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1. lekcija 
 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 1 in 2

ZLATA VRSTA:
»Po veri spoznavamo, da so bili svetovi urejeni z Božjo besedo, tako da je to, kar se vidi, 
nastalo iz tega, kar se ne kaže.«

Heb 11,3

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Bog je ustvarjal Najprej je ustvaril brez omejitev 
in to v svoji troedinosti (glej 1.2).

vrstnem redu:
1. dan – svetlobo ;
2. dan – nebo;
3. dan – morje in kopno, rastlinje;
4. dan – nebeška telesa;
5. dan – vodne živali in ptice;
6. dan – kopenske ;
7. dan – kaj za dodati: »in glej, bilo je zelo dobro.«

oskrbnika nad svojim stvarstvom, kot namestnika na zemlji. In 
Bogom. Drevo spoznanja je z preizkusni kamen

poslušnosti do svojega stvarnika. 
Opomba: od 1 Mojz 
enkrat o stvarjenju, vendar z drugega zornega kota. Pri tem ne gre za kronološko zaporedje 
dni ustvarjanja, ampak na p kraj bivanja. Med dvema 

loma ni nasprotij, ampak se medsebojno dopolnjujeta. 

1.2 OSEBE

- Bog O 1 Mojz 1,1).
- Sin (1 Mojz 1,26;  1 Kor 8,6;  Jn 1,3;  Kol 1,16;  Heb 1,2).
- Božji Duh (1 Mojz 1,2) – glej tudi 2. lekcijo, 1.2.
- Adam.
- Eva.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Nebo in zemlja (glej 2. lekcijo, 1.3). 
- Edenski vrt. 
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V .

1.5 RAZLAGA POJMOV

-
a) Jn 1,1 Prg 8,22).
b) »V , »t « (Jn 1,2).
c) »Beseda je postala meso« (Jn 1,14 1 Jn 1,1).

- Vrstica 1,2: »pusta in prazna« = pravzaprav se izraz »pustost in praznost« v Svetem 
pismu pojavi le še dvakrat (Iz 34,10–11; Jer 4,23) –

prvo in drugo vrstico zgodil satanov padec (Iz 14,12–17), kar je v skladu z opisom v Iz 
45,18.

- Vrstica 1,26: »…po svoji podobi« = lovek je bil ustvarjen kot Božji namestnik ali 
oskrbnik na zemlji, zato je bil postavljen kot gospodar Bil bi naj glava

Da je ustvarjen po Božji podobi, se 
kaže v njegovih
govorjenja… Vdih Božjega diha -tega nad živali in ga usposobi 
za posebno skupnost s stvarnikom.

2. VODILNA MISEL

Celotno stvarstvo – Božje delo.
Delni cilj: 

- Bog je 
- – ustvarjen po Božji podobi.
- – ustvarjen s svobodno voljo, odgovoren pred Bogom.
- Stvarstvo – dovršeno in popolno: vse po Božjem

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

v pri tej starosti nima tesnih stikov z naravo. Na n
stvarjenja velikokrat mediji. Zato jim je potrebno jasno pokazati lepoto 
celotnega stvarstva. Njihov pogled ni izoblikovan v smi

idejami. Zato pri tej starostni skupini ne postavljajte v ospredje tovrstne probleme. 
Skupaj z otroci opazujte stvarstvo kot Božje delo, ki ga on opravlja vsak dan. Poleg tega 
otrokom pojasnite, da narava povsem enako stvarstvo, kot je bilo v 

boste v naslednji lekciji težko razložili katastrofo padca v greh.

3.2 PRIPRAVA UVODA

Z otroci opazujete neko cvetlico, po možnosti s 
je storil, da raste v takšni obliki in barvi. Otrokom dovolite, da naštejejo še druge stvari v 
stvarstvu in nato preidite na pripovedovanje zgodbe o ustvarjanju.
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pripovedujte zgodbo o ustvarjanju. Zraven imejte za posamezne dneve pripravljene slike (glej 
), ki jih ob pripovedovanju lepite na vnaprej pripravljene kartice. Te 

posamezne kartice s slikami nato zlepite skupaj in jih pritrdite na steno. Še posebej pri 
imenujejo živali in rastline, katere 

poznajo.
Pri opisu Adama in Eve pojasnite:

- kjer
- lovek bi naj svojo poslušnost Bogu izkazal s tem, da ne bi jedel z drevesa spoznanja.

3.4 UTRJEVANJE 

3.4.1 Raziskovalci: Delovni list 1 – mlajša skupina.

3.4.2 Pri naslednji uri lahko otroci izdelajo zgibanko na 
so bile narejene kartice ob pripovedovanju 

zgodbe. Na dolg, sedemkrat prepognjen list naj zalepijo izrezane 
slike ( ), ki jih predhodno pripravite.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci v tej starostni skupini so verjetno že prišli v stik z evolucijo. To pomeni, da morate kot 

obravnavo ustvarjanja ne omejujte na to, da dajete argumente proti evoluciji, ampak na prvem 
mestu predstavi veljavnost Božjih besed. Zato z 
otroki v tej starostni skupini delajte s samim Svetim pismom (glej 4.3).
Ker se otroci dnevno z razdiranjem je pomembno otrokom 
pokazati, da je le-to ustvaril sam Bog in ga je ustvaril popolnega. Koliko bolj otrokom 
pokažete lepoto in popolnost stvarstva, toliko bolj bo otrokom jasen 
naslednji lekciji in toliko bolj jim lahko razjasnite a dela in 
njega samega.

4.2 PRIPRAVA UVODA

Otrokom pokažite odprto uro (ali neko tvar) in med 
pogovorom poudarite, koliko razmišljanja 
Nato skupaj z otroci opazujte neko rastlino – cvet ali list in poudarite, da je tudi ob nastanku 
tega moral biti nekdo, ki se je tega domislil. Zanesljive odgovore ali informacije o tem nam 
lahko dá le sam stvarnik v svoji besedi (1 Mojz 2,4).
(Ta primer uporabite le kot vodilo za uvod; ne uporabljajte ga kot dokaz za obstoj Boga, kajti 
osnova našega motrenja je vera in ne dokazovanje).

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Stvari, ki jih je Bog ustvaril posamezne dneve, lahko otroci v skupinah obdelajo – posamezna 
skupina lahko obdela en ali dva dni, odvisno od velikosti skupine. Vsak dan ustvarjanja naj 
prikažejo z enostavno sliko. Te slike naj opremijo s primernimi svetopisemskimi vrstami in 
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jih obesijo Najprej se poglobite v prvi dan stvarjenja, s poudarkom, da je Bog sam 
–

njegovi nalogi, ki jo je moral 
jasnite, da ima Bog kot stvarnik pravico zahtevati 

poslušnost. In to poslušnost bi moral pokazati ob drevesu spoznanja 
dobrega in hudega.

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Izdelovanje vrtljive otivi ustvarjenih stvari po posameznih dnevih (glej 
1/a in 1/b). 

4.4.2 Raziskovalci: Delovni list 1 – starejša skupina. 

5. PRIMERNA PESEM

6.1 Zlato vrsto napišite na kartico ali folijo in zraven narišite simbole (
1/a).

6.2 na 
posamezne besede. Vsaka skupina dobi zlato vrsto v škatlici za vžigalice. Skupina, ki 
prva sestavi vrsto v pravilnem vrstnem redu, je zmagovalec (za otroke, ki vedo brati).
Za razlago zlate vrste glej 1.1 (opomba) in 4.2.
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Izdelovanje vrtljive
(1 Mojz 1,1–31)
Iz trdega kartona izrežite dva kroga s polmerom 10 cm. V sredini kroga izvrtajte
majhno luknjo. Na enega od krogov prilepite slike posameznih dni ustvarjanja. Pred tem slike
pobarvajte. Posamezne slike zalepite 10 mm 
Na drugem krogu naredite odprtino s polmerom 27 mm, ki je naj od roba kroga 
oddaljena 8 mm.

Medtem ko
spodnji krog vrtite, se v odprtini zgornjega kroga pojavljajo ilustracije ustvarjenih stvari po 
posameznih dnevih. 
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PPOBARVAJ! 

Pomagaj Adamu in Evi najti pot do Edenskega vrta! 

RAZISKOVALCI
Delovni list 1 – mlajša skupina
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     AALI SI VEDEL? 
  V VELIKI     

BRITANIJI OBSTAJA 
15 VRST  

NETOPIRJEV. 

Molitev

Dragi Bog, 
hvala ti za dan,

Hvala ti za hrano, ki nam jo daješ.
Hvala ti, Bog, za vse. 

»In Bog je svetlobo imenoval 

1 Mojz 1,5

Katere živali imajo raje temo? Obkroži 

ki imajo raje dnevno svetlobo.

Bog je rekel: »Zemlja naj rodi
živa bitja po njihovih vrstah.«

1 Mojz 1,24

Nekatere živali izgledajo smešno!
Ali lahko povežeš živali s 
tistim delom telesa, ki tej

živali pripada? 

ALI SI VEDEL? 
POL I IMAJO 
ISTE HI ICE 

CELO  
IVLJENJE.
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Najdi pot skozi labirint! 

RAZISKOVALCI
Delovni list 1 – starejša skupina
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2. lekcija
    

SVETOPISEMSKI TEKST: 
1 Mojzesova 3

ZLATA VRSTA: 

našem Gospodu.«
Rim 6,23

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA 

Potem ko brezgrešnosti in postavljen v okolje raja, je satan v obliki 
zapeljal Evo v neposlušnost Bogu. Oba, Adam in Eva sta jedla od prepovedanega 

sadeža, prekršila Božjo zapoved in tako postala grešnika. Bog kot sveti se je zato mor
od njiju. Vsi udeleženci v tem dogodku so dobili primerno Božjo kazen. Obenem pa je Bog 
obljubil odrešenika, Jezusa Kristusa (3,15).

1.2 OSEBA

- Bog, stvarnik (glej 1. lekcijo): govori (3,8), se sprehaja (3,8 3,9), vidi 
3,10 je priznanje (3,11), sodi (3,14), obljubi kazen in odrešenje 

(3,14–19 , ju izžene iz raja; 3,21–23
s tem, da zapre pot do drevesa življenja (3,24), je svet, v svoji 

prisotnosti ne more trpeti greha.
- 2,7), prejemnik zapovedi (2,16), prestopi 

zapoved in jé od sadeža, Eva mu ga dá (2,7), spozna svojo nagoto, se sramuje, si 
naredi prekrivalo, se skrije pred Bogom (2,7), partner v pogovoru z Bogom (2,10), 
krivdo potisne na svojo ženo in na Boga, ki mu jo je dal (2,12).

- a za moža iz moževega rebra (2,21–23), satanova 
3,1), podleže skušnjavi (3,6), vzame sadež, jé in dá Adamu (glej 

Adam; 3,7), krivd 3,13), Eva dobi ime od Adama in sicer po
navodilu Boga (3,20).

- bitje ustvarjeno od Boga, pametna žival.
Izraz »prekanjena« ima negativen prizvok, verjetno že to nakazuje na obsedenost od
satana (3,1). Satan in je od tu naprej slika hudega (Raz 12,9; 20,1 in
4 Mojz 21,4–9). Njen izgled pred . Vemo le to, da 
se po padcu mora plaziti po tleh in v prahu. To prekletstvo je vidno še danes; 
v nasprotju vsemi drugimi živalmi, ki imajo okostje, se 

(3
Mojz 11,42 Iz 65,25).

- Kerub: krilato bitje, ki se pojavi tam, kjer je Bog osebno prisoten (Ezk 1 in 10
2 Mojz 25,17–21 na skrinji zaveze), 

izgledu in poslanstvu (angel je Božji sel), straži pot do drevesa življenja (3,24).
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1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- V Edenskem vrtu: 
, v katerem je bil vrt (2, 8, 10, 15), vrt (heb. gen = razmejen del

kraj Božje prisotnosti in prvih dveh , ležal je na vzhodu od 
Palestine (2,8 2,10–15), vrt je izginil, toda 
zaradi dveh rek se domneva, da se je raj nahajal med rekama Tigris in Evfrat.

- Izven vrta: 
atanovega vladanja.

- Po zadnjem Kajna (4,1).
- Zelo hitro po stvarjenju, ker je bil Kajn, prvi sin,

130 let, ko je (5,3 Šele 
. Iz tega je razvidno, da je padec v greh sledil kmalu po 

stvarjenju. Uvrstitev v zgodovini odrešenja: s
brezgrešnosti esti.

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 3: drevo sredi vrta, sad = to je drevo spoznanja dobrega in hudega (2,9), drevo
z lepimi in slastnimi sadeži ( i).

- se drugega bitja (on in 
sta v tem primeru eno, npr. Jn 13,27).

- zarod = Kajnova linija, linija propada.
- Vrstica 15: prežati na peto = nakazuje na Jezusovo smrt na križu.
- Vrstica 15: prežati na glavo = skozi smrt in vstajenje Jezusa je bil satan premagan 

(primerjaj s Heb 2,14).

2. VODILNA MISEL

Druge možnosti:
- Kdo je kriv (prevaliti krivdo na drugega)?
- Kako izgleda satanova taktika?

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starši se prestrašijo, ko imajo njihovi otroci naenkrat izpad jeze ali ko se njihovi dvoletni 
otroci pretepajo. Majhen otrok zelo dobro razume razliko med dobrim in slabim. Slaba vest 
mu je dobro znana. Vse izkušnje se ujemajo s svetopisemskim

hudobno naprej naravn
slabega (primerjaj s 1 Mojz 3,5). 

lahko otrokom nakažete ozadje in jim ponudite najboljšo in edino 
razlago, ki obstaja. Vendar ne omenjajte le padca v greh in obsodbo nad njim, ampak jasno 
izpostavite tudi Božjo milost (jedro izjave 3,15).



13

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Tihi impulz s krožnik kot vrt, dve vžigalici kot Adam in Eva –
vžigalici prižgite in nato zgoreli lici položite izven krožnika. To naredite
brez veliko komentarjev in takole: »Danes se bomo 
pogovarjali o dveh osebah, ki ju lahko primerjamo s tema dvema vžigalicama…«

3.2.2 Lahko navežete na zgodbo iz prejšnje lekcije in sicer tako, da narišete in pobarvate 
sedmi krog ( ) na folijo ali karton in še enkrat izpostavite
popolnost, lepoto in harmonijo Božjega stvarstva. Potem pa zgodbo razvijajte s

glej 3.3).

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Uporabite . Slike odkrivajte po vrstnem redu. Vrstni red ustreza 
odvijanju zgodbe:
1. korak (Edenski
Ustvaritev prvih glej tudi 1.2).
2. korak (trikotnik)
Kdo je bil še v vrtu? Bog, ki je imel skupnost s svojimi ustvarjenimi bitji. Boga ne moremo 
narisati, zato je tukaj ta trikotnik.
3. korak (drevo)
V vrtu je bilo veliko rastlin. Vendar pa je bilo drevo sredi vrta nekaj posebnega. Zakaj? (glej 
1.5). 

je nagovorila Evo in jo zapeljala, da je jedla od sadeža. Naznanilo smrti ob prekršitvi 
zapovedi se zdi nasprotno, saj Vendar je nevera, neposlušnost 
Bogu greh.
5. c)

. To prikriti, vendar ga Bog vidi, 
t, 

glej 6). Na tem mestu lahko jasno poveste, da se 
od tega trenutka naprej vsi ljudje rodijo v tem stanju
zidom). Vsi ljudje so grešni.
6. korak (križ)
Bogu ni bilo vs . Zato je 
ponudil izhod iz tega (obljuba v 3,15). Edina možnost, da pridemo 
nazaj v Božjo prisotnost je preko Gospoda Jezusa (1 Tim 2,5). On je 
»vrata skozi zid« (Jn 10,7). 

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otroci naj pobarvajo vnaprej pripravljene kopije in 2/b in nato še 
enkrat s svojimi besedami pripovedujejo zgodbo.

3.4.2 na eno stran sobe položite trak, ki 
Edenskim vrtom in zunanjim svetom. Nato otrokom povejte, da boste skupaj naredili 

vadijo plazenje. Ko jim to gre že dobro od rok, pomagajte otrokom, da si vsak najde 
partnerja. Nato naj en otrok drži drugega za gleženj in se skupaj plazita po sobi. Potem 



14

postavite ovire, kot so »gore« in »jame«, skozi katere se mora plaziti, da pride do
izhoda iz vrta. Ko otroci preplazijo trak na drugi strani sobe, je igre konec.   

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 2 – mlajša skupina.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

otroci greh doživlj Na eni strani 
se v teologiji tej temi raje izogibajo, na drugi strani pa jo v vsakdanjem življenju velikokrat 
jemljejo anes pa sem se
pregrešila.«
Pravzaprav veliko otrok ne vé, kaj je greh, kaj ga 
primer, za Boga ne obstajajo tako imenovane nujne laži ali laži v stiski. Greh se v naši družbi 
pogojuje oz. je relativen. Tukaj je pomembno, da otrokom posredujete pravilno razumevanje 
greha, tako kakor ga razume Bog.

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Spontane ideje: Kaj mislite, kaj je greh? Odgovore zapisujte. Nato
vprašanja »Kaj je vzrok, da grešimo?« navežite na zgodbo.

4.2.2 Otrokom dajte katalog grehov (npr. umor, prevara, okrasti sošolca, zlagati se staršem, 
živeti brez Boga, premlatiti brata ali sestro, …). Otroci naj odgovorijo na naslednje
vprašanje: Kateri ? (posameznim grehom 
dodeljujte številke npr. 1 = najhujši greh itd.). Rezultat zapišite, se pogovorite o
najhujšem grehu (živeti brez Boga) in nato navežite na definicijo: greh je zgrešiti cilj. 
In že smo sredi zgodbe:
živeti v harmoniji, v radosti, v miru…

4.3 IZVEDBA LEKCIJE (glej tudi 3.3)

Dopolnitev izvedbe lekcije za poglabljanje pri starejši skupini:
K 1. koraku

, ampak kot b glej zapoved v 
vrsticah 3, 16, 17).
K 2. koraku
Trikotnik – namig glede treh oseb Trojstva. 
K 4. koraku
Satanova strategija: Satan…

- nagovori Evo medtem ko je sama (nevarnosti izven skupnosti, cerkvi, …);
- poseje dvom glede Božje zapovedi (v. 1);
- izjavi neko neumnost in tako Evo zvabi v pogovor (glej vprašanje v. 1);
- izkrivi napovedano kazen (v. 4);
- poseje nezaupanje do Boga (Bog vama nekaj prikriva) in izpostavi enakost z Bogom 

(v. 5);
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- pove le en del resn v. 5b) – to je še posebej nevarno;
- v. 6) – primerjaj s 1 Jn 2,16.

Za Evo to pomeni izjava nasproti druge izjave. Obe izjavi sta nepotrjeni. Nekomu mora 
verjeti, ampak ali naj verjame Bogu ali . Tukaj postane ta notranji konflikt. Tudi 
otroci so v takšnih primerih v zelo napeti situaciji (tako imenovan notranji glas).
K 5. koraku

, kjer deluje satan. 
, ker greši in s tem 

K 6. koraku 
glede tega,

da se ne bi rodili v grehu, ponuja Bog rešitev (Jn 3,16). Bog želi da spoznamo svoje stanje in 
da gremo po njegovi poti (poglobitev obljube 3,15; glej tudi 1.5).

4.4. UTRJEVANJE

4.4.1 »On je kriv. 
Ne, …«
Vsi mi imamo težave s priznavanjem krivde in smo nagnjeni k temu, da krivdo
potiskamo na koga drugega. Zaradi tega problem krivde ni rešen, ampak postane še 

glej 1.2). 

4.4.2 Raziskovalci: Delovni list 2 – starejša skupina. 

5. PRIMERNA PESEM

6.1 Prvi del zlate vrste lahko prikažete . Otrokom 
razložite kaj v povezavi s tem pomeni »smrt« –
Za drugi del zlate vrste pa tisti, ki podarja, je
Bog; obdarjen pa se zgodi skozi vero; ceno daru
s smrtjo svojega Sina (Jn 3,16)… 
»Darilni paket« ( ) kopirajte na karton ali trši papir: za mlajšo 
skupino zlato vrsto napišite vnaprej, otroci pri starejši skupini pa jo lahko napišejo 
sami. 

6.2 Izdelajte zloženko (darilo) in jo popišite z zlato vrsto.
Zloženka: 

3-krat prepognite na 
trikotnike in ga nato spet izravnajte. Vogale na sredini prepognite in potem te 

ravne strani prepognite v sredini ter polo 

zarežite, vogale trikrat prepognite in jih 
obrnite noter. Na koncu napišite na darilo 
zlato vrsto. 

kot pokrov.
prerezati

zgibati



16

7.
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Pobarvaj sliko Adama in Eve! 

RAZISKOVALCI
Delovni list 2 – mlajša skupina
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Najdi besede v križanki. Pozor! Lahko so napisan
naprej ali nazaj.

PP  RR  EE  KK  LL  EE  TT  SS  TT  VV  OO  

BB  OO  GG  EE  VV  AA  NN  ŠŠ  RR  BB  AA  

AA  SS  MM  RR  TT    LL  OO  VV  EE  KK  

DD  AA  HH  UU  DD  OO  GG    CC  ZZ  AA  

AA  DD  OO  BB  RR  OO  AA  II  MM  EE    

MM  PP  RR  EE  KK  AA  NN  JJ  EE  NN  AA  

PREKANJENA ADAM EVA
HUDO DOBRO SMRT SAD
BOG KERUB VRT

PREKLETSTVO NAG

Najdi pot skozi labirint. Pazi, da ne boš zaveden!

RAZISKOVALCI
Delovni list 2 – mlajša skupina
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ADAM IN EVA STA SKUŠANA 
(1 Mojz 3,1–4,1) 

 
PPRAVILNO ALI NEPRAVILNO: 
K                GOSPOD 

B  R   : A   B            
  M   

 

PRAVILNO ali NEPRAVILNO 
 

K     : V     M   
 

PRAVILNO ali NEPRAVILNO 
 

DOPOLNI MANJKAJO E BESEDE: 
               
   V          M   

 

PRAVILNO ALI NEPRAVILNO: 
               

 M   
 

PRAVILNO ali NEPRAVILNO 
 

DOPOLNI MANJKAJO E BESEDE: 
Z    GOSPODA B           

       GOSPODOM B     
   M   

 

PRAVILNO ALI NEPRAVILNO: 
GOSPOD B       : K    M   

 
PRAVILNO ali NEPRAVILNO 

 

  :                
 M  12 

 
PRAVILNO ali NEPRAVILNO 

 

DOPOLNI MANJKAJO E BESEDE: 
  :        1 M  1  

 
PRAVILNO ALI NEPRAVILNO –  P     N  : 
B    - : K          1   

- : Z     1    
- :       1   

RAZISKOVALCI
Delovni list 2 – starejša skupina



22

3. lekcija
KKAJN IN ABEL 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 4,1–16

ZLATA VRSTA:

Heb 9,22b

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Od 1 Mojz 4 naprej je zapisana denskega vrta (primerjaj s Heb 
11,4; Jn 3,12; Juda 11; Mt 23,35; Heb 12,24).
neposlušnosti Bogu (1 Mojz 3) naprej pride do zavisti . Od 
Adama in Eve sta oba njuna sinova, Kajn in Abel, slišala, kako lepo je bilo prej v skupnosti z 
Bogom in kaj sta izgubila s prvim grehom. Izgleda, da sta bila informirana tudi o tem, kakšno 

srca ljudi. ljala svoj »poklic«,
darovanja žrtve opisano v 1 Mojz 4. Pri tem se je razkrilo, kaj je imelo v njunih srcih prednost.
V toku zgodovine je Bog dobro skrbel za Kajna. Skozi pogovore z Bogom in neposrednimi 
vprašanji je prejel možnost, da Bogu prizna svojo krivdo. Vendar Kajn Božje ponudbe, s 
katero je bila vprašanjem (»Zakaj si 
jezen?«) kot tudi po umoru (»Kje je tvoj brat Abel?«) se Kajn ne ukvarja z Božjimi vprašanji.
Po umoru ga Bog mora kaznovati. In tako Kajn postane ubežnik na zemlji. Na Kajnovo 
prošnjo , Bog na njem naredi znamenje, da ne bi bil 

je naslov nad Kajnovim življenjem, ko je odšel izpred 

1.2 OSEBE

- Bog, Gospod (Jahve). K imenu »Jahve« vedno spadajo zraven zaveze med Bogom
in ljudmi ter Božje obljube dane ljudem.

- Kajn (= pridobljen, dobitek), Evin prvorojeni sin, poljedelec. Njegovo ime 
nakazuje na to, da so starši bili ponosni nanj. Toliko težje jima je moralo biti, ko 
sta gledala njegovo pot.

- Abel (= sapica, nepomemben), Evin drugorojeni sin, pastir ovac. Kajn in Abel sta 
po prvem grehu bila rojena kot grešnika izven Edenskega vrta.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA (glej 1.1)

1.4 DOGAJANJA (glej 1.1)

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 3: d najvažnejši motiv. Bog takšno daritev 
sprejme le a) b) je srce darovalca iskreno pred Bogom.
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- Vrstica 4: prvenci drobnice = a) kar je bilo rojeno prvo b)
premogla. Glede na 2 Mojz 23,19 in 2 Mojz 34,26 je Bog zahteval prvorojence (glej 
tudi 3 Mojz 27,26; 4 Mojz 3,12–13).

- Vrstica 4: t z 3,16–17 govori o tem od žrtve pripada Bogu. 
rala biti prekajena na Božjem oltarju.

- Vrstica 6: »upadel obraz« = znamenje notranjega srda; tudi nasvet, da drugemu ne 
glej 1 Mojz 31,2: »Tudi na Labanovem obrazu je Jakob opazil, 

).
- Vrstica 10: glas krvi (glej 6).

2. VODILNA MISEL

Ta dogod ali je potrebno paziti na vse ciljne vidike 
ali pa raje poudarite le eno ali dve vodilni misli. Morebiti 
te vodilne misli poglabljale pri naslednjih urah verouka poleg že omenjenih glavnih misli.

2.1 : » « (glej Heb 9,22b). Zraven stoji še namig v 
povezavi na » « žrtev, Jezusa Kristusa. Abelova žrtev je bila glede na iz 
Heb 9,22b prinesena v veri, medtem ko Kajnova žrtev temu Božjemu ni 

glej Heb 11,4: »… «).

2.2 Drža Kajnovega srca ni bila pristna, ne pred in ne po umoru. Pri njem pride do izraza
namera, da je Boga želel zadovoljiti z rezultati dela svojih rok. Abel pa v izbiri in 
darovanja žrtve kaže, da je Bogu prinesel žrtev, ki je sam ni mogel pridelati.

2.3 Bog je govoril s Kajnom med in po umoru. Od njega želi izpoved, priznanje krivde. 
ponudbo. Tudi tukaj najdemo eno

o le skozi priznanje (glej Ps 32,5; Preg 28,13; 1 Jn 1,9).

2.4
sprejme, zavida Abelu in Božje ravnanje se m
moral vprašati, zakaj Bog ne vidi njegove žrtve.

2.5 Bog ne more spregledati g – Kajna mora kaznovati.

Pri mlajših otrocih vodilno misel 2.2 (drža srca) posebej upoštevajte pri ,
pri otrocih starejše

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Podariti, pomagati, se zahvaliti, žrtvovati, dati… vse to je lahko izpolnitev dolžnosti ali

»srce darovalca«. Otroci se seznanijo s tem že zelo zgodaj, zato pojasnite, da daritev pri Bogu 
ima svojo vrednost le-ta rezultat ljubezni do Boga
in Gospoda Jezusa. Pri tem morajo otroci razumeti
ljubezni se vidi v žrtvi Gospoda Jezusa, ki je za nas hudobne in grešne ljudi umrl na križu.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Na tablo ali karton narišite srce. Nato otrokom dovolite, da skupaj ugotovijo, kaj vse je 
njihove vsakdanje dogodke) – glej tudi 2. lekcijo.

Potem preidite na stanje Kajnovega in Abelovega srca.

3.2.2 ovac) in žito ali zelenjavo. Nato jih 
vprašajte, kaj od tega bi lahko bilo bolj »dragoceno«. Od tega preidite na Božja
v odnosu do žrtve.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Na folijo ali karton narišite dvoje src –
eno belo e srce.
Belo srce zapolnite

Iz pripovedovanja svojih 
staršev in iz tega, kar je Bog položil v njegovo srce in njegove misli, je vedel, kaj 
Bogu ugaja. Zato je ukrepal. Pri tem je Bogu zavestno dal najboljše in najbolj 

Drugo srce pa prikazuje misli: Bog je moje starše pregnal iz Edenskega vrta. Zdaj 
moramo težko delati, kar prej ni bilo potrebno. Premišljuje, kako bi temu Bogu 
prijazno ugodil in zato pred Boga prinese to, kar je z delom pridobil. Ne sprašuje, 
kaj Bogu ugaja, gre mu le za svojo korist in svoj ugled.
Ker Bog vidi srca obeh mož, Abelovo žrtev sprejme, Kajnovo pa zavrne.

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Narišite hišo z dimnikom. Iz dimnika se mora dvigati dim. Na drugi 
risbi pa narišite dimnik, na katerem je debel pokrov. Iz tega dimnika 
dim ne more priti ven. Enako je z darovanjem Bogu. Le takrat, ko je 

a in ni ovirana s »pokrovom greha«, lahko nastane povezava z 
Bogom. Za poglabljanje še enkrat povejte, zakaj Bog ni sprejel 
Kajnova daritve in zakaj le-ta ni prejel

3.4.2 Raziskovalci: Delovni list 3 – mlajša skupina. 

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

i nekaj zmoreš, potem nekaj si.« Dobri 
dosežki se dobro nagradijo. Po tem je grajena tudi šolska in poklicna kariera otroka. To 
se prenaša tudi na versko in meni, da skozi to Bogu
prinaša nekaj Toda tu mora vsak posameznik 
spremeniti mišljenje, kajti gu ni uporabno. Da bi Bogu lahko nekaj 
prinesel, mora najprej od Boga prejeti. Abel je od Boga dobil nekaj v zaupanje e
živali, katerih ni mogel »narediti« sam. Od tega je pri darovanju Bogu vrnil najboljše.
Gospod je moral odkloniti Kajnovo žrtev, vendar je želel pridobiti njegovo srce, da bi se 
lahko z njim pogovarjal. Pri tem mu je razjasnil, da obstaja samo ena pot do skupnosti z 
Bogom – svetopisemskega teksta ponazorite, da je 
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pot do Boga možna samo po nadomestni žrtvi Jezusa Kristusa. Skupnost z Bogom, izgubljena 
v Edenskem vrtu, se lahko . Kdor ne ubere to pot, se mu bodo
grehi množili in na koncu bo sledila Božja kazen ter od Boga.

4.2 PRIPRAVA UVODA

Potem, ko razložite, kaj je žrtev oz. daritev, dovolite otrokom, da povedo, kaj vse lahko 
»žrtvujejo«.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE (glej 3.3)

K naslednje stvari:
a) Kajnova reakcija: zavist, jeza, sovraštvo – upadel obraz.
b) Bog govori Kajnu, vendar
c)
d) Bog še enkrat govori Kajnu – ta pa se Bogu zlaže.
e) Bog mora Kajna kaznovati.
f) Kajn odide od Boga. Kajn ne želi upoštevati poti, katero mu je Bog ponudil, da bi 

4.4 UTRJEVANJE

Narišite ( prometnimi 
predpisi in opisom poti«, cilj pa je »skupnost z Bogom«. Nato prikažite drugo pot, Kajnovo 
pot. smerokaz, katerega Kajn prebere. In on presodi: »Same bedarije, 
šel bom po svoje.« Sledi znak »pozor«. Sem se umesti prvi Božji govor Kajnu. Ta se ne 
zmeni za te napotke. Potem pride znak »prehod prepovedan«. Tukaj gre Kajn za svojim 
bratom, da bi ga poiskal na polju in ga ubil. Tudi ta znak je spregledal.
Na koncu sledi še zadnji smerokaz z napotki do pravega cilja, ki se glasi »vrnitev«. Kajn tudi 
ta znak prezre in pride na konec poti, kjer pade v prepad. Ta konec poti se imenuje 
od Boga«. S to zgodbo ponazorite, da ljudje lahko do Boga pridemo le po poti, ki nam jo 
»predpiše« Bog in zaradi nje je postavil »pravila«
pride do želenega cilja, ampak se oddalji stran od Boga.

5. PRIMERNA PESEM

6. ZLATE VRSTE

Razlaga zlate vrste je grajena na 2. lekciji ( ).

svetopisemskem pomenu sopomenka za življenje. V krvi je življenje (3
Mojz 17,11, glej tudi izjavo v 1 Mojz 4,10). »Ko kri zapusti telo«, le-to 
ni sposobno za življenje. Tudi pri vpeljevanju smrtne kazni (1 Mojz
9,6) naletimo na pojem »prelitja krvi«. V pismu Hebrejcem je prikazano 

tari zavezi in doseže 
svoj vrh v žrtvi Jezusa Kristusa (1 Jn 1,7).
Zlato vrsto najlepše lahko ilustriramo s starozaveznimi slikami (npr. kri
na podbojih vrat v povezavi z deseto nadlogo v Egiptu – 2 Mojz 12).
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RAZISKOVALCI
Delovni list 3 – mlajša skupina

Odkrij, kdo sta dva brata, ki na 

Pravilna imena napiši na predvideno 
mesto. Nato vsakega poveži s 
poklicem, s katerim se je ukvarjal in 
z daritvijo, ki jo je prinesel Bogu. 

IME MI JE  
K __ __ ___ 

IME MI JE  
A __ __ __  

Kako se glasijo imena 

družine? Ali jih lahko 
vpišeš v križanko?
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RAZISKOVALCI
Delovni list 3 – starejša skupina
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4. lekcija
NNOE 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojz 6,1–9,19

ZLATA VRSTA:
»Dokler bo trajala zemlja –

1 Mojz 8,22

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA (primerjaj z Mt 24,37; Lk 17,26-27; Heb 11,7; 1 Pt 3,20; Iz 54,9)

Ker so ljudje bili hudobni (to je bilo posebej vidno na spolnem je Boga navdal 
ob misli, da jih je ustvaril. Zato je sklenil

Ker je Noe živel
nalogo, da zgradi rešilno ladjo (barko), ki bo ohranila pri življenju vse, ki bodo v barki. Ker 

so bili na koncu rešeni le Noe, njegova družina in od 

bitji (9,9 in 10). Kot znamenje zaveze je Bog naredil mavrico.

1.2 OSEBE

- Bog, besede se vedno izpolnijo.
- Noe = tolažba ali mir (1 Mojz 5,29 razkrije pomen njegovega imena); Lamehov sin, 

doživel je starost 950 let (1 Mojz 9,29), 120 let je pridigal o sodbi in milosti
(oznanjevalec 1 Mojz 6,9;
Heb 11,7).

- Noetovi sinovi: Sem, Ham, Jafet.
- Noetova žena in njune tri snahe.
- Brezbožni ljudje: 1 Mojz 6,1–7

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

1 Mojz 8,4), v bližini jezera Van v Armeniji.

1.4

1656 let po ustvaritvi Adama, približno 3000 do 2500 let pr. n. št. Noe je bil v barki vsega
skupaj 1 leto in 10 dni (primerjaj s 1 Mojz 7,11 in 13 s 1 Mojz 8,13 in 14) –

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 6,14: ladja (lat. arca = zaboj, skrinja); material: cipresov les (Luter prevaja 
»jelkin« les); mere: 135 m dolga, 22,5 m široka, 13,5 visoka z osnovno mero 1 
komolec = 45 cm, to je pri treh etažah preko 9000 m2 površine (otroci lahko tudi sami

dar raje vzemite znane primerjave kot na primer
-družinska hiša…), prostornina bi naj ustrezala 522 železniškim 
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kontejnerjem, teža okrog 30.000 ton. 
ali ne. Morda se je enakomerno premikala sem in tja. Smer plovbe, usmerjenost, 
hitrost in cilj so ležali v Božji rokah.

- Vrstica 6,17: vode potopa oz. vesoljni potop (= velik, trajni potop). Bog je velik potop 
napovedal vnaprej (6,17). Od 1 Moj verjetno ni bil še 
znan na zemlji. Prav zato je bilo Noetovim sodobnikom nerazumljivo, da je tako 
veliko ladjo zgradil na suhem Zato so ljudje bili 

Za Gospoda Jezusa vesoljni potop 
predstavlja zgodovinski dogodek (Mt 24,39). Iz tega je razvidno, da svetopisemsko

Ta Božja 

2. VODILNA MISEL

– vzor za nas.
motivacija njegovega ravnanja, »uspeh« ,

in za njegovo družino).
Druge možnosti:
Bog sodi in rešuje – sodba in milost.
(Ilustracija dveh pomembnih Božjih lastnosti: njegova svetost terja sodbo nad grehom, v svoji 
ljubezni nudi rešitev v ladji – do danes).

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci so
sv njegovi starši govorijo z njim. Pogosto pri tem 
opazimo enake govorne fraze. Vendar celotno obnašanje. 
Zato je zelo pomembno, da so starši, dober vzor. Takšen zgled je bil tudi Noe.
Otrokom predstavite Noetovo vzorno življenje in poudarite njegov odnos do Boga. Kot 

ljudje okrog njega. To je pomembno izkustvo, 

Obstaja nevarnost, da Božjo sodbo olepšate vendar pri mlajših otrocih ne smete
poudarjati okrutnosti potopa, ampak možnost rešitve in usmerjenost na Noetovo vedenje.

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Otrokom pokažite sliko neke ladje. Ker je zgodba zelo znana, dovolite otrokom, da jo 
pripovedujejo sami.

3.2.2 Uporabite uganko ( 4/a). Otroci morajo poimenovati šest živali na 
sliki. Nato pojasnite in dovolite otrokom, da živali povežejo s pravilnimi imeni
(rešitev: golob – Noe, lev – Samson, petelin – Peter, kit – Jona, krokar – –
Eva).
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Po eni strani lahko zgodbo pripovedujete brez slik, ker vsebuje veliko dogajanja. Lahko pa 
slika – glej 3.2.1). 

Upoštevati je potrebno naslednje poudarke:
Hudobija ljudi v nasprotju z Noeto
Bog vidi, govori, opozarja, napoveduje sodbo in možnost rešitve.
Kaj naredi Noe glede Božjih napotkov? – Poslušen je.

Noe veruje Bogu, vstopi skozi vrata v ladjo (namig na Jn 10,8: Jezus Kristus je 
edina vrata).
Bog zapre vrata, kar pomeni, da jih le Bog lahko znova odpre (prepozno!)

ladji.
Noetovo ravnanje po odhodu z ladje: Bogu je zgradil oltar (hvaležnost).
Bog z Noetom sklene zavezo, mavrica je še dandanes vidno znamenje (glej tudi 6).

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otroci naj križanko ( –

3.4.2 Otroci naj iz barvnega papirja izdelajo stensko sliko (pokrajino, ladjo, živali…). 
Šablone za živali imejte vnaprej pripravljene.

3.4.3 Otroci naj pobarvajo kopijo slike (npr. ladja z mavrico) in zraven narišejo živali.

3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 4 – mlajša skupina. 

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

– Veliko otrok tukaj napetost. Ko v šoli 
ohrabrite z Noetovim primerom.

Bog nagrajuje tistega, ki živi dosledno življenje zanj. Vendar pa je danes živeti 
postalo deloma moderno. Naglasite, da , ki bi bilo v 
nasprotju z drugimi , o katerem govori Bog v svoji Besedi.
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otroke vprašajte o prvem »ladjedelcu« in mornarju v Svetem pismu, opišite ladjo in 
preidite na zgodbo.

4.2.2 Otrokom razdelite kopijo križanke ( ), obdelajte posamezna dejstva 
v zgodbi in govorite o prenosu tega v življenje otrok. 

4.3 IZVEDBA LEKCIJE (glej 3.3)

Poglobite lahko naslednje poudarke:
Odkod izvira hudobija ljudi? (glej 2. lekcijo in 1 Mojz 6,5 hudobno srce, grešno 
stanje, Mt 15,19).
Bog napove sodbo in milost.

Noetova poslušnost (6,14 in 22) – glej tudi 1.2.
1 Pt 2,5).

Noetova vztrajnost in potrpežljivost.
Noetova vera (Heb 11,7): Bogu je brezpogojno zaupal, npr. na suhem je gradil 
ladjo

Posebej obdelajte in izpostavite ki predstavljajo krepost: vera, Gospodov
ost, vztrajnost, potrpežljivost …

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

4.4.2 Izdelava tabele ( – danes, glej ). Tabela jasno kaže,
da je Bog vedno tisti, ki ukrepa.

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 4 – starejša skupina. 

5. PRIMERNA PESEM

6. ZLATE VRSTE

Današnja zlata vrsta je izrek v povezavi z Božjo zavezo z Noetom. Danes lahko vsak ponovno 
Zlato vrsto lahko napišete na folijo ali tablo. Preden jo razložite, 

se z otroci pogovorite o vprašanju: Kaj lahko opazimo vsako leto?
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– DANES
Stanje ljudi

Božje opozorilo

Božja pot rešitve

Božje povabilo

Božja sodba
Dve skupini ljudi Dve skupini ljudi

Možna rešitev:
– DANES

Stanje ljudi Misli njihovih src 
samo hudobne (1 Mojz 6,5)

Vsi so grešili (Rim 3,23).

Božje opozorilo
gradnja ladje je trajala dolgo 

Ladja je bila jasno in vidno 
opozorilo.

Kolikokrat smo slišali 

njegovo opozorilo (glej 
Heb 3,7)?
Ljudje imajo Biblijo; 
poleg tega stvarstvo kaže 
na Boga (Rim 1,20–22).

Božja pot rešitve
prišla od Boga (gradbeni 
material, preskrba z živili, 
1 Mojz 6,14).
Bil je samo en vhod v ladjo,
vrata.
Vsi, ki so vstopili v ladjo, so 
bili po njej rešeni.

ustvaril tudi pogoje za 
našo rešitev (Ef 2,8–10).

Gospod Jezus je vrata 
(Jn 10,9).
Po veri v Gospoda 
Jezusa je vsak lahko
rešen (med drugim 
Jn 3,16).

Božje povabilo Veljalo je za vsakogar, kajti v
ladji je bilo dovolj prostora.

Vsak lahko pride 
(Jn 6,37b).

Božja sodba

Dve skupini ljudi Dve skupini ljudi

Rešeni v ladji Pogubljeni
izven ladje Rešeni

i

Izgubljeni
(Jn 3,36)
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Koliko ivali lahko najdeš na sliki? 

RAZISKOVALCI
Delovni list 4 – mlajša skupina
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G O S P O D N A H A M 

R L D E  P O T O P A 

Š T I R I D E S E T V 

L A Z A V E Z A T Š R 

K R O K A R V O D E I 

B O G O L O B I C A C 

B D A R I T V E V Z A 

RAZISKOVALCI
Delovni list 4 – starejša skupina
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5. lekcija
BBABILONSKI STOLP 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojz 11,1–9

ZLATA VRSTA:
»Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan.« 

Mt 23,12

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Po vesoljnem potopu so se ljudje skozi Noetove sinove ponovno pomnožili na zemlji
(primerjaj s Ps 33,10; Ps 49,12). Ljudje bi se morali razkropiti po celotni zemlji. To je bila 
Božja volja (Iz 45,18). je 

prišlo v ospredje. Proti Božji volji so se zbrali na

azkropili so se po celotni zemlji.

1.2 OSEBE

- Bog (opazuje, ocenjuje, kaznuje).
- Prebivalci Babela, Noetovi potomci.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Šinarska dežela: p 1 Mojz 10,10, imenuje se tudi Babilonija; ležala je
vzhodno od Palestine, bila bogato namakana in rodovitna ravnina. V šinarski deželi je 

voje kraljestvo z mesti Babel, Ereh, Akad, itd. Od tod je razširil svoje 
kraljestvo na Asur (Ninive, itd.).

- Mesto Babel: na splošno je to mesto bilo v nasprotju z npr. 
i šotori. To je bila stalna nastanitev, ki je pred okolico bila z

a je 
pojavil
(nasprotje: možje z Božjo tradicijo so živeli v šotorih, primer: Abraham).
Prvo mesto: (1 Mojz 4,17 Graditelj: Kajn (mesto je 
poimenoval po svojem sinu). Tu graditev mesta kaže nagnjenost k stalni nastanitvi na 
zemlji. Kajn je menil, da lahko dobro živi brez Boga
svet olepševati, da bi ga spremenil v prijeten kraj. Naselil se je za stalno. V Babelu se 

prvega kraljestva. Babel je stal v tesni povezavi s svojim ustanoviteljem Nimrodom. 
On je bil prvi veljak na zeml n bi lahko bil tudi
pobudnik gradnje stolpa – primerjaj 10,10 z 11,2 in 10,11 z 11,8). Združil je ljudi, 
ustanovil mesta in kraljestvo = oblast, samostojnost.

Babel je že tedaj predstavljal utelešenje 
Kasneje se je Babel (ali Babilon) vselej pojavljal ko emlji, ki je v 
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neprekinjenem sporu z vsem, kar ima svoj izvor v nebesih. Tukaj se Babel povezuje z 
»zmešnjavo«. Vendar so Babilonci ime razumeli kot »Božja vrata« (grško-latinska 

besede bab-ilami = vrata bogov).
stolp je bil

1.4

Glede na 1 Mojz 10,25 bi gradnjo stolpa in zmešanje jezikov (1 Mojz 11,16) lahko uvrstili v
. delitev, razkol«. Groba razvrstitev: vesoljni potop 

– Babilon – Abraham. tudi 

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 1: »en sam jezik in isto govorico« – narod. Oba pojma morate otrokom 
pojasniti (š tujcev ali pa morebiti sami govorite tuji 
jezik).

- Vrstica 3: zemeljska smola (primerjaj s 1 Mojz 14,10) = strjena nafta. Glavno 
južni del Mrtvega morja (»asfaltno morje«). Uporaba: za neprepustnost 

ladij, za balzamiranje trupel, za izdelavo vodoodpornih tal, malta.
- Vrstica 4: Stolp – sklepamo, da pri tem stolpu gre za stolp s stopnicami.
- Vrstica 4: »naredimo si ime« – otrokom pojasnite, kaj to pomeni. 

2. VODILNA MISEL

.
Druga možnost (posebej za starejšo skupino): 
- Samouveljavitev vodi v kaos; le povezava z Bogom zagotavlja izpolnjeno življenje.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Že majhni otroci so velikokrat vzpodbujeni k temu, da delajo tisto, kar jih veseli, jim ustreza
(princip užitka), 
Zato je pomembno jih opomniti na kršitev Božje volje. Bog je Bog reda. V tem redu je Bog 

. Za oblikovanje 
sam 

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Otrokom pokažite sliko visokega stolpa ( ). Zakaj ljudje gradijo 
tako visoke stolpe? (D to, da bi 
pokazali, kaj zmorejo …).

3.2.2 Igra: otroci naj nekaj skupaj gradijo (npr. hišo iz domin). Vsak naj dela samo to, kar 
zelo dobro poteka.

drug drugega. Težave pri razumevanju jih vodijo v kaos.
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

(
tablo):

1. korak (ljudje z besedilom –
Noetovi potomci so vsi imeli isti jezik in iste besede.

2. korak usmerjene navznoter) –
zberejo se na neki ravnini proti Božji zapovedi (glej 1).

3. korak (stolp) –
p ljudi in izvedbo gradnje stolpa.

4. korak (oko) –

5. – vprašaji) –
zmešani jeziki
(zmešnjava se lahko dobro ilustrira verbalno).

6. usmerjene navzven) –
rezultat težav pri medsebojnem razumevanju je razkropitev ljudi. Bog doseže svoj 
cilj pa jim postavi mejo.

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otrokom razdelite posamezne kroge . Kroge naj nalepijo na papir v 
pravilnem vrstnem redu. Na koncu naj otroci pojasnijo, kaj so zlepili skupaj (se pravi,
še enkrat ponovijo zgodbo z lastnimi besedami).

3.4.2 imeli dovolj prostora na tleh. Otrokom 

stolp graditi znova –
stolp ne bo imel dobrega ravnotežja. Otroci naj pazljivo nadaljujejo z gradnjo vse 

ruši, naj otroci kot opozorilo zavpijejo: »Oh, ne! Pazi tam spodaj!« Otrok, ki je zadnji 
postavil kocko na stolp, naj položi prvo kocko za naslednjo gradnjo stolpa.  

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejši skupini je potrebno še bolj podrobno razdelati ljudsko stremljenje po avtonomiji in 
samouveljavitvi. Starejši otroci poznajo tovrstno prizadevanje – izpasti velik. Tukaj gre za 
prikaz z Bogom.

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Težave z jezikom v šoli (pouk tujega jezika, tujci

4.2.2 dva kroga s (glej 3.3 – 1. in 5. korak ter
2. in 6. korak). Izrazita se dve nasprotji. Otroci morajo uganiti, v kateri svetopisemski 
zgodbi ti dve nasprotji.
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Otroci lahko sami preberejo in obdelajo zgodbo. Nato naj najdejo nekaj parov nasprotij in jih 
zapišejo na tablo ali papir. Na primer: 
Ljudska soglasnost
(vodi nas do: v. 3, mi . 4)

Božja enotnost
(vodi nas do: v. 7)

(zgraditi mesto ali stolp, da si ustvarimo ime) (zmešati njihov jezik)
Ljudski cilji
(želimo si ustvariti ime)

Božji »Ne«
–

zmešnjava)
Veljavna zavest ljudi
(stolp z vrhom, ki sega do nebes) (Bog mora priti dol – tako majhen je stolp v 

– da si ogleda ta stolp)
Enotnost jezika Zmešani jeziki
Enotnost ljudi Razkropitev

Posledice: t
Brez Boga ali z nasprotovanjem . Na 

prvega greha: »Morali bi biti kot Bog«, Bog odgovarja s sodbo. Tukaj je tisto, kar
Samou ne vodi v 

svobodo, konec, v kaos. V pogovoru z otroki lahko s tovrstnimi 
vprašanji pripomorete k ocenjevanju: »Kaj pomeni, si ustvariti ime? Zakaj je Bo
nadaljnjo gradnjo?« itd.

4.4 UTRJEVANJE

Možno je pripraviti dobro povezavo s svetopisemskim tekstom in olajšati prenos.

5. PRIMERNA PESEM

6. ZLATE VRSTE

Kdor visoko leta, nizko pade (npr. prvi poskusi plezanja majhnega otroka). So tudi ljudje, ki 
notranje »visoko plezajo«. Pomisli n

… Kako te stvari 
izgledajo pri nas?
Zgodba pri tej lekciji je dobra ilustracija za ošabnost, ki ni po volji Bogu. Ošabni oziroma 
tisti, ki se povišujejo, bodo ponižani (glej tudi 2. lekcijo: –
želja, biti kakor Bog).
Ko zlato vrsto napišete na tablo, lahko zraven narišete zmagovalne 

le na najvišji stopni
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6. lekcija
BBO  POKLI E AB A A 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 11,27–12,9

ZLATA VRSTA:
»Po veri je bil Abraham pokoren, ko je bil poklican, naj odide v kraj, ki naj bi ga dobil v 
delež. Odšel je, ne da bi vedel, kam gre.«

Heb 11,8

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Od 1 Mojz 11,10 Svetem pismu novo obdobje. Po pomešanju do tedaj enega 
jezika ljudstva in patriarhov. Ta 

Semovim rodovnikom in sicer z njim kot Noetovim sinom 
vse do Abrama. Vrstice 27–32 opisujejo Abramovo sorodstvo in prvi del potovanja v Kanaan
(za dodatno branje glej Joz 24,2; Neh 9,7; Apd 7,2–4; Heb 11,8). Terah je opisan kot 
pobudnik te poti, medtem ko se je Bog prikazal Abramu, ko je živel v Mezopotamiji. Šele, ko 
je Terah umrl v Haranu, ki je bila vmesna postaja, je Abram prevzel iniciativo in se 

umrl že 
nazaj. Lot je pozneje Abramu prinesel veliko težav (primerjaj s 1 Mojz 13,5–13; 1 Mojz 
14,13). Odlomek 12,1–9 nam kaže tri dejstva: a) Bog govori, b) Abram dela po Božji besedi
(Heb 11,8 – Abram je poslušen), c) Abram moli k Bogu.

1.2 OSEBE

Od veliko omenjenih oseb, jih je le nekaj, ki imajo pomen.
- Terah (= omahljivec, obotavljivec): amov 

starosti 205 let (primerjaj s 1 Mojz 11,32).
- Abram (= – 1 Mojz 17,5):

Izraela, ki je bil poklican iz Božje službe v skupnost z Bogom. Je 
svetopisemski primer vere. Imenuje se tudi Pri tem je 
poudarjeno, kaj je Bog nare -tih letih starosti je
zapustil Haran in pri 100-tih letih mu je Bog dal obljubljenega sina (za nadaljnje 
branje glej Apd 7,2–8; Rim 4; Gal 3,7–18; Jak 2,20–24).    

- Saraja (= knežja), pozneje imenovana Sara (= kneginja): Abramova žena (primerjaj s 
1 Mojz 17,15), ki je bila nerodovitna in je zato pozneje priganjala Abrama, da vzame 
njeno deklo Hagaro kot stransko ženo, ki mu je potem rodila sina Izmaela. Šele pri 90-
ih je dal Bog Saraji rodnost (primerjaj s 1 Mojz 17,17 in 1 Mojz 23,1). Umrla je v
starosti 127 let, medtem ko je Abraham, ki je bil 10 let starejši, umrl v starosti 175
let).

- Lot (= prikrit, zastiran pozneje je bival v Sodomi. Bog ga je izpeljal
iz Sodome, ki jo je l in po neljubih dogodkih je postal 
(primerjaj s 1 Mojz 19,30–38). Njuni nasledniki, Moabci in Amonci, so omenjeni kot 
sovražniki Izraelcev. Lot je kljub svojim mnogim slabostim v Svetem pismu imenovan 

nega moža (primerjaj s 2 Pt 2,7).
- Bog, Gospod: iz množice ljudi ga spodbuja na poslušnost njemu.
- Kanaanci: prebivalci Kanaana, obljubljene dežele, malikovalci. 
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1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA (glej zemljevid – )

- Ur na Kaldejskem: Ur je imenovan kot mesto »onstran reke« (Joz 24,2–3) in mesto, 
v Mezopotamiji (Apd 7,2). Predvideva se, da je ta Ur bil v spodnjem 

delu Mezopotamije, na jugovzhodu Evfrata, približno 130 km oddaljen od                        
stika rek Evfrat in Tigris. Ur je bil (vodovodni 
sistem, dvonadstropne hiše), bil sumerske kulture. stal 
tempelj Luninemu božanstvu. Pot od Ura do Harana je bila dolga okrog 1300 km.

- Haran: pomembno trgovsko mesto na severozahodu Mezopotamije, okrog 450 km 
severovzhodno od Damaska. Terah se je s svojimi ljudmi odpravil na pot v Kanaan. 
Tam je umrl in Abram se je odpravil naprej.

- Kanaan:
obljubil Abramu in pozneje izraelskemu ljudstvu.

- Sihem: kraj v efraimskem gorovju, na današnjem ordana. Od 
Harana do Sihema je približno 900 km.

- Betel (= Božja hiša): 
Izraelu je bilo pogostokrat omenjeno.  

- Aj (= kup .

1.

Izhod iz Egipta bi se naj zgodil leta 1445 pr. n. št. Abraham je živel približno v letih 2165-
1990 pr. n. št. Njegovo potovanje v Kanaan v letu 2090. 
kasnejše datiranje, je Abram šel na potovanje v Kanaan leta 1935 pr. n. št. 

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 12,5: »vse duše, ki sta jih pridobila v Haranu« = ljudje, ki so stopili v 
Abramovo službo in so šli z njim kot hlapci. je imel 
veliko spremstvo. Pozneje je na primer govora o dokajšnji bojni skupini (318 mož –
primerjaj s 1 Mojz 14,14).

- Vrstica 12,6: »do Moréjevega hrasta« = drevo poganskih Kanaancev.
- Vrstica 12,7: »je postavil oltar Gospodu« = Abramovo ži

– kraj spomina, darovanja in molitve.
- Vrstica 12,9: »naprej proti Negebu« (pokrajina na jugu Palestine) = južni Kanaan je 

segal do meje z Egiptom.

2. VODILNA MISEL

? Kakšne obljube daje Bog tistim, ki so po veri poslušni?
Druge možnosti:

- Bog nagradi poslušne v veri.
- poslušnost (Božje obljube blagoslova so bile izgovorjene 

šele takrat, ko je Terah umrl in je Abram n
svojih sorodnikov).

- Bog dela korak po korak (»Pojdi v deželo, ki ti jo pokažem« –
cilj razkrit šele po odhodu. Najprej je moral zapustiti, se odpraviti in šele takrat mu je 
Bog pokazal, kam naj gre.
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3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Abramovo situacijo si , zato v lekciji ne bo lahko 
predstaviti povezave in ozadja. Abram je živel v mestu, kjer so služili poganskim bogovom. 
Družina ite. Božja 
zahteva zapustiti družino, je bila zelo težka, predvsem zaradi otrok. Paziti morate, da otroci ne 

Zara malikov. 
Bog je imel ovira,
služil le Bogu, zato mu Bog ponuja, naj zapusti vse to. Abramova vera je bila v preizkušnji, 
saj bi naj zapusti , ne glede na posledice, ki sledijo. Abram je pokazal, da je Božja 
obljuba dovolj. Z otroci razmišljajte o tem, kaj moramo mi danes »zapustiti«, da bi Bogu 
sledili ne glede na posledice.

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Tihi impulz »slika o selitvi« ( ): po opazovanju, ko otroci povedo 
svoje mnenje, še enkrat izpostavite, da je selitev dogodek za celo družino, da mora 
selitev biti dobro pripravljena… »V današnji zgodbi bi se nekdo moral preseliti skupaj
z velikim spremstvom (služabniki, živalmi…) in sploh ne vé, kam gre.«

3.2.2 Igra na temo nemu otroku povejte, da naj gre na 
pot. Otrok ne pozna dolžine poti, niti ne vé, kako dolgo bo na poti. Pri tem mu 
posredujte vedno le del poti , da ta del poti prehodi. 
naprej, prosite drugega otroka. Na koncu naj da, ki ste jo neopazno 
skrili na cilju.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pri pripovedovanju izpostavite, da Bog daje zapovedi, da je Abram poslušen in da ga Bog 
blagoslavlja (ga nagradi). Ob tem pokažite, da je prejetje Božjega blagoslova odvisno od
Abramove poslušnosti.
Koraki pripovedovanja ( ):

Slika 1 – Abram v Uru (mestno življenje, v – glej tudi 1.3).
emu se mora Abram odpovedati? Sorodstvo, udobno mestno življenje 

zamenjati za nomadsko življenje).
Slika 2 – Terahova pobuda, zadrževanje v Haranu (dolga pot od Ura do Harana, nevarnost

.
Slika 3 – Terahova smrt in Božja zapoved (12,1; Bog mu ne pove konkretnega cilja, 

Abram se mora preseliti in vé le to, da mu bo Bog pokazal deželo, kamor naj gre).
Božja obljuba (preden Abram gre, mu Bog dá nekaj obljub: »Pokažem ti deželo; želim te 

blagoslovijo; v tebi so naj vsi blagoslovljeni« – Abram dobi obljube, katerih ni mogel 
preveriti, ampak mora verovati).

Slika 4 – Abramova poslušnost (se odpravi, velika selitev. Kdo vse gre z njim?)
Abram v deželi in ponovno dane Božje obljube.
Slika 5 – Abram zgradi oltar pri Sihemu, vzhodno od Betela

vendar tu izkusi, da ga Bog vodi in blagoslavlja
je poslušen.
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3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otrokom razdelite kopijo , kjer naj izrežejo slike in jih zalepijo v 
pravilno polje (številke slik prej izbrišite).

3.4.2 Igra »Abramovo potovanje«

šampon itd.). Otroke razdelite v dve skupini in vsaka skupina se naj postavi v kolono 

skupini. Pot

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 6 – mlajša skupina. 

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejših otrocih (glej tudi 3.1) dajte kulture in 
zgodovine. Ker starejši otroci bo na stvari in so bolje podkovani, jim
dovolite, da povedo, kaj menijo o Abramovem dejanju. Kajti le tako lahko pridete do

Abramu ne predstavlja nalog

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otrokom omenite zgodovino našega naroda, ko se je veliko ljudi preseljevalo v 
Ameriko ali Avstralijo so se ti 
ljudje preselili? – Danes bomo slišali o možu, ki mu je na zunaj šlo zelo dobro, vendar 
je vse zapustil in odšel. Zakaj?

4.2.2 Uganka ( ) – rešitev: POSLUŠNOST. Otrokom omenite nekaj 
oseb, ki so bili vzor vere in m se vidi njihova poslušnost v veri (ko
omenite Abrama, naredite prehod na zgodbo).

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

3.3:
- H koraku in :

le nova imena. Do tega trenutka ga je oviral, da ni bil 
popolnoma poslušen Bogu. In to je resna zadeva: Bogu moramo biti poslušni bolj kot ljudem 
(pozor pri uporabi).
- H koraku : otrokom predstavite Božje obljube v tej zgodbi, govorite o  njihovem pomenu 
in izpolnitvi.
- H koraku : nekaj otrok lahko predstavlja sosede in znance. Kaj vse je Abram moral 
poslušati od njih? Lahko omenite tudi na Lota, ki je potoval skupaj z Abramom, kar ga je 
pozneje pripeljalo tudi v težave.
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- H koraku : ko je Abram prišel v obljubljeno deželo, je ugotovil, da je ta dežela naseljena. 
Bog spregovori 

4.4 UTRJEVANJE (glej tudi 3.4)

4.4.1 V povezavi z zlato vrsto se z otroki pogovarjajte o poslušnosti in veri. Zakaj je Abram 
bil poslušen? 
popolnoma zaupati.

4.4.2 Na tablo napišite štiri pojme (zapoved, poslušnost, blagoslov, e). Otroci jih naj 
razvrstijo in na osnovi Abramove zgodbe razložijo ter pokažejo .

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 6 – starejša skupina. 

5. PRIMERNA PESEM

zlato vrsto otroci zapomnijo lažje: n Abramova 
poslušnost, potem Božji poziv, nato Božji cilj in na koncu Abramovo zaupanje (vera).

7.
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Ko najdeš pravo pot, pov
in dobiš pravilen odgovor.
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Koliko se še spomniš svetopisemske zgodbe, 
ki ste jo prej slišali? 
stopinjami, poglej v 1 Mojz 12,1–7 in
15,1–6. Ker je Abram ljubil Boga in mu
je veroval, je vzel vse svoje imetje
in 
novo deželo. Sprašujem se,
koliko milijonov
stopinj je pustil
na tej
poti.   

Gospod je govoril možu, po imenu
___________________ (1 Mojz 12,1).

Rekel mu je, da naj zapusti __________ (12,1)

Bog je obljubil, da bo iz njega naredil velik ________ (12,2).
Abram je bil star _______________________ let (12,4), ko se je

odpravil. S seboj je vze
___________ (12,5), vse svoje __________________ (12,5) in hlapce. 

je Abram postavil ____________ (12,7) in se priklonil Bogu. 
Bog je spregovoril Abramu in rekel: 
Ne boj se, jaz sem tvoj ________ (15,1).
Dal ti bom toliko potomcev, kot
je _________ na nebu (15,5). 

RAZISKOVALCI
Delovni list 6 – mlajša skupina

Živijo! Moje ime
je Bobo. Tu sem 

zato, da pazim, da
ti vse gre hitreje.

besede na stopalu in
jih nato najdi
v križanki.

»_ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _
_ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ .«
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RAZISKOVALCI
Delovni list 6 – starejša skupina
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7. lekcija
AABRAM V EGIPTU 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 12,10–13,4

ZLATA VRSTA:
» , bo obvarovan.«

Prg 29,25

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Terah se je s svojim sinom Abramom, sn
Kaldeji v Haran v Aramu (primerjaj s 6. lekcijo). Po njegovi smrti se je Abram, pri starosti 75 
let, s Sarajo in Lotom napotil naprej v Kanaan. To je storil v poslušnosti Bogu, ki je Abramu 
obljubil veliko potomcev, deželo in blagoslov njemu in po njem vsemu ljudstvu, ki bo 

je 
Abram klical Božje ime. V Sihemu, med Betelom in Ajem, je Bogu zgradil oltar. Nato se je 
odpravil naprej. Ker je bila lakota, je v Egiptu iskal hrano za preživetje. Zaradi strahu pred 
faraonom je Sarajo predstavil kot svojo sestro. Tako si je faraon Sarajo vzel za ženo, Abramu
pa je dal veliko darov. Vendar tu nastopi Bog. Saraja je bila Abramova žena in zato jo je Bog 
želel obvarovati za Abrama. Faraona in njegovo hišo je udaril z nadlogami in zato je faraon 
Sarajo vrnil Abramu in ju odposlal stran. Tako sta ponovno prišla k oltarju med Betelom in 
Ajem, kjer je Abram ponovno vzpostavil stik z Bogom.

1.2 OSEBE

- Abram (glej 6. lekcijo 1.2).
-

Abramova polsestra; nerodovitna; 10 let mlajša od Abrama; lepa; poslušna svojemu 
možu (glej 1 Mojz 20,12; primerjaj s 1 Pt 3,6).

-
- Ura
-
- (glej 6. lekcijo, 1.2)
- Lot: sopotnik. 

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- V deželi (v. 10): Kanaan, okrog 400 km oddaljen od Egipta.
- Egipt (heb. mizraim

mulja, ki se je odlagal pri poplavljanju Nila; Nil je bil življenjska žila dežele, 
imenovan tudi žitnica stare antike.

- Med Betelom in Ajem (glej 6. lekcijo 1.3 ): kraj, kjer je Abram imel 
13,3).

Kako dolgo je bil Abram v Kanaanu, ne vemo (glej tudi 6. lekcijo, 1.4). 
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1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 10: lakota = pomanjkanje hrane zaradi 
vojne.

- Vrstica 10: opomba Apd 7,6 =
državljan), ne ostane za vedno v tistem kraju. 

- Vrstica 13: bom ostal živ = Abram je bil le 
(Abram se je bal za svoje življenje – m so si lahko enostavno prisvojili lepo 
žensko, ki je ta žena bila potem je moral najprej 
ubiti njenega moža in šele takrat jo je lahko posedoval). 

- Vrstica 15: Sarajo so vzeli v faraonovo hišo = v njegovo gospodinjstvo, v njegovo 
rodbino.

- Vrstica 16: drobnica = velikokrat imenovana kot prva, pomembna za prehrano in 
govedo = del glavnega premoženja, živali za klanje, za prenašanje tovora in 

za opravljanje dela; osel, oslice = hišna žival, za jahanje, za prenašanje tovora, žival za 
vleko; kamele = dromedar, enogrbe, s tovorom 4,8 km/h, kot jahalne živali 12-15 

ešljive, brez vode zdržijo 12 ur, hranijo se z osatom in 
rastlinskimi koreninami.

- Vrstica 17: udariti = pomeni stisko, nadlogo, kazen.
- Vrstica 17: njegova hiša = faraono
- Vrstica 20: oditi. 

2. VODILNA MISEL

lahko pripelje do nevarnosti, kdor pa zaupa Bogu, ima sigurnost:
Ostale možnosti:

- Bog lahko naše krive poti naredi ravne.
- Vsak naj govori s svojim bližnjim resnico. 
- laž na svetlobo in jo popravi. 

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

z Kanaana v Egipt bila zaradi
razumljivo, 
in njegova je la od žene in pripeljala druge ljudi v stisko. Ženo je 
dobil nazaj le po Božji milosti. Pri mlajših otrocih
pa glede na svojo pisano domišljijo govorijo neresnico. Vseeno bi bilo dobro, da spoznajo, da 
je laž greh in da je Jezus Kristus tisti, ki je pripravljen odpustiti greh.

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 , ki jo prinesete s sabo, odigrajte sceno, kjer otrok zaradi strahu pred 
kaznijo ali zapostavljanjem npr. pred mamo ali neko drugo osebo zlaže. Potem se z 
otroki pogovorite o tem, zakaj je otrok zlagal in kakšne posledice lahko sledijo.

3.2.2 Otrokom pokažite sliko otroka in k tej sliki povejte svojo izmišljeno zgodbo: otrok 
ob tem se 
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izgubi in ostali ljudje npr. ker vedo, da ga starši 
– prehod na zgodbo.

3.2.3. Ponovite zgodbo iz prejšnje lekcije z enakim glej 6. lekcijo 
) in nato preidite na današnjo zgodbo. 

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte s p
Izdelava: , v katerem izrežete

ici 
kartona izdolbite dve luknji, eno zgoraj, drugo spodaj, da lahko vstavite 

naprej. Za film uporabite transparentni papir s koluta ali zalepite papir 
A3 formata. S flomastrom ali z barvico posamezne situacije zgodbe 
narišite na transparentni papir. Nato f na palici (tudi držalo) in ju vtaknite v za
to predvidene luknje. Palice so naj na vsaki strani 10 cm daljše od kartona. Na hrbtni strani 

.
Koraki pripovedovanja ( ):

Slika 1 – Abram in Saraja sedita v šotoru, imata nekaj hrane, v vsej okolici je malo živeža, 
kako bo šlo naprej – lakota

Slika 2 – potovanje v Egipt, podiranje šotorov, težka pot (sonce, pesek, oaza), skoraj na 
cilju – nove skrbi: Saraja je lepa ženska, E –
Abram se boji za svoje življenje, kako se lahko reši? Oba želita povedati, da sta brat in sestra. 
To je resnica, vendar

Slika 3 – v Egiptu .
Slika 4 – faraon jo vzame v hišo, da bi postala
Slika 5 – Abram dobi za Sarajo darila – ali je vesel?
Slika 6 – veliko razburjenje pri faraonu – bolezen pri ljudeh in živalih – Zakaj? To je 

poslal Bog, da obvaruje Sarajo in pove Abramu, naj se vrne.
Slika 7 – Abram pri faraonu – obtožba, zakaj mi nisi povedal celo resnico? Kar sem 

naredil, je prepovedano, vzemi Sarajo in pojdi.
Slika 8 – Abram je s Sarajo in celotnim spremstvom spet na poti v Kanaan. Bog je obrnil

vse na dobro.
Slika 9 – Abram govori z Bogom.

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Naredite smerokaz ( ) iz kartona, palice in plastelina, ki služi kot 
noga. Ena stran kaže proti Egiptu –
stran kaže proti Kanaanu – Abr
zalepite Božji trikotnik, kajti Bog vse vidi in vse postavi na svoje mesto oziroma vse 
uredi. 

3.4.2 Današnjo zgodbo odigrajte z osebami: = Abram, 
otroci = Saraja, faraon, veliko uradnikov, hlapci, dekle in 
tudi živali. Rekviziti: krona, ruta za ogrinjalo, palica za 
Abrama, kartoni za postavitev oltarja, z rokami lahko 
prikažete, kako se naredi ogenj, šest bombažnih povojev, ki 
jih odvijete in jih otroci trdno držijo, pa lahko predstavljajo šotor.

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 7 – mlajša skupina. 
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE (glej tudi 3.1)

izgovorov in laži izmikati 
kaznim in težavam. 
zavedamo. Obstajajo ljudje, ki zaradi tega trpijo. Skozi današnjo zgodbo lahko otrokom 
pokažete, kakšne negativne posledice ima laž, da Bog vse vidi in sliši ter da nam Bog po 
svojem d pritiskom množice in se 

mislijo im pomagati, naj popolnoma 
zaupaj u.

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otroke razdelite v 2-4 skupine in vsaki skupini dajte balon, v katerem so listki, na 
katerih so za tvorijo izraz »strah pred ljudmi«. Nekdo naj napihne balon 
tako, da naj otroci sestavijo izraz s
pogovorom o tej temi. Zakaj imamo strah pred ljudmi? Pred katerimi ljudmi imamo 
strah oziroma se bojimo? Kako reagiramo na take ljudi? – prehod na zgodbo.

4.2.2 Otrokom pokažite pravo (lahko tudi doma narejeno) mišjo past (glej skico na 
), v katero se lahko ujamejo živali. Na tla pred pastjo položite nekaj zrn 

žita. Dovolite, da otroci razložijo
prav tako obstajajo pasti. Kako se lahko kakšno rešitev lahko 

– to bo tema današnje lekcije. 

4.2.3. Pogovor o izrazu »laž v sili«: so laži v sili ali v nuji dovoljene? Otroci naj utemeljijo 
svoje odgovore ( ). Kako pride do laži v sili? 
Kakšne posledice ima laž oziroma laž v sili? Sveto pismo nam kaže, kakšne posledice 
ima laž in tudi, kako se znebiti laži.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Skupaj preberite svetopisemski tekst in v skupinah pisno predelajte
in rezultat – , nadloga, vrnitev Saraje, vrnitev v Kanaan in 
pogovor z Bogom. Vsaka skupina naj odgovori samo na eno od naslednjih vprašanj: 
Zakaj je Abram tako ravnal? Zakaj je faraon postopa ? Zakaj je Bog 
naredil tako? Vprašanje za vse: Kaj to govori meni? – na koncu izmenjava misli
(primerjaj s 3.3).

4.3.2 Ko preberete tekst, skupaj z otroci odigrajte prizor (glej 3.4.2).

4.3.3 Igra za štiri osebe: e
iv, ki naj bi poiskal vzrok za te nadloge. igra 

vlogo detektiva in dva starejša otroka igrata faraona in Abrama. Detektiv izprašuje 
faraona, – mora biti 
povezan s Sarajo. Izprašan je Abram. Potrjuje, da je Saraja nje

Po premisleku
pritrdilno. Det
vzel Abramovo ženo. Faraon zapove, da Abram dobi Sarajo nazaj, saj spozna, da se z 
Bogom ne sme igrati in zato oba odpošlje. Kaj naredi Abram? Skupaj preberite 1 Mojz 
13,1–4 in ugotovite. 
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4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otrokom še enkrat pokažite past, kot pri uvodu in vprašajte, kaj je bila Abramova past 
–
odzunaj. Bog je dober do nas in nam želi pomagati. Kako se lahko 
pastmi? Pokažite veliko ). Na prednji strani je kratica za 
Jezusa Kristusa, na drugi strani pa piše: »Kdor pa zaupa v Gospoda, bo obvarovan.« 
Kaj to pomeni za nas oziroma kako smo to doživeli?

4.4.2 Naredite priponko, na kateri je zapisana zlata vrsta ( ).

4.4.3 Naredite mini kino iz škatlice za milo in naj sami narišejo 
svetopisemsko zgodbo ali naredite kopije p .

4.4.4 Raziskovalci: Delovni list 7 – starejša skupina. 

5. PRIMERNA PESEM

Pojasnite pomen naslednjih izrazov: 
- = strah, strahopetnost, plašnost pred ostalimi ljudmi.
- Nastavlja zanko = spodrsljaj, korak stran od poti, greh, prestopek.

) = to napišite s
t simboli. Na zadnji strani pa kdor pa 
zaupa v Gospoda, bo obvarovan«

7. PRI
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»Strah pred lovekom  

nastavlja zanko,  

kdor pa zaupa v GOSPODA,  

bo obvarovan.« 

Pregovori 29,25 
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RAZISKOVALCI
Delovni list 7 – mlajša skupina
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RAZISKOVALCI
Delovni list 7 – starejša skupina
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8. lekcija
AABRAM IN LOT SE RAZIDETA 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 13,5–18

ZLATA VRSTA:
» , živite v miru z vsemi ljudmi.«

Rim 12,18

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Abram in Lot sta oba postala bogata. Ker sta kot nomada živela med Kanaanci in Perizejci,
sta bila odvisna od njihovih pašnikov in izvirov vode, prepir in kreganje nista 
mogla izostati. Abramu se je zdel prepir med sorodniki sramoten. Zato je šel pot ponižanja, s 
tem ko je Lotu , kam se bo 
naselil in neskromno izbral rodovitno jordansko ravnino, ki je bila polna 
voda. Lotu se je ta pokrajina zdela kot Edenski vrt ali kot rodovitna pokrajina Egipta, ki jo 
poplavlja Nil, katero je skupaj z Abramom ravnokar zapustil (primerjaj s 1 Mojz 13,1). V 
nasprotju z lepoto te pokrajine so bili prebivalci Sodome zelo hudobni in grešni (primerjaj s 1 
Mojz 19,5). Lotovo grešno mišljenje ga je pripeljalo do tega, da je svoje šotore hitro razširil
vse do Sodome (v. 12). Abram pa je ostal še naprej v hribovju. Bog ga je nagradil za njegovo 
ponižnost in za to, da se je odrekel boljši zemlji s tem, da mu je ponovil svojo obljubo (v. 14)
glede dežele, ki mu jo bo dal v last. Lot, ki je sebi izbral najboljšo zemljo, je moral le-to kot 

zapustiti. Abram pa, ki se je zavestno 
odrekel zemlje, je dobil od Boga podarjeno celo deželo (primerjaj s 1 Mojz 19,16–22).

1.2 OSEBE

- Abram (glej 6. lekcijo, 1.2).
- Lot: sin Harana, Abramovega brata. je umrl v Uru v Kaldeji. Zato se je Lot

s Terahom in celotno rodbino preselil iz Ura v Haran in pozneje z Abramom naprej v 
Kanaan (primerjaj s 1 Mojz 11,31; 12,4; 19,31–38) . V 

1 Pt 2,7–8 je opisan kot 
i pod brezbožnim dogajanjem v Sodomi.

- Abramovi in Lotovi pastirji: so njuni hlapci, ki so bili delno darila od faraona
(primerjaj s 1 Mojz 12,16).

- Kanaanci: potomci Hama. Bili so prebivalci Palestine pred Izraelci in so se naselili 
predvsem ob obali ter na rodovitnih predelih (primerjaj s 1 Mojz 9,25; 10,6, 15–18; 
10,19).

- P pred Izraleci, npr. 1 
Mojz 34,30; 2 Mojz 3,8, 17; Joz 17,15; Sod 1,4; njihov izvor pa je kljub temu neznan.

- Ljudje iz Sodome (primerjaj s 2 Pt 2,6–8; Juda 7): zaradi njihovih skrunitev (19,5–9)
je Bog moral e so postali tako 
znani, da je bilo njihovo ime vedno znova uporabljeno za grešni Jeruzalem, kjer so 

o prešuštvovanje« (primerjaj s 5 Mojz 29,22; Iz 1,10; 3,8–9; Raz 
11,8). Tudi Gospod Jezus Kristus je omenjal Sodomo, ko je Judom naznanjal
sodbo (Mt 10,15; 11,23).



65

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- V gorovju med Betelom in Ajem (12,8): od tam so imeli dober razgled na celotno 
pokrajino (glej tudi 6. lekcijo 1.3).

- Jordanska ravnina: ravnina ob Jordanu vse do doline Tal Siddim, jugovzhodno od 
Mrtvega morja, kjer sta se najverjetneje nahajali imenovani mesti Sodoma in Gomora. 
Coar je ležal na južnem delu morja ( ).

- Mamrejevi hrasti: približno 3 km severno od Hebrona, ki je postalo glavni 
sedež Abrama in njegovih potomcev (primerjaj s 1 Mojz 18,1; 23,2; 35,27).

Omembo v 1 Mojz 12,4 in 16,16. Tam je zapisana starost Abrama 75 oziroma
86 let. (glej tudi 6. lekcijo, 1.4).

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 5: drobnica, govedo in šotori = s tem naštevanjem je mišljena celotna mala in 
velika živina, kot tudi vse osebe, ki spadajo h gospodinjstvu (žene, otroci, hlapci,
dekle).

- Vrstica 7: = le-ti so bili lastniki 
pašnikov in vodnih izvirov. Za Abrama in Lota, ki sta bila nomada, so ostali pogosto 
le še izrabljeni pašniki in malo vode (domneva: prepire so sosedje opazovali –

).
- Vrstica 9: Mar ni vsa dežela pred teboj? = zveni kot da bi Abram razpolagal z vso to 

deželo in tako je tudi bilo. Kljub temu, da so Kanaanci in Perizejci bivali v tej deželi,
jo je Bog že obljubil Abramu (12,7). Zato lahko Abram v 
z Lotom.

- Vrstica 17: prehodi deželo zaposedbe. 

2. VODILNA MISEL 

Kdor se trudi živeti z drugimi v miru, bo nagrajen od Boga. 
Druge možnosti:

- Pametnejši popusti.
- Popustiti in prenašati pomanjkljivosti prina t vztrajati pri svojih 

prednostih.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Ta dogodek je tudi mlajšim otrokom zelo razumljiv, saj ji
Pri tej starosti imajo otroci še težave z vživljanjem v 
s v

pozitivnemu razvij
i vedno najboljše ter da so ljudje iz Sodome bili zelo 

so grešili, otrokom ni potrebno podrobno 
razlagati.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

Pred otroci odigrajte (lahko z lutkami) vsakodnevno situacijo, v kateri se dva otroka kregata 
in oba na koncu »mulasto« odideta; ali pa pokažite ustrezne slike. V nadaljnjem pogovoru 
poudarite, da je prepir nekaj hudega, ker vedno l s prepirom sploh ne bi smeli 

, lahko izvemo v današnji zgodbi.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Med  pripovedovanjem uporabite slike .
Koraki pripovedovanja:

Slika 1 – Prepir med pastirji: ob tem poudarite težko situacijo – živali potrebujejo hrano in 
. Ker ni dovolj površine za pašo, je prišlo do 

prepira.
Slika 2 – Pogovor med Abramom in Lotom: tukaj posebej poudarite, kako je Abramu 

pomemben mir. pogovor in predstavi ponudbo, kar njemu kot starejšemu ne bi bilo 
potrebno.

Slika 3 – Lotova izbira in odhod: opišite, kako Lot Abramovo ponudbo in 
na svojega strica izbere dobro, rodovitno jordansko pokrajino; kako odide in se 

naseli pred vrati Sodome.
Slika 4 – Božja ponovna obljuba Abramu: otrokom razložite Božjo obljubo in naj 

razumejo, da je le na videz Abramova slabša izbira bila od Boga obilno nagrajena.

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Utrjevanje navežite na igro iz uvoda (glej 3.2) in dovolite otrokom, da predlagajo 
možnosti za razrešitev spora. Pri tem poudarite, da se prepir tudi dane

je eden od otrok pripravljen popustiti in se odpovedati kot 
je to naredil Abram. Gospod Jezus želi, da tako ravnamo. Nato lahko še enkrat 
odigrate sami otroci), vendar tokrat s pozitivnim koncem.

3.4.2 Otroci naj sami odigrajo današnjo zgodbo (po potrebi jim svetujte). V nadaljevanju se 
z otroci pogovorite o tem, da je mir med nami tudi danes Božja volja. Božja beseda 
nas o tem (npr. Rim 12,18) zlato vrsto na ta 

(glej tudi 6).

3.4.3 Igra o Abramu in Lotu: o.

s tem, da poveste: »Jaz, Lot, bom vzel vse, ki imajo pisane nogavice.« Drugi otrok oz. 
Abram pa naj pove: »Jaz, Abram, bom vzel vse, ki imajo enobarvne nogavice.« Nato 
se naj otroci premaknejo na ustrezno ozemlje. Ko so vsi otroci v eni izmed skupin, 
izberite naslednjega Abrama in igro ponovite. Možne primerjave so: tisti, ki imajo 

,
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

– pri Abramu duhovno razmišljanje, pri Lotu pa
/grešno razmišljanje. , kjer egoizem 

ta ljudi. Le redki še mislijo na druge. Brez obzira do drugih se poskuša 
priti do uspeha. Zato se ne govori zastonj o generaciji »komolcev«. Preko takšnega 

obstaja tudi drugo razmišljanje medsebojnega življenja v slogi, kjer smo pripravljeni biti v 
pomanjkanju zaradi drugega. Tako razmišljanje je Bogu Otroke vzpodbudite, naj
izberejo pot redkih, pot ponižnosti in odrekanja. Božji blagoslov vse 
pomanjkanje.

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 S sabo o
napetostih med posameznimi narodi je. Zakaj prihaja
do takšnih dejanj? Kaj so možna ozadja? K li?
Poudarite, da so taka dejanja pogosto posledica majhnih prepirov, kjer nobeden ni bil 
pripravljen popustiti. 

4.2.2 Otroci naj rešijo slikovno uganko – (rešitev: pametnejši popusti). 
V nadaljevanju postavite

»potegniti krajše«? Smo potem res pametnejši? – odgovor na 
to nam daje današnja zgodba ...

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Predstavite ko spora, s tem da pripovedujete o vsebini vrstic 5–7, preberete, odigrate kot 
»eden od pastirjev« ali glej 

) zalepite na tablo iz flanela.
Govorite o tem, kako sta rešila spor (pri tem pod sliki oseb položite primerne napise).

Abram: si želi mirno rešitev, pripravljen je popustiti, pusti Lotu izbrati, ostane v gorovju = na 
slabšem. Lot rodovitno zemljo, vidi varnost v utrjenih mestih 
= le prednosti.

Kakšne so ? Tukaj ponovno razložite obljube, ki jih je Bog
dal Abramu, razmišljanjem Lota, ki ga niti greh Sodome ne pripravi 
do ponovnega razmisleka (napis »Božji blagoslov« in janje« pritrdite na 
primerno mesto).

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Kaj je težje pri prepiru: popustiti ali poiskati svojo lastno korist? (v ta namen že pred 
veroukom iz plastelina oblikujte dve figuri – Lota, ki je nekoliko težji in Abrama ter 
štiri uteži z naslednjimi napisi: »popustiti«, »egoizem«, »Božji blagoslov« in »greh«.
Utež »Božji blagoslov« mora biti znotraj obtežena s kovino, da bo zelo težka. S

– torej
vrednost. Pri tem postavite Abrama z utežjo »popustiti« na eno stran, Lota z utežjo 
»egoizem« pa na drugo. Ker je Lot nekoliko težji, sprva izgleda, da se je on bolje 

tudi je tako. Toda Bog
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ramovo vedenje, njegova želja po miru ne glede na ceno, je veliko 
boljša in tehta 
uri (v skrajnem primeru lahko vso stvar prikažete na tabli za flanel

anjši; s tehtnico boste naredili vtis na otroke) –
8/d.

4.4.2 Prikažite aktualno, težko rešljivo situacijo prepira iz doživljajskega sveta otrok. Med 
tem otroke razdelite v dve skupini in naj poskusijo rešiti problem ter najti rešitev. V 
kolikor bo rešitev šla v negativno smer Na koncu lahko eden 
izmed otrok prebere Rim 12,18 ali kako drugo svetopisemsko vrstico, ki govori o 
vzpostavljanju miru.

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 8 – starejša skupina. 

5. PRIMERNA PESEM 

Na tablo napišite besedo mir. Na podlagi lekcije se pogovarjajte o tem, kaj pomeni mir 
vsakemu otroku osebno. Morda lahko k temu oblikujete kakšno Božjo zapoved? (otrokom 
dovolite povedati predloge). Nato na tablo napišite del zlate vrste »...živite v miru z vsemi 
ljudmi.« Vprašanje: »A je to sploh možno?« »Kaj pa, živeti z nami v miru?« 
(navedite morebitne primere). Nato naj nekdo izmed otrok prebere celotno zlato vrsto in 

e besede napiše na tablo. Pojasnite, da obstajajo situacije, ko mir ni dosegljiv z
lahkoto, kakor kaže tudi situacija med Lotom in Abramom. Toda
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RAZISKOVALCI
Delovni list 8 – starejša skupina
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9. lekcija
AABRAMOVO ZAVZEMANJE ZA LOTA 

SVETOPISEMSKI TEKST: 
1 Mojzesova 14,8–24

ZLATA VRSTA: 
»Dokler torej še utegnemo, delajmo dobro vsem.«

Gal 6,10a

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

so se znašli sredi spopada
kralji okrog Sodome. Pet kraljev, med katerimi je bil tudi kralj Sodome, so se združili in 
nastopili proti zvezi štirih kraljev, vodja je bil Kedorlaomer. V Sidimski dolini so bili 
poraženi in zmagovalec je vzel vse, kar je našel (ljudi in imetje) kot plen s seboj. Tako so kot 
ujetnike odpeljali tudi Lota in njegovo družino. Neki mož pa je zbežal do Abrama v 
Amorejsko deželo, kjer je ta razprostrl svoje šotore l, kaj se je zgodilo z Lotom.
Abram se ni dolgo obotavljal, vzel je s sabo svojih 318 izurjenih mož in z njimi premagal 

dorlaomerja ter nagnal preostanek vojske vse do bližine Damaska. Lot, 
osvobojeni

mimo Jeruzalema, kjer jim je duhovnik Melkizedek prišel naproti z vinom in kruhom ter 
Abrama blagoslovil. Do Abrama pa je prišel še sodomski kralj, ki ga je želel za zmago 
nagraditi na ta
le svoje ljudi. Abram ni želel sprejeti n a ponujene nagrade, ampak je za zmago dal

. Kljub temu je Abram razdelil delež med može, ki so šli z njim in mu stali ob 
strani, to so bili: Aner, Eškol in Mamrej. Ti so dobili prav svoj trud in stroške.

1.2 OSEBE

- Devet kraljev (v. 8). 
- Lot (glej 8. lekcijo, 1.2). 
- Mož, ki mu je uspelo zbežati: nekdo, ki je bitko preživel in se je s pobegom rešil 

ujetništva (v. 13). 
- Abram (glej 6. lekcijo 1.2). 
- Mamrej, Aner, Eškol: Abramovi zavezniki, bratje, iz ljudstva Amorejcev, živeli so 

zahodno od Mrtvega morja v okolici Hebrona (glej 1 Mojz 10,16).
- Abramovi možje: njegovi vojaki, služabniki, ki so bili izurjeni za vojno, število 318 

kaže na velikost Abramovega imetja.
- Kralj Sodome.
- Melkizedek (»m iz Salema, Božji duhovnik,

neznanega porekla, pred-slika Jezusa Kristusa (glej Heb 7,1–10).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Sidimska dolina (v. 9): najverjetneje ravninski južni del Mrtvega morja (v današnjih
dneh se imenuje »dolina soli«, kjer je ležalo tudi mesto Coar) – .

- Sodoma, Gomora in Mambrej: Lotovi in Abramovi kraji bivanja (glej 8. lekcijo).
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- Do Dana (v. 14): to je bila najbolj severna meja današnjega Izraela),
približno 200 km stran od Mambreja.

- Hoba: kraj severno od Damaska.
- Dolina Šave (Kraljeva dolina): dolina severno od Jeruzalema, blizu mesta.
- Salem (»mir«): staro ime Jeruzalema.

Okrog 2000 let pr. n. št.; kako dolgo je Lot že živel v Sodomi, ne vemo (glej 6. lekcijo, 1.4).

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 10: smolne jame = otrdelo zemeljsko olje, tare zaveze zelo željen 
naravni proizvod, uporabljen za tesnjenje ladij, balzamiranje trupel in izdelavo 
vodoodpornih tal.

- Vrstica 11: imetje =  vsa materialna last. 
- Vrstica 13: Hebrejec (od tu Eberit) = potomec Eberja, ki je bil potomec Sema (glej 1 

Mojz 10,21 in 11,15). 
- Vrstica 13: hrast = v celotnem Sredozemlju razširjeno, približno 5 m visoko drevo, ki 

so ga zelo cenili zaradi sence.
- Vrstica 13: zavezniki = možje, ki so si preko zaveze ali pogodbe v primeru vojne 

obljubili oziroma se 
- Vrstica 14: izurjeni možje =  izkušeni, možje.
- Vrstica 14: »rojene v njegovi hiši« = služabniki, ki so bili potomci Abramovega 

hišnega osebja in so tako bili vedno z njim ter zvesto delali zanj.
- Vrstica 18: kruh in vino = simbola prijateljstva, zmagoviti vojskovodje so dobili

namesto vode vino, o dolgi poti, predhodno znamenje Kristuso
- Vrstica 20: dati desetino od vsega = tukaj to pomeni, da je Melkizedek Abrama 

prepoznal kot duhovnika.
- Vrstica 21: duše =  ljudje.
- Vrstica 23: niti jermena od sandal = poudarja, da Abram ni želel

plena; to pomeni popolno odpoved od kakršnihkoli materialnih nagrad.
- Vrstica 24: delež za može = del, odmerek za može.

2. VODILNA MISEL

Kdor pomaga v skladu z Božjo voljo, prejme nagrado in blagoslov. 
Druge možnosti: 

- Kdor pomaga drugim v Božjem imenu in v zaupanju vanj, ne gleda na svoj lastni

- Božjem imenu in v zaupanju vanj, pride brez zadržkov in brez obotavljanja.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

ni otroci radi pomagajo, npr. mami v 
gospodinjstvu ali babici pri nakupih. S takimi primeri otrokom prikažite, da mora nudenje 

imeti pravi motiv;
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Jezusu, si sme pri nudenju pom spraševati: »Kaj bom jaz imel od tega?«
pravim notranjim motivom bo otrokom prineslo notranjo korist in razveselilo Gospoda Jezusa 
Kristusa. S takšno vodilno mislijo boste prispevali tudi k boju zoper v današnji družbi zelo 
razširjenemu koristoljubnemu razmišljanju (primerjaj s 4.1). Ko otroci pomagajo drugim, naj 
še posebej v težkih situacijah zaupajo Bogu. Otroci se sicer ne borijo proti sovražnikovim 
vojskam, kljub temu pa imajo opravka z vplivi strahu, negotovosti, obupanosti..., ki vplivajo 
na njihovo življenje in se jim zdijo kot »višja sila.« Bog jim bo pomagal, da bodo vse to lahko 

premagali.

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 na jugu ZDA se je njena delodajalka dolgo 
obnašala zelo slabo. Zato je dala odpoved in se preselila v neko majhno hišo, ki ji jo je 

delodajalka

na p

3.2.2 Pogovor o »pomaganju«: V katerih situacijah si drugim že pomagal? Kako lahko 
pomagamo? Zakaj pomagamo drugim?

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Napet dogodek pripovedujte v naslednjem vrstnem redu (glej pripo ): 
- Vrstice 1–12: vojna v deželi, zasedba Sodome, ujetje Lota (na kratko opišite, za mlajše 

otroke bo verjetno – ).
- Vrstica 13 – slika 1: nek pobegli mož pripoveduje Abramu (doživeto pripovedujte,

kako je pobegli prispel).
- Vrstici 14–

(pogovor: kako lahko Abram Lotu pomaga? Otroci naj povedo nekaj idej, vi jih 
povzemite in skozi nadaljnje pripovedovanje povežite z bistvom –
je zaupal Bogu; poudarite tudi spontano željo 
– slika 2. M z raznobarvnimi figurami za halmo; 

– približno 200 km, razmislite o
primerjavah napadu).

- Vrstice 16–
dobi blagoslov, nagrado in okrepitev).

- Vrstice 21– sodomskim kraljem (Abram je opozoril na 
M ju in 

zmagi ustrezno povežite, da otroci ne bodo dobili vtisa, da je Abram pomagal iz 

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otrokom prikažite povezave z Jezusom Kristusom in jih vprašajte, kako je on pomagal 
ljudem.

3.4.2 s ( ): n
seznam del, s katerimi naj bi pomagal svoji mami (npr. pomivanje posode). Preberite 
seznam in vprašajte, kaj naj bi otrok
lahko preverite otroci razmišljajo materialno ali ne). Potem jim pripovedujte, kako 
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je ta mama pomagala svojemu otroku, ko je bil bolan itd. ter vprašajte, kaj je dobila 
mama nite otrokom v spomin – naj si zapomnijo, da ona 

 
 

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starejši otroci so v svojem okolju zagotovo že imeli izkušnjo s tem

samoumevna, da so oni in tudi drugi sebi v svojih problemih, 
vprašanjih … (npr. v kar tako, prijatelji ti ne stojijo vedno ob 

o
»okužijo« takega razmišljanja ). Lahko 
postanejo pasivne žrtve takega razmišljan
zmorejo dati proti-usluge. Lahko pa so razmišljanju, kot ga je pokazal Abram 
v zgodbi –
prave, verodostojne pri
ampak na Božji blagoslov, ki je mnogo dragocenejši. Vzgojiti takšno razmišljanje v otrocih je 
za nas velik izziv, še posebej zato, ker živimo v tako materialnem svetu. Poleg tega je
pomembno, da otrokom razložite

.

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Z otroci se pogovarjajte na temo » omagati«: Pod kakšnimi pogoji bi 

kakšno koristjo? – otroci naj povedo svoja mnenja, ki jih lahko zapišete v obliki 
na tablo ali folijo.

4.2.2 Križanka – (rešitev E). V nadaljevanju 
se pogovorite o tej izjavi in nato preidite na zgodbo.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dodatek k 3.3: 

- K vrsticama 1– lahko pokažete geografsko povezanost (glej 

- K vrsticama 14–15: presenetljivo je, da Abram brez oklevanja pomaga. Po vsem tem, 
kar je doživel z Lotom, bi ga lahko pustil tudi na cedilu. – Kako se pravzaprav 
obnašamo mi do ljudi, ki

- Da zemljevida 
razdaljo med kraji, kamor je šel enake razdalje 

med kraji danes.
- K vrsticam 16–20: glede na starost otrok lahko obravnavate skrivnostno osebo 

Melkizedeka; zanimivo je, da je Melkizedek Abrama okrepil in blagoslovil, preden ga 
je ogovoril sodomski kralj (glej Heb 7,1–10) .
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- K  vrsticam 21–
za duše. Abram odgovori z beseda
sprejme – Kako bi reagirali mi? (primerjaj z vrsticama 19 in 21). 

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otrokom dovolite pripovedovati primere iz lastnega življenja, ko jim je nekdo 
otrokom prikazali, da A

ni bil edini tak primer

4.4.2 Abramov vzor ( ), na 
kateri posamezna letev predstavlja ko vrhu blagoslov 

. Otroci lahko posamezne pojme zapišejo tudi na listke, ki jih 
nato pritrdijo v obliki lestve na tablo. Vsak korak naj bo uporabljen za utrjevanje in 
poglabljanje. Vrstni red korakov: SLIŠATI, , ITI, POMAGATI, 
BOJEVATI SE, PRIPELJATI DO KONCA,

5. PRIMERNA PESEM

Abram je izkoristil priložnost da je delal dobro, 
veliko mero posredovanja in nevarnosti. Tá

nam ni kar prirojeno, ampak pojasnite otrokom, da se je Abram popolnoma predal svojemu 
Bogu in je zato tako postopal. Zlato vrsto napišite torej / še utegnemo /
delajmo / dobro / vsem. P

.
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Abram kot vzor     
     pomo  
pr b r  1 Mo z 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po am z  korak  k 
r tv  pomo : 

 

Vsak korak pom po vrstnem 
redu zapiši v letev na lestvi!

pri najnižji letvi.

, BOJEVATI SE, 
ODPOVEDATI SE,
POMAGATI, SLIŠATI, ITI,

PRIPELJATI 
DO KONCA. 
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10. lekcija
SSODOMA IN GOMORA 

SVETOPISEMSKI TEKST: 
1 Mojzesova 18,16–19,29

ZLATA VRSTA: 
»Kajti Gospod

Prg 5,21

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA 

1.1 VSEBINA

Pogovor med Abrahamom in Bogom, opisan v 1 Mojz 18,16– osebnega 
obiskanja (glej o Noetu v 1 Mojz 6, 4. lekcija), saj Bog nato k Abrahamu pošlje dva angela, ki 
obljubita, da bosta ostarela zakonca dobila sina. Na podlagi Amosa 3,7 vidimo, da Bog svojim 
izvoljenim razodeva sklepe in razloge za sodbo nad Sodomo in Gomoro ter nad vso Jordansko 
ravnino perverznih prebivalcev Sodome se kaže v njegovi prošnji 
za rešitve
Lot ven. Lot, ki ga je Abraham brez Božjega navodila vzel s sabo na potovanje, se v 19. 
poglavju znajde v najhujših težavah svojega življenja. Kljub negativnemu izkustvu
»neduhovnega« bivanje z Abrahamom v Egiptu, je sedaj za svoj užitek izbral udobno mestno 
življenje; najprej šotorjenje ob Sodomi, nato prebivanje tam in potem sedenje pri mestnih 
vratih. 
grehu prebivalcev tega mesta (primerjaj z 2 Pt 2,6–9). On ni imel nobene Božje avtoritete za
svojo družino in v najboljšem primeru je lahko bil le »rešen iz ognja« (primerjaj s 1 Kor 
3,15).

1.2 OSEBE

- Abraham: po zadnjem Božjem razodetju se Abram preimenuje v Abrahama (glej 6. 
lekcijo, 1.2). 

- Trije možje: Bog se približa Abrahamu v podobi treh angelov (18,2). Pozneje se 
pogovarja z 

Abrahamom.
- Lot: (glej 6. lekcijo in 8. lekcijo, 1.2). 
- govori se o dveh, ki sta še živeli z Lotom in nista spoznali moža. 

Onidve sta bili rešeni (primerjaj s 1 Mojz 19,8, 14, 15).
- Lotova zeta: nista poslušala Lota. Bila sta nevernika (primerjaj s 1 Mojz 19,14). 
- Lotova žena: zaradi neposlušnosti je na begu postala solni steber.
- Prebivalci Sodome: njihovo grešno življenje, razuzdano spolno življenje in 

homoseksualnost še danes. 

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Mamre ( : kraj blizu 
Hebrona, kjer je Abraham živel in 
Anerjem je sklenil zavezo (primerjaj s 1 Mojz 14,13).
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- Sodoma in Gomora:
sta v pod Mrtvim 
morjem, ki je oddaljeno približno 70 km od Abrahamove domovine.

- Coar: eno od petih mest v Sidimski dolini, na jugu Mrtvega morja, ki
(ostali dve mesti Sodomo in Gomoro –
primerjaj s 5 Mojz 29,22).

- Gorovje: gorovje, kamor bi se naj Lot rešil – leži jugozahodno od Mrtvega morja in je 
na višini 1600 m nadmorske višine.

1.4

V asu, ko je Abraham imel 100 let (glej 1 Mojz 17,24). Za datiranje glej 6. lekcijo, 1.4.

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 18,18: ponovitev obljub iz 12,1–3; 13,14–17; 15,5–7, 18; 17,1.
- Vrstici 18,17; 22,17: izpolnilo se je šele, ko je Gospod Jezus postal blagoslov za vse 

narode sveta.
- Vrstica 18,21: »stopil bom dol, da vidim« = obe mesti sta ležali v dolini. Vseveden 

Bog 
- Vrstica 19,1: Lot je sedel pri sodomskih vratih = imel je
- Vrstica 19,5:

primeru perverzna homoseksualnost (glej Sod 19,22).
- Vrstica 19,8: »da storite z njima, kar boste hoteli« = Lot ni videl druge možnosti za 

tem možem
sta kasneje na podlagi svojega izkustva in pomanjkljive vzgoje podobno ravnale s 

(primerjaj s 1 Mojz 19,30–38).
- Vrstica 19,20: Lotova želja iti v Coar = tukaj ga lagodno mestno življenje udari dol, 

Božjo milost.

2. VODILNA MISEL

Bo ter ravna z njim
k i in le za las reši svoje življenje.
Druge možnosti:
- Drugi ljudje potrebujejo našo molitev.
- glede svojih dejanj.
- Sodba in milost spadata skupaj (Bog nam ponuja rešitev pred sodbo).

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Že . V svojem 
in kdaj nagrajeni. Iz teh izkušenj

otroci lahko razumejo svetopisemsko zgodbo o Sodomi in Gomori ter tudi njen konec. 
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Lahko uporabite sliko osebe, ki moli (glej pripom ). Poudarite pomembnost 
molitve s postavljanjem vprašanj, kot na primer: Kaj dela ta oseba na sliki? Za koga 
moli? Kaj na pripovedovanje zgodbe.

3.2.2 Pripovedujete zgodbo, kjer Lot odigra z njegovimi dosedanjimi 
dogodki in nato navežite na dogodke v Sodomi in Gomori (primerjaj s 1 Mojz 12,5; 
13,1; 13,5–13; 14,12–16).

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

od Abrahama, ki prosi, do bega iz Sodome, pripovedujte zgodbo 

Abraham, ki prosi: Bog ne pusti Abrahama v nevednosti in odgovori na njegove molitve 
(pomen in potreba po molitvi).

Lot : Lotova neprijetna situacija –
Abrahamovim položajem.

Beg Lota in njegove družine: Bog jih želi rešiti pred sodbo. Kdor pa ni poslušen, umre.

Za pripovedovanje naredite kopijo na foliji, ga pobarvajte in izrežite. Med 
pripovedovanjem figure premikajte na primerna mesta. 
predstavlja

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Na zadnji strani tapete skupaj z otroki v zaporednem vrstnem redu narišite
situacije zgodbe. Dva kartona zlepite skupaj in prednjo stran izrežite kot okvir za sliko. 
Slike na tapeti nato vlecite skozi  karton (na prednji strani v okvirju se morajo videti 
narisane slike) in otr zgodbo.

3.4.2 Otrokom razdelite kopijo , katerega naj pobarvajo, izrežejo figure in s 

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

razliko med ljudmi, ki se bojijo Boga in brezbožnimi ljudmi, ki ne 
poznajo Boga. Pomembno je, da vedo, V njegovem sojenju 
ljudi so ti krite Bog razpoznava in sodi
prijatelje in znance ter ljudi, ki ne poznajo Boga, velik pomen. 

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Tihi impulz: otrokom pokažite sliko sklenjenih rok ( ) in se 
pogovorite o vprašanjih: Kaj je molitev? (pogovor z Bogom, odnos z Bogom); Kakšne 
oblike molitve obstajajo? (zahvaljevanje , prošnje ...). Glede na 

na prošnje.
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4.2.2 Primerjalna zgodba: u
kazen, da morajo pob , da tudi teh pet 

, mora z zgodbo: Abrahamova 
prošnja je prepre zgubil življenje skupaj z grešnimi Sodomljani.

4.2.3 .«

4.2.4 Skupaj obnovite Lotovo predzgodbo :
- 13,10–13: Lot se postavi v bolj cenjen položaj (npr. izbere bolj rodovitno zemljo) in 
ne razmišlja o tem, da so tamkajšnji prebivalci brezbožni. Ne sprašuje po Božji volji.  
- in je le zaradi 
Abrahamovega posredovanja rešen, ne želi zapustiti tega brezbožnega mesta. 
Spregledal je Božje opozorilo. 
- 1 Mojz 19,1: Lot ni nepomembna oseba v Sodomi, saj sedi pri mestnih vratih 
(primerjaj s Ps 1,1).

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

in se z otroki pogovorite o osebah in 
glej 3.3 in 3.4.1). Poglobite se lahko pri naslednjih temah:

- – smrt)
- – križ – odrešitev)
- Kakšne po

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Igra s kocko: kopirajte , prinesite s sabo kocko in figurice. 

4.4.2 Otrokom dajte kopijo križanke ( besed
(BOG, SODOMA, LOT, COAR, GOMORA) naj ponovijo današnjo zgodbo.

5. PRIMERNA PESEM

6. PREDLOGI ZA 

Kopirajte in dovolite otrokom, da vrišejo štiri poti, ki vodijo k Bogu. Zlato 
gibov: 

Kajti Gospod - s prstom kažemo navzgor
-

, – ropotamo z nogami
opazuje – , da opazujemo
vse njegove steze – printali.
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7. PRIPOMO
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10/e

se skriva 5 besed 
iz današnje 

zgodbe, katere 
moraš poiskati in 
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3 – Abraham je prosil za rešitev Sodome: še enkrat vrzi!
8 – pojdi tri polja nazaj!
12 –
15 – Lot je vzel može pod svojo streho: pojdi tri polja naprej!
19 –
26 – Lot je moral hitro zapustiti mesto: še enkrat vrzi!
35 – Mesto je gorelo: pojdi tri polja naprej!
43 – Lotova žena je pogledala nazaj: konec igre zate!
44 – Lot je poslušen: pojdi na cilj!
50 – Lot je prispel v Coar!
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11. lekcija
NNAPOVED IN ROJSTVO SINA IZAKA 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 17,15–22; 21,1–7

ZLATA VRSTA:
»Glej, jaz sem Gospod, Bog vsega mesa. Ali je kaj pretežko zame?«

Jer 32,27

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

ko se je Abraham odpravil v Kanaansko deželo (glej 1 Mojz 12),
mu je Bog obljubil sina (primerjaj s 1 Mojz 16). Vendar je Abraham to poskuša s
svojim lastnim trudom. Tako mu je dekla Hagara rodila sina Izmaela. Preteklo je 13 let in v 

Abraham ni slišal omenjeno ni v Svetem pismu). Ko je Abram 
imel 99 let, se mu je Bog ponovno prikazal in ga preimenoval v Abrahama ter spet potrdil 
svojo obljubo, da mu bo dal sina, ki ga bo rodila Sara. Eno leto pozneje se je Božja obljuba
izpolnila: Sara je rodila Izaka, obljubljenega sina.

1.2 OSEBE

- Bog.
- Abraham: ki se je prej imenoval Abram (glej 6. lekcijo, 1.2). Ime Abram

je vzvišen«, Abraham pa pomeni « – izraz, ki ga povedal Bog.
- Sara: ki se je prej imenovala Saraja (pomeni »knežja«). Sara pomeni »kneginja«.
- Izmael: s je bil star 13 let. Zaradi 

Abrahamovega lastnega posega se bo Izrael kasneje znašel v težavah. Vendar je tudi 
Izmael bil blagoslovljen (1 Mojz 17,20)

- Izak: obljubljeni sin (heb. jizchak, pomeni »se smeji«). Njegovo ime spominja na 
Abrahamov smeh (17,17) in eventualno tudi na Sarin smeh (18,12).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Na temelju 1 Mojz 18,1 (kajti ta dogodek ), vidimo, da je 
Abraham bil pri Mamrejevih hrastih, 3 km stran od Hebrona. Potoval je kot nomad in iskal 
vodo ter Gerár (na jugu Kanaana), 
kot pravi v 20,1, vendar tudi tega ne moremo vedeti zagotovo.

1.4 DOGAJANJA

Abraham se je rodil 2000 let pred Jezusom Kristusom, torej je Izakovo rojstvo datirano nekje
okrog 1900 let pred Kristusom. Med dogodki v obeh osrednjih tekstih je eno leto razlike.  

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 17,16: narodi in kralji bodo izšli iz tebe = namig, da se bodo iz Izakovega rodu 
rodili kralji in voditelji.
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- Vrstica 17,17: Abraham … se je zasmejal = njegov smeh j
smislu, da to e.

- Vrstica 17,18: »O da bi le Izmael živel pred teboj!« = z drugimi besedami, saj tudi  
Izmael lahko izpolni Božjo obljubo.

- Vrstica 17,22: »se je vzdignil od Abrahama« = ko je l pogovor z 
Abrahamom, je šel od njega.

- Vrstica 21,1: »Gospod je obiskal Saro« = Bog je držal svojo obljubo in odstranil
Sarino nerodovitnost.

- Vrstica 21,4: ga je obrezal = zunanji znak Božje zaveze z Abrahamom (pozneje z 

2. VODILNA MISEL

Božje obljube se izpolnijo.
Druge možnosti:

- Pr
- Bog kot nekdo, s kom smo sklenili zavezo.
-

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

hamovo življenje nam 
prikazuje, kako teža
družinskimi zapleti. Vendar lahko skupaj z njimi še enkrat obnovite potek Abrahamove 
zgodbe (glej 1 Mojz 12) in ponovite Božje obljube, dane Abrahamu. 
ponavljanjem Božjih obljub lahko otrokom še globlje predstavite .

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Neposreden vstop (s sabo prinesite
upati, da bi kaj takega sploh še kdaj rabila. Kajti stara je bila že 90 let.«

jo kakšno žensko, ki je stara 90 let).

3.2.2 »Kaj si želiš ti?« Otroke vprašajte, kaj si želijo in tako preidite na Sarino in 
Abrahamovo željo (poudarite, da Bog ne izpolnjuje vseh naših želja).

3.2.3 Otrokom postavite : »A se lahko gore premikajo?« ipd. Na koncu 
pa vprašajte: »A se lahko zgodi, da bi devetdeset letna žena rodila otroka?«

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo o Abrahamu lahko slikovnega materiala:
- Abram in Saraja sta že stara, vendar še nimata otrok.
- deželo, tam .
- Abram je poslušen in se odpravi na pot v tujo deželo.
- V tuji deželi Bog še enkrat potrdi obljubo.
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- Bog pokaže Abramu zvezde ( ). Toliko otrok boš imel, kot je zvezd na 
nebu, .
- Slika 1: Abram in Sara sta že zelo stara (imata skoraj 100 let
umrla, si mislita, le kdaj bova dobila otroka (glej 1 Mojz 15,5).
- Slika 2: pri 99-tih letih k Abramu pride Bog in mu pove, da bo naslednje leto dobil otroka. 
Bog dá Abramu novo ime – Abraham, Saraji pa Sara (glej 1 Mojz 17,17).
- Ko Sara prisluškuje pogovoru in sliši, da bo pri devetdesetih letih rodila,
smejati (glej 1 Mojz 18,13).
- Bog vpraša:
- Slika 3: in res – za leto dni je Sara rodila Izaka, tako kot je Bog rekel (glej 1 Mojz 21,1–7).
- Abraham in Sara sta bila zelo vesela, kajti kar Bog obljubi, to tudi izpolni.
Izakovo rojstvo je bil 
Bog ljubi vsakega otrok Tudi zate!

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otroci naj odigrajo zgodbo (npr. scene, kjer govori Bog, lahko preberemo tekst iz 

3.4.2 Spodnjo uganko skopirajte na folijo ali na papir. Ko otroci ugotovijo rešitev, se 
pogovorite o tej izjavi. 

N V R V T    T M ,   K R B G  PR V ,             
     P M N ,      S SM J T Z NJ G .

Napiši rešitev:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

= a =   e =   i               =    o                 =  u

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLANJE

Starejši otroci verjetno že poznajo potek zgodbe. Zato izkoristite priložnost in jim pokažite, 
kako pomembno je, da si svetopisemski tekst razlagamo v kontekstu. Tako ti teksti postanejo 
živi in pomembni. Devet do dvanajst letni otroci že vedo, kaj pomeni skleniti zavezo z nekom 
(prijateljstva, tolpe, hoja za Jezusom). Zato je dobro govoriti o zavezah, obvezah in 
združitvah, ki se pojavljajo v Svetem pismu. 

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Abraham – kviz ( ). Rešitev: Bog lahko stori vse.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Bog kot zaveznik: preberite 1 Mojz 17,15–22 in ponovite dosedanjo zgodbo:
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- Abram, mož brez kakršnihkoli Božjih dokumentov (danes imamo Biblijo).
- se mu prikaže.
- Dá mu navodila in obljube.
- Skleneta zavezo.
- Abraham veruje in je poslušen.
- Navezava na Novo zavezo: Gal 3,16

- Eliézer iz Damska, hlapec v Abrahamovi hiši? (15,3)
- Sin! (15,4)
- Izmael? (17, 8)
- Izak! (17,19–21)
Otrokom pojasnite, da je v takr
prvoten Božji namen (primerjaj s 1 Mojz 2,24–25 in 1 Tim 3,2).

Zaveza:
- 12,1–3 obljuba: »Iz tebe bom naredil velik narod…« Pokažite slike –

zvezde (15,5), pesek (22,17), prah (13,16).
- 12,7 potrdilo: »Tvojemu potomstvu bom dal to deželo.«
- 17,10–12 znak obreze: nova imena. Bog je obljubil in bo obljubo tudi držal , kajti Bog 

en Bog. Samo ta, ki 
veruje, ugaja Bogu.

Izpolnitev:
Preberite 1 Mojz 21,1–7 in poudarite glavno misel. Otroci naj sami ugotovijo, kaj je glavna 
misel tega odlomka (»In Gospod je storil, kakor je rekel.«)

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Raziskovalci: Delovni list 11 – mlajša skupina. 

5. PRIMERNA PESEM

S sabo prinesite lesene kocke za zlaganje. Na kocke zalepite po eno ali dve besedi zlate vrste. 
Iz kock zgradite stolp, tako da bo zlata vrsta sestavljena po vrstnem redu
ponovijo zlato vrsto (gle ).
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            rešitev

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

1. Kdo je Abrahamu obljubil, da bo dobil 
sina?  

2. Nebesno telo.
3. Tja se je Abram umaknil pred lakoto.
4.
5. Od Boga dano ime za Abrahamovo ženo.
6. Abrahamova dekla.
7. Obljubljena dežela.
8. Božja lastnost.
9. Mesto, 
10. Koliko je bil star Abraham, ko je dobil 

sina Izaka?
11. Kaj je bil zunanji znak zaveze.
12. 1 Mojz 11,31).
13. Abrahamov sin.
14. Kaj je sklenil Bog z Abrahamom?
15. Kaj je Bog obljubil Abrahamu v njegovi 

starosti?
16. Abrahamov sin, ki ga je rodila Hagara.
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RAZISKOVALCI
Delovni list 11 – mlajša skupina
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RAZISKOVALCI
Delovni list 11 – mlajša skupina
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RAZISKOVALCI
Delovni list 11 – starejša skupina
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Koliko ste si zapomnili?
 
Na v ako z avo o ovor t  z DA a  NE  Pot m ko v  ko at  k pa  z 

t m a  t o pr v r t  vo  o ovor  
 
____ Abraham je najprej živel v Uru. 

____ Abrahamova žena je bila Eva.

____ Bog je Abrahamu nekaj obljubil.

____ Abraham je pustil svojo družino v Uru.

____ Izakovo ime pomeni »smeh«.

____ Abraham in Sara sta bila že zelo stara, ko je Izak bil rojen.

____ Vera pomeni verovati brez dokaza.

____ Egipt je bila dežela, ki jo je Bog obljubil Abrahamu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZISKOVALCI
Delovni list 11 – starejša skupina
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Na  kra  vp  a z m v  po a :  

Egipt Ur
Kanaan Sredozemsko morje Haran
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12. lekcija
AABRAHAM DARUJE IZAKA 

SVETOPISEMSKI TEKST: 
1 Mojzesova 22,1–19

ZLATA VRSTA: 
»Ti, Gospod, me poznaš, me vidiš, preizkusil si moje srce, da je s tabo.«

Jer 12,3a

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA 

1.1 VSEBINA

Bog je izpolnil svojo obljubo in Abrahama ter njegovo ženo Saro v visoki starosti obdaril s 
sinom. Z njim je Bog želel zavezo (glej 1 Mojz 17,19–21) – »po Izaku se ti 
bo imenovalo potomstvo« (glej 1 Mojz 21,12). Tako je Božji blagoslov bil nad Abrahamom, 
kar je opazil tudi kralj Abimeleh iz Gerara in je to opisal z besedami: »Bog je s teboj, v vsem 
kar delaš« (glej 1 Mojz 21,22). Abimeleh se je zato trudil z Abrahamom skleniti zvezo, kar sta 
tudi storila, potem ko sta rešila vprašanje studenca. u družinskega in zunanjega miru 
je Bog preizkušal Abrahamovo vero (1 Mojz 21,33). Hotel je, da Abraham žrtvuje Izaka v 
deželi Moriji. Abraham je bil pripravljen v veri ugoditi Božji zahtevi glede žrtvovanja, vendar
je Gospodov angel Izakov uboj; Abraham je torej šel in vzel ovna in 
ga daroval v žgalno daritev namesto svojega sina in s tem prejel Božji blagoslov zase, za 
svoje potomce in vse narode na zemlji. Nato se je vrnil v Beeršébo.

1.2 OSEBE

- Abraham (glej 6. lekcijo). 
- Izak (glej 11. lekcijo).
- Abrahamovi služabniki, ki niso imenovani.
- Bog in Gospodov angel (primerjaj z 9. lekcijo).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Dežela Morija: zelo verjetno okolica Jeruzalema, ker leži 80 km (znese 3 dni 
potovanja) stran od Beeršebe in je vidna z daljave; gora Morija – verjetno celo gora
templja ( ).

- Beeršeba: 72 km južno od Jeruzalema, pozneje mejno mesto Izraela.

1.4

Ne vemo koliko je bil Izak star, ko je Bog skušal Abrahama. Iz otroškega vedenja 
, da je bil star 15 let, kar nam potrjuje tekst, ko ga imenuje

» « (22,5, 12). Abraham je potemtakem bil star 115 let.

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 1: »je Bog preizkušal Abrahama« = Abrahamovo vero je preizkusil sam Bog. 
Preizkušnja je pomenila zdržati napetost, Bog obljubo izpolni ali ne.



101

- Vrstica 2: »vzemi svojega sina« = od tebe želim lastnega sina, na katerega si zelo 
navezan. 

- Vrstica 3: žgalna daritev = celotna žrtev zgori, kar je izraz popolne predaje Bogu. 
- Vrstici 4 in 13: »je pov « = zavesten pogled, ogledovati si.
- Vrstica 5: »…da pomoliva. Potem se vrneva k vama« = to ni bila zavestna laž, ampak 

od Boga vodena resnica, ki jo Abraham v tem trenutku še ni zaznal. Tu je vidna 
njegova vera (primerjaj s Heb 11,19).

- Vrstica 12: »…da se bojiš Boga« = priznanje »da se bojiš«, torej v vsem poslušen, 
tudi v tako težki preizkušnji. Abrah
žgalna daritev in je nagrajena z Božjim blagoslovom, zmago in s potomci.

2. VODILNA MISEL

Biti popolnoma poslušen Bogu pomeni biti deležen popolnega Božjega blagoslova (vprašanje 

niso 
razumljivi). 
Druge možnosti:

- Poslušnost Bogu z vsemi posledicami pomeni pripadati Bogu z vsemi blagoslovi.
-
-

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

poudarka dajte veselju nad Božjo preizkušnjo, katero uspešno opravimo in s tem prejmemo 
Božjo obljubo. Osrednja tema: Bog poslušnost nagradi!

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Primerjalna zgodba: pripovedujte z vidika velikega hrepenenja po predmetu, ki ga 
kolo s stranskimi kolesi, ki se lahko dvignejo ob strani). 

Veselje je zelo veliko vse do dneva, ko pride k družini otrok, ki ima težave s hojo. Ta 
otrok bi to kolo nujno rabil. Starši zaprosijo lastnika tega zaželenega kolesa za 

otroku. Tik pred predajo 
kolesa pa se najde nova rešitev za bolnega otroka. Zdaj je veselje seveda še dosti 

– lastnik, nagrajen. 

3.2.2
pomeni. Otroku, ki je pripravljen to storiti, mu kasneje povejte, da ni potrebno, saj se 
je našla druga rešitev. Tega otroka zelo pohvalite. Trenutek napetosti: ljudje
želijo od nas imeti nekaj, kar nam zelo veliko pomeni. To želi tudi Bog, vendar malo 

Kaj želi Bog od ljudi? Kako se obnaša, ko mu to podarimo?
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3.3.1 nekaj slik ( ), ki so bodisi kot slike iz flanela, obdane s 
folijo ali kot svitek in zalepljene na hrbtno stran tapete, pripovedujte zgodbo v
naslednjih korakih:
Slika 1: – Božje darilo, Bog zaprosi: Daj mi tvojega sina!
Slika 2: Abraham je poslušen; pot do tja, kamor Bog želi.
Slika 3: , kaj naj narediva!
Slika 4: Gotov oltar; Abraham je pripravljen dati svoje najljubše... – potem spregovori 
Gospodov angel in v grmu se znajde žival za žgalno daritev.
Slika 5: Žrtvovanje ovna, dokaz Abrahamove poslušnosti.
Slika 6: Abraham je pohvaljen, Božje darilo zanj, njegove otroke in vse narode.
Slika 7: Veselo potovanje nazaj, poslušnost prinese veselje!

3.3.2 V zaboju s peskom oz. peskovniku ali na pr podoživite skupaj z
otroci ta biblijski dogodek tako, da otroci pomagajo pri vseh scenah in pomagajo že pri 
pripravi oseb (kljukice za perilo z ostanki blaga ali figurice), osla in drugih živali 

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 s ( )
še enkrat pripoveduje oziroma prikaže. 

3.4.2 Naredite sliko k zgodbi ( ). Najprej narišite Abrahama in Izaka na 
obeh robih papirja. »V sredini mi še nekaj manjka. Kdo mi posodi svojo najljubšo
barvico?« Nato barvajte v sredini in naenkrat se pojavi oltar z žgalno živaljo (pod našo 

i iz kartona in nekaj vrvi iz volne). 
Potem si lahko vsak otrok naredi tako sliko za spomin.

3.4.3 ra
barv. En papir zaprosite nazaj, ker bi radi s tem nekaj pokazali. Povejte, da potrebujete 

Tega
potem najdete med svojim materialom in ustvarite v sredini slike en oltar (kot 
strganko), katero lahko .
Otroku, ki je bil priprvaljen žrtvovati svoj papir .

le ko
azveseljuje in zato nas nagrajuje. Ampak tudi 

ni zadostovala, da bi vse postalo dobro. Tako je Bog 
žrtvoval svojega edinega sina Jezusa, da lahko 

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci v t pogled na okolico. o nejasne prošnje, ponavadi 
blokirajo z besedami: »To se meni ne zdi tako!« Naš tekst želi izraziti neprestano poslušnost,
tudi v tren Abrahama.
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pokažite olimpijske (
12/d) ter se pogovarjajte o olimpijskih medaljah – sanje športnikov. Kaj vse mora 

o trenirati, poslušati trenerja, se odpovedovati stvarem,
vložiti vse! Olimp
od nas, da bi si pridobili njegovo spoštovanje?

4.2.2 Test zaupanja: otroke vprašajte, kdo si upa priti k vam, se z hrbtom obrniti proti vam,
zapre Ob tem dodajte: »
zgodilo!« Zaupanje in poslušnost bosta nagrajena, saj boste otroka ujeli, ko bo padal.
Ali Bog od nas tudi šno zaupanje? Zakaj? Kaj je rezultat?

4.2.3 Govorite o turistu iz Romunije, ki cel dan spremlja pastirja. Pastir zjutraj prosi gosta,
naj s sabo . Turist sicer to stori, vendar zmiguje z glavo. 

od nas stvari, 
ki se nam zd jih ne razumemo. Zakaj?

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 4.2.1 uporabite olimpijske kroge ( ) in govorite o »Božji 
olimpijadi« z Abrahamom. Pri tem olimpijske kroge dopolnjujte s slikami scen (glej 

) in jih r
1. krog (zelen : Izak.
2. krog (modra): pot na goro Morijo.
3. .

.
5. krog (rumena): bogat blagoslov zaradi poslušnosti.

4.3.2 Vnaprej pripravite besedno sestavljanko. Vsak od otrok naj dobi tekst iz 1 Mojz 17,19 
izpisan na papirnatih trakovih. Otroci naj po spominu skušajo trakove zložiti v 

tekst sestavite pravilno.
gami, ki tekst glasno 

preberejo – tem snemate in na koncu skupaj poslušate.  

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 4.3.1 o »Božji olimpijadi« (
12/e) v povezavi z ljudmi v drugih disciplinah (kroge razporedite e). Nekatere 
posebnosti povežite in jih prenesite na naše vsakdanje življenje:
-
- Gospod želi popolno vero in poslušnost.
-
težkih preizkušnjah (Heb 11,17–19).
-
- V poslušnosti Bog daje svoj blagoslov. Kdor danes posluša Božjo besedo, bo živel 
pod njegovim blagoslovom.

4.4.2 vami (vsak govornik 
dobi svojo bravo) in te barve nam služijo za naslednjih dejstev:
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Ti, GOSPOD, me poznaš,

me vidiš, 

preizkusil si moje srce, 
da je s tabo. 
Jer 12,3a

- Bog in Gospodov angel ljudmi, da jim lahko pokažeta nove 
možnosti.
- Gospodove besede v nasprotju, toda kdor je poslušen,
doživi 
- Za ljudi so te preizkušnje težke, toda p nam pomaga to 
prenesti.
Abraham in Izak sta dobra primera poslušnosti. Jezus je šel še težjo pot vere v Boga. 
Njemu smrt ni ušla. On je umrl, da mi lahko živimo. Tako njemu pripada vsa slava: 
»Vredno je Jagnje, ki je bilo zaklano…« (Raz 5,12). 

5. PRIMERNA PESEM

sliko otroka (celo telo) in jo zalepite na trdni karton. Oris te 
slike izrežite in naredite še tri orise iz kartona. Na koncu dajte sliko na vrh, 
ostale tri orise iz kartona pa razvrstite spodaj, preluknjajte levo stran, tako da 
lahko odprete kot knjigo. Notranje strani še ilustrirajte in tako dobimo dobro 

e. 

Pokažite celotno sliko!
1. Notranjo stran ilustrirajte z rožicami (predstavlja dobre 
lastnosti) in z umazanimi madeži (predstavlja slabe lastnosti).
2. Notranjo stran ilustrirajte z mi prostori, kjer se otroci 
zadržujejo.
3. Notranjo stran ilustrirajte s srcem in dvema križema (znotraj 
in zunaj) strani.



105



106

/d



107



108

13. lekcija
AABRAHAM O ENI IZAKA 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 24,1–4, 10–38, 50–67

ZLATA VRSTA: 
»

Prg 16,3

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Abraham je že zelo star, njegova žena Sara je že umrla in njegov edini sin Izak, nositelj Božje 
naanko – Abraham je živel v 

Kanaanu, v Hebronu kot tujec –
upravljal njegovo premoženje, v svojo domovino k svojim sorodnikom, v Aram-Naharaim, da 
bi tam poiskal ženo za Izaka iz Abrahamove družine (primerjaj s 1 Mojz 22,17). Služabnik se 
je odpravil na pot in prosil Boga, da naj mu pokaže in pripelje pravo ženo. Po znaku, s 
katerim se je predhodno dogovoril z Bogom, je spoznal Rebeko. Zdaj je vedel, da je Rebeka 

prošnji, da lahko prespi pri njeni družini. Tam predstavi svoje poslanstvo in ker je prišel po 
Božjem navodilu, Tudi Rebeka ne, saj je pripravljena že naslednji dan
s služabnikom odpotovati v Kanaan. Ko na travniku. Izak je Rebeko
vzljubil na prvi pogled in je postala njegova žena.

1.2 OSEBE

- Abraham (glej 6. lekcijo, 1.2). 
- Izak (glej 11. lekcijo, 1.2): obljubljeni sin, star približno 40 let (primerjaj s 1 Mojz 

25,20).
- Abrahamov služabnik: najstarejši v njegovi hiši, njegov upravitelj, verjetno Eliezer (= 

(glej tudi 1 Mojz 15,2).
- Rebeka: je bil 

- Laban: Rebekin brat.
- Rebekina mati.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Hebron: naanu (gl ).
- Aram-Naharaim: Haran v Mezopotamiji, kraj bivanja Nahorjevih potomcev (primerjaj

s 1 Mojz 29,4). Služabnik je potoval
- Studenec Lahaj Roi v južni deželi: mišljen je južni del Palestine. Studenec je ležal med 

Kadešem in Beredom (glej 1 Mojz 16,14).

Po Sarini smrti; Abraham (primerjaj s 1 Mojz 23,1).
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1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 2: služabnik, ki je upravljal vse njegovo imetje = uporaba besede »služabnik« 
za Abrahamovo hišo na tem mestu
vsega se lahko prej primerja s kakšnim prokuristom ali ministrom. On je bil na primer 
odgovoren za približno 318 ljudi (primerjaj s 1 Mojz 14,14
je njegova ponižna in se kaže med njegovim službenim 
potovanjem.  

- Vrstica 2: »položi roko pod moja ledja« = oblika prisege.
- Vrstica 3: izmed Kanaancev = zaradi njihove brezbo za 

zveza med njimi
(primerjaj s 1 Mojz 28,1 in 34,16).

- Vrstica 22: šekel = približno 12 g.
- Vrstica 60: »naj zavzame vrata svojih sovražnikov« = zavzeti mesta njihovih 

sovražnikov; premagati vse sovražnike.
- Vrstica 63: »se je šel sprehajat« = Luther prevaja molit, drugi prevodi prevajajo

premišljevat, razmišljat.
- Vrstica 65: » « nevesta bila 

ženinu pripeljana

2. VODILNA MISEL

Kdo zaupa Bogu, ga Bog vodi.
Druge možnosti:

- S pravilnim zaupanjem do Boga in osebnim odnosom lahko tudi mi izvršujemo velike 
naloge.

- Bog nagrajuje pravo zaupanje.
- Bog

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Težke naloge, v katerih potrebujemo , manjšim otrokom niso znane. Se pa 
odzivajo na Božjo vel in njegovo pripravljenost pomagati; 
tovrstne lastnosti otroci razumejo in jih lahko vsadijo v svoja srca. V današnji zgodbi se jim te 
Božje lastnosti potrdijo ali pa jih spoznajo
spoznajo, da se bo Bog do njih obnašal prav tako je to naredil 
Abrahamov služabnik. Tako se že zelo zgodaj na nalogah sliši 
in jim pomaga iti skozi njih. Seveda pa je potrebno poudariti, da Božje vodstvo ne poteka po 

, ampak je individualno prikrojena za posamezen primer, odvisno 
od tega, kaj je za dolo

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 pogovor glede vprašanja: »Kaj pa 
pride pred poroko?« (Iskanje neveste, snubitev…).
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3.2.2 e ženo za 
svojega mlajšega šefa. To ženo mora pripeljati s sabo, ona sploh ne pozna 

…. »Kako bi se vi ob ?
Kako naj reši tole nalogo?«

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Koraki pripovedovanja (ob pripovedovanju lahko ): 
Slika 1 – svojemu služabniku: iz mesta, kjer živijo Abrahamovi 

sorodniki, naj pripelje ženo za Izaka (zakaj prav od tam?) Naloga je težka, ker ne dobi 

Slika 2 – služabnik na poti: z desetimi kamelami, ki so obložene z darili, se odpravi na 
dolgo pot, kjer je odvisen sam od sebe – vendar pa se je nekaj zelo 
pomembnega: Bogu lahko zaupamo korak za korakom.

Slika 3 – služabnikova molitev: o svojem ravnanju se najprej pogovori z Bogom. Prepusti 
se Božjemu vodstvu. V tem pokaže svojo odvisnost od Boga, svojo podrejenost Božjemu 
vodstvu in še posebej popolno zaupanje, da bo Bog ravnal pravilno.

Slika 4 – s e vrstice 11–25): služabnik se 
,

Slika 5 – služabnikova molitev zahvale: njegovo vzorno vedenje pred Bogom mu 
, da mu tudi naslednji koraki uspejo.

Slika 6 – s e jesti 
(nujnost njegove misije). Opazno je, kako spoštljivo 

govori o svojem gospodarju. Bog mu pomaga tudi pri zadnji oviri. Družina privoli in Rebeka 
je pripravljena odpotovati z njim.

Slika 7 – s kom: Rebeka je Izaku takoj 

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Iz svojega življenja pripovedujte kakšen primer, kako vas je vodil Bog.

3.4.2 Z otroki odigrajte današnjo zgodbo – to otroke zelo razveseljuje.

3.4.3 Igra »Rebekina voda«: enega izmed otrok izberite, da bo Rebeka in naj stoji pri vodi 
in kozarcih na eni strani sobe. Drugega otroka izberite, ki bo Abrahamov služabnik in 
on se naj postavi na nasprotno stran sobe. Ostali otroci so naj kamele, tako da se 
spustijo na vse štiri in za Abrahamovim služabnikom oblikujejo vrsto. Abraham naj 
stopi pred Rebeko in pove: »Ali lahko dobim vodo, prosim?« Ko Rebeka poda 
služabniku kozarec, naj pove: »Naj napojim tudi tvoje kamele.« Prva kamela bo sedaj 
tekla preko sobe na štirih, da popije vodo, potem se vrne in udari naslednjo kamelo po 
ramenu in tako gre druga pit vodo in tako naprej. Ko so vse kamele napojene, bo 
Abrahamov služabnik zaklical: »Hvala, Rebeka!«

3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 13 – mlajša skupina.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starejši otroci s situacijami, ki so jih postavile v težek položaj.
Pojmi kot so »problemi«, »ni možno narediti« in podobno, so jim znani (to
sošolec, ki vedno nagaja in zdaj je še tu povabilo na njegov rojstni dan; ali pa kakšna šolska 
naloga, ki jo le s težavo premagajo). Prav gotovo so že slišali za dejstvo, da jih Bog ne bo 
nikoli pustil same. Na osnovi te zgodbe, zaprositev za Rebekino roko, jim lahko pokažete,
kako Bog pomaga in vodi. Vendar je nujno, da vzpostavimo kontakt z Bogom (služabnik kot 
vzor) in da mu zaupamo. Osvežite jim znanje o Božjih lastnostih, vendar jih opozorite na 

, da dobri Bog vedno pomaga – mi pa lahko samo 
Odvisno od starosti lahko posredujete tudi naslednjo 

idejo in vodstvom. Pri tem mora biti jasno, da so po

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o problemih in premagovanje le-teh, npr. v šoli, izbira poklica…

4.2.2 Opis zasledovanja (igra na prostem): skupina mora iskati oznake poti in dobiti liste z 
nalogami. Ko reši eno nalogo, izve, kakšno je nadaljevanje poti. – Današnja zgodba 

4.2.3 Vprašajte
jo mora rešiti in ideje napišite na tablo. Nato povežite z lastnostmi Abrahamovega 
služabnika.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dogodek pripovedujte ( ) tako, da ne polagate velike vrednosti na 
zunanjost, ampak na osrednji vidik odvijanja. K temu na tablo ali folijo zapisujte pomembne 
pojme (morebiti v obliki diagrama poteka): navodilo – odprava na pot – molitev v zaupanju v 
Boga – molitev je uslišana – molitev zahvale – potrditev * – uspeh misije (*Bog izbiro
Rebeke potrdi skozi služabnika; dá mu sigurnost tako, da izpolni vse preostale korake; 
služabnik ne ukrepa, ker sluti, ampak vé). Izpostavite tudi, da služabnik ne dobi vseh stvari 
takoj, ampak mora svoje zaupanje dokazovati vse do konca. Npr. pri vprašanjih kot so: Ali 
bodo tudi sorodniki povedali da? A bo Rebeka hotela odpotovati z njim? Se bo pustila 
zadržati od svoje mame? A bo Izaku vš podbudo,
da posnemamo to zaupanje.

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otroci naj nap ( ), v katerem 
omenijo njegove lastnosti (npr. poslušnost, zaupanje v Boga). Lastnosti ne podajajte
vnaprej, kajti otroci jih naj ponovijo in spoznajo (naj se jih zavedajo).

4.4.2 Pogovorite se o nekaterih namigih k vprašanju: »Kako lahko spoznam Božje 
vodstvo?« Bog nam svojo pot kaže v Svetem pismu. Najpomembnejši so: molitev,
notranji barometer, mir v srcu (Flp 4,7), nasveti od izkušenih vernikov in zunanje 

(ponazorite skozi svoja osebna doživetja).
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4.4.3

Izakom…

4.4.4 Raziskovalci: Delovni list 13 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM

Otrokom predstavite zlato vrsto napisano (npr. na foliji
preberite. Potem oba dela simbolizirajte z demonstracijo: predhodno izdelajte nekakšno škatlo 

škatel ). Vsakemu otroku dajte
majhno kuverto. Na glas naj pove:
nabiralnik

napisano: »Božja garancija« in je na njej napisana celotna zlata vrsta. Medtem ko otrok iz 
pove še drugi del: .« ni 

možno, da bi vsi otroci prišli do nabiralnika in v njega vrgli pismo ter potegnili kartico, potem 
vsi skupaj še enkrat ponovite zlato vrsto in vsem razdelite kartice iz nabiralnika za domov.
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RAZISKOVALCI
Delovni list 13 – mlajša skupina
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RAZISKOVALCI
Delovni list 13 – starejša skupina
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14. lekcija
EEZAV IN JAKOB 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 25,24–34

ZLATA VRSTA: 
» , a Gospod vodi njegove korake.«

Prg 16,9

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Na kratko je prikazana situacija v kateri je živela Izakova družina. Iz povedanega nam postane 
krojili zgodovino; 

napove, da se 
pri Rebeki in Izaku pojavila deljena naklonjenost do svojih sinov. 
dogodek v Ezavovem življenju, kjer prav posebej prihaja do izraza narava obeh bratov. Ezav 
proda svoje prvorojenstvo. Bog ga zato imenuje brezbožneža (glej Heb 12,16). Jakob pokaže 
svojo plat prevaranta, ki mu je dana že s samim imenom Jakob. Zagrabi prvo priložnost, da 
pride do pravice prvorojenca.

1.2 OSEBE

- Izak: pri 60-t Rebeko, ki je bila nerodovitna (glej tudi 11. 
lekcijo).

- Rebeka (glej 13. lekcijo).
- Ezav (= dlakav, poraš ): Izakov prvorojenec. Bog ga je zasovražil (Mal 1,3), kar je 

v Svetem pismu omenjeno že pred njegovim rojstvom. V Rim 9,10–16 daje Bog jasno 

poganskimi ženskami, kar p (glej 1 Mojz 
26,34–35; 28,6–9) i na jugovzhodu 
Mrtvega morja (
Izakov blagoslov, želi Ezav ubiti svojega brata Jakoba (primerjaj s 1 Mojz 27).
Pozneje se Jakob in Ezav pomirita (primerjaj s 1 Mojz 33,1–16). Toda njuni potomci 
živijo v nenehnih nesoglasjih (glej npr. 4 Mojz 20,14–21,4).

- Jakob (= tisti, ki se je držal za peto, prevarant): Bog je potreboval velik je 
tega zviteža preoblikoval in mu potem lahko dal ime Izrael (= Božji bojevnik). Iz 

je spremenil
Božjega blagoslova (1 Mojz 32,37). Pot, na kateri ga je Bog vzgajal in bogato 
blagoslavljal, a z dvema posebnima izjavama: 1 Mojz 46,2 – »Bog je rekel 
Izraelu … In ta je rekel: »Tukaj sem« in 1 Mojz 48,3 – »
prikazal … in me blagoslovil.« Mojzesove knjige pripoveduje 
Jakobovo življenjsko zgodbo. V Heb 11,9–21 je omenjen kot heroj vere. Za Boga 
Sveto pismo vedno pravi, da je Bog Abrahama, Izaka in Jakoba.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Verjetno Beeršeba (primerjaj s 1 Mojz 28,10).
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glej 6. lekcijo) lahko domnevamo, da sta se Jakob in Ezav 
rodila leta 2005 pr. n. št.

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 31: pravica prvorojenstva = ta pravica je pomenila, da je prvorojenec bil 
posebnem 

božjem blagoslovu. To vel Mojzesovi knjigi lahko 
opazimo, da dejansko blagoslova prvorojenstva niso dobili prvorojenci, ampak tisti, ki 

Na primer: 
prvorojenec nosilec blagoslova
Izmael Izak

Ezav Jakob

Ruben Jožef

Manasej Efraim 

2. VODILNA MISEL

Tisti, ožjo ponudbo, mor . V tem kratkem 
odlomku je veliko Božjih misli, toda otroci jih lahko razumejo le s težavo. Pri izdelavi 
osnovne misli te zgodbe se lahko omejite na vrstice 29–34, dodate pa lahko tudi
vrstic 25–28.
Druge možnosti:

- Tisti, ki mu je užitek pomemben, bo zgrešil bolj pomembne stvari.
- itek, ki mine.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

je visoko na naši lestvici. Današnji svetopisemski tekst je dobr
napetost med zadovoljevanjem naših potreb in nadzorovanjem naših potreb. Prav gotovo je 
dobro, da otroci že od mladost in da se tudi 
malenkosti ne dajo spremeniti. Eno teh dejstev je Božji blagoslov in Božja
ga ljudje zlorabijo ali odklanjajo.

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Predmetna lekcija: s sabo prinesite CD, avto, 
Kaj od tega bi si vi izbrali? Zakaj ravno to? 

od tega).
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3.2.2 Zgodba na osnovi primera: Marko dobi lepo, majhno darilce. Luka to vidi. Rad bi imel 
to darilo. »

bonbonov. Šele, ko je prepozno spoz

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dogodek pripovedujte v štirih korakih ( ). Prikažite, kako sta brata sedela 
a:

Jakobova  želja: rad bi imel pravico prvorojenstva. Razložite pomen prvorojenstva.
Ugodna priložnost: E kusno juho, ki jo je skuhal njegov brat. 

Ima samo željo po juhi. Rad bi potešil svojo lakoto. Jakob vidi priložnost in predlaga bratu 

Ezav se strinja z Jakobovim predlogom. Ezav ne spoštuje Božjega 
blagoslova. To bo imelo posledice.

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 »Skupaj jemo juho«: pripravite lonec juhe in jo skupaj z otroci pojejte. Ko sedite za 
mizo, imate priložnost, da se z njimi pogovarjate o zgodbi. 

3.4.2 Dovolite otrokom, da povedo, kaj si predstavljajo, ko govorimo o Božjih darilih. 

3.4.3 Otrokom predstavite dve stvari: pismo z Božjo obljubo, ki pravi »Želim, da boš bogat 
rugi strani ponujanje nekaj dobrega za pojesti. Kaj bi imel raje? Otroci 

naj povedo, z Ezavovega vidika razložiti, zakaj se je 

3.4.4 ).

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starejši otroci lahko še bolje razumejo ta razpon med zadovoljevanjem svojih potreb in 
samoobvladovanjem. Verjetno so že sami doživeli, da so potešili neko svojo potrebo in potem 
ugotovili, da so v bistvu bili prevarani. Kako zgleda Božja razsodba? Le redko se v Svetem 
pismu uporabljajo tako grobi izrazi kot tokrat. »Ezava sem sovražil« ali »on je brezbožnež.« 

O daru prvorojenstva 
Božjem blagoslovu. Pomembno je, da izpostavimo kakšne s
Božja milost je, svojo ponudbo obnovi.

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o darilih:
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4.2.2 Primerjalna zgodba
popiti. Seveda je Tomaževa steklenica še polna. Tomaž bi rad imel Petrov nov žepni 
nož. ijo in zamenjata. Slaba ?!

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dopolnitev k
Opišite družinske odnose, rojstvo in imenovanje. Kaj je takrat pomenilo biti prvorojenec?

: Jakob se 
: A se lahko Jakob veseli zaradi sklenjenega posla? Posel, kjer pretentaš drugega, te 

tudi ostale dogodke, npr. kako si je prikradel 
blagoslov, beg pred Ezavom…).
Uporaba: 
Glede na Ezava: opozorilo pred zadovoljevanjem svojih potreb – grozn
odklonimo Božje darilo.

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

4.4.2 Vizualna predstava (g ): pod krožnik naj otroci vpišejo stvari, 

pozabimo, vendar so v bistvu pomembnejše (hrana, /
B no življenje, radost, ki ostane).

4.4.3 ).

5. PRIMERNA PESEM

Pomembno je, da smo pozorni na Božje pot ožje cilje na svoj 
. Jakobova 

pot prevare ni Božja pot. Ezav pa je skrbel za svoje telesne potrebe, niso ga zanimale Božje 
poti. Obe poti lahko lepo prikažemo ( ). Posamezne besede zlate vrste 
lahko napišite tudi pod
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15. lekcija
JJAKOBOVA ZVIJA A 

SVETOPISEMSKI TEKST:
Mojzesova knjiga 27

ZLATA VRSTA: 
»Zato opustite laž in govorite resnico vsak s svojim bližnjim.«

Ef 4,25a

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Današnja lekcija
družins , da bo kmalu umrl. Zato želi blagosloviti svojega 
prvorojenca in ljubljenca Ezava ter ga postaviti za vodjo družine. Rebeka bi to rada 

, ji je Bog povedal, da bo starejši služil mlajšemu
(primerjaj s 1 Mojz 25,33). Méni, da mora stvar vzeti sama v roke in zagotoviti svojemu 

Zaradi tega ga njegov brat Ezav, ki ostane brez vsega, zasovraži (primerjaj s 1 Mojz 25,31–
33). Jakob ga je že enkrat prevaral in mu ukradel pravico prvorojenca. Sedaj pa mu je ukradel 
še blag Toda 
spet vmes poseže
pripravah. Ti ar , tako da je Jakoba poslal v Haran (primerjaj s 1 
Mojz 28,1–4). Jakob je zbežal k Labanu. Svoje mame, ki mu je obljubila, da ga bo poklicala 

(primerjaj s 1 Mojz 31,38). Dvajset 
let je ostal v Haranu in potem ga je Bog poklical nazaj v njegovo domovino (primerjaj s 1 
Mojz 31,3)
korak za korakom, da mora v vsem zaupati Bogu (primerjaj s 1 Mojz 29,25).

1.2 OSEBE

- Izak (primerjaj z 11. in 14. lekcijo): Jakobov in Ezav bil nekje 137 let, 
trpel l, da bo kmalu umrl. Umrl je 40 let pozneje.

- z
dvema pogankama, ki sta žalostili Rebeko in Izaka. Ezavovi potomci so Edomci, 

(primerjaj s 1 
Mojz 25,28; 26,35; 25,30).

- Rebeka: Izakova žena, ki so jo pripeljali iz Harana. Preden  je rodila, je dobila od 
Boga vest, da bo starejši služil mlajšemu (glej tudi 14. lekcijo).

- , ki se drži za peto oz. ta, ki vara. 
Njegovo poznejše ime je bilo Izrael (primerjaj s 1 Mojz 32,29).

- Laban: sin Betuela in Rebekin brat, ki je živel v Haranu (Padan-Aram).
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1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Beeršeba: tu je živela Izakova družina, od koder je Jakob zbežal v Haran (primerjaj s 
1 Mojz 28,10). Beeršeba je bila na jugu Izraela (besedna fraza »od Dana do Beeršébe« 
je pomenila najbolj severni in najbolj južni del Izraela). Tudi Abraham je živel tu

izkopal studenec.
- Haran (Padan-Aram): mesto v Mezopotamiji, ležalo na levi strani Evfrata, približno 

450 km severovzhodno od Damaska (glej tudi 13. lekcijo, 1.3).

ni nobenih podatkov o (primerjaj s 14. lekcijo, 1.4). Prav tako 

starost. Že Martin Luth
star 30 let, ko so ga postavili pred faraona (primerjaj s 1 Mojz 41,46; 45,6; 47,9; 30,25). Ko je 
Jakob prišel v Egipt, pa je bil Jožef star 39 let (sedem let obilja in dve leti lakote). Jakob je 
takrat bil star 130 let. To pomeni, da je bil star 91 let, ko se je Jožef rodil. Jožef se je rodil, ko 
je Jakob pri Labanu služil štirinajsto leto. To pomeni, da je Jakob zbežal pred Ezavom pri 77-
ih. Izak je takrat bil star 137 let (primerjaj s 1 Mojz 25,26).

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 16: » verjetno so to bile orientalske koze, t.i. angorske koze. 

- Vrstica 18: »Kdo si ti, moj sin?« = zdi se, da je Izak dvomil o tem, kateri sin je prišel. 
To lahko vidimo tudi v vrsticah 21, 24 in 26, ko pozneje pride v šotor Ezav (v. 32) in
Izak spet sprašuje, kdo je. To dokazov«.

- Vrstica 27: »vonj njegove obleke« = Ezavova obleka je dišala po gozdu in travah,
Jakobova pa je dišala povsem drug

- Vrstica 27: »blagoslovil ga je« = li svoje sinove in to je za 
njih pomenilo prav posebno milost. Zato so bile pravice do teh blagoslovov 
enakovredne prerokbam. Ti blagoslovi se niso tikali le osebe, kateri je bil blagoslov 
namenjen, ampak tudi ljudi okrog njih in njihovega celotnega imetja.

- Vrstica 36: pravica prvorojenstva in blagoslov = prvorojenec je stopil 
na njegovo mesto in postal »gospodar« svojim bratom. Pripadala sta mu dva dela 

vojim blagoslovom je Izak postavil Jakoba za edinega 
(5 Mojz 21,17)

je vseeno ostal blagoslovljen.
- Vrstica 36: »Mar mu je zato ime Jakob?« = glej razlago imena p 1.2.
- Vrstici 39–40: Izak ni mogel Ezavu dati

Jakobu. Lahko mu je le povedal, da bo živel v gorovju, kjer se bo preživljal z 
obdelovanjem zemlje in bojevanjem. Preroški govor v 40. vrstici se je izpolnil šele 
pozneje. Potem, ko so Edomci že dolgo bili neodvisni, so po boju s Savlom in 
Davidom postali povsem podrejeni (primerjaj s 1 Sam 14,47; 8,14
so se sicer poskušali upreti (primerjaj s 1 Kr 11,14), vendar so do vladavine kralja 
Jorama ostali v podložništvu. Potem so se osvobodili podložnosti, vendar 
Amacja spet podjarmili (primerjaj s 2 Kr 14,7; 2 Krn 25,11)
Ahaza so se otresli jarma podložnosti (primerjaj s 2 Kr 16,6; 2 Krn 28,17).
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- Vrstica 41: »sam pri sebi je govoril« = Ezavovo sovraštvo je bilo tako veliko, da o tem 

namigih je tudi prišla ta informacija do Rebeke. 
-

kmalu umrl. Potem bi on udejanj Tako bi svojemu 

se ni oziral. 
- Vrstica 45: »Zakaj naj bi vaju oba izgubila isti dan?« = tukaj je Rebeka prav gotovo 

primerjaj s 1 
Mojz 9,6).

2. VODILNA MISEL

Poštenost nas .
Druge možnosti:

- no posledice. 
- Nikoli se ne pusti od drugih zapeljati v greh in ne napeljuj sam sebe v hudobna 

dejanja.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

to morate postaviti 
dobro osnovo z obrazložitvijo poteka posameznih dogodkov, eventualno tudi z izpustitvijo 
nekaterih podrobnosti. Otroci bodo težko razumeli nedotakljivost doma in staršev mati 
svojega ljubljenca napeljuje k težki prevari. Kajti za nj
brez napak. Za to starostno skupino prav tako ni povsem razumljiv pomen blagoslavljanja, 
prerokb in pravic prvorojenca. Posledica Jakobovega greha, pobeg iz hiše svojih staršev, se je 
smatral kot »velika« kazen. Zato t »greh 
mora biti kaznovan« v vsakdanje življenje.

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 en otrok zlaže drugemu in mora zato nositi
negativne posledice (eventualno na kratko pojasnite današnjo zgodbo). Sklep: laganje 

le žalost. 

3.2.2.
Potem vprašajte, kdo izmed otrok ima brata ali sestro in dovolite, da pojasnijo, kaj je 
pri njihovi družini še posebej lepega. Sklep: biti del družine in imeti brate ter sestre, je 
zelo l kaj slabega

am kaže tudi današnja svetopisemska zgodba. 

3.2.3 Predstavite ali odigrajte situacijo, kjer en otrok namerno naredi nekaj slabega. Zraven 
pride mama. Otroke vprašajte, kako bo reagirala mama in zakaj. Odgovor: mama mora 
otroka zaradi slabega vedenja kaznovati. 
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pripovedujte po naslednjih korakih ( ): 
Izakova namera, da bi blagoslovil Ezava – Izak želi, da bi po njegovi smrti njegov 

najstarejši sin Ezav postal njegov naslednik in poglavar družine, zato ga želi blagosloviti. Ker 
je to le enkraten dogodek, Ezav mora za Izaka pripraviti posebno pojedino. Zato gre Ezav na 
usoden lov.  

Rebekina proti-pobuda – Rebeka, ki je slišala ta pogovor, se je prav gotovo spomnila Božje 
obljube, da bo starejši sin služil mlajšem

Sina Jakoba uspešno pregovori k prevari in 
sama pripravi vse potrebno. 

Jakobova prevara in Izakov blagoslov –

je Bog izpolnil 

Ezavova vrnitev in reakcija –

sramotil svojega brata. Izak ni imel za Ezava nobene tolažbe. Biti služabnik svojemu bratu 

Rebeka pripravi Jakoba za beg – sedaj spet poseže Rebeka tako, da Jakoba nagovori na beg 
in Izaku razloži njegov odhod pod pretvezo, da Jakob gre k Labanu iskat ženo. 

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Še enkrat izpostavite da slaba dejanja imajo vedno posledice. Nato lahko s 

Pojasnite, da je 
poka in posledic tega poka. 

3.4.2 Igra tipanja: eden izmed in skuša ugotoviti, 
je bil?

3.4.3. Igra »slepi blagoslov«: otroci se usedejo na tla v krogu. Vprašajte jih, kaj opazijo drug 

da je Izak bil slep zaradi starosti, vendar je mislil, da lahko po dotiku prepozna, kateri 
sin je bil ob njem. Poglejmo, kako dobro lahko mi prepoznamo drug drugega. Izberite 

aku in Izak mora uganiti, 

prepoznavi osebe, mu naj ostali otroci dajejo namige. Igro se igrajte, dokler vsi otroci 
ne pridejo na vrsto, da so bodisi Izak ali oseba, ki jo Izak mora prepoznati.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Današnja svetopisemska zgodba kaže, kako tesno sta lahko povezani svetovna zgodovina in 
zgodovina naših življenj. Zgodbo lahko razumemo le v tej povezavi, saj je Jakob že vnaprej 
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je bil v
Labanovi hiši v trdi Božji šoli. To je pri tej zgodbi vsekakor potrebno omeniti, saj v 27. 
poglavju posledica greha vsebuje pripravo na beg. Zato je greh nekaj, kar je vredno prezirati. 

da Bog suvereno izpol
poslušnost. 

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Vnaprej pripravite sestavljanko (puzle) iz besede »resnica« ( ) in 
dovolite otrokom, da jo sestavijo. Na koncu se pogovorite o tem, ali ljudje vedno želijo 
govoriti resnico in ali je to sploh možno ter zakaj je to potrebno. 

4.2.2 – delovanje – princip se pogovorite o 
grehu in posledicah greha. 

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte po k

druge napeljuje v greh. Pomembnost blagoslova se lahko najde omenjen kasneje pri 
Izraelskem narodu (in Edomcih). 

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 ozdravljenje. Na 

4.4.2 S prim

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 15 – starejša skupina. 

5. PRIMERNA PESEM

6. PREDLOGI ZA

Otrokom pojasnite pojem laži in resnice. Za ilustracijo prinesite s sabo umazano jopico, katere 
se znebite in greste zamenjat za novo. Tako moramo narediti z lažjo, ki je umazana v Božjih 
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RAZISKOVALCI
Delovni list 15 – starejša skupina

V Jakobov  r   
b o v ko borb za 
mo  Ezav b  mora  
a t  vo a o ta  

k r  b  a tar  
 To a ova 

mat  R b ka   ot a  
a  Jakob ob  
a tvo  Zato ta 

R b ka  Jakob 
pr prav a zv a o    

Va  t  va  bo raz  v t r  
k pi  V ak k pi a a  

rraz a v o o a ika  Nato i 
zami it  a va  ik mora 

za ovar ati vo  po topk  pr  
oo ta imi  Svo  za ovor api it  v 

po  za za ovor  

 
Pr b rit  1 Mo z 2 1–41 
 
Ka   Izak ot  toriti  
 
Pr b rit  21  i  24  vr to  
A i  Izak bi  pr pri a  a  
to Ezav  
 
Pr b rit   vr to  
Kako  a ko popravi  
apako  

 
Pr b rit  o   o 4  vr t   
Ka   r k  Ezav  
Kak a o ba  bi  Izak  

 IIZAK 

 
Pr b rit  1 Mo z 2  
 
Kako  R b ka izv a  ka  
bo Izak tori  
 
Pr b rit  o   o 1  vr t  
Kak   bi   a rt  
 
Pr b rit  o  14  o 1  vr t   
Kako  r i i a vo  a rt  
 
Pr b rit  o  42  o 4  vr t   
Kako  R b ka po k a a 
r iti Jakoba  
Kak a o ba  bi a R b ka  

REBEKA  
 
Pr b rit  1 Mo z 2 –1    
Kak   bi  a rt  
 
Pr b rit  o  12–14 vr t  
A i  Jakob ot  to toriti  
 
Pr b rit  o  1 –2  vr t  
Ka   Jakob tori  
 
Pr b rit  o  42–44 vr t  
Kak  o bi  po i  

ovi  a  
Kak a o ba  bi  Jakob  

JAKOB  

 
Pr b rit  1 Mo z 2 1–4   
Ka   mora  Ezav toriti  
Ka   pri akova  a  bo 
z o i o  ko to tori  
 
Pr b rit  o  –  vr t  
Ka    z o i o Ezav  
 
Pr b rit  1 Mo z 41 1  
Kako  Ezav r a ira  
Kak a o ba  bi  Ezav  

 EEZAV 

Kako bomo za ovar a i……   
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16. lekcija 
JJAKOBOV POBEG IN SANJE 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 28,1–5, 10–22

ZLATA VRSTA:
»Usmiljen in milostljiv je Gospod, po .«

Ps 103,8

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Ta lekcija se tesno navezuje na predhodne dogodke (glej 15. lekcijo). Jakob se je izdal za 

prišel Jakob do Izakoveg bil Jakoba, je Jakobu 
preostal le beg k svojemu stricu Labanu. Rebeka je pridobila Izaka na svojo stran s prevaro, 

Jakobov odhod. V tej lekciji nam postane jasno, kako zelo se Bog drži svoje besede. Materi 
povedal, da bo mlajši bolj blagoslovljen kot starejši. To, 

kobovim 
življenjem je bil Bog obnavlja svojo obljubo 

dežele. S am dá Bogu obljubo. Ko se po 
dvajsetih letih vrne v svojo domovino, izpolni obljubo in Bog obnovi zavezo z njim
(primerjaj s 1 Mojz 35,1–15). Teh dvajset let je bilo za Jakoba trda šola. Njegov lastni tast ga 
je prevaral in zasovražil, tako da se po štirinajstih letih bivanja pri njem želi vrniti v domovino
(primerjaj s 1 Mojz 30,25; 31,1) – šele 
takrat se Jakob vrne v svojo domovino. 

1.2 OSEBE

- primerjaj tudi s 14. in 15. lekcijo).
-
- Betuel: Nahorjev in Melkin sin (1 Mojz 11,29
- – Leo in Rahelo (1 Mojz 

31,1 (primerjaj s 1 
Mojz 31,19).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Beeršeba (primerjaj s 15. lekcijo): leži približno 70 km jugozahodno od Jeruzalema in 

tam živel in Jakob se je na poti v Egipt tam ustavil, da 
bi daroval Bogu (primerjaj s 1 Mojz 46,1). 

- Betel: leži približno 100 km severno od Beeršebe. Že Abraham je tam zgradil oltar 
Bogu (primerjaj s 1 Mojz 12,8; 13,3). Betel je kraj blizu mesta Luz, ki ga je Jakob 
poimenoval Betel (hiša Gospodova). Pozneje je to ime veljalo za celotno pokrajino in 
za mesto Luz. 
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- Haran: mesto v Padan-
Beeršebe. t iz Niniv v 
Alepo vodila prav skozi to mesto. 

Jakob

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 2: »Ne jemlji si žen « = že za Izaka so našli ženo 

dal jasne zapovedi glede tega (primerjaj s 2 Mojz 34,15–16; 5 Mojz 7,3).
-

dovolj«. Izak prav gotovo želi s tem opozoriti Jakoba, da bo na tej dolgi poti Bog 
mi, potem je to vedno dovolj. Pozneje 

(primerjaj s 1 Mojz 32,11).
- Vrstica 4: »naj ti dá Abrahamov blagoslov« = ta izpoved nam jasno kaže, da je Izak 

ot od Boga izbranega nosilca Božjih obljub. Kajti Bog je že 

(primerjaj s 1 Mojz 17,2; 22,16).
- Vrstica 11: »vzel je enega od kamnov tistega kraja, si ga položil za vzglavje« = ni 

Jasno je le, da je moral biti velik kamen, saj ga je na drugi dan postavil za spomenik. 
- Vrstica 12: »v sanjah so se mu prikazale il skozi 

–5 opozarja na 
nevarnost, da bi sanje razumeli kot Božja razodetja in da bi s tem vodi
Boga. 

- Vrstica 12: »Božji angeli« = angeli so Božji glasniki, velikokrat so se pojavili v 

- Vrstica 18: spomenik = spomenike so postavljali na krajih, kjer so se zgodile 
ter ga molili (primerjaj s 1 Mojz 

31,45, 49; 1 Sam 7,12; 2 Mojz 24,4; Joz 4). V nasprotju z oltarjem, ki je sestavljen iz 

- Vrstica 18: »na vrh izlil olje« = politi nekaj z oljem je pomenilo posvetiti to Bogu. 
- Vrstica 20: se je zaobljubil = prostovoljna obljuba Bogu, da damo sami sebe in svoje 

imetje njemu. Dane obljube je potrebno obvezno izpolniti (primerjaj s 5 Mojz 23,22–
24; Prd 5,3–5). Zato je Jakob svojo obljubo navezal na pogoj, da bo Bog najprej 
izpolnil svojo obljubo. 

- Vrstica 22: bom dajal desetino = šele v 3 Mojz 27,30 se daje zapoved, da mora Izrael 
dati Bogu desetino od svoje žetve in od živali. Ta navada je sicer že prej bila v 
uporabi, vendar so dajali desetino od pridelka, od tistega, kar so pridobili med vojno in 
to dajali uglednim oz. spoštovanim osebam (primerjaj s 1 Mojz 14,20).
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2. VODILNA MISEL

Božja ljubezen je tako velika, da je ne moremo razumeti. Ne daje nam tega, kar si zaslužimo, 
ampak se usmiljeno ozira na tiste, ki potrebujejo Boga. 
Druge možnosti:

- Kjer so ljudje na koncu s svoj
-

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

, dokaj dobro razumljiv, pa je celoten 
tekst dokaj težek za mlajše otroke, da bi razumeli. Tekst ponuja veliko dejanj in izjav, ki jih je 

govorite na dolgo in široko o begu, ker bi vas to lahko odvedlo stran od cilja lekcije.

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Na kratko razložite dogodek, ko neki otrok naredi nekaj slabega (npr. zlomi okno ali 
vazo). Kako se bodo odzvali starši? Ali bodo še naprej imeli radi svojega otroka? Iz 
prejšnjih lekcij vemo, da je Jakob naredil veliko stvari narobe. Ali ga ima Bog še 
vedno rad?

3.2.2 Otrokom pokažite sliko, kjer mama objema svojega otroka ( ) in 
se pogovorite o lepoti takšnega prizora. Vprašajte: Kdaj bo mati ljubila svojega 
otroka? Samo takrat, ko je priden? – Mati ima vedno rada svojega otroka, tudi takrat, 
ko je otrok poreden in ga je potrebno kaznovati. In kako gleda na to Bog?

3.2.3 Otroke vprašajte, kdo izmed njih je že sanjal
slišimo, vidimo in delamo stvari v spanj
telo leži v postelji in spimo. In to, kar med spanjem vidimo, slišimo in delamo, temu 

tako. Poslušajmo, kako se je to zgodilo. 

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Slika 1 –

Slika 2 –
Bog je z njim. 

Slika 3 – Bog je spregovoril Jakobu skozi sanje. Pove mu tri stvari: da bo hodil z njim, da 
ga bo pripeljal nazaj in da bodo njegovi potomci podedovali vso deželo.

Slika 4 – toda Jakobova hvaležnost je vidna v treh stvareh: za spomenik je postavil kamen, 
kamen je mazilil z oljem in Bogu
in cel vrne nazaj v svojo domovino.
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3.4 UTRJEVANJE 

3.4.1 Otrokom še enkrat pokažite sliko . Na podlagi te slike pojasnite 
otrokom, da nas Bog ljubi veliko bolj, kot nas bo mama kdajkoli ljubila. Lahko 
pripravite tudi listke, na katerih je slika Božje roke in gor napisana zlata vrsta. Otroci 
si naj te listke vzamejo domov za spomin. 

3.4.2 Bog je ljubil Jakoba in zato mu je spregovoril. Kako lahko vidimo Božjo ljubezen? Z 
otroci se pogovorite o tem, kako lahko v vsakdanjem življenju vidimo, da nas Bog 
ljubi?

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 16 – mlajša skupina. 

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci v tej starostni skupini imajo izra

merila in da ta m

rate 
opozoriti tudi na to, da prvega koraka ni storil Jakob. On ni stopil pred Boga, da bi se spravil z 
njim, ampak je Bog stopil do njega, grešnika. Morda bo ta dogodek marsikateremu otroku v 

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Z otroci lahko ponovite prejšnjo lekcijo o Jakobovem življenju (glej 15. lekcijo) in 
pokažete, kako je zaradi greha padal in padal globlje (uporabite lahko diagram 
poteka). Kako lahko zaustavimo takšno padanje?

4.2.2 Otrokom lahko poveste zgodbo iz vsakdanjega življenja, katera nam kaže, da se hudo 
– »kot ti meni, tako jaz tebi.« Toda, ali je prav, da tako ravnamo? Kako 

ravna Bog?

4.2.3 Z otroci se pogovarjajte o sanjah in kaj oni mislijo o tem – lahko preberete tudi 5 Mojz 
13,1–5. V Stari zavezi je Bog ljudem govoril skozi sanje (otroci lahko naštejejo 
primere). En primer tega vidimo tudi v današnjem dogodku.  

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Jakobovih sanjah (v. 12–15) in skupaj razmišljajte o tem, kako je Jakob reagiral na to. Na 
koncu pojasnite, kako se je Jakob v resnici odzval in preberite nadaljevanje (v. 16–22) in 
pojasnite.  
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4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 glej 4.2.3). Bog nam

Kako izražamo svojo hvaležnost za to?

4.4.2
dala popolnoma na razpolago. 

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 16 – starejša skupina. 

5. PRIMERNA PESEM

Otroke vprašajte, kdaj se dandanes uporablja beseda milost (usmiljenje). Lahko poveste tudi 
tem in pojasnite, kako 

nas. On sam je naredil prvi korak do nas iz svoje milosti. 
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 Tri 
  

 
»Glej, jaz bom s teboj in varoval te bom, kjer koli boš 

(1 Mojz 28,15) 
 
 
 

T E
K J E R

V A R O V A L

RAZISKOVALCI
Delovni list 16 – mlajša skupina
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Obkroži odgovor, ki te najbolje opisuje.

1. a) pajka 4.  a) nasilnežev 7. Katere od naslednjih
b) vojne b) prihodnosti stvari bi hotel poskusiti?

a) padalstvo
2. a) miši 5.   a) naravnih katastrof b) badminton 

b) teme b) grozljivk

3. a) kontrolne naloge 6.   Ali se bojiš b) kegljanje
b) samote a) redko?

b) pogosto? 9. a) dirka z motorji
b) odbojka

10. Katera od teh dveh 
stvari te najbolje opisuje?

a) odprt
b) sramežljiv

POMEN:

o imaš odgovorov b), bolj se bojiš.
odgovorov ko imaš, bolj siguren si vase. Ponavadi se bojiš stvari, za katere obstaja

majhna možnost, da se zgodijo. Poskušaj
obstajajo, glede zadev pa, za katere obstaja svoje strahove prepustiti Bogu, glede 
majhna možnost, da se zgodijo, se ne skrbiš. strašljivih stvari pa se boj šele takrat, ko se 

zgodijo.

RAZISKOVALCI
Delovni list 16 – starejša skupina
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17. lekcija 
JJAKOB V HARANU IN POROKA 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 29,1–30

ZLATA VRSTA:
»Samo stanovitnost vam je potrebna, pa boste izpolnili Božjo voljo in tako dosegli, kar je 
obljubljeno.«

Heb 10,36

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

sorodnikom v Haran (glej 16. lekcijo og in mu v sanjah obljubil 
Abrahamov blagoslov (primerjaj s 1 Mojz 28,20–21). Jakob je želel sprejeti Boga kot svojega 

ino. Jakob je pri njih delal in se hkrati zaljubil v 
Rahelo. Ker sam ni imel nobenega premoženja, je sedem let služil za Rahelo. Po sedmih letih 

nadaljnjih sedem let za Rahelo. Ker pa je Jakob ljubil Rahelo bolj kot Lejo, je Bog storil, da je 
Leja rodila otroke, Rahela pa je rodila šele veliko let kasneje. Po štirinajstih letih služenja je 
Jakob ostal še nadaljnjih šest let v Haranu. Bog je blagoslavljal njegovo delo in imel je veliko 

1.2 OSEBE

- Jakob (glej lekcije 14 do 16).
- Bratje (v. 4) = pastirji. 
-

Le
-
- Laban: Betuelov sin, Nahorjev vnuk, Rebekin brat

- Možje iz mesta.
- Zilpa: Lejina dekla, Jakobova stranska žena.
- Bilha: Rahelina deklca, Jakobova stranska žena. 

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Dežela sinov vzhoda. 
- Haran (glej 16. lekcijo). 

Glej 15. lekcijo.
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1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica

(primerjaj s 1 Mojz 24,19–20). Poleg vodnjaka so imeli tudi lesena ali kamnita 

-
- Vrstici 11 in 13: »poljubil« = s poljubom so se pozdravljali sorodniki; javno je bilo to 

dovoljeno.
- Vrstica 14: »zares si moja kost in moje meso« = krvno sorodstvo, lahko bi pomenilo 

posvojitev. 
- Vrstica 18: »služil ti bom sedem let« = cena za nevesto, ponudba za 
- Vrstica 22: svatba = trajala je okrog sedem dni –

(primerjaj s 1 Mojz 24,65). 
- Vrstica 23: »je šel k njej« = Jakob vzam

odnos. 
-

žena; to je dovoljeno celo po zakonu. 1 Mojz 1 in 2 govori o le eni zakonski zvezi, 
prav tako preroki; zarad zakonskih zvez (poligamije) je prihajalo do rivalstva in 
prepirov (glej 5 Mojz 21,15–17

- Vrstica 27: služil = kot suženj, biti podrejen, poslušen, delati, biti odvisen od 
nadrejenih.   

2. VODILNA MISEL

Druge možnosti:
-
- Služiti iz ljubezni. 
-
- Bog ne izpolni vseh naših želja, izpolni pa vse svoje obljube.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

je 

Rahel
otroke pri mlajši skupini je pomembno, da vedo, da je Jakob zelo ljubil Rahelo in je služil iz 
ljubezni do nje.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Z že znanimi vizualnimi glej 16. lekcijo) ponovite zgodbo iz prejšnje 
lekcije in današnjo zgodbo zgolj nadaljujte.

3.2.2
vse to zaradi ljubezni do nas. 

3.2.3 Vsak otrok naj na li

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3.3.1 Za pripovedovanje zgodbe uporabite tablo in slike, ki jih pripravite sami. Pomagate si 
lahko s 

3.3.2 ) pripovedujte zgodbo v naslednjih 
korakih: 

Prihaja tudi Rahela z ovcami; Jakob se je zelo razveseli in odpelje kamele stran od 
vodnjaka, napoji ovce in pozdravi Rahelo.

Laban pozdravi Jakoba. Sprejme ga v svojo družino. Jakob pripoveduje o sebi in cel 
mesec dela pri Labanu.

zanjo. 
Jakob je sedaj že sedem le

– velika svatba z veliko povabljenci, pojejo in jedo, vsi so 
veseli.

v enem šotoru, toda naslednje jutro je Jakob žalosten. Laban mu je za ženo dal Lejo, 

zanjo moral delati še dodatnih sedem let. In iz ljubezni do Rahele to tudi stori. 

3.4 UTRJEVANJE 

3.4.1 ) v manjšem formatu. 
Pobarvajo naj oba kroga in ju spnejo v sredini, tako da se lahko vrtita. 

3.4.2 Vsakemu otroku dajte list z napisom: »Služiti iz ljubezni!« in nato še svetopisemski 
tekst iz 1 Mojz 29,1–30 ter šablono s pastirjem in ovco ( ). S 

– napis »služiti iz ljubezni« naj 
prekrijejo in šablono dajo na papir. Vz

-15 cm nad listom. Naj pustijo, da se posuši 
in nato odstranijo šablono.

3.4.3 Delovni list – ljubezenska zgodba.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Veliko otrokom se dandanes hitro izpolnijo vse materialne želje in njihove potrebe so 
potešene. Vendar je med njimi še vedno nezadovoljstvo in nehvaležnost. Ne poznajo radosti, 

sih jih preganja le pohlep. Ta delno vzgojen 

odnosu z drugimi. V obdobju pred poroko in pri pripravljanju na poroko je potrebno, da so 
ljudje potrpežljivi, da se na

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otrokom pokažite vrtnico in jim ob tem pripovedujte zgodbo. Ko nekdo zagleda popek 
vrtnice, se razveseli in želi videti, kako bo izgledala ko se razcveti, kakšne barve bo in 

pripovedujte današnjo zgodbo. 

4.2.2
Otroke razdelite v dve s

frazo? Otroci lah Nato se 

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Oblecite se v pastirja in pripovedujte zgodbo z Jakobovega vidika (ki sedi ob vodnjaku) – glej 
tudi 3.3.2.

Poro
se je poškodovala – obvezal sem rano in ovco nesel; prispeli smo do hleva, skotili sta se dve 
ovci, obe sta zdravi in lepi.

Pogled nazaj: Kako dolgo že opravljam to del

(Jakob spet pride v prostor) vznemirjen: to ne more biti res, kakšna nesramnost. Zakaj me 

Ponudba – m z Rahelo, vendar moram služiti še dodatnih sedem let. To ni 
malo, vendar jo zelo ljubim in iz ljubezni do nje bom to storil. 

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Z otroci na kratko 
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Biti mlad pomeni se pripravljati na ljubezen in zakonsko zvezo. Navajati se na 
ljubezen ne pomeni poskušati stvari. Ampak pomeni dobiti spoštovanje do sebe in 

želimo slišati, videti in misliti dobre stvari. Za svoje življenje si moramo postaviti 
merila, ki jih ne moremo najti kar na cesti. Najboljše merilo, ki si ga lahko postavimo, 
je še vedno Božja beseda. Glede ljubezni ne bomo našli nobenih receptov, lahko pa 

ubezen. Merilo ljubezni v Novi zavezi je, 

in ga obogatilo. Vaditi se v ljubezni torej p
premagati sam sebe in da ne stojiš pred drugimi le z zahtevami, ampak da sposoben 
tudi nekaj podariti. K tem mislim morate dodati konkretna navodila in jih skozi 
pogovor obdelati z otroci. Npr. zakaj ne poskušati na spolnem odnosu pred zakonsko 
zvezo? Kaj dobrega lahko vidimo, beremo, slišimo in delamo? Kako ravnam s svojimi 

4.4.2

katera potem poskušajte skupaj odgovoriti.

4.4.3 Delovni list – ljubezenska zgodba. 

5. PRIMERNA PESEM

- Stanovitnost = potrpežljivost, vztrajati, ne izgubiti upanje, vzdržati, prenesti. 
-
- Obljuba = potrditev, privolitev, zagotovitev, Božja napoved – njegovo usmiljeno 

delovanje povezano z njegovo zvestobo.
Zlato vrsto napišite na tablo ali folijo v posameznih delih. Otroci naj poskušajo urediti 
besede po pravilnem vrstnem redu. 
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18. lekcija
JJAKOB SE PONOVNO SRE A Z EZAVOM 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojz 31,3–7, 17–18; 32,4–12

ZLATA VRSTA:
»Bodite drug do e tudi 
vam Bog milostno odpustil v Kristusu.«

Ef 4,32

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Jakob je 20 let v Haranu (glej 17. lekcijo). V zadnjih  šestih letih je obogatel. Laban in njegovi 
sinovi postanejo zavistni. Zdaj pošilja Bog Jakoba nazaj v svojo domovino. Bog mu obljubi 

pošlje glasnike, ki bi ga naj spravili v dobro voljo. Ko ugotovi, da mu prihaja Ezav naproti v 
spremstvu 400 mož, je njegov strah le še na dva dela, da bi v 
primeru napada ohranil del svojega imetja. , ki ga je po milosti 

-ta ga je blagoslovil. Kmalu zatem 
sprejetje.

1.2 OSEBE

-
ponižen in se podreja (glej 14. 15. in 16. lekcijo).

- Rahela (glej 17. lekcijo). 
- Leja.
- Jakobovi otroci: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Neftali, Gad, Aser, Isahar, Zabulon, 

Dina, Jožef.
- Ezav: Jakobov starejši brat, Jakob ga imenuje gospod = tako so služabniki nagovarjali 

svoje nadrejene (glej 14. in 15. lekcijo). 
- Bog.
- Glasniki: so prenašali .
- 400 Ezavovih mož.
- Ljudstvo: ljudje, Jakobovi služabniki in služabnice (primerjaj s 1 Mojz 30,43).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- (1 Mojz 31,18) = Palestina, zahodni Jordan (glej zemljevid 
18/a). 

- Padan-Aram: dežela Aramejcev = Haran je ležal na sredini Evfrata, osrednja 
Mezopotamija.

- a
gozdom.

- Polje: od kraja, kjer je živel Laban (1 Mojz 
30,36).
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1.4 DOGAJANJA

20 let po Jakobovem begu (glej 14. in 15. lekcijo). 

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 31,3: primerjaj z
Rim 8,31; Ps 118,6). 

- Vrstica 31,5: »n do mene, kakršen je bil 

- Vrstica 31,5: = jasna razlika, ovih malikov.  
Jakob ne pravi »moj Bog«.

- Vrstica 31,5: »je bil z menoj« = za bogastvo se mora zahvaliti Bogu,
.

- Vrstica 31,6: »služil z vso svojo «
1 Mojz 31,40).

- Vrstica 31,7: varal goljufati, lagati.
- Vrstica 31,18: živino, ki si jo je pridobil = kamele, krave, koze, ovce, osle.
- Vrstica 32,6: našel naklonjenost = usmiljenje, dobro voljo, dobrotljivost, ljubezen, 

.
- Vrstica 32,11: »nisem vreden« = malo, nizko, enostavno.
- Vrstica 32,11: izkazati dobroto .
- Vrstica 32,11: zvestoba= ustaljenost, zanesljivost, upati, zaupati. Nekaj na kar se lahko 

zaneseš. Izpolniti obljubo. Stvar volje. Držati svojo besedo.

2. VODILNA MISEL

j, kdo bo proti meni?
Druge možnosti: 

- Vrni se na kraj .
- Bog izpolni, kar obljubi in je dober z menoj.
- Slabe stvari iz preteklosti uredi in našel boš spokoj ter mir.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

. poglavje, o želi 
obogateti. Toliko bolj 
vedno boji ljudi, posebej svojega brata Ezava. Seveda je to razumljivo, saj preteklost še ni 

, kako se Jakob obrne na Gospoda in ga 

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Z otroci iz trdega papirja izrežite ljudi (Jakoba, žene, otroke, služabnike) in živali (glej 
). Tako lahko ponovite prejšnjo zgodbo in nadaljujete z današnjo. 
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Ezava in nekaj mož ter pokrajino (drevesa in grmovje, šotore in hribe) pripravite 
vnaprej.

3.2.2 Ponovite z ) in dovolite, da 
otroci sami vrtijo ter potem nadaljujte z današnjo zgodbo.

3.2.3 S sabo prinesite sliko na kateri sta dva prijatelja in jo razrežite v sestavljanko. Otroci 
naj na tabli sestavijo sliko. Pogovorite se o tem, kakšne so prednosti
poleg sebe. Kakšen naj je naš bližnji, naš prijatelj oziroma kakšen naj ni.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

, ki jih izdelate sami ( ). Postavljate 
jih lahko na tleh ali na mizi. Pripovedujte v naslednjih korakih: 

Jakob – posluša kaj Bog govori in razmišlja kaj in kako narediti, misli na Božjo obljubo.
Zraven dodajte ženske – Jakob jim pripoveduje o nastali sit

na njegovi strani.
Priprava na potovanje – kdo vse bo šel z njim, kaj bo Jakob vzel sabo? (živali, služabnike 

in otroke).
Glasniki gredo naprej. Zakaj? – D
Ezav prihaja z velikim spremstvom naproti.

Jakoba je strah – zakaj? (
dela.

Jakob moli – zahvali se za vso skrb in prosi za rešitev.
Jakob in Ezav se spravita – zelo pomembno je, da to omenite.

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 z otroci ponovite zgodbo (primerjaj s 3.3).

3.4.2 Kakšen je Bog danes? (isti) Kaj nam je podaril? Kaj nam je dobrega naredil? Kdaj nas 
je obvaroval, kdaj stvari spremenil na dobro? Z otroci se pogovarjajte o 
želijo, lahko povedo ali narišejo kaj so sami doživeli.

3.4.3 Skupaj povejte stavek: »Bog je za nas!« Ali si to želimo? Zakaj je to dobro za nas? 
Zahvalimo se za to!

3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 18 – mlajša skupina. 

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri pripravah je pomembno, da preberete prejšnji tekst. Dobro bi bilo omeniti nekaj stvari od 
prejšnje lekcije e njegovo življenje odvisno od Božje milosti in 

Starejši otroci želijo biti bolj 
samostojni in neodvisni. njo tudi hvaležni. 
Spoznati morajo, da je dobro imeti Boga na svoji strani in da nam Bog želi vedno le najboljše.
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otroke razdelite v dve moštvi, ki si sedita nasproti. Vsako moštvo pa se razdeli na  
vratarja, branilca, sredino in napadalca. Vsak otrok dobi Biblijo in jo drži v zraku. 
Zdaj povejte svetopisemsko vrstico, ki govori o neki Božji lastnosti. Najprej naj 
svetopisemsko vrstico v Bibliji ,

gol. Vprašajte, , koga bi 
želeli imeti v svoji skupini. Vprašajte tudi zakaj?

Potem nadaljujte in povejte, da bomo danes slišali zgodbo o zelo slabem igralcu, ki je 
bil na koncu vseeno zmagovalec, ker je imel zmagovalca na svoji strani.

4.2.2 Besedo »strah« ah 
in kako sploh pride do strahu? Naj otroci pripovedujejo. Kako se spopadamo s
strahom in kako se odzivamo?  

4.2.3 monolog in pripovedujete, da imate slabo vest. Že dolgo vas
te najti miru. To je huda stvar. Poiskali bomo dobro rešitev.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE (glej tudi 3.3)

4.3.1 Zgodbo pripovedujte z Jakobovega vidika. Prikažite, da mu je B
spet govoril, da ga ni pozabil. Pomembno je omeniti, da je Jakob vedel, da ni obogatel 
zaradi svoje pameti, ampak zaradi Božje milosti. Pri pripovedovanju se lahko 
poglobite tudi v to, zakaj se je Jakob ravno v strahu za svoje življenje obrnil k Bogu.

4.3.2 Druga možnost bi bila, da pripovedujete z Rahelinega ali Lejinega vidika. Lahko 
tako, kot da se onidve pakirata in pri tem gledata na pretekle dogodke ter 

potem naprej vse do sprave z Ezavom.

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 S v tekstu namige, ki kažejo na to, da je Bog bil z Jakobom. Kje 
in kako smo to sami doživeli? Katere obljube lahko najdemo v Novi zavezi, ki nam 
kažejo, da je Bog z nami?

4.4.2 Vprašajte koba strah? Kako je do tega prišlo in kaj je naredil.

4.4.3 Kako se je Jakob osvobodil slabe vesti? Nerazrešena stvar z Ezavom se je rešila.

4.4.4 Raziskovalci: Delovni list 18 – starejša skupina. 

5. PRIMERNA PESEM

- Dob
(Gal 5,22).
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- Usmiljenost: – ker smo sami dobili 
1 Jn 1,9; Ps 32,3–5).

6.1 late vrste pri mlajši skupini – ob izgovarjanju zlate vrste zraven 
kažite:
»bodite drug do drugega« = pokažite na drugega in nase

»usmiljeni« = božajte drugega

»kakor je … Bog« pokažite navzgor
»milostno odpustil« = vsi v krogu si podajo roke
»v Kristusu« = pokažite križ. 

6.2 –
eno nalijte vodo in s prelivanjem vode v druge posode, ponavljajte zlato vrsto (glej 

).
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ek 18/b
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RAZISKOVALCI
Delovni list 18 – mlajša skupina
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RAZISKOVALCI
Delovni list 18 – starejša skupina

Jakobovo ime pomeni »peta«, 

vse prednosti starejšega brata. 

postati 
Nekega dne je 

–30). Kasneje 

 

stricu Labanu. Na poti mu je 

–
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19. lekcija
JJO E OVE SANJE 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1.Moj. 37,1-11

ZLATA VRSTA: 
» «

Ps 27,1

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

S 1 Mojz zgodbi . To je zgodba o razodevanju Božjega 
vodstva in blagoslova v življenju ljudi: Jožefa. Tudi Jakob se je s svojo družino utaboril v 
Hebronu, kjer sta prej živela Abraham in Izak. 
družinah ter se ukvarjali z živinorejo. Poglavar te družine je bil Jakob. Jožef je l
skupaj ob rojstvu 
Benjamina prevzela vlogo matere tudi pri Jožefu. Jožefovi polbratje so bili bistveno starejši 
od njega in že zdavnaj odrasli možje. V Jakobovi družini, ki je imela Božjo obljubo, pa so 
vsekakor bile so kalile njihovo skupnost:
- samovoljno, (primerjaj s 1 Mojz 34); 
- primerjaj s 1 Mojz 35);
- velik Rubenov greh kot prvorojenca (primerjaj s 1 Mojz 35)
- o Jakobovih sinovih so ljudje grdo govorili (primerjaj s 1 Mojz 37). 
Jožef, Rahelin sin, ki je bila Jakobova ljubljena žena, pa je bil njihovo nasprotje. V njem je 
Jakob videl nositelja blagoslova in obljub ter ga je zato ljubil bolj kot ostale sinove (kar ne 
pomeni da ostalih ni ljubil). Ko je Jakob gledal , je to sicer bilo v
soglasju z Božjim , vendar je on temu dodal Jožefova dolga
halja, katera ga je prikazovala kot nekaj izjemnega. To je seveda pri bratih izzvalo
jezo (= se s

ki bi naj vsem služila kot rešitev. Jožef ni spoznal oziroma ni 
dobil neposrednega Božjega razodetja, kot ga vidimo pri Abrahamu, Izaku in Jakobu; Bog je
Jožefa že l po skrivnostnih poteh.
Tisto kar pospeši razvoj zgodbe, so dvoje Jožefovih sanj (primerjaj s 1.5). Slikovite sanje, ki 
jih je bilo potrebno razložiti. Prve sanje so razlagali bratje, druge pa sam Jakob – razlage so 
imele sicer pravilno težo, vendar so bile pretirane (Jožef zagotovo ne bo kralj, sploh pa ne nad 
svojimi brati). V nadaljevanju so 
ozdravitve in so se zato vse bolj poglabljali v jezo do svojega brata. Jakob pa je po prvem 

i o tem, vendar je to ohranil v svojih mislih! Sicer so bratje spoznali, 
da je to govoril Bog, vendar niso hoteli priznati njegove volje in so še naprej zavidali Jožefu
kot tistemu, ki mu je bila dodeljena posebna »božanska« pozornost. Jožef je svoje sanje
povedal zelo drzno in odkrito – vendar – in zaradi teh sanj tudi ni postal aroganten. 

in je Jakob, ,
izgubil nadzor nad njimi (primerjaj s 1 Mojz 37,13). ku poti so nad Božjim 
izvoljenim narodom temni oblaki, vendar si Božja odrešitev utira pot tudi v tej temi. Zdi se, 

ovo zavezo.
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1.2 OSEBE

- Jakob: (glej 14. lekcijo, 1.2). 
- Bilha: Rahelina dekla, katero je Rahela dala Jakobu za ženo.
- Sinovi Bilhe in Zilpe (Lejina dekla): Dan in Neftali, Gad in Aser, ki so bili rojeni v 

Padan-Aramu.
- Jožef: 

ali zapisano, da je Jožef pred-slika Kristusa, lahko opazimo 
veliko skladnosti –
v globino, povišanje, blagoslov poganom, sprava.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Jakob z družino živi v Hebronu (= zveza), kjer sta se nahajala že Abraham in Izak v 
preteklosti.

268 let po Abrahamovem rojstvu. Jožef je bil star 17 let, Jakob pa 108 let.

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 3: dolga suknja = pomen besede ni povsem jasen, najverjetneje je to bila dolga 
obleka do gležnjev z rokavi in je vsekakor odlikovala tega, ki jo je nosil. Vzvišen 
položaj te osebe je jasen
opravljati nobe arilom v obliki suknje je l
Jožefa kot poglavarja nad družino po njegovi smrti.

- Vrstica 4: »niso mogli z njim prijazno govoriti« povedano – med sabo se 
pozdraviti oz. se prijazno (v miru) pogovarjati. Pozdrav tukaj ne 

pomeni le neko frazo, (kot jo razumemo danes), ampak to predstavlja mir, znak 
neskaljene skupnosti in sloge, nenazadnje pomeni tudi blagoslov. Tako ta izraz, 
nezmožnost prijazno govoriti, pravzaprav pomeni napoved vojne, zlom skupnosti, 
znak nesloge in prekletstva.

2. VODILNA MISEL

Prekinitev odnosa z Bogom vodi do zloma v družini (kdor ne živi v skladu z Božjo voljo, ima
sovraštvo namesto ljubezni, zavist in ljubosumje namesto skupnosti in ni skupnega veselja). 
Druge možnosti: 

- Bog svoj namen (ki je višji od našega namena) odrešitve in ozdravitve na teh krivih 
poteh Jakob .

- Bog na razvalinah te družine, ki je imela vse obljube, gradi svoj izvoljeni narod.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

velik napet lok, prvem delu (Jožefove 
sanje) še ni bilo (in ni smelo biti) vse razjasnjeno, odgovorjeno in rešeno. Šele kasneje 
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postane jasno, da so se Jožefovi bratje jezili nanj brez vzroka. so ljubosumje, 
zavist, arogantnost (hotet -teh, kot so nezadovoljstvo, 
prepiri, neprijaznost, so že del otroških življenj. Pripovedovanje polno napetosti je vedno 
najbolj .

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Otrokom pokažite sliko velike družine ( ali –
Jakobova velika družina). , veselja, 
zadovoljstva itd. Nato govorite o stvareh, ki kalijo takšno vzdušje in dovolite otrokom, 
da govorijo o svojih (družinskih) sporih. 

3.2.2 Enega izmed otrok izpostavite in mu dajte neko darilce (npr. kaj sladkega) ter nato 
opazujte in govorite o reakciji ostalih otrok. 

3.2.3 nomadsko
skupino: stole dajte na stran, vsi se usedite na tla, na glave si položite orientalska 
pokrivala, se ogrnite v pisana ogrinjala ipd. in že smo sredi dogajanja. Ta uvod je sicer 
zapleten, vendar je lahko kasneje ponovno uporaben (tudi npr. za majhne igre z 
vlogami).

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pripovedovanje zgodbe razdelite do ( ):
O Jakob s svojo družino; Jožef in dolga suknja.
Bratje se iz zavisti in sovraštva ne morejo z Jožefom; on je za njih » «

(primerjaj s 1.5). 
Jožef pove svoje prve sanje (otrokom pojasnite besedo snop). 
Jožef pove svoje druge sanje. Jakobova reakcija. Sovraštvo bratov.
Jožefovi bratje sedaj niso le polni sovraštva, ljubosumja in zavisti, ampak z Jožefom in 

, pravzaprav tudi 
skupnost z Bogom. Kako pa zdaj naprej? Kdo še lahko pomaga?

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Odigrajte kako Jožef pripoveduje svoje sanje in kako bratje in Jakob na to reagirajo.

3.4.2 Uganka prikazov (šarada): nek otrok naj brez besed prikaže nek pojem iz zgodbe, 
drugi pa morajo uganiti, kaj prikazuje. naj bi bila enaka eni 

uganiti. 

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 19 – mlajša skupina. 

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

s tem bnašanja v tej zgodbi, so za starejše otroke življenjski in živa
slika družine ter njihove okolice (šola, krog prijateljev). Pri tem na osnovi zgodbe navežite in 
prikažite, kakšna je pot zavisti, ljubosumja in sovraštva. Pomembno je poudariti, da je imel 
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Bog vsemi udeleženci namen najti
hoteli spoznati. Pogovarjajte se o zaupanju v dobro Božje vodstvo, še posebej tam, kjer 

(glej tudi 3.1). Omenite tudi, kako je Gospod Jezus,
Jožef, il. S tem lahko 

v svojem
zavistjo ter sovraštvom.

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o situacijah, v katerih igrajo vlogo naslednji pojmi: nekoga bolj izpostaviti 
kot drugega / t, ljubosumje / sovraštvo; npr.

di kakšna igra z 
zamenjavo vlog, kjer pa se naj ne bi podala rešitev, ampak bi služila le kot
prehodu na zgodbo.

4.2.2 Odigrajte scene (brez besed) iz Jakobovega življenja, ki so otrokom znane že iz 
prejšnjih lekcij (glej od 14. do 18. lekcije). Otroci naj uganejo za kateri dogodek gre. 
Tako 

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 v pripovedovanju zgodb, lahko prav tako kot pri mlajši skupini, zgodbo 
pripovedujete tudi pri starejši skupini. Vendar pa vmes ob pripovedovanju morate 
obdelati mnenja in opazovanja otrok. Za skupino, ki je z zgodbo že seznanjena, ta 
izvedba ne pride v poštev. 

4.3.2 Z otroci preberite zgodbo iz Svetega pisma in jo nato odigrajte v posameznih 
situacijah. Pri tem poudarite delovni vsakdan (težko življenje pastirja, skrhan odnos 
med Jožefom in njegovimi brati, zaupen odnos med Jakobom in Jožefom) in posebne 
dogodke v vsakdanjem življenju (dolga suknja

do Otrokom dovolite, da pojasnijo svoje 
obnašanje v odigranih vlogah. Poudarite, da je razpoka v
Vprašanje: Kaj (Kdo) lahko zdaj še pomaga? Ob tem pokažite sliko (glej 

). 

4.4 UTRJEVANJE (glej tudi 3.4)

4.4.1 Na zlomljeni sko :
- pri zlomu so udeleženi vsi kosi;
-
bi razpoke ostale vidne na predmetu;
- zadovoljivo obliko, izgled in uporabnost bi dobili le z novo skode
Tako tudi B ponovno zlepijo, 
ampak, da postane vse novo. Samo on lahko Jožefu in njegovim bratom pomaga in on 
to tudi del . Jožefa vodi po dolgi poti, da 

s svojo veliko poklicanostjo, njegove brate pa vodi k temu, da 
spoznajo svojo krivdo. Otroke vprašajte
zavistjo, ljubosumjem in sovraštvom do drugih? (primer Gospoda Jezusa). Kaj naj 
na
vrste«).
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4.4.2 Raziskovalci: Delovni list 19 – starejša skupina. 

5. PRIMERNA PESEM

Zlato vrsto si naj otroci zapomnijo simbolov ( ):
prib

pripnete na tablo za flanel ali jih narišete na folijo.
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RAZISKOVALCI
Delovni list 19 – mlajša skupina
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Spodaj je navedenih nekaj svetopisemskih vrstic, ki opisujejo 
sre ne ali blagoslovljene ljudi. Katere izmed teh opisujejo tebe? 
Sestavi besede iz razmetanih rk, da dobiš pravilne 
svetopisemske vrstice.  
 

Glej, sre e  l e ,        
          I N J A O P O M 
J  ,  
 

l r l e ,  j e   ,  
       D R M O O S T 

,  s  r    
    R A Z N O S T U M 
Pre r  ,  
 

e  es e, l r , e s e    ! 
           E L A L I D 
J e  ,  
 

l r     sr , j    le l  
      M I T S I  
M ej ,  
 
T  e  r   r el , l r ! 
      P R A  N O S T I I  

 Pe er ,  
 

l r , e s r  r s s e  e   
 , s j    D  sl e  

M O T I J O S R A 

RAZISKOVALCI
Delovni list 19 – mlajša skupina
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 Pe er ,  
 

       Po vrsti izpiši  

 
 

L Z A V I S T

J A K O B B V

U N H A R O Z

B I L H A G I

O Ž R M T O L

S U K N J A P

U R A H E L A

M D E J N A S

J O Ž E F N I

E J A Z E J I

RAZISKOVALCI
Delovni list 19 – starejša skupina
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Ko se zelo razjezim 
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20. lekcija
BBRATJE PRODAJO JO E A V EGIPT 

SVETOPISEMSKI TEKST: 
1 Mojzesova 37,12–36

ZLATA VRSTA: 
»Kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod.«

Iz 55,8

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Ker je Jakob ljubil svoje sinove, je bil v skrbeh za njih. Nahajali so se v Sihemu, kraju, kjer so
kasneje po bil Jakobov najljubši
sin in zaradi tega lo vse do 
sovraštva. To sovraštvo se je še stopnjevalo, ko je Jakob Jožefu podaril posebno suknjo in ko 
je Jožef povedal družini svoje sanje.

e zaradi Rubenovega 
posredovanja. Na koncu so se bratje zmenili, da bodo Jožefa vrgli v vodnjak. V kratki 
odsotnosti Rubena se je pripetilo, da so ostali bratje Jožefa za denar prodali karavani 
Izmaelcev, ki so ga odpeljali v Egipt. Jakobovi sinovi so se tako znašli v zelo težki situaciji, v

. Jožefovo suknjo

vendar je Bog imel z Jožefom reskrba svojega naroda v Egiptu.

1.2 OSEBE

- Jakob: (= Izrael) – glej 14. lekcijo, 1.2.
- Jožef (On [Bog] naj doda): Jakobov enajsti sin; prvi Rahelin sin (glej 19. lekcijo 1.2). 
- Neki mož (v. 15): mož, pove Jožefu, kje se nahajajo bratje.
- Ruben (heb. »videti« ali »glej, sin«): Jakobov in Lein najstarejši sin (glej 1 Mojz 

29,31–32).
- Juda (= slaviti, izpeljanka iz besede slavlje

predlog, da naj Jožefa raje prodajo kot pa ubijejo (glej 1 Mojz 29,35).
- Izmaelci (midjánski trgovci): zamenjava imen »Izmaelci« in »Midjanci« (v. 25, 27, 

28, 36) zaradi tega, ker I Izmaela, ampak tudi
midjánske trgovce ter je t plemena, da so

potomci Midjána, Keturinega sina, ki ga je rodila Abrahamu (glej 1 Mojz 25,2).
- Potifar: faraonov dvorjan v Egiptu (poveljeval je služabnikom).
- Jakobovi sinovi: nositelji dvanajstih imen rodov Izraela.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Hebron: kraj Jakobovega bivanja.
- Sihem: mesto v Efraimskem gorovju, približno 80 km severno od Hebrona.
- Dotan: približno 20 km severno od Sihema, na severnem obrobju Efraimskega 

gorovja, tam so bili dobri pašniki za pašo. Tukaj je Jožef našel svoje brate. Dotan je 
ležal na trgovski poti proti Egiptu ( ). 
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Glej 19. lekcijo, 1.4. 

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 13: Izrael = »Božji bojevnik«, to ime je Jakob dobil od 
Boga.

- Vrstica 19: sanje = Bog Jožefove sanje uporabi kot sredstvo 
razodetja – – vendar pa tega 

zavidajo (1 Mojz 32,29).
- Vrstica 20: vodnjak = v skalo vklesane vdolbine ali jame, ki so 

služile za preskrbo z vodo v sušnih mesecih (primerjaj s Ps 
69,16; 88,5–7).

- Vrstica 21: »rešiti iz njihovih rok« = obvarovati ga pred smrtjo.
- Vrstica 22: »rok pa ne polagajte nanj« = ne umorite ga.
- Vrstica 23: pisana dolga suknja

naklonjenosti. Da so , je pomenilo, da ga zasramujejo in prezirajo 
(primerjaj z Jn 19,23–24).

- Vrstica 25: kozlinec, mastiko in ladan = dišavne smole, uporabljali so jih v medicinske 

- Vrstica 26: skriti njegovo kri = prikriti umor.
- Vrstica 28:

sužnja je bila okrog 30 šeklov. Za ne povsem
(primerjaj z 2 Mojz 21,32; 3 Mojz 27,4–5 in Mt 26,15). 

- Vrstica 30: pretrgati enako v 34. in 35. vrsti. 
- Vrstica 35: pod zemljo = šeol, kraljestvo mrtvih, v tem primeru je to globok izraz 

, da bo žaloval vse do smrti.

2. VODILNA MISEL

Druge možnosti: 
- Bog skrbi za nas (Jakob je bil zaskrbljen za svoje sinove in je zato k njim poslal

Jožefa, prav tako je Bog bil zaskrbljen za nas in je zato poslal svojega sina Jezusa).
- Zavist evanje vodita do sovraštva in razmišljanja o umoru.
- Bog nas ne obvaruje vedno pred trpljenjem, vendar je vedno ob nas.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

ne pojavijo že v prvem delu poglavja
(primerjaj z 19. lekcijo), se bodo zagotovo v tem odlomku. Otroci se lahko hitro poistovetijo z

, poslušnim Jožefom, ki na pašnikih v Dotanu doživi najbolj 
v zgodovini svoje družine. Otrokom pokažite, da ima Bog Jožefovo življenje 

v svoji roki. naj otroci 

 vodnjak 
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spoznajo skrb staršev, ko njihovih otrok ni domov. Iz tega lahko otroci razumejo 
Jakobovo skrb, žalovanje in stisko.

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Primerjalna zgodba (s seboj prinesite sliko kolesa): Niko je dobil od svoje babice kolo. 

in ga pustijo samega doma. Ko postane že pozno, ga njegova mama pošlje, naj
, ko ga zagledajo, ga pretepejo. 

Zavist je slaba in vodi do hudobnih dejanj. 

3.2.2 Nemi impulz: pokažite 3. in 4. sliko sanj (glej 19. lekcijo, pripom ) ter
otrokom dovolite, da ponovijo zgodbo iz prejšnje lekcije.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Na tabli ali foliji si pripravite poenostavljen prikaz Hebrona, Sihema in Dotana. Na njem so
naj pritrditev pripravljenih slik 1–7 (glej pripom ), s tem, da sta 
sliki in pritrjeni na isto mesto.
Slika ljubljenega sina k sebi, da bi ga poslal k bratom v Sihem. 
Skrbi ga za svoje sinove in zanima ga, kako se godi njim in živini (omenite, da starše iz 
ljubezni skrbi, kje se nahajajo njihovi otroci).
Slika : Ko Jožef prispe v Sihem, i mož mu pove,
da so šli naprej v Dotan. 
Slika je 
uspelo
Slika suknjo in ga vržejo v vodnjak.
Slika : Potem se usedejo, da bi jedli, medtem pa se jim približuje karavana trgovcev, ki so
na poti v Egipt.
Slika : Na Judov predlog Jožefa za 20 srebrnikov prodajo trgovcem.
Slika : Sinovi k Jakobu pošljejo sela z Jožefovo suknjo, prepojeno s krvjo kozla. Jakob 
zaradi tega misli, da je Jožefa raztrgala kakšna zver in veliko dni žaluje za njim. Vendar je 
Bog z Jožefom.
Opomba: posamezne odlomke pripovedujte zelo živo, opisujte aze obrazov, tu in 
tam potegnite vzporednice z vsakdanjim življenjem otrok ter omenite nevarne korenine takega
obnašanja: zavist in sovraštvo. Pri tem poudarite, da Jožef v tej situaciji ni bil sam.

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 delo: za vsakega otroka pripravite kopijo Otroci naj srca 
pobarvajo (npr. izrežejo in preden ju zlepijo, naj 
med njiju dajo sukanec. Tako izdelajo obesek. 

3.4.2 Zgodbo pripovedujte kot tekst z luknjami in otrokom dovolite, da sami povedo 
(dopolnijo

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 20 – mlajša skupina. 
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejših otrocih bil poslušen svojemu 

brate in potem – bratom na koncu pristane kot 
suženj v Egi Na eni strani lahko nakažete na 

strani zaskrbljenega
pod varnosti njegove hiše. Tukaj se

ponuja priložnost, da nakažete na Boga in njegovega sina Jezusa. Jožef je v veliko primerih 
slika Jezusa Kristusa.

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o vprašanju: Zakaj starši za svoje otroke želijo, da jim je dobro? V katerih 
starši svoje otroke? Kako vi reagirate, ko spoznate, da vaše starše 

skrbi za vas?

4.2.2 Nemi impulz: 20 kovancev položite na mizo. Otroci naj v povezavi s kovanci povedo 
neko svetopisemsko zgodbo.

4.2.3 P cijah se nam je zgodila 
? Kako smo se takrat obnašali? O katerih osebah iz Svetega pisma vemo, 

da se je z njimi ravnalo 

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Z otroci obdelajte zgodbo s p ). Razdelite jim kopije 
svetopisemskega teksta in ga skupaj preberite. Med branjem naj otroci 

kraje (K) – na podlagi zemljevida ( ) lahko vidijo 
dejansko oddaljenost – razvrstijo posamezne dogodke (D) nekatere osnovne izjave 
(I). (O i za 

pošlje svojega ljubljenega sina Jožefa, ki 
se odpravi na pot. Jožef Kako bratje sprejmejo Jožefa. 

Veliko .
Na koncu otroke spomnite na Boga, ki je Jožefa vodil skozi vse to.

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otroci naj narišejo ali odigrajo kakšno sceno iz zgodbe (glej tudi 2).

4.4.2 lato vrsto (glej 6).

4.4.3 Kristologija: na poslanstvo Gospoda 
Jezusa in se pogovorite o tem
storil.

4.4.4 Raziskovalci: Delovni list 20 – starejša skupina. 
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5. PRIMERNA PESEM

Na barvast papir
v roki (kot pri igri s kartami), Potem se naj 
postavijo v takšen vrstni red, kot si sledijo besede zlate vrste in naj naglas izgovorijo besedo, 
ki so jo povlekli. Med igro oziroma poskušajte pojasniti, da ljudje rabimo 
veliko razumevanje Božjih misli in poti njihove tihe želje 

niso najpomembnejše, ker so Božje poti vedno boljše.
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Jožefa prodajo v Egipt – Jakobovo žalovanje

Sihemu, 
13 je Izrael rekel Jožefu: »Ali ne pasejo tvoji bratje pri 
Sihemu? Pojdi, pošiljam te k njim!« Jožef mu je rekel: 
»Tukaj sem.«
14 In rekel mu je: »Pojdi torej, poglej, ali se dobro godi 
tvojim bratom in ali se dobro godi drobnici, in mi 

je prišel do Sihema.
15 Ko je blodil po polju, ga je našel neki mož. Vprašal 

«

pasejo!«
17 Mož je rekel: »Odšli so od tod, slišal pa sem jih, ko 
so govorili: ›Pojdimo v Dotán!‹« Jožef je torej šel za 
brati in jih našel pri Dotánu.

p
19 Govorili so drug drugemu: »Glejte, tam prihaja 

20 Dajmo, ubijmo ga in ga vrzimo v kak vodnjak! 

videli, kaj bo iz njegovih sanj!« 
21 Ko je to slišal Ruben, ga je hotel rešiti iz njihovih 
rok. Rekel je: »Ne vzemimo mu življenja!« 
22 In Ruben jim je rekel: »Ne prelivajte krvi! Vrzite ga 
v tale vodnjak tukaj v pustinji, rok pa ne polagajte 
nanj!« Tako ga je hotel rešiti iz njihovih rok in ga vrniti 

23 Ko je torej Jožef prišel k bratom, so mu slekli 
suknjo, dolgo suknjo z rokavi, ki jo je nosil.
24 Nato so ga zgrabili in vrgli v vodnjak. Vodnjak pa je 
bil prazen, ni bilo vode v njem.

25 Nato so sedli in jedli kruh.
karavano 

Izmaelcev, ki je prihajala z Gileáda. Njihove kamele so 
nosile kozlinec, mastiko in ládan. Potovali so, da bi to 
spravili v Egipt.

ubijemo brata in skrijemo njegovo kri? 
27 Dajmo, prodajmo ga Izmaelcem, naša roka pa naj se 
ga ne dotakne, saj je naš brat, naše meso.« Bratje so ga 
ubogali.
28 Ko so tedaj šli mimo midjánski trgovci, so Jožefa 
potegnili in spravili iz vodnjaka. Potem so ga prodali za 
dvajset srebrnikov Izmaelcem in ti so ga odpeljali v 
Egipt. 
29 Ruben pa se je vrnil k vodnjaku in odkril, da Jožefa 

kam naj grem?«

suknjo v kri.
32
rekli: »To smo našli. Poglej, ali je to suknja tvojega 
sina ali ne!«
33 Ko jo je pogledal, je rekel: »To je suknja mojega 
sina! Divja zver ga je požrla. Raztrgan, raztrgan je 
Jožef!«
34 In Jakob je pretrgal 
raševino in dolge dneve žaloval za sinom.
35 Vzdignili so se vsi njegovi sinovi in vse njegove 

l. 
36 Midjánci pa so Jožefa prodali v Egipt Potifárju, 



178

RAZISKOVALCI
Delovni list 20 – mlajša skupina



179



180

RAZISKOVALCI
Delovni list 20 – starejša skupina



181

RAZISKOVALCI
Delovni list 20 – starejša skupina



182

21. lekcija
JJO E  PRI POTI ARJU 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 39

ZLATA VRSTA: 
»Kako naj torej storim tako veliko hudobijo in se pregrešim zoper Boga?«

1 Mojz 39,9b

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Dogodki iz 1 Mojz 39 se navezujejo neposredno na 37. poglavje. Tam so bratje Jožefa prodali
v Egipt. In tako se je v Egiptu, v Potifarjevi hiši, po Božji milosti vzpenjal, stopnico za 
stopnico, vse dokler ni postal nadzornik je 
Bog Jožefa pripravljal za kasnejšo službo kot namestnika kralja nad Egiptom. Napredovanje,  
uspešnost in visok položaj ga niso zavedli v nezvestobo. Nasprotno od Juda, ki je zavestno 
sodeloval v Kannanskem ju, je Jožef kljub bivanju v tuji deželi, ostal zvest svojemu
Bogu. Pri vseh svojih je l Bogu. Njegova trdna drža ga je pripeljala v 

– . Trpel je zato, ker so ga bratje prodali kot sužnja, sedaj pa je 
. Tu je trpel zaradi Božjega strahu in Bog mu je to štel v dobro. 

Tudi v 
Svetopisemski tekst lahko mo na tri dele: 

Jožefov postopni vzpon v Potifarjevi hiši;
preizkušnja, stanovitnost in iz tega nastalo trpljenje;

1.2 OSEBE

- Jožef (glej 20. lekcijo). 
- Potifar: višji faraonov uradnik in poveljnik telesne straže.
- Izmaelci: (v 37. poglavju so anci) – oboji so bili Abrahamovi 

potomci, plemena, Midjanci so bili del Izmaelcev (primerjaj z 20. lekcijo, 
1.2 in Sod 8,22, 24, 26). 

- Potifarjeva žena: zdi se, da njen odnos do moža ni bil najboljši, primerjaj s 14. vrstico,
kako govori o svojem možu – »on nam je pripeljal«.

- Potifarju.
- Ljudje v hiši: služabniki in služabnice v Potifarjevi hiši, ki so podrejeni Jožefu.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Potifarjeva hiša: Potifar je bil premožen mož, ki je ime (v.
5) ter sužnje oziroma delovno osebje (v. 11–14). Vendar nam Jožefova zgodba ne daje 
nobene ideje o tem, v katerem egiptovskem mestu je živel Potifar.

- : s tem je mišljen državni zapor, v katerem so se nahajali faraonovi jetniki (v. 20).
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V 1 Mojz 37,2 je navedena Jožefova starost 17 let (glej 20. lekcijo, 1.4). S 30 leti pa je bil 
pred faraonom (41,46). Dve leti je moral preživeti Glede na to je v Potifarjevi 
hiši živel približno11 let, od 17. do 28. leta starosti.

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Kannaom je slonelo na skupnem 
sporazumu. Sara je na primer imela sužnjo iz Egipta (primerjaj s 1 Mojz 16,1).

- Vrstica 2: »Gospod pa je bil z Jožefom« = Bog sam je Jožefa poslal v Egipt. Kako bi 
ga mogel sedaj zapustiti? (primerjaj s Ps 105,17). 

- Vrstica 4: »postavil ga je za oskrbnika svoje hiše« = dober 
iz Izraela, ki kasneje postane namestnik (drugi v deželi) 

- Vrstica 5: »je Gospod blagoslavljal zaradi Jožefa« = pogani so bili 
deležni Božjega blagoslova (primerjaj s 1 Mojz 30,27).

- Vrstica 6: » predal svoje hrane nekemu tujcu. Poleg 
tega so imeli niso jedli s Hebrejci 
(primerjaj s 1 Mojz 43,22).

- Vrstica 7: Egipt je v Veliko žena je 
bilo nezvestih svojim možem, saj so tam že takrat bile enakopravne.

- Vrstici 8–9: Jožef skuša vplivati ne vest Potifarjeve žene. Njeno ravnanje imenuje 
zaupa ter greh proti Bogu. Po zakonu se je 

prešuštvo obsodilo in kaznovalo (glej 2 Mojz 20,14; 3 Mojz 18,20; 5 Mojz 22,22). 
- Vrstica 12: obleka = je bila
- Vrstica 12: »zbežal« = ne iz strahopetnosti, ampak zato da ne bi podlegel skušnjavi

(primerjaj s 1 Kor 6,18).
- Vrstica 14:
- Vrstica 14: »Hebrejca« (tudi v. 17) = mišljeno je ,

katerega pokažemo nasproti tujcem.
- Vrstica 15: kot laž primerjaj s 

1 Mojz 37,31).
- Vrstica 17: Potifar mora svojo ženo 

v takšno nevarnost.
- Vrstica 19: »se je silno razjezil« = zanimivo je, da p na koga se je 

razjezil. Veliko razlagalcev Svetega pisma dvomi, da je Potifar bil 
v zvestobo svoje žene, da verjame njeni besedi. Jožefa sicer brez 
zagovora, vendar je ta kazen za obtožbe, ki so ga bremenila, bila zelo nizka. Po 
normalnem postopku , da bo Jožef obsojen na smrt.

2. VODILNA MISEL

Gospod Jezus je ob tebi, zato mu v vsaki situaciji ostani zvest. 
Druge možnosti: 

- Biti zvest je velikokrat težko, vendar je z Božjo bližino.
- Bog te vodi skozi vzpone in padce.
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3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

kot suženj, Potifarjev služabnik, oskrbnik ali pa tudi kot jetnik, se zaveda Božje prisotnosti. 
Zato tudi v velikih preizkušnjah ostaja zvest Bogu. Jožef ima pravilno sliko o Bogu. Takšne 
misli skušajte približati otrokom. Pri razlagi skušnjave bodite
lahko spolno poželenje Potifarjeve žene razložili s primerom skrivnega prijateljskega ali 
ljubezenskega odnosa, o katerem Potifar ne sme vedeti. 

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Primerjalna zgodba: petletni Tadej je sam v stanovanju s svoji bratom Tomažem. 
Mame že kar ni, saj je šla po nakupih. V kuhinji stoji skleda s piškoti, ki jih 
je mama dopoldan spekla za neko bolno sosedo. Prijeten, sladek vonj piškotov prihaja 
vse do otroške sobe. Tomaž nagovarja Tadeja, da poskusita piškote. Nagovarja ga z 
vsemi možnimi argumenti (z lakoto, saj jih je veliko, mama sploh ne
kakšen manjka …). Kaj naj stori Tadej? Dovolite otrokom, da sami predlagajo 
odgovore. Tadej naenkrat zagleda majhen križ, ki ga je sam izdelal za mamico in 
spozna bo opazila, da manjka kakšen piškot, bo vedel Bog, ki 
vse vidi! Zato se ne da pregovoriti od Tomaža in ne dovoli, da bi se sladkala s piškoti.

3.2.2 S sabo prinesite daljnogled in otrokom, da nekajkrat pogledajo skozenj. 
Nato se pogovarjajte o tem, za kaj se uporablja daljnogled, kaj vse lahko z njim vidimo 
in kaj na primer ostane nevidno. Bog ne rabi daljnogleda in vendar vidi vse, kar se 
dogaja na zemlji. sakega posameznega 

kaj le-ta razmišlja. Zato je pomembno .

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte v treh korakih ( ). Pri tem pripovedujte primerno 
otrokom in iz Jožefovega vidika. Za boljši prikaz lahko dogodek odigrate ali prikažete kot
predmetno lekcijo oziroma igro v peskovniku. Potrebujete naslednje figure: Potifar,
Potifarjeva žena, Jožef, ostali služabniki, paznik .

Slika 1 – Jožef kot suženj v Potifarjevi hiši: opišite dgovornosti, ki 
jih ima Jožef kot nov suženj – predvsem izpostavite
godrnjanja izpolnjuje vsa opravila, tudi tista najbolj umazana. Bog mu daje uspeh in zaradi 
tega postane Potifar pozoren nanj. aupa vse težje naloge, katere prav tako 
zvesto in pravilno opravi. Po nekaj letih Potifar Jožef upravlja 
z vsem in to z zadovoljstvom svojega gospodarja.

Slika 2 – skušnjava in Jožefova reakcija: pripovedujte o ponavljaj
Potifarjeve žene, da bi Jožefa zapeljala v greh in pri tem izpostavite njegov jasen NE. Tudi ko 

,
Ostati Bogu zvest mu je bolj pomembno, kot pa rešiti svoje življenje.

Slika 3 – p btoži. Za to, kar je hotela 
ona narediti, sedaj obtožuje Jožefa. Brez da bi se lahko zagovarjal Slika 4 –
sedaj je padel še globlje kot prej, ne samo, da je suženj, ampak tudi državni jetnik! Vendar je 

nadzornik nad 
drugimi jetniki. Ljudje, ki so okrog Jožefa, jasno vidijo, da je Bog z njim. 
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3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Na tablo pripnite slike dobrih in slabih del ter pustite otrokom, da jih pravilno
razvrstijo v 
naj smo mu poslušni tako,
nam bo pomagal. Nekatera »dobra« dela nam lahko že danes prinašajo rezultate, npr. 
prijaznost do tujih otrok (izguba prijateljev), da ne prepisujemo pri sosedu (morebitna 
slaba ocena) ipd. , kar je Bog , se spomnimo na 
to, da je bilo Jožefu težje kot nam. In kljub temu je ostal zvest Bog. To poskušajte 

3.4.2 Raziskovalci: Delovni list 21 – mlajša skupina. 

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Za starejše otroke je ta zgodba precej aktualna, ker se lahko iz nje povzame veliko povezav za 

ponujajo skrivno in so zelo vabljive (droge, alkohol, pornografija, ipd.). Jožefova reakcija v 
obliki bega, ki je edina možna pot iz skušnjave, ker se je zavedal Božje prisotnosti, lahko 
otrokom služi kot vzor v podobnih situacijah. Osnovni poudarek v tej svetopisemski zgodbi je
zvestoba do Boga tudi skušnjave in preizkušnje. Spolno poželenje Potifarjeve žene 
orišite le površno, da se izgubljajo v svoji fantaziji. Vendar 
nakažite na oblike spolnega zapeljevanja danes in pokažite,
Svetem pismu.

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Na kos papirja ali na tablo napišite
ostanejo bele barve, ). Potem 
ko otroci razberejo, za katero besedo gre, se pogovorite o njej: Zvestoba, kaj je to? 

lahko. Biti zvest je velikokrat še težje. 

4.2.2 Pogovor: sošolec ali sošolka ti ponudi revijo »Playboy« ali kakšno drugo dvomljivo
revijo. Kako se boš obnašal? Otroke izzovite z direktnimi (ciljnimi) vprašanji, pri tem 
pa pazite na to, da se pogovor odvija v pozitivno smer. Rezultat tega pogovora naj je,
da ponudbo takšnih revij odklonimo, ker nas umažejo od znotraj. V življenju se 
velikokrat s primeri, ko se moram i Bogu in 
sprejeli sramotenje ter od drugih, ali pa bomo za kratke užitke, ki Bogu 

neposlušni in nezvesti Bogu –

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte po in pri tem uporabite skico na foliji 
ali naredite slike za flanel ( ). ujte stopnico za 
stopnico (npr. prilepite ali dodajte) in Jožefa postavljajte na stopnico. Ta skica prikazuje, kako 
se je Jožef v svojem položaju vzpenjal stopnico za stopnico. Napis »PRIDI« mora imeti na 
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drugi strani napisano »ZBEŽATI« (pri foliji ga zamenjajte) in ga ob ustreznem mestu, pri 
pripovedovanju obrnite. Napis »GOSPOD JE BIL Z JOŽEFOM
flanel, bi naj bil iz rumenega raztegljivega materiala, tako da se prilagaja vsaki poziciji, v
kateri se nahaja Jožef. 

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Uganka ( ).

4.4.2 Otroci naj imenujejo stvari, ki
rešitve, kako lahko te skušnjave voru jasno 
nakažite, da so satanove ponudbe vedno zelo vabljive. On tudi vé, kako nas lahko 
prestraši, da mislimo, da bomo v življe .
Vendar je to zgolj velika prevara. Skušnjave najbolje premagamo takrat, ko že na

r, lahko preberete
pogovor dveh deklet in se nato o tem pogovarjate in ocenite.
Pogovor:
»Daj povej, a še vedno nimaš nobenega fanta? Saj si stara že trinajst let.« –
»Joj, kaj pa vem. Zaljubljena prijateljstvu 
kot o zaljubljenosti«. –

–
i že imela fanta, bi rada, da je to za vedno in ne samo za nekaj tednov.«

»Oh joj, saj si neumna! Vsak ima danes fanta. Na to ne smeš gledati tako ozko! Pojdi 
enkrat z mano v diskoteko, jaz grem danes.« –
»Veš, , da moji starši ne
diskoteko.« –

z mano v diskoteko in poleg tega Bog aj , da
se malo zabavaš. Že zdaj ti lahko povem, da boš ob plesanju spoznala kakšnega 
prijetnega fanta.«
» tudi jaz lahko kdaj pogledam kaj se tam dogaja.«

5. PRIMERNA PESEM

Otrokom dajte kopijo in ko sestavijo zlato vrsto, razložite, zakaj je v Božjih 

zaveda te Božje svetosti in ve, da je Božja prisotnost z njim. Otoke vzpodbudite, naj živijo v 
takem zavedanju Božje prisotnosti. To da bi grešili, ampak nam daje tudi 

pravilno obnašamo pri tem, ko nas nekdo spodbuja h grehu.
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– 

  

O F E Ž O J O P S

B L A G O S L O V

L T A R I N I T J

E Z V A A P E I E

K S Š N T O F Z

A I B E O G N A A

H S U Ž E N J R N

A B O T S E V Z U

__  __  __ __  __  __     __  __  __  __  __     __  __  __ __ !

Rešitev: 

O F  E  O J O P S

B L A  G O S L O V

L  T A R  I N I T 

E Z V A A  P E I  

K S Š N T O   F 

A I B E O G N  A 

H S U   E N J R N 

A  B  O  T  S  E  V  Z  U
OSTANI ZVEST BOGU!
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22. lekcija
JJO E  V JE I 

SVETOPISMSKI TEKST:
1 Mojzesova 39,19–40,23

ZLATA VRSTA: 
» jim hudega, ker si ti z menoj, tvoja palica 
in tvoja opora, ti me tolažita.«

Ps 23,4

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Jožef je v Egiptu kot suženj. Bog mu daje uspeh pri njegovem delu. Pridobi si ugled in 
odgovornost nad celotno Potifarjevo hišo (glej 21. lekcijo). Žena njegovega gospodarja ga 

Toda Jožef je poslušen Bogu in se temu upi
žena pred vsemi zaposlenimi in pred svojim možem obtoži. Potifar verjame svoji ženi in 
Jožefa kaznuje. Tako Jožef pr

in pek. Po tem, 
ko sta oba imela , sta bila v skrbeh. Jožef to opazi. Bog mu dá modrost, da 

Toda t , je 
pozabil na Jožefa.
(glej 23. lekcijo) . Jožef ponovno 
nakaže na Boga, ki je edini, ki lahko razloži sanje.
storil. Poleg razlage lahko Jožef poda še moder nasvet. Po teh dogodkih
in post .

1.2 OSEBE

- Vrhovni a: visoki uradnik, komornik, dvorni uradnik, odgovoren za oskrbo 
, zaupen položaj do kralja (faraona), ker so v Orientu 

- Vrhovni pek kralja: visoki uradnik, komornik, odgovoren za pekovsko blago kralja, 
tudi zaupen položaj pred kraljem.

- Egiptovski kralj: naziv = faraon (»velika hiša«).
- bili 

za pomembna in posebna dela.
- Jožef (glej 19. lekcijo).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-
dežele. Egipt pripada hamitskemu narodu; religija – poganska, verovali

- zadušljivo, zatohlo, temno; jetniki so bili pogosto zvezani z verigami (Ps 
105,18).
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Glej 19. in 21. lekcijo, 1.4.

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 1: pregrešila
ravnanje, delati proti zakonu. Ni prepoznavno, zakaj sta bila obsojena ali kako sta se 
pregrešila.

- Vrstica 2: razjeziti se = besen, jezen, vzburjen, srdit, pobesnel.
- Vrstica 2: véliki = egiptovski položaji so delovali hi

uradniški položaj.
- Vrstica 3: pripreti =
- Vrstica 4: »postavil Jožefa za strežaja« = Jožef je skrbel za celice: razdeljeval je

jetnikom stvari, opravljal dela; ni imel pooblastil za nasilje.
- Vrstica 5: sanje = v Stari zavezi so bile sanje nositelj razodetja. Bog je skozi slike

govoril delno, zato je bila potrebna še dodatna razlaga sanj. Razlaga je Božji privilegij 
lci pripovedujejo laži (Zah 10,2). V 

Novi zavezi so pa sanje kot nositelj razodetja potisnjene v ozadje, ker Bog govori 
jasno – še posebej skozi Biblijo –

- Vrstica 6: Jožef je videl, da sta slabe volje = ima pogled za druge – bila sta slabe volje, 
potrta in obtežena.

- Vrstica 14: »izkaži mi dobroto« = izkazati ljubezen ali milost.
- Vrstice 13, 19, 20: povzdigniti glavo = ravnanje po avdienci; ta ki je na prestolu,

ponudi nekomu, ki ima sklonjeno glavo, podporo pod brado in mu jo povzdigne. Tudi 
glava peka je bila povzdignjena, vendar na vislicah.

2. VODILNA MISEL

Bog nas vodi skozi globine, da bi postali odvisni od njega.
Druge možnosti:

- Zaupaj Bogu in delaj dobro ter se bo vse dobro izteklo (Ps 37,3–7).
- Božjih poti velikokrat ne razumemo, vendar vemo, da nas On ne bo zapustil.
- Bog
- Tisti, ki zaupa Bogu, tudi doživlja težave, vendar ga Bog pelje skozi njih.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri mlajši skupini težavnostno na to, da je Bog bil z Jožefom. To je jasno, ker
Bog daje Jožefu uspeh, da je lahko bolj vesel kot drugi jetniki in je od Boga dobil modrost za 
razlago sanj. Pomembno je tudi to, da Jožef še naprej zaupa v Boga (npr. on popolnoma 

jo le na kratko omenite. 
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Obnovite prejšnjo lekcijo (glej 21. lekcijo). Ob tem zastavljajte
enostavna in konkretna vprašanja, npr. katere naloge ima Jožef pri Potifarju? Kako je 
prišel do tega? Na kaj pregovarja Potifarjeva žena Jožefa? Kako se na to odzove 
Jožef? Zakaj? Kaj naredi žena? Nesramno – vendar je Bog na njegovi strani!

3.2.2 Igra »Jaz vidim nekaj, kar ti ne vidiš in to je…!« Eni otroci si lahko nekaj izmislijo, 
drugi pa naj ugibajo. Potem vi ko Boga in otroci 
morajo uganiti, kdo je mišljen. Rezultat: Boga ne moremo videti, vendar je prisoten. 
Kako je Jožef doživljal to situacijo?

3.2.3 Pokažite sliko zapora ( ). Pogovor: Kaj je to? Kdo pride tja? 
Zakaj? Neki

lišati kaj vse je tam doživljal.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

slik iz flanela ali s figurami iz lesa (glej 
), po naslednjih korakih:

Zaporni zaprite.
novima ujetnikoma povpraša kdo sta.

Nekaj dni kasneje: Jožef pri teh dveh kraljevih uradnikih opazi, da sta žalostna in ju vpraša 
kaj je vzrok.

Jožef nakaže na Boga, ki razlaga sanje.
T .
Jožef razloži 
Pek pripoveduje svoje sanje.
Jožef jih razloži.
P

11 Bog je ob Jožefu in Jožef še vedno zaupa Bogu, ima Bog 
, kako bo osvobodil Jožefa. Jožef mora potrpeti.

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Z otroci odigrajte zgodbo, tako da delajo zvoke in gibe ter med tem pripovedujejo 
anje. Jožefovo s tišino in šepetanjem. Potem pa 

skupaj povejte stavek: »Bog je ob meni, on me ne bo pozabil!«

3.4.2 U se zlato vrsto iz Ps 23,
korakajte / »po globeli smrtne sence« »se ne bojim hudega« = glavo 
zamajajte levo in desno (kot pri gibu NE) / »ker si ti z menoj« = s prstom kažite
navzgor in nato še nase (glej tudi 6) v dveh do treh delih. Najprej 
povejte skupaj, nato tem po skupinah. 

3.4.3 Otrokom razdelite liste A5 z napisom: »Bog je ob meni, tudi ga ne vidim!« in 
pripišite mesto, kje je ta zgodba zapisana v Svetem pismu. Zraven pripravite kopije 

in dajte otrokom šablono Jožefa, zapornih rešetk in sijaja
šablone naj otroci dajo pod list i barvicami.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Življenje in vzdušje

pomembno , ampak se drži Boga. Ima 
o

, se ne zgodi takoj, da bi dobro prejeli 
nazaj. Velikokrat trpimo, vendar Bog uporablja takšne poti, da nas naredi uporabne zanj.

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 ega Jožefovega življenja obesite na tablo (posteljica, 
lepa obleka,

sestavijo naj slike 
Jožefove življenjske krivulje in jih razložijo. Ugotovitev: v življenju se vzpenjamo in 

Bog se mora Jožef sedaj?

4.2.2 Na tablo napišite naslednje vprašanje: » « Pogovor: Kdaj si 
zastavljamo takšna vprašanja? Ali smemo tako spraševati? Kaj lahko na to 
odgovorimo? Kako se obnaša Jožef? 

4.2.3 Otroci naj preberejo tekst v 1 Mojz 39,19–23. Odigrajo naj nekaj zapornikov. Vi pa 
bodite novinar, ki poizveduje o zaporniku Jožefu. Kdo je on? Od kod prihaja? Zakaj je 
v priporu? Kakšne naloge ima tukaj? Zakaj? Kako se obnaša do drugih zapornikov? 

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Z otroci obdelajte igro poslušanja. Berite (vnaprej pripravljeni) tekst iz 1 Mojz 40,1–
23 z razdeljenimi vlogami in pri tem proizvajajte Govorijo: bralec, 

–3a faraon. 

Podane vrstice: Zvoki:
V. 1–2 aklepanje, pokanje z 

vrati, ropotanje z verigami, vra
V. 5 stokanje, zehanje;
V. 6 ev, vrata;
V. 11 ožemanje gobe, pitje s srkanjem;
V. 16 zlaganje zabojev, enega ob drugega;
V. 17
V. 20 slovesna glasba – tiho;
V. 21 koraki, glas k »hura«;
V. 22 ;
V. 23 m ter tja.

4.3.2 naslednje pojme: Kako se obnaša Jožef kljub 
4 streže drugim, v. 6 vidi žalost, v.7 vpraša o vzroku žalosti, v.

8 nakaže na Boga, v. 12 razloži sanje, v. . 18 razloži sanje.
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Kaj dela Bog? Pomaga 

4.3.3 aja izpustijo. Še enkrat odigrajte enega novinarja, ki poizveduje, zakaj je 
ta bil iz vlogo 

ter
na Jožefovem mestu? (zapisujte).

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Narišite lastno življenjsko krivuljo. Kakšne vzpone ste imeli? Za to se želite zahvaliti! 
l? Ali se lahko za to tudi zahvalim?

Lahko pa Jožefovo življenjsko krivuljo primerjate z Jezusovo ( ).

4.4.2 Raziskovalci: Delovni list 22 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM

- Globel smrtne sence = trpeti –

- Palica in opora = obrambno orožje proti razbojnikom in zverinam, opora za podpiranje 
in vodenje.

- Me tolažita = pri Bogu sem na varnem.
Besede oz enju eno za 
drugim odstranjujete ali brišete ( e).
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RAZISKOVALCI
Delovni list 22 – starejša skupina
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23. lekcija
FFARAONOVE SANJE 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 41

ZLATA VRSTA:
» iste, ki so mu z vsem srcem 
predani.«

2 Krn 16,9

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

ki Jožefovega življenja, ko je bil v popolni ponižnosti in brez možnosti izhoda,
se pojavi od Boga priklicani obrat v njegovem življenju. Pri tem ponovno igrajo pomembno 
vlogo sanje, dane od Boga. Sanje so vzrok, da Jožefa, kot dobrega 

araonov prestol (primerjaj z 22. lekcijo). Dvoje sanj so 
in je zato poskušal na vse mogo , kakšen je 

pomen teh sanj. Jožef je bil edini, ki je imel od Boga dano sposobnost, da razloži sanje. 

postane on edina oseba, ki je sposobna izvedbe pravilnega planiranja in organizacije za 
. Poleg tega dobi položaj vezirja (visok državni funkcionar, drugi mož za 

faraonom). Skozi njegov položaj se ustvari tudi od Boga vnaprej pripravljena pot za odrešitev 

dejstvo, da se v osebi Jožefa kot pred-slika zrcali bitje in karakter Gospoda Jezusa (Jožef kot 
ponižani, poviš , rešitelj).

1.2 OSEBE

- Faraon: v tem obdobju so na splošno 
veljali kot zelo pripravljeni p na visoke položaje.

- Vedeževalci in modrijani: skoraj na vsakem kraljevskem dvoru v starem veku so 
obstajali
imeli vpliv in vpogled v svet onstranskega življenja ter
m Tukaj so verjetno mišljeni zaposleni razlagalci sanj.

- vodja enega od oddelkov v faraonovem dvoru, ki je bil odgovoren za 
dvorno mizo. Na osnovi tedanje razširjene prakse – atentatov na voditel
zastrupitve, je to bilo zelo zaupno delovno mesto.

- Jožef: ljubljeni sin Jakoba in Rahele, osovražen od svojih bratov in od njih prodan v 
Egipt kot suženj (primerjaj z lekcijami od 19 do 22)
zvestobe do Jahveja, Boga svojega (glej 1 Mojz 41,45–52). Med tem je postal 

skrbo in spravljanje hrane. Faraon mu 
je dal ime »Cafenat- l se je z Asenato, dobil dva 
sina – Manaseja in Efrajima.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Egipt, na faraonovem dvoru.
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Jožef je bil star 30 let, ko je prišel pred faraona in sedaj ima 7 . Po 
-letna lakota.

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 1: sanjalo = sanje so bile v starem veku razširjene kot sredstvo za razumevanje 
Božjega razodetja. Zato je razlaganje sanj v skladu s pravili postala »znanost«. Tako 
Stara kot tudi Nova zaveza velikokrat potrjuje, da je Bog uporabljal sanje kot sredstvo 
za razodevanje.

- Vrstica 2: Nil = reka v Egiptu.
- Vrstica 6: vzhodni veter = verjetno veter, ki prinaša
- Vrstica 40: »ti bodi oskrbnik moje hiše« = Jožef je postavljen kot najvišji upravitelj 

(vezir) nad faraonovim premoženjem. Njegov položaj je enak položaju ministra.
- Vrstica 42:

oprema za izvrševanje oblasti. Omenjena so nosili tudi duhovniki, zlata 
ogrlica pa

- Vrstica 43:
moža v državi.

- Vrstica 43: »priklonite se« = tako imenovan glasnikov vzklik, ki je oznanjal Jožefovo 

2. VODILNA MISEL

Bog ne pozablja svojih zvestih (primerjaj s Ps 105,17–21).
Druge možnosti:

- Zvestoba do Boga
- Bog povzdigne, ko On želi.
- Bog vodi do cilja.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

v Jožefovi zgodbi leži v sanjah, katere ima Jožef sam ali pa 
ljudje, ki so v njegovi neposredni bližini. Tudi otroci imajo sanje. Oni sanje doživljajo zelo 

za razliko od odraslih, sposobni alnih doživetij. Zato se lahko 
takšni neke pomembne osebe
tako iz nemirnega sveta sanj najde pot nazaj v varnost realnih odnosov. Zato otroci dobro 
razumejo in podoživljajo, da je bil faraon zaradi svoji tukaj –
to moramo upoštevati – sanj, ki je razumljena
mora zato razlaga biti zelo pomembna. Takšno razumevanje sanj gre evanje
majhnega otroka. Pomembnejše kot pa vsebina teh sanj in njihova razlaga je dejstvo, da je 
faraon zaradi svojih sanj postal pozoren svojega zvestega 
služabnika izpeljal iz «.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Izhajajte iz situacije, da je Jožef v zaporu. Vprašajte: Kakšni ljudje sploh pridejo v 
zapor? (možni odgovori: ubijalci, prevaranti, tatovi…). Kaj je naredil Jožef? Ali on 
sploh sodi v zapor? Povezava: danes bomo skupaj pogledali, kako se je Bog poskrbel
za to, da je Jožef prišel iz zapora…

3.2.2 Izhajajte iz faraonovih sanj in vprašajte: Kdo izmed vas je imel kakšne sanje?
(otroci naj povedo naj 
pripovedujejo tudi o tem, kako je strah izginil). Povezava s faraonovo vznemirjenostjo 
zaradi njegovih sanj…

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Odvisno od tega kakšen uvod boste izbrali, bodisi da izhajate iz faraonovih sanj ali pa iz 
Jožefove situacije v zaporu, mora poudarek pri predstavitvi lekcije biti v faraonovi želji, da 
dobi razlago sanj. Zelo živo in orisno prikažite skrbi, ki jih ima faraon. Ta globoka želja 

razlagalca sanj ter dajo Jožefa pripeljati iz d faraonov prestol (nekaj besed razlage 
takratnega razumevanja sanj podajte vnaprej).
Posamezni deli scen ( ):

o dogajanju. Opis Jožefovega 
dela v zaporu (primerjaj z 22. lekcijo). Morebiti nakažite

, od katerih
Bog pozabil? Ne, Jožef ne neha zaupati Bogu! Amp ?

Faraonove sanje: Faraon , je vznemirjen; ne 
zaradi kakšnega nevarnega sovražnika, ampak zaradi sanj! Bog velikokrat že z malimi stvarmi 
pripe . Razlaga, da so sanje bile sprejete kot pomembno Božje

, najde tukaj svoje mesto. Izkazalo se bo, da so bile te sanje zares od Boga (kar 
sigurno ni stvar pri vsakih sanjah).

Povpraševanje vedeževalcev in svetovalcev: Faraon spravi vse v gibanje, da bi izvedel 
pomen sanj. Seveda j

N tem, ko se vsi neplodne,
Jožef razloži pomen sanj: Jožef je od Boga usposobljen, da razlaga sanje. Pokaže se, da je

anjah zelo pomembno. Gre za preživetje celotnega naroda. Napovedano je 
7 let lakote, vendar pred tem nastopi 7 let dobrega, obilnega pridelka. Vsi udeleženi takoj 
spoznajo, da je s tem dana možnost pravilnega ukrepanja. Veliko olajšanje, vendar pa se

asno pojavi vprašanje: Kdo lahko najboljše izvede pripravo na »mršava« leta? Nedvomno 
je za vse edini primeren za to nalogo Jožef, saj Bog z njim.

Jožefov nov položaj: velikim nalogam ustreza tudi nov status. Jožef je povzdignjen kot 
dru araonom. V znak novega položaja je obdan s

Povzetek: Jožefova zves
, kot kdajkoli prej. Bog vidi tudi našo zvestobo 

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Opišite situacijo: Otroci se igrajo na cesti. Mitja zbeži za žogo. In zasliši se glas 
mame: »Pazi, avto prihaja!« Mitja se ustavi v zadnjem trenutku. Še dobro, da je mama 
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pazila nanj. Mitja tega sploh ni opazil. On bi enostavno zbežal na cesto in bil povožen 
od avtomobila. Tudi mi velikokrat ne opazimo, da nas Bog opazuje in pazi. Otrok 
zaupa svoji mami in posluša njen glas, ker vé, red nevarnostjo. 
Tudi do Boga lahko imamo isto zaupanje. Potem spoznamo in , kdaj nam želi
pomagati.

3.4.2 Raziskovalci: Delovni list 23 – mlajša skupina.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Tako kot pri mlajših otrocih, se tudi tu lahko spustite v vsebino sanj in 
ozadja zgodbe. Pojasnite, da so ljudje takrat bili bolj odvisni od pridelkov, kot pa mi danes v 

možnostih. Pojasnite, da se v sanjah pojavita za 
takrat najpomembnejša vira prehranjevanja: živinoreja in poljedelstvo. Prav tako je bila reka 
Nil zelo pomembna za izdelovanje živilskih proizvodov , bi 
preskrba bila takoj ogrožena. Seveda se lahko pojavi vprašanje, zakaj Bog že prej ni posegel 
vmes in tako Jožefa rešil pred stisko in bedo. Na Jožefu lahko dobro ponazorite, da Bog 

Imena, ki jih 
je Jožef dal svojima sinovoma, nam pri
množica njegovih i

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Jožef v zaporu! Ali on spada tja? Kako bo spet prišel ven? Ali bo zbežal? (glej tudi 
3.2.1).

4.2.2 Pojasnite neko primerjalno situacijo (odigrana scena): 
Neki agent se nahaja na sovražnikovem ozemlju. K svoji enoti pošlje skrivno 

pa katera od teh reakcij je pravilna.

pomembne in zanimive (npr. zaspi); za to zadevo pa bo poskrbel v naslednjih dneh.
; poleg mu prebira 

skriv al pri razvozlanju le 
tega. 
3. komandir: je zelo vznemirjen in se takoj poveže z oddelkom za dešifriranje ter 

,
Napotek: prvi del skrivnega s agenta napišite na folijo ( ,
slika a), med analiziranjem ga prekrijte še z
drugi foliji ( ) in tako razkrijte skrivnost .
Vprašanja analize: Le kdo ima najboljše možnosti, da razkrije pomen skrivnega 

- priskrbite najboljšega moža.
-
Razmišlj araona skozi sanje.
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pokažite vsebino sanj (skr glej 
). Iz faraonovega zornega kota predstavljajte razmišljanje o pomenu 

:
- našega vladarja?
- ali bodo vsi moji potomci pomrli?
- prestola?

, kaj je pravilna razlaga sanj.
Pripovedovanje podobno kot pri 3.3, dopolnila:
Zakaj je Jožef edini, ki lahko pravilno razloži sanje? kako se lotiti 
razlage sanj, ampak v tem, katera razlaga je pravilna. Kdo , da ima
pravilno razlago? Ker na strani vedeževalcev in svetovalcev manjka ta se 

, ampak za 
pojasnitev, da ta stvar prihaja od Boga. Ponovno nakaže na Boga, ki ukrepa (glej v. 16, 28, 
32). Ob vseh araon 
spozna Božjo avtoriteto pri Jožefovi modrosti (primerjaj: dajanje imena v. 45) in vsa ta 
dejstva ga vodijo do tega, da Jožefu podeli najvišji možen položaj v deželi (v. 37–40).

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Lahko se bolj poglobite v pomen imen Jožefovih sinov. 
pomen imena otrok: imena naj bi nekaj izpovedovala o

osebi. Npr. spoznanja, želje itd. (Manase = tisti, ki pozablja, Efraim = rodovitna 
zemlja). Tako lahko bolj poglobite pogovor o Jožefovi veri in njegovem odnosu do 
Boga.

4.4.2 Izdelajte obesek z zlato vrsto (glej 6).

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 23 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM

Zlata vrsta govori o vseprisotnem Bogu, ki stoji ob strani vsakemu življenje je 
popolnoma odvisno od Boga. Razdeljeno srce, šepanje na obeh straneh, raztrganost – tega si 
Bog ne želi. Biti popolnoma z njim ali pa sploh ne biti z njim. Skupaj z otroci izdelajte 
obesek. Otrokom razdelite kopijo , izrežejo naj zemeljski obli, ju zalepijo na 
karton, ovijejo okrog obel traka z napisom, ju zalepijo in pobarvajo.  
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RAZISKOVALCI
Delovni list 23 – mlajša skupina
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RAZISKOVALCI
Delovni list 23 – starejša skupina
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RAZISKOVALCI
Delovni list 23 – starejša skupina
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24. lekcija
PPRVO POTOVANJE JO EFOVIH BRATOV 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 42

ZLATA VRSTA:
»
dobro za vas in za vse.«

1 Tes 5,15

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Tudi v deželi Kanaan s lakota. Izvedeli so, da imajo v Egiptu velike zaloge žita. Tako 
Jakob pošlje svoje sinove, razen Benjamina, v Egipt, da bi tam kupili žito. Jožef takoj 
prepozna svoje brate, oni pa ga ne prepoznajo. Jožef se ne dá prepoznati in svoje brate 

za 
tri dni dá pripreti. Po tretjem dnevu jih izpusti, razen Simeona in jih pošlje z denarjem, 
katerega je dal prej na skrivaj sk o
poizvedovalci. Kot dokaz , pripeljati s sabo 
svojega najmlajšega brata Benjamina. Ob prihodu v Kanaan bratje 
dogodkih v Egiptu in o zahtevah tamkajšnjega voditelja, da naj s sabo pripeljejo svojega 

, da je v njih denar,
žito. Jakob in sinovi se prestrašijo. Kljub vsem prigovorom sinov Jakob nasprotuje temu, da 
bi najmlajši sin šel z njimi v Egipt.

1.2 OSEBE

- Jakob (glej 14. lekcijo, 1.2).
- Jožef (glej 19. in 23. lekcijo). 
- Benjamin: Jakobov najmlajši sin, drugi Rahelin sin, 

kar je bil Jožef pogrešan.
- Deset Jakobovih sinov: vsi Jakobovi sinovi razen Jožefa in Benjamina.
- Ruben: najstarejši sin Jakoba in Leje. Jožefa je hotel rešiti (1 Mojz 37,22) in Jakobu 

ponudi svoja sinova kot jamstvo v primeru, da Benjamina ne pripeljejo nazaj (1 Mojz
42,37).

- Simeon: drugi sin Jakoba in Leje, Jožef ga pridrži kot talca v Egiptu.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Egipt (glej 19., 20. in 22. lekcijo).
- Hebron v Kanaanu: Jakobov kraj bivanja (glej 20. ).

Jožef je bil star okrog 28 let (primerjaj z 19. in 23. lekcijo).
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1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 1: Bojijo se 
potovati v Egipt.

- Vrstica 9: »Ogleduhi ste! Prišli ste ogledovat nezavarovane kraje v deželi.« = 
predsodek, da poizvedujejo, se sliš giptovskega 
kraljestva je bila Vohuni so iskali, kje je dežela najbolj odprta 
in kje se lahko najenostavneje vdre.

- Vrstica 21: »r vprašanje obstoja brate 
pripelje do priznavanja krivde glede njihovega ravnanja z Jožefom.

- Vrstica 24: »vzel je izmed njih Simeona« = Simeon, kot drugi najstarejši sin, je bil v 
Rubenovi odsotnosti odgovoren za Jožefa (primerjaj s 1 Mojz 37,29).

- Vrstica 38: »ta je ostal sam« = ker je Jakob imel Jožefa za mrtvega, je bil Benjamin 
edini Rahelin sin, ki je bila njegova ljubljena žena.

- Vrstica 38: podzemlje = v Stari zavezi je to kraj preminulih duš.

2. VODILNA MISEL

Ne želimo
Druge možnosti:

-

- Tako kot je Jožef pri svojih bratih,
ukrepe, da bi priklical iz nas spoznavanje samega sebe, mir in spremembo mnenja.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

, morajo ravnati po 
vzgojnih merilih, da bi jim tako pokazali, kaj je dobro in kaj slabo. Pri tem pa ne ravnajo tako 
zaradi poznajo 

. Tako lahko v zgodbi

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Neposreden vstop: zadostuje, 
potem nadaljujete s pripovedovanjem zgodbe prvega potovanja Jožefovih bratov.

3.2.2 s pogovorom o nekem potovanju otrok. Nadaljujte z zgodbo o dolgem 
potovanju v Svetem pismu, kjer ljudje niso poznali avtomobila ali letala, ampak so 
morali celotno pot prehoditi peš z oslom ( ).

3.2.3
esti? Na tem mestu navežite na zgodbo v 

deželi Kanaan, kjer je izbruhnila velika lakota ter pripovedujte Jožefovo zgodbo
, da pojem lakota in njegov pomen podrobneje razdelate).
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3.2.4 Otrokom dovolite, da govorijo o svojih lastnih doživetjih. Zmerjanja in prepiri se 
pogosto pojavljajo med otroci, še posebej med brati in sestrami. Vprašajte jih, kaj je 
bil vzrok prepira in kaj so naredili, da so se ponovno pobotali. Po tem pogovoru 
navežite na Jožefovo situacijo s svojimi brati.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Biblijsko zgodbo pripovedujte slik iz flanela. Koraki pripovedovanja (glej 
):

Deset bratov se odpravlja na potovanje v Egipt: zaradi situacije v deželi (lakota), se 
Jožefovi bratje v Egipt.

Jožef kot vladar: Jožef je gospodar nad celotno deželo in prodaja žito rodu.
Bratje stojijo pred Jožefom: prosijo ga za žito. Ne spoznajo ga, Jožef pa jih prepozna in jih 

zato želi , da so ogledniki in jih zato 
pridrži za tri dni (njeg vzgoja).

Bratje spoznajo svojo krivdo –
svojo krivdo, ki so jo v preteklosti zagrešili do svojega brata. Ko Jožef sliši njihovo kesanje,
se skrije pred njimi in se z

Simeon kot talec:

jim je do Simeona. Ta bo prost šele takrat, ko bodo v Egipt pripeljali Benjamina.
B

, ed najde

bojazni da bi ga, prav tako kot Jožefa, na tej poti izgubil.

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 O in jo naj pobarvajo. 

3.4.2 Iz z denarjem, katerega izdelate sami ali 
pa ga ( ).

3.4.3 izrežite kot sestavljanko in slike pobarvajte. 

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starejši otroci se še bolj kot mlajši zavedajo, da so posledica negativnih del negativne 
izkušnje. To se dogaja tudi v njihovih doživetjih, v družini in šoli (kazni). Poleg tega jim je 
težko , še po . Tukaj jim postane jasna 

greha.

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Dva izmed otrok naj na osnovi zemljevida (glej 20. )
razdaljo med Hebronom (1 Mojz 37,14 anu in

Coanom (Iz 19,11, 13 = faraonova rezidenca) v Egiptu. Razdalja je vsaj 300 km =
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potovanje za 12 dni. Tako dolgo pot so morali Jožefovi bratje prepotovati, da so lahko 
kupili hrano za svoje družine.

4.2.2 Ponovite vrstico v 1 Mojz 41,54 iz prejšnje lekcije: »…lakota je nastala po vseh 
deželah, po vsej egiptovski deželi pa je bilo dovolj kruha.« Torej so
do
Kanaanu? Na tem mestu zberite ideje otrok. 

4.2.3 Zberite vse asociacije, ki jih imajo otroci ob besedi »lakota
za jesti, kruljenje v želodcu itd.).

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 3.3. Poudarek dajte na Jožefovo namero 
(dušebrižnik) z brati (glej vodilna misel, druga možnost) ali / in priznanje krivde s
strani bratov.

4.3.2 Za šest otrok kopirajte svetopisemski tekst iz 1 Mojz 42 in
vsakokrat za drugo vlogo: pripovedovalec, Jakob, Jožef, bratje, eden od bratov, Ruben. 
Tako lahko zgodbo živo predstavite v igri. Nato poudarite Jožefovo namero z brati in 
njihovo priznanje krivde. 

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Problem nerešene krivde pojasnite pri poizkusu, tako da balon, na katerega napišete
pojme, kot so zavist, sovraštvo, laž… poskušate držati pod vodo. Sklepna misel: 
krivda pride vedno znova na površje.

4.4.2 Uganka ( ).

5. PRIMERNA PESEM

Na deset mošenj iz kartona z razvidno napisanimi napišite razdeljeno zlato vrsto (glej 
). Te mošnje nato

skupnem citiranju po lastni želji odstranjujejo mošnjo za mošnjo. Iz simbolov lahko izdelate 
tudi oznako za branje.
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25. lekcija
DDRUGO POTOVANJE JO EFOVIH BRATOV 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 43–45

ZLATA VRSTA:
»Pred mano pogrinjaš mizo v
prepolna.«

Ps 23,5

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Jakob zaradi pritiska lakote popusti in kot 
izpolnitev zahteve tujega voditelja v Egiptu, pošlje svojega »najmlajšega« skupaj z ostalimi 
brati, darili v Egipt. Ob prihodu v Egipt Jožef svoje brate v 
svoji hiši kraljevsko pogosti, še posebej Benjamina. Jožef svojim služabnikom zapove, naj

dajo ves denar. Tokrat Jožef 
ajmlajšega«. Potem jih pa skupaj s

Simeonom pošlje nazaj v Kanaan. bratom o
ukradli denar in srebrni kelih njegovega vladarja. Bratje se otepajo vseh obtožb. Zasledovalcu
še povedo, da so denar, katerega so zad , tokrat prinesli nazaj. Vsi 
sklenejo da sužnji egiptovskega vladarja.
Tisti pa, pri katerem najdejo srebrni kelih, je naj obsojen na smrt. Potem, ko je bil kelih 
najden pri Benjaminu, so brate ponovno pripeljali k Jožefu. Jožef ne pristaja na obljube bratov 
in jih želi poslati nazaj v njihovo domovino, Benjamina pa zadržati kot sužnja. Juda, ki je sebe 

, pojasni vladarju situacijo svojega
mu pove o njegovi naklonjenosti do Benjamina

svojih bratov in se dá
veselje. Jožef pošlje svoje brate, bogato obdarjene nazaj v Kanaan, da bi njegovega starega 

,
da Jožef še živi in si zato želi odpotovati v Egipt, da bi videl svojega sina.

1.2 OSEBE

- Jožef in njegovi bratje: še posebej se omenja Juda, ki je tudi preizkušen. On je takrat 
dal predlog, da naj Jožefa prodajo (primerjaj s 1 Mojz 37,26). Zdaj pa Juda zastavi 
svoje življenje za Benjamina (primerjaj s 1 Mojz 43,9).

- Jakob.
- Jožefov služabnik.
- Faraon.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Egipt (primerjaj s 24. lekcijo, 1.3).
- Kanaan.
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Po dveletni lakoti, je Jožef sedaj star okrog 39 let (glej 1 Mojz 45,6).

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstici 43,9 in 44,32: porok / zastaviti = z drugimi besedami postaviti se za nekaj ali 
prevzeti odgovornost z vsemi posledicami.

- Vrstica 43,34: dal je nositi jedila izpred sebe 
- Vrstica 44,13: pre .

pojmov, vendar 

2. VODILNA MISEL

Božje poti vodijo do cilja. Težave služijo za preizkušnjo vere.
Druge možnosti:

- Bog lahko spremeni ljudi.
- Bog
- Sprava nove medsebojne odnose.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Že najmlajši otroci pozna

remenitev
obnašanja in napredek. Primerno bi bilo, da na kratko razložite takratne orientalske navade pri 

.
zgodbe in dobro pripravljen ter podan dogodek se dá – kljub svoji veliki popularnosti – za 
otroke narediti kot pravo doživetje. Zato morate biti dobro seznanjeni z dogodki.

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Za ponovitev uporabite sestavljanko iz prejšnje lekcije ( ).

3.2.2 Z otroci se igrajte igro, kjer sedite okrog 

ostalim. Tudi sedežni red lahko ponazorite. Razvrstite jih v tri skupine: Jožef kot 
vladar, njegovi bratje in egiptovski uslužbenci (1 Mojz 43,23). Naprej se lahko otroci 
usedejo okrog mize in sicer po starosti od najmlajšega do najstarejšega, tako kot so 
sedeli tudi Jožefovi bratje. Nato preidite na pripovedovanje današnje zgodbe.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte na osnovi slik ( ). Koraki pripovedovanja:
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Deset bratov potuje v Egipt: ko so vse zaloge žita porabljene, se bratje ponovno odpravijo 
v Egipt, da bi tam kupili žito. Jakob se potem, ko se je Juda postavil kot porok za svojega 
brata, s težkim srcem (glej 43,1–15). S sabo 

svojega 
Boga.

Višji služabnik: ko prispejo v Egipt, Jožef za njih pripravi pojedino (glej 43,16–25). Iz 
bojazni povedo služabniku o denarju, ki so ga Ta jih pomiri in 
nakaže, da je to kot Božji dar.

P Jožef pozdravi svoje brate in poizveduje o
Ko zagleda svojega brata Benjamina je tako ganjen, da mora oditi stran (glej 
43,26–34) razporejena po 
starostnem vrstnem redu. Benjamin dobi poseben obrok. Na splošno se pojavi veselo in 
prijetno vzdušje.

V (glej 44,1–13): Jožefovi bratje se odpravijo s polnimi 
na a so ukradli 

srebrni kelih njegovega gospodarja. , pri 
katerem se kelih najde, ostal kot suženj v Egiptu. Na grozo vseh kelih najdejo pri Benjaminu. 
Jožef je tako ukazal, ker je hotel preizkusiti svoje brate. Po njihovi reakciji lahko prepozna 
njihovo namero srca.

Jožef in Benjamin (glej 44,14–34):
pred Jožefom. On da so nedolžni. Od njih zahteva Benjamina, 
da ga naredi za sužnja, ostali pa lahko v miru potujejo nazaj domov. Vendar se bratje 
postavijo za Benjamina. Na n – zaradi ljubezni do svojega 

Jožef se jim dá prepoznati (glej 45,1–15): ko Jožef spozna, da so se bratje spremenili, ne 
glede svoje skrivnosti á prepoznati.

Priprave za združitev družine (glej 45,16–28): ko faraon sliši o dogodkih, jih obdari in
naredi vse, da bi im t ter jim obljubi najboljše. Tako se bratje 
odpravijo domov. Božje vodstvo je edinstveno. 

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Z otroci izdelajte kartice z imeni gostov (glej 6). 

3.4.2 Izdelajte »osla« iz kostanjev, želodov in vžigalic (ali zobotrebcev), ki jih sami
selitev Jakobove 

družine.

3.4.3 Otroci naj sedijo v krogu in si pošiljajo namišljen paket, npr. Robert pošlje paket 
Andreju. Paket pride do cilja, ko se Robert in Andrej rokujeta. Otrok, ki stoji na 
sredini kroga, mora ugotoviti, pri kom se pak mora v 
sredino tisti otrok, pri katerem je bil viden stisk roke – za primerjavo spomnite na 

3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 25 – mlajša skupina.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starejši so otroci, toliko pogosteje prihajajo v sporne situacije, iz katerih lahki neobteženo 
pridejo le na osnovi 
svojimi brati nov. Presenetljivo je, kako Bog v Jakobovi izkrivljeni
ravno linijo. Podobno kot Jožef, lahko tudi mi doživimo, da se težke situacije izkažejo kot 
Božje vodstvo, tako da na koncu lahko 

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Svetopisemska uganka ( ): otroci 
pojma v kvadrat spodaj – (rešitev: Božje poti so vedno dobre). 

4.2.2 Sestavljanka (glej 3.2.1). 

4.2.3 Otrokom dovolite, da povedo o lastnih stiskah, pri katerih se je šele kasneje videlo, da 
je to bilo Božje vodstvo.

4.2.4 Otrokom razdelite kartice, na katerih so napisana imena 12 Jakobovih sinov (glej 
). Njihova naloga je,

dvanajstih sinov, odvisno od kartice, katero dobijo. t
otrok (npr. 24), lahko naredite dve skupini, ki se morata potem 
hitrost. Zmaga skupina, ki prva zavzame vseh dvanajst mest po starostnem redu.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Zgodbo pripovedujte na osnovi slik ( misli iz 
4.1.

4.3.2. Zgodbo predstavite kot intervju – novinar (N) / brat(B).
Primer: 
N: Spoštovani gospodje, a vas lahko za trenutek ustavim?
Slišal sem, da je za vami dolga pot. Kdo ste in od kod prihajate?
B: Mi smo Hebrejci in prihajamo iz Hebrona. Ker tudi naše družine trpijo lakoto, smo 
prišli, da kupimo živeža od egiptovskih zalog. 
N: Ampak,
B: To je pa res dolga zgodba…

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Test o obeh potovanjih Jožefovih bratov – (rešitev je 8-krat NE).

4.4.2 Otroci naj še enkrat odigrajo zgodbo tako, da jim razdelite posamezne vloge. Poleg 
tega naredite še dodatne skupine, ki razmišljajo o posameznih scenah.
Primer: Pogajanje med Jakobom in Judom (43,1–14) / bratje v pogovoru z Jožefovim 
služabnikom (43,16–25) / Jožefovo obedovanje z brati (43,26–34) / …

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 25 – starejša skupina.
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5. PRIMERNA PESEM

skupaj z otroci izdelajte kartice z imeni gostov, katere naj lepo 
okrasijo. Kelih pa naj dajo v zarezo pri pregibu kartice.

P

O E
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TEST         NE  DA  

1. Jakob je imel trinajst sinov.

2. Sinovi so se morali zaradi lakote odpraviti v Izrael.

3. Jožef je prodal svojim bratom meso.

4. Vsi bratje so se odpravili spet domov.

5. Jožef jim je dal denar nazaj.

6. Pri drugem potovanju se je odpravilo enajst bratov v Egipt.

7. Jožef je obedoval skupaj s svojimi brati in E

8. Jožef je položil

9. Kelih je bil najden pri Benjaminu.

10. Bratje so zbežali, ker so se bali.

11. Jožef je želel Benjamina pridržati kot služabnika.

12. Juda se je postavil za Benjamina.

13. Jožef se je veselo smejal nad Judovim pripovedovanjem.

14. Jožef se je dal prepoznati svojim bratom.

15. Jožef je l s svojimi brati.

0–5 krat NE: Daj, še enkrat preberi zgodbo!
6–10 krat NE: Zelo dobro poznaš zgodbo!
11–15 krat NE: Dvomim da si pozorno poslušal zgodbo! 
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RAZISKOVALCI
Delovni list 25 – mlajša skupina
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RAZISKOVALCI
Delovni list 25 – mlajša skupina
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RAZISKOVALCI
Delovni list 25 – mlajša skupina
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RAZISKOVALCI
Delovni list 25 – starejša skupina
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26. lekcija
JJAKOB SE SNIDE Z JO EFOM 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 46,28–47,6

ZLATA VRSTA:
»Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja; prebival bom v hiši 
Gospodovi vse dni življenja.«

Ps 23,6

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Svetopisemski , ko se je dal prepoznati 
svojim bratom, (glej 1 Mojz 45,9).
Faraon podpira Jožefa saj jim dá in jih opremi s potovalnimi vozovi
(glej 1 Mojz 45,18). (1 Mojz 45,26). Šele vidni 
dokazi kot so faraonovi vozovi, svojih sinov.
46. prihodu v Egipt. Na potovanju se v Jakobu pojavi notranja 
napetost in t ršebi, kar je južno od Izraela. Bog je mesto Izrael 

obljubil že Abrahamu (glej 1 Mojz 12,7, 13, 14 in 15). Ali ga lahko kar tako 
zapusti? Bo Bog prav tako z njim tudi v Egiptu? In kaj bo z njegovimi obljubami? – Na drugi 
strani pa njegovo srce navdaja veliko veselje, ker njegov sin Jožef živi. – Vse to ga vodi k
temu, da Bogu prinese daritev in izrazi svojo odvisnost od Boga. Bog nagradi takšno držo in 
dá odgovore na neizpovedana vprašanja. Zdaj lahko Jakob vesel nadaljuje svoje potovanje v 
gotovosti, da je Bog z njim. tri dele:

Jakobovo potovanje in ponovno snidenje z Jožefom (46,28–30);
Jožefov nasvet svojim bratom (46,31–34);
Jožefovi bratje pred faraonom (47,1–6).

ja vredne so vrstice 47, 11 in 12, kjer Jožef stori to, kar je obljubil: naseli jih v
krajih bivanja, dá jim od svojega premoženja in vse oskrbi s kruhom.

1.2 OSEBE

- Juda: i se postavi za poroka Benjaminu. On je bil od Jakoba izvoljen, 
da prenese Jožefu dobro novico o prihodu svojega (glej 1 Mojz 43,3–10 in 
44,16–34).

- Jožef: po dvajset-
moder svetovalec svojim bratom.

- Izrael (Jakob):
svojim ljubljenim sinom, za katerega je mislil, da je mrtev.

- Faraon: (ni imenovan po imenu).
- Pet bratov: niso našteti po imenih, skupno število celotne Jakobove družine, ki se je 

priselila, je bilo 66 oseb (glej 1 Mojz 46,26).

1.3 DOGAJANJA, OKOLICA

- Gošen: na vzhodu delte
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- Kanaanska dežela: zadnji kraj bivanja v Kanaanu je bil najverjetneje Hebron. Razdalja 
od tam do Gošena je bila približno 300 km (glej 1 Mojz 37,14).

- kraj naselitve Izraela v Gošenu. Ramzesova 
pokrajina je bila imenovan po rezidenci Ramzesa II. in je ležala na severovzhodu delte 
reke Nil.

1.4 DOGAJANJA

V 130. letu Jakobove starosti in v 2. letu lakote. Jožef je star okrog 39 let
(primerjaj s 1 Mojz 47,9; 45,11; 47,18).

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 46,28: »naj pride pred njim v Gošen« = Juda je poslan naprej, da bi od Jožefa  
neje izvedel zah naselitve.

- Vrstica 46,30: »zdaj rad umrem
življen videl svojega sina. 
Zato je zdaj pripravljen tudi Jožefove sanje
(glej 1 Mojz 37,10–11).

- Vrstica 46,34: »recite: živinorejci so bili tvoji služabniki« = Jožef dá svojim bratom 
navodilo, da naj brez premislekov povedo svoj poklic in to iz treh razlogov:

Dežela Gošen je bila rodovitna dežela, v kateri so se pasle tudi faraonov
povedo, kakšen poklic opravljajo, je zelo verjetno, da jim bo faraon za domovanje 
ponudil za živinorejo primerno deželo.

Živinorejci so za Eg ni ležal le geografsko izven 
Egipta kulturno in religiozno življenje. Le pod te 
sramote lahko Izrael obvaruje nacionalno in religiozno samostojnost ter postane 

O je moralo biti jasno, da so Jožefovi bratje pastirji in da to tudi 
Zaradi niso smeli narediti vtisa, da hrepenijo po položajih 

ministrov.
- m je zoprn vsak pastir drobnice« = to je povezano z 

, po katerih so pastirji živine spadali e
(ponazoritve pastirjev iz tistega jo le-te vedno kot suhe, raztrgane, bolne in

).
- Vrstica 47,4: »da bi kot tujci prebivali v tej deželi« = bratje gredo v svojih izjavah še 

dlje kot jim je svetoval Jožef. , da Jakobova družina v 
želi 

ponovno odpeljati nazaj v Kanaan (glej 1 Mojz 46,4).

2. VODILNA MISEL

Bog vodi vse do cilja.
Druge možnosti:

- Bog dela vse dobro.
- Božje obljube se izpolnijo.
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3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Današnji svetopisemski , kar je sicer za 
nastanek Izraelskega naroda zelo pomembno,
življenje mlajših otrok. Zato morate ob pripovedovanju biti posebej pozorni, da govorite o 
veselju, katerega pri tem doživljata Jakob in Jožef. Bog vodi vse na dobro v življenju 
Jakobove družine – in tudi v našem življenju. zaupati njemu.

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Drama o selitvi: pred uro verouka s štirimi otroki (= družina) vadite sceno selitve,
kiranje stvari, izpraznitev omar, razna navodila 

staršev…). Nato se pogovarjajte: Kdo je že bil prisoten, ko se je morala kakšna 
družina preseliti ali kdo je pri tem že sam sodeloval? Zakaj se nekdo sploh preseli? Na 
kaj moramo biti pri tem pozorni? …Tudi današnja lekcija govori o selitvi…

3.2.2 Na tablo pripnite slike veselih otrok in se pogovarjajte o tem, zakaj bi lahko bili ti 
otroci tako veseli – kdaj se prav posebej veselimo? …Danes bomo slišali o velikem 
veselju, ki ga je doživel Jožef…

3.3 IZVEDBA LEKCIJE 

Zgodbo pripovedujte na osnovi štirih slik ( ). Pri tem ob pripovedovanju
upoštevajte .

Jakob na potovanju: do svojimi otroci, vnuki
prav tako imajo pri sebi vso živino in imetje. –
prihod in dobi glede kraja njihovega bivanja.

oti –
– ze veselja – najlepši dan v Jakobovem življenju, vse drugo 

postane nepomembno.
– nekaj 

bratov je spremljalo Jožefa – Jožef jim daje navodila o pravilnem govorjenju. Imenovanje 
, vendar jim to lahko tudi 

.
Sprejem pri faraonu: Jožef pri faraonu napove svoje brate in jih pet od njih predstavi pred 

njim – prijazen pozdrav in osebno zanimanje faraona. Bratje odgovarjajo po Jožefovih 
, pravico gostovanja pri njih. Faraon dá 

Jožefu navodilo, naj se naselijo v najboljšem delu dežele in izmed njih izbere višje pastirje za 
Jožefova poslušnost in ljubezen do svojih, ki postane vidna v skrbi za njih.

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Izdelajte vesele ljudi ( ): vsakemu otroku dajte en balon, kos niti, 
flomaster (ali pa barvne samo lepljive papirje in škarje) ter karton A5. Na karton 
narišite noge in jih izrežite (po možnosti pripravite šablone). Balone naj napihnejo in 
jih zavežejo z nitjo. Potem lahko vsak otrok na balon nariše vesel obraz ali iz barvnega
papirja izreže o na balon. Ko je o , dajte balon v 
noge – Opomba:
vedno, ko ga vržemo v zrak, pristane na nogah.
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3.4.2 Izhajajte
vprašajte,
konkretno nalogo za naslednji teden (zato morate na naslednji uri obvezno vprašati,
kako je uspela njihova naloga, ki so si jo zastavili.

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 26 – mlajša skupina. 

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

starejšim otrokom dá veliko dobrih miselnih 
impulzov. Pri tej lekciji poskušajte posredovati oboje: 

-
nastanek (= iz družine nastane narod);

- duhovni vidik –

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Na tablo pripnite slike Jožefovih sanj in se z otroci pogovorite o njih (glej 19. lekcijo, 
). Od tega je že dvajset let. Medtem so se sanje, ki so jih imeli drugi 

že izpolnile. Ampak kaj je z Jožefovimi sanjami? Kaj se je 
do zdaj izpolnilo in kaj še prihaja?

4.2.2 Pripravite labirint (na tablo ali pa za vsakega otroka posebej na list papirja) – glej 
: Kdo najde pot do cilja? 

Življenje je velikokrat podobno takšnemu labirintu. Stojimo sredi tega in ne vidimo 
niti cilja, niti pravilne smeri na tej poti. Iz ene »slepe ulice« prihajamo v drugo. To je 
doživljala tudi Jakobova družina (otrokom dovolite, da naštejejo ali na kratko obnovijo
takšne »slepe ulice«). Toda Bog jih pripelje do cilja in o tem govori današnja lekcija.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo predstavite po enakih korakih vendar pri 
pripovedovanju že s 1 Mojz 46,1–7. Starejši otroci naj spoznajo, da Jakob kljub vsemu 
vznemirjenju in napetosti ni hotel iti po lastni poti. Bogu prinesti žrtev zahvale in poslušati 
njegovo voljo, mu je bilo bolj pomembno, kot se pa na hitro podati na dolgo pot. Bog se 
veseli takšne Jakobove drže in daje napotke ter jasne obljube za prihodnost. 

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Na hitro ponovite vseh osem lekcij iz Jožefovega življenja in pri tem narišite njegov 
življenjski diagram ( – nadaljevanje iz
22/d). Na osnovi tega diagrama lahko otrokom pokažete, kako dobra so Božja pota za 
nas ljudi, tudi vodijo skozi težke situacije.

4.4.2 Otrokom dovolite, da naštejejo še druge osebe iz Svetega pisma, ki so se do konca 
svojega življenja pustili voditi od Boga in kaj so pri tem doživljali. Na koncu lahko 
pokažete, kako je Božje vodstvo doživljal David. Ob tem preberite in razložite Ps 23,6.
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4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 26 – starejša skupina. 

5. PRIMERNA PESEM

pojme: dobrota, milina in hiša Gospodova. Uporabite lahko
.

Naša pot na tej zemlji je ozka, polna krivulj in kamnita, vendar pa vsepovsod rastejo rože     
(= Božja dobrota in milina postaneta vidni v mnogih vsakodnevnih stvareh – omenite primer) 

ajamo na tej ozki poti, pridemo v nebesa in 
bomo tam za vedno skupaj z našim Gospodom.
Nato se lahko še enkrat vrnete na Jakobovo življenje – on je bil na tej poti (vprašal je po Božji 
volji). V današnji lekciji je doživel še posebno Božjo dobroto in milino.
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RAZISKOVALCI
Delovni list 26 – mlajša skupina
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RAZISKOVALCI
Delovni list 26 – starejša skupina
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Jakobove družine, ki je ponovno bila zbrana. 
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27. lekcija
JJO EF PONOVNO S SVOJIMI BRATI 

SVETOPISEMSKI TEKST:
1 Mojzesova 50,14–26

ZLATA VRSTA:
»Hoteli ste mi sicer storiti húdo, Bog pa je to obrnil na dobro.«

1 Mojz 50,20a

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

(glej 1 Mojz 50,13). Jožef in njegovi bratje odpotujejo z 
Jakobovim truplom v Kanaan in ga pokopljejo v votlino na polju Mahpéli, kjer so pokopani 
že Abraham, Izak, kot tudi Sara, Rebeka in Leja (glej 1 Mojz 49,31). Potem ko so se vrnili s
pogreba nazaj v Egipt, so se njegovi bratje spomnili in razmišljali o tem, kaj so storili Jožefu. 
Bali so se, da se bo Jožef, zdaj

, v katerem nakažejo na Jakobovo zapoved, da naj jim Jožef odpusti in ne 
stor Jožef 

, ampak tudi zaradi 
služabnik je.

Ta odlomek in s tem tudi prva Mojze opisom Jožefovih potomcev in 
govori o tem, da želi Jožef biti, prav ta naanu. Pozneje 
njegovo okostje odnesejo s sabo in ga pokopljejo v Sihemu (glej 2 Mojz 13,19 in Joz 24,32).

1.2 OSEBE

- Jožef: doživi rojstvo svojih pravnukov in umre, ko je star 110 let.
- Jožefovi bratje: ( ).
- Jožefovi potomci: Efrajim (= dvojna rodnost / kasneje je ime Efrajim oznaka za 

brezbožen Izrael; glej Oz 4,17; 9,3, 11, 16) in Manase (= pozabiti) ter njegov sin 
Mahir in Mahirjevi sinovi (Jožefovi pravnuki).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Egipt.

- tih letih v Egiptu in po 80-tih letih odgovornega delovnega mesta, Jožef umre 
v starost 110 let (za datiranje glej 6. lekcijo in 19. lekcijo, 1.4).

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 19: »Sem mar jaz namesto Boga?« = jaz nisem sodnik ali kako bi se lahko jaz 
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- Vrstica 23: »so se rodili Jožefu na kolenih« = uporabljen izraz za potomce s pravico 
,

(primerjaj s 1 Mojz 30,3).
- Vrstica 26: »balzamirali so ga in položili v krsto« = Jožefovo truplo je tako bilo 

je lahko kasneje preneslo v Izrael.

2. VODILNA MISEL

, .
Druge možnosti:

- Božje
- Krivda se mora priznati (do tega mesta ne povejte, da so bratje Jožefu priznali svojo 

-

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI

3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Jožefovi bratje so po sedemnajstih m preživeli v Egiptu,
še vedno v dvomih pod dobrohotno Jožefovo roko iz 

, iz njihovih osnovnih drž, da 
presojajo glede na rek » Sicer so spoznali, da je bilo njihovo ravnanje 

srce pri tem ni spremenilo. Jožefovo srce pa se je zaradi 
poti, po kateri ga je Bog vodil, spremenilo. Te osnove posredujte otrokom. Na žalost tudi med 

zaupanje, katero se nato prenaša na otroke. Opisovanje vrstic 22–26 
lahko pri tej lekciji izpustite. 

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Neposreden vstop: povejte, da je stari Jakob umrl in da se Jožefovi bratje bojijo, da bi 
anje.

3.2.2 Primerjalna zgodba: Luka se je pred nekaj dnevi skregal z Andrejem. Zaradi 

, se je spomni tega prepira. Na koncu 
Luka 
ponovno prava prijatelja.

3.2.3 iz flanela, folije ali slike) dovolite otrokom, da 
pripovedujejo, kaj so si zapomnili iz 1 Mojz 37,1– , to zgodbo 
obnovite in nato na temelju le-te pripovedujte današnjo zgodbo.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte v šestih korakih: 
Jožefovi bratje imajo slabo vest. Od kje prihaja to?

i bilo boljše? (Da bi sami šli k njemu).
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žalosten je, ker mu njegovi bratje še vedno ne zaupajo. Od kje pride 
nezaupanje do osebe, katera dela le dobra dela?

, je potrebno stopiti drug do drugega in 
po

Jožef razloži, ( ).
Izpoved vodi do tolažbe in spremembe srca. S tem so povezane tudi Jožefove izjave, katere

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Izpostavite . Na koncu so pa 
potolaženi in imajo trdne obljube od Jožefa. Potem dovolite otrokom pripovedovati, 
kaj se je zgodilo medtem.

3.4.2 Z otroci izdelajte kolaž  (npr. na kosu tapete) s slikovnim materialom Jožefove zgodbe
(glej od 19. do 26. lekcije), k na steno. 

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starejši otroci še bolj razumejo problematiko zaupanja in nezaupanja. Poleg tega jim je znano
nasprotje med razmišljanjem bratov in duhovnim razmišljanjem: Hudo vrniti s hudim v 
nasprotju s hudo vrniti z dobrim. Te osnovne misli lahko poglobite in izpostavite duhovno 
držo. Poleg tega lahko starejši skupini predstavite iti po poti 

, katere sploh ni naredil. Vse to se je 
zgodilo, da bi velik narod ostal pri življenju (v. 20). Princip namestnika, katerega je v
popolnosti prakticiral Jezus, je pomembna misel današnje lekcije.

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o temi zaupanje: Komu lahko zaupamo? Od kje pride nezaupanje? Kaj 
, ali 

je možno potem ne zaupati tej osebi?

4.2.2 Zakaj imamo slabo vest? Prehod na Jožefa in njegove brate. Tihi impulz: Pokažite
slike, na katerih je videti, kaj so bratje naredili Jožefu (glej 19. in 20. lekcijo). Tako 
lahko otroci sami odgovorijo na vprašanje slabe vesti.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

, in ( tudi 
misli iz 4.1). Poleg tega lahko Jožefovo življenje zaokrožite s tem da pogledate vrstice 22–26.
Pogovarjajte se o njegovi starosti, dolžini bivanja v Egiptu, njegovih potomcih in želji, da bi 

knjiga, ampak tudi obdobje

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Poglejmo dva nasprotna izraza:



248

a) nezaupanje – atih?
b) zaupanje – kakšnih ukrepov se oprime Jožef, da zgradi zaupanje?

4.2.2 Z otroci se pogovorite to kot »pobrati; 
odnesti stran« – s tem kar

4.2.3 Delovni list k zlati vrsti ( ).

5. PRIMERNA PESEM

Bog družinsko tragedijo obrne na dobr ne
kot Božje vodstvo. To nasprotje 

lahko poglobite s pom na spreobrnjenje življenj bratov (glej 
). V polja na desni strani pride zlata vrsta in kasnejše obnašanje bratov, v 

polja na levi strani pa negativno obnašanje do Jožefa.
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