
		

2.	del	
Ko	 otroci	 končajo	 z	 okraševanjem	 križa,	 naj	
pokleknejo	 in	 obrnjeni	 h	 križu	 poslušajo	 in	 pojejo	
slavilno	pesem.	Spodbudite	jih,	naj	slavijo	Boga,	ker	
je	vreden	našega	slavljenja.	
	

Kaj	boste	povedali:	
1.	del	
Ko	je	satan	skušal	Jezusa,	ga	je	poskušal	prepričati,	
naj	poklekne	in	ga	slavi.	Jezus	je	odgovoril:	»Vstran	
od	mene	 satan!	 Kajti	 zapisano	 je:	 Slavi	 Gospoda	
svojega	Boga	in	služi	le	Njemu.«	Okrasili	bomo	križ	
in	si	tako	zapomnili	dan,	ko	se	je	Jezus	uprl	satanu	
in	ni	pokleknil	pred	njim.	Jezus	je	pokleknil	 le	pred	
edinim	Bogom,	svojim	Očetom	v	nebesih.	
	

2.	del	
Ko	končate	z	okraševanjem	križa,	najdite	miren	kraj	
v	sobi	za	sedenje.	Pokleknite	in	postavite	križ	pred	
kolena.	Predvajala	bom	slavilno	pesem.	Če	poznate	
pesem,	 pojte	 zraven.	 Če	 je	 ne	 poznate,	 poslušajte	
besedilo,	medtem	ko	mislite	na	to,	kako	čudovit	je	
Bog.	 Želimo	 slaviti	 Boga,	 ker	 je	 vreden	 našega	
slavljenja.	
Svoj	križ	vzemite	domov,	da	vas	bo	spominjal	na	to,	
kako	se	je	Jezus	uprl	satanu	in	rekel,	da	bo	slavil	le	
Boga.	Križ	postavite	nekam,	kjer	ga	 lahko	vidite	 in	
vas	lahko	opomni,	da	slavite	Boga	vsak	dan.	

KAKO SLUŽIMO 
BOGU? 

EDEN RESNIČNI BOG 

Ta	 lekcija	 bo	naučila	 otroke,	 kako	 služiti	 edinemu	 resničnemu	Bogu	na	
način,	da	častijo	zgolj	njega.	Prav	tako	izvedo,	da	nam	poznavanje	Božje	
besede	pomaga	upreti	se	skušnjavam.	

	

 
 

2. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Praznovati,	služiti,	slaviti.	

SLAVLJENJE	PRI	KRIŽU	(ročno	delo)	–	1.	del	
Otroci	 izdelajo	 križ,	 s	 pomočjo	 katerega	 se	
spomnijo,	da	se	zaustavijo	in	slavijo	Gospoda.		
	

Teme:	
Križ,	slediti	Jezusu,	slaviti.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 začetkom	 uporabite	 črni	 trši	 papir	 in	
predlogo	 s	 križem,	 da	 izrežete	 križ	 za	 vsakega	
otroka.	 Pripravite	 slavilno	 pesem	 v	 kateri	 bodo	
otroci	uživali	in	jo	predvajajte	med	izdelovanjem.	
	

Kaj	boste	naredili:	
1.	del	
Otroci	naj	s	kredo	okrasijo	križ.		

PRIPOMOČKI: 
CD	in	predvajalnik	za	glasbo	
Trši	papir	črne	barve,	škarje	
Predloga	križ	(str.	5)	
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»Gospoda, svojega Boga 
moli in njemu samemu 

služi.« 
Matej 4,10b 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (12 minut) 

	

SKAKAJOČA	VRSTICA	(aktivnost)	
Otroci	 se	 učijo	 vrstico	 tako,	 da	 skačejo	 in	 jo	
ponavljajo.	
	

Teme:	
Zgolj	zabava,	ponavljanje	vrstice.	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Na	vsak	kos	tršega	papirja	zapišite	eno	besedo	 iz	
vrstice.	Če	je	otrok	več	kot	papirja,	jih	dajte	v	pare	
skupaj	s	pomembno	besedo	iz	vrstice.	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 naj	 se	postavijo	 v	 linijo,	 tako	da	 gledajo	 v	
isto	 smer.	Če	vrstico	 lahko	 zapišete	na	 tablo,	naj	
gledajo	proti	tabli.	Po	vrstem	redu	dajte	vsakemu	
otroku	 besedo.	 Medtem	 ko	 delite	 besede,	 jim	
povejte,	 katero	 besedo	 imajo.	 Vsak	 naj	 ponovi	
svojo	besedo,	da	bodo	otroci	vedeli	katero	imajo.	
Otroci	 bodo	 počepnili	 kot	 žaba.	 Nato	 bodo	 po	
vrsti	tako	kot	so	besede	v	vrstici,	poskočili	ena	po	
ena.	 Zavpili	 bodo	 besedo,	 medtem	 ko	 jo	 držijo	
visoko	 nad	 glavo.	 Ko	 jo	 zavpijejo,	 počepnejo	
nazaj.	
Kaj	boste	povedali:	
Sedaj	 bomo	ponavljali	 vrstico	 s	 pomočjo	 skokov.	
Dala	 vam	 bom	 besedo	 iz	 današnje	 vrstice	 in	 vi	
boste	 skočili	 in	 zavpili	 svojo	 besedo.	 Nato	 boste	
počepnili	 nazaj	 v	 položaj	 žabe,	 zatem	 pa	 skoči	
naslednja	 oseba	 in	 pove	 svojo	 besedo.	 To	 bomo	
počeli,	dokler	vsak	ne	skoči	in	pove	svoje	besede.	

PRIPOMOČKI: 
Vrstica,	ki	ima	8	besed	
Trši	papir,	flomastri	

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: 	
Mi	 smo	 vojska	 edinega	 Boga.	 Služimo	 edinemu	
resničnemu	 Bogu	 in	 se	 borimo	 za	 eno	 ekipo,	
Jezusovo	 ekipo.	 V	 današnji	 zgodbi	 nam	 bo	 Jezus	
pokazal,	kako	pomembno	je,	da	služimo	edinemu	
resničnemu	Bogu.	
	

Preberite	Matej	4,1-11	
	

Jezus	je	skušan	(po	želji)	
Skeč	 z	 lutkami,	 ki	 nauči	 otroke,	 da	 poznavanje	
Božje	besede	pomaga	upreti	se	skušnjavi.	

Teme:	
Služiti,	skušnjave,	Božja	beseda.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	začetkom	natisnite	na	 trši	papir	 lutke	 za	na	
prst.	 Lutke	 izrežite	 in	 zalepite	 palice	 od	 lučk	 na	
zadnji	del	lutk.	

PRIPOMOČKI: 
Palčke	od	lučk,	lepilni	trak,	trši	papir,	škarje	
Lutke	za	na	prst	(str.	6-7)	
Besedilo	za	skeč	(str.	8)	
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Vprašanja	za	razpravo:	
1) Kdo	 je	 skušal	 Jezusa?	(Satan,	 znan	 tudi	 kot	

hudič.)	
2) Kaj	je	počel	Jezus,	da	se	je	pripravil	na	test	v	

puščavi?	(Ni	jedel	40	dni	in	40	noči.	Pripravljal	
se	je	na	skušnjave.)	

3) Kolikokrat	je	satan	skušal	Jezusa?	(Trikrat.)	
4) Je	 Jezus	 naredil,	 kar	 je	 satan	 povedal?	(Ne.	

Vedno	se	je	skliceval	na	Božjo	besedo,	ki	ga	je	
držala	vstran	od	hudičeve	skušnjave.)	

5) Če	 je	 satan	 skušal	 Jezusa,	 mislite	 da	 bo	
poskusil	 skušati	 tudi	 nas?	(Da,	 uporabi	 lahko	
naše	 prijatelje,	 televizijo	 ali	 neprimerno	
glasbo,	da	naredimo	slabe	stvari.)	

6) Kako	 se	 zoperstavimo	 skušnjavam	 od	
hudiča?	(Beremo	 in	 si	 zapomnimo	 Božjo	
besedo	tako	kot	Jezus.)								

	
	
	
SLAVLJENJE	PRI	KRIŽU	(ročno	delo)	–	2.	del	
	
	
	
	
SLAVIMO	BOGA	(igra)	
Otroci	 se	 bodo	 zabavali,	 medtem	 ko	 se	 učijo	 o	
različnih	načinih	slavljenja	Boga.	
	

Teme:	
Praznovanje,	služiti,	zabava.	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	 razložite	 kako	 pogosto	 uporabljamo	
balone,	 ko	 nekoga	 proslavljamo.	 Z	 otroci	
razmislite	 o	 različnih	 načinih,	 s	 katerimi	 lahko	
proslavimo	 in	 služimo	 Bogu.	 Te	 ideje	 zapišite	 na	
balone.	 Vsakemu	 otroku	 dajte	 en	 balon,	 da	 ga	
uporabijo	 v	 igri.	 Zagotovite,	 da	 so	 vsi	 predmeti	
odstranjeni,	 da	 otroci	 lahko	 udarjajo	 balone	 v	
zrak.	

Kaj	boste	povedali:	
Igrali	se	bomo	igro,	ki	nas	bo	naučila,	kako	slaviti	
Boga.	 Naučili	 se	 bomo,	 da	 je	 veliko	 načinov,	 na	
katere	 slavimo	 edinega	 resničnega	 Boga.	 Kakšne	
okraske	 obesimo	 na	 rojstnodnevni	 zabavi,	 ko	
slavimo	rojstni	dan	od	nekoga?	(Dovolite	otrokom	
odgovoriti.)	 Balone	 uporabljamo	 za	 veliko	 vrst	
praznovanj.	 Za	 kakšne	 priložnosti	 še	 lahko	
uporabimo	 balone?	 (Očetovski	 dan,	 materinski	
dan,	valentinovo,	diplomiranje	itd.)	Boga	moramo	
slaviti	 vsak	 dan.	 Danes	 ga	 bomo	 slavili	 tako,	 da	
napihnemo	balone.	 Preden	napihnem	balone,	 se	
pogovorimo	 o	 načinih,	 s	 katerimi	 lahko	 služimo	
Bogu	in	pokažemo,	da	nam	je	mar	zanj.	
Primeri	načinov,	s	katerimi	lahko	slavimo	Boga:	

	1.	Ljubi	Boga	
	2.		Slavi	ga	

	3.	Beri	Sveto	pismo		
	4.	Moli	

	5.	Dajaj	desetino	
	6.	Ljubi	druge	

	
Zdaj	 bom	 napihnila	 balone,	 jih	 zvezala	 in	 na	
vsakega	 zapisala	 eno	 idejo.	 Vsak	 bo	 dobil	 balon.	
Ko	boste	 vsi	 imeli	 enega,	 se	bomo	 igrali	 igro.	Da	
slavimo	Boga,	bomo	eno	minuto	odbijali	 balon	v	
zrak	 tolikokrat	 kot	 lahko.	 Edino	 pravilo	 je,	 da	
morate	 sedeti	 na	 zadnjici	 ali	 biti	 na	 kolenih.	 Ste	
vsi	pripravljeni?	Zdaj!	(Po	eni	minuti	jih	ustavite	in	
vsak	naj	drži	svoj	balon.)	
Imam	 vprašanje.	 Če	 dajem	 desetino,	 ampak	 ne	
ljubim	 Boga	 ali	 ne	 berem	 Svetega	 pisma,	mislite	
da	 je	 to	 dober	 način	 slavljenja	 njega?	 (Ne,	
moramo	 slaviti	 Boga	 na	 več	 načinov.)	 Ker	
moramo	vsi	vaditi	različne	načine	slavljenja	Boga,	
sedaj	 zamenjajmo	 balone	 in	 pokažimo	 Bogu,	 da	
mu	lahko	služimo	na	več	načinov,	ne	le	na	enega.	
(Proces	ponovite	kolikorkrat	želite.)	
Po	 želji:	Namesto	 odbijanja	 balonov	 v	 zrak,	 naj	
otroci	 zavpijejo	 frazo,	 ki	 je	 zapisana	 na	 balonu,	
vsakič,	ko	ga	udarijo	v	zrak.	To	 jim	bo	pomagalo,	
da	si	zapomnijo	različne	načine	slavljenja	Boga.	Ko	
mine	 minuta,	 naj	 otroci	 zamenjajo	 balon	 s	
prijateljem	 in	 se	 igrajo	 še	 enkrat.	 Otroci	 bodo	
mogoče	 potrebovali	 pomoč	 pri	 branju	 teksta	 na	
svojem	balonu,	da	bodo	vedeli	kaj	zavpiti.	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Baloni,	flomastri	
Štoparica	
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil o različnih načinih, s katerimi lahko služi Bogu in se 
izogne skušnjavi. Otroci so se učili slediti Jezusovemu primeru, da se učijo in si 
zapomnijo Božjo besedo (svetopisemsko besedilo iz Mateja 4,1-11).  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Gospoda, svojega Boga, moli in njemu samemu služi.« (Matej 4,10b)  
 
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: 

Otroku pokažite, kako naj postavi Boga na prvo mesto in slavi samo njega. 
Predvajajte slavilno glasbo in skupaj z otrokom slavite Boga. Doma imejte slavilni 
večer. Narišite slike z otrokom, da ilustrirate različne načine, s katerimi lahko služi 
Bogu. 

 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, služim edino tebi. Nauči me, kako naj te slavim in ti služim najbolje. 
Pomagaj mi brati moje Sveto pismo in ljubiti druge, da lahko gradim tvoje 
kraljestvo. 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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	Preden začnete s skečem, povejte otrokom, da bodo videli skeč, kjer skušnjavec (satan) poskusi trikrat skušati 
Jezusa. Vsakič, ko Jezus neha govoriti, naj otroci zavpijejo »Spoznavaj Božjo besedo«. 

 
Napovedovalec:  Jezusa je vodil Duh v puščavo, kjer ga je hudič skušal. Jezus je bil štirideset dni in 

štirideset noči brez hrane. Bil je zelo lačen in si je verjetno zelo želel nekaj hrane. 
Nato se je pojavil skušnjavec. 

    
Skušnjavec: Zdravo Jezus, (posmehljivo) Božji Sin, povej tem kamnom, naj postanejo kruh. 
    
Jezus: Pisano je: “Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz 

Božjih ust.” 
    
Občinstvo:  (zavpije) »Spoznavaj Božjo besedo«. 
    
Napovedovalec:  Nato je satan odpeljal Jezusa v sveto mesto in ga postavil na najvišjo točko 

templja. 
    
Skušnjavec: Če si Božji Sin, se vrzi dol (posmehljivo). Kajti pisano je: »Svojim angelom bo zate 

zapovedoval in Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.« 
    
Jezus: Pisano je tudi: »Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« 

 
    
Občinstvo: (zavpije) »Spoznavaj Božjo besedo«. 
    
Napovedovalec:  Skušnjavec je tudi poznal Božjo besedo in jo je skušal uporabiti proti Jezusu, ampak 

Jezus jo je poznal bolje kot satan. Vedel je, kako ga skušnjavec želi preizkusiti. 
Skušnjavec je še zadnjič poskusil skušati Jezusa. Hudič ga je odpeljal na zelo visoko 
goro in mu pokazal vsa kraljestva sveta ter nijhovo lepoto. 

    
Skušnjavec: Poglej Jezus, Vidiš vse to? Dal ti bom vse, kar vidiš, če poklekneš in me slaviš. 
    
Jezus: Poberi se, Satan! Kajti pisano je: "Gospoda, svojega Boga, môli in 

njemu samemu služi!” 
    
Občinstvo: (zavpije) »Spoznavaj Božjo besedo«. 
    
Napovedovalec:  Jezus je imel skušnjavca dovolj. Satan je šel predaleč, ko je prosil Jezusa naj 

poklekne in ga časti. Jezus je vedel, da mora častiti in služiti le edinemu resničnemu 
Bogu. Zakaj mislite, da je tako pomembno, da slavimo in služimo samo Bogu? 
(Vprašajte otroke.) Zakaj je tako pomembno, da poznamo Božjo besedo? (Vprašajte 
otroke.) Skušnjavec je moral oditi, ker mu je Gospod Jezus ukazal naj gre. Ko je 
satan odšel, so se angeli spustili in pomagali Jezusu. Kmalu zatem je Jezus odšel v 
Galilejo, kjer je začel s svojo misijo in oznanjal Veselo novico. 
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