
		

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.	
	

BOG JE 
DOBER 

LASTNOSTI BOGA 

Ta	lekcija	bo	pokazala	otrokom,	da	je	Bog	dober,	saj	zmeraj	skrbi	za	nas,	
tudi	ko	se	zgodi	nekaj	slabega.	

	

 
 

3. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Obnašanje,	poznati	Boga,	ljubezen.	

	
Otroci	 naj	 prisedejo	 k	 vam	na	 tla,	 v	 obliki	 kroga.	
Preberite	Psalm	107,1	in	pojasnite	otrokom,	da	ta	
svetopisemska	 vrstica	 govori	 o	 zahvaljevanju	
Bogu	 za	 njegovo	 dobroto.	 Ponovite	 to	 vrstico	 in	
recite:	»Hvala	ti,	Bog,	za	tvojo	Besedo«.	Še	drugič	
ponovite	vrstico	in	naj	se	otroci	po	vrsti	zahvalijo	
Bogu	 za	 nekaj	 določenega.	 In	 na	 koncu	 še	 vsi	
skupaj	ponovite	vrstico.		

	
	
	
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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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	okoli	vas.	Uporabite	otroško	Sveto	pismo,	
da	bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod: 	
Jožef	 je	 imel	 mnogo	 bratov,	 ki	 pa	 so	 Jožefu	
zavidali	 njegov	 odnos	 z	 očetom	 in	 so	 ga	 zato	
prodali	 kot	 sužnja.	 Jožefa	 je	 Bog	 kasenje	 rešil	 in	
mu	 naklonil	 imenitno	 službo	 vodje	 v	 Egiptu.	
Njegovi	bratje	so	bili	zaskrbljeni,	da	bo	Jožef	zdaj	
nesramen	do	njih,	ker	so	tako	grdo	ravnali	z	njim	
v	njegovi	mladosti.	
	

Preberite	1	Mojzes	50,15-21	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Zakaj	 so	 se	 Jožefovi	 bratje	 bali,	 da	 bo	 Jožef	

nesramen	 do	 njih?	(Ker	 so	 nekaj	 let	 nazaj	 oni	
bili	grdii	do	njega	in	ga	prodali	v	suženjstvo.)	

2) Kdo	 je	 prosil	 Jožefa,	 da	 bi	 odpustil	 svojim	
bratom?	(Njegov	oče,	Jakob.)	

3) Kaj	 mislite,	 ali	 je	 bilo	 dobro	 ali	 slabo,	 da	 je	
Jožef	pomagal	svojim	bratom?	(Dobro.)	

4) Kako	 Bog	 v	 tej	 zgodbi	 izkazuje	 svojo	
dobroto?	(Na	 tak	 način,	 da	 poskrbi	 in	 priskrbi	
za	nas,	ko	se	nam	pripetijo	slabe	stvari.)	

5) Kako	 se	moramo	mi	obnašati	 do	drugih,	 ki	 so	
nesramni	 do	 nas?	(Moramo	 jim	 odpustiti,	
kakor	je	tudi	Bog	odpustil	nam.)	

	

Sklep: 	
Ker	je	Bog	dober	do	nas,	ko	se	nam	dogajajo	slabe	
stvari,	moramo	tudi	mi	biti	dobri	do	drugih,	četudi	
nas	 prizadenejo.	 Ko	 smo	 prijazni	 do	 drugih,	
izkazujemo	 lastnosti	 Božjega	 obnašanja	 in	 s	 tem	
drugim	 odražamo	 Boga	 in	 njegovo	 ljubezen	 do	
vsega	stvarstva,	tudi	do	hudobnih	ljudi.	
	

	

BOŽJA	DOBROTA	JE	NAJBOLJŠA	(ročno	delo)	
Otroci	bodo	 izdelali	nekaj,	kar	 jih	bo	spominjalo	
na	to,	da	je	Božja	dobrota	najboljša.	
Teme:	
Dobrota,	poznati	Boga.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 natisnite	 predloge	 za	 vsakega	
otroka	na	trši	papir.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Naj	si	vsak	otrok	izbere	barvni	papir,	ki	mu	je	všeč	
in	 razporedi	nalepke	po	mizi.	 Pojasnite	otrokom,	
da	je	Bog	najboljši,	zato	mora	Sveto	pismo	in	križ	
iti	v	tretji	razdelek.	(Če	otroci	potrebujejo	pomoč,	
jim	 pomagajte.)	 Nato	 naj	 si	 vsi	 otroci	 izberejo	
nalepke,	 ki	 predstavljajo	 stvari,	 ki	 so	 »dobre«	 in	
tiste,	ki	so	»boljše«	ter	jih	razvrstijo	v	prvi	in	drugi	
razdelek.	
Če	 želite	 narediti	 bolj	 zahtevno:	 Naj	 otroci	 te	
stvari	narišejo	v	posamezne	razdelke.	

»Zakaj ti, Gospod, 
si dober in odpuščaš, 

ti si poln dobrote do vseh, 
ki te kličejo.« 

Psalm 86,5 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (12 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Ta	 vrstica	bo	otroke	naučila,	 da	 je	Bog	dober	do	
teh,	ki	so	mu	poslušni.	Nekajkrat	ponovite	vrstico	
in	nato	naj	otroci	podelijo,	na	kakšne	načine	Bog	
njim	izkazuje	svojo	ljubezen.			
	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predloga	(str.	5)	
Barvni	trši	papir	
Nalepke	od	hrane,	živali,	narave,	križa,	Biblije	itd.	
Pisala,	flomastri	
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VREČA	DOBROTE	(aktivnost)	
Otroci	bodo	sodelovali	v	igri,	kjer	bodo	nagrajeni	
za	izkazovanje	Božje	dobrote	drugim.	
	

Teme:	
Obnašanje,	poznati	Boga,	dobrota.	
	
	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Na	 vrečko	 napišite	 »Vreča	 dobrote«	 in	 vanjo	
položite	nagrade.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pojasnite	 otrokom,	 da	 nas	 Bog	 nagrajuje,	 ko	
izkazujemo	njegovo	dobroto	in	prijaznost	drugim.	
Prav	 tako	 povejte	 otrokom,	 da	 boste	 med	
današnjo	igro	opazovali,	kdo	od	njih	se	bo	lepo	in	
prijazno	 vedel	 do	 ostalih	 in	 da	 si	 bo	 tisti	 lahko	
izbral	 nagrado	 iz	 »Vreče	 dobrote«.	 Pomagajte	
otrokom	 razumeti,	 da	 Bog	 nagrajuje	 na	 različne	
načine	 in	 oblike.	 Majhne	 nagrade	 jih	 bodo	
spomnile,	 da	 je	 Bog	 dober	 do	 nas	 in	 da	 smo	mi	
lahko	dobri	do	drugih.		
	
	
	
	
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:	
Pričnite	 z	 molitvijo	 in	 zahvalo	 Bogu	 za	 njegovo	
dobroto	in	zato,	da	je	poslal	Jezusa,	ki	je	plačal	za	
naše	grehe.	Nato	postrezite	s	sadjem,	krekerji	ali	
korenčkom	in	kozarčki	vode.	Otroci	naj	si	izberejo,	
kar	jim	je	dobro,	da	se	spomnijo,	da	je	Bog	dober.	
	
	
	

Medtem	 ko	 otroci	 čakajo	 na	 starše,	 se	 še	
pogovorite	 o	 Božji	 dobroti,	 ki	 jo	 je	 izkazal	 Bog	
tako,	da	je	poslal	Jezusa,	da	je	umrl	za	naše	grehe.	
Pokažite	 jim	sliko	Jezusa	na	križu	 in	 jim	razložite,	
da	so	bile	slabe	stvari,	ki	jih	počnemo	(naši	grehi)	
plačane	z	Jezusovo	smrtjo.	Nato	privzdignite	sliko	
praznega	groba	in	jim	pojasnite,	da	je	bil	Bog	spet	
dober,	ko	 je	obudil	 Jezusa,	ki	 zdaj	živi.	Opomnite	
otroke,	 da	 bodo	 šli	 v	 nebesa,	 ko	 umrejo,	 če	
zaupajo	Jezusu	kot	svojemu	odrešeniku.		

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

	
	 	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Večja	papirnata	ali	plastična	vrečka	
Različne	majhne	nagrade	(skokice,	
gumijaste	zapestnice,	jo-jo,	
metuljčki,	bonboni)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	spet	prihodnji	teden,	da	se	
naučite	še	več	o	Bogu	in	njegovih	
lastnostih,	 tudi	 o	 Božji	 ljubo-
sumnosti.	
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Kaj smo se naučili: 

Danes so se otroci učili, da je Bog dober tudi ko se zgodijo slabe stvari. Jožef je bil 
zavržen in prodan v suženjstvo, toda Bog ga je uporabil, da je rešil svojo družino 
pred lakoto. Bog izkazuje svojo dobroto od nas tako, da je poslal Jezusa, ki je umrl 
za naše grehe. Zaradi tega lahko imamo odnos z njim in preživimo večnost v 
nebesih (svetopisemsko besedilo iz Psalm 107,1; Psalm 86,5; 1 Mojzes 50,15-21).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Zakaj, ti Gospod, si dober in odpuščaš, ti si poln dobrote do vseh, ki te kličejo.«  
(Psalm 86,5)  

Preberite vrstico naglas s svojim otrokom, da bi ga spomnili na to, da je Bog dober 
do teh, ki so mu poslušni. Spomnite ga, da je Bog bil dober do Jožef tako, da ga je 
zaščitil, da ni bil oškodovan in mu naklonil imenitno službo, da je lahko rešil svojo 
družino. Če je mogoče, uporabite otroško Sveto pismo, da na kratko ponovite 
zgodbo, kako je Jožef rešil svojo družino (ali preberite 1 Mz 50,15-21). Nato 
preberite odlomek, kjer piše o Jezusovi smrti, pogrebu in vstajenju (Jn 19, 30; 20,11-
16), da bi se spomnili, da je Božji načrt za odrešitev zelo dober. Skozi teden zgoraj 
naštete odlomke še obnovite, da si otrok zapomni, kaj se je naučili o Božji dobroti. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Dovolite otroku, da vam pomaga pri kuhi ali peki sladice nečesa novega. Ko 
kuhate, se pogovarjajte o Božji dobroti,  da nam priskrbi hrano. Ko končate, pojejte 
pripravljeno hrano in razmislite, ali je dobrega ali slabega okusa. Povejte svojemu 
otroku, da četudi mi mislimo, da nekaj ni dobro (kot nova hrana), bo Bog to 
uporabil (da bi prizanesel našim telesom), kajti on je dober.  

Dnevna molitev: 

Tvoja dobrota, Bog, je najboljša. Vemo, da si dober, ker si poslal Jezusa, da je umrl 
za naše grehe in ker skrbiš za nas, tudi ko se zgodijo slabe stvari. Prosim, pomagaj 
nam, da smo dobri do drugih, saj si tudi ti dober do nas. 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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