
		

potrebovali	 za	 to	 višino.	 Na	 koncu	 naj	 otroci	
pobarvajo	svoj	kip	z	zlato	ali	rumeno	barvo.	
	

	
	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

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

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

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

Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati. 	
b) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.	Vedeti	morajo,	

da	 vam	 je	mar	 za	 njih	 in	 da	 so	 njihove	molitve	
pomembne.	

c) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

OGNJENA 
PEČ 

PREROK DANIEL 

Pri	 tej	 lekciji	 se	 bodo	 otroci	 učili	 o	 neustrašni	 veri	 in	 poslušnosti	 treh	
mladeničev,	Šadraha,	Mešaha	in	Abed	Nega.		

	

 
 

2. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	5)		
Svinčniki	

Teme:	
	Pogum,	vera,	slediti	Bogu,	čudeži,	poslušnost,				
	Božja	moč,	zaščita,	Šadrah,	Mešah,	Abed	Nego.		

	

	
	
KAKO	VISOK	JE	BIL	KRALJEV	KIP?	(aktivnost)	
Zabavna	igra,	ki	bo	otrokom	pomagala	razumeti,	
kako	visok	je	bil	zlati	kip	kralja	Nebukadnezarja.	

Teme:	
Pogum,	vera,	slediti	Bogu,	čudeži,	zaščita.	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	 predlogo	 za	 vsakega	 otroka	 pred	
srečanjem.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsakemu	 otroku	 dajte	 predlogo.	 Otroci	 naj	
preračunajo,	 koliko	 ljudi	bi	potrebovali,	 da	bi	bili	
visoki	 30	 metrov.	 Njihove	 odgovore	 zapišite	 na	
predlogo.	 Potem	 jih	 vprašajte,	 koliko	 žiraf	 bi	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	
neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	
uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 da	 bodo	 otroci	
vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod: 	
V	naši	zgodbi	se	je	kralj	zopet	odločil,	da	preizkusi	
naše	 tri	 prijatelje.	 Tokrat	 želi,	 da	 se	 Šadrah,	
Mešah	 in	 Abednego	 priklonijo	 pred	 ogromnim	
zlatim	 kipom,	 ki	 ga	 je	 dal	 narediti.	 Toda	 če	 bi	
mladeniči	to	storili,	bi	to	pomenilo	malikovanje,	ki	
ga	 Bog	 jasno	 prepoveduje.	 Komu	 bodo	 naši	 trije	
prijatelji	poslušni,	kralju	ali	Bogu?	Preberimo	našo	
zgodbo	in	izvedeli	bomo.	
	
Preberite	Daniel	3,1-30	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	 je	kralj	Nebukadnezar	dal	narediti	 iz	zlata?	

(Dal	 je	narediti	zlato	podobo	oziroma	kip,	ki	 je	
bil	visok	30	metrov	in	širok	3	metre.)		

2) Kaj	 je	 kralj	 ukazal	 ljudem,	 naj	 naredijo,	 ko	
zaslišijo	 glasbo?	 (Naj	 se	 priklonijo	 in	 molijo	
zlato	podobo.)	

3) Zakaj	 Šadrah,	 Mešah	 in	 Abed	 Nego	 niso	
naredili	 tega,	 kar	 jim	 je	 ukazal	 kralj?	 (Ti	
mladeniči	 so	 dali	 Božjim	 zapovedim	 prednost	
pred	 kraljevimi	 in	 vedeli	 so,	 da	 je	 napačno	
častiti	malika.	Mladeniči	so	častili	samo	Boga.)	

4) Kralj	se	je	zelo	razjezil.	Kaj	je	storil	s	Šadrahom,	
Mešahom	in	Abed	Negom?	(Ukazal	 je,	naj	peč	
zakurijo	sedemkrat	bolj	kot	ponavadi	in	ukazal	
nekaj	 najmočnješim	 možem	 v	 svoji	 vojski,	 da	
zvežejo	 mladeniče	 in	 jih	 vržejo	 v	 gorečo,	
razbeljeno	peč.)	

5) Koliko	 ljudi	 je	 kralj	 zagledal,	 da	 hodijo	 sredi	
ognja,	potem,	ko	so	bili	mladeniči	vrženi	v	peč?	

(Zagledal	 je	 štrii	 osebe,	 kako	 hodijo	 sredi	
ognja.)	

6) Ali	so	bila	 telesa	mladeničev	Šadraha,	Mešaha	
in	 Abed	 Nega	 potem	 ko	 so	 prišli	 iz	 peči,	
osmojena	 ali	 pa	 so	 zgolj	 njihova	 oblačila	
smrdela	po	dimu?	(Ne,	Bog	je	poslal	angela,	da	
je	mladeniče	zaščitil	pred	ognjem.)	

7) Kaj	 je	 storil	 kralj,	 ko	 je	 videl,	 da	 je	 Bog	 rešil	
mladeniče?	(Slavil	je	Boga.)	

	
	

	
	
ŠADRAH,	MEŠAH	IN	ABED	NEGO	(ročno	delo)	
Božji	angel	zaščiti	mladeniče	v	goreči	peči.	
	

Tema:	
Pogum,	vera,	slediti	Bogu,	čudeži,	zaščita.	
	
	
	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	pričetkom	srečanja	skopirajte	list	z	valjem	in	
plameni,	 tako	da	boste	 imeli	komplet	 za	vsakega	
otroka.	 Po	 želji	 lahko	 sami	 že	 prej	 naredite	 en	
izdelek,	da	ga	boste	lahko	pokazali	otrokom.	
	
Kaj	boste	naredili:	
Vsakemu	 otroku	 dajte	 slike	 treh	 mladeničev,	
Šadraha,	Mešaha	 in	Abed	Nega	 z	 in	brez	 angela,	
ter	slike	plamenov.	Otroci	naj	z	otroškimi	škarjami	
po	 črnih	 črtah	 izrežejo	 sliko	 s	 tremi	mladeniči	 in	
nato	še	list	z	mladeniči	in	angelom.	
	

Ponavljajte	vrstico	skupaj	z	otroki.	Razložite	jim,	da	so	
Božji	zakoni	vedno	pomembnejši	od	človeških.	
	

»Boga je treba ubogati 
bolj kot ljudi!« 

Apostolska dela 5,29 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predloge	s	slikami	in	plameni	(str.	6-8)	
Otroške	škarje	
Prozoren	lepilni	trak	



2			.	lekcija	–	OGNJENA	PEČ	
	

3	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	naj	sliko	treh	mladeničev	zvijejo	v	dolg	valj	
in	 s	 prozornim	 trakom	 pritrdijo	 konce	 papirja,	
tako	 da	 se	 bodo	 rahlo	 prekrivali.	 Enako	 naredite	
tudi	s	sliko	treh	mladeničev	z	angelom.	Pazite,	da	
bo	obseg	valja	z	angelom	dovolj	velik,	da	na	koncu	
brez	 težav	 zaobjame	 slike	 Šedraha,	 Mešaha	 in	
Abed	Nega.		
	

Otroci	 naj	 izrežejo	 slike	 plamenov,	 vključno	 s	
pravokotnikom	 pod	 plameni.	 Pravokotnik	
zapognite	 ob	 robovih	 plamena,	 tako	 da	 bo	
plamen	stal	pokonci	(glej	primer	str.	9).	
	

Kaj	boste	povedali:	
Razložite	otrokom,	da	je	ogenj	zelo	nevaren	in	se	
z	njim	ne	smemo	 igrati.	V	današnji	zgodbi	 je	Bog	
nadnaravno	 zaščitil	 Šadraha,	 Mešaha	 in	 Abed	
Nega	pred	plameni	kraljeve	peči.	Če	jih	Bog	ne	bi	
zaščitil,	bi	mladeniči	umrli.	
	
	
	
Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	 lahko	 zahvalijo	 Bogu	 za	 prigrizke	 in	 ostale	
blagoslove.	 Zaključna	 molitev	 mora	 biti	 kratka.	
Zapomnite	 si,	 da	 otroci	 želijo	 čim	 prej	 zagristi	 v	
prigrizek	 ali	 preiti	 na	 naslednjo	 fazo	 svojega	
dneva.	
	
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.	
d) Če	 imate	 prigrizek,	 se	 zahvalite	 Jezusu	 za	

prigrizek	in	mnoge	druge	blagoslove.	
	
Prigrizek:	
Pričnite	tako,	da	se	zahvalite	Bogu	za	vsak	dan	in	
da	 skrbi	 za	 naše	 vsakodnevne	 potrebe.	 Prinesite	
nek	prigrizek.		
	
	
	
	
	

	
	
	
BOG	POŠLJE	ZAŠČITO	(pobarvanka)	
	
Pripravite	 za	 vsakega	 otroka	 kopijo	 pobarvanke	
(str.	11),	ki	jo	lahko	pobarvajo.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	
	
	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
izvedeli	boste,	če	je	Daniel	postal	
hrana	za	leve.	
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Kaj smo se naučili: 

Danes so se otroci učili o treh mladeničih po imenu Šadrah, Mešah in Abed Nego, ki 
so se odločili, da bodo storili, kar je bilo prav v Božjih očeh. Čeprav so častili 
resničnega Boga, je kralj dežele, v kateri so živeli, ukazal vsem ljudem, da se 
morajo prikloniti zlatemu kipu. Mladeniči se niso hoteli prikloniti kipu in s tem 
izkazali pogum in poslušnost Bogu. Zato jih je kralj vrgel v gorečo peč, a Bog je v 
peč poslal angela, ki je mladeniče zaščitil. Šadrah, Mešah in Abed Nego so 
pogumno ubogali Boga in Bog je rešil njihova življenja (svetopisemsko besedilo iz 
Daniela 3,1-30).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Boga je treba ubogati bolj kot ljudi!« (Apostolska dela 5,29)  
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako mu bo to pomagalo utrditi znanje, pridobljeno na verouku.	

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Z otrokom se pogovorite, kako pomembno je, da se postavimo za to, v kar 
verjamemo. Spomnite otroka, da nam Bog naroča, naj slavimo, služimo in molimo 
samo njega. V našem današnjem svetu je veliko stvari, ki lahko postanejo naši 
maliki prav tako kot ta zlati kip, za katerega je kralj želel, da ga vsi častijo. 
Pogovorite se o tem, kaj vse lahko postane naš malik: na primer televizija, 
računalniške igrice, glasba, prijatelji … Potem skupaj z otrokom razmislite, kako 
nevarno lahko postane čaščenje takšnih malikov. V mladih letih se otroško 
razmišljanje zlahka preoblikuje, ko pa otroci odraščajo, postaja to čedalje težje. 
Zato je  pomembno, da o teh stvareh govorimo z njimi, ko so še majhni. Učite jih o 
Bogu in njegovi ljubezni ter jim pojasnite, zakaj moramo častiti samo njega. 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti, da lahko počnemo veliko zabavnih stvari. Hvala tudi, da te 
lahko častimo. Pomagaj nam, da bomo vedeli, kdaj smo se odločili napačno in 
izbrali nekaj, kar ni v skladu s tvojo voljo. Pomagaj nam zapomniti si, da kadar 
delamo, kar ti želiš, boš ti poskrbel za nas in nas obvaroval. 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. 
	



2			.	lekcija	–	OGNJENA	PEČ	
	

5	

	



2			.	lekcija	–	OGNJENA	PEČ	
	

6	

	



2			.	lekcija	–	OGNJENA	PEČ	
	

7	

	



2			.	lekcija	–	OGNJENA	PEČ	
	

8	



2			.	lekcija	–	OGNJENA	PEČ	
	

9	



	

	

	 10	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2			.	lekcija	–	OGNJENA	PEČ	
	

11	

	
	
	
	
	

Prerok Daniel 
2. lekcija: OGNJENA PEČ 
 
Prevod: Brina Sotenšek 
Tehnična ureditev: Sabina M. Scobie 
Ljubljana, 2017 
 
Material ni za prodajo. 
 

The Prophet Daniel 
Lesson 2: THE FIERY FURNACE 
 
"Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc. 
Used by permission 
www.kidssundayschool.com”   


