
		

2) Zamislite	 si,	 da	 ste	 lačni.	 Kaj	 potrebujete?	
(Hrano.)	

3) Pretvarjajte	 se,	 da	 ste	 snežak.	 Kaj	 potrebujete?	
(Rokavice.)	

4) Zamislite	 si,	 da	 greste	 plavat.	 Kaj	
potrebujete?	(Plavalna	očala.)	

5) Zamislite	si,	da	greste	vrtnarit.	Kaj	potrebujete?	
	(Majhno	lopato.)	

6) Predstavljajte	si,	da	dežuje.	Kaj	potrebujete?	
(Dežnik.)	

7) Zamislite	 si,	 da	 greste	 na	 sprehod	 s	 psom.	 Kaj	
potrebujete?		(Povodec.)	

8) Zamislite	 si,	 da	 želite	 nekaj	 naslikati.	 Kaj	
potrebujete?		(Čopič.)	

	

Recite	 otrokom,	 da	 vsak	 pripomoček	 zadovolji	
določeno	 potrebo	 (npr.	 kavbojski	 klobuk	 zaščiti	
kavbojevo	 glavo	 pred	 soncem).	 Nato	 jim	 povejte,	
da	 je	 Bog	 pravičen	 in	 ne	 dela	 napak,	 tako	 da	mu	
lahko	 zaupamo,	 da	 nam	 bo	 zmeraj	 dal,	 kar	
potrebujemo.	
	
	
Začetna	molitev	bi	naj	vsebovala	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.	

BOG JE 
PRAVIČEN 

LASTNOSTI BOGA 

Otroci	se	bodo	učili,	da	je	Bog	vedno	pravičen	in	ne	dela	napak.	

	

 
 

6. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:	
Pravičnost,	poznati	Boga.	

KAJ	POTREBUJEM?	(aktivnost)	
Ta	 aktivnost	 bo	 pomagala	 otrokom	 razumeti,	 da	
je	Bog	pravičen	pri	skrbi	za	naše	potrebe.	
	

Teme:	
Pravičnost,	poznati	Boga.	
	
	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pospravite	pripomočke	v	veliko	vrečo.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Recite	otrokom,	da	je	Bog	pravičen	in	da	nam	daje	
to,	kar	potrebujemo.	Predstavite	naslednje	ideje	in	
izberite	 otroka,	 ki	 ga	 bo	 poiskal	 temu	 ustrezen	
pripomoček.	 Otroci	 si	 lahko	 nadenejo	 pripomoček	
ali	ga	držijo	do	konca	aktivnosti.	
1) Pretvarjajte	se,	da	ste	kavboj.	Kaj	potrebujete?	

(Kovbojski	klobuk.)	

PRIPOMOČKI: 

Kavbojski	 klobuk,	 hrana	 za	 igro,	 rokavice,	
plavalna	očala,	dežnik,	povodec,	čopič,	lopatka	
Velika	vreča	(kamor	boste	dali	vse	pripomočke)	
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Uvod: 	
Izaija	 je	 bil	 prerok,	 ki	 je	 oznanjel	 Božjo	 besedo.	
Povedal	 je	 Božjemu	 ljudstvu,	 da	 si	 jih	 bodo	
sovražniki	 podjarmili	 kot	 ujetnike,	 ker	 ne	 nehajo	
grešiti.	 Bog	 je	bil	 pravičen	v	 kaznovanju	 ljudstva,	
ko	 ga	 to	 ni	 ubogalo.	 Toda	 Bog	 se	 je	 prav	 tako	
spominjal	 svoje	 obljube	 in	 je	 odpustil	 svojemu	
ljudstvu.	Nato	 jim	 je	dovolil,	da	se	vrnejo	v	svojo	
deželo.	 Božja	 pravičnost	 je	 Božje	 ljudstvo	
pripeljala	nazaj	k	pravilnemu	odnosu	z	njim.	
	
Preberite	Psalm	140,12	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Pravičnosti	 lahko	 z	 drugo	 besedo	 rečemo	

nepristranskost.	 In	 kdo	 je	 deležen	 Božje	
pravičnosti?	(Revni	in	ljudje,	ki	so	v	potrebi.)	

2) Kaj	 pa	 mi	 potrebujemo?	(Hrano,	 oblačila,	
zavetje,	odrešitev,	itd.)		

3) Ali	 to	 pomeni,	 da	 nam	 bo	 Bog	 dal	 vse	 kar	 si	
želimo?	(Ne,	dal	nam	bo	vse,	kar	potrebujemo.)	

	

Preberite	Izaija	55,8	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Ali	je	pravično	od	Boga,	da	nas	kaznuje?	(Da.)	
2) Ali	je	pravično	od	Boga,	da	nas	nagradi?	(Da.)	
3) Zakaj	 je	 Božja	 pravičnost	 najboljša?	 (Zato,	 ker	

je	Bog	popoln	in	vseveden.)	
	

Sklep: 	
Bog	 je	 povsem	 pravičen	 v	 odnosu	 do	 nas,	 saj	 je	
popoln	 in	 vseveden.	 Lahko	 zaupamo	 njegovi	
pravičnosti,	 saj	 je	 poslal	 Jezusa,	 da	 je	 umrl	 za	
grehe	vseh	ljudi.	Samo	zato,	ker	ima	nekdo	nekaj,	
kar	mi	nimamo,	še	ne	pomeni,	da	Bog	ni	pravičen.	
Vsi	 imamo	priložnost	sprejeti	 Jezusa	v	svoje	srce,	
imeti	 odnos	 z	 Bogom	 in	 nekega	 dne	 priti	 v	
nebesa.	
	
	

	

ZAKLAD	PRAVIČNOSTI	(igra)	
Skozi	aktivnost	bodo	otroci	utrdili	dejstvo,	da	 je	
Bog	pravičen	z	dajanjem	svojih	zakladov..	
	

Teme:	
Častiti	Boga,	poznati	Boga.	
	
	
	
	
	
	
	

	
Trajanje:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Položite	 2-5	majhnih	 daril	 v	 vsako	 vrečko	 (vrečk	
ne	označujte).	Prepognite	rob	vrečke,	da	otroci	ne	
vidijo,	 kaj	 je	 noter	 in	 položite	 vrečke	 na	mizo	 ali	
tla,	da	si	jih	bodo	otroci	lahko	vzeli.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Povejte	 otrokom,	 da	 je	 Bog	 zmeraj	 pravičen	 v	
izbiri	 daril	 za	nas.	 Ta	darila	 oz.	majhni	 zakladi	 so	
med	 drugim	 znani	 kot	 talenti.	 Na	 primer,	 nekdo	
od	 vas	 je	 najbrž	 dober	 v	 petju,	 drug	 v	 risanju.	
Otroci	si	naj	izberejo	po	eno	vrečko	in	jo	odprejo,	
da	 bi	 lahko	 pogledali,	 kaj	 so	 prejeli.	 Nato	 jih	
prosite,	da	ta	zaklad	podarijo	nekomu	drugemu	v	
učilnici,	 tako	 kot	 Bog	 nam	 podarja	 zaklade.	
Poskrbite,	da	bo	vsak	izmed	otrok	prejel	vsaj	dve	
stvari.	 Pogovorite	 se	 o	 tem,	 da	 moramo	 biti	
hvaležni	 za	 talente	 (zaklade),	 ki	 nam	 jih	 je	 Bog	
podaril,	 čeprav	 so	 drugačni,	 kajti	 Bog	 je	 zmeraj	
pravičen	 in	 nas	 je	 ustvaril	 edinstvene.	 Na	 koncu	
napišite	 na	 vsako	 vrečko	 še	 ime	 otroka,	 da	 bo	
vedel,	katera	vrečka	je	njegova.		

»Nebesa oznanjajo 
njegovo pravičnost, zakaj 

Bog sam je sodnik.« 
Psalm 50,6 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (12 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Ta	 vrstica	 bo	 otroke	 opomnila,	 da	 je	 Bog	
popolnoma	pravičen.			
	

PRIPOMOČKI: 

Papirnate	vrečke	
Alkoholni	flomaster	
2-5	 majhnih	 zakladov	 (svinčnik,	 radirka,	
nalepke,	bonbon,	igrača	ipd.)	

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 
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VZGLAVNIKI	(igra)	
Pri	tej	igri	se	bodo	otroci	zabavali	v	pridobivanju	
točk,	medtem	ko	se	bodo	učili	o	pravičnosti.	
	

Teme:	
Pravičnost,	poznati	Boga.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Uporabite	krep	trak	ali	kredo	in	naredite	kroge	na	
tleh.	Nalepite	ali	napišite	1,	2,	3	v	vsak	krog.	Nato	
naredite	na	tleh	črto,	za	katero	bodo	otroci	morali	
stati.	 Napišite	 imena	 otrok	 v	 beležko,	 da	 boste	
lahko	pisali	točke.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Povejte	otrokom,	da	bo	vsak	prišel	na	vrsto	 in	se	
bo	takrat	moral	postaviti	za	črto,	da	bi	z	vzglavniki	
zadel	kroge.	Otroci	naj	se	igrajo	tako	dolgo,	dokler	
vam	čas	to	dopušča.	Kot	povzetek	 igre	pojasnite,	
da	je	ta	igra	pravična,	ker	so	bili	vsi	enakokrat	na	
vrsti	 in	 so	 imeli	 enake	 možnosti	 za	 pridobitev	
točk.	 Prav	 tako	 jim	 recite,	 da	 Bog	 izkazuje	 svojo	
pravičnost	 tako,	 da	 nam	 daje	 enak	 dostop	 do	
svoje	 ljubezni,	 odrešitve	 po	 Jezusu	 Kristusu	 in	
odpuščanja.		
Če	 želite,	 prinesite	majhno	nagrado	 za	otroka,	 ki	
bo	zmagal.	
	
	
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	
pravičnost.	Nato	naj	si	otroci	izberejo	kar	želijo	od	
od	 večih	 prigrizkov,	 kot	 so	 prestice,	 sadje,	
krekerji.	Prav	tako	jim	postrezite	z	vodo	ali	sokom	
in	jih	vprašajte	naslednje:	
1.)	 Ali	 bi	 bilo	 pravično,	 če	 bi	 si	 lahko	 samo	 en	
otrok	izbral	prigrizek?	(Ne.)	
2.)	Ali	je	v	redu	imeti	drugačne	stvari	od	teh,	ki	jih	
ima	naš	prijatelj?	(Da.)	
3.)	 Ali	 je	 Bog	 pravičen	 v	 tem,	 ko	 nam	 je	 dal	
različne	 darove	 in	 talente?	(Da,	 zato,	 ker	 še	
zmeraj	zadovolji	potrebe	vsakega.)	
	

BOG	JE	PRAVIČEN	(ročno	delo)	
Otroci	bodo	izdelali	kartico	kot	opomin	na	Božjo	
večno	pravičnost.	
	

Teme:	
Pravičnost,	poznati	Boga.	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	za	vsakega	otroka	eno	predlogo.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	naj	pobarvajo	kartice	in	jih	izrežejo	pot	črti.	
Pomagajte	 jim	 prepogniti	 kartico	 vodoravno	 in	
navpično.	 Preden	 gredo	 domov,	 jih	 spodbudite,	
da	 si	 zapomnijo,	da	 je	Bog	pravičen,	ne	glede	na	
to,	iz	katere	strani	gledajo	na	svojo	kartico.		
	
	
	
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) 

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden,	 da	
izveste,	kako	usmiljen	je	naš	Bog.	

PRIPOMOČKI: 

2-3	vzglavniki	
Krep	trak	
Kreda	(če	ste	zunaj)	
Beležka	in	pisalo	

PRIPOMOČKI: 

Predloga	za	fante	(str.	5)	
Predloga	za	dekleta	(str.	6)	
Barvice	ali	voščenke	
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil, da je Bog pravičen, ne glede na to, s čim se soočamo. 
Bog je pravičen tudi ko smo mi v potrebi, izpolni svoje obljube in nam ponuja 
odrešitev po Jezusu Kristusu. Prav tako je Bog pravičen v razdelitvi talentov, ki jih 
podari vsakemu svojega, vendar nam daje enako možnost, da mu služimo s tem, 
kar nam je podaril (svetopisemsko besedilo iz Psalma 50,6b in 140,12; Izaija 55,8).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost, zakaj Bog sam je sodnik.«  (Psalm 50,6)  

Preberite vrstico na glas z otrokom in mu pojasnite, da je nepristranskost še ena 
beseda za pravičnost. Pogovorite se o nekom, ki skrbi za to, da se pravičnost 
vzdržuje med ljudmi, na primer policaj. Povejte otroku, kako ta oseba vzdržuje 
pravičnost med ljudmi (na primer zadržanje ljudi, ki delajo prestopke in zaščita ljudi 
v nevarnosti). Nato se pogovorite še o Božji pravičnosti, ki se ne spreminja, ne 
glede na okoliščine in navedite za to primer iz svojega življenja. Na koncu preberite 
vrstico še enkrat na glas in nato še skupaj z otrokom. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Pojasnite otroku, da vemo, da je Bog pravičen, ker daje vsakemu obilo 
dragocenosti. Sprehodite se po njegovi sobi ali igrišču in prosite otroka, da vam 
pokaže svojo najljubšo igračo ali ›dragocenost‹. Povejte mu, da Bog ni pravičen le v 
dajanju dragocenosti, ki se jih lahko dotaknemo (kot igrače), temveč je pravičen 
tudi v izkazovanju svoje ljubezni vsem ljudem. Pomagajte otroku razumeti, da 
Božja pravičnost temelji na možnosti poznati ga in imeti odnos z Jezusom 
Kristusom, ki je dana vsem.  

Dnevna molitev: 

Dragi Bog, hvala za tvojo pravičnost. Po Jezusu Kristusu si prav vsem zagotovil in 
ponudil odrešenje, kar je največji zaklad, ki ga lahko prejmemo. Prosim, pomagaj 
nam, d ne pozabimo, da si ti vedno pravičen. 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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