smo na to pripravljeni in to pričakujemo.  
 

Vprašanja za diskusijo: 
1. Ko pomislite na bojno opravo, kaj vam pride na 
misel? (Gladiatorji, vitezi, bitke, meči …)  
2. Kako vam bi bojna oprava pomagala 
zoperstaviti se hudiču? (Dovolite otrokom 
odgovoriti.) 
 

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Dve kapi, dva šala, dva velika puloverja,  
dva para škornjev, dva para rokavic 
Sveto pismo, majhna miza 
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izberite po enega, ki bo »bojevnik proti mrzlemu 
vremenu«. Tega bodo preostali člani ekipe oblekli 
v bojno opremo v najkrajšem možnem času. Nato 
oblečen vojak steče in prime Sveto pismo; tisti, ki 
se prvi dotakne Svetega pisma, zmaga.  
 

Če je dovolj časa se lahko v vlogi bojevnika 
preizkusijo še preostali člani skupine.  
 
Kaj boste povedali: 
Igrali bomo igro, skozi katero bomo ugotovili, da 
je Božjo bojno opremo potrebno obleči prav tako 
kot je potrebno obleči tudi zimsko opravo. Tako 
se zaščitimo pred hudičevimi zvijačami. Ponovimo 
kaj sestavlja Božjo bojno opremo (primerjave se 
lahko domislite tudi sami, glede na Efežanom 
6,13-17).  
 

a) Pas resnice – šal, ki gre okoli vratu. 
b) Oklep pravičnosti – pulover. 
c) Čevlji za oznanjane evangelija miru – škornji. 
d) Ščit vere – rokavice. 
e) Čelada odrešenja – klobuk. 
f) Meč duha – Sveto pismo. 
 

Nato jim razložite pravila igre.  
(Opomba: Če za vašo pokrajino ni značilno mrzlo 
vreme, potem jim recite, da se tako oblačijo proti 
mrazu v nekaterih predelih sveta; lahko izberete 
tudi druga oblačila.) 
 
 
 
LAKOTA IN ŽEJA PO PRAVIČNOSTI (igra) 
Štafeta preko katere bomo spoznali, kaj pomeni, 
da si lačen in žejen pravičnosti. 
 

Teme: 
Pravičnost. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 

Priprava: 
Na vsak list napišite po eno črko besede 
»pravičnost«. Pišite z velikimi in jasnimi črkami ter 
jih prilepite na steno. Prav tako vse črke napišite 
tudi na listke, na vsakega po eno črko in jih dajte v 
papirnat kozarec.  
 

Kaj boste naredili: 
Začnite z branjem vrstice Matej 5,6. Po branju naj 
pridejo otroci eden za drugim naprej in si izberejo 
črko iz lončka ali krožnika. Nato morajo hitro 
poiskati črko na listku, ki ustreza isti črki na zidu in 
ga položiti na tla, točno pod list na zidu, ki ima 
isto črko. Nato mora steči nazaj in se dotakniti 
naslednjega otroka, ki izbere listek z drugo črko. 
Nadaljujte z igro, dokler ni celoten niz listkov na 
tleh v pravilnem vrstnem redu, da je sestavljena 
beseda PRAVIČNOST. Igra se konča, ko sestavijo 
to besedo; pri tem jih štopajte in lahko gredo 
večkrat skozi, da se izboljšajo. 
Če imate manj kot 10 otrok, naj vsak igralec gre 
nazaj na konec vrste. Če pa imate več kot 10 
igralcev, lahko poberete vse listke in začnete 
znova, ko pride na vrsto naslednji igralec. 
 

Kaj boste povedali: 
Matej 5,6 pravi: »Blagor lačnim in žejnim 
pravičnosti, kajti nasičeni bodo.« 
 

Vprašanja za diskusijo: 
1) Vsakdo pozna lakoto in žejo, ampak kaj je 

pravičnost? (Biti pravičen pomeni, da delaš kar 
je prav, sprejemaš prave odločitve in ugajaš 
Bogu.) 

2) Kaj bo storil Bog, če bomo lačni in žejni 
pravičnosti? (Napolnil nas bo.) 

3) S čim nas bo napolnil? (Z veseljem, radostjo, 
blagoslovi …)  

 
Da bi si zapomnili, da moramo biti lačni in žejni 
pravičnosti, bomo igrali igro »poišči pravo črko«. 
Eden po eden boste hitro prišli naprej in vzeli 
listek s črko iz lončka ali krožnika in pogledali, 
katera črka je napisana. Nato morate listek 
položiti na tla, pod list na zidu, ki ima isto črko. 
Nato stecite nazaj in se dotaknite naslednje osebe 
v vrsti. Ugotovimo, kako hitro lahko črkujemo 
besedo »pravičnost«. Pripravljeni, gremo!  
 
 
 
 

 
 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

10 listov tršega papirja  
10 listkov iz kocke 
Velik papirnat kozarec in krožnik 
Marker, lepilni trak 
Štoparica (po želji) 
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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. 
 

Prigrizek: 
Zahvalite se Bogu za vsak del Božje bojne opreme. 
Prosite ga, naj vam pomaga zapomniti si, da 
opremo uporabljamo vsak dan. Zahvalite se za 
prigrizke. Dobra vrsta prigrizka bi bil prigrizek z 
lupino ali zaščito, npr. banana, oreščki …, da boste 
lahko ponazorili, kaj pomeni imeti oklep, ki ščiti 
pred vrezninami in udarci. Pojasnite, da nam Bog 
daje duhovno zaščito, ki je prav tako pomembna 
kot fizična. 
 
 
 
PRIPRAVI BOJEVNIKA (aktivnost) 
Otroci ponovijo posamezne dele Božje bojne 
opreme za duhovni boj.  
 

Teme: 
Božja bojna oprema, pripravljenost, zaščita. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čas trajanja: 
Približno 10-15 minut. 
 

Priprava: 
Za vsakega otroka kopirajte komplet obeh 
predlog na trši papir. Vnaprej izrežite dele 
opreme in jih dajte v vrečke. 
 

Kaj boste naredili: 
Vsak otrok dobi predlogi in šest delov opreme. 
Preden posamezen del nalepijo, jih skupaj še 
nekajkrat predebatirajte. Nato naj narišejo še 
obraz in figuro pobarvajo. 
 

Kaj boste povedali: 
Jeremija 46,3-4 pravi: »Pripravite ščit in zaslon, 
krenite v boj! Naprezite konje, povzpnite se, 
konjeniki! Nastopite v čeladah, namažite sulice, 
nadenite si oklepe!« 
 
Prav tako kot za fizični boj moramo biti 
opremljeni tudi za duhovnega. Vsak del opreme 
ima posebno vlogo. Med pogovorom o 
posameznem delu ga nalepite na figuro. 

• Pas resnice: ko poznaš resnico, boš 
prepoznal, kdaj te poskuša hudič zavesti. 

• Oklep pravičnosti: Bog nas ščiti, ko se 
držimo njegovih zapovedi. 

• Čevlji za oznanjanje evangelija miru: ko 
povemo drugim o Jezusu jim pomagamo, 
da se odvrnejo od greha. 

• ščit vere: ko verujemo v Jezusa, nam da 
pogum, da se izogibamo puščicam 
nasprotnikov. 

• Čelada odrešenja: nošenje čelade pomeni, 
da smo Božji otroci. 

• Meč duha: to je Božja beseda, Sveto 
pismo, ki  nas bo vodilo stran od greha. 

 
 
 
Na koncu srečanja dajte vsakemu otroku kopijo, 
da jo odnese domov. 
 

 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10-15 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Obris figure (str. 7) 
Deli bojne opreme (str. 8) 
Škarje, lepilo 
Vrečke z zadrgo 
Trši papir 
Barvice, flomastri 
 

NASLEDNJI TEDEN 
Pridite spet prihodnji teden, da se 
naučite še več o Bogu. 

 

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil o celotni Božji bojni opremi in kako pomembno je, da jo 
vsak dan oblečemo, da se zaščitimo pred hudičevimi zvijačami (svetopisemsko 
besedilo iz Efežanom 6,10-18).  
 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim 
zvijačam.« (Efežanom 6,11)  
 
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: 

Preberite skupaj odlomek Efežanom 6,10-18. Naj vsak družinski član prinese 
oblačila, ki predstavljajo njegovo duhovno Božjo bojno opremo. Tekmujte, kdo si 
oblačila obleče najhitreje in se na koncu pogovorite, kateri del je komu najljubši in 
zakaj.  
 

Dnevna molitev: 

Dragi Bog, hvala za Božjo bojno opremo, da se lahko zaščitimo. Spomni me, da si 
bom nadel pas resnice, oklep pravičnosti, čevlje za oznanjanje evangelija miru, ščit 
vere, čelado odrešenja in meč Duha. 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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Božja bojna oprema 
1. lekcija: CELOTNA BOŽJA BOJNA OPREMA 
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Material ni za prodajo. 
 

Armor of God 
Lesson 1: FULL ARMOR OF GOD 
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