
		

EZAV	IN	
JAKOB	

Oče	narodov	

Božja	obljuba,	dana	Abrahamu,	je	omenjena	tudi	Jakobu,	kar	kaže,	da	se	
bo	 razširila	 na	 mnogo	 generacij,	 vse	 do	 današnje.	 Pri	 tej	 lekciji	 bodo	
otroci	slišali,	da	Bog	vedno	drži	svoje	obljube	in	tako	bi	morali	tudi	mi.	

	

	
	

3.	lekcija	

	

1

Teme:	
Blagoslovi,	Božji	otrok,	Jakob,	obljube.	
	
	
	
KDO	SEM	JAZ?	(pobarvanka)	
 

Otroci morajo pred barvanjem povezati pike in 
nato določiti, kdo je Ezav in kdo Jakob.	
	

Teme:	
Blagoslovi,	Božji	otrok,	Jakob,	obljube.	

Čas	trajanja:	
Približno	12	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 za	 vsakega	 otroka	
natisnite	 eno	 kopijo	 obeh	 pobarvank.	 Obnovite	
zgodbo	 o	 Jakobu	 in	 Ezavu	 iz	 Prve	 Mojzesove	
knjige	25,24-28.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pojasnite,	da	sta	bila	Izak	in	Rebeka	zelo	stara,	ko	
jima	 je	 Bog	 naklonil	 otroke.	 Pravzaprav	 ju	 je	
blagoslovil	z	dvojčkoma.		
Medtem	ko	otroci	barvajo,	 jim	preberite	zgodbo.	
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Pogovorite	 se	 o	 tem,	 kako	 sta	 bila	 Ezav	 in	 Jakob	
dvojčka	 in	kako	sta	se	»skregala«	še	preden	sta	se	
rodila.	Pogovarjajte	se	o	tem,	da	sta	se	med	seboj	
zelo	razlikovala,	čeprav	sta	bila	dvojčka.		
Otroci	 morajo	 najprej	 na	 vsaki	 sliki	 povezati	 pike,	
da	 lahko	 odkrijejo,	 kako	 različna	 sta	 bila	 dvojčka.	
Nato	naj	 pod	njiju	 napišejo	 njuna	 imena,	 da	bodo	
vedeli,	 kdo	 je	 kdo.	 Nato	 jim	 dajte	 čas,	 da	 ju	
pobarvajo	v	skladu	z	opisom	v	Svetem	pismu.		
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Ali	poznate	kakšne	dvojčke?	
2) Zakaj	nista	Ezav	in	Jakob	izgledala	enako?	
3) Ali	dvojčki	vedno	izgledajo	enako?	
	
	
	
Začetna	molitev	naj	vsebuje	naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
b) Prošnjo	 za	 vodstvo,	 posebej	 za	 učitelje,	 da	 bi	

Božja	beseda	bila	podeljena	na	pomenljiv	način.		
c) Prošnjo	 za	 otroke,	 da	 bi	 bili	 odprti	 za	 učenje	

Božje	besede	 in	povabilo	Svetemu Duhu,	naj	 je	
prisoten	v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	

	

Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati.		
b) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.		
c) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

OB	PRIHODU	OTROK	(12	minut)	

				ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	

PRIPOMOČKI:	

Pobarvanka	–	Ezav	(str.	5)	
Pobarvanka	–	Jakob	(str.	6)	
Barvice	ali	flomastri	
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blagoslov	od	svojega	očeta	 Izaka,	mu	je	bilo	prav	
tako	naročeno,	da	se	mora	odseliti	drugam.	In	na	
tej	poti	je	Jakob	imel	sanje.		
	
Preberite	1	Mojzes	28,1-4	in	10-15	
	
Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kdo	je	podelil	 Jakobu	blagoslov?	(Njegov	oče	

Izak.)		
2) Kaj	 je	 Jakob	 videl	 v	 svojih	 sanjah?	 (Lestev,	

angele.)	
3) Kdo	je	spremljal	Jakoba	kjer	koli	je	bil?	(Bog.)	
4) Ali	je	Bog	blagoslovil	tudi	Jakoba?	(Da.)	
	
Ali	 se	 spomnite	 naše	 prve	 lekcije,	 ko	 je	 Bog	
obljubil	 Abrahamu,	 da	 bo	 oče	 mnogih	 ljudi	 na	
zemlji?	 Nato	 je	 Bog	 dal	 Abrahamu	 na	 stara	 leta	
sina	 Izaka.	 In	 nato	 je	 Bog	 dal	 Izaku	 na	 stara	 leta	
sina	Jakoba.	Bog	vedno	izpolni	svoje	obljube,	tudi	
ko	 se	 te	 zdijo	 nemogoče.	 Po	Abrahamu,	 Izaku	 in	
Jakobu,	so	nastale	mnoge	generacije	Božjih	ljudi.		
	
	

Različnim	besedam	dodajte	gibe,	opisane	spodaj,	da	si	
otroci	vrstico	lažje	zapomnijo:	
	

Ko	izgovorite	besedo,	izvedite	gib:		
s	teboj		 	 roko	položite	na	prsni	koš	
varoval		 	 objemite	sami	sebe	
kjerkoli		 	 pokažite	z	roko	na	prostor	okrog	
hodil	 	 	 korakajte	na	mestu	
	

Vključno	z	novo	vrstico	ponovite	še	vrstici	od	preteklih	
dveh	 tednov:	 »Blagor	 možu,	 ki	 je	 stavil	 v	 Gospoda	
svoje	zaupanje«	(Psalm	40,5a)	in	»Zaupaj	v	Gospoda	z	
vsem	svojim	srcem«	(Pregovori	3,5a).	Videli	boste,	kdo	
si	ju	je	zapomnil.	Nato	postavite	naslednja	vprašanja:	
1) Kdo	je	z	vami,	kamorkoli	greste?	(Gospod.)	
2) Kdo	vas	bo	pazil,	kamorkoli	greste?	(Gospod.)	
3) Komu	 lahko	 zaupate	 z	 vsem	 svojim	 srcem?	

(Gospodu.)			

»Glej,	jaz	bom	s	teboj	in	
varoval	te	bom,	kjerkoli	

boš	hodil.«	
1	Mojzes	28,15a	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(10	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	
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Zberite	 otroke	 ob	 sebi.	 Po	 uvodu	 preberite	
zgodbo	 neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	
mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	 tako	da	
bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Prejšnji	 teden	 smo	 se	 učili,	 kako	 se	 je	 Izak	 rodil	
Abrahamu	 in	 Sari.	 Izak	 je	 zrasel	 z	 enako	 vero,	 ki	
sta	jo	imela	Abraham	in	Jakob.	Spoznal	je	Rebeko,	
ki	 je	 kasneje	 postala	 njegova	 žena.	 Oglejmo	 si,	
kako	 je	 Bog	 nadaljeval	 svojo	 obljubo	 Abrahamu	
tudi	po	Izakovemu	sinu.	Prebrali	bomo	dve	zgodbi	
iz	Svetega	pisma.		
	

Preberite	1	Mojzes	25,21-28	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Ali	je	bil	Jakob	edinec?	(Ne,	imel	je	dvojčka.)		
2) Kako	je	bilo	ime	Jakobovemu	dvojčku?	(Ezav.)	
3) Kateri	izmed	dvojčkov	je	bil	kosmat?	(Ezav.)	
4) Kateri	izmed	dvojčkov	je	držal	bratovo	peto	ob	

rojstvu?	(Jakob.)	
	

Ali	se	spomnite,	kako	je	Bog	naročil	Abrahamu,	da	
se	 preseli	 v	 drugo	 deželo?	 Ko	 je	 Jakob	 prejel	
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LESTEV	IN	ANGELI	(aktivnost)	
 

Zabaven način, da se otroci igrajo, kako se 
vzpenjajo po lestvi, tako kot so se angeli v 
Jakobovih sanjah (1 Mojzes 28,12). 
	

Teme:	
Angeli,	nebesa,	Jakob.	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Najdite	 dve	 podobni	 škatli,	 ki	 bosta	 služili	 za	
spodnji	stopnici,	dve	za	srednji	 in	ena	za	najvišjo.	
Škatle	 naj	 ne	 bodo	 previsoke,	 da	 ne	 bi	 otroci	
padli.	 Pred	 pričetkom	 srečanja	 okrasite	 škatle	 z	
oblaki	 in	 jih	napolnite	 s	 starimi	oblačili,	 da	 se	ne	
bodo	 pogrezale.	 Če	 je	 možno,	 lahko	 uporabite	
tudi	plastične	ali	 lesene	posode	oziroma	škatle	in	
jih	obrnete	navzdol.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Med	 srečanjem	 postavite	 škatle	 na	 sredino	
prostora,	 tako	 da	 je	 največja	 v	 sredini,	 srednje	
veliki	 škatli	 z	 vsake	 strani	 in	majhni	 škatli	 zraven	
dveh	srednjih,	tako	da	ustvaritev	»lestev«.	Otroci	
se	naj	povzpnejo	na	eni	strani	in	spustijo	na	drugi	
strani.	 (Opozorilo:	 otroke	 nadzorujte,	 da	 ne	 bi	
padli	in	se	poškodovali.)	
	

Kaj	boste	povedali:	
(Če	 to	 ni	 bilo	 del	 vaše	 svetopisemske	 zgodbe,	
preberite	1	Mojzes	28,10-17	o	Jakobovih	sanjah.)	
	 	
Ali	se	spomnite	kaj	je	Jakob	sanjal?	Ja,	sanjal	je	o	
lestvi,	ki	se	 je	vzpenjala	do	neba	in	na	njej	so	bili	
angeli.	Pretvarjajmo	se,	da	smo	angeli	v	njegovih	
sanjah,	ki	hodijo	gor	in	dol	po	lestvi.		
	

2

OČE	ABRAHAM	(pesem)	–	predloga	str.	7	
	

	
	
	
Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	 Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	 da	
se	lahko	zahvalijo	Bogu	za	prigrizke	in	ostale		
	

Zaključna	molitev	naj	bi	vsebovala	naslednje:	
a) Čaščenje	Boga	za	priložnost	da	se	učimo	o	njem	

in	smo	del	Božje	družine.	
b) Prošnja	za	varnost	in	zdravje	otrok.		
c) Da	bi	drugi	videli	Jezusa	v	našem	življenju.	
	

Prigrizek:	
Pričnite	 z	 zahvaljevanjem	 Bogu,	 ker	 je	 vedno	 z	
nami,	 kamorkoli	 gremo	 in	 ker	 zmeraj	 drži	 svojo	
obljubo.	 Ko	 uživate	 v	 prigrizku,	 nadaljujte	 s	
sproščeno	razpravo	o	obljubah	in	postavite	sledeča	
vprašanja:	
1) Kaj	pomeni,	ko	damo	obljubo	nekomu?	
2) Zakaj	je	pomembno,	da	obljubo	izpolnimo?	
3) Kaj	se	zgodi,	ko	obljube	ne	držimo?	
4) Kdo	zmeraj	drži	obljubo?	(Bog.)	
	
	
	
Medtem	 ko	 otroci	 čakajo	 na	 svoje	 starše,	 naj	
dokončajo	 z	 barvanjem	 predlog	 z	 Ezavom	 in	
Jakobom.	 Vprašajte	 otroke,	 koliko	 različnih	 stvari	
najdejo	pri	teh	dveh	možeh.		
	
	
	
Na	koncu	srečanja	dajte	vsakemu	otroku	kopijo,	da	
odnese	domov.	

PRIPOMOČKI:	

Ena	velika	škatla	(prib.	45	cm)	
Dve	srednje	veliki	škatli	
Dve	majhni	škatli	
Veliko	oblačil	

ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	 DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(5	minut)	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

		VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 naslednji	 teden,	 da	
se	 naučimo	 še	 veš	 o	 čudovitem	
Bogu.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes,	 se	 je	 vaš	otrok	učil	 o	 Jakobu.	Bog	 je	držal	 svojo	obljubo	Abrahamu	 in	dal	
sinu	Izaku	še	dva	sinova,	Jakoba	in	Ezava.	Ampak	samo	Jakob	je	našel	naklonjenost	
pri	 očetu	 in	 prejel	 njegov	 blagoslov,	 ki	 je	 bil	 dan	 Abrahamu.	 Bog	 je	 Abrahamu	
obljubil,	da	bo	imel	toliko	otrok,	kot	je	zvezd	na	nebu	in	Izak	ter	Jakob	sta	bila	del	
tega.	To	tudi	pomeni,	da	smo	mi	del	te	obljube.	Kako	kul	je	to!	Vaš	otrok	se	je	učil	o	
tem,	 da	 mora	 tudi	 on	 držati	 svoje	 obljube	 (svetopisemsko	 besedilo	 iz	 1	 Mojzes	
25,21-28;	28,1-4,	10-15).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Glej,	jaz	bom	s	teboj	in	varoval	te	bom,	kjerkoli	boš	hodil.«	(1	Mojzes	28,15a)		

Ta	 teden	 nekajkrat	 ponovite	 to	 vrstico	 s	 svojim	 otrokom.	 To	 ne	 bo	 le	 pomagalo	
vašemu	otroku,	da	se	vrstico	nauči	na	pamet,	ampak	mu	bo	pomagalo	spomniti	se	
na	to,	kaj	se	je	naučil	pri	tej	lekciji.	

Predlog	za	aktivnost	staršev	in	otroka:	

Preberite	zgodbo	o	Jakobu	in	Ezavu	iz	1	Mojzesa	25,21-18.	Nato	se	pogovarjajte	o	
tem,	 zakaj	 je	 bil	 eden	 izbran,	 drugi	 pa	 ne.	 Ali	 je	 bilo	 tudi	 na	 Ezavu	 kaj	 dobrega?	
Vprašajte	otroka	in	mu	pomagajte	razumeti,	zakaj	je	bil	en	brat	izbran,	drugi	pa	ne.	
Opomnite	 ga,	 da	 je	 Bog	 dal	 obljubo,	 ki	 jo	 je	 tudi	 izpolnil.	 Pozornost	 bi	 morali	
posvečati	obljubam,	ki	jih	damo.	Ali	bomo	zmogli	obdržati	svoje	obljube?	

Dnevna	molitev:	

Dragi	 Gospod,	 hvala	 ti	 za	 vse	 tvoje	 obljube.	 Zmeraj	 si	 vreden	 zaupanja,	 tudi	 v	
majhnih	stvareh.	Pomagaj	nam	naučiti	se	na	primeru	Abrahama	in	njegovih	sinov,	
ki	 so	 ti	 zaupali	 in	 te	 ubogali.	 Pomagaj	 nam	biti	 drugim	 v	 blagoslov,	 s	 tem,	 ko	 se	
spominjamo,	da	smo	del	tvoje	obljube,	ki	si	jo	dal	že	dolgo	nazaj.	Amen.		

	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	
Dragi	starši!	
	

Ta	 list	 vas	 seznanja,	 kaj	 se	 je	 vaš	 otrok	 danes	 učil	 pri	 verouku.	 Vključena	 je	
svetopisemska	 vrstica,	 predlagana	 aktivnost	 za	 utrjevanje	 lekcije	 in	 kratka	
molitev.	 Če	 boste	 vključeni	 in	 se	 boste	 pogovarjali	 s	 svojim	 otrokom,	 bo	 to	
poplačano	vam	in	otroku.	
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Oče	Abraham	ima	otroke,	
da	on	ima	veliko	še	otrok.	

Od	teh	sem	eden	jaz	in	drugi	ti	si,	
o,	slava	Jezusu.	

DESNA	ROKA,	LEVA	ROKA!	
	

Oče	Abraham	ima	otroke,	
da	on	ima	veliko	še	otrok.	

Od	teh	sem	eden	jaz	in	drugi	ti	si,	
o,	slava	Jezusu.	

DESNA	ROKA,	LEVA	ROKA,	
DESNA	NOGA,	LEVA	NOGA!	

	
Oče	Abraham	ima	otroke,	
da	on	ima	veliko	še	otrok.	

Od	teh	sem	eden	jaz	in	drugi	ti	si,	
o,	slava	Jezusu.	

DESNA	ROKA,	LEVA	ROKA,	
DESNA	NOGA,	LEVA	NOGA,	
GLAVO	SKLONI,	SE	OBRNI!	

	
Oče	Abraham	ima	otroke,	
da	on	ima	veliko	še	otrok.	

Od	teh	sem	eden	jaz	in	drugi	ti	si,	
o,	slava	Jezusu.	

DESNA	ROKA,	LEVA	ROKA,	
DESNA	NOGA,	LEVA	NOGA,	
GLAVO	SKLONI,	SE	OBRNI,	

STOJ!	
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