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Dragi učitelji!
Od zdaj naprej nam več ne bo treba iskati idej za to, kako otroke čim bolj uspešno vključiti v
otroško sobotno šolo in kako jim podati Jezusovo sporočilo. Ideje so v priročniku,
ustvarjalnost pa je še vedno prepuščena nam. Naj nam pripomočki in ideje pomagajo, da
otroke še bolj seznanimo z Jezusom. Prosimo Boga za modrost in uspešnost pri delu, ki ima
večno vrednost.
Urednica
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Ta svetopisemski priročnik govori o…
Prvi štirje nauki govorijo o medsebojnih odnosih v Božji
družini.
● O Božji ljubezni se učimo skupaj.
● Skupaj se učimo, da je Jezus najpomembnejši.
Naslednji štirje nauki
● Verniki se medsebojno hrabrijo.
nam pomagajo bolje
● Ko spoznavamo Boga, se naše življenje spreminja.
služiti Bogu.
● Z življenjem službe kažemo
Jezusa drugim.
● Mi služimo Bogu, ko
prinesemo drugim ozdravljenje.
Zadnjih pet naukov nam pomaga
● Ko pomagamo drugim, da
razumeti,
kako častiti Boga.
razumejo Sveto pismo, služimo
● Bog je vreden, da ga častimo.
Bogu.
● Boga bomo častili večno.
● Ko pomagamo drugim, jim
● Boga lahko častimo vsak dan.
pravzaprav služimo.
● Cerkev je zavetišče.
● Boga častimo s svojimi darovi.

Božja milost
Milost je beseda, ki pomaga pojasniti, zakaj Bog ljubi ljudi, ki si
tega ne zaslužijo.
●

Milost je ljubezen, s katero nam je Bog podaril Jezusa
Kristusa kot daritev za naše grehe.
●

Milost je Božja ljubezen, ki nas spodbuja, da to daritev
sprejmemo.
●

Milost je Božja ljubezen, ki nas navdihuje, da se
odzovemo s češčenjem.
●

Milost je Božja ljubezen, ki nam daje modrost in
moč, da smo drug z drugim prijazni in spoštljivi,
kakor je On do nas.

Božja milost je moč. Neomejena, zanesljiva, večna moč,
ki človeka napolnjuje z vsem, kar potrebuje za polno in
čudovito življenje v njem. Dobrodošli torej, ko bomo
raziskovali globine te presenetljive milosti.
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Namen tega priročnika je:
A) Ob sobotah predstaviti nauk in
navdušiti otroke, da bodo o njem dejavno
razmišljali v novem tednu;
B) Poudarjati tedensko sporočilo skozi
celotno sobotno šolo, poudariti pomen
Božje milosti, naš odgovor češčenja na to
milost, kako ta milost izpolnjuje naše
ljubeče medsebojne odnose in izpostaviti
našo službo svetu, ki ga je Božja ljubezen
ustvarila in ga vzdržuje.
C) Učencem živo predstaviti nauk, tako da
bodo predstavljene resnice laže sprejeli

zase kot vrednote. Doživeto
predstavljenim razdelkom v nauku sledi
izpraševanje, kjer boste postavljali
vprašanja, ki bodo učence usmerjala k
razmišljanju o tem, kar so ravnokar
doživeli in kaj to praktično pomeni za
njihovo življenje.
Č) V vsakem učencu spodbuditi
ustrezne mehanizme, da bo sporočilo
dojel kar najbolje. S tem, ko se boste
ravnali po programu, ki je podan v tej
snovi, boste povezali učence s tedenskim
'sporočilom' na način, ki bo pritegnil
pozornost vsakogar in spodbudil
njegovo domišljijo.
r
kada
i
l
ko

1

Uvodna
dejavnost spodbudi
otroke, da si zaželijo
proučevati nauk. Ta
razdelek bo pritegnil
domišljijski tip učenca, ki
se sprašuje: »Čemu naj
se tega učim?«

2
Svetopisemski
nauk – v tem razdelku
otrokom predstavite
vsebino nauka, pri čemer tudi
sami sodelujejo. Razdelek bo
pritegnil učence, ki razmišljajo
razčlenjevalno in se sprašujejo:
»Kaj se moram naučiti?«

3
Uporaba
nauka daje učencu
priložnost, da razišče
praktičen pomen nauka v
njegovem vsakdanjem
življenju. Ta del se nanaša na
praktične otroke, ki
sprašujejo: »Kako to
deluje v mojem
življenju?«

Molitev in
češčenje pomenita
svečane trenutke sobotne
šole. Razdelek je lahko na
vrsti kadarkoli med učno
enoto. Priporočamo pa, da
začnete z uvodno
dejavnostjo.
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Ponazoritev
nauka – ta razdelek
spodbuja otroke, da poiščejo
načine, kako sporočilo nauka
povedati in pojasniti drugim.
Razdelek bo pritegnil razgibane
otroke, ki se sprašujejo: »Kaj
lahko naredim, da to
sporočilo oznanim
drugim?«

5

D) Vključiti učitelje iz sobotne šole
odraslih na nove in prilagodljive načine.
Maloštevilno sobotno šolo lahko obvladuje
ena oseba. Za številnejšo pa je
priporočljivo, da učitelju pomagajo drugi
(odrasli) prostovoljci, ki tako olajšajo
medsebojno vplivanje. Delo lahko s
pomočniki poteka v več malih skupinah,
kar je velikokrat z učnega stališča mnogo
bolj ustrezno, saj lahko vsi učenci ves čas
aktivno sodelujejo. Poleg tega pa se
pomočniku ni treba predhodno izdatno
pripravljati.
Lahko ste domiselni tudi tako, da
upoštevate različnost posameznih učiteljev,
kar se tiče njihovega osebnega pristopa k
posameznim razdelkom učne enote.

(Za več podrobnosti v zvezi s posameznimi
razdelki, učnimi metodami in drugačno
razgibanostjo poučevanja in učenja se
obrnite na vodja oddelka sobotne šole ali
otroške sobotne šole v konferenci.)

Kako priročnik uporabljati…
Poskušajte upoštevati program, lahko pa ga tudi prilagodite svojim razmeram.
Vnaprej proučite navodila za tedenski program, da boste lahko pripravili
potreben material.
Preden se začne četrtletje, pripravite običajne pripomočke:
●
●
●
●
●
●
●
●
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različne izvode Svetega pisma
različne vrste papirja
liste formata A 4
svinčnike, flomastre, kemične svinčnike, barvice, voščenke
druge likovne potrebščine, ki so vam na voljo (npr. lepilo, škarje…)
stare srajce ali majice, trakove ali vrvice za kostume
preveze za oči
balon

Nauk

Svetopisemska Vir snovi
zgodba

Zlata vrsta

Sporočilo

Pripomočki

SKUPNOST: Skupaj se učimo o Bogu.
1. nauk

2. nauk
3. nauk
4. nauk

Peter in Janez
pred Velikim
zborom
Apostoli
izpeljani iz ječe

Dej 3 do 4,33
DA 39-46

Dej 4,31

Učimo se o Božji moči.

str. 8

Dej 5,17-32
DA 52-57

Dej 4,12

Do drugih smo prijazni
in pošteni.

str. 18

Spodbujamo druge.

str. 28

Štefan in sedem Dej 6,1 do 8,4 Heb 10,25
diakonov
DA 58-67
Simon prosi za Dej 8,5-25
2 Kor 5,17
moč
VB 373.374

Poznavanje Boga
str. 38
spreminja moje življenje.

SLUŽENJE: Iščemo načine, kako pomagati bližnjim.
5. nauk

6. nauk
7. nauk
8. nauk

Peter in Janez
Dej 3 do 4,4
ozdravita
DA 39-41
hromega moža
Apostoli zdravijo Dej 5,12-16
in pridigajo
DA 52.53
Filip in Etiopec Dej 8,26-39
DA 70-73
Tabita
Dej 9,32-42
DA 86.87

Jn 12,21

S služenjem drugim
kažem Jezusa.

str. 48

1 Kor 15,58 Služim, ko pomagam
drugim do ozdravitve.

str. 58

Rim 1,16

Drugim pomagamo
razumeti Sveto pismo.

str. 68

Rim 1, 16

Služimo, ko pomagamo str. 78
drugim.

ČEŠČENJE: Boga častimo vsak dan.
9. nauk

Mojzes ne sme v
Kanaan
10. nauk Mojzes umre,
Jozue vodi
11. nauk Jozue se sreča z
Gospodom

Jn 14,3

Bog je vreden našega
str. 88
češčenja.
Boga bomo častili večno. str. 98

Jn 14,1

Boga častimo vsak dan.

str. 108

Jn 14,2

Cerkev je kraj zavetja.

str. 118

13. nauk Darovi za
2 Moj 35,4 do Ps 54,6
izgradnjo
36,7
shodnega šotora OP 256,257

Boga častim s svojimi
darovi.

str. 128

12. nauk Zavetna mesta

5 Mz 6
OP 356-361
5 Mz 31-34
OP 362-370
Joz 5,13 do 6,5
OP 376-379
4 Mz 35
5 Mz 4,41-43
Joz 20
OP 397-399

Raz 4,11

MILOST V AKCIJI

Pomen kratic: OP: Očaki in preroki; VB: Veliki boj; DA: Dejanja apostolov
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Moč
SVETOPISEMSKA
IN POMOŽNA
BESEDILA
Dej 3 do 4,33;
Dejanja apostolov,
str. 39-46

ZLATA VRSTA
"Vsi so bili
napolnjeni s Svetim
Duhom in so brez
strahu govorili Božjo
besedo." (Dej 4,31)

Tema meseca
Skupaj se učimo o Bogu.

Pregled svetopisemskega nauka
Peter in Janez sta ozdravila hromega moža pri templju, kar
je osupnilo vse ljudi v bližini. Ko sta zbirajoči se množici
razložila, da je ta mož ozdravel po Jezusovi moči, so ju
aretirali judovski voditelji. Ko so jima ukazali, naj prenehata
pridigati o Jezusu, so ju izpustili. Peter in Janez sta o svoji
izkušnji poročala vernikom, ki so iskreno molili, da bi jima
Bog dal moč, da bi lahko pogumno oznanjevala njegovo
besedo. Sveti Duh je stresel kraj, kjer so bili zbrani, in vsi
navzoči so se napolnili z Božjo močjo.

Nauk o skupnosti
CILJI
Otroci bodo:
spoznali, da nam
Sveti duh daje pogum
in moč, da lahko
drugim povemo dobro
novico o Jezusu,
● čutili željo, da bi bili
del Božje cerkve in
molili za Svetega duha
ter ga tudi prejeli,
● se odzvali z
vsakodnevnim
proučevanjem Božje
besede in molitvijo za
Svetega Duha v
svojem življenju.
●

SPOROČILO
V cerkvi se učimo o
Božji moči v našem
življenju.
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Cerkev je skupnost ljudi, ki drug drugega z molitvijo
spodbujajo k širjenju evangelija po svetu. Če ljudje skupaj
proučujejo Božjo besedo in iskreno molijo za moč in pogum,
da bi jo lahko oznanili drugim, se bodo napolnili s Svetim
Duhom. Potem bodo usposobljeni, da bodo pogumno in
mogočno delali za Boga.

Dodatek za učitelje
Veliki zbor »so sestavljali izvoljeni člani izmed duhovnikov,
vrhovnih poglavarjev in navadnih učiteljev…
V času judovske
neodvisnosti je
veljal Veliki zbor
s svojo
posvetno in
versko
oblastjo za
najvišje ljudsko
sodišče. Čeprav
je bil sedaj
podrejen rimskim
upraviteljem, je
vendar imel velik vpliv
v meščanskih in verskih
zadevah.« (Hrepenenje
vekov, str. 82)

SKUPNOST

Pregled sporeda
Deli proučevanja Minute

1

Dejavnosti

Pozdrav

Ob prihodu Pri vratih pozdravi
otroke. Prisluhni
njihovemu veselju in
težavam.

nič

Uvodne dejavnosti

Do 10

papir in pisalo za vsakega
otroka, tabla in kreda, dva
majhna kamna ali kartici z
imenom za vsakega otroka
žepna svetilka, baterije,
majhen kos papirja

A) Preizkus poguma

B) Povezani z virom
r
kada
koli

Molitev in češčenje* Do 10

Občestvo
Pesmi
Misijonska zgodba
Dar
Molitev

2

Svetopisemski nauk Do 20

Doživeti zgodbo

Proučevanje Svetega
pisma

3
4

Pripomočki

nič
Pesmarica za otroke
Misijonske zgodbe za
otroke
konzerva, kakršno
uporablja berač, skleda
nič
kostumi (prevelike majice s
kratkimi rokavi, kopalni
plašči, itd.) električni
sušilnik za lase
Sveta pisma

Uporaba nauka

Do 15

Igra moči

nič

Ponazoritev nauka

Do 15

Priponke moči

prozorno držalo za ime in
papir/pisalo za vsakega
otroka

* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.

Okrasitev prostora
Postavite velik izrezek ali risbo cerkve
nekam, kjer jo bodo lahko vsi videli. Nanjo
pritrdite izrezke več odraslih in otrok, na vrhu

pa naj bo Jezusova slika. Okoli cerkve pritrdite
slike otrok in odraslih, ki pomagajo drug
drugemu; odraslih ali otrok, ki proučujejo Sveto
pismo in skupaj molijo; odraslih ali otrok, ki
komu govorijo o Svetem pismu.
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POUČEVANJE NAUKA

Pozdrav
Pozdravite otroke ob prihodu. Povprašajte
jih, kako so preživeli teden; ali so naleteli na
kakšno težavo, ali se jim je zgodilo kaj
neprijetnega, česa so se razveselili. Nato je na
vrsti uvodna dejavnost, ki ste si jo izbrali od
danih možnosti.

1 Uvodne dejavnosti
Izberite dejavnost, ki vam najbolj ustreza.
M
O
Ž
N
O
S
T
A

Preizkus poguma
POTREBUJETE
● papir in pisalo za vsakega
otroka
● tablo in kredo
● dva majhna kamna ali dve
kartici z imenom za vsakega
otroka

(Da te ni strah; da narediš nekaj, čeprav te je
strah, itd.) Pogum je delati to, kar od tebe
zahteva Bog, tudi kadar je to težko. Na glas
preberite Dej 4,29. Katera beseda je
uporabljena namesto poguma v tej vrsti?
(Srčnost) Tukaj Jezusovi prijatelji molijo v
cerkvi, da bi jim Bog dal moč ali srčnost.
Kaj boš naredil, če je katerega od tvojih
cerkvenih prijateljev strah in potrebuje
pogum, da naredi to, kar želi Bog? (Molil
bom zanje in jim povedal o Božji moči.) Kako
se lahko naučiš kaj o Božji moči? (Grem v
cerkev, proučujem Sveto pismo, molim.) In to
me vodi do našega današnjega sporočila.
Najprej ga bom povedal jaz, nato pa ga
ponovimo skupaj:
V CERKVI SE UČIMO O BOŽJI
MOČI V NAŠEM ŽIVLJENJU.

M Povezani z virom
O
POTREBUJETE
Ž
● žepno svetilko z delujočimi
N
O
baterijami
S
● košček papirja
T
B Pred sobotno šolo položite na vrh

Medtem ko otroci prihajajo, dajte vsakemu
list papirja in pisalo. Povabite jih, naj na list
narišejo stvari, ki se jih bojijo. Na primer: strah
pred smrtjo – naj narišejo krsto, na katero so
položene rože. Odrasli naj pomagajo, če je
potrebno.
Ko se začne sobotna šola, povabite otroke,
naj poročajo o svojih strahovih, vi pa jih
zapišite tako, da jih bodo lahko vsi videli. Ko
naštejete vse velike strahove, kot so smrt,
izguba enega od staršev, neuspeh, biti brez
prijateljev, obubožati itd., dajte vsakemu dve
kartici z imenom ali dva kamna.
Recite otrokom, naj se odločijo, katerih
dveh stvari na seznamu jih je najbolj strah. Ko
slišijo, da ste prebrali njihov največji strah, vam
dajo eno kartico ali pa en kamen. Označite si
njihove odgovore ter rezultate napišite tako, da
jih bodo lahko vsi videli.

zgornje baterije v žepni svetilki košček
papirja, tako da ne bo stika in elektrika ne bo
prišla do žarnice. Poskrbite, da bo svetilka
delovala, ko boste odstranili listek papirja, ter
da ne bo delovala, ko bo košček na svojem
mestu. (Možnost v veliki cerkvi: razdelite
razred na skupine po 6 do 8 otrok. Za vsako
skupino imejte pripravljeno eno žepno
svetilko.)
Povabite enega od otrok, naj prižge
svetilko. Recite: Takoj, ko se svetilka prižge,
vstani in posveti z njo tako, da bodo vsi
videli. Ko se svetilka ne bo prižgala, prosite
naslednjega, naj poskusi. Po nekaj poskusih
recite enemu od otrok, naj svetilko razstavi. Ko
bo videl papir, naj ga odstrani in ponovno
poskusi prižgati svetilko.

OBNOVA

OBNOVA

Recite: Vse te razmere so grozljive.
Katerih dveh vas je najbolj strah? Dajte jim
čas, da odgovorijo. Te zahtevajo, da smo
hrabri, da smo pogumni. Kaj je pogum?

Vprašajte: Zakaj se svetilka najprej ni
hotela prižgati? (Papir jo je oviral.) Kako ste
se počutili, ko svetilka ni delovala?
(Razočaran, spraševal sem se, zakaj, itd.) Od
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kod svetilka dobiva elektriko? (Iz baterije)
Zakaj elektrika ni mogla priti do žarnice?
(Papir jo je oviral.) Na glas preberite Dej 4,31.
Kaj nam to besedilo pove o moči in
pogumu Svetega Duha? (Da bi se napolnili s
Svetim Duhom, moramo moliti. On nam daje
moč in pogum.) Nič naj vas ne ovira na poti

do vira vaše moči – molitve. S svojimi
cerkvenimi prijatelji in družino molite, da
nam bo Sveti Duh vsem dal moč, da bomo
pogumni za Jezusa. Današnje sporočilo
nam pravi:
V CERKVI SE UČIMO O BOŽJI
MOČI V NAŠEM ŽIVLJENJU.

Molitev in češčenje

r
kada
koli

Občestvo
Pogovorite se z otroki, kako so preživeli teden. Vprašajte jih, kako so ta
teden doživljali svetopisemski nauk. Toplo pozdravite obiskovalce in jih
predstavite. Ne pozabite na rojstne dneve in posebne dogodke.

Pesmi
»Vlij mi olja v srce« (Namesto »Vlij mi olja v srce« recite: »Vlij moči mi v
srce«. Pesem številka 159 v Pesmarici stezosledcev)
»Kmalu, kmalu že bomo kralja zagledali« (Pesem številka 65 v Pesmarici
stezosledcev)
»O pridi z mano« (Pesem številka 108 v Pesmarici stezosledcev)
»Mi smo eno v Gospodu, smo otroci luči« (Pesem številka 14 v Mega
pesmarici – priloženo besedilo in note) Naučite otroke pesem in pripravite za
vsakega od njih po eno besedilo z notami za domov.

Misijonska Zgodba
Uporabite Misijonske zgodbe za otroke ali kakšno drugo zgodbo, ki vam je
na voljo. Pomagajte otrokom v zgodbi prepoznati delovanje Svetega Duha.

Darovanje
POTREBUJETE
● konzervo ali kakšno drugo posodo, ki bi jo lahko uporabljal
berač za zbiranje denarja
Recite: Tako kakor berači zbirajo denar, da lahko zadovoljijo svoje
potrebe, bomo mi priložili naše darove, da jih bo naša cerkev poslala za
pomoč ljudem, ki potrebujejo Jezusa.

Molitev
Otroci naj oblikujejo krog, vsak naj iztegne svojo desno roko, da se
dotaknejo drug drugega. Prosite Boga, naj jim pomaga, da bodo ostali povezani
s Svetim Duhom tako, kakor so trenutno drug z drugim, in naj jim da moč
Svetega Duha v njihovem življenju.
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2 Svetopisemski nauk
Doživeti zgodbo
POTREBUJETE
● kostume (prevelike majice s
kratkimi rokavi, kopalni plašči itd.)
● električni sušilnik za lase
Otroci naj zaigrajo zgodbo, medtem ko jo
vi pripovedujete. Namen današnje zgodbe je,
poudariti pogum, ki ga daje Sveti Duh, kadar
verniki molijo za moč.
Osebe: Peter, Janez, hromi človek,
duhovniki, stražarji, načelnik straže, saduceji,
množica (Vsi preostali otroci postanejo
množica poslušalcev, pozneje pa Veliki zbor,
čisto na koncu pa verniki, ki molijo.)
Pripomočki: kostumi (prevelike majice s
kratkimi rokavi, kopalni plašči, itd.), električni
sušilnik za lase, prostor v sobi, kjer naj bo
»ječa«.
Prvina sodelovanja: Povejte otrokom, naj
bodo pozorni na besede cerkev, skupnost ali
verniki. Ko slišijo te besede, naj vzkliknejo:
»Slava Gospodu!«
Scena: Hromi mož sedi v ospredju sobe na
eni strani in prosjači.
Preberite naslednjo zgodbo:
Peter in Janez sta na poti k templju.
Zakliče jima hromi mož in iztegne svoje
roke. (Mož iztegne svoje roke.) Peter in
Janez se ustavita. Kličeta Jezusovo ime in
mož je ozdravljen. (Mož skoči pokonci.)
Ljudje pritečejo iz vseh strani. (Nakažite
vsem, naj se zberejo okrog.) Zberejo se okoli
Petra in Janeza.
Ljudje postavljajo veliko vprašanj o
ozdravljenju ter o Jezusu in njegovem
vstajenju. Peter in Janez (Pokažite na Petra in
Janeza.) jim pogumno pričata.
(Vstopijo duhovnik in poglavar templja,
za njima pa saduceji.) Nato pa se kar
naenkrat skozi množico prerine nekaj
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duhovnikov ter načelnik tempeljske straže.
»Primite ta dva moža,« ukažejo duhovniki.
Načelnik straže zgrabi Petra in Janeza in
odhiti z njima proti ječi. (Načelnik ju vrže v
»ječo«.)
(Vi, ki ste zdaj bili množica, boste postali
Veliki zbor, to je judovska vlada. Vrnite se na
svoje sedeže in se potrudite, da boste dajali
vtis dostojanstvenosti in ponosa.)
Naslednje jutro so stražarji Petra in Janeza
odpeljali pred Veliki zbor. (Privedite Petra in
Janeza v ospredje sobe. Mož, ki sta ga
ozdravila, naj gre za njima.)
Veliki zbor je tih. Eden izmed voditeljev
(Določite enega od otrok za voditelja.)
vstane. Odkašlja se in spregovori: »Kako sta
to naredila? Katero moč sta uporabila? V
čigavem imenu sta to naredila?« (Voditelj
ponavlja za vami.)
Peter je samo navaden ribič. Ali ga bo
strah odgovoriti? Napolnjen s Svetim
Duhom, začne pogumno govoriti.
»Ali naju sprašujete o dobrem dejanju, ki
sva ga včeraj naredila hromemu možu?
(Ozdravljen mož se postavi poleg Petra.) Če
naju sprašujete po tem, potem morate
vedeti, da ta mož stoji tukaj zdrav zaradi
Jezusove moči.«
Peter pogumno nadaljuje: »In v nikomer
drugem ni zveličanja; zakaj ni ga tudi pod
nebom … drugega imena, po katerem bi se
mogli zveličati.« (Dej 4,12.)
Veliki zbor je zelo začuden nad Petrovim
pogumom. (Otroci naj se popraskajo po
glavah in so videit zmedeni.) »Kako lahko
navadna ribiča govorita tako pametno in
pogumno?« se sprašujejo. »Velike množice
prihajajo poslušat njune pridige. Pet tisoč
ljudi se je že pridružilo njuni cerkvi (Slava
Gospodu!). Vse to po Jezusovi moči.«
»Kaj naj storimo s tema dvema možema?«
vpraša voditelj. (Člani Velikega zbora se
pogovarjajo med sabo.) Končno ukažejo
Petru in Janezu: »Ne oznanjujta več v
Jezusovem imenu!«
Ampak Peter in Janez sta trdna in rečeta:
»Ali je prav pred Bogom, da vas bolj
poslušava kakor njega?«

Veliki zbor ne bo kaznoval Petra in Janeza,
ker preveč ljudi hvali Boga zaradi tega, kar se
je zgodilo. Zato voditelji posvarijo Petra in
Janeza. (Vodje Velikega zbora s prsti žugajo
Petru in Janezu.) Nato izpustijo apostola.
Otroci, ki ste sedaj bili Veliki zbor,
postanete verniki – (Slava Gospodu!). Vi ste
prva cerkev – (Slava Gospodu!). Ljudje v
cerkvi (Slava Gospodu!) se imenujejo tudi
skupnost vernikov (Slava Gospodu!).
Peter in Janez hitita, da bi bila z versko
skupnostjo (Slava Godpodu!).
»Sedaj pa, Gospod,« molijo, »pomagaj
svojima služabnikoma, da bosta lahko z
velikim pogumom oznanjala tvojo besedo.«
Naenkrat se kraj, kjer so bili zbrani, strese
in zaropota. Kakšna moč! Sveti Duh napolni
vse vernike (Slava Gospodu!). Vsi v cerkvi
(Slava Gospodu!) mogočno pričajo o Jezusu.
Ponovimo skupaj današnje sporočilo: V
cerkvi se učimo o Božji moči v našem
življenju.

OBNOVA
Vprašajte: Kako sta Peter in Janez vedela
toliko o Jezusu? (Bila sta njegova učenca;
veliko časa sta preživela z njim.) Zakaj želita
vsem povedati o Jezusu? (Novica o Jezusu je
dobra.) Kako se počutiš, ko razmišljaš o
tem, da bi drugim povedal o Jezusu? (v
redu, krasno, strah me je) Kako ti lahko tvoja
cerkvena skupnost pomaga pogumno
govoriti o Jezusu? (da moli zate in te
spodbuja)

Zlata vrsta
POTREBUJETE
● »žogo« iz zmečkanega
Recite: Odprite svoja Sveta pisma v Dej
4. Odrasli naj pomagajo, kjer je potrebno.
Najdite 31. vrsto in jo preberimo skupaj.

Dajte jim nekaj časa. To je vaša zlata vrsta.
Razložite zlato vrsto po eno besedo ali
besedno zvezo naenkrat. Prepričajte se, ali
otroci res razumejo vsak izraz.
Oblikujte dve skupini, naj se obrneta ena
proti drugi. Enemu izmed otrok vrzite
papirnato »žogo«. Otrok, ki je prejel žogo,
mora povedati zlato vrsto. Njegova skupina
mu lahko pomaga, če je potrebno. Ta otrok
žogo nato vrže komu iz druge skupine, ta pa
naj pove zlato vrsto. (Skupina mu lahko
pomaga.) Nadaljujte, dokler ne pride na vrsto
vsak otrok, nato pa naj vsi naenkrat ponovijo
zlato vrsto.

Proučevanje Svetega pisma
POTREBUJETE
● Sveta pisma
Otroci naj poiščejo Dej 4. Recite: Prebral
bom vprašanje iz današnje svetopisemske
zgodbe in vam povedal vrsto, v kateri je
zapisan odgovor. Kdor prvi najde
svetopisemsko besedilo, naj vstane in ga
prebere. Kjer je potrebno, naj pomagajo
odrasli.
1. Katero vprašanje so voditelji, starešine in
učitelji zakona zastavili Petru in Janezu?
Najdite vrsto 7.
2. Po čigavem imenu je bil ozdravljen
hromi mož? Najdite vrsto 10.
3. Kaj nam prinaša Jezusovo ime? Najdite
vrsto 12.
4. Zakaj so bili judovski voditelji tako
presenečeni? Najdite vrsto 13.
5. Kaj so voditelji naročili Petru in Janezu,
da NE SMETA delati? Najdite vrsto 18.
6. Kam sta šla Peter in Janez, ko so ju
izpustili? Najdite vrsto 23.
7. Kaj so naredili verniki, ko so slišali
Petrovo in Janezovo zgodbo? Najdite vrsto 24.
8. Kaj se je zgodilo potem, ko so molili?
Najdite vrsto 31.
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3 Uporaba nauka
Igra moči
POTREBUJETE
● budilko ali zvonec
Ta dejavnost je igra, kjer je odgovor na
vsako vprašanje navdušeni »da«! Otroci so
občinstvo in tekmovalci hkrati. Vodja igre bo
poklical pet »tekmovalcev« iz občinstva, enega
za drugim.
Z glasnim in navdušenim glasom vprašajte
tekmovalca: »Ali imaš moč?« Nato prosite
»občinstvo«, naj zavpije z vami: »Ali imaš
moč?« Tekmovalca spodbudite, da bo
odgovoril z navdušenim »da«. Ponovite enako
z naslednjim »tekmovalcem«.
Otroci bodo hitro dojeli smisel igre in se
bodo navdušili nad izražanjem in
podeljevanjem moči Svetega Duha.
Vprašanja
1. Nikoli se nisi sprijateljil s fantom, ki živi
na drugem koncu tvoje ulice. Če bi ga spoznal,
bi morda šel s tabo v počitniško
svetopisemsko šolo, vendar te je sram. Ali ti bo
Bog dal pogum, da se sprijateljiš z njim? (Da!)
Ali imaš moč? (Da!)
2. Tvoj starejši brat in sestra te prosita, da
jima pomagaš, ko bosta delila košare s hrano
revnim družinam. Želiš iti, ampak te je strah.
Ali ti bo Bog dal tolažbo, ki jo potrebuješ, da
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boš lahko pomagal drugim? (Da!) Ali imaš
moč? (Da!)
3. Tvoj učitelj te prosi, da pomagaš Ivanu
pri branju. Tvoji prijatelji se ne igrajo z
Ivanom. Bojiš se, da se bodo norčevali iz tebe,
če te bodo videli z njim. Ali ti bo Bog
pomagal, da boš dovolj samozavesten, da ti ne
bo mar za mnenje drugih? (Da!) Ali imaš
moč? (Da!)
4. Želiš si, da bi se tvoj sobotnošolski
razred prestavil v sosednjo zgradbo in začel z
urami proučevanja Svetega pisma. Želiš podati
svoj predlog, ampak te je strah, da drugim
tvoja zamisel ne bo všeč. Ali ti bo Bog dal
dovolj poguma, da boš povedal svojo zamisel
drugim? (Da!) Ali imaš moč? (Da!)
5. Veš, da bi ljudje v domu za ostarele
uživali, če bi prišel kdo k njim na obisk, jim pel
pesmi in pripovedoval zgodbe. Ampak ti bi
raje šel v park s svojimi prijatelji. Ali ti bo Bog
pomagal, da boš nesebično razdelil svoj čas?
(Da!) Ali imaš moč? (Da!)

OBNOVA
Na glas preberite Dej 4,31. Skupina
vernikov je bila napolnjena s Svetim
Duhom, potem ko so skupaj molili za moč.
Ali so imeli moč? (Da!) Ali tudi vi želite
nekaj te moči? (Da!) Kaj boš naredil glede
tega? (S cerkvijo bom molil za Svetega Duha
in njegovo moč.) Ponovimo skupaj današnje
sporočilo:
V CERKVI SE UČIMO O BOŽJI
MOČI V NAŠEM ŽIVLJENJU.

4 Ponazoritev nauka
Priponke moči
POTREBUJETE
● prozorno držalo za ime za
vsakega otroka
● list papirja in pisalo za vsakega
otroka
Vsak otrok naj naredi listek z napisom »Jaz
imam moč« in ga vstavi v držalo.
Pojasnite, da je cerkev skupnost, kjer je
vsak v nečem dober. In vsi se v cerkvi skupaj
učimo o Bogu. Vprašajte: Kaj smo se danes
naučili v sobotni šoli? (V cerkvi se učimo o
Božji moči v našem življenju.) Kdo mora ta
teden še zvedeti za to sporočilo? Spodbudite
otroke, da povedo ime koga, ki ga poznajo.
Nato naj svojemu partnerju pripovedujejo o tej
osebi.

OBNOVA
Kako se počutite, ko veste, da boste
podali sporočilo »Jaz imam moč« osebi, ki
ste jo imenovali? (Strah me je, pripravljen
sem to storiti – ni mi težko) Ali ti bo Bog dal
pogum, da boš lahko oznanil njegovo
sporočilo? (Da!) Ali imaš moč? (Da!)
Med tednom nosite svojo priponko in
pojasnite, kakšno moč imate, ali pa povejte
svojo zlato vrsto, ko vas kdo povpraša po
priponki.
Še enkrat skupaj ponovimo današnje
sporočilo:
V CERKVI SE UČIMO O BOŽJI
MOČI V NAŠEM ŽIVLJENJU.

ZAKLJUČEK
Povabite enega izmed otrok, naj moli in se
zahvali Bogu, ker nam – svoji cerkvi – deli
svojo moč. Zapojte pesem »Mi smo eno v
Gospodu«. Prva kitica je zapisana spodaj.

Mi smo eno v Gospodu, smo otroci luči,
mi smo eno v Gospodu, smo otroci luči.
Naj svetloba ljubezni Božje v srcih žari.
Refren:
Le tako luč ljubezni bo sijala povsod.
Luč ljubezni sijala bo povsod.
(Pesem številka 14 v Mega pesmarici)

PRVI NAUK 15

SNOV ZA OTROKE

Moč
Svetopisemska in pomožna besedila
Dej 3 do 4,33; Dejanja apostolov, str. 39-46
Zlata vrsta
"Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in
so brez strahu govorili Božjo besedo." (Dej
4,31)
Sporočilo
V cerkvi se učimo o Božji moči v našem
življenju.
Simon in Katarina sta pred mnogimi leti živela na
Švedskem. Ko sta bila še otroka, sta zvedela, da bo
Jezus kmalu prišel. Njuna mama in oče sta začela
oznanjati to veselo novico svojim bližnjim. Toda na
Švedskem je bilo po zakonu prepovedano, da odrasli
oznanjajo Jezusov skorajšnji prihod. Zato so ju zaprli,
ker sta prekršila zakon. Ljudje, ki so tudi verjeli, da
bo Jezus kmalu prišel, so molili za pogum. In tako je
Sveti Duh navdihnil Simona in Katarino. Čeprav sta
bila še otroka, sta neustrašno oznanjevala Božje
sporočilo. Sveti Duh jima je dal pogum za to. Vendar
nista bila prva. Naša današnja svetopisemska zgodba
govori o vernikih cerkve, ki so skupaj molili za pogum,
da oznanjujejo Jezusovo sporočilo.
Peter in Janez sta škilila nasproti močni
sončni svetlobi. Vendar sta se dobro počutila,
ko sta globoko vdihovala svež zrak – vodili so
ju namreč iz zapora. Gledala sta drug drugega
in se smehljala. Kako dobro je bilo biti
ponovno na prostem, pa čeprav za kratek čas.
Ta dan bo posebno srečanje
najpomembnejših ljudi iz vse dežele. Peter in
Janez pa sta morala biti tam navzoča. Kdo ve,
kaj se bo zgodilo? Vendar se nista bala. Vedela
sta, da bo Bog z njima.
Vsi so utihnili, ko sta Peter in Janez stopila
v dvorano. Slišalo se je šušljanje oblek. Možje
so se premikali, da bi ju bolje videli. Končno se
je eden vodilnih mož odkašljal in prečistil grlo,
ter začel: "Kako sta to naredila? Kakšno moč
imata ali na čigavo ime sta se sklicevala?"
Vodja je govoril o čudežu, ki sta ga Peter in
Janez naredila prejšnji dan v Jezusovem imenu.
Ozdravljen je bil hromi mož, ki so ga vsi
dobro poznali. In prav vsi so govorili o tem.

16 PRVI NAUK

Mnogi, ki so slišali za čudež, so slišali tudi
Petrovo in Janezovo sporočilo. Zato so zdaj
verovali v Jezusa. Judovski vodje pa niso bili
zaradi tega prav nič veseli!
Peter si je v tišini ogledal vodje. Zdaj je bil
drugačen mož od tistega Petra, ki je še pred
nekaj dnevi trdil, da ne pozna Jezusa. Zdaj je
bil napolnjen s Svetim Duhom.
Začel je govoriti. "Danes naju zaslišujete
zaradi dobrote, ki sva jo naredila bolnemu
človeku, ki je bil hrom. Sprašujete naju, kako
se je to lahko zgodilo? Vedite to: v imenu
Jezusa Kristusa iz Nazareta je ozdravel. Da, to
je tisti Jezus, ki ste ga vi križali, Bog pa ga je
obudil od mrtvih."
Peter je pogumno nadaljeval. "V nikomer
drugem ni zveličanja. Saj ni nobenega drugega
imena, po katerem bi se lahko rešili."
Vodje so začudeno gledali. Kako
neustrašno, jasno in pogumno je govoril ta
človek! Vodje so zelo hitro ugotovili, da sta
Peter in Janez spremenjena moža, ker sta bila z
Jezusom.
Kaj naj naredijo? Saj ne morejo reči, da se
čudež ni zgodil. Mož, ki je bil hrom, je bil
osebno navzoč med njimi. In prav gotovo ni
bil več hrom. Njegov korak je bil poskočen in
na njegovem obrazu je bil nasmeh. Zelo dobro
je vedel, da je ozdravljen.
Končno so vodje spregovorili. Njihova
odločitev je bila, da Peter in Janez ne smeta več
govoriti o tem. Toda Peter in Janez sta bila
odločna in sta rekla: "Ali je prav, da rajši
ubogamo vas kakor Boga?"
Še enkrat so posvarili Petra in Janeza, tokrat
s še hujšo grožnjo. Potem so ju izpustili. Vodje
so se ju bali kaznovati, saj je preveliko število
ljudi hvalilo Boga zaradi tega, kar se je zgodilo.
Peter in Janez sta se vrnila na kraj, kjer so
bili zbrani verniki. Vsi so se združili v prošnji,
da jim Bog da moč, da bi govorili brez strahu.
Prosili so za še več čudežev v Jezusovem
imenu. In Bog je slišal in uslišal njihove
molitve. Nenadoma se je zamajal prostor, kjer
so bili zbrani. Toda to ni bil potres. To je bil
Sveti Duh, ki je napolnil vsakogar, ki je bil tam
navzoč. Po tistem so vsi začeli oznanjevati
Božje sporočilo z velikim pogumom.

Dejavnosti
SOBOTA
NAREDI – Pojdi s svojo družino v naravo
in poišči stvari, ki kažejo Božjo moč, kot
recimo mogočen slap. Ali pa opazuj nevihto,
grmenje in bliskanje iz svoje hiše skozi okno.
Skupaj preberite svetopisemsko zgodbo.
PREBERI – Poišči v svojem Svetem pismu
Dej 4,31 in preberi.
NEDELJA
NAREDI – Med družinskim bogoslužjem
preberi Dej 3,1-9. Priveži si palico za nogo
pod in nad kolenom, tako da vsaj malo dobiš
občutek, kako je biti hrom. Sprehodi se po
sobi, ko skupaj pojete pesem "Mi smo eno v
Gospodu, smo otroci luči« (Pesem številka
14 v Mega pesmarici)
NAREDI – Začni se učiti na pamet zlato
vrsto.

NAREDI – Zloži papirnate plamene z
besedami zlate vrste v pravilni vrstni red in jo
povej odrasli osebi.
SREDA
NAREDI – Kdaj je Sveti Duh napolnil vse
tiste ljudi iz Petrove in Janezove cerkve? Kaj
so naredili, ko so bili polni Svetega Duha?
Preberi Dej 4,31. Moli s svojo družino, da
vas Sveti Duh napolni s pogumom in z
močjo, ko boste ta teden pričali komu.
NAREDI – Povej svojo zlato vrsto komu
iz svoje družine.

PONEDELJEK
PODELI Z DRUGIMI – Preberi skupaj s
svojo družino podrobneje o svoji svetopisemski
zgodbi iz Dej 4,1-22. Izberite način, kako lahko
ti in tvoja družina pričate komu ta teden.
Naredi načrt, kako lahko to uresničiš.
NAREDI – Naredi iz papirja majhne
rdeče, oranžne in rumene plamene. Na
vsakega napiši po eno besedo iz zlate vrste.
Pomešaj jih in jih potem poskušaj zložiti po
pravilnem vrstnem redu.

ČETRTEK
NAREDI – Naredi pahljačo iz debelega
papirja. Poskušaj premakniti svinčnik ali drug
majhen predmet z vetrom, ko mahaš s
pahljačo. Kaj se dogaja? Potem poskušaj isto
s sušilnikom za lase. Kaj se zdaj dogaja?
Električni sušilnik je kakor moč Svetega
Duha. On namreč opravi nalogo. Preberi
Zah 4,6.
PODELI Z DRUGIMI – Kaj bi se
zgodilo, če bi tvoja cela družina molila za
moč Svetega Duha? Kaj bi se lahko zgodilo,
če bi ti in tvoji prijatelji vsak dan molili za
moč Svetega Duha za vašo cerkev? Kot
odgovor na to vprašanje povej na pamet
svojo zlato vrsto.
NAREDI – Poj pesem "Vstopi v srce"
(Pesem številka 167 v Pesmarici
Stezosledcev)

TOREK
PREBERI – Preberi Dej 4,23-33 med
današnjim družinskim bogoslužjem. Kam sta
šla Peter in Janez, potem ko so ju izpustili iz
zapora? (Dej 4,23) Da, šla sta k svojim – to
se pravi k skupnosti vernikov. Ne pozabi, da
je tvoja cerkev skupnost vernikov.
PODELI Z DRUGIMI – Pogovori se s
svojo družino o tem, kaj ti je najbolj všeč v
tvoji cerkvi? Katere dejavnosti imaš najraje?
Kako ti cerkev pomaga, da še bolje služiš
Jezusu? Preberi v Dej 1,8 o moči, ki jo Bog
daje svoji cerkvi, da mu služi.

PETEK
NAREDI – Pri družinskem bogoslužju
naredite domače "cerkveno bogoslužje" o
Svetem Duhu. Pojte pesmi, berite iz Svetega
pisma, imejte kratko pridigo, priložite darove,
in podobno. Pojte pesmi o Svetem Duhu.
Berite skupaj Dej 1,8; 4,31; 2 Tim 1,7. Med
"pridigo" vprašaj vse družinske člane, kako
jim je Sveti Duh pomagal v tem tednu komu
pričati. Povabi vsakogar iz svoje družine, da
podpišejo kartico z izjavo: "Odločil sem se,
da bom z Božjo pomočjo vsak dan proučeval
Sveto pismo in molil za Svetega Duha."
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Pobeg iz zapora
SVETOPISEMSKA
IN POMOŽNA
BESEDILA
Dej 5,17-32;
Dejanja apostolov,
str. 52-57

ZLATA VRSTA
"In v nikomer
drugem ni zveličanja;
zakaj nobeno drugo
ime pod nebom ni
dano ljudem, da bi
se v njem lahko
rešili." (Dej 4,12)

CILJI
Otroci bodo:
spoznali, da se
o Jezusu skupaj
učimo v cerkvi,
● čutili željo, da bi se
naučili več o Jezusu,
● se odzvali tako,
da se bodo o Jezusu
naučili vse, kar bo
možno, in ga sprejeli za
svojega osebnega
Zveličarja in Gospoda.
●

SPOROČILO
V cerkvi se učimo,
da je Jezus
najpomembnejši.

Tema meseca
Skupaj se učimo o Bogu.

Pregled svetopisemskega nauka
Ker so bili apostoli napolnjeni s Svetim Duhom in so po
njegovi moči ozdravili mnogo ljudi, so bili voditelji v templju
ljubosumni in apostole zaprli. Ponoči jih je angel osvobodil in
jim naročil, naj gredo v tempelj oznanjat Jezusovo sporočilo.
Tako so tudi naredili. Naslednji dan so voditelji templja poslali
nekoga, naj pripelje apostole iz zapora, ampak oni so že
pridigali na tempeljskem dvorišču. Ko so jih pripeljali nazaj
pred voditelje in jim zapovedali, da morajo prenehati
pridiganje, so apostoli odgovorili, da morajo na prvem mestu
ubogati Gospoda.

Nauk o skupnosti
Kako čudovita je verska skupnost, katere člani so
popolnoma predani Jezusu! Ko se dandanes verniki v cerkvi
učijo o Bogu in nato to znanje in odrešilno milost delijo s
svetom, to prinaša čudovite zmage v njegovem imenu! Ko je
Jezus najpomembnejši v življenju vseh članov cerkve, potem
je njihova uporabnost za Božji namen neustavljiva.

Dodatek za učitelje
»Nedvomno je jasno, da apostoli med izvrševanjem
čudežev niso izgovarjali Kristusovega imena z vero, da v njem
prebiva magična moč. V Stari zavezi je hebrejska beseda šem,
'ime', včasih uporabljena v smislu 'osebnosti' (Jer 14,7.21) in je
lahko skorajda sopomenka za samo osebo.
V novozaveznih časih … je grška beseda za 'ime' (onoma)
lahko pomenila tudi 'osebo'.
Vse to kaže, da so apostoli s tem, ko so pri izvrševanju
čudežev in oznanjevanju odrešitve uporabljali Jezusovo ime,
kazali, da se zdravilna in zveličavna moč izražata v bistveni
povezavi z osebo in osebnostjo Jezusa Kristusa. Petrova izjava
… je bila potrditev, da je bil sam Kristus tisti, ki je izvršil
čudež, ne pa neki magični izrek, ki bi samodejno deloval na
hromega moža.« (SDA Bible Commentary IV, str. 157)

Okrasitev prostora
Glej nauk 1.
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SKUPNOST

Pregled sporeda
Deli proučevanja Minute

1

Dejavnosti

Pozdrav

Ob prihodu Pozdravite otroke pri
vratih, prisluhnite
njihovemu veselju ali
težavam.

Uvodne dejavnosti

Do 10

A) Popivnaj

B) Najbolj slavni
r
kada
koli

Molitev in češčenje* Do 10

Občestvo
Petje
Misijonska zgodba
Darovanje

Molitev

2

3
4

Svetopisemski nauk Do 20

Pripomočki
nič

lončki z vodo za vsakega
otroka, umetno barvilo za
hrano, več različnih
papirnatih izdelkov
(papirnate brisače, prtički,
robčki, toaletni papir, papir
za pisanje itd.)
slike slavnih ljudi (na
primer atletov), slika Jezusa
nič
Pesmarica za otroke
Misijonske zgodbe za otroke
košara za darovanje z
Jezusovo sliko, pritrjeno na
zunanji strani, spredaj (na
steni) seznam imen za Jezusa
nič

Proučevanje Svetega
pisma

kostumi (prevelike majice s
kratkimi rokavi, kopalni
plašči itd.), verige za
»zapor«, obleke za stražarje
v zaporu, velika škatla z
rešetkami in okni itd., ki bo
predstavljala zapor, obleka
s krili za angela itd.
več svetopisemskih kazal
ali pa fotokopij kazala

Doživeti zgodbo

Uporaba nauka

Do 15

Prijatelj za vedno

nič

Ponazoritev nauka

Do 15

A) Kaj vem o Jezusu
B) Vsrkaj Jezusa

lepilni trak, stare revije,
lepilo, časopisni ali rjav papir
majhna goba, vrvica in
košček papirja, na katerem
piše »Vsrkaj Jezusa« za
vsakega otroka
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POUČEVANJE NAUKA

Pozdrav
Pozdravite otroke ob prihodu. Povprašajte
jih, kako so preživeli teden; ali so naleteli na
kakšno težavo, ali se jim je zgodilo kaj
neprijetnega, česa so se razveselili. Nato je na
vrsti uvodna dejavnost, ki ste si jo izbrali od
danih možnosti.

1 Uvodne dejavnosti
Izberite dejavnost ali dejavnosti, ki vam
najbolj ustrezajo.
M
O
Ž
N
O
S
T
A

Popivnaj
POTREBUJETE
● prozoren plastični lonček,
napolnjen z vodo, za
vsakega otroka
● barvilo za hrano
● papirnate izdelke

Vsakemu otroku dajte prozoren plastičen
lonček, napolnjen z vodo. V vodo kanite nekaj
kapljic umetnega barvila za hrano. Dajte
vsakemu otroku papirnato brisačo, da jo bo
potopil v vodo. Opazujte, kako papirnata brisača
popivna vodo. Naredite poizkus z različnimi
materiali (s papirnatimi prtički, z robčki, s
papirjem za pisanje, s bombažem, s krpo, z
volno itd.), da boste videli, kateri najbolj vpija.

OBNOVA
Vprašajte: Kaj vse imate vi, kar lahko
vpija stvari? (svoja usta, svoje lase, svoje
možgane itd…)
Kaj vpija vaš razum? (podatke, znanje,
spomine) Kako je papirnata brisača, ki
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popivna vodo, podobna našim
možganom? (Naši možgani si zapomnijo.) S
čim želimo zapolniti naše možgane? (z
znanjem, z dobrimi stvarmi itd.) Na glas
preberite Dej 4,12. Katera je
najpomembnejša osebnost, ki jo moramo
poznati? (Jezus) Kaj se učimo v cerkvi?
Dajte jim čas, da odgovorijo. To nas vodi do
današnjega sporočila:
V CERKVI SE UČIMO, DA JE
JEZUS NAJPOMEMBNEJŠI.

M Najbolj slavni
O
Ž
POTREBUJETE
N
● slike slavnih osebnosti
O
● sliko Jezusa
S
T
Otrokom pokažite slike različnih
B slavnih oseb, kot na primer slavnih
športnikov.
Prosite jih, naj na slikah pokažejo tisto
osebo oziroma osebe, ki so zanje najbolj
pomembne. Kdo je najpomembnejši? Pojdite
skozi slike in jih vprašajte, kaj jim je pri
določeni osebi všeč oziroma česa ne marajo.

OBNOVA
Vprašajte otroke: Zakaj ste izbrali to
osebo kot najpomembnejšo za vas? Katera
oseba bi morala biti najpomembnejša v
vašem življenju? (Jezus) Kaj boste naredili,
da bo On postal najpomembnejša oseba v
vašem življenju? (Vsak dan bom molil k
njemu, proučeval bom njegovo Sveto pismo,
pel ali poslušal bom pesmi, ki govorijo o njem,
oznanil ga bom drugim, hodil bom v cerkev
itd.) Recite: To me je spomnilo na naše
današnje sporočilo:
V CERKVI SE UČIMO, DA JE
JEZUS NAJPOMEMBNEJŠI.

Molitev in češčenje

r
kada
koli

Občestvo
Pogovorite se z otroki, kako so preživeli teden. Vprašajte jih, kako so
minuli teden doživljali svetopisemski nauk. Toplo pozdravite obiskovalce in
jih predstavite. Ne pozabite na rojstne dneve in posebne dogodke.

Pesmi
»Jezus slavno ime« (Pesem številka 58 v Pesmarici stezosledcev)
»Moliti uči me« (Pesem številka 85 v Pesmarici stezosledcev)
»Otrok, ki ljubi Jezusa« (Pesem številka 110 v Pesmarici stezosledcev)
»Pridi pred Gospoda« (Pesem številka 19 v Mega pesmarici – priloženo
besedilo z notami)
"Srce izročam tebi" (Pesem številka 140 v Pesmarici stezosledcev)
"Jesus is a winner man" (Pesem številka 180 v Pesmarici stezosledcev)

Misijonstvo
Uporabite zgodbo iz Misijonskih zgodb za otroke. Pomagajte otrokom
prepoznati, kako se lahko eno od Jezusovih imen navezuje na zgodbo.

Darovanje
POTREBUJETE
● košarico za darovanje, na katero je pritrjena Jezusova slika
● seznam imen za Jezusa
Prilepite nekam seznam imen za Jezusa. Recite: Naši darovi bodo
prispevali k temu, da se bodo tudi drugi učili o Jezusu in o vseh njegovih
različnih imenih. Medtem ko otroci prilagajo svoje darove v košarico, naj
povedo eno izmed Jezusovih imen.

Molitev
Vprašajte otroke, ali kdo izmed njih ve, kaj pomeni njihovo ime. Med
molitvijo se zahvalite Bogu za vsakega otroka posebej po imenu in prošnjo
naslovite tudi na Jezusa, na ime, po katerem smo rešeni.
* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.
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2 Svetopisemski nauk
Doživeti zgodbo
POTREBUJETE
● kostume (prevelike majice s
kratkimi rokavi, kopalni plašči itd.)
● verige za »zapor«
Vključite otroke v doživeto prebrano
zgodbo, ki jim bo pomagala razumeti, zakaj je
tako pomembno poznati Jezusa. Nekaj otrok
naj se obleče v osebe iz zgodbe, da bodo del
odigrali. Druge razdelite v tri skupine. Vsaka
skupina naj izvaja eno od prvin sodelovanja.
(V majhni cerkvi: vsi delajo vse.)
Osebe: Peter, Janez, dva druga apostola,
veliki duhovnik, dva saduceja, angel, dva
stražarja.
Prvine sodelovanja:
Ko vi rečete
Oni odgovorijo/naredijo
Jezus
Molitev ali moliti
Besen, bes

»Jezus rešuje!«
»Amen«
Se kažejo jezni in
godrnjajo

Preberite naslednjo zgodbo:
Apostoli še vedno pogumno pričajo o
Jezusu. (»Jezus rešuje!«) Sedaj jih prihajajo
poslušat še večje množice ljudi. (Dva otroka
»zdravita« in »oznanjujeta« skupini otrok.)
To je preveč za Veliki zbor in tempeljske
voditelje. Mar niso ukazali Petru in drugim
apostolom, naj prenehajo pridigati o Jezusu?
(»Jezus rešuje!«). Sedaj apostoli ne več samo
poučujejo, temveč tudi zdravijo.
Veliki duhovnik in saduceji primejo
apostole in jih zaprejo. (Dva stražarja
primeta »pridigarje« in jih odpeljeta v
»zapor«. »Veliki duhovnik« in nekaj
saducejev gredo za stražarjema do »ječe«.)
»To jih bo izučilo, da ne bodo več govorili o
Jezusu (»Jezus rešuje!«),« so rekli.
Ponoči je Bog poslal svojega angela, da je
izpustil apostole iz zapora. (»Angel« izpusti
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apostole iz zapora.) »Pojdite nazaj k
templju,« jim je ukazal angel. »Povejte
ljudem o tem, kako je Jezus (»Jezus rešuje!«)
umrl, da nas odreši grehov.« In natanko to
so apostoli tudi naredili. (»Apostoli« gredo
na drug konec sobe in »pridigajo« skupini
otrok.)
Med tem časom so veliki duhovnik in
saduceji poslali stražarje v zapor z ukazom,
naj pripeljejo apostole na zaslišanje.
(»Stražarji gredo do »zapora«.) Ampak
stražarji so se hitro vrnili.
»Zapor je bil povsem varno zaklenjen, ko
smo prišli tja,« so poročali. »Vsi stražarji so
stali na svojih mestih. Ampak zapornikov ni
bilo tam!«
Voditelji se zmedeno in besno (mrščenje
in godrnjanje) spogledajo. »Kaj bomo
naredili zdaj?« godrnjajo. Nato pa se zaslišijo
besede z ulice. »Veste, možje, ki ste jih
poslali v zapor, sedaj pridigajo v templju.«
Sedaj so bili voditelji šele resnično
zmedeni in besni (mrščenje in godrnjanje).
»Pojdite po apostole! Pripeljite jih sem!« so
besno (mrščenje in godrnjanje) zarenčali.
(Stražarji pripeljejo apostole.) Ko so
apostoli prišli pred Veliki zbor, jih je začel
veliki duhovnik karati.
»Mar vam nismo strogo prepovedali učiti
v Jezusovem (»Jezus rešuje!«) imenu? Ampak
poglejte sedaj, razširili ste svoj nauk po vsem
Jeruzalemu. In nas dolžite za Jezusovo
(»Jezus rešuje!«) smrt!«
Apostoli so odgovorili s preprostimi in
jasnimi besedami. »Najprej moramo
poslušati Boga, ne pa ljudi!« Nato so
pojasnili: »Bog je obudil Jezusa (»Jezus
rešuje!«) od mrtvih – tistega, ki ste ga vi
križali. Ampak Jezus (»Jezus rešuje!«) je umrl,
da bi lahko bili odpuščeni grehi vsakomur
kdor veruje vanj. O tem pridigamo.«
Voditelji so bili sedaj še bolj zmedeni in
besni (mrščenje in godrnjanje). Želeli so
ubiti apostole, ampak ti so ostali mirni.
Zanje je dejstvo, da poznajo Jezusa (»Jezus
rešuje!«), najpomembnejša stvar. In to se
učimo v cerkvi – da je Jezus
najpomembnejši v našem življenju.

OBNOVA
Recite: Recimo, da bi bila v Velikem
zboru kamera. In recimo, da bi bilo vse,
kar smo prebrali v današnji zgodbi,
shranjeno na posnetku. Kaj bi videli, če bi
kaseto dali na hitro vrtenje? Razdelite otroke
v skupine, da bodo odigrali to, kar menijo, da
bi videli na posnetku.
Vprašajte: Kako bi z današnjimi
besedami povedali »Boga je treba bolj
poslušati kakor ljudi«? (Bog je
najpomembnejši; poslušali ga bomo.) Ali je to,
da poznate Jezusa, najpomembnejša stvar
v vašem življenju? (Da, morda, ne) Zakaj je
tako pomembno poznati Jezusa? (Če

verujemo vanj, bomo rešeni. On odpušča naše
grehe. Ni nam treba skrbeti, kaj se bo zgodilo,
če umremo, ker nam je On odpustil.) Kaj bi se
zgodilo, če bi v cerkvi molili za Svetega
Duha? (Bog nam bi poslal svojega Duha, da bi
nam dal pogum, da bi bili poslušni Jezusu. Dal
bi nam moč, da bi lahko živeli zanj.)

Zlata vrsta
Na glas preberite zlato vrsto iz Dej 4,12.
Razpravljajte o pomenu ključnih besed in
besednih zvez, kakor so prikazane spodaj, nato
pa se naučite gibov, medtem ko ponavljate
zlato vrsto.

Ključne besede in besedne
zveze
In v nikomer drugem ni

Njihov pomen

Gibi

nihče drug nima tega

zveličanja

biti rešen

zakaj

ker

ni ga tudi pod nebom

na tej zemlji

drugega imena

nikogar drugega

po katerem bi se mogli
zveličati

ki bi lahko
nas rešil

Mahajte z rokami na stran, z
vsako v drugo smer.
Dvignite roke in zberite
veliko »ljudi«.
Skrčeni komolci, dlani
obrnjene navzgor.
Kot bi pometali proti sebi,
medtem pa se zavrtite na eni
nogi.
Naredite, kot da bi pometali
stran od sebe.
Dajte roke narazen.
Obe roki iztegnite in naredite
gib, kot da bi sami sebe
dvignili in se poslali v nebo.
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Proučevanje Svetega pisma
POTREBUJETE
● Sveta pisma
Razdelite otroke v skupine po dva ali tri.
Bralce dajte v skupino skupaj s tistimi, ki še ne
znajo brati.
Otroci naj poiščejo in preberejo naslednja
besedila, da bodo odkrili imena za Jezusa.
Odrasli naj pomagajo, kjer je potrebno.
Jn 6,35 (Kruh življenja)
Jn 4,10 (Živa voda)

3 Uporaba nauka
Prijatelj za vedno
Vi in veliko vaših prijateljev je zelo
navdušenih zaradi vašega večnega prijateljstva
z Jezusom. Nekega dne, ko boste nekateri od
vas na obisku pri prijatelju, bo ta prižgal
televizor in kmalu boste vsi gledali film. Videli
boste nasilje. Menite, da to ni film, ki bi se
vašemu Prijatelju za vedno zdel primeren.
Kaže, da ga je izdelal tisti drugi tip. Majhen
glas vam govori, da morate nekaj narediti.

Jn 11,25 (Vstajenje in Življenje)

OBNOVA

Jn 15,1 (Trta)

Kaj lahko naredite, da boste poslušali
tisti glasek in se postavili za svojega
Večnega prijatelja? (Opomnite lahko svoje
prijatelje, da je Jezus njihov prijatelj in da to,
kar gledate, ni nekaj, kar bi mu bilo všeč;
opravičite se in zapustite sobo; predlagajte
igro, ki bi se jo lahko skupina igrala zunaj hiše.)
Na glas preberite Dej 5,29. Kaj bi lahko
povedali Jezusu s tem, ko gledate
neprimeren film? (Da On ni najpomembnejši
v vašem življenju.)
Recite otrokom, naj sami sebe vprašajo,
kakšne zamisli so jim položene v glavo, kadar
gledajo televizijo. Če želijo svoje misli povedati
v razredu, naj to tudi naredijo. Vprašajte: Kdo
ima zamisel, kako bi lahko v vaše glave
spravili podatke o Jezusu? (Z branjem
Svetega pisma, s prepevanjem o Jezusu, s hojo
v cerkev itd.) Zvestoba v našem prihajanju v
cerkev je zelo pomemben način, kako v
naše glave vnesti podatke o Jezusu, kajti
V CERKVI SE UČIMO, DA JE
JEZUS NAJPOMEMBNEJŠI.

Ps 18,2 (Skala)
Ps 18,2 (Visoki grad)
Iz 9,6 (Čudoviti Svetovalec)
Iz 9,6 (Knez miru)
Jn 1,36 (Božje jagnje)
Ps 46,1 (Pribežališče)
Ps 46,1 (Moč)
Ps 23,1 (Pastir)
Vprašajte: Koliko imen za Jezusa
obstaja? (Veliko) Zakaj jih je po vašem
mnenju tako veliko? (Prisluhnite in sprejmite
možne odgovore. Jezus se želi prepričati, da bo
vsakdo razumel vsaj eno izmed njegovih imen.
Morda pa zato, ker vsako razkriva eno plat
Jezusovega značaja.) Na glas preberite Dj 4,12.
Ali je težko najti ime za Jezusa v Svetem
pismu? (Niti ne.)
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4 Ponazoritev nauka
A) Kaj vem o Jezusu
POTREBUJETE
● časopisni ali rjav papir
● lepilni trak
● pripomočke za pisanje (flomastre,
voščenke itd.)
● stare revije
● lepilo
Na steno učilnice prilepite velik kos
časopisnega ali rjavega papirja. Preden se
začne sobotna šola, na papir napišite črke
abecede, razvrščene po celotni površini
papirja.
Pojasnite otrokom, da bodo delali skupaj
po skupinah in ustvarili ABC plakat »Kaj vem
o Jezusu«. Vsaka črka abecede bo začetek
besede ali besedne zveze, ki bo opisala nekaj,
kar je povezano z Jezusom. Poleg vsake črke
lahko otroci pišejo besede, prikažejo to besedo
s ponazoritvijo ali pa lepijo slike, izrezane iz
revij. Na primer, poleg črke »L« lahko otroci
napišejo ljubezen ali pa dodajo sliko, na kateri
se ljudje objemajo.
Odrasli naj pomagajo otrokom, da bodo
poleg črk tudi narisali ponazoritve. Če plakata
ne bodo dokončali, lahko to naredijo naslednji
teden. Dokončan plakat pritrdite zunaj učilnice
na oglasno desko za otroško sobotno šolo, kjer
ga bodo lahko videli tudi vsi drugi. Če pa je
možno, ga obesite na javni prostor.

predloge.) Ponovno skupaj ponovimo
današnje sporočilo:
V CERKVI SE UČIMO, DA JE
JEZUS NAJPOMEMBNEJŠI.

B) Vsrkaj Jezusa (po želji)
POTREBUJETE
za vsakega otroka:
● gobico
● majhen kos vrvice
● košček papirja, na katerem piše
»Vsrkaj Jezusa«
Prinesite majhno gobo za vsakega otroka.
Nanjo prilepite ali z vrvico pritrdite košček
papirja, na katerem piše »Vsrkaj Jezusa«.
Otroci lahko to podarijo nekomu posebnemu.

OBNOVA
Recite: Kaj pomeni »vsrkati Jezusa«?
(Uporabiti svoje oči, ušesa in možgane, da se o
njem naučimo, kar se lahko.) Kaj smo danes v
sobotni šoli »vsrkali« o Jezusu? (Otroci naj
vam zaupajo svoje občutke.) Kako se
počutite, ko ste »vsrkali Jezusa«? (Bliže
njemu, srečne zaradi njegove ljubezni in
milosti itd.) Komu boste podarili svojo
gobico »Vsrkaj Jezusa«? (Naj vam odgovori
nekaj otrok.) Ali niste veseli, da ste danes
prišli v cerkev? In to nas privede do
današnjega sporočila. Ponovimo ga še
enkrat skupaj:
V CERKVI SE UČIMO, DA JE
JEZUS NAJPOMEMBNEJŠI.

OBNOVA

Zaključek

Recite: Danes smo se v cerkvi naučili, da
je Jezus najpomembnejši. V cerkvi smo
sodelovali, da bi to sporočilo povedali tudi
našim bližnjim. Kako ste se počutili ob
izdelovanju tega plakata? (Srečne, da lahko
Jezusa oznanimo drugim, itd.) Kam naj
obesimo naš velik plakat? (Otroci dajejo

Skupaj zapojte eno od predlaganih pesmi.
Povabite enega izmed otrok, naj moli in se
zahvali Bogu za to, kar smo se danes naučili v
sobotni šoli. Povabite otroke, naj med pridigo
poslušajo (če je po sobotni šoli še
bogoslužje), da bodo ugotovili, kako
pomemben je Jezus.
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SNOV ZA OTROKE

Pobeg iz zapora!
Svetopisemska in pomožna besedila
Dej 5,17-32; Dejanja apostolov 52-57
Zlata vrsta
"In v nikomer drugem ni zveličanja; zakaj
nobeno drugo ime pod nebom ni dano ljudem,
da bi se v njem lahko rešili." (Dej 4,12)
Sporočilo
V cerkvi se učimo, da je Jezus
najpomembnejši.
Poletje je bilo imenitno za Petra in Marto. Njuni
starši so obiskovali neka srečanja in postali adventisti.
Otroka sta uživala na srečanjih, ki so bila prirejena
prav zanje. Všeč so jima bile zgodbe in pesmi in poleg
tega sta spoznala mnogo novih prijateljev.
Potem se je začela šola. Peter in Marta pa sta
imela veliko težavo. V njuni državi je vlada določila,
da morajo biti ob sobotah vsi otroci v šoli. Onadva pa
sta se naučila, da je sobota dan, ko slavimo Boga z
drugimi verniki v cerkvi. Kaj lahko naredita? Koga
naj poslušata? Boga ali državne oblasti?
Pred davnimi časi so se Jezusovi apostoli prav tako
morali odločiti. Ali naj poslušajo Boga ali oblasti? Kaj
misliš, kaj so naredili?
To je bilo pa že preveč! Judovski voditelji
niso mogli verjeti, da se to res dogaja. "Mar
nismo ukazali Petru in drugim apostolom, naj
prenehajo učiti o Jezusu," so se spraševali. "In
kljub temu še vedno oznanjujejo! Zdaj pa še
delajo čudeže! Množice bolnih ljudi prihajajo
vsak dan v mesto. In vsakdo je ozdravljen!"
Judovski vodje so bili jezni! Veliki duhovnik
in saduceji so bili prepričani, da morajo ustaviti
apostola. In tako so jih prijeli in jih zaprli.
Menili so, da bo to apostolom dalo nekaj časa
za razmislek. Morda bodo potem prenehali
govoriti o tem Jezusu. Saj morajo prenehati
govoriti ljudem, da je Jezus vstal od mrtvih!
Saduceji niso verjeli, da se sploh kdo lahko
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vrne v življenje. Prav tako niso verjeli, da
obstajajo angeli.
Bog se je najbrž smehljal, ko je to slišal. To
noč je poslal angela, da je izpustil apostole iz
zapora. "Pojdite nazaj v tempelj in povejte
ljudem vse o novem življenju v Jezusu," je
rekel angel. Apostoli so z veseljem poslušali.
Zgodaj zjutraj so šli v tempelj in ponovno
učili.
Vendar so bili isto jutro zaposleni tudi
drugi.
Veliki duhovnik in saduceji so sklicali vse
druge pomembne judovske voditelje. Poslali so
ukaz v zapor, naj apostole privedejo pred nje.
Kmalu so se možje, ki so jih poslali tja, vrnili
nazaj. Bili so prestrašeni. "Našli smo ječo
skrbno zapahnjeno in straže so stale pred
vrati," so rekli, "toda ko smo jih odprli, v njej
ni bilo nikogar!"
Voditelji so majali z glavo. Kaj zdaj? Potem
so prišle novice z ulice. "Glejte, možje, ki ste
jih dali v ječo, so ponovno v templju in spet
učijo ljudstvo!"
Voditelji so škrtali z zobmi. Poslali so še
več mož v tempelj. Ko so apostoli končno stali
pred voditelji, je veliki duhovnik kar strmel v
vanje. "Strogo smo vam ukazali, da ne smete
več učiti v tem imenu," je vpil. "Vi pa ste ves
Jeruzalem napolnili s tem svojim naukom. Pa
še na nas hočete zvaliti krivdo za smrt tistega
človeka. Morate prenehati s tem!"
Apostoli so dali preprost odgovor. "Boga je
treba bolj poslušati kakor ljudi," so rekli. "Bog
naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi pribili
na križ in umorili. Bog pa ga je s svojo desnico
povišal za Kneza in Zveličarja, da bi se Izrael
spreobrnil in dobil odpuščanje grehov."
Voditelji so kar trepetali, tako so bili
jezni. Najraje bi ubili apostole. Vendar si niso
upali – preveč ljudi je verjelo, da so to Božji
ljudje. Povrh vsega so bili apostoli neomajni.
Jezus jim je bil pomembnejši od njihovega
življenja.

Dejavnosti
SOBOTA
PODELI Z DRUGIMI – Pojdi s svojo
družino in s prijatelji iz cerkve na sprehod.
Poiščite in si oglejte stvari, ki vas učijo o
Jezusu. Naberite rože, listje, kamenčke in
podobne stvari. Potem se usedite in povejte,
na kakšen način vas posamezen predmet ali
rastlina uči o Jezusu. Na primer: Jezus je
kakor kamen – na njem lahko zgradiš svoje
življenje.
BERI – Skupaj preberite zgodbo iz
svetopisemskih naukov. Beri o Jezusu v Dej
4,12.
NEDELJA
BERI – Med družinskim bogoslužjem
preberi Dej 5,17-26. Nariši te dogodke.
Potem pojasni risbe svoji družini.
NAREDI – Skupaj s svojo družino seštej
naslednje številke: 6 + 1 + 2. Tu napiši
odgovor _____. Koliko je pravilnih
odgovorov? Koliko je pravilnih odgovorov
na vprašanje, kako se lahko zveličamo?
Ponovno preberi Dej 4,12. Povej svoji
družini, kaj to pomeni.
NAREDI – Poj "Srce izročam tebi"
(Pesem številka 140 v Pesmarici
stezosledcev).
PONEDELJEK
NAREDI – S svojo družino se usedi v
krog. Enemu zavežite oči. Drugi naj mu
potem govorijo, kako naj pride iz kroga. Pri
tem se ne dotikajte! In kaj se je zgodilo? To je
podobno našemu prijateljstvu z Jezusom.
Vsak dan se moramo z njim pogovarjati, da
bi vedeli, kje hoče, da smo.
NAREDI – Ponovno preberi Dej 5,18-21.
Kaj pravi Sveto pismo o prijateljstvu
apostolov z Jezusom? Povej svojo zlato vrsto.
TOREK
NAREDI – Izreži papir v obliki velike
številke 1. Nanj napiši: "Jezus je številka 1!"
Potem še napiši na isti papir zlato vrsto in po
želji okrasi izrezani papir.
NAREDI – Dvigni svoj papir "Jezus je
številka 1!" in poj pesem "Jesus is a winner

man" (Pesem številka 180 v Pesmarici
stezosledcev). Povej zlato vrsto na pamet –
nato pa jo povej še s svojimi besedami.
BERI – Poišči Dej 5,27-32 in beri o tem,
kako je bil Bog pomemben Petru in drugim
apostolom.
SREDA
PODELI Z DRUGIMI – Ponovno
preberi Dej 5,29. Povej svoji družini o neki
svoji izkušnji, ko si se moral odločiti, ali boš
poslušal Jezusa ali koga drugega.
NAREDI – Če je Jezus številka 1, mu boš
poslušen. Če mu pa boš poslušen, boš
(obkroži svoj odgovor):
...prišel, ko te kličejo
DA NE
...pozabil, kar so ti rekli, da narediš DA NE
...skrival svojo ljubezen do Jezusa DA NE
NAREDI – Dvigni svoj papir "Jezus je
številka 1!" in povej zlato vrsto.
ČETRTEK
NAREDI – Skupnost vernikov proučuje
skupaj o Jezusu. Verniki si medsebojno
pomagajo. Obkroži tiste skupnosti vernikov,
katerim pripadaš: družina, cerkev, sobotna
šola, cerkvena šola, stezosledci
PODELI Z DRUGIMI – Na kakšen način
lahko drug drugemu pomagamo v skupnosti
vernikov bolje spoznati Jezusa? Beri Kol
3,15-17; Ef 4,32. Pogovori se s svojo družino
o teh vrstah. Kaj pomenijo?
PODELI Z DRUGIMI – Povabi prijatelja
iz sobotne šole in mu pomagaj naučiti se na
pamet zlato vrsto.
PETEK
NAREDI – Med družinskim bogoslužjem
odigrajte dogodke svetopisemske zgodbe
tega tedna.
BERI – Kako lahko zagotovo veš, da ti
Jezus odpušča tvoje grehe? Beri Dej 5,30.31.
PODELI Z DRUGIMI – Kaj bi lahko
povedal svojim prijateljem o Jezusu, ko
načrtujejo narediti kaj napačnega, da jih
spodbudiš, naj vendarle naredijo tisto, kar je
prav?
NAREDI – Zapoj pesem o Božji ljubezni.
(Pesem številka 72 v Pesmarici Stezosledcev)
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Obraz angela
SVETOPISEMSKA
IN POMOŽNA
BESEDILA
Dej 6 do 8,4;
Dejanja apostolov,
str. 58-76

ZLATA VRSTA
"Ne opuščajmo
svojega zbora, ...
marveč opominjajmo
drug drugega."
(Heb 10,25)

Tema meseca
Skupaj se učimo o Bogu.

Pregled svetopisemskega nauka
Število vernikov je še naprej naraščalo s takšno hitrostjo,
da apostoli niso mogli dobro skrbeti za vse. Zato so izvolili
sedem diakonov, da so skrbeli za uboge vdove in starejše.
Štefan, eden izmed diakonov, je delal velike čudeže po Božji
milosti in moči. Judovski voditelji so poskušali ustaviti
njegovo delo. O njem so širili laži in ga zaradi njih pripeljali
na sojenje pred Veliki zbor. Branil se je z govorom, v katerem
je opisal zgodovino Božjega ljudstva. Ko je v svoji pridigi
omenil Kristusa in jih opomnil, da so ga ubili, so se člani
Velikega zbora razjezili in Štefana kamnali do smrti.

Nauk o skupnosti
CILJI
Otroci bodo:
spoznali, da
drug drugemu
pomagamo rasti
v veri,
● čutili željo, da bi
imeli močno vero,
● se odzvali tako,
da bodo našli
načine, kako
spodbujati drug
drugega, kadar bo
vera na preizkušnji.
●

SPOROČILO
Verniki se
medsebojno
spodbujajo, da
rastejo v veri.
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Kristusovo cerkev so stalno napadali sovražniki. Njeni
verniki so se znašli v navzkrižnem ognju. Sojenja in jemanje
poguma s strani drugih so vsepovsod preganjala vernike.
Zapovedano nam je, da moramo »nositi bremena drug
drugega«. (Gal 6,2) Verniki, ki bodo v cerkvi drug drugega
spodbujali, bodo okrepili celotno cerkev, da bo delala velike
stvari za Boga. Tudi otroke lahko naučimo spodbujati druge.

Dodatek za učitelje
»Kadar se težave, neprijetnosti in preganjanja stopnjujejo,
se medsebojno opominjanje in spodbujanje izkaže kot še
večja prednost.
Ogroženost osebne
varnosti, do katere lahko
pride ob udeleževanju
javnih bogoslužij,
popolnoma odtehtata
pogum in moč, ki izvirata
iz krščanskega občestva.«
(ASD Bible Commentary
VII, str. 464)
Zanimivost: Savla je
izbral Kristus, da je
prevzel mesto mučenca
Štefana. (Dejanja
apostolov, str. 67)

SKUPNOST

Pregled sporeda
Deli proučevanja Minute

1

r
kada
koli

Dejavnosti

Pozdrav

Ob prihodu Pozdravite otroke pri nič
vratih, prisluhnite
njihovemu veselju ali
težavam.

Uvodne dejavnosti

Do 10

Molitev in češčenje* Do 10

A) Prečkanje strupene širok lepilni trak, 25,5 x
reke
27,5 (ali A4 format) list
papirja za vsakega otroka
B) Zmešani
preprosto sestavljanko z
najmanj toliko kosi, kakor
je otrok v razredu
Občestvo
Pesmi
Dar

Molitev

2
3
4

Pripomočki

Svetopisemski nauk Do 20

nič
Pesmarice za otroke
košara za darovanje,
okrašena tako, da bo
predstavljala tisti del sveta,
ki bo prejel darove tega
četrtletja.
razredna knjiga z
molitvenimi prošnjami ali
tabla in kreda

Doživeti zgodbo
Proučevanje Svetega
pisma

nič
Sveta pisma

Uporaba nauka

Do 15

Vzlet

en balon

Ponazoritev nauka

Do 15

Dvigovanje
razpoloženja

balon za vsakega otroka

* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.

Okrasitev prostora
Glej nauk 1.
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Pozdrav
Pozdravite otroke ob prihodu. Povprašajte
jih, kako so preživeli teden; ali so naleteli na
kakšno težavo, ali se jim je zgodilo kaj
neprijetnega, česa so se razveselili. Nato je na
vrsti uvodna dejavnost, ki ste si jo izbrali od
danih možnosti.

1 Uvodne dejavnosti
Izberite dejavnost ali dejavnosti, ki vam
najbolj ustrezajo.
M
O
Ž
N
O
S
T
A

Prečkanje strupene reke
POTREBUJETE
● širok lepilni trak
● 25,5 x 27,5 cm (ali A4
format) velik list papirja za
vsakega otroka

Na tleh ustvarite »reko« (dovolj široko, da
je nihče ne bo mogel preskočiti) tako, da
bregove označite s širokim lepilnim trakom.
(Možnost za veliko cerkev: razred razdelite v
manjše skupine ali pa jih odpeljite ven.)
Vsakemu učencu dajte list papirja velikosti 25,5
x 27, 5 (ali A4 format) in preberite naslednja
navodila: Prečkati morate reko, ki je
prepojena s strupom in v trenutku ubije vse,
kar se je dotakne. List papirja, ki ga držite v
rokah, je varen kamen, na katerega lahko
stopite, ko boste prečkali reko. Vi in vaš
»kamen« morata oba varno prečkati reko.
Dajte otrokom nekaj časa, da razvijejo
načrt. Če po nekaj minutah otroci ne najdejo
rešitve, pokažite skupini, kako naj prečka reko.
Enemu izmed otrok dajte vse liste, ki jih
polaga predse, medtem ko prečka reko, zadnja
oseba, ki prečka reko, pa naj jih vse za pobere
za sabo.

OBNOVA
Vprašajte: Kaj se je zgodilo? (Odkrili smo
način, kako prečkati reko.) Kako ste se
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počutili ob prečkanju reke? (Zdelo se mi je,
da potrebujem pomoč, skrbelo me je, da ne
zmorem sam.) Kaj ste se naučili pri tej
dejavnosti? (Da lahko sodelujemo, da
dosežemo težko dosegljive cilje.) Na glas
preberite Heb 10,25. Kako nam lahko
prečkanje strupene reke pomaga razumeti
to besedilo? (Ko spodbujamo ljudi,
sodelujemo; sodelovanje spodbuja ljudi.) In to
nas vodi do današnjega sporočila:
VERNIKI SE MEDSEBOJNO
SPODBUJAJO, DA RASTEJO V
VERI.

M
O
Ž
N
O
S
T
B

Zmešani
POTREBUJETE
● preprosto sestavljanko z
vsaj toliko deli, kolikor je
otrok v razredu

Dajte vsaki osebi v razredu kos ali več
preproste sestavljanke. (Pazite, da boste
razdelili vse dele.) Naročite skupini, naj zloži
sestavljanko. (Da to otežite, končne slike ne
pokažite, preden se otroci ne bodo vsaj nekaj
časa trudili.)

OBNOVA
Vprašajte: Kaj je bilo najtežje? (Nič;
nismo videli slike; postaviti prve kose) Kaj je
bilo najlažje? (Postaviti zadnji kos itd.) Ali so
bili koščki od katere osebe nepomembni?
(Ne.) Ali bi lahko sestavili to sestavljanko,
če ne bi vsi pomagali? (Ne.) Zakaj ne? (Ker
smo potrebovali vsak košček.) Na glas
preberite Heb 10,25. Kaj vas je spodbudilo k
tej dejavnosti? (Sprejmite vse smiselne
odgovore.) Karkoli že počnemo doma ali v
šoli…
VERNIKI SE MEDSEBOJNO
SPODBUJAJO, DA RASTEJO V
VERI.

Molitev in češčenje
Občestvo

r
kada
koli

Pogovorite se z otroki, kako so preživeli teden. Vprašajte jih, kako so ta
teden doživljali svetopisemski nauk. Toplo pozdravite obiskovalce in jih
predstavite. Ne pozabite na rojstne dneve in posebne dogodke.

Pesmi
»Družina« (Pesem številka 28 v Pesmarici stezosledcev)
»It's me, oh Lord« (Pesem številka 48 v Pesmarici stezosledcev)
To sem jaz, to sem jaz, to sem jaz Gospod
v molitvi pred teboj./2x
Ni moj brat(ec), niti sestra, ampak jaz sem to
v molitvi pred teboj.
(Dodajamo še druge osebe kakor na primer:
Ni moj učitelj, niti pastor...
Ni moj oče, niti mama…
Ni moj sosed, ni neznanec…
Ni moj sošolec, niti prijatelj…
»Prijateljstvo« (Pesem številka 123 v Pesmarici stezosledcev)

Misijonstvo
Uporabite zgodbo iz Misijonskih zgodb za otroke. Pomagajte otrokom
prepoznati osebe, ki so si medsebojno pomagale rasti v veri.

Darovanje
POTREBUJETE
● okrašeno košarico za darovanje
Medtem ko prilagate darove, recite: Naša darila v obliki denarja so
namenjena za pomoč drugim, da bi tudi oni postali del Božje družine
in rasli v veri.

Molitev
POTREBUJETE
● razredno knjigo s prošnjami za molitev ali tablo in kredo
Dajte otrokom priložnost, da podelijo svoje potrebe z drugimi in molijo
zanje ter spodbujajo drug drugega. Njihove skrbi zapišite v razredno knjigo
molitvenih prošenj ali pa na tablo. Poleg uresničenih molitev narišite zvezdico.
Zahvalite se Bogu za svojo cerkveno družino in molite za pomoč, da bi našli
načine, kako drug drugemu pomagati rasti v veri. Predlagajte pare za molitev
in povabite otroke, da v naslednjem tednu molijo izrecno za svojega partnerja.
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2 Svetopisemski nauk
*

Doživeti zgodbo
Vključite otroke v doživeto prebrano
zgodbo. (Odigrati to zgodbo bi bila negativna
izkušnja.) Otroci se bodo odzvali na naslednje
besede tako, kakor je opisano spodaj.
Prvine sodelovanja:
Ko vi rečete
Učenci
Štefan
Mirno

Rečejo: »Dajmo, Štefan!«
(Ker je Štefan spodbujal
ljudi.)
Sklenejo roke kot za
molitev in zašepetajo:
»Hvala ti, Jezus!«

Pripovedujte naslednjo zgodbo:
Ker je število vernikov kar naraščalo, so
postali apostoli preveč zaposleni z vsem
pridiganjem in poučevanjem. Zato so verniki
izvolili sedem diakonov. Štefan (»Dajmo,
Štefan!«) je bil eden izmed njih.
Diakoni so skrbeli za uboge vdove in
starejše. Ko je Štefan (»Dajmo, Štefan!«)
delal, jih je tolažil in spodbujal tako, da jim je
pripovedoval o Jezusovem življenju. Bog pa
je blagoslovil njegovo delo z močjo, dano od
Svetega Duha. Bog je po Štefanu (»Dajmo,
Štefan!«) tudi delal čudeže.
Verniki so imeli Štefana (»Dajmo, Štefan!«)
zelo radi, ampak judovski voditelji niso delili
teh občutkov. Sovražili so njegovo učenje o
Jezusu. Da bi Judje ustavili Štefana (»Dajmo,
Štefan!«), so plačali nekaj možem, da so širili
laži o njem.
Laži so vznemirile vse – ljudstvo, voditelje
in učitelje zakona. Sedaj so možje, ki so
sovražili Štefana (»Dajmo, Štefan!«), imeli
dober izgovor, da so ga lahko prijeli.
Pripeljali so ga pred Veliki zbor, ki je bil
nekakšna judovska vlada.
Tudi lažnivci so prišli na sejo. Njihove laži
so zagotovo prizadele Štefanova (»Dajmo,
Štefan!«) čustva, ampak zaupal je Bogu in
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ostal miren (»Hvala ti, Jezus!«). Vsi so opazili
sijaj na Štefanovem (»Dajmo, Štefan!«)
obrazu. Sveto pismo pravi, da je bil njegov
obraz videti kakor obraz angela, ker je bil
tako miren (»Hvala ti, Jezus!«).
Veliki duhovnik je strmel v Štefana
(»Dajmo, Štefan!«). »Ali je to res?« je zahteval
odgovor.
Štefan (»Dajmo, Štefan!«) ni ogovoril ne z
da, ne z ne. Ostal je miren (»Hvala ti,
Jezus!«); začel je pripovedovati zgodbo o
Bogu – kako je izbral judovsko ljudstvo in
jih sprejel v svoj načrt odrešitve sveta.
Štefan (»Dajmo, Štefan!«) je govoril o
Božji obljubi, ki jo je dal Abrahamu, Izaku in
Jakobu. Ljubeznivo je opomnil voditelje, da
so se njihovi predniki uprli Mojzesu.
»Vi trmasti voditelji!« je rekel. »Svojih src
niste izročili Bogu! Ne želite ga poslušati!
Sedaj pa ste umorili Brezgrešnega!«
To pa je bil višek vsega. Vsi naenkrat so
začeli kričati. Nekateri od voditeljev so bili
tako jezni, da so začeli škripati z zobmi.
Ampak Štefan (»Dajmo, Štefan!«) je ostal
miren (»Hvala ti, Jezus!«). Njihova jeza se ni
mogla dotakniti Štefana (»Dajmo, Štefan!«),
ker je zrl v Jezusa. Videl je nekaj, česar ni
mogel videti nihče drug.
»Glejte,« je zaklical v začudenju, »nebesa
vidim odprta, in Sina človekovega, stoječega
na Božji desnici!« (Dej 7,56)
Voditelji so si pokrili ušesa z rokami in
stekli proti Štefanu (»Dajmo, Štefan!«). Hitro
so ga odpeljali iz stavbe. Vso pot so ga vlekli
skozi ulice, dokler niso prispeli izven mesta.
Tam so strgali s sebe svoje plašče, zavihali
rokave in ga poskušali pokopati v toči
kamnov.
Štefan (»Dajmo, Štefan!«) je padel na
kolena in zaklical: »Gospod, ne štej jim tega
greha!« Še takrat, ko je bil čisto na koncu
svojih moči, je ostal miren (»Hvala ti,
Jezus!«). Tako zelo si je želel, da bi njegovi
napadalci lahko našli odrešenje. In pozneje
ga je vsaj eden izmed njih našel.
Sveti Duh želi danes pomiriti (»Hvala ti,
Jezus!«) tudi tebe in mene. Tudi nas želi

spreobrniti v tiste, ki spodbujajo. Še enkrat
zavpijmo – za vse nas. Naredimo to, dajmo,
šolarji! (»Dajmo, šolarji!«)

OBNOVA
Vprašajte: Ali bi si želeli biti Štefanov
prijatelj, če bi živel v Jeruzalemu in ga
poznal? Zakaj da oziroma zakaj ne? (Ne,
ker bi lahko tudi mene ubili; da, ker je bil
vedno miren, itd. Sprejmite vse razumne
odgovore.) Recimo, da verniki v Betaniji
želijo povabiti Štefana, da bi bil njihov
pastor. Prosijo vas, da opišete Štefana kot
duhovnika; kaj boste rekli? (Uči o Jezusu;
pomaga ljudem; spodbuja ljudi; nikoli se ne
razjezi; nekateri izmed judovskih voditeljev ga
sovražijo itd.) Kaj je naredil Sveti Duh, da je
spodbudil Štefana? (Štefanu je pokazal
videnje o nebesih; pomagal mu je ostati miren
itd.) Na kakšen način je bila Štefanova smrt
podobna Jezusovi? Na glas preberite Dej
7,60; Lk 23,34. (Ni se poskušal maščevati;
njegove zadnje besede so bile prošnja, naj Bog
odpusti ljudem, ki so ga prizadeli, itd.) Kako
lahko imate takšno vero, kakršno je imel
Štefan? (Prebirate Sveto pismo in molite;
hodite v cerkev; z drugimi proučujete Sveto
pismo.)

Zlata vrsta
Na glas preberite Heb 10,25. ("Ne
opuščajmo svojega zbora, ... marveč
opominjajmo drug drugega.")
Recite: To besedilo spodbuja vernike, da
se srečujejo in skupaj slavijo Boga, ker je
to pomemben način opominjanja drug
drugega, naj rastemo v veri.
Zapojte zlato vrsto na primerno melodijo.
(Dona Nobis Pacem)

Proučevanje Svetega pisma
POTREBUJETE
● Sveta pisma
Recite: Štefan je Velikem zboru povedal
veliko svetopisemskih zgodb, ki jih tudi vi
poznate. Preberimo del Štefanovega
govora, da jih nekaj odkrijemo. Odrasli naj
pomagajo, kjer je potrebno. Izberite vrste, za
katere želite, da jih otroci preberejo.
Abraham – Dej 7,2-5. (Zgodba se nadaljuje
do Dej7,8)
Jožef – Dej 7,9-15.
Mojzes – Dej 7,17-22.30-33 itd. (Zgodba je
zapisana v Dej 7, 17-44 Izberite jih nekaj.)
David in Salomon – Dej 7,45-47.
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3 Uporaba nauka
Vzlet
POTREBUJETE
● Sveta pisma
Napihnite balon in ga zavežite. Recite
otrokom, naj stopijo v krog in se primejo za
roke. Balon vrzite v krog in naročite otrokom,
naj balon držijo v zraku s svojimi nogami. To
bo najprej še zabavno, ampak kmalu bo
dejavnost postala naporno opravilo.

OBNOVA
Vprašajte: Kako ste se počutili, ko ste
morali balon obdržati v zraku? Ali ste čutili
odgovornost zanj? Ali ste se utrudili? O
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čem ste razmišljali? Na glas preberite Gal
6,9.10. Kako je to besedilo podobno igri z
balonom? (Včasih se lahko utrudimo, ko
delamo dobra dela.) Kako lahko vi in vaši
prijatelji pomagate drug drugemu rasti v
veri? (Drug drugemu lahko pomagamo v
učenju in molitvi; vse naloge in učenje lahko
opravimo po svojih najboljših močeh; ne
motimo drugih itd.) Preberite na glas Heb
10,25. Kako lahko ta teden koga
spodbudite? Otroci naj dajo predloge. Kaj je
torej smisel tega, da se srečujemo v cerkvi?
Zakaj prihajamo sem? (Ne smemo se vdati,
ko se trudimo dvigniti razpoloženje tistih, ki so
del naše cerkvene družine.) Ponovimo skupaj
današnje sporočilo:
VERNIKI SE MEDSEBOJNO
SPODBUJAJO, DA RASTEJO V
VERI.

4 Ponazoritev nauka

Dajte nove balone in vse skupaj ponovite.
(Drugi otrok napihne balon.)

OBNOVA

Dvigovanje razpoloženja
POTREBUJETE
● balon za vsakega otroka
Oblikujte pare in dajte vsakemu en balon.
Tisti otrok, ki živi bliže cerkvi, naj balon
napihne, zrak v balonu naj zadržuje s prsti. (Ne
zavežite ga.) Otrok, ki drži balon, ga poda
svojemu partnerju, ne da bi spustil zrak iz
njega. Drugi otrok spušča zrak iz balona,
medtem ko mu prvi deli čimveč pohval in
spodbudnih izjav, dokler v balonu ni več zraka.
(Če bo otrok, ki drži balon, počasi spuščal zrak
iz njega, bo otrok, ki »spodbuja«, govoril dlje.)

Vsi skupaj naj ponovijo zlato vrsto.
Vprašajte: Kako se počutite, kadar koga
spodbujate? (srečen, dobro itd.) Kako se po
vašem mnenju počuti oseba, ki ste jo
spodbudili? (Bolje kakor pred tem.) O tem
govori naše današnje sporočilo:
VERNIKI SE MEDSEBOJNO
SPODBUJAJO, DA RASTEJO V
VERI.

Zaključek
Prosite enega izmed otrok, naj moli in se
zahvali Jezusu, da nas vsak dan spodbuja. Nato
molite, da otroci ne bi pozabili spodbujati drug
drugega.
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SNOV ZA OTROKE

Obraz angela
Svetopisemska in pomožna besedila
Dej 6 do 8,4; Dejanja apostolov, str. 58-76
Zlata Vrsta
"Ne opuščajmo svojega zbora, ... marveč
opominjajmo drug drugega." (Heb 10,25)
Sporočilo
Verniki se medsebojno spodbujajo, da bi
rasli v veri.
Neko soboto je pridigar povedal cerkvi, da je žena
brata Smoleta v bolnišnici. Primož in Sara sta hotela
ohrabriti brata in sestro Smole. V ta namen sta
naredila lepo voščilnico. Mati jima je pomagala
sestaviti besedilo, onadva pa sta ji pomagala pripraviti
hrano, da sta jo odnesla družini Smole. Kako veseli so
bili zaradi tega! Tudi Primož in Sara sta bila vesela,
saj sta ohrabrila svoje prijatelje.
Nekoč so v neki drugi cerkvi bili ljudje, ki so
potrebovali pomoč. Današnja svetopisemska zgodba
govori o tem, kako so bili ohrabreni.
Apostoli so imeli zelo, zelo veliko dela.
Mnogi verniki so se pridruževali novi cerkvi.
Nekateri od njih so bile vdove. Drugi pa so bili
starejše osebe. Toda vsi so potrebovali hrano in
skrb. Ampak apostoli niso mogli oznanjevati in
poučevati ter hkrati – še deliti hrano potrebnim.
Zato so verniki izbrali sedem mož, ki so jih
imenovali "diakoni", da bi jim pomagali.
Štefan je bil eden teh diakonov. Bog ga je
bogato blagoslovil v njegovem delu tolaženja
in opogumljanja ljudstva. Njegov vpliv je
naredil, da so ljudje mislili na Jezusa. Bog mu
je dal moč, da je delal velike čudeže. Vsi v
cerkvi so imeli radi Štefana. Drugi Judje v
mestu pa ne. Sovražili so njegovo učenje o
Jezusu. Štefanove besede so bile tako
mogočne, da mu ti drugi Judje niso znali
odgovarjati. Morali so ga ustaviti! Toda kaj
lahko naredijo? Plačali so nekaterim ljudem, da
so širili laži o Štefanu.
Te laži so vznemirile vsakogar – navadne
ljudi, voditelje in učitelje zakona. Voditelji so
poslali ljudi, da pripeljejo Štefana na zaslišanje.
Povabili so tudi tiste lažnivce, da bi ga
obtoževali. Voditelji so pozorno opazovali
Štefana. Pričakovali so, da bo živčen. Namesto
tega se je Štefanov obraz svetil. V Svetem
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pismu piše, da je bil njegov obraz kakor obraz
angela.
Veliki duhovnik je strmel v Štefana. "Ali je
to vse res," je zarenčal. Mislil je na laži, ki jih je
slišal o Štefanu.
Štefan ni odgovoril niti z da niti z ne.
Namesto tega je začel pripovedovati
zgodovino judovskega ljudstva. Govoril je o
Božjem načrtu, da pošlje Zveličarja na ta svet.
Štefan jih je najprej spomnil na obljube, ki
jih je Bog dal Abrahamu. Potem je govoril o
Abrahamovem sinu Izaku. In o Izakovem sinu
Jakobu. In o Jakobovem sinu Jožefu, ki je z
Božjo pomočjo postal vladar v Egiptu. Štefan
je spomnil voditelje, kako je Bog uporabil
Jožefa, da je zaščitil Jakobovo družino med
veliko lakoto.
Potem jih je Štefan spomnil na Mojzesa.
"Mojzes je peljal Izraelce iz Egipta. Toda naši
predniki so se uprli Mojzesu. Vi trmasti
judovski voditelji," je rekel, "svojega srca niste
izročili Bogu! Nočete ga poslušati! Ne slišite, kaj
vam želi povedati Sveti Duh. Že vaši predniki
so bili takšni – vi pa ste enaki! Vaši očetje so si
prizadevali ubiti vsakega preroka, ki je kdaj
živel. Vendar so ti preroki že pred davnim
časom napovedali, da bo prišel Pravični. Toda
vaši očetje so jih ubili. Zdaj pa ste se vi obrnili
proti Pravičnemu in ste ga ubili."
Te besede so bile preveč. Vsi so naenkrat
začeli vpiti. Nekateri od voditeljev so bili tako
jezni, da so škrtali z zobmi. Toda Štefan je
ostal miren. Poln Svetega Duha sploh ni slišal
tega hrupa. Pogledal je navzgor in zagledal
nekaj, česar nihče drug ni videl. "Glejte," je
rekel, "vidim odprta nebesa in Sina
človekovega, da stoji na Božji desnici!"
Voditelji so si zatisnili ušesa in stekli proti
Štefanu. Vlekli so ga skozi ulice ven iz mesta.
Tam so slekli svoja oblačila in metali kamne na
Štefana.
Štefan je umrl miren, tako kakor je umrl
Jezus. Jezus se ni bojeval proti vojakom. Štefan
se ni bojeval proti judovskim voditeljem. Jezus
je molil, da Bog odpusti tistim, ki so ga križali.
Tudi Štefan je molil. Padel je na kolena in
glasno zaklical: "Gospod, ne prištevaj jim tega
greha!" Po tisti molitvi usmiljenja do drugih je
umrl.
Štefan je hrabril vernike, ko je skrbel za
njihove potrebe. Sveti Duh ga je napolnil z
ljubeznijo do drugih. Želi nam pomagati, da bi
tudi mi hrabrili druge, kakor je delal Štefan.

Dejavnosti
SOBOTA
NAREDI - Pojdi na sprehod s svojo
družino. Poiščite miren kraj in skupaj
preberite zgodbo iz svetopisemskih naukov.
NAREDI - Poišči v naravi kaj
spodbudnega. (Na primer: reka daje vodo
drevesom, ki rastejo ob njenih bregovih.)
NAREDI - Pokliči ali obišči diakona iz
svoje cerkve. Vprašaj ga o njegovem delu in
se zahvali, ker pomaga tvoji cerkvi, da čim
bolje deluje.
BERI - Preberi iz svojega Svetega pisma
Heb 10,25.
NEDELJA
PODELI Z DRUGIMI - Med družinskim
bogoslužjem se pogovarjaj o delu diakonov
v svoji cerkvi. Napiši tri stvari, ki jih diakoni
opravljajo.
BERI - Preberi del svetopisemske zgodbe
v Dej 6,1-10.
NAREDI - Izreži 8 papirčkov v obliki
cerkve en papirček za eno besedo iz zlate
vrste. Potem nanje napiši besede iz zlate
vrste na izrezane papirčke.
PONEDELJEK
BERI - Skupaj s svojo družino preberi še
svetopisemsko zgodbo v Dej 6,11-7,7.54-60.
NAREDI - Napiši črke Štefanovega imena
eno pod drugo. Poleg vsake zapiši besedo ali
stavek, ki pove nekaj o tem svetopisemskem
junaku. Kot na primer: Š- še v smrtni
nevarnosti je služil Bogu.
NAREDI - Zloži izrezane papirčke v
obliki cerkve po pravilnem vrstnem redu
besed. Zakaj je dobro za vernike, da so
skupaj v cerkvi in da se družijo?
TOREK
PODELI Z DRUGIMI - Med družinskim
bogoslužjem se pogovori o naslednjem: Če
bi bil Štefan tvojih let, ali bi ga izbral za
svojega prijatelja? Zakaj? Kaj bi ti Štefan
najverjetneje rekel, če ti ne bi naredil svoje
domače naloge? Ali pa če nisi proučeval
Svetega pisma ali nisi molil?
PODELI Z DRUGIMI - Tvoji prijatelji
nameravajo narediti nekaj, za kar veš, da ni

dobro. Ti pa hočeš biti hrabrilec kakor
Štefan. Kaj bi potemtakem lahko rekel
svojim prijateljem?
NAREDI - Preberi Prg 3,5-8.
NAREDI - Poj pesem "Naredi iz mene
služabnika" Dodatek k naukom (126)
NAREDI - Ponovno zloži po vrsti besede
zlate vrste.
SREDA
NAREDI - Poglej v nebo. Na kaj te
spominjajo oblike oblakov? Preberi Dej 7,55.
Nariši sliko tega, kar je Štefan videl.
PODELI Z DRUGIMI - O čem je Štefan
najbrž razmišljal, ko so kamni udarjali vanj.
NAREDI - Povej odrasli osebi zlato vrsto
na pamet.
ČETRTEK
PODELI Z DRUGIMI - Ohrabritev nam
pomaga rasti v veri. Preberi Gal 6,2.
Pogovori se s svojo družino o tem, kako bi
lahko opogumili naslednje osebe: Prijatelja
ali znanca, ki umira za rakom, odraslo osebo,
ki je že vsega sita, osamljenega otroka,
prijatelja, ki se počuti nezaželenega.
PODELI Z DRUGIMI - Pogovarjaj se s
kom osamljenim v svoji cerkvi in mu tudi
povej zlato vrsto. V dogovoru s starši ga
povabi k vam domov na sobotno kosilo.
PETEK
NAREDI - Povej zgodbo iz
svetopisemskih naukov svoji družini. Povej,
kaj si se naučil o hrabrenju in spodbujanju
drugih.
NAREDI - Prikaži s pantomimo dobro
delo, ki si ga naredil v tem tednu. Oseba, ki
je pravilno uganila, lahko sedaj sama odigra
neko svoje dobro delo. Nadaljujte, dokler ne
pridete vsi na vrsto. Skupaj berite 2 Tes 3,13.
NAREDI - Napiši kratka spodbudna
sporočila za člane svoje družine in jih
povabi, da tudi oni naredijo enako. Okrasi
listke, na katerih so sporočila. Daj jih v
kuverto in jih potem izmenjajte med sabo.
Ko boš potreboval ohrabritev, odpri kuverto,
ki si jo dobil.
NAREDI - Povej zlato vrsto skupaj z
družino.
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Navidezni kristjan
SVETOPISEMSKA
IN POMOŽNA
BESEDILA
Dej 8,5-25;
Veliki boj, str. 373;
Christ's Object
Lessons, str. 253

ZLATA VRSTA
"Če je kdo v
Kristusu, je novo
stvarjenje; staro je
prešlo, glej, postalo je
novo." (2 Kor 5,17)

Tema meseca
Skupaj se učimo o Bogu.

Pregled svetopisemskega nauka
Zaradi preganjanj so se verniki v Jeruzalemu razkropili po
Judeji in Samariji. Kamorkoli so šli, so oznanjali o Jezusu.
Filip je oznanjal v Samariji. Sveti Duh je delal mnogo čudežev
in mnogo ljudi se je krstilo, med njimi tudi čarovnik Simon.
Peter in Janez sta se pridružila Filipu in molila, da bi novi
verniki prejeli Svetega Duha. Novi verniki so prejeli Svetega
Duha – razen čarodeja Simona. Ta je stopil do Petra in
ponudil, da bi odkupil njegovo moč. Peter mu je pojasnil, da
Božjega daru ni mogoče kupiti z denarjem in da se mora
pokesati.

Nauk o skupnosti
Božja moč Svetega Duha je zastonj na razpolago tistim, ki
verjamejo v Jezusa. Ta moč prinaša blagoslov in pozitivno
spremembo v življenja vernikov Kristusove cerkve. Tisti, ki si
želijo imeti to moč, zavračajo pa spremembo, ki pride skupaj
z njo, je ne bodo prejeli.

CILJI
Otroci bodo:
● spoznali, da Bog
lahko spremeni
življenja vernikov,
● čutili željo, da bi
jih Bog spremenil,
● se odzvali tako,
da bodo prosili
Jezusa, naj jih
spremeni.

SPOROČILO
Spoznanje Boga
spreminja moje
življenje.

Dodatek za učitelje
»Morda je Simon poznal le osnove kemije, ampak z njeno
uporabo je najprej pritegnil pozornost. Ljudje, ki so verjeli, da
ima nadnaravne sposobnosti, 'so se prišli posvetovat z njim.'
Ljudje iz Samarije so bili vraževerno očarani nad tako
imenovanimi čudeži tega bahaškega 'velikana'.« (SDA Bible
Commentary VI, str. 215)
»V zgodnji zgodovini cerkve je ohranjenih veliko anekdot
o njem. Predstavljajo ga kot samooklicanega voditelja
ponižujoče oblike krščanstva, ki se je stalno bojevala proti
pravovernemu verovanju. Zgodovinska poročila Simona
upodabljajo kot … učitelja, čigar sistem je v veliki
meri temeljil na astrologiji,
angelologiji in na zelo
močnem prepričanju
v lastni božanski moči.«
(N.d., 218)

Okrasitev prostora
Glej nauk 1.
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SKUPNOST

Pregled sporeda
Deli proučevanja Minute

1

r
kada
i
l
ko

Dejavnosti

Pozdrav

Ob prihodu Pozdravite otroke pri nič
vratih, prisluhnite
njihovemu veselju ali
težavam.

Uvodne dejavnosti

Do 10

A) Greh v umazani
vodi

Molitev in češčenje* Do 10

Občestvo
Petje
Misijonska zgodba
Dar

prozorni plastični lončki,
voda, barvila za hrano
različnih barv, velika
prozorna posoda, malo
kloriranega belila v varno
zaprtem kozarcu, kapalka
(pipeta)
B) Sprehod z balonom balon za vsakega otroka

Molitev

2

Svetopisemski nauk Do 20

Doživeti zgodbo

Proučevanje Svetega
pisma

3

Uporaba nauka

Do 15

A) Nadležnosti
B) Živalski gibi

4

Pripomočki

Ponazoritev nauka

Do 15

Izrezki metulja

Pesmarica za otroke
Misijonske zgodbe za otroke
košara za darovanje,
okrašena s sliko dojenčka
in še z eno sliko, na kateri
je dojenček kot že starejši
otrok ali odrasel
nič
Stoječa svetopisemska
oseba (Navodila so v
uvodu v nauk.), halja in pas
za Filipa
Sveta pisma
kos papirja in pisalo za
vsakega otroka, nalepke, na
katerih je Jezus (po želji)
nič
slika metulja, fotokopirano
s strani 45, pripomočki za
pisanje za vsakega otroka,
škarje za vsakega otroka

* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.
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Pozdrav
Pozdravite otroke ob prihodu. Povprašajte
jih, kako so preživeli teden; ali so naleteli na
kakšno težavo, ali se jim je zgodilo kaj
neprijetnega, česa so se razveselili. Nato je na
vrsti uvodna dejavnost, ki ste si jo izbrali od
danih možnosti.

1 Uvodne dejavnosti
Izberite dejavnost ali dejavnosti, ki vam
najbolj ustrezajo.
M
O
Ž
N
O
S
T
A

Greh v umazani vodi
POTREBUJETE
● prozorne plastične kozarčke
● vodo
● barvila za hrano različnih barv
● veliko prozorno posodo
● malo kloriranega belila v
varno zaprtem kozarcu
● kapalko

Vsakemu otroku dajte prozoren plastičen
lonček, v katerem naj bo približno 2,5 cm
vode. Govorite o tem, kako nas greh umaže,
medtem ko v lončke otrok kapljate različno
obarvana barvila za hrano. Nato dovolite
otrokom, da poskušajo z mešanjem barvil in
menjajo z drugimi otroki, ki imajo drugačne
barve od njih. (Morda boste morali dati
otrokom nove lončke.) Po nekaj minutah
prosite otroke, naj svojo vodo zlijejo v večjo
prozorno posodo. Do zdaj bo voda že sive ali
rjave barve. (Naše življenje je resnično
umazano zaradi greha.)

OBNOVA
Vprašajte: Ali lahko voda ponovno
postane čista? Ali se lahko spremenimo in
postanemo čisti? Kdo edino nas lahko
spremeni in nas ponovno očisti? (Bog)
Dodajte nekaj kapljic kloriranega belila v
umazano vodo in rahlo pomešajte. Voda se bo
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počasi zbistrila. Če je potrebno, dodajte še
kapljico ali dve belila. Kako ste se počutili,
ko se je voda zbistrila? (Vesel, presenečen)
Kako se počutite, ko se kdo spremeni na
boljše? (Bolj mi je všeč, vesel sem zanj) Ali si
se sam odločil biti Božji otrok? (Morda se
nekateri od otrok še niso odločili, da bodo
hodili za Jezusom. Povabite jih, naj to
naredijo.) Kako se počutite, ko se odločite,
da boste hodili za Jezusom? (Srečnejši,
spremenjen itd.) Na glas preberite 1 Kor 5,17.
Naša cerkev bo srečnejši kraj, če bodo
njeni verniki tako spremenjeni! To pa nas
vodi do današnjega sporočila. Najprej ga
bom povedal jaz, nato pa ga ponovimo
skupaj:
SPOZNANJE BOGA SPREMINJA
MOJE ŽIVLJENJE.

M Sprehod z balonom
O
POTREBUJETE
Ž
N
● en balon za vsakega otroka
O
S
Vsakemu otroku dajte en balon, da ga
T
napihne in zaveže. Odrasli naj pomagajo,
B kjer je potrebno. Balon naj si položijo na
ramo in poskušajo hoditi. Baloni bodo
padli na tla. Nato naj si balone večkrat hitro
podrgnejo ob oblačila in ponovno poskusijo.
Statična elektrika v balonih bi morala
poskrbeti, da bodo baloni med hojo ostali na
njihovih ramenih.

OBNOVA
Vprašajte: Kaj se je zgodilo? (Baloni so
padli na tla; nato pa so ostali na svojem
mestu.) Ko poskušamo hoditi pokončno za
Jezusa, včasih pademo. Kako lahko
preprečimo padec? (Pogovarjamo se z
Jezusom, beremo Sveto pismo, hodimo v
cerkev, izogibamo se Satanovih poti,
poslušamo nasvete staršev itd.) Kaj povzroči,
da zaidemo s prave poti? (Ne vzamemo si
časa za Jezusa, nato pa grešimo; ne poslušamo;
prizadenemo druge ljudi itd.) Takšni pač
smo. Ampak Bog nas lahko spremeni, prav

tako kakor smo mi spremenili balone, ko
smo jih drgnili. Kako se počutite ob tem?
Recite »Slava Bogu!« (Slava Bogu!) Na glas
preberite 2 Kor 5,17 otroci pa naj besedilo

ponovijo z vami. Sedaj pa skupaj ponovimo
naše sporočilo:
SPOZNANJE BOGA SPREMINJA
MOJE ŽIVLJENJE.

Molitev in češčenje

r
kada
koli

Občestvo
Pogovorite se z otroki, kako so preživeli teden. Vprašajte jih, kako so čez
teden doživljali svetopisemski nauk. Toplo pozdravite obiskovalce in jih
predstavite. Ne pozabite na rojstne dneve in posebne dogodke.

Pesmi
»Joy in the morning« (Pesem številka 60 v Pesmarici Stezosledcev)
»Na desno, levo« (Pesem številka 90 v Pesmarici Stezosledcev)
»Bog, slavim tvoje ime (Pesem številka 11 v Pesmarici Stezosledcev)
»Zvrni breme na Gospoda« (Pesem številka 182 v Pesmarici Stezosledcev)
»Stopi v srce« (Pesem številka 167, 168, 169 v Pesmarici Stezosledcev)

Misijonstvo
Uporabite zgodbo iz Misijonskih zgodb za otroke. Izpostavite, kako je Bog
komu spremenil življenje.

Darovanje
POTREBUJETE
● okrašeno košarico za darovanje (Glejte dejavnosti.)
Recite: Slike na naši košarici za darovanje prikazujejo isto osebo. Ena
je slika dojenčka, na drugi pa je ta dojenček že starejši otrok (ali
odrasel itd.) Videz tega otroka je spremenjen. Jezus želi spremeniti
našo notranjost. Naši darovi so namenjeni temu, da se bodo drugi učili
o Jezusu in da se bodo tudi oni lahko spremenili.

Molitev
Vprašajte: Ali poznate koga, ki mora priti k Jezusu in se spremeniti?
Dajte jim čas. Začel bom z molitvijo in se nato ustavil, da boste lahko
nadaljevali s prošnjo za to osebo v tihi molitvi. Zaključite s prošnjo Jezusu,
naj nas spremeni, in se mu zahvalite za posebno delo, ki ga opravlja v nas in v
tistih, za katere ga prosimo.
* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.
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2 Svetopisemski nauk
Doživeti zgodbo
POTREBUJETE
● stoječo svetopisemsko osebo
(glejte navodila)
● haljo in pas za Filipa
Ta dejavnost zahteva priprave pred soboto.
Da boste pozornost usmerili na
svetopisemsko zgodbo, naj kdo igra
svetopisemsko osebo – Simona. (Otroci naj ne
igrajo negativne osebnosti.)
Da naredite stoječo osebo, narišite na
šeleshamer obris otroka. Izrežite ga iz dveh
plasti, tako da sledite obrobi, ki ste jo zarisali s
svinčnikom. Narišite oblačila in pobarvajte
osebo, natlačite vanjo kose razrezanega papirja,
med oba dela šeleshamerja dajte dolgo, plosko
palico, tako da bo spodaj pogledala ven in
utrdila podobo. (Otroci lahko »ročico«
uporabijo za držanje in premikanje podobe.)
Nato zlepite papirja skupaj.
To se lahko uporablja skozi ves mesec kot
možnost za prikaz zgodb.
Enega izmed otrok oblecite v Filipa. Ta
otrok naj sodeluje z vami in s stoječim
moškim, medtem ko poteka zgodba.
Tokrat naj bo svetopisemska zgodba
prikazana na drugačen način. Ta zgodba
govori o spremembi. Prosite otroke, naj bodo
detektivi »sprememb«. Ko se v zgodbi kaj
spremeni, naj dvignejo svoje roke.
Pripovedujte naslednjo zgodbo:
Potem ko so kamnali Štefana, so se stvari
za vernike spremenile. Jeruzalemčani so s
kristjani ravnali kakor s sovražniki, poskušali
so jih prizadeti, in vse samo zato, ker so
sledili Jezusu. (Sprememba #1, dvignejo
roke.) Veliko vernikov so poslali v zapor;
nekateri so izgubili življenje. (Sprememba
#2, dvignejo roke.) Drugi verniki so se hitro
umaknili iz Jeruzalema v vasi in mesta, kjer
so se počutili varne. (Sprememba #3,
dvignejo roke.) In kamorkoli so šli, so pričali
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o dobri novici, da je Jezus umrl, da bi rešil
grešnike. (Sprememba #4, dvignejo roke.)
Diakon po imenu Filip se je preselil v
Samarijo, kjer je pridigal množicam ljudi.
Sveti Duh je resnično blagoslovil Filipovo
pričanje in zdravljenje. (Sprememba #5,
dvignejo roke.) »Nečisti duhovi so izhajali iz
mnogih obsedencev« in tisti, ki so bili hromi
zaradi raznih bolezni, so ozdraveli. »In
nastala je velika radost v tem mestu.« (Dej
8,8)
(Prinesite naprej »stoječega
svetopisemskega moža« Simona.) Čarodej
Simon je bil eden izmed slavnih ljudi v
Samariji. Ljudje so povsod šli za njim. (Nekaj
otrok naj hodi za Simonom.) Želeli so videti
vse tiste neverjetne stvari, ki jih je izvajal.
Mislili so, da je Simonova moč od Boga,
ampak ni bila.
Ko je prišel Filip, so množice, ki so nekoč
sledile Simonu, sedaj sledile njemu.
(Sprememba #6, dvignejo roke.) (Otroci, ki
so hodili za Simonom, naj sedaj pohitijo in
se postavijo za Filipa.) In Filip je ljudi vodil k
Bogu.
Ko so se moški in ženske iz Samarije
naučili stvari o Jezusu, so se spremenili.
(Sprememba #7, dvignejo roke.) Kmalu se
jih je mnogo želelo krstiti. (Sprememba #8,
dvignejo roke.) Tudi Simon je veroval in se
krstil. (Filip »krsti« lutko.) Simon je bil tako
navdušen nad vero, da je povsod sledil
Filipu. ( Sprememba #9, dvignejo roke.)
(Lutka sledi Filipu po vsej sobi.) Simon je bil
prevzet, ko je videl čudovita dela in čudeže,
ki jih je Sveti Duh delal po Filipu.
Kmalu so verniki v Jeruzalemu slišali za
vse ljudi v Samariji, ki so sprejeli Jezusa, zato
so poslali Petra in Janeza, da bi pomagala.
(Pripeljite naprej dva otroka, ki bosta
predstavljala Petra in Janeza.)
Ta dva apostola sta molila za nove vernike.
(»Peter« in »Janez« sklonita glavo.) Peter je
prosil Svetega Duha, naj pride tudi na te
vernike, kakor je prišel na tiste v Jeruzalemu.
Nato sta Peter in Janez položila svoje roke
na vernike, (»Peter« in »Janez« položita roke
na nekaj otrok.) in spremenili so se.

(Sprememba #10, dvignejo roke.) Tudi oni
so prejeli moč Svetega Duha.
Simon je opazil, da so ljudje dobili moč,
ko sta apostola položila svoje roke nanje. To
je nanj naredilo vtis. (Simon se prikloni Petru
in Janezu.)
»Dajta tudi meni to sposobnost,« je Simon
moledoval apostola. (Simon da roko v žep in
nato ponuja Petru denar.) Ponudil je Petru in
Janezu denar ter rekel: »Dajta tudi meni to
moč.«
Peter je bil šokiran. (Peter Simonu žuga s
prstom.) »Z denarjem ni mogoče kupiti mesta
v tej službi,« je rekel. »Božji dar je namenjen
tistim, ki verujejo.« Nato je Peter Simonu z
ljubeznijo povedal nekaj krutih resnic.
»Tvoje srce ni spravljeno z Bogom,« je
rekel. »Moli za Božje odpuščanje.« Peter je to
rekel zato, ker je Sveti Duh dar Božje milosti
in je zastonj.
Sveto pismo nam ne poroča o tem, ali se je
Simon resnično spremenil ali ne. Česar pa se
lahko naučimo iz Simonove izkušnje, je, da
moramo resnično poznati Boga in si želeti, da
bi nas Sveti Duh spremenil. Nato nam bo dal
moč svojega Svetega Duha ter nam spremenil
življenje. Poznavanje Boga spreminja vernikovo
življenje. Ponovimo skupaj današnje sporočilo:
SPOZNANJE BOGA SPREMINJA
MOJE ŽIVLJENJE.

OBNOVA
Recite: Kako bi bilo po vašem mnenju
danes videti spremenjeno življenje?
(Srečno, verno, v pomoč drugim, iskreno,
zvesto itd.) Kaj so naredili ljudje v Samariji,
da so dobili spremenjeno življenje? Na glas
preberite Dej 8,14-17. (Verjeli so Božji besedi;
prejeli so Svetega Duha, potem ko sta apostola
molila in nanje položila roke.) Kaj morate vi
narediti, da dobite spremenjeno življenje?
(Verjeti, prositi za Svetega Duha v vašem
življenju, moliti vsak dan, izbrati Jezusa.)
Molite z otroki, da bi oni in vsi pripadniki vaše
krajevne cerkve prejeli Svetega Duha in da bi
se njihovo življenje spremenilo.

Zlata vrsta
POTREBUJETE
● balone
● alkoholne flomastre
Vsako besedo zlate vrste napišite na
napihnjen balon. (Besede, kot je na primer
predlog »v«, lahko napišete na isti balon z
naslednjo besedo.) Otroci naj oblikujejo vrsto.
Tisti otrok, ki ima prvi balon, mora povedati
besedo, ki je zapisana na balonu, in ga nato
vreči v zrak. Drugi otrok reče drugo besedo,
vrže balon v zrak, ujame prvi balon in gre na
konec vrste. Tretja oseba ponovi celoten
postopek. Nadaljujte toliko časa, dokler ne
porabite vseh besed. Če katerega izmed
balonov izpustijo, naj se otrok vrne in vse še
enkrat ponovi. Da bo še bolj zabavno,
oblikujte dve skupini. (Iz Quick Access:
Children – Ideas for Ministry (Hitri dostop:
Otroci – ideje za bogoslužje), zbrala Barbara
Manspeaker, Lincoln, NE: AdventSource, 1999)

Proučevanje Svetega pisma
POTREBUJETE
● Sveta pisma
Recite: V Svetem pismu je zapisano
veliko zgodb, ki pripovedujejo o ljudeh, ki
so sprejeli Jezusa v svoje življenje in se
spremenili. Preberimo zgodbe nekaterih.
Če je potrebno, naj pomagajo odrasli. Vsi
otroci naj najdejo isto vrsto – razen če je več
kot 12-15 otrok. Kolikor imate časa, toliko vrst
preberite na glas in na vidno mesto zapišite
imena oseb, ki so se spremenile.
Dej 6,14-17 (prebivalci Samarije)
Mt 26,69-75; Dej 5,27-29 (Peter)
Lk 8,27.35.36.38.39 (človek, obseden z
demoni)
Lk 19,1-10 (Zahej)
Dej 9,1.18-22 (Savel)
Vprašajte: Kako lahko ostanete
spremenjeni, potem ko prvič spoznate Boga?
Na glas preberite Kol 2,6.7; Jn 15,5; 17,17
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3 Uporaba nauka
A) Nadležnosti
POTREBUJETE
● papir in pisalo za vsakega otroka
● nalepke s sliko Jezusa (po želji)
Pojasnite, da je nadležnost nekaj, kar počne
kdo drug in vas precej moti ali pa je nadležno.
Prosite otroke, naj imenujejo nekaj
nadležnosti. (Ljudje, ki ne pustijo drugim priti
na vrsto; otroci, ki potiskajo in porivajo, itd.)
Vsakemu otroku dajte list papirja. Recite:
To je vaša nadležnost. Povejte osebi, ki
sedi poleg vas, kakšna je. Izberite samo
eno. Pokažite jim, da želite njihovo pozornost.
Na vaš list papirja napišite ali narišite,
kako se počutite, kadar doživite svojo
nadležnost. Ali želite kričati, koga udariti
ali pa reči kakšno grdo besedo? Napišite
ali narišite, kaj takrat želite storiti.
Nato razdelite nalepke Jezusa (ali pa na
tablo napišite Jezus.) Recite. Potem ko se
razjezimo in naredimo kaj nesramnega, se
znotraj resnično ne počutimo dobro. Jezus
ve, kako se počutimo. On pravi: »Počakaj!
Jaz te lahko spremenim. Izroči svoje
življenje meni.« Ali si želite, da bi vas Jezus
spremenil? Če si, dvignite svojo roko. Dajte
jim nekaj časa. Čudovito! Jezus lahko
spremeni vaše življenje. Zato na svojem
listu papirja naredimo spremembo. Otroci
naj čez svoje nadležnosti nalepijo nalepko
Jezusa ali pa napišejo JEZUS.

OBNOVA
Skupaj molite, da bo Bog povzročil to
spremembo v otrocih. Nato vprašajte: Kaj
zagotovo veste o Bogu in o sebi? Skupaj
ponovite sporočilo:
SPOZNANJE BOGA SPREMINJA
MOJE ŽIVLJENJE.
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B) Živalski gibi (za mlajše otroke)
Dajte otrokom priložnost, da malce migajo,
ko jih povabite, naj se oglašajo kakor živali in
oponašajo njihove gibe. Ko zakličete ime
katere živali, naj vsi naenkrat oponašajo njeno
oglašanje in se premikajo tako kakor ona.
Poskusite to z nekaj različnimi živalmi, preden
jih prosite, naj se »vrnejo« nazaj na svoje
sedeže.

OBNOVA
Vprašajte: Ali si želite, da bi lahko delali
nekaj tako, kakor to počne (imenujte eno
izmed zadnjih živali, ki so jih oponašali)? Ali
lahko postanete (ime tiste živali)? Ali je
oponašanje glasu in premikanja (ime tiste
živali) dovolj, da to postanete? Vi ne morete
biti (ime tiste živali) in (ime tiste živali) ne
more postati vi. To ni v vaši ali njeni
naravi. Vaša narava je to, kar ste znotraj.
Simon je želel delati vznemirljive stvari,
ampak ne v Jezusovem imenu. Ni želel
poznati Boga. Ni mogel delati nečesa, kar
ni bilo v njegovi naravi. Teh stvari ni mogel
izvajati, če ni resnično poznal Boga.
Dvignite roke, če želite bolje poznati
Boga. (Dajte otrokom čas, da se odzovejo.)
Sedaj pa skupaj ponovimo naše sporočilo:
SPOZNANJE BOGA SPREMINJA
MOJE ŽIVLJENJE.

4 Ponazoritev nauka
Izrezki metulja
POTREBUJETE
● vzorec metulja
● pripomočke za pisanje
● flomastre ali voščenke
● škarje za vsakega otroka
Fotokopirajte vzorec za vsakega otroka ali
pa jih spodbudite, da narišejo velikega metulja
na svoj list papirja. Otroci naj pobarvajo
metulje, nato pa jim pomagajte, da bodo

napisali »V Kristusu sem novo bitje«, se
podpisali in izrezali metulja.

OBNOVA
Vprašajte: Kaj ste se danes naučili v
sobotni šoli? (Spoznavanje Jezusa spreminja moje
življenje.) Ali bi želeli to dobro novico komu
povedati? Komu? Spodbudite otroke, da
pokažejo svoje metulje in podelijo sporočilo doma
z družino in sosedi. Spomnite jih, naj vsak dan
proučujejo svoje nauke, da bodo rasli v Jezusu.

Zaključek
Za zaključek zapojte »Stopi v srce«. (Pesem
številka 167, 168, 169 v Pesmarici Stezosledcev)
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SNOV ZA OTROKE

Navidezni kristjan
Svetopisemska in pomožna besedilo
Dej 8,5-25; Veliki boj, str. 373; Christ's
Object Lessons, str. 253
Zlata vrsta
"Če je kdo v Kristusu, je novo stvarjenje;
staro je prešlo, glej, postalo je novo." (2 Kor
5,17)
Sporočilo
Spoznanje Boga spreminja moje življenje.
Peter in Mateja sta se igrala na svojem dvorišču.
"Glej," je rekla Marija, našla sem gosenico, ki žveči
list. Dajva jo v najin veliki kozarec." Peter je ujel
srhljivo, lazečo gosenico in jo dal v velik steklen
kozarec. Marija je dodala kratko palico, po kateri je
gosenica lahko plezala.
Vsak dan sta Peter in Mateja prinesla listje, da
sta jo nahranila. Nekega dne sta videla, kako se je
gosenica začela zavijati v svilne niti. Čez nekaj časa je
bila vsa zamotana in je visela s palice. Mama jima je
rekla, da je gosenica sedaj v zapredku. Čez več dni sta
Peter in Mateja videla nekaj zelo posebnega. Zapredek
se je odprl in ven je prišel čudovit metulj! Kakšna
sprememba iz tiste srhljive, lazeče gosenice!
Naša današnja svetopisemska zgodba govori o
ljudeh. Nekateri so se spremenili, en moški pa se ni.
Filip je globoko vdahnil svež jutranji zrak.
Kako dobro je biti živ! Kako dobro je delati za
Gospoda! Pogledal je okrog sebe. Trgovci so
na tržnici postavljali stojnice. Kmalu bodo
ženske prišle nakupovat za ta dan.
Moški in ženske, ki so šli mimo Filipa, so
ga nasmejano pozdravljali, on pa jim je prav
tako z nasmehom vračal pozdrave. Mesto je
bilo sedaj drugačno. Ljudje so zelo pozorno
poslušali sporočilo, ki jim ga je Filip že prej
oznanjal. Poslušali so, verovali so in se
krščevali. Videli so čudeže, ki so bili storjeni v
Jezusovem imenu. Mnogi, mnogi hudobni
duhovi so bili izgnani iz ljudi. Mnogi slabotni
in pohabljeni so bili ozdravljeni. Pravzaprav bi
v mestu težko našli še kakšnega bolnika.
Mesto je bilo v celoti spremenjeno. Ljudje
so končno imeli upanje, veselje in razlog, da
živijo!
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Filip se je ozrl in zagledal Simona, ki mu je
prihajal naproti. Simon je že dolgo časa živel v
mestu. Bil pa je čarovnik. S svojimi ukanami je
osupljal prebivalce Samarije. Ljudje so od
vsepovsod romali za njim. Vabili so ga na svoje
zabave in mu celo plačali, da jim je kazal svoje
trike. Če bi v Samariji takrat imeli televizijo, bi
bil Simon zvezdnik.
Simon se je pridružil množici in je poslušal
Filipa. Videl je njegove čudeže. Tudi sam je
hotel postati del vsega tega. In tako se je
Simon dal krstiti in se je še naprej zadrževal v
Filipovi bližini. Bil je osupel nad velikimi
čudeži, ki jih je Filip delal v Jezusovem imenu.
Bolj zgodaj tistega dne sta iz Jeruzalema
prispela Peter in Janez.
Filip ju je pozdravil z velikimi objemi.
Kako dobro je bilo videti svoja brata v
Gospodu! Peter in Janez sta se pridružila Filipu
pri njegovem delu. Skupaj so molili za nove
vernike. Prosili so Svetega Duha, naj pride k
novim vernikom, kakor je prišel k tistim v
Jeruzalemu. Potem sta Peter in Janez položila
roke na vernike. In Sveti Duh je prišel nad vse
– razen nad Simona.
Simon pa je menil, da je to najbolj spretno
izpeljan trik, kar jih je kdaj videl! Tudi on si je
želel, da bi lahko na takšen način polagal roke
na druge ljudi! Prerival se je naprej skozi
množico. Ko je prišel do njiju, je potegnil Petra
in Janeza stran in jima pokazal svojo debelo
denarnico. Prišepnil jima je: "Plačal bom, samo
dajta tudi meni to moč, da bo vsak, na kogar
bom položil roke, prejel Svetega Duha."
Petrov obraz je postal rdeč. "Pojdi v
pogubo ti in tvoj denar, če misliš, da si Božji
dar lahko kupiš z denarjem! Nimaš deleža pri
tem in ne pravice do tega, zakaj tvoje srce ni
iskreno pred Bogom. Spreobrni se od te svoje
hudobije in prosi Gospoda, da ti odpusti
namero tvojega srca!"
Simon je torej lahko molil za odpuščanje in
Bog bi mu lahko odpustil in ga spremenil. V
Svetem pismu ne piše, kaj je Simon naredil.
Toda vemo, da Simon ni razumel brezplačnega
daru Božje milosti. Vedel je za Boga, toda ni ga
dejansko poznal. Zaradi tega se ni spremenil.

Dejavnosti
SOBOTA
NAREDI - Pojdi na sprehod v naravo s
svojo družino. Poiščite stvari, ki so se
spremenile listje, ki je spremenilo barvo,
reke ali potoki, ki so spremenili vodostaj,
paglavci, ki jih ni več, marveč so zdaj postali
žabe, gosenice, ki so zdaj metulji, itn. Naredi
seznam tega, kar si našel. Potem skupaj
preberite svetopisemske nauke.
BERI - Skupaj preberite 2 Kor 5,17.
NEDELJA
BERI - Za današnje družinsko bogoslužje
preberite skupaj Ps 40,1-3.
NAREDI - Na dva kosa papirja nariši po
eno osebo. Na en list napiši. "Če je kdo v
Kristusu, je novo stvarjenje." Na drug list
napiši "staro je prešlo" in potem zmečkaj ta
list in ga vrzi stran. Sedaj na prvi list dodaj
besede "glej, postalo je novo!" Povej zlato
vrsto na pamet. Moli za Božjega Duha v
svojem življenju, da se spremeniš v skladnosti
z njegovo voljo. Moli isto prošnjo za svojo
družino in za svoje prijatelje iz cerkve.
PONEDELJEK
BERI - Skupaj s svojo družino preberi
svetopisemsko zgodbo iz Dej 8,5-25. Kdo je
bil resnični "zvezdnik" tega dogodka: Filip?
Peter in Janez? Sveti Duh? Simon? Pogovori
se o tem s svojo družino? Prosi jih, da
pripovedujejo o kom, ki ga je spremenil Sveti
Duh.
NAREDI - Poj pesem »Bog, slavim tvoje
ime (Pesem številka 11 v Pesmarici
Stezosledcev).
Poskusi povedati zlato vrsto na pamet
brez pomoči.
TOREK
BERI - Med družinskim bogoslužjem
preberite Gal 5,22-26. Pogovarjaj se z
družino: kakšni bi postali ti ljudje, če bi Božji
Duh napolnil njihovo življenje?
nergač
lažnivec
tat
cmera
čenčač
in ti?

SREDA
NAREDI - Med družinskim bogoslužjem
preberite Dej 8,18-23. Simon čarovnik se ni
želel spremeniti. Bil je razkrinkan, pa se še
sam ni tega zavedal. Vsi skupaj povejte zlato
vrsto.
NAREDI - Prosi nekoga iz svoje družine,
da ti pomaga najti nekoliko predmetov, ki
potrebujejo manjša popravila. (Poiščite
takšne predmete, ki jih ti lahko popraviš.
Izogibajte se ostrim predmetom.) Poskušaj
jih popraviti. Ali se pokvarjeni predmeti
lahko sami popravijo? Bog bo tebe "popravil"
in bo naredil vse novo, če ga želiš spoznati.
ČETRTEK
BERI - Skupaj z družino berite Dej 8,14-17. Na kakšen način so ljudje v Samariji
dobili moč, da se spremenijo in živijo za
Jezusa?
PODELI Z DRUGIMI - Ko so Jezusa
prijeli v Getsemaniju, je Peter zbežal.
Pozneje je celo prisegal in trdil, da ne pozna
Jezusa. Kako se je Peter pozneje, ko je šel v
Samarijo, spremenil? Kaj misliš, kdo je
spremenil Petrovo življenje? (Dej 8,17)
NAREDI - Postavi se pred ogledalo in
povej zlato vrsto.
PETEK
NAREDI - Med družinskim bogoslužjem
povej zgodbo iz svetopisemskih naukov s
svojimi besedami.
NAREDI - Pojte skupaj »Stopi v srce«
(Pesem številka 167, 168, 169 v Pesmarici
Stezosledcev)
Berite Ps 51,10.
PODELI Z DRUGIMI - Poskušaj s svojo
družino naslednje: spomni se koga, s komer
nisi bil prijazen ali si mu vzel nekaj po
krivem. Pogovori se s svojo družino o tem.
Kaj lahko narediš, da bi to popravil? Prosi
Jezusa za pogum, da to tudi narediš. Napiši
pismo Jezusu in tistemu, in jima povej, kaj
sedaj misliš o tem.
NAREDI - Preoblikuj zlato vrsto v
molitev.
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Boljše od zlata
SVETOPISEMSKA
IN POMOŽNA
BESEDILA
Dej 3 do 4,4;
Dejanja apostolov,
str. 39-41

Tema meseca
Iščemo načine, kako pomagati drugim.

Pregled svetopisemskega nauka
Petra in Janeza je ganil Sveti Duh in tako sta pomagala
moškemu, ki je bil hrom od rojstva, ter ga ozdravila. Rekla sta
mu, naj vstane in hodi. On je to tudi naredil. Ko so ljudje
prišli skupaj in so se zelo začudili, jim je Peter pripovedoval o
Jezusu in mnogi so verovali.

ZLATA VRSTA
"Radi bi videli
Jezusa." (Jn 12,21)

CILJI
Otroci bodo:
spoznali, da
kadar služijo, kažejo
Jezusa drugim,
● čutili željo, da
bi drugim pomagali
spoznati Jezusa,
● se odzvali tako,
da bodo naredili
nekaj, kar bo
drugim pomagalo
spoznati Jezusa.
●

SPOROČILO
Ko služim, kažem
Jezusa drugim
osebam.
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Nauk o služenju
Po veri služimo Bogu tako, da pomagamo drugim, kažemo
njegovo ljubezen drugim in jim dajemo priložnost, da ga tudi
oni spoznajo.

Dodatek za učitelje
»Po veri v njegovo ime je tega, ki ga vidite,… utrdilo
njegovo ime.« (Dej 3,16)
Hromec pri Lepih vratih je bil štiridesetletni moški, ki je
hrepenel po tem, da bi spoznal Jezusa, tako da bi ga ozdravil.
Končno je
prepričal prijatelje,
da so ga pripeljali
v Jeruzalem,
ampak ko je
prispel, je izvedel,
da je prepozen;
Jezus je bil križan.
Njegovi prijatelji
so vedeli, kako
razočaran je, in so
ga vsak dan vodili
k templju ter
upali, da se ga
bodo tisti, ki so
hodili mimo
njega, usmilili ter
mu dali denar.
(Prirejeno po
knjigi Dejanja
apostolov, str. 39)

SLUŽENJE

Pregled sporeda
Deli proučevanja Minute

1

r
kada
i
l
o
k

Dejavnosti

Pozdrav

Ob prihodu Pozdravite otroke pri nič
vratih, prisluhnite
njihovemu veselju ali
težavam.

Uvodne dejavnosti

Do 10

Molitev in češčenje* Do 10

A) Lov za izgubljenimi 10-12 majhnih predmetov,
predmeti
ki jih boste skrili, seznam
skritih predmetov
B) Naredimo sendvič sestavine za sendvič, papir,
svinčnik, papirnate brisače
Občestvo
Pesmi
Misijonska zgodba
Dar
Molitev

2

Pripomočki

Svetopisemski nauk Do 20

Doživeti zgodbo
Proučevanje Svetega
pisma

nič
Pesmarica za otroke
Misijonske zgodbe za
otroke
ogledalo
nič
kostumi za predstavitev
zgodbe
Sveta pisma

3

Uporaba nauka

Do 15

A) Priročne roke
B) Časopisno
obvestilo

nič
krajevni časopisi

4

Ponazoritev nauka

Do 15

Zadovolji potrebo

nič

* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.

Okrasitev prostora
Svetopisemski nauki ta mesec poudarjajo
fizično in duhovno zdravljenje kot službo. Tri
zgodbe se dogajajo zunaj (ena v bližini
ribnika), zato po učilnici razporedite zelenje in

rože. Uporabite modro rjuho, da prikažete
ribnik. Na eni steni razstavite slike odraslih in
otrok, ki pomagajo drugim. Vsak teden, ko se
pogovarjate o nauku, razstavi dodajajte slike.
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Pozdrav
Pozdravite otroke ob prihodu.
Povprašajte jih, kako so preživeli teden; ali so
naleteli na kakšno težavo, ali se jim je zgodilo
kaj neprijetnega, česa so se razveselili. Nato je
na vrsti uvodna dejavnost, ki ste si jo izbrali od
danih možnosti.

1 Uvodne dejavnosti
Izberite dejavnost ali dejavnosti, ki vam
najbolj ustrezajo.
M
O
Ž
N
O
S
T
A

Lov za izgubljenimi predmeti
POTREBUJETE
● 10-12 majhnih predmetov, ki
jih boste skrili po sobi
● seznam skritih predmetov

V vaši sobi ustvarite lov za
izgubljenimi predmeti, ki so na vidnih
mestih, ampak jih je težko najti, če jih ne
omenite. Razmislite o prikrivanju z različnimi
sloji in barvami. Na primer, papirnat izrezek,
pritrjen na zaveso, se lahko ujema z vzorcem
tkanine. Umetna roža drugačne barve je lahko
postavljena v vazo zraven pravih rož. Zelena
vrvica je lahko skrita med listi na drevesni veji.
Kroglica iz vate je lahko nameščena med
flanelastimi oblaki. Uporabite svojo
ustvarjalnost.
Vsakemu otroku dajte seznam stvari, ki jih
mora najti. Recite: Ko najdete predmet, ga
odkljukajte na seznamu, ampak o njem ne
povejte in ga ne kažite nikomur drugemu.
Bralce dajte v pare skupaj s tistimi, ki ne znajo
brati. Dajte jim 5-10 minut, nato pa pokažite
tiste predmete, ki jih morda niso našli.

OBNOVA
Vprašajte: Kateri predmet je bilo
najtežje najti? (Nič ni bilo težko; vse je bilo
težko; sprejmite vse odgovore.) Včasih
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nismo zmožni videti stvari, ki so pred
našimi očmi, in potrebujemo pomoč, da
jih odkrijemo. Kako ste se počutili, ko
niste mogli nikomur pomagati? (Bilo je
težko; ni bilo težko; večina želi pomagati.)
Na glas preberite Jn 12,21. Včasih je
drugim težko videti Jezusa, ampak mi jim
lahko pomagamo. Naše današnje
sporočilo je:
KO SLUŽIM, KAŽEM JEZUSA
DRUGIM LJUDEM.

M
O
Ž
N
O
S
T
B

Naredimo sendvič
POTREBUJETE
● sestavine za sendvič
● papir in svinčnik
● čisto površino ali papirnate
brisače

Na mizo položite sestavine za preprost
sendvič. Oblikujte skupine po štiri ali pet, v
vsaki naj bo en odrasel pomočnik. Vsaki
skupini dajte list papirja in svinčnik; prosite
skupine, naj napišejo navodila, kako se naredi
sendvič. Odrasli pomočniki ali pa starejši
učenci naj pomagajo našteti korake, po katerih
bi se ravnali. Ko skupine končajo, zberite
papirje in preberite navodila ene izmed njih,
medtem ko nekaj otrok poskuša narediti
sendviče na čisti površini ali pa papirnatih
brisačah tako, da se natanko ravna po
navodilih. (Ne dodajajte korakov, ki morda
manjkajo!) Na primer, če v navodilih piše
samo: »Marmelado namažite preko
kikirikijevega masla«, potem pričakujte, da
bodo otroci naredili tako. Če vztrajajo, da
potrebujejo kruh, recite, da boste to napisali na
recept.

OBNOVA
Vprašajte: Ali ste mislili, da ste dali
dobra navodila? Ali ste ugotovili, da nekaj
stvari manjka? Same besede niso vedno
dovolj, kajne? Na glas preberite Jn 12,21.
Mnogo ljudi želi videti Jezusa. Ni dovolj,
da samo berejo o njem. Želijo ga videti.

Drugi lahko Jezusa vidijo tako, da jim
pokažete, da je On v vas, tako da služite.
Kako lahko drugim pokažemo Jezusa?
Naše današnje sporočilo nam to govori.

Povejte sporočilo, nato pa prosite še skupino,
naj ga ponovi skupaj z vami.
KO SLUŽIM, KAŽEM JEZUSA
DRUGIM LJUDEM.

Molitev in češčenje

r
kada
koli

Občestvo
Pogovorite se z otroki, kako so preživeli teden. Vprašajte jih, kako so čez
teden doživljali svetopisemski nauk. Toplo pozdravite obiskovalce in jih
predstavite. Ne pozabite na rojstne dneve in posebne dogodke.

Pesmi
»This Little Light of Mine« (Pesem številka 151 v Pesmarici Stezosledcev,
poznana tudi v prevodu, »Ta moja majhna luč«)
»Kmalu, kmalu že« (Pesem številka 65 v Pesmarici stezosledcev)
»Zvrni breme na Gospoda (Pesem številka 182 v Pesmarici stezosledcev)

Misijonstvo
Uporabite zgodbo iz Misijonskih zgodb za otroke. Pomagajte otrokom v
zgodbi najti osebo, ki je komu drugemu pokazala Jezusa.

Darovanje
Recite: Prinašanje naših darov je en način, kako lahko drugim
pomagamo spoznati Jezusa. Povejte otrokom nekaj o delu sveta, ki bo
prejel darove trinajsto soboto tega četrtletje.

Molitev
Pred molitvijo podajte naokrog ogledalo in dovolite vsakemu otroku, da se
pogleda vanj. Opomnite jih, da drugi v nas iščejo Jezusa. Kaj vidijo, ko vidijo
nas? Prosite Boga, naj nam pomaga, da bi bili dober zgled drugim.
* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.
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2 Svetopisemski nauk
Doživeti zgodbo
POTREBUJETE
● kostume za prikaz
svetopisemske zgodbe (halje,
stare majice s kratkimi rokavi itd.)
Vključite otroke v prikaz zgodbe. Nakažite
otrokom, ki bodo igrali vloge, da ponovijo za
vami, potem ko vi poveste njihovo besedilo.
Kostumi: kostumi za prikaz svetopisemske
zgodbe (prevelike majice s kratkimi rokavi,
kopalni plašči itd.)
Osebe: Peter, Janez, hromi mož, množica
(vsi drugi učenci)
Prvine sodelovanja
Recite otrokom, naj bodo pozorni na
naslednje besede in naj se odzovejo tako, kakor
piše spodaj:
Ko slišijo…
Naj rečejo…
Denar
»Imate kaj drobiža?«
Neverjetno, presenečen, »Ah! Poglejte to!«
začuden
Bog, Jezus
»Slava Gospodu!«
(»Hromi mož« naj sedi v sprednjem delu
razreda.)
Neko popoldne sta Peter in Janez hodila
proti templju. (»Peter« in »Janez« se približata
»hromemu možu«.) Ko sta stopala skozi
vrata, sta videla moškega s pohabljenimi
nogami, ki je vsak dan sedel tam. Prosjačil je
za denar. (»Imate kaj drobiža?«) (Moški
iztegne svoje roke proti Petru in Janezu.)
Ta možakar je bil pohabljen, odkar je bil
dojenček. Upal je, da bo srečal Jezusa (»Slava
Gospodu!), da bi lahko ozdravel. Ampak
preden so ga njegovi prijatelji pripeljali v
Jeruzalem, so Jezusa (»Slava Gospodu!)
umorili. Oh, kako žalostno! Kako razočaran
je bil! Bil je prepričan, da bi ozdravel, če bi
lahko videl Jezusa. (»Slava Gospodu!)
Peter in Janez sta se obrnila, da bi videla
tega moža. Oba sta čutila, da želi Sveti Duh
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narediti nekaj posebnega. Zato sta se ustavila
pred tem možem.
»Poglej naju!« je rekel Peter. Možakar se je
obrnil in ju pogledal, ker je mislil, da mu
bosta morda dala nekaj denarja. (»Imate kaj
drobiža?«) »Nimam srebra ali zlata,« je rekel
Peter. Moški se je razočaran obrnil stran.
»Kar pa imam, pa ti bom dal. V imenu
Jezusa (»Slava Gospodu!) vstani in hodi!«
Peter je moža prijel za roko in mu
pomagal vstati. (»Peter« pomaga moškemu
vstati.) To je neverjetno! (»Ah! Poglejte to!«)
Moški je pričel hoditi in skakati ter slaviti
Boga! (»Slava Gospodu!) Ko je prišel in
poskočno stopil v tempelj skupaj s Petrom
in Janezom, so se vsi ljudje začeli zbirati
okoli njih. (»Množica« se zbere okoli Petra,
Janeza in ozdravljenega moža, ki skače
naokrog.)
»To je mož, ki je prosjačil pri Lepih
vratih!« so lovili sapo. Bili so zelo začudeni!
(»Ah! Poglejte to!«) Moški je hodil. To je bil
po Jezusovi (»Slava Gospodu!) smrti prvi
čudež v Jeruzalemu. Zato so si ga ljudje
želeli dobro ogledati.
»Zakaj ste tako presenečeni?« (»Ah!
Poglejte to!«) je vprašal Peter. »Gledate naju,
kakor da je najina lastna moč povzročila, da
ta mož zopet hodi. Ne! To je bila Jezusova
(»Slava Gospodu!) moč.«
Peter in Janez sta ljudem povedala o
Jezusu. (»Slava Gospodu!) Povedala sta jim,
kako je Jezus (»Slava Gospodu!) umrl na
križu in potem vstal od mrtvih. Ljudem sta
rekla, naj verujejo vanj in naj opustijo svoje
grehe. Mnogim ljudem sta pomagala verjeti v
Jezusa. (»Slava Gospodu!) In pridigala sta
dalje vse dokler se ni stemnilo.
Mnogo ljudi je bilo pripeljanih k Jezusu,
ker je Bog uporabil Petra in Janeza, da sta
tisti dan pomagala beraču. In še več se jih je
pridružilo prvi krščanski cerkvi, ker sta še
naprej služila Bogu.

OBNOVA
Recite: Komu sta Peter in Janez pokazala
Jezusa? (Moškemu s pohabljenimi nogami,

množici ljudi.) Ali bi ljudje s takšnim
zanimanjem prisluhnili Petru in Janezu, če
ne bi najprej ozdravila moža? (Ne.) Zakaj
ne? (Ker jih poslušanje ni zanimalo, želeli pa
so zvedeti vse o čudežu.) Bog pogosto
uporablja čudeže, kadar ljudje ne poznajo
Jezusa. Zakaj je po vašem mnenju tako?
(Pomaga jim, da ga spoznajo.) Kako lahko vi
komu pomagate spoznati Jezusa? (Tako da
jim služimo in jim nato povemo o Jezusu.)
Ponovimo skupaj današnje sporočilo:
KO SLUŽIM, KAŽEM JEZUSA
DRUGIM LJUDEM.

Zlata vrsta
Naučite otroke pokazati zlato
vrsto z znaki za gluhoneme:
Mi (Kazalec se premakne od
enega ramena k drugemu.)
bi radi (Obe dlani sta
iztegnjeni pred telesom in
se nato oblikujeta v pest,
ko jih potegnemo proti
telesu.)
videli (Prsti ene dlani
oblikujejo V ob očeh in se nato
pomaknejo stran od njih.)
Jezusa. (Sredinec ene roke se
dotakne notranje strani
dlani druge roke, enako
pa se ponovi z drugo
roko. To predstavlja rane
na Jezusovih dlaneh.)

Proučevanje Svetega pisma
POTREBUJETE
● Sveto pismo
Recite: Vzemimo svoje Sveto pismo in
poiščimo več o tem, kaj se je zgodilo,
potem ko je bil hromi mož ozdravljen.
Poglejmo Dej 3,11-26. Dajte jim nekaj časa.

Odrasli naj pomagajo, če je potrebno.
Naslednji odstavki naj se preberejo na glas. Po
vsakem vprašajte: Kaj je Peter rekel ljudstvu?
Dej 3,11.12. (Ni bila Petrova moč tista, ki je
ozdravila moža.)
Dej 3,12-15. (Judje so zavrgli Jezusa in ga
ubili, ampak Bog ga je obudil od mrtvih.)
Dej 3,16. (Jezusova moč je ozdravila moža.)
Dej 3,17-21. (Jezus bo ponovno prišel.)
Dej 3,22.23. (Mojzes je prerokoval, da bo
Jezus prišel, in rekel, da ga morajo ljudje
poslušati.)
Dej 3,24-26. (Bog je po prerokih obljubil,
da bo Izrael blagoslovljen. Jezus je najprej
prišel k Judom.)
Recite: Sedaj pa si oglejmo Dej 4,1-4 in
poglejmo, kaj se je zgodilo, potem ko sta
Peter in Janez govorila ljudstvu.
Dej 4,1-3. (Judovski voditelji so bili jezni.
Petra in Janeza so zaprli v ječo.)
Dej 4,4. (Mnogi, ki so slišali Petra in Janeza,
so verovali. Cerkev je narasla na okoli pet tisoč
vernikov.)

OBNOVA
Recite: Kaj vi menite o tem, kako so s
Petrom in Janezom ravnali judovski
voditelji? (Žal mi je, žalosten sem, bilo je
narobe itd.) Kaj mislite o tem, da sta bila
Peter in Janez kaznovana, ker sta delala
dobro? (Bilo je narobe; ni mi všeč; ne bi se
smelo zgoditi.) Kaj bi naredili vi, če bi bili vi
ali nekdo, ki ga poznate, kaznovan, ker bi
drugim govoril o Jezusu? Dajte jim čas za
razpravo. Kateri dve dobri stvari sta bili sad
tega dogodka? (Moški je bil ozdravljen.
Veliko ljudi je verovalo v Jezusa in se
pridružilo vernikom.) Ali je to dovolj dober
razlog, da še naprej služite Bogu, ko drugi
z vami ravnajo neprijazno? Zakaj? Vodite
razpravo, da pomagate otrokom dojeti, da naša
služba tukaj morda ni cenjena, ampak Bog ve,
kaj delamo, in On bo z nami, ko bomo služili
drugim.
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3 Uporaba nauka
A) Priročne roke
Z otroki se igrajte igrico, ki vključuje gibe,
povezane z dlanmi. Oblikujte pare. Vsakemu
paru naročite, naj izvaja z dlanmi dejanja, ki jih
boste imenovali.
● rokovanje
● plosk ene dlani ob drugo visoko v zraku
● plosk ene dlani ob drugo nizko
● rokovanje s konicami prstov
● krepak ali pa mehak stisk rok
● rokovanje za hrbtom
● plosk z obema rokama (dlani enega
otroka ob dlani drugega)
Enkrat ali dvakrat ponovite dejanja.
Izmislite si še več gibov z rokami, dajte jim
zelo malo pojasnil in preverite, ali so otroci
dojeli, kaj morajo narediti. Zaključite tako, da
prosite otroke, naj se menjavajo; eden naj sedi
na tleh ali pa čepi in dovoli drugemu, da mu
pomaga vstati, tako da ga potegne za roko.

OBNOVA
Vprašajte: Kako ste se počutili, ko ste se
rokovali na običajen način ali pa plosknili
skupaj z dlanmi, kako pa, ko vas je nekdo
za roko potegnil pokonci? (Pri običajnem
rokovanju sta obe osebi v enakem položaju.
Ko pa nekoga vlečeš pokonci, ima tisti, ki stoji,
več moči.) Kako ste se počutili v enem in
kako v drugem položaju? Ali ste morali
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doživeti ta položaj, da ste vedeli, kako je?
Kadar služimo, moramo biti pozorni na
tiste »spodaj«, ki potrebujejo našo
odrešilno roko.
Spomnimo se našega današnjega
sporočila. Povejte sporočilo, nato pa prosite
otroke, naj ga ponovijo.
KO SLUŽIM, KAŽEM JEZUSA
DRUGIM LJUDEM.

B) Časopisno obvestilo
POTREBUJETE
● novejše krajevne časopise
Oblikujte skupine po tri ali štiri in dajte
vsaki skupini dva novejša krajevna časopisa.
Otroci naj iščejo po njih razmere, ki jih
prepoznajo kot potrebe. Naj se skupine
izmenjavajo v poročanju; naj povedo, kaj so
našli. Potrebe napišite na vidno mesto.

OBNOVA
Recite: Izvedeli smo za ljudi, ki so
potrebni pomoči. Kateri primer je po
vašem mnenju najbolj kritičen? Pomagajte
otrokom, da se odločijo, kdo potrebuje največ
pomoči. Lahko se ustavite in molite za ljudi v
zgodbi. Kaj po vašem mnenju želi Bog, da
naredimo glede potreb? (Pomagamo služiti
ljudem.) Skupaj ponovimo današnje
sporočilo:
KO SLUŽIM, KAŽEM JEZUSA
DRUGIM LJUDEM.

4 Ponazoritev nauka
Zadovolji potrebo
Oglejte si potrebe, ki so jih otroci našli v
uporabi nauka. V majhnih skupinah
razpravljajte, katere potrebe bi lahko pomagali
zadovoljiti s služenjem. Razpravljajte o
različnih načinih, na katere bi lahko služili.
Izberite vsaj en načrt, pri katerem boste delali
kot skupina. Na primer, otroška sobotna šola
bi lahko naredila sendviče za brezdomce v
zavetišču. Otroci bi lahko napisali pismo
tolažbe ali pa izdelali spodbudno kartico.
Poskušajte uporabiti takšne dejavnosti, ki ne
presegajo sposobnosti otrok, in izberite nekaj,
kar se lahko naredi v naslednjih nekaj dneh.
Potem ko se otroci odločijo, na kakšen način
želijo služiti, naredite potrebne načrte, po
katerih se boste ravnali v naslednji teden.

OBNOVA
Vprašajte: Kaj menite o služenju drugim,
sedaj ko pripravljamo naš načrt? (Vesel sem,
komaj čakam, da začnemo; pripravljen sem; v
redu itd.) Kaj natančno boste vi naredili, kot
svoj prispevek k temu načrtu? (Spodbudite
otroke, da povedo natančno, kaj lahko oziroma
kaj bodo naredili.) Kako se bodo po vašem
mnenju odzvali ljudje, ki jim bomo služili?
(Hvaležni bodo, veseli, presenečeni, zadovoljni,
v redu, ne bodo navdušeni; spraševali se bodo,
zakaj, prijazni bodo itd.) Bodimo pripravljeni
povedati svoje izkušnje, ko se zopet vidimo
naslednjo soboto. Ne pozabite, da drugim
kažemo Jezusovo ljubezen, kadar jo
udejanjimo. Ponovimo skupaj današnje
sporočilo:
KO SLUŽIM, KAŽEM JEZUSA
DRUGIM LJUDEM.
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SNOV ZA OTROKE

Boljše od zlata
Svetopisemsko besedilo
Dejanja 3 do 4,4; Dejanja apostolov 39-41
Zlata vrsta
"Radi bi videli Jezusa." (Jn 12,21)
Sporočilo
Ko služim, kažem Jezusa drugim ljudem
Mama, mama," je vpil Jan, "danes sem se igral
čudovito igrico v šoli. Tako rad bi kupil to igrico! Ali
lahko? Prosim!"
Mama se je poskušala nasmehniti. Saj je tudi ona
želela kupiti igrico svojemu sinu, toda druge stvari so
bile trenutno pomembnejše. "Mislim, da si trenutno
tega ne moremo privoščiti. Morda pozneje."
"Jan, vem, da si razočaran," je rekla mama.
"Toda lahko smo hvaležni. Saj smo zdravi in imamo
drug drugega. Bog nas je na mnoge načine blagoslovil."
"Saj imaš prav," je z nasmehom rekel Jan. "Vesel
sem, da imamo drug drugega. To je boljše od denarja."
V današnji svetopisemski zgodbi sta Peter in
Janez podelila z beračem nekaj, kar je boljše od
denarja. Kaj misliš, kako se je počutil berač?
Popoldansko sonce ju je grelo, ko sta hitela
skozi ulice proti templju. Bil je že skoraj čas za
večerno bogoslužje.
Peter in Janez sta stopila k "Lepim vratom".
Prijazno sta se nasmehnila možu, ki je sklonjen
sedel ob vratih. Sedel je na svojih gležnjih.
Vsak dan so ga njegovi prijatelji, ki so bili
pripravljeni pomagati, prinesli na isti kraj. Tam
je lahko prosil za denar mimoidoče vernike, ki
so prihajali v tempelj.
Ko sta Peter in Janez šla mimo, je tisti mož
stegnil svojo roko. Morda mu bosta ta dva
prijazna in nasmejana moža dala kaj denarja.
Nenadoma je Sveti Duh spodbudil Petra in
Janeza. Naredita nekaj! Ustavila sta se in
pogledala berača.
"Poglej naju," je rekel Peter. V beraču je
začelo rasti upanje. Možakarja mu bosta dala
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denar! Toda Petrove naslednje besede so
popolnoma podrle njegovo upanje: "Nimam
ne zlata ne srebra," je rekel.
Mož je utrujeno pogledal stran. Toda Peter
še ni nehal govoriti: "Imam pa nekaj drugega,
kar ti lahko dam," je nadaljeval. "V imenu
Jezusa Kristusa Nazarečana vstani in hodi!"
Človek z izkrivljenimi nogami je zrl v Petra.
Ravno zaradi teh izkrivljenih nog se nikoli ni
naučil hoditi.
Peter pa je nežno prijel njegovo roko in ga
dvignil. Njegova stopala in gležnji so se v
trenutku utrdili.
Skoraj ni mogel verjeti! Berač je skakal.
Potem je hodil. Potem je spet skakal. In začel
je slaviti Boga! Glasno! Njegov nasmeh je segal
od ušesa do ušesa.
Berač je šel skupaj s Petrom in Janezom v
tempelj. Vsi so ga prepoznali. Ljudje so ga že
leta videvali, kako je prosjačil. Zdaj pa ni le
hodil, temveč je tudi skakal! Sledil je Petru in
Janezu v Salomonovo lopo, ki je bila del
templja. Množica je šla za njimi.
Peter je gledal, kako so se ljudje zbirali,
spraševali in glasno vpili. Z njihovih začudenih
obrazov je obrnil svoj pogled na žareči obraz
berača. Peter se je v sebi tiho smehljal. Zdaj je
razumel, zakaj je Sveti Duh ozdravil hromega
moža. Duh je hotel dati Petru še eno
priložnost, da govori o Gospodu. In Peter je
izkoristil to priložnost! "Izraelci, kaj se čudite
temu in kaj strmite v naju, kakor da bi midva z
najino močjo ali s pobožnostjo naredila, da ta
hodi?! Ne, temveč Jezusova moč je ozdravila
tega človeka. Lahko vidite tega človeka, saj ga
dobro poznate. Popolnoma je ozdravljen
zaradi zaupanja v Jezusa." (Dej 3,12.16)
Peter jim je rekel, da je Jezus Mesija, na
katerega so čakali. Povedal jim je, naj sledijo
Jezusu in Bog jim bo odpustil njihove grehe.
Peter je govoril množici, vse dokler se ni
zmračilo. Mnogi, mnogi ljudje so začeli
verovati! Verovali so, ker je Bog uporabil Petra
in Janeza, da je ozdravil tistega človeka.

Dejavnosti
SOBOTA
NAREDI - Poišči s svojo družino miren
kraj v naravi. Usedite se in preberite današnjo
svetopisemsko zgodbo iz Dej 3,1-26.
Pogovorite se o tem, kdo je komu služil v
tem dogodku.
PODELI Z DRUGIMI - Povej v sobotni
šoli o svojem načrtu služenja drugim. Povej,
kaj natančno je tvoja vloga v njem.
BERI - Skupaj preberite zlato vrsto.
Pokaži svoji družini, kako se kaže oziroma
pove ta vrsta z znaki za gluhoneme.
NEDELJA
NAREDI - Med družinskim
bogoslužjem povej svetopisemsko zgodbo
teh naukov s svojimi besedami. Potem se
skupaj z družino spomnite koga, ki
potrebuje pomoč. Skupaj izdelajte načrt,
kako lahko pomagate. Odločite se
natančno, kako in kdaj boste izvedli to
pomoč. Narišite sliko, ki prikazuje vaš
načrt. Postavite to sliko na viden kraj, da jo
vsi iz družine lahko vidite. Prosite Boga, da
vam pomaga, da lahko pokažete njegovo
ljubezen tej osebi.
NAREDI - Skupaj ponovite zlato vrsto.
Nauči svojo družino določene znake, ki so
potrebni za to vrsto.
PONEDELJEK
NAREDI - Med družinskim bogoslužjem
preberi Dej 3,1-10. Koga bi izbral, če bi lahko
ozdravil eno osebo? Molite zanj.
NAREDI - Razmišljaj o tem, na kakšen
način se ljudje danes zdravijo. Naredi
seznam ljudi, ki pomagajo bolnikom. V
skupni molitvi se zahvalite Bogu zanje.
NAREDI - Povej zlato vrsto z znaki za
gluhoneme.
TOREK
NAREDI - Med današnjim družinskim
bogoslužjem preberi Dej 3,6-10. Kdo je
ozdravil berača? (Dej 3,6) Koga je berač
slavil? (Dej 3,8) Koga naj bi slavil, kadar
narediš kaj osupljivega? Zapojte skupaj vašo
priljubljeno pesem slavljenja Boga.

NAREDI - Predstavljaj si, da ne moreš
hoditi. Pokaži, kako bi se sploh premikal z
enega kraja na drugi. Zapojte še eno pesem
slavljenja v zahvalo Bogu za dobro zdravje.
NAREDI - Nauči svojega prijatelja ali
prijateljico svojo zlato vrsto v jeziku za
gluhoneme (glej spodaj).
SREDA
NAREDI - Med družinskim bogoslužjem
preberi Dej 3,7.8. Pokaži svoji družini, kako
se je berač počutil, ko je bil ozdravljen. Kako
visoko lahko skočiš? Ko pokažeš drugim, da
ti je Bog pomagal, jim pomagaš videti Jezusa.
Kaj potemtakem lahko rečeš, ko:
- dobiš najvišjo oceno pri preskusu?
- hvalijo tvoje glasbene ali likovne
sposobnosti?
- ti rečejo, kako lepo si videti?
NAREDI - Prosi Boga, naj ti pomaga, da
ga boš slavil tako, kakor je to delal Peter.
NAREDI - Postavi se pred ogledalo in z
znaki za gluhoneme "povej" zlato vrsto.
ČETRTEK
NAREDI - Beri s svojo družino Dej 3,11-16. Ko služiš drugim, se ti ponuja
priložnost, govoriti o Jezusu. Kako lahko
danes služiš pri sebi doma? Kako pa v šoli?
Kdaj boš služil drugim? Molite skupaj, da
Bog pomaga drugim videti Jezusa, ko jim
boš danes služil.
NAREDI - Skupaj pojte "This Little Light
of Mine" (Pesem številka 151 v Pesmarici
Stezosledcev, poznana tudi v prevodu, »Ta
moja majhna luč«)
NAREDI - Povej komu iz družine svojo
zlato vrsto.
PETEK
BERI - Preberi s svojo družino Dej 3,19-21. Kje je Jezus zdaj? Kdaj bo ponovno
prišel? Berite skupaj 1 Tes 4,13-18.
Pogovarjajte se o drugem Jezusovem
prihodu. Kje bi rad bil, ko bo Jezus prišel?
NAREDI - Pojte skupaj »Kmalu, kmalu že«
(Pesem številka 65 v Pesmarici stezosledcev)
NAREDI - Molite skupaj in prosite
Jezusa, da vas pripravi za svoj ponovni
prihod.
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Zdravljenje na ulicah
SVETOPISEMSKA
IN POMOŽNA
BESEDILA
Dej 5,12-16;
Dejanja apostolov,
str. 52.53

ZLATA VRSTA
"Bodite ... vedno
uspešni v
Gospodovem delu"
(1 Kor 15,58 JUB)

CILJI
Otroci bodo:
spoznali, da Bog
potrebuje naše
služenje, ker je treba
opraviti veliko dela,
● čutili željo, da bi
druge pripeljali k
Bogu, da jih ozdravi,
● se odzvali tako, da
bodo našli načine,
kako pripeljati ljudi k
Jezusu, da jih ozdravi.

Tema meseca
Iščemo načine, kako bi pomagali drugim.

Pregled svetopisemskega nauka
Jezus je odšel v nebesa, Peter in Janez pa sta ozdravila
moža, ki se je rodil pohabljen. Vznemirjenje v Jeruzalemu je
naraščalo. Ljudje so hiteli, da bi pripeljali svoje bolne prijatelje
k apostolom, da jih ozdravijo. Nekateri so ozdraveli, ko jih je
obsenčila Petrova in Janezova senca. Apostoli so se spomnili,
da jim je Jezus, ko je odhajal v nebesa, rekel, da jim bo dana
vsa moč.

Nauk o služenju
Otroci lahko v službi zdravljenja služijo na mnogo
načinov. Kadar si kdo odrgne koleno, mu lahko otroci
pomagajo tako, da izmijejo rano in priskrbijo obvezo. Prav
tako lahko pomagajo zdraviti srca, tako da ponudijo ljubezen
in odpuščanje, ki prihaja od Jezusa. Ozdravijo lahko
osamljenost, tako da so prijateljski in pomagajo drugim
spoznati Jezusa. Prav tako prispevajo k ozdravljenju, kadar
molijo. Bog vedno daje ozdravitev, mi pa lahko pomagamo.

●

SPOROČILO
Ko prinašam
ozdravitev, služim
Bogu.
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Dodatek za učitelje
»Zgodnja cerkev je nastala po izvajanju čudežev tudi med
Kristusovo službo … Celotna neverjetna služba zdravljenja se
je izvajala na tako javen način, kolikor je le bilo možno. Ne
samo v Jeruzalemu, marveč tudi v sosednjih vaseh (Dej 5,16)
se je novica o nenavadnih
dejavnostih apostolov in
njihovih sledilcev razširila,
in žetev duš je bila
ogromna.
Kako neverjetno je
moralo biti videti celotne
družine, po možnosti
celotne skupnosti, kako so
se osvobodili bolezni.
Cerkev in njeni voditelji
so postali znani vsem od
blizu in od daleč.« (SDA
Bible Commentary VI,
str. 179.180)

SLUŽENJE

Pregled sporeda
Deli proučevanja Minute

1

Dejavnosti

Pozdrav

Ob prihodu Pozdravite otroke pri nič
vratih, prisluhnite
njihovemu veselju ali
težavam.

Uvodne dejavnosti

Do 10

A) Medicinska sestra
za en dan
B) Strta srca

r
kada
i
l
o
k

Pripomočki

Molitev in češčenje* Do 10

Občestvo
Pesmi
Misijonska zgodba

medicinski pripomočki za
obisk na domu s
stetoskopom,
termometrom itd.
rdeč šeleshamer, škarje
nič
Pesmarica za otroke
Misijonske zgodbe za
otroke

Dar
Molitev

2

Svetopisemski nauk Do 20

Doživeti zgodbo
Proučevanje Svetega
pisma

papir, role toaletnega
papirja, kostumi, rjuha
Sveta pisma

3

Uporaba nauka

Do 15

Zdravilne roke

4

Ponazoritev nauka

Do 15

Pomočniki zdravilcev obliži, kemični svinčniki ali
flomastri

obliži, koščki papirja z
opisom bolezni

* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.

Okrasitev prostora
Glejte nauk 5.
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Pozdrav
Pozdravite otroke ob prihodu. Povprašajte
jih, kako so preživeli teden; ali so naleteli na
kakšno težavo, ali se jim je zgodilo kaj
neprijetnega, česa so se razveselili. Nato je na
vrsti uvodna dejavnost, ki ste si jo izbrali od
danih možnosti.

1 Uvodne dejavnosti
Izberite dejavnost ali dejavnosti, ki vam
najbolj ustrezajo.
M
O
Ž
N
O
S
T
A

Medicinska sestra za en dan
POTREBUJETE
● prvo pomoč oziroma
medicinske instrumente za
obisk na domu s
termometrom, napravo za
merjenje krvnega tlaka,
stetoskopom itd.

V otroško sobotno šolo povabite
medicinsko sestro, zdravnika ali kakšnega
drugega medicinskega delavca, ki naj s sabo v
»črni torbi« prinese instrumente, kot so
termometer, naprava za merjenje krvnega tlaka,
stetoskop itd., otroci pa naj se izmenjujejo v
poslušanju svojega srca itd. Obiskovalca prosite,
naj razloži, kakšni so normalni in kakšni
nenormalni rezultati. Naj pripoveduje o tem,
kako zdravi ljudi in zakaj si je izbral ta poklic.

OBNOVA
Vprašajte: Kako Bog ljudem prinaša
ozdravljenje? (Včasih naredi čudež in je

60 ŠESTI NAUK

ozdravitev takojšnja; včasih pa dela po ljudeh
in je ozdravitev počasnejša.) Ali nas Bog
potrebuje, da pomagamo zdraviti naše
bližnje? (Da, včasih, nisem prepričan.)
Naša današnja zgodba govori o
zdravljenju. Naše današnje sporočilo pa
je:
KO PRINAŠAM OZDRAVITEV,
SLUŽIM BOGU.

M
O
Ž
N
O
S
T
B

Strta srca
POTREBUJETE
● rdeč šeleshamer
● škarje

Pred poukom na rdeč šeleshamer
narišite obrise src – naj jih bo pol manj,
kakor je otrok v razredu. Vsako srce
razrežite na dva dela tako, da po sredini
zarežete nepravilno cikcakasto črto. V
mešanem vrstnem redu razdelite srca in recite
otrokom, naj najdejo osebo, ki ima drugo
polovico njihovega srca.

OBNOVA
Vprašajte: Ali se srca kdaj strejo?
(Da/ne.) Kako se počutiš, kadar imaš strto
srce? (Slabo, osamljen si, boli.) Kako lahko
pomagamo ozdraviti srca? (Tako, da
prisluhnemo, da imamo radi, da spodbujamo,
da služimo.) Na glas preberite 1 Kor 15,58.
Kaj tukaj piše o zdravljenju src? (To je
Božje delo, zato bi morali tudi mi pomagati.)
Razmislimo o našem sporočilu za danes.
Povejte sporočilo, nato pa prosite otroke, naj
ga ponovijo z vami.
KO PRINAŠAM OZDRAVITEV,
SLUŽIM BOGU.

Molitev in češčenje

r
kada
koli

Občestvo
Pogovorite se z otroki, kako so preživeli teden. Vprašajte jih, kako so čez
teden doživljali svetopisemski nauk. Toplo pozdravite obiskovalce in jih
predstavite. Ne pozabite na rojstne dneve in posebne dogodke.

Pesmi
»Whisper a Prayer« (Pesem številka 178 v Pesmarici stezosledcev)
»Bog je ljubezen« (Pesem številka 240 v Pesmarici adventistične cerkve)
"This Little Light of Mine" (Pesem številka 151 v Pesmarici stezosledcev)
"Vlij mi olja" (Pesem številka 159 v Pesmarici stezosledcev)
"V njegovih rokah je ves svet" (Pesem številka 161 v Pesmarici
stezosledcev)

Misijonstvo
Uporabite zgodbo iz Misijonskih zgodb za otroke. Pomagajte otrokom v
zgodbi najti osebo, ki je pomagala pri zdravljenju.

Darovanje
Recite: Naši darovi so namenjeni temu, da se lahko drugi učijo o
Jezusu, ki lahko ozdravi kakršnekoli bolečine.

Molitev
Prosite Boga, naj nam pomaga, da bi bili pripravljeni pomagati pri
zdravljenju, kjerkoli se že mora zgoditi.
* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.
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2 Svetopisemski nauk
Doživeti zgodbo
POTREBUJETE
● papir, pisalo
● kostume za prikaz svetopisemske
zgodbe
● role toaletnega papirja
● rjuho
Vključite otroke v prikaz svetopisemske
zgodbe.
Osebe: slep človek, hrom človek, gluh
človek (v veliki cerkvi naj bo vsakih nekaj); 2-6
družinskih članov (možnost), ki bodo ob vsaki
bolni osebi, Peter, Janez
Pripomočki: Vsaki bolni osebi dajte list
papirja, na katerem je opisana bolezen, ki jo
morajo prikazati, ter rolo toaletnega papirja;
majice s kratkimi rokavi za prikaz
svetopisemske zgodbe (ali kopalni plašči) za
Petra in Janeza.
Scena: Salomonova lopa v templju. Čeznjo
dajte rjuho, da bo videti, kakor da je nad lopo
platnena streha.
Preden se zgodba začne, naj »družine«
ovijejo prizadete dele telesa v toaletni papir,
tako da bo očitno, da je nekaj narobe z njimi,
in naj se odločijo, kako bodo bolnika pripeljali
do apostolov.
Pripovedujte zgodbo, vmes pa dajte znake
učencem, kdaj naj odigrajo svoje vloge.
Pripovedujte tole zgodbo:
Mnogo bolnih ljudi je s pomočjo svojih
družin prišlo v Jeruzalem, ker so upali, da jih
bo Jezus ozdravil. Ljudi, ki so bili slepi, so
vodili skozi ulice in iskali Jezusa. (Slepi se
prerivajo skozi razred.)
»Kje je Jezus, veliki Zdravnik?« kličejo.
Ampak ljudje samo zmajujejo z glavami, ker
je bil Jezus križan.
Mnogo hromih ljudi z nepokretnimi
nogami se je naslanjalo na svoje prijatelje.
(Hromi se začnejo prerivati proti ospredju
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učilnice, naslanjajo se na »prijatelje« ali
»družinske člane«.)
»Najdimo Jezusa!« so rekli. »Kje je?«
Ampak ljudje so samo zmajevali z glavami,
ker so ga križali.
Tudi gluhi so prišli iskat Jezusa. (Gluhi
pridejo naprej skupaj s prijatelji in družino.)
Nekateri niso mogli nič govoriti. Drugi, ki so
bili stari in sključeni, so glasno vpili, ker niso
mogli slišati svojega glasu. »Kje lahko
najdemo Jezusa?« so spraševali.
Ampak nihče jim ni mogel pomagati.
Ljudje so samo zmajevali z glavo. Zato so
tisti, ki so bili slepi, hromi in gluhi, še naprej
iskali pomoč, njihove družine pa so kar
naprej spraševale: »Kje je Jezus?«
Nato pa je Sveti Duh deloval po Petru in
Janezu, ki sta ozdravila moža pri Lepih
vratih. (Namignite apostolom, naj pridejo v
ospredje sobe.) Beseda o tem čudežu je
kmalu prišla na ušesa tudi tem bolnikom.
»Najdimo ta dva apostola!« so rekle
družine. In tako so se družine odpravile na
pot, da najdejo apostola. (Vsi se premaknejo
proti »lopi«, kjer stojita »Peter« in »Janez«.)
Pohiteli so k Salomonovi lopi pri templju,
kamor je vsak dan vse več ljudi prihajalo
poslušat o Jezusu. Družine so tja vodile
bolnike, da bi jih ozdravila; in apostola sta to
z veseljem naredila. (Apostola odstranita
povoje in se dotakneta mesta, ki ga je treba
ozdraviti pri prvem človeku. Ozdravljeni
pomaha z rokami in družina odhiti nazaj k
svojim sedežem.)
Ampak množice se niso mogle preriniti v
Salomonovo lopo, zato so se ljudje
razporedili po ulicah ter upali, da bosta
apostola prišla mimo. (Apostola gresta stran
od lope in »zdravita« po poti.)
Vsak, ki je prišel, je bil ozdravljen. In vsak
dan je vse več in več ljudi verovalo v Jezusa.
Dobra novica o Jezusu se je širila kakor
požar. Apostola sta služila tako, da sta
prinašala ozdravljenje.

OBNOVA
Vprašajte: Kako so se morali ljudje
počutiti, ko so potrebovali ozdravljenje, ali

pa tisti, ki so bolnike prinašali k apostolom?
(Dobro, v redu, prestrašeni, srečni.) Kako so se
morali počutiti tisti, ki so bili ozdravljeni, in
tisti, ki so bili priča temu dogodku?
(Razburljivo, v redu, krasno.) V čigavem
imenu sta zdravila apostola? (V Jezusovem.)
Kako so ti čudeži pomagali širiti dobro
novico o Jezusu? (Ljudje so se začeli zanimati
za to, kar se je dogajalo, pričeli so zastavljati
vprašanja, bili so bolj odprti do poslušanja o
Jezusu.) Kaj bi vi naredili, če bi vas apostola
ozdravila? (Slavil bi Boga, bil bi srečen in
hvaležen, vsem bi pripovedoval o tem itd.)
Razmislimo malo o današnjem sporočilu in
kaj pomeni nam danes. Povejte sporočilo,
nato pa prosite otroke, naj ga ponovijo z vami.
KO PRINAŠAM OZDRAVITEV,
SLUŽIM BOGU.

Zlata vrsta
POTREBUJETE
● Sveta pisma
Recite: Vzemite Sveto pismo in najdite 1
Kor 15,58. (Odrasli naj pomagajo, kjer je
potrebno.) Preberimo besedilo skupaj.
Prepričajte se, ali otroci vedo, da je zlata vrsta
zapisana v Svetem pismu. Oblikujte dve
skupini. Prva skupina naj prebere (pove) prvi
del besedila. Druga skupina naj pove zadnji
del. Vrsta naj se ponovi trikrat, nato pa
skupinama zamenjajte nalogi. Na koncu naj vsi
otroci povedo celotno zlato vrsto.

Proučevanje Svetega pisma

ki bo besedilo prebral na glas. Nato jim
zastavite naslednja vprašanja:
Kdaj prej ste že slišali o tem? (Ravnokar
smo to slišali, ravnokar smo to odigrali.) Zakaj
je po vašem mnenju to zapisano v Svetem
pismu? (Da bodo ljudje vedeli, da lahko Bog
ozdravi ljudi; da se lahko ljudje učijo o Bogu
itd.) Ali menite, da Bog tudi danes
uporablja čudeže, da bi ozdravil ljudi? Ali
še vedno uporablja ljudi, da bi mu
pomagali izvajati njegove čudeže?
(Spodbudite razpravo in otrokom zagotovite,
da Bog tudi danes dela čudeže.) Ali veste za
koga, ki je ozdravel po čudežu? Sprejmite
vse odgovore. Spodbudite otroke, naj
verjamejo v čudeže. Če je možno, jim povejte
še kak svoj primer.
Če imate čas, preberite v Svetem pismu še o
drugih primerih zdravljenja. Zagotovite, da
bodo otroci razumeli, da je Bog opravil
ozdravitev; apostole je samo uporabil, da so to
naredili v njegovem imenu, ter da Bog tudi
danes uporablja ljudi, ki pomagajo zdraviti
druge. Trije primeri so:
Dej 9,32-42
Dej 14,8-10
Dej 16,16-18
Vprašajte: Kako smo lahko prepričani,
da je Bog apostolom res dal moč, da so
lahko zdravili ljudi? Na glas preberite Mr
16,15-18. Vprašajte: Katera navodila je Jezus
dal apostolom? (Naj zdravijo bolne, izganjajo
demone itd.) Ali Jezus želi, da tudi mi
pomagamo zdraviti naše bližnje? Kako
lahko to naredimo? Dovolite otrokom čas za
razpravo.

POTREBUJETE
● Sveta pisma
Otroci naj poiščejo Dej 5,12-16. (Odrasli
naj pomagajo, kjer je potrebno.) Izberite koga,
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3 Uporaba nauka

boleznijo. Odrasli pomočniki bodo morda
morali hoditi naokoli in pomagati otrokom
določiti primerna zdravila. Po nekaj minutah
boste morda želeli, da otroci zamenjajo vloge.

Zdravilne roke
OBNOVA
POTREBUJETE
● koščke papirja z opisom bolezni
● obliže
Razred razdelite v dve skupini. Polovici
otrok razdelite listke, na katerih so opisane
bolezni, drugi polovici pa majhne obliže.
(Spodaj naštete bolezni opisujejo čustvene,
fizične in duhovne bolezni. Druge lahko še
dodate ali pa jih nadomestite.) Otrok, ki ima
listek z opisom bolezni, se bo držal za tisti del
telesa, ki je prizadet, ter se delal, da je bolan.
Otrok z obliži bo našel otroka z boleznijo ter
mu pomagal, da se odloči, kako bo zdravil
svojo bolezen. Ko se odločita za primerno
»zdravljenje«, lahko otrok prilepi obliž na
bolnega otroka in poišče drugega z drugačno
Bolezni

Vprašajte: Kako ste se počutili, ko ste
pomagali ali ko so vam drugi pomagali
najti zdravilo za vašo bolezen? (Dobro, kot
da sem v pomoč, vesel, srečen, v redu itd.) Kaj
po vašem mnenju Jezus meni o teh
»zdravilih«? (Zdijo se mu v redu, srečen je,
želi, da pomagam.) Ali poznate koga, ki trpi
za eno od teh »bolezni« ali pa za kakšno
podobno? Dajte jim čas za odgovore. Kaj
lahko naredite, da pomagate ozdraviti to
osebo? Dajte jim čas za odgovore in razpravo.
Spomnimo se našega sporočila za danes.
Povejte sporočilo in prosite otroke, naj ga
ponovijo z vami.
KO PRINAŠAM OZDRAVITEV,
SLUŽIM BOGU.
Zdravila

Srce boli, ker je ljubljena oseba
bolna ali pa je umrla.

Spodbujajte; prisluhnite; molite za
pomiritev.

Boli jezik, ker se je zlagal.

Priznaj; moli za odpuščanje.

Boli prsni koš, ker je oseba
osamljena in se počuti prazna.

Bodi prijatelj.

Boli roka, ker je nekoga udarila.

Opraviči se; prosi za odpuščanje.

Bolijo usta, ker so izgovorila
neprijazne besede komu ali o kom.

Opraviči se; prosi za odpuščanje.

Boli trebuh, ker dom ni srečen.

Spodbujajte; prisluhnite; predlagajte
odrasle, ki bi morda lahko pomagali.

Boli roka, ker je vzela nekaj, kar
ji ne pripada.

Priznajte; prosite za odpuščanje.

Boli glava, ker je šola zahtevna.

Pomagajte pri domači nalogi ali učenju; molite
za pogum in pomoč.
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4 Ponazoritev nauka
Pomočniki zdravilcev
POTREBUJETE
● obliže
● kemične svinčnike ali flomastre

Spodbudite jih, da ta teden najdejo koga, ki ga
bodo lahko pomagali ozdraviti in mu dali ta
obliž.
Za zaključek skupaj ponovite sporočilo;
nato molite, da bi Bog uporabil vsakega
otroka, da bi imel priložnost vsak dan komu
pomagati.
KO PRINAŠAM OZDRAVITEV,
SLUŽIM BOGU.

Vsakemu otroku dajte obliž, na katerega naj
napišejo: »Jaz lahko pomagam Bogu zdraviti.«
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SNOV ZA OTROKE

Zdravljenje na ulicah
Svetopisemsko besedilo
Dejanja 5,12-16.; DA 52,53
Zlata vrsta
"Bodite ... vedno uspešni v Gospodovem
delu." (1 Korinčanom 15,58 JUB)
Sporočilo
Ko prinašam ozdravitev, služim Bogu.
"Ne počutim se dobro," je rekla Katja. "Trebuh
me boli."
"Tudi mene boli trebuh," je rekel njen bratec Vili.
"Tudi jaz se ne počutim dobro," je zavzdihnila
mama. "Zdi se mi, da imamo vsi rahlo vročino.
Morda bi bilo dobro, da pokličemo zdravnika." In
tako je mati poklicala zdravnico Kovačevo. Takoj so
lahko šli k njej. Pohiteli so tja. Čakalnica je bila
polna! Koliko bolnih ljudi. Toda zdravnica Kovačeva je
nameravala pomagati vsem. In jim je res pomagala.
Čez nekaj dni so bili Katja, Vili in njuna mama spet
zdravi.
Peter in drugi apostoli so pomagali mnogim bolnim
ljudem. Vendar niso bili zdravniki. Imeli so posebno
zdravilno moč. Sveti Duh jih je uporabljal na poseben
način.
Kako razburljivi dnevi so bili to! Apostoli
so bili zaposleni od jutra do večera. "Natanko
tako je, kakor je rekel Jezus, da bo," je vzkliknil
Peter. Vzdignil je svoje dolge, močne roke v
zahvalo Gospodu. "Ali se spomnite, kaj nam je
Jezus rekel, tik preden je šel v nebo? Rekel je,
da bomo mi, ki verujemo v njega, polagali roke
na bolne in oni bodo ozdraveli!"
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Drugi apostoli so prikimali, da soglašajo.
Osebno so videli, kako je Jezus naredil tako
veliko čudežev. Prav tako so ga slišali obljubiti,
da bo dal moč svojim sledilcem, da delajo
enake stvari. In zdaj se je to dogajalo. Bili so
polni Svetega Duha. Sveti Duh pa je uporabljal
vsakega izmed njih na mogočen način!
Znamenja in čudeži! Ozdravljanje bolnih!
Pomoč tistim, ki so v težavah!
Apostoli in novi verniki so se pogosto
srečali v Salomonovi lopi v templju. Nikoli se
niso utrudili pogovarjati o veselem sporočilu o
Jezusu. Pogosto so tam skupaj molili. Vsak dan
je vse več ljudi verovalo v Gospoda. Veliko
število moških in žensk se je pridruževalo
skupini vernikov.
Vsak dan je bil nova pustolovščina. (Vedno
je vsak dan pustolovščina za tistega, ki ga
uporablja Gospod.) Življenje je bilo polno
čudežnih trenutkov. Bolnike so prinašali na
prašne ulice. Tam so ležali na svojih posteljah
ali ležalnikih v upanju, da bo vsaj Petrova
senca padla nanje. Verjeli so, da bodo takrat
ozdravljeni.
Množice ljudi so prihajale. Množice, ki so
hitele, se gnetle, prerivale. Prihajali so ne le iz
mesta, temveč tudi iz mestec in vasi okrog
Jeruzalema. Pohabljenci so prišepali s
podeželja. Slepe moške in ženske so peljali v
Jeruzalem. Pripeljali so ljudi, ki so imeli v sebi
hudobne duhove. Vsakdo, ki je imel bolne
sorodnike ali prijatelje, je iskal način, kako naj
jih prinese k apostolom. In v Svetem pismu
piše, da je vsakdo, ki je prišel, bil ozdravljen!
Veselo sporočilo o Jezusu se je širilo kakor
gozdni požar.

Dejavnosti
SOBOTA
NAREDI - S svojo družino obišči koga, ki
je bolan. Na poti tja skupaj ponovite zlato
vrsto. Tudi med samim obiskom pri bolniku
povejte zlato vrsto in molite, da ga Bog
blagoslovi. Skupaj preberite Dej 5,12-16 in
povejte bolniku, da ga ima Bog rad.
NAREDI - Na poti domov skupaj pojte
"This Little Light of Mine" (Pesem številka
151 v Pesmarici stezosledcev)
NEDELJA
NAREDI - Med družinskim bogoslužjem
se pogovarjajte o kom, ki je bolan. Načrtujte
vsaj tri načine, kako mu lahko pomagate
kot družina. Potem načrtujte, da še ta teden
to tudi uresničite. Natančno določite, kaj in
kdaj.
NAREDI - Nariši slike, ki kažejo, kako
boste pomagali. Postavi slike na vidno mesto,
kjer jih bo lahko vsa družina vsak dan videla.
NAREDI - Napiši zlato vrsto na obvezo
in si jo priveži na roko. Nosi jo tako dolgo,
dokler se ne naučiš vrste na pamet.
PONEDELJEK
PODELI Z DRUGIMI - Skupaj z
družino preberi dogodek v Dej 5,12-16.
Pogovarjajte se o vašem mestu. Kam gredo
ljudje po pomoč, ko potrebujejo zdravljenje?
Kdo jim pomaga? Katero vrsto zdravljenja
dobijo? H komu bi ti šel, če bi te recimo
bolelo grlo? Ali če bi si zlomil nogo? Imel
vročino? Če bi te bolel zob?
NAREDI - Povej komu iz družine zlato
vrsto.
TOREK
BERI - Med družinskim bogoslužjem
berite ponovno Dej 5,12-16. Po vsaki vrsti
povej, kaj v domišljiji vidiš na tistih ulicah.
Imenuj vrsto zdravljenja, ki ga potrebuje
pohabljen otrok, gluha oseba, nesrečna
družina, brezdomec, otrok, ki nima prijateljev.
NAREDI - Odloči se, komu boš danes
pomagal. Morda komu iz svoje družine? Ali
svojemu učitelju? Nekomu, ki je bolan?

Kako boš pomagal? Naredi načrt in ga
uresniči.
NAREDI - Pojte skupaj "Vlij mi olja"
(Pesem številka 159 v Pesmarici
stezosledcev).
SREDA
PODELI Z DRUGIMI - Med današnjim
družinskim bogoslužjem se pogovarjajte o
zdravljenju v domu in kako je tvoja družina
lahko vnaprej pripravljena pomagati, če kdo
zboli ali se razočara. Naredite seznam
medicinskih potrebščin, ki jih je nujno imeti
doma, in potem preverite, ali jih imate. Če
ne, naredite nakupovalni seznam in načrtujte
nakup teh stvari. Kaj pa potrebujete, da bi
pomagali komu, ki je razočaran, malodušen,
nesrečen, utrujen?
NAREDI - Skupaj povejte zlato vrsto in
potem molite in prosite Boga, naj vam
pomaga, da boste pripravljeni pomagati
drugim, kadarkoli vas potrebujejo.
ČETRTEK
BERI - Med družinskim bogoslužjem
skupaj preberite Lk 9,1-6. Katera navodila je
dal Jezus učencem? Kaj želi, da bi mi danes
naredili? Kako smo lahko Jezusovi učenci?
PODELI Z DRUGIMI - Daj v plastično
vrečko papirnati robček in/ali obvezo. Imej
to danes seboj in pomagaj s tem komu, če
bo potrebno.
NAREDI - Postavi se pred ogledalo in
povej zlato vrsto.
PETEK
PODELI Z DRUGIMI - Med družinskim
bogoslužjem naj vsak posamezno pove, kako
je ta teden komu pomagal. Kako se je
odzvala oseba, ki ste ji pomagali? Kako ste
se počutili, ko ste pomagali?
BERI - Skupaj preberite Iz 6,8. Pogovorite
se o tem, kje Bog hoče, da ste kot družina.
Ali ima zate in za vas posebno mesto?
Skupaj povejte zlato vrsto.
NAREDI - Poj "V njegovih rokah je ves
svet" (Pesem številka 161 v Pesmarici
stezosledcev)
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Ali razumeš
SVETOPISEMSKA
IN POMOŽNA
BESEDILA
Dej 8,26-39;
Dejanja apostolov,
str.70-73

ZLATA VRSTA
"Ne sramujem se
evangelija, saj je
vendar Božja moč v
zveličanje.” (Rim 1,16)

CILJI
Otroci bodo:
spoznali, da
služijo, kadar
pomagajo drugim
razumeti Sveto pismo,
● čutili spodbudo,
da Sveto pismo
proučujejo z drugimi,
● se odzvali tako, da
bodo drugim povedali
to, česar so se naučili
iz Svetega pisma.
●

SPOROČILO
Služimo, ko drugim
pomagamo razumeti
Sveto pismo.
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Tema meseca
Iščemo načine, kako pomagati drugim.

Pregled svetopisemskega nauka
Angel, poslan od Gospoda, je ukazal Filipu, naj gre na
pusto cesto. Filip ga je ubogal in srečal etiopijskega uradnika,
ki se je v svoji kočiji peljal domov iz Jeruzalema, kjer je molil
in častil. Bral je Izaijevo knjigo in Filip ga je vprašal, ali
razume, kar bere. Razložil mu je dobro novico o Jezusu.
Uradnik se je krstil in veselo nadaljeval svojo pot.

Nauk o služenju
Dobra novica je preveč dobra, da bi jo zadržali zase. Treba
jo je oznaniti vsem, ki so pripravljeni poslušati. Angeli in Sveti
Duh bi jo lahko oznanili brez naše
pomoči. Ampak oni nas ne želijo
prikrajšati za veselje služenja in za
prednost, da lahko odpiramo Svete
spise ter jih proučujemo z drugimi.
Dnevno proučevanje Svetega
pisma, ki ga vodi Sveti Duh, bo
celo otroke tako napolnilo, da
bodo želeli napolniti
življenje drugih ljudi s
srečo tako, da bodo z
njimi proučevali Sveto
pismo.

Dodatek za učitelje
Filip je začel dobro novico razlagati na tistem mestu, kjer
jo je človek že proučeval – v Izaijevi knjigi. Otroke lahko
učimo, da pričnejo drugim govoriti o Svetem pismu tako, da
razlagajo to, o čemer se ljudem porajajo vprašanja.
»Ta Etiopijec je predstavnik velike skupine ljudi, ki jih
morajo poučiti misijonarji, kakršen je bil Filip … Mnogi
berejo Sveto pismo, toda ne razumejo njegovega pravega
pomena. Mnogi stojijo na samem pragu nebeškega kraljestva
in samo čakajo, da jih kdo popelje vanj. …
Angel, ki je bil poslan k Filipu, bi lahko sam opravil delo
za Etiopijca, vendar to ni Božji način dela. Njegov načrt je, da
ljudje delajo za svoje bližnje.« (Dejanja apostolov, str. 71.72)

SLUŽENJE

Pregled sporeda
Deli proučevanja Minute

1
r
kada
koli

Dejavnosti

Pozdrav

Ob prihodu Pozdravite otroke pri nič
vratih, prisluhnite
njihovemu veselju ali
težavam.

Uvodne dejavnosti

Do 10

Molitev in češčenje* Do 10

A) Parčkanje
B) Glineni svetopisemski prijatelji

nič
glina za oblikovanje ali
plastelin

Občestvo
Pesmi
Misijonska zgodba
Dar

nič
Pesmarica za otroke
Misijonske zgodbe za otroke
košara za darovanje s sliko
Jezusa in sliko Svetega pisma
razredni molitveni dnevnik

Molitev

2

Pripomočki

Svetopisemski nauk Do 20

Doživeti zgodbo

Proučevanje Svetega
pisma

kostumi za predstavitev
zgodbe (prevelike majice s
kratkimi rokavi, kopalni
plašči itd.), velik izrezek
kočije, ki bo lahko stal ob
Etiopijcu, da bo videti,
kakor da se vozi z njo, Sveto
pismo, vprašanja na listu
papirja, košara ali skleda
Sveta pisma, kartice

3

Uporaba nauka

Do 15

Poznam to, se mi je že nič
zgodilo

4

Ponazoritev nauka

Do 15

Moja zgodba z Bogom papir, škarje, voščenke,
flomastri ali barvice,
luknjač, volna ali vrvica ali
spenjač

* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.

OKRASITEV PROSTORA
Glej nauk 5.
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POUČEVANJE NAUKA
¸
Pozdrav
Pozdravite otroke ob prihodu. Povprašajte
jih, kako so preživeli teden; ali so naleteli na
kakšno težavo, ali se jim je zgodilo kaj
neprijetnega, česa so se razveselili. Nato je na
vrsti uvodna dejavnost, ki ste si jo izbrali od
danih možnosti.

1 Uvodne dejavnosti
Izberite dejavnost ali dejavnosti, ki vam
najbolj ustrezajo.
M
O
Ž
N
O
S
T
A

Parčkanje

V majhnih cerkvah to dejavnost
izvedite tako, da se otroci združijo z
odraslimi. Vsi rodovi se bodo tako mešali
med seboj in se bolje spoznali.
Naročite otrokom, naj si najdejo
partnerja, ki ga ne poznajo najbolje.
(Najboljši prijatelji niso dovoljeni.) Recite
parom, naj ugotovijo, koliko skupnih točk
lahko najdejo – kaj imata oba enako. Na
primer, morda imata oba brata ali pa sta oba
rojena v juliju. Po 3-4 minutah povabite enega
od parov naprej. Prosite ju, naj povesta, kaj
imata skupnega. Ko imenujeta prvo skupno
točko, vprašajte, ali ima še kdo drug to skupno
z njima. Otroci naj dvigujejo roke. Recite: Ali
ste medtem, ko ste iskali stvari, ki so vam
skupne, našli tudi kaj, v čemer se
razlikujete? Naj dvigujejo roke in povedo o
teh razlikah.

OBNOVA
Vprašajte: Ali je lažje biti prijatelj s kom,
ki ga poznate, ali s kom, ki ga ne poznate?
(S kom, ki ga poznaš.) Zakaj? (Ker se je
strašljivo pogovarjati s kom, ki ga ne poznamo.
Morda tisti ni prijazen ali pa ne mara otrok.)
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Ali vam bo zdaj, ko veste nekaj več o
svojem partnerju, lažje ali težje govoriti jim
o Bogu? (Lažje.) Kadar sklepamo
prijateljstva, pridobivamo prijatelje tudi za
Jezusa in potem jim laže govorimo o
Svetem pismu. Na glas preberite 1 Tim
4,13/I. Bog želi, da Sveto pismo
obravnavamo z drugimi. Povejmo skupaj
današnje sporočilo.
SLUŽIMO, KO DRUGIM
POMAGAMO RAZUMETI SVETO
PISMO.
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Glineni svetopisemski
prijatelji
POTREBUJETE
● glino za oblikovanje ali
plastelin

Vsakemu otroku dajte kos modelirne
gline ali pa plastelina, iz katerega naj izdelajo
nekaj, kar jih spominja na eno svetopisemsko
osebo. (Nikomur ne smejo povedati, kaj
izdelujejo.) Ko končajo, se otroci izmenjavajo v
predstavljanju svojega izdelka in vsak naj pove,
katero svetopisemsko osebo predstavlja.

OBNOVA
Ali se vam zdi težko ali lahko izdelovati
iz gline? (Lahko, ne preveč lahko, težko itd.)
Ali se vam zdi lahko ali težko komu
razlagati o Svetem pismu? (Nekateri morda
mislijo, da je težko; če je tako, jim povejte, da
imate dobro novico zanje.) Ravnokar ste
govorili o Svetem pismu s kom drugim, ko
ste pripovedovali o svetopisemski osebi. Ali
je bilo težko? (Ne tako zelo težko.) Vsakič,
ko s kom drugim govorite o čem, kar je
zapisano v Svetem pismu, služite Bogu.
SLUŽIMO, KO DRUGIM
POMAGAMO RAZUMETI SVETO
PISMO.

Molitev in češčenje

r
kada
koli

Občestvo
Pogovorite se z otroki, kako so preživeli teden. Vprašajte jih, kako so čez
teden doživljali svetopisemski nauk. Toplo pozdravite obiskovalce in jih
predstavite. Ne pozabite na rojstne dneve in posebne dogodke.

Pesmi
Pesmi po izbiri otrok.

Misijonstvo
Uporabite zgodbo iz Misijonskih zgodb za otroke. Pomagajte otrokom v
zgodbi najti koga, ki je s kom proučeval Sveto pismo.

Darovanje
POTREBUJETE
● košarico za darovanje, na katero je pritrjena slika Svetega pisma
in Jezusa
Recite: Ko prinašate svoje darove v sobotno šolo, pripomorete k
temu, da se Sveto pismo širi med druge. Denar je namenjen temu, da se
drugi učijo o Božji ljubezni.

Molitev
POTREBUJETE
● razredni molitveni dnevnik
Prosite razred, naj povedo imena ljudi, ki so del njihovega življenja in še
vedno ne poznajo Svetega pisma. Njihova imena zapišite v razredni molitveni
dnevnik. Izberite nekaj otrok, ki bodo prosili Boga, naj jim pomaga, da jih ne
bo sram povedati njegove dobre novice tem ljudem. Pozneje, ko bodo otroci
obravnavali Sveto pismo z ljudmi, ki ste jih zapisali v dnevnik, poleg njihovih
imen narišite zvezdico.
* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.
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2 Svetopisemski nauk
Doživeti zgodbo
POTREBUJETE
● kostume za prikaz svetopisemske
zgodbe (prevelike majice s
kratkimi rokavi, kopalni plašči itd.)
● veliko izrezano kočijo, ki jo bo
držal »Etiopijec«
● Sveto pismo
Vključite otroke v prikaz svetopisemske
zgodbe. Otroci bodo povedali svoj del, ko jim
boste vi to nakazali in naprej vi povedali njihov
del.
Osebe: Filip, Etiopijec, drugi otroci se
bodo odzvali z besedami »Jezus rešuje!« vsakič,
ko bodo med zgodbo slišali, da rečete »Jezus«.
Kostumi: (Prevelike majice s kratkimi
rokavi, kopalni plašči itd. za prikaz
svetopisemske zgodbe)
Pripomočki: Sveto pismo, velika izrezana
kočija, ki jo lahko drži »Etiopijec«, da bo videti,
kakor da se vozi z njo.
Povejte tole zgodbo:
(Postavite Filipa v ospredje.) Filip je bil
eden izmed diakonov v prvi cerkvi tako
kakor Štefan. Po Štefanovi smrti so judovski
voditelji začeli zapirati kristjane, zato je
mnogo ljudi zapustilo Jeruzalem. In povsod,
kamor so šli ti ljudje, so drugim govorili
dobro novico o Jezusu [»Jezus rešuje!«]. Filip
je zbežal v Samarijo. Delal je čudeže in
pridigal o dobri novici o Jezusu [»Jezus
rešuje!«]. Mnogo ljudi tam je verovalo, ker je
Filip podelil dobro novico z njimi.
Nekega dne se je Filipu prikazal angel in
mu naročil, naj gre na neko določeno cesto.
In tako je Filip tudi naredil. (Namignite
Filipu, naj se premakne iz ene strani sobe na
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drugo.) Ni spraševal, zakaj mora iti tja ali kaj
naj bi počel, ko pride tja. Samo šel je. In na
poti je srečal moža iz Etiopije, ki se je peljal s
svojo kočijo. (Namignite Etiopijcu v njegovi
»kočiji«, naj pride naprej in se sreča s
Filipom, ki prihaja iz nasprotne strani.)
Torej, ta mož je bil zelo pomemben
možakar. V svoji državi je opravljal
pomembno delo za svojo kraljico. Bil je
odgovoren za ves denar. V Jeruzalem je
prišel molit, sedaj pa se je vračal domov.
Filip je videl Etiopijca, nato pa je zaslišal
nežni Božji šepet. Ta mu je povedal, naj
steče k moževi kočiji, in to je tudi naredil.
Filip je slišal, da Etiopijec bere del Izaijeve
knjige, ki govori o Jezusu [»Jezus rešuje!«].
»Ali razumeš, kar bereš?« je vprašal Filip.
»Le kako naj razumem, razen če mi kdo
razloži?« je rekel moški. »O kom govori
prerok? O sebi ali o kom drugem?« In tako
je Filip začel z besedili, ki jih je bral moški, in
mu povedal dobro novico o Jezusu. [»Jezus
rešuje!«]
Kaj je dobra novica o Jezusu? [»Jezus
rešuje!«] Tako je. Odgovorili ste na moje
vprašanje, ker je dobra novica ta, da je umrl,
da bi rešil tebe in mene. Filip in Etiopijec sta
se skupaj peljala s kočijo in proučevala.
(Skupaj se »vozita« in pogovarjata.)
Kmalu sta prišla do neke vode in mož je
rekel: »Poglej! Zakaj se ne bi krstil?« Tako sta
stopila v vodo in Filip je krstil Etiopijca. Ko
sta prišla iz vode, je Filip izginil. Božji Duh
ga je odvedel stran, da bi še kje drugje
oznanil evangelij o Jezusu. [»Jezus rešuje!«]
Etiopijec ni nikoli več videl Filipa. Ampak
ker je Filip z njim proučeval Sveto pismo, se
je vrnil v Etiopijo in začel služiti drugim,
tako da je delil Spise, (»Pokažite Sveto
pismo.«) ki so pisali o Jezusu, [»Jezus
rešuje!«] prav tako kakor je to delal Filip. In
to nas pripelje do današnjega sporočila:
SLUŽIMO, KO DRUGIM
POMAGAMO RAZUMETI
SVETO PISMO.

OBNOVA
POTREBUJETE
● vprašanja na listu papirja
● košaro ali skledo
Tale vprašanja že vnaprej napišite na
majhne liste papirja. Otroci naj se menjajo, ko
jih bodo vlekli iz košare ali sklede. Otrok, ki
potegne iz košare vprašanje, lahko nanj
odgovori sam ali pa prosi drugega otroka, da
to naredi namesto njega.
1. Zakaj je Filip šel na tisto cesto, kjer je bil
Etiopijec? (Ker ga je Duh navdihnil, naj gre
tja.)
2. Ali je Filip vedel, zakaj ga je Duh poslal
na to pot? (Ne.)
3. Kaj je delal Etiopijec? (Proučeval je
Izaijevo knjigo.)
4. Kaj je Filip rekel možu? (»Ali razumeš,
kar bereš?«)
5. Kaj se je zgodilo, ko sta zagledala vodo?
(Etiopijec se je želel krstiti.)
6. Kaj moraš narediti, da se lahko krstiš?
(Verjeti, da je Jezus umrl zate.)
7. Kaj se je zgodilo s Filipom, potem ko je
krstil Etiopijca? (Duh ga je vzel.)
8. Zakaj z drugimi proučujemo Sveto
pismo? (Da imajo tudi oni možnost, da lahko
verjamejo v Jezusa; ker želimo služiti Bogu.)
9. Kaj ti je bilo všeč v tej zgodbi?
Otroci naj skupaj povedo sporočilo:
SLUŽIMO, KO DRUGIM
POMAGAMO RAZUMETI SVETO
PISMO.

Zlata vrsta
Rim 1,16
Zapojte zlato vrsto na melodijo pesmi
»Vlij mi olja v srce«. ("Ne sramujem se
evangelija, saj je vendar Božja moč v
zveličanje.")
Evangelija se ne sramujem,
ne sramujem se ga, o ne.
Evangelija se ne sramujem,
saj je Božja moč v zveličanje.
Pripev
(: Nič me sram ni; nič me sram ni;
nič me sram ni te moči zveličanja. :)

Proučevanje Svetega pisma
POTREBUJETE
● Sveta pisma
● kartice
Razdelite razred v tri skupine. Vsaka
skupina bo morala najti eno svetopisemsko
besedilo, ga prebrati, zapisati na kartice ter
podčrtati vse ukaze; nato bodo to povedali
vsemu razredu. Odrasli naj pomagajo, kjer je to
potrebno. Povejte jim, kdaj naj začnejo. Vrste,
ki jih morajo prebrati, so:
Mt 4,19.20. (Sledita mi. Pojdita za menoj.)
Mt 28,19.20. (Pojdi, pridobivaj mi učence,
krščuj, uči.)
Jer 1,7.8. (Ne reci: »Samo otrok sem.«
Pojdi, govori. Naj te ne bo strah.)
Recite: To zveni, kakor da Bog želi, da
smo dejavni, kajne? Resnično bomo srečni,
ko bomo služili drugim in jim pomagali
razumeti Sveto pismo.
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3 Uporaba nauka
Poznam to, se mi je že zgodilo
Povejte razredu, da boste našteli nekaj
okoliščin, v katerih so se morda že znašli. Če se
jim je to že zgodilo, naj rečejo: »To poznam, se
mi je že zgodilo!« ter gredo k steni na vaši desni.
Če tega še niso doživeli, naj se postavijo k steni
na vaši levi. Ko pridejo do ustreznega dela
stene, prosite enega izmed otrok, ki je že doživel
to izkušnjo, naj o njej pripoveduje drugim.
Okoliščine:
Izgubil sem se zunaj ali pa v nakupovalnem
središču.
Navzoč sem bil pri rojstvu živali.
Imel sem nekoga – domačo žival, sorodnika
ali pa prijatelja – ki je umrl.
Bil sem na poroki.

OBNOVA
Vprašajte: O čem ste razmišljali, ko so
drugi pripovedovali o svojih izkušnjah? (Ste
bili navdušeni ali pa rekli: to poznam, to se mi je
že zgodilo.) Ali uživate, kadar poslušate
izkušnje ali pa jih pripovedujete? (Da, včasih,
ponavadi.) Vsaka od teh razmer, o katerih
smo ravnokar razpravljali, je zapisana v
Svetem pismu. Torej, kadar vam kdo
pripoveduje o tem, da se je izgubil, mu lahko
poveste o nekom iz Svetega pisma. Kdo bi
lahko to bil? (Izgubljeni mladenič, izgubljena
ovca ali pa Jona.) O katerem rojstvu v Svetem
pismu bi lahko pripovedovali? (O Jezusovem,
Mojzesovem itd.) Kdo bi vam lahko govoril o
smrti? (Jairova hči, vdova iz Naina, Lazar, Jezus,
Tabita.) Kaj pa o poroki? (Modre in
nespametne device.) Ko se takšne stvari
zgodijo vam ali vašim prijateljem, imate
priložnost, da z njimi govorite o Svetem
pismu. Ponovimo današnje sporočilo:
SLUŽIMO, KO DRUGIM
POMAGAMO RAZUMETI SVETO
PISMO.

74 SEDMI NAUK

Jurijeva zgodba (neobvezno)
Bile so poletne počitnice. Jurij in dva
njegova prijatelja so morali zaslužiti nekaj
denarja. Zato so se skupaj odpravili prodajat
Sveta pisma.
»Kdo ve, morda bomo pa danes pridobili
prijatelja za Jezusa,« je rekel Jurij, ko se je s
svojima prijateljema odpravil po edini cesti
majhne podeželske vasi.
»Da!« se je strinjal njegov prijatelj. »Veliko
ljudi bo spoznalo Jezusa, če bodo kupili Novo
zavezo.« Fantje so nameravali obiskati hiše na
obeh straneh ceste. Ampak pri nobeni hiši
nihče ni želel vstopiti.
Na drugi strani vasi je ozka steza vodila v
gore do majhne koče. Pred njo je sedela
drobna, stara gospa.
»Dobro jutro, ali bi želeli kupiti knjigo?« je
vprašal Jurij, ko so prišli do nje, ker je bil dve
leti starejši od svojih desetletnih prijateljev, je
govoril v imenu vseh. »Če ne morete kupiti
knjige, vam jo lahko preberemo.«
»To bi mi bilo všeč,« je rekla ženska. In
tako so se fantje izmenjavali pri branju iz
Evangelija o možu, ki je zdravil na soboto.
»Ali vi posvečujete soboto?« je vprašala
ženska. Ko so fantje prikimali, so se ji oči
napolnile s solzami. Povedala je fantom, da je
bila krščena pred petinštiridesetimi leti, ampak
njenega moža so zaprli zaradi njegove vere in
je tam tudi umrl. Ženska ni imela nobenega
stika s Cerkvijo adventistov sedmega dne,
dokler niso tistega dne prišli do nje Jurij in
njegova prijatelja.
Fantje so za starko zapeli svojo najljubšo
pesem o stvarjenju in ji obljubili, da jo bodo
odpeljali v cerkev. Naslednjo soboto se je
ženska prvič po mnogo letih udeležila
bogoslužja. Bila je tako srečna, da so ji oči kar
žarele. Dva tedna pozneje je umrla.
»Bog vas je vodil, da ste našli to žensko,« je
rekla Jurijeva mama sinu. Res je, služimo, kadar
pomagamo drugim razumeti Sveto pismo.

4 Ponazoritev nauka
Moja zgodba z Bogom
POTREBUJETE
● papir
● škarje
● voščenke, flomastre ali barvice
● luknjač
● volno, vrvico ali spenjač
Otrokom v razrednih skupinah pomagajte
izdelati knjižico »Kako sem izvedel za Boga«
tako, da prepognete dva lista papirja in ju na
zgibu zvežete z vrvico. Otroci naj napišejo ali
narišejo, kaj so izvedeli o Jezusu. Na primer,
lahko naredijo risbico koga, ki njihovi družini
izroča Sveto pismo ali kakšno drugo versko
knjigo. Lahko napišejo ali pa narišejo, kako
njihova družina posluša svetopisemsko
zgodbo v cerkvi ali doma. Preden začnejo,
bodo svojo zgodbo morda morali povedati

odrasli osebi, ki jim lahko pomaga oblikovati
ali pa napisati njihovo knjigo. Morda bodo
otroci knjižico morali dokončati doma.
Naročite otrokom, naj svoje knjižice
pokažejo odraslim ali pa preberejo mlajšim
otrokom.

OBNOVA
Preden odidejo, naj učitelji zberejo svoje
skupine okoli sebe in skupaj naj ponovijo zlato
vrsto; naj obljubijo, da jih ne bo strah povedati
njihove zgodbe, in naj povedo ime ene osebe,
kateri jo gotovo želijo pokazati. Nato naj
skupaj ponovijo sporočilo:
SLUŽIMO, KO DRUGIM
POMAGAMO RAZUMETI SVETO
PISMO.

Zaključek
Prosite enega izmed otrok, naj moli in prosi
Boga, naj mu pomaga, da ga ne bo sram
evangelija in da bo povedal vsebino Svetega
pisma vsakemu, ki bo želel poslušati.
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SNOV ZA OTROKE

Ali razumeš
Svetopisemsko besedilo
Dej 8,26-390; Dejanja apostolov, str. 70-73
Zlata vrsta
"Ne sramujem se evangelija, saj je vendar
Božja moč v zveličanje." (Rim 1,16)
Sporočilo
Služimo, ko drugim pomagamo razumeti
Sveto pismo.
"Gospodov angel je rekel Filipu," je prebral oče.
"Kaj misliš, ali bo meni kdaj spregovoril angel?" ga je
prekinil Tilen. Oči so se mu svetile od radovednosti.
Oče se je nasmehnil: "To bi bilo prav gotovo
čudovito, mar ne? In res je možno, da bo Bog nekega
dne uporabil angela, da ti nekaj pove." Potem se je
vrnil nazaj k branju Svetega pisma.
Angel je rekel Filipu: 'Pripravi se in pojdi na
jug. Pojdi do ceste, ki pelje iz Jeruzalema dol v
Gazo – ki je puščavska cesta.' Filip se je
pripravil in je šel. [Opomba: Svetopisemsko
besedilo iz Dej 8,26-36 je jezikovno
posodobljeno in prilagojeno.]
Oče ga je pogledal. "Ali si slišal to? Angel je
rekel Filipu le, kam naj gre. Ni mu povedal, kaj
se bo tam zgodilo in zakaj. Filip pa niti ni
spraševal. Preprosto je šel."
Oče je bral naprej: "Na cesti je srečal moža
iz Etiopije, ki je bil pomemben uradnik v
službi Etiopske kraljice. Bil je odgovoren za
upravljanje z vsem njenim denarjem."
"Hmmm," je oče razmišljal na glas. "Ta
Etiopijec gotovo ni potoval sam. Bil je visok
vladni minister. Najbrž so bili z njim vojaki, da
so ga ščitili. Imel je tudi služabnike.”
Oče je bral dalje: "Bil je v Jeruzalemu, da bi
tam molil v templju, in zdaj se je vračal nazaj v
Etiopijo. Sedel je v kočiji in bral iz Knjige
preroka Izaija. Duh pa je rekel Filipu: 'Stopi tja
in se mu pridruži.' In Filip je stekel proti
kočiji."
Ponovno je to naredil," je vznemirjeno
rekel Tilen. "Bog je spet spregovoril Filipu!"
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"Seveda je," je rekel oče.
"In Filip je – spet – takoj poslušal! Mislim,
da je to razlog, zakaj je Bog Filipa lahko tako s
pridom uporabljal. Filip je bil človek, ki je bil
poslušen. Vedno je komaj čakal, da bi naredil
to, kar je Bog želel, da se naredi.
"Poslušaj zgodbo do konca," je nadaljeval
oče. "Filip je slišal moža, kako je bral iz
Knjige preroka Izaija, in ga vprašal: 'Ali
razumeš, kaj bereš?' Etiopijec mu je
odgovoril: 'Kako naj razumem? Saj
potrebujem nekoga, da mi razloži!' Povabil je
Filipa, da se povzpne na kočijo in sedi zraven
njega."
"Zdi se mi, da je takrat Filip vedel, zakaj ga
je angel poslal v puščavo," je rekel Tilen.
"Prav imaš," se je strinjal oče. "Etiopijec je
bral besedilo, ki pravi: 'Bil je kakor ovca, ki so
jo peljali na zakol. Zasramovali so ga in se
krivično do njega vedli.' Etiopijec je pogledal
Filipa in mu rekel: 'Prosim te, povej mi, o kom
prerok tukaj govori?' Filip se je takoj odzval na
to povabilo in mu je povedal o veselem
sporočilu o Jezusu. In ali veš, kaj se je potem
zgodilo," je vprašal oče.
"Kaj?"
"Ko sta se peljala po cesti in skupaj
proučevala, sta prispela do kraja, kjer je bila
voda. Etiopijec je rekel: 'Glej, tukaj je voda!
Kaj mi brani, da se ne bi krstil?' In Filip ga je
krstil. Ali veš, kaj se je takrat zgodilo?"
"Kaj?"
"V Svetem pismu piše, da je Duh vzel
Filipa in da ga Etiopijec ni več videl!"
"Res?" se je začudil Tilen.
Oče se je smehljal. "Ta dogodek nam
prikazuje, kako je Bog pripravljen narediti vse,
kar je potrebno – našel bo pot, da doseže
nekoga, ki ga želi spoznati. Uporablja tiste
ljudi, ki ga že poznajo, da pomaga drugim do
spoznanja."
"Kaj misliš, ali bo kdaj uporabil tudi
mene?" Tilen je gledal v očeta z upanjem.
Oče je položil roko čez Tilnovo ramo in ga
privil k sebi. "Prepričan sem, da bo!”

Dejavnosti
SOBOTA
NAREDI - Če je izvedljivo, se kot družina
odpeljite nekam z avtom. Delajte se, kakor
da se peljete z Etiopijcem in Filipom. Med
vožnjo preberi zgodbo iz naukov.
BERI - Preberi Iz 53,7.8. To je
svetopisemsko besedilo, ki ga je bral
Etiopijec.
NAREDI - Začni se učiti zlato vrsto.
NEDELJA
NAREDI - Med družinskim bogoslužjem
preberi svetopisemski dogodek iz Dej 8,26-39. Poišči na zemljevidu svetopisemske
dežele (morda jo imaš na notranji strani
platnic Svetega pisma ali pa jo poišči v atlasu
ali v leksikonu). Poišči na zemljevidu
Jeruzalem in Gazo. Nariši "puščavsko cesto".
(Poišči v leksikonu sliko pod pojmom
"puščava", da imaš predložek za risanje.) Kaj
vse bi lahko videl na puščavski poti, kjer je
Filip srečal Etiopijca? Nariši Filipa in
Etiopijca v kočiji.
NAREDI – Dalje se uči zlato vrsto na
pamet.
PONEDELJEK
PODELI Z DRUGIMI - Skupaj s svojo
družino preberi Dej 1,8. Pogovarjajte se o
tem, kaj vam ta vrsta pomeni.
NAREDI - Vadi pričanje s kom v sobotni
šoli. Najdi koga, ki je premlad, da bi sam bral
nauke. Pogovori se in povej temu otroku to
zgodbo. Pomagaj mu pri učenju zlate vrste.
TOREK
NAREDI - Med družinskim bogoslužjem
ponovno preberite Dej 1,8. Načrtujte, kako
lahko dosežete ljudi vaše sobotne šole.
Izberite svetopisemski dogodek. Nariši nekaj
slik o njem. Uporabi slike kot pripomoček,
ko boš povedal zgodbo prijatelju iz

soseščine. Določi čas, kdaj ga boš obiskal.
Moli, preden boš šel. Ne pozabi, služimo, ko
pomagamo drugim razumeti Sveto pismo.
NAREDI - Povej zlato vrsto prijatelju.
SREDA
BERI - Preberi s svojo družino Dej
8,30.31. Pogovorite se o zlati vrsti. Ali jo
razumeš? Če ne, prosi družino, da ti jo
pomagajo razumeti.
BERI - Skupaj preberite Lk 24,36.45. Kdo
pripravlja naš um, da lahko razumemo Sveto
pismo?
NAREDI - Izberi eno pesem iz pesmarice
in jo zapojte.
ČETRTEK
PODELI Z DRUGIMI - Eden izmed
načinov, da služimo, je, da se pogovarjaš o
Svetem pismu s starejšo osebo. Komu bi
lahko povedal zgodbo iz naukov? Pokaži tej
osebi (ali osebam) svoj zvezek "Kako sem
spoznal Boga", ki si ga naredil v sobotni šoli.
NAREDI - Povej zgodbo iz naukov.
Naredi to še danes.
NAREDI - Povej zlato vrsto komu iz
svoje družine, preden boš šel pokazat svoj
zvezek.
PETEK
NAREDI - Med bogoslužjem povejte vsi
skupaj zlato vrsto. Potem odigrajte dogodek
s Filipom in Etiopijcem. Ko pride na vrsto,
kako je Etiopijec bral iz Svetega pisma,
preberi na glas Dej 8,32-35 (ali pa Izaija
53,7.8). Povej, kako bi ti na Filipovem mestu
pojasnil, kdo je Jezus. Potem do konca
odigrajte ta dogodek. Prosi svoje starše, da ti
povedo, kaj pomeni sprejeti Jezusa.
NAREDI - Moli za ljudi, s katerimi si se ta
teden pogovarjal o Svetem pismu. Napiši
njihova imena na papirni trak in ga
uporabljaj kot zaznamni trak v svojem
Svetem pismu.
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Ponovno živa
SVETOPISEMSKA
IN POMOŽNA
BESEDILA
Dej 9,32-42;
Dejanja apostolov
86.87

ZLATA VRSTA
"Ne sramujem se
evangelija, saj je
vendar Božja moč v
zveličanje vsakomur,
ki veruje." (Rim 1,16)

CILJI
Otroci bodo:
spoznali, da
drugim kažejo
Jezusa, kadar
pomagajo,
● čutili željo, da bi
bili v pomoč drugim,
● se odzvali tako, da
bodo v prihodnjem
tednu komu pomagali.
●

SPOROČILO
Služimo, ko
pomagamo drugim.
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Tema meseca
Iščemo načine, kako pomagati drugim.

Pregled svetopisemskega nauka
Tabita iz Jope je ljubeče verovala v Jezusa. Njeno življenje
je bilo napolnjeno z dejanji dobrote. Prostovoljno je oznanjala
revnim, tako da jim je izdelovala oblačila in jim izražala svoje
sočutje. Tabita je zbolela in umrla. Žalujoča cerkev je poslala
po Petra, da je molil za Tabito in ji rekel, naj vstane. Ponovno
je oživela in nadaljevala delo. Mnogo ljudi je verovalo v
Gospoda zaradi tega čudeža.

Nauk o služenju
Ljubeča pomoč drugim kaže udejanjeno Besedo v
življenju tistega, ki pomaga, in doseže veliko več dobrega
kakor pa pridiganje ali govorjenje. Tabitini »spretni prsti so
bili delavnejši kakor njen jezik«. (Dejanja apostolov, str. 86)
Pomoč pri zadovoljevanju vsakdanjih potreb ljudi pripravlja
rodovitno zemljo v njihovih srcih, kjer bo lahko pognala
Božja beseda.

Dodatek za učitelje
»V Tabitinem primeru je cerkev morda malce odložila
pokop v upanju na božansko posredovanje. Peter je ravnokar
ozdravil Eneja in predane duše so morda upale, da bo Tabito
povrnil v življenje.« (SDA Bible Commentary VI, str. 242)

SLUŽENJE

Pregled sporeda
Deli proučevanja Minute

1

r
kada
i
l
ko

Dejavnosti

Pozdrav

Ob prihodu Pozdravite otroke pri nič
vratih, prisluhnite
njihovemu veselju ali
težavam.

Uvodne dejavnosti

Do 10

Molitev in češčenje* Do 10

A) Klobuki pomoči

časopis; lepilni trak;
neobvezni pripomočki kot
so spenjač, risalni žebljički,
šeleshamer, folija, volna ali
vrvica
B) Stopalo pomočnika listi papirja, flomastri,
svinčniki, škarje
Občestvo
Pesmi
Misijonska zgodba
Dar
Molitev

2

Pripomočki

Svetopisemski nauk Do 20

Doživeti zgodbo

Proučevanje Svetega
pisma

Pesmarica za otroke
Misijonske zgodbe za otroke
okrašena košara za
darovanje
molitveni dnevnik
kostumi za predstavitev
zgodbe, papir, pisalo,
košara ali skleda, oblačila
za Adro (če je možno)
Sveta pisma

3

Uporaba nauka

Do 15

A) Tabitino lovišče
B) Samova služba

izvodi krajevnega časopisa
nič

4

Ponazoritev nauka

Do 15

Govori o Jezusu

škatla za čevlje, papir,
nalepke, voščenke,
flomastri, krpa, spenjač

* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.

Okrasitev prostora
Glej nauk 5.
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POUČEVANJE NAUKA

Pozdrav
Pozdravite otroke ob prihodu. Povprašajte
jih, kako so preživeli teden; ali so naleteli na
kakšno težavo, ali se jim je zgodilo kaj
neprijetnega, česa so se razveselili. Nato je na
vrsti uvodna dejavnost, ki ste si jo izbrali od
danih možnosti.

1 Uvodne dejavnosti
Izberite dejavnost ali dejavnosti, ki vam
najbolj ustrezajo.
M
O
Ž
N
O
S
T
A

Pokrivala pomoči
POTREBUJETE
● časopis
● lepilni trak
● neobvezno: spenjač, risalne
žebljičke oziroma bucike,
šeleshamer, folijo, volno ali
vrvice

Medtem ko otroci in odrasli prihajajo v
cerkev, jih razdelite v skupine po dva ali po tri,
ali pa naj delajo sami; naj ustvarijo klobuk, ki
jih v družbi nosijo pomočniki. (Pomočnik je
lahko prometni policist, glavni kuhar, kmet,
športni trener, prenašalec sporočil, vojak,
tekač, rudar itd.) Klobuk naj bi bil ravno
pravšnje velikosti za otrokovo glavo.
Ko otroci dokončajo klobuke, naj jih
predstavijo in povedo, kako oseba, ki nosi to
pokrivalo, prispeva k družbi. (Majhna cerkev:
Morda lahko imate nevihto možganov, kjer se
bodo otroci spomnili še več različnih pokrival,
ki bi jih lahko izdelali, ali pa naj jih izdelajo
več.)

OBNOVA
Recite: Pomislite na vse klobuke in
pomočnike, ki smo jih videli. (Premor)
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Vsakdo kdaj pa kdaj potrebuje pomoč,
kajne? Bog je želel, da bi bili vsi
pomočniki in bi služili drugim. Kakšen
pomočnik bi bili najraje vi? (Počakajte na
odgovore.) Povejmo skupaj današnje sporočilo.
SLUŽIMO, KO POMAGAMO
DRUGIM.

M
O
Ž
N
O
S
T
B

Stopalo pomočnika
POTREBUJETE
● liste papirja
● flomastre
● svinčnike
● škarje

Recite otrokom, naj obrišejo svoje
stopalo na list papirja (ali čevelj) in izrežejo
odtis. Ko končajo, naj nanj napišejo svoje ime.
Prosite vse, naj pokažejo svoje odtise. Recite:
Zdaj pa preoblikujmo to v odtis
pomočnika. Na svoje stopalo narišite
nekaj, v čemer ste dobri, kot na primer tek,
vrtnarjenje, urejanje rož, čiščenje, risanje,
pripovedovanje zgodb itd. Dajte jim čas za
pisanje oziroma risanje. Medtem ko oni to
počnejo, lahko odrasli pomočniki pohvalijo
njihove darove. Otroci naj nato pokažejo
odtise svojih stopal in povedo, kaj so napisali
ali pa narisali.

OBNOVA
Čestitajte otrokom za vse te darove, ki jih
lahko uporabijo za Jezusa. Če vam dopušča
čas, prosite otroke, naj povedo svojo izkušnjo
o tem, ko so svoj dar uporabili za pomoč
komu. Vprašajte jih, kako se počutijo, ko
uporabljajo svoje darove za služenje drugim.
Preberite Rim 1,16. Recite: Ko uporabljamo
svoje darove, da pomagamo drugim,
živimo za Jezusa po evangeliju. Sedaj pa
povejmo naše sporočilo za danes:
SLUŽIMO, KO POMAGAMO
DRUGIM.

Molitev in češčenje

r
kada
koli

Občestvo
Pogovorite se z otroki, kako so preživeli teden. Vprašajte jih, kako so čez
teden doživljali svetopisemski nauk. Toplo pozdravite obiskovalce in jih
predstavite. Ne pozabite na rojstne dneve in posebne dogodke.

Pesmi
»Hvala« (Pesem številka 39 v Pesmarici stezosledcev)
»Čast Jezusu« (Pesem številka 16 v Pesmarici stezosledcev)
»Bog je dober« (Pesem številka 10 v Pesmarici stezosledcev)

Misijonstvo
Uporabite zgodbo iz Misijonskih zgodb za otroke, v kateri je služenje ene
osebe pomagalo drugi spoznati Jezusa.

Darovanje
POTREBUJETE
● okrašeno košarico za darovanje, ki predstavlja kraj, kjer
bodo to četrtletje porabljeni darovi
Recite: Dajanje darov za to, da drugi spoznajo Jezusa, je še en način,
kako lahko pomagamo.

Molitev
POTREBUJETE
● molitveni dnevnik od prejšnjega tedna
Vprašajte otroke, ali imajo kakšno ime, ki ga želijo dodati na seznam v
molitveni dnevnik. Oblikujte molitvene skupine, v vsaki naj bodo 3-4 otroci
(če je možno, naj bo v vsaki ena odrasla oseba), in molite – en stavek za
vsakega na seznamu – ter prosite Boga, naj pokaže otrokom, kako so lahko
tem osebam v pomoč.
* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.
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2 Svetopisemski nauk
Doživeti zgodbo
POTREBUJETE
● kostume za prikaz svetopisemske
zgodbe
● oblačila od Adre (če je možno)
● papir/pisalo
● košaro ali skledo
Uprizorite svetopisemsko zgodbo in v
predstavo vključite vse. Otroci teh let lahko
odigrajo vlogo, če jim poveste, kdaj in kaj
morajo govoriti in igrati.
Osebe: Tabita, Peter, dva sla. Drugi otroci
lahko odigrajo vernike in žalovalce.
Kostumi: kostumi za prikaz svetopisemske
zgodbe (prevelike majice s kratkimi rokavi,
kopalni plašči itd.)
Pripomočki: kosi oblačil iz Adre; stoli,
postavljeni tesno skupaj, ki bodo predstavljali
posteljo za Tabito.
Prvine sodelovanja: Ko vi rečete »strto
srce« ali »jokanje«, naj vsi otroci oponašajo
jok.
Povejte tole zgodbo:
(Postavite Petra v ozadje ali pa tik pred
vrata. Tabita naj se usede pred razred na eno
stran in tam zlaga oblačila.)
Tabita je živela v mestu Jopa. Bila je dobra
ženska, ki je ljubila Jezusa. Tako zelo ga je
ljubila, da je želela, da so vsi deležni njegove
ljubezni. Zato je zanje delala prijazna dejanja,
predvsem za revne. Ko je izdelala oblačila,
jih je dala ljudem, ki so jih potrebovali.
(Tabita vstane in razdeli oblačila.)
Nekega dne je Tabita zbolela. (Tabita se
uleže na posteljo, ki jo sestavlja nekaj stolov,
ki so bili postavljeni tesno skupaj v
sprednjem delu sobe.) Njeni prijatelji so ji
poskušali pomagati. (Trije otroci ji pridejo
pomagat. Eden ji ponudi vodo; drugi ji
obriše čelo, tretji pa jo hladi.) Ampak Tabita
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je kmalu umrla. (Tabita leži čisto pri miru z
zaprtimi očmi.) Ljudje v cerkvi so imeli strto
srce [jokajoči glasovi].
Nato pa se je nekdo spomnil, da je Peter v
bližini v mestu z imenom Lida. Dva moža iz
Jope sta šla v Lido ponj. (Dva sla pohitita,
pripeljat Petra.) »Prosim, pridi hitro,« sta
rekla in prijela Petra za roko.
Tako je Peter odšel z njima v Jopo. (Sla
vodita Petra k Tabiti.) Ko je prispel tja, so
verniki jokali [jokajoči glasovi]. Tabitino telo
je bilo pripravljeno za pokop. Mnogo tistih,
katerim je Tabita pomagala, je stalo naokoli;
v rokah so držali oblačila, ki jih je izdelala
zanje, in jokali [jokajoči glasovi]. Povedali so
Petru, kako prijazna je bila, in mu pokazali
oblačila, ki jih je naredila zanje. (Otroci z
oblačili jih pokažejo Petru.) Razporedili so se
okoli Tabitine postelje.
Peter je vse jokajoče [jokajoči glasovi]
poslal iz sobe. (Žalovalci se umaknejo stran
od Tabite.) Nato je pokleknil in molil.
Potem je prijel Tabito za roko in rekel:
»Tabita, vstani.« Tabita je v trenutku odprla
oči in sedla pokonci. Peter jo je prijel za roko
in ji pomagal na noge. Nato je poklical vse
vernike in prednje postavil Tabito. (Drugi
otroci objamejo Tabito in ji povedo, kako
srečni so, da jo imajo zopet med sabo.)
Novica o tem čudežu se je razširila po vsej
Jopi. Veliko ljudi je hotelo spoznati Jezusa
zaradi čudovitega čudeža, ki ga je naredil
Peter v Jezusovem imenu.
Tako kot Tabita…
SLUŽIMO, KO POMAGAMO
DRUGIM.
OBNOVA
Pred sobotno šolo napišite naslednja
vprašanja na majhne liste papirja in jih dajte v
košaro ali skledo. Otroci naj se izmenjavajo v
vlečenju vprašanj iz košare in nato odgovorijo
nanje ali pa prosijo drugega otroka, naj
odgovori.
1. Zakaj so bili drugi verniki žalostni, ko je
Tabita umrla? (Ker so jo imeli radi; ker jih je
ona imela rada in jim je pomagala.)

2. Kaj so naredili verniki, ko je prispel
Peter? (Pokazali so mu oblačila, ki jih je
naredila Tabita.)
3. Kaj jih je prosil Peter? (Naj zapustijo
sobo.)
4. Kaj je naredil Peter, ko je bil sam? (Molil
je k Jezusu, nato pa ukazal Tabitii, naj vstane.)
5. Kako je ta čudež razširil novico o
Jezusu? (Ko so ljudje slišali za čudež, so želeli
zvedeti več o Jezusu.)
6. Kako se počutite vi, kadar vam kdo
pomaga s takšno prijaznostjo, kakor jo je delila
Tabita? (Hvaležen, zbuja tople občutke do te
osebe, to osebo želim bolje spoznati itd.)
7. Povejte razredu, komu bi želeli pomagati
v naslednjem tednu in zakaj. Ali boste tej osebi
povedali o Jezusu?
Na koncu te dejavnosti skupaj povejte
sporočilo:
SLUŽIMO, KO POMAGAMO
DRUGIM.

Zlata vrsta
POTREBUJETE
● tablo ali velik plakat
● kredo ali flomaster
Pred začetkom sobotne šole napišite zlato
vrsto nekam, kjer jo bodo lahko vsi videli, tako
da jo razdelite na besedne zveze, kakor je
prikazano spodaj. Vključite besedilo v
oklepajih na koncu besedne zveze.
Recite: Današnja zlata vrsta zaključuje
besedilo, ki smo se ga naučili prejšnji
teden. Ponovimo skupaj celotno besedilo.
Dajte jim nekaj časa, nato pa razdelite razred v
dve skupini. Prva skupina naj bere na glas in se
ustavi pri vsaki besedni zvezi, tako da lahko
druga skupina zakliče besede v oklepajih. To
ponovite trikrat. Nato pa naj druga skupina na

glas prebere besedilo, prva pa naj zakliče
besede v oklepajih. Ponovite to trikrat. Potem
naj vsi skupaj povedo celotno besedilo brez
tistega v oklepajih.
Ne sramujem se evangelija. (Zakaj?)
Saj je vendar Božja moč. (Kaj?)
V zveličanje vsakomur. (Komu?)
Ki veruje. (Tebi in meni!)
Rim 1,16 (Udarite skupaj z dlanmi.)

Proučevanje Svetega pisma
POTREBUJETE
● Sveta pisma
Otroci naj odprejo Sveto pismo v Dej 9.
Odrasli naj pomagajo, kjer je to potrebno.
Otroci naj se izmenjujejo pri branju; vsak naj
prebere eno vrstico od 36 do 42. Prosite dva
fanta, da bereta skupaj to, kar sta rekla moža v
Dej 9,38 (v narekovajih), ko drugi bralci pridejo
do tam. Prosite drugega fanta, naj stori enako
pri Dej 9,40, kjer so zapisane Petrove besede.
Vprašajte: Kako bi se vi počutili ob
Tabitini smrti, če bi bili med prebivalci
tistega mesta? Kaj bi naredili? (Nisem
prepričan, počutil bi se slabo, jokal bi, šel bi na
njen dom.) Kaj nam Sveto pismo pove o
Tabiti? (Jezusova učenka). SDA Bible
Commentary VI, str. 241.242, pravi zanjo, da
je bila učenka. Zakaj so ljudje poslali po
Petra? (Morda so želeli, da pridiga na njenem
pogrebu. Morda so menili, da ji lahko kako
pomaga. Morda so potrebovali koga, ki bi jih
spomnil, da Bog še vedno skrbi zanje. Niti
Sveto pismo niti Duh preroštva ne pišeta o
tem, da so verjeli, da bo Tabita obujena od
mrtvih.) Kako bi se vi počutili v trenutku,
ko je Tabita oživela? Dajte jim čas, da
odgovorijo. Zakaj?
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3 Uporaba nauka
A) Tabitino lovišče
POTREBUJETE
● več izvodov lokalnega časopisa
Razred razdelite v skupine po dva ali tri
otroke. Vsaki dajte krajevni časopis. Prosite
jih, naj ga prelistajo in najdejo dve ali tri
zgodbe, novice o kom v potrebi ter jih
obkrožijo. Nato naj se vprašajo: »Kaj bi
naredila Tabita?«
Po petih ali šestih minutah prosite skupine,
naj se izmenjavajo v poročanju; vsaka naj
pripoveduje o eni zgodbi in pove, kaj bi
naredila Tabita. Nato vprašajte: Kaj lahko
naredimo, da bi pomagali eni izmed teh
oseb? Dajte jim čas za razpravo, nato pa
vodite razred v izdelavi načrta. Razredu
svetujte, kako naj svoje načrte udejanjijo. Za
zamisli poglejte v »Ponazoritev nauka«.

OBNOVA
Na glas preberite Rim 1,16. Recite: En
način, kako oznaniti evangelij, je govoriti o
Svetem pismu. Drug način širjenja dobre
novice o Jezusu je ta, da služimo, ko
pomagamo drugim. Jezus potrebuje tudi
tebe in mene za službo. Kako se počutite,
ko veste, da vas Jezus potrebuje. Povejmo
naše sporočilo za danes:
SLUŽIMO, KO POMAGAMO
DRUGIM.

B) Samova služba (neobvezna zgodba)
»Ali vam lahko pomagam?« je Samo vprašal
sosedo, ki je potiskala samokolnico, polno
opek, po svojem dolgem dovozu.
Soseda je pogledala Sama in zagledala
majhnega petletnega otroka s smejočimi očmi,
ki jo je iskreno gledal. Ni bil dovolj močan, da
bi lahko res pomagal pri delu z opekami.
Ampak kako bi ga lahko zavrnila? Zato mu je
dovolila potiskati držalo.
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Samo je bil v veliko pomoč pri dviganju
opek in zlaganju na kup za hišo. Delal je hitro
in previdno. In ves čas se je pogovarjal z
žensko.
»Zdaj smo tukaj,« ji je povedal. »Moj oče je
pastor. Vsak dan beremo Sveto pismo. Ali
veste, o čem smo brali danes?«
Kmalu je Samo pripovedoval ženski
svetopisemsko zgodbo, medtem ko sta vozila
samokolnico tja in nazaj ter zlagala opeke.
»Ali je to iz Svetega pisma?« je vprašala
ženska, ko je Samo končal pripovedovanje
druge zgodbe. Samova usta so se široko
razprla. Kako to, da ni vedela, da je zgodba o
Jožefu zapisana v Svetem pismu?
»Ali ne berete Svetega pisma?« je vprašal
Samo. Ko je ženska odgovorila, da ga nima, je
Samo stekel nazaj do svoje hiše, pograbil
materino Sveto pismo, ga potisnil pod roko in
stekel nazaj čez ulico.
Samova mama je videla, da fant nekam teče
z njenim Svetim pismom, zato mu je sledila. Pri
sosedovi hiši je videla, da Samo kaže ženski
Sveto pismo. Kmalu se je Samova mama že
ponudila, da bo dečka vsak dan pripeljala tja, da
bo ženski povedal novo svetopisemsko zgodbo.
Nekega dne je Samo povabil svojo novo
prijateljico v cerkev. »Ne bojte se,« ji je rekel.
»Lahko sedite zraven mene.« Nasmehnila se je
in ga prijela za roko, ko jo je peljal do sedeža.
In tako je ženska začela hoditi v cerkev.
Kmalu se je krstila, ker je bil majhen deček
pripravljen biti pomočnik in govoriti o Jezusu,
ko je služil.

OBNOVA
Recite: Zakaj je bila po vašem mnenju
soseda pripravljena poslušati Sama, ko je
govoril o Jezusu? (Ker ji je najprej pomagal.)
Kaj čutite do osebe, ki vam pomaga, kadar
potrebujete pomoč? (Všeč mi je, itd.) Ali
poznate koga, ki mu lahko pomagate in
nato z njim spregovorite kaj o Jezusu?
Koga? (Počakajte na odgovore.) Ponovimo
skupaj naše sporočilo:
SLUŽIMO, KO POMAGAMO
DRUGIM.

4 Ponazoritev nauka
Govori o Jezusu
POTREBUJETE
● škatlo za čevlje
● list papirja za vsakega otroka
● nalepke
● voščenke, flomastre itd.
● spenjač
Načrtujte dejavnost, v kateri boste govorili
o Jezusu z osebo v potrebi, o kateri je govorila
zgodba v časopisu in jo je povedal kdo iz
razreda. Predlogi:
1. Naredite velikansko čestitko, v kateri
voščite pozdrave ali pa izrekate sožalje. V
pokrov škatle izrežite luknjo. Vsakemu otroku
dajte list papirja in nalepke, voščenke,
flomastre itd., da napišejo sporočilo ali izdelajo
sožalno kartico. Vsako kartico pritrdite na
volno. Skupaj s sporočili jo dajte v škatlo, en
konec naj gleda iz nje. Ko bo prejemnik
potegnil za volno, bodo sporočila »kapljala«
ven v dolgem toku.
2. Naredite kupone, s katerimi bo možno
dobiti opravila, ki jih lahko opravijo otroci.
(Grabljenje listja, pobiranje smeti, priprava

obroka s pomočjo drugih vernikov itd.) otroci
lahko razdelijo kupone in opravijo uslugo, ki
jih prosijo.
3. Zbirajo oblačila in/ali igrače za društva,
ki jih delijo naprej, ali pa za nekoga, o katerem
so brali v časopisu.
4. Zbirajo oblačila/odeje za brezdomce.
5. Začnejo razvažati hrano in darujejo
denar društvom za pomoč revnim ali pa
krajevni skupnosti, ki deli hrano.
6. Vzpostavijo stike z društvi za pomoč
revnim ali pa krajevno agencijo za pomoč ter
se pozanimajo o drugih potrebah. (Ponavadi
primanjkuje kozmetičnih pripomočkov, kot so
na primer milo, zobne ščetke, zobna pasta,
britvice itd.)

OBNOVA
Vprašajte: Kaj menite o tem, da bi
drugim pomagali na tak način? Kako s tem
kažemo Jezusa? Ponovimo današnje sporočilo:
SLUŽIMO, KO POMAGAMO
DRUGIM.

Zaključek
Zapojte pesem o tem, da smo Jezusove
roke. Prosite enega izmed otrok, naj moli za
ljudi, o katerih ste z razredom brali v časopisu.
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SNOV ZA OTROKE

Ponovno živa
Svetopisemska in pomožna besedila
Dej 9,32-42; Dejanja apostolov, str. 86.87
Zlata vrsta
"Ne sramujem se evangelija, saj je vendar
Božja moč v zveličanje vsakomur, ki veruje."
(Rim 1,16)
Sporočilo
Služimo, ko pomagamo drugim.
Marija in njena mama sta imeli le malo sredstev
za preživetje. Potrebovali sta hrano. Njune obleke so
bile stare in zakrpane. Nekega dne je nekdo povedal
Marijini mami, da jima adventistična dobrodelna
služba v mestu lahko pomaga. In tako sta Marija in
njena mama šli tja po pomoč. Kmalu sta dobili nekaj
hrane in dobre, čiste obleke. Marija je bila tako
vesela!
Adventistične dobrodelne službe obstajajo povsod
na svetu. Morda je kakšna v tvoji bližini. Ponekod se
takšne dobrodelne službe imenujejo "Tabitino
društvo". Zakaj? Zato, ker je Tabita – ki je bila
Jezusov prijatelj – pomagala mnogim ljudem v vasi,
kjer je živela. Tukaj je njena zgodba:
"Vse nas skrbi za našo drago prijateljico
Tabito," je rekla Elizabeta. "Zelo je bolna in ne
zdi se, da bi ji šlo na boljše."
"Vem," je rekla Sara. "Tabita je izredna
ženska! Rada hodim v njen dom in rada jo
poslušam, ko govori o Jezusu. Njene velike
rjave oči se svetijo in iskrijo, ko govori o njem.
Kako čudovito se smeje. Užitek je gledati
njene roke. Nenehno so zaposlene s šivanjem.
Prepričana sem, da je najboljša šivilja v mestu!
Tudi če šiva zelo preprosto srajco ali plašč, jih
vedno naredi tako, da so videti zelo elegantno.
Potem pa to podari kakšni ubogi vdovi."
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Ženski sta se vrnili k svojemu delu. Veliko
je še bilo treba narediti v tem dnevu. Toda
najprej bosta še molili za Tabito.
Nekaj dni je minilo. Potem pa se je neko
jutro po mestu razširila novica. "Srna je
umrla."
Ljudje so pohiteli v njeno hišo pogledat, ali
je to res. Niso mogli verjeti! Nekatere ženske
so že umivale njeno telo. Solze so jim tekle po
licih. Potem so jo nežno odnesle v zgornjo
sobo.
Nenadoma se je nekdo sredi vsega jokanja
in zmede spomnil, da je Peter na obisku pri
vernikih v mestu Lida, ki je kakšnih 15
kilometrov stran. "Pošljimo koga po Petra," so
vzkliknili. In tako sta ga dva moška odšla
poiskat v Lido.
Končno je Peter prišel. Dočakala ga je
prava zmeda! Jokanje, tarnanje in žalovanje.
Polna hiša užaloščenih prijateljev. Nekdo je
popeljal Petra v sobo v nadstropju. Mnoge
ihteče vdove so se zbrale okrog njega. V rokah
so nosile obleke, ki jim jih je sešila Tabita.
Peter je vse poslal iz sobe. Potem je v tišini
pokleknil poleg postelje in molil. Ko je vstal, se
je obrnil proti Tabiti, ki je tako mirno ležala.
"Tabita, vstani," jo je poklical.
Tabita je v hipu odprla oči in se usedla!
Peter jo je prijel za roko in ji pomagal vstati iz
postelje. Nasmehnil se ji je. Potem je povabil
ljudi nazaj v sobo, da so jo tudi oni lahko
videli.
Kako so se verniki veselili in slavili Boga!
"Naš Bog je tako dober," so klicali. Tudi Tabita
je bila zelo osupla nad tem, kar se je zgodilo.
Čudovita novica se je seveda hitro razširila.
Povsod v Jopi so ljudje slišali za ta čudež.
Mnogi so verjeli, da je Bog Tabiti povrnil
življenje zato, ker je pomagala mnogim ljudem.
In prav zaradi tega so mnogi verovali v Boga.

Dejavnosti
SOBOTA
NAREDI - Daj naslednje stvari v košaro
ali v škatlo: igračo, Sveto pismo, neko
oblačilo, hrano, cunjo. Med družinskim
bogoslužjem naj vsakdo iz tvoje družine
vzame po enega od teh predmetov, ga vsem
pokaže in pove, kako bi lahko uporabil ta
predmet, da bi drugim povedal o Jezusu.
NAREDI - Skupaj preberite zgodbo iz
naukov. Ali poznaš koga, ki te spominja na
Tabito? Na kakšen način pomaga drugim?
BERI - Skupaj preberite Rim 1,16.
NEDELJA
NAREDI - Skupaj z odraslo osebo obišči
javno kuhinjo, kjer kuhajo hrano za
brezdomce, ali pa obiščite neko dobrodelno
službo v vašem kraju (ali pač neko
organizacijo, ki pomaga ljudem, ki so
potrebni pomoči). Poizvej čim več o
njihovem delu. Kako jim lahko ti pomagaš v
njihovem pomaganju drugim?
PODELI Z DRUGIMI - Med družinskim
bogoslužjem preberite Dej 9,36-42. Zakaj v
Svetem pismu piše, da je bila Tabita učenka?
Kaj so Jezusovi učenci delali? Skupaj
preberite Mt 25,40.
NAREDI - Preberi zlato vrsto.
PONEDELJEK
NAREDI - Skupaj z družino preberite
časopis. Zapišite primere in slike oseb, ki jim
lahko z družino pomagate. (Druga možnost
je, da se pri pridigarju ali pri cerkvenem
dobrodelnem oddelku pozanimate za imena
oseb, ki so v potrebi.)
NAREDI - Nariši slike ali napiši sestavek
o tem, kar ste našli. Sodeluj s svojo družino v
načrtovanju in potem pomoč tudi udejanjite.
NAREDI - Povej komu iz družine svojo
zlato vrsto.
TOREK
NAREDI - Po svoje povej dogodek iz Dej
9,36-42. Kaj bi lahko vse videl in slišal, če bi
bil tam? Zveličanje pomeni zveličanje ljudi.
Čigava moč zveliča? Kdo, po besedah iz
zlate vrste, bo zveličan? Beseda evangelij
pomeni "veselo sporočilo". O kom je beseda
v tem "veselem sporočilu"? Evangelij je dal

Srni moč, da služi drugim. Kaj pa je ona
delala tam, da bi služila drugim?
BERI - Kaj delaš ti, da bi služil drugim?
SREDA
NAREDI - Preberi s svojo družino Gal
6,2 in se pogovorite o tem. Potem spodaj
odkljukaj tiste dejavnosti, ki bi jih z veseljem
opravljal v službi za druge:
__ pobirati smeti po ulici
__ pomagati sosedom pri čiščenju travnika
z grabljami ali pri pometanju steze
__ pomagati svojim staršem, še preden te
kaj prosijo
__ zavrniti plačilo za to, ker si komu
pomagal
NAREDI - Povej družini svojo zlato
vrsto. Razloži, kaj zate pomenijo te besede.
ČETRTEK
NAREDI - Kaj ponavadi rečeš, kadar te
kdo pohvali zaradi tvoje pomoči? Odigraj s
svojo družino naslednji scenarij:
V zelo veliko pomoč si nam!" (Hvala. Bog
pa pomaga meni. Rad bi to podelil z drugimi.)
"Saj ti ni treba tega delati." (Toda jaz vam
želim pomagati, da bi vedeli, da vas Jezus
ljubi.)
"Mar se ne bi zdaj raje igral?" (Morda
pozneje. Zdaj mi je pa v veselje, da vam
pomagam.)
NAREDI - Pokliči prijatelja in mu povej
svojo zlato vrsto.
PETEK
NAREDI - Med družinskim bogoslužjem
poj svojo priljubljeno pesem, ki govori o
službi za Jezusa.
NAREDI - Naredi dioramo, ki pove
Tabitino zgodbo. (Lahko uporabiš škatlo za
čevlje ali neko drugo škatlo za postavitev. Iz
papirja izreži glavne like zgodbe. Naredi jim
oblačila iz ostankov blaga.) Potem povej in
prikaži zgodbo svoji družini. Prosi nekoga iz
družine, da za konec uprizoritve prebere Dej
9,40-42.
PODELI Z DRUGIMI - Pogovarjajte se
o ljudeh, za katere ste se z družino odločili,
da jim boste pomagali. Ali si jim že pomagal?
NAREDI - Povej zlato vrsto tako, da pokažeš,
da si ponosen na to, da lahko služiš drugim.
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Bog je številka ena
SVETOPISEMSKA
IN POMOŽNA
BESEDILA
5 Mz 6;
Očaki in preroki,
str. 356-361

ZLATA VRSTA
"Vreden si, naš
Gospod in Bog,
prejemati slavo in
čast in moč, zakaj ti
si ustvaril vse, in
zaradi tvoje volje je
bilo vse in je bilo
ustvarjeno." (Raz 4,11)

CILJI
Otroci bodo:
spoznali, da
je edino Bog vreden
našega češčenja,
● čutili, željo, da bi
vedno častili Jezusa,
● se odzvali tako, da
bodo Boga postavili
na prvo mesto v
svojem življenju.
●

Tema meseca
Vsak dan častimo Boga.

Pregled svetopisemskega nauka
Skoraj je bil že čas, da bi Izraelci stopili v obljubljeno
deželo – deželo s hišami, ki jih niso zgradili, in vinogradi, ki
jih niso zasadili. V njej bodo prišli v skušnjavo, da pozabijo,
da se morajo opirati na Boga. Mojzes jih je rotil, naj častijo
samo Boga, ne pa malikov, in naj ljubijo Gospoda z vsem
svojim srcem, dušo in močjo. Božje zapovedi morajo biti
zapisane v njihovem srcu. Mojzes je svetoval družinsko
bogoslužje in vajo zavedanja o Božji vsakodnevni
navzočnosti.

Nauk o češčenju
Na robu obljubljene
dežele so se Izraelci
spopadli z velikim
vprašanjem: Koga in
kako bodo častili. Na
robu nebeške
obljubljene dežele se
Božje ljudstvo še
vedno srečuje z istim
vprašanjem. Kakor
so bili Izraelci, je
Božje ljudstvo tudi
danes v skušnjavi, da
pozabi Boga
postavljati na prvo
mesto. Samo Bog naj
bi zavzemal prvo
mesto v našem
življenju. Samo On je
tega vreden.

Dodatek za učitelje
SPOROČILO
Bog je vreden našega
češčenja.
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»Dolžnost češčenja Boga temelji na dejstvu, da je On
Stvarnik in da mu vsa bitja dolgujejo svoj obstoj. In kjerkoli je
v Svetem pismu poudarjena njegova zahteva po češčenju in
slavljenju, ki je nad češčenjem poganskih bogov, je podan tudi
dokaz njegove ustvarjalne moči.« (Veliki boj, str. 312)

ČEŠČENJE

Pregled sporeda
Deli proučevanja Minute

1

r
kada
i
l
ko

Dejavnosti

Pozdrav

Ob prihodu Pozdravite otroke pri
vratih, prisluhnite
njihovemu veselju ali
težavam.

Uvodne dejavnosti

Do 10

Molitev in češčenje* Do 10

3
4

Svetopisemski nauk Do 20

nič

A) Igra spomina

40 kartic, verske nalepke ali
druge sličice na versko
temo in lepilo
B) Papirnata piramida 10 plastičnih lončkov (ali
več), alkoholni flomaster
ali samolepilne sličice
Občestvo
Pesmi
Misijonska zgodba
Dar

Molitev

2

Pripomočki

nič
Pesmarica za otroke
Misijonske zgodbe
košara za darovanje s temi
besedami, pritrjenimi nanj:
»S tem darom častim
Boga«
nič

Doživeti zgodbo
Proučevanje Svetega
pisma

nič
Sveta pisma

Uporaba nauka

Do 15

Trenutki češčenja

nič

Ponazoritev nauka

Do 15

Odmor

papir, flomastri, voščenke
itd.

* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.

Okrasitev prostora
Če je možno, po sobi razporedite barvne
plakate, na katerih so zapisana sporočila o
slavljenju in češčenju Gospoda. Če nimate

nobenih takšnih plakatov, jih izdelajte ali pa jih
pomagajte otrokom izdelati. Te lahko nato
lepite na steno, vsak teden dodajte novega. Za
zamisli poglejte v Ps 146 do150.
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Pozdrav
Pozdravite otroke ob prihodu. Povprašajte
jih, kako so preživeli teden; ali so naleteli na
kakšno težavo, ali se jim je zgodilo kaj
neprijetnega, česa so se razveselili. Nato je na
vrsti uvodna dejavnost, ki ste si jo izbrali od
danih možnosti.

1 Uvodne dejavnosti
Izberite dejavnost ali dejavnosti, ki vam
najbolj ustrezajo.
M
O
Ž
N
O
S
T
A

Spomin
POTREBUJETE
● 40 kartic
● verske nalepke ali druge
sličice z versko vsebino ter
lepilo

ga bom povedal jaz, nato pa ga ponovimo
skupaj:
BOG JE VREDEN NAŠEGA
ČEŠČENJA.

M
O
Ž
N
O
S
T
B

Papirnata piramida
POTREBUJETE
● 10 (ali več) plastičnih
lončkov
● alkoholni flomaster ali
samolepljive sličice

Pred začetkom sobotne šole označite
lončke tako, da nanje z alkoholnim flomastrom
ali pa samolepilnimi sličicami (oziroma črkami)
napišete:
TV
igranje s prijatelji računalniške igrice
domača naloga
branje Svetega pisma
plavanje
molitev
česanje
domača opravila
video

Ustvarite igro, podobno »Spominu«,
tako da prilepite nalepke ali kakšne druge
sličice z versko vsebino na enake kartice.
Izdelajte dvajset parov identičnih kartic. V
razredu jih boste pomešali in položili s hrbtno
stranjo obrnjeno navzgor. Otroci se bodo
menjali; vsak lahko naenkrat dvigne dve kartici.
Ko otrok odkrije par, ga vzame in je ponovno
na vrsti. Nadaljujte, dokler se ne razkrijejo vsi
pari.

V razredu naročite otrokom, naj razvrstijo
lončke v piramido, ki bo pokazala, čemu dajejo
prednost; najmanj pomembne stvari naj dajo
na dno piramide, najpomembnejše pa na vrh.
(Morda boste želeli dati komplet lončkov
vsakemu otroku posebej ali pa ponoviti
celotno dejavnost večkrat z različnimi otroki,
da boste videli, kaj ima pri kom prednost.)

OBNOVA

OBNOVA

Vprašajte: Zakaj se ta igra imenuje
»spomin«? (Ker si moraš zapomniti, kje ležijo
sličice.) Kaj je najpomembnejša stvar, ki si
jo morate zapomniti v svojem življenju?
(Prisluhnite odgovorom.) Na glas preberite
Raz 4,11. Bog želi, da si zapomnite njega
bolje od vsega drugega. On želi biti
najpomembnejši v vašem življenju. Ko
boste to dosegli, ga boste častili. To pa nas
privede do današnjega sporočila. Najprej

Recite: Kam dajemo Boga na našem
seznamu prednosti? Ali je na vrhu, nekje
na sredini ali na dnu? (Na vrhu) Kam bi
postavili svojega najboljšega prijatelja, če
bi postavljali piramido iz imen vaših
prijateljev? (Na vrh) Bog želi biti tvoj
prijatelj in čaka, da boš z njim vsak dan
preživljal čas. Zapomni si…
BOG JE VREDEN NAŠEGA
ČEŠČENJA.
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Molitev in češčenje

r
kada
koli

Občestvo
Pogovorite se z otroki, kako so preživeli teden. Vprašajte jih, kako so čez
teden doživljali svetopisemski nauk. Toplo pozdravite obiskovalce in jih
predstavite. Ne pozabite na rojstne dneve in posebne dogodke.

Pesmi
»Radostno te vsi častimo« (Pesem številka 127 v Pesmarici stezosledcev)
»Rad slavim te« (Pesem številka 129 v Pesmarici stezosledcev)
»Ti si Bog« (Pesem številka 152 v Pesmarici stezosledcev)
»Vso čast dajte večnemu« (Pesem številka 166 v Pesmarici stezosledcev)
"Jesus is a winner man" (Pesem številka 180 v Pesmarici stezosledcev)

Misijonstvo
Uporabite zgodbo iz Misijonskih zgodb za otroke. Pomagajte otrokom
prepoznati koga, ki je Boga postavil na prvo mesto v svojem življenju in ga
častil.

Darovanje
POTREBUJETE
● košarico za darovanje z napisom: »S tem darom častim
Boga.«
Recite: S tem ko prinašamo naše darove, da bi še drugi zvedeli za
Boga, ga na neki način slavimo za njegovo dobroto ter ga častimo. Med
prilaganjem daru zapojte pesem »Bog dober je«.

Molitev
Izvedite molitev pokovka. Oblikujte krog. Prosite otroke, naj zaprejo oči in
Bogu namenijo en stavek češčenja (Ti si moj Stvarnik, Ti si moj Odrešenik, Ti
si moj Prijatelj, Ti si Največji, Ti si Veliki Bog, Ti si vreden itd.). Naj to
naredijo kot pokanje pokovke – molitve naj prihajajo od kjerkoli v krogu ob
kateremkoli trenutku. Za zaključek molite, da bi otroci v svojem življenju
postavili njega na prvo mesto.
* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.
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2 Svetopisemski nauk
Doživeti zgodbo
V zgodbi se na nekaj mestih omenjajo
točno določene stvari, ki jih je Bog naredil ali
pa jih še bo naredil za Izraela. Prosite otroke,
naj bodo pozorni; ko slišijo to, naj dvignejo
roke in skupaj rečejo: »Slavite Gospoda!« Ko
slišijo kaj, kar ni na slavo Bogu, naj obrnejo
palce navzdol in z žalostnim glasom rečejo:
»Ooo!«
Povejte tole zgodbo:
Danilo se je in Mojzes je stal na visokem
hribu ter zrl preko izraelskega tabora. Skoraj
je že prišel čas, da bi Izraelci prečkali reko
Jordan in stopili v deželo, ki jim jo je obljubil
Bog.
Bog je uporabil Mojzesa, da je štirideset let
vodil to ljudstvo. (Dviganje rok.) [»Slavite
Gospoda!«] Bog je blagoslovil Mojzesa in po
njem naredil čudovite čudeže. (Dviganje
rok.) [»Slavite Gospoda!«] Ko je Mojzes
dvignil svojo palico, se je Rdeče morje
razdelilo, da so ga lahko ljudje prečkali.
(Dviganje rok.) [»Slavite Gospoda!«] In ko so
bili vsi varno na drugi strani, so se vode
Rdečega morja vrnile na svoje mesto ravno
pravi čas, da so preprečile egipčanski vojski,
škodovati Izraelcem. (Dviganje rok.)
[»Slavite Gospoda!«] Ko so bili Izraelci žejni
v puščavi, je Bog Mojzesu pokazal skalo, da
jo je udaril s svojo palico in iz nje je v
velikem curku pritekla voda. (Dviganje rok.)
[»Slavite Gospoda!«]
Ampak enkrat se je Mojzes razjezil. (Palci
navzdol.) [»Ooo!«] Bog mu je tokrat naročil,
naj skali z besedo ukaže, naj iz nje priteče
voda za ljudi, toda namesto tega je Mojzes s
palico udaril po njej. (Palci navzdol.) [»Ooo!«]
Čista, bistra voda je pritekla iz nje. (Dviganje
rok.) [»Slavite Gospoda!«] Mojzesu je bilo žal,
da je udaril po skali. Zaradi svoje
neposlušnosti se je moral posloviti od ljudstva
na tej strani Jordana. On ne bo stopil preko
reke v novo deželo. (Palci navzdol.) [»Ooo!«]
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Mojzes je stal tam in opazoval šotore
Izraelcev, kjer se je ravnokar prebujalo
njegovo ljubljeno ljudstvo. Bil je srečen, da
so tik pred vstopom v obljubljeno deželo,
toda poznal je skušnjave, ki so jih čakale v
njihovem novem domu. Vedel je, da jim bo
Gospod kmalu izročil mesta, ki so že bila
zgrajena. (Dviganje rok.) [»Slavite
Gospoda!«] Bog jim bo dal hiše, polne
dobrot, ki jih niso kupili (Dviganje rok.)
[»Slavite Gospoda!«] Poskrbel bo, da bodo
imeli vodnjake, polne vode, ki jih niso
izkopali, (Dviganje rok.) [»Slavite
Gospoda!«], in vinograde ter nasade oliv, ki
jih niso zasadili (Dviganje rok.) [»Slavite
Gospoda!«]. Mojzes je vedel, da bodo,
obdani z vsemi temi dobrotami, zlahka
pozabili, da so vsi ti blagoslovi prišli od
Boga. (Palci navzdol.) [»Ooo!«] V njegovih
očeh so se pričele nabirati solze. »Ne
pozabite ljubiti Gospoda z vsem svojim
srcem in dušo in močjo,« je želel zakričati.
Če bi le upoštevali to, bi bilo vse v redu.
(Dviganje rok.) [»Slavite Gospoda!«]
Nato pa je Božji ljubeči šepet povedal
Mojzesu, kaj naj naredi. Napisati mora
knjigo – peto knjigo v Svetem pismu, ki jo
imenujemo tudi Devteronomi. (Otroci naj
v Svetem pismu poiščejo 5. Mojzesovo
knjigo.) Vanjo bo zapisal zgodbo o Božjih
čudežih in ljubezni ter vodstvu. (Dviganje
rok.) [»Slavite Gospoda!«] Vključil bo tudi
Deset zapovedi ter jim dodal še nekaj
nasvetov, ki bodo pomagali ljudem, da
bodo ostali zvesti svojemu Večnemu
Prijatelju.
»Zapiši to,« je zašepetal Bog. »Zapiši vse,
kar želim, da si zapomnijo.« To je to! Mojzes
je vedel, da je to velika resnica. Ljudstvo ne
bo pozabilo Boga in otroci ga bodo poznali,
ko odrastejo, če bodo pripovedovali Božjo
zgodbo. Morajo jo pripovedovati znova in
znova. Govoriti morajo o Gospodu in ga
slaviti vsak dan!
Pripovedovati morajo zgodbo o Bogu, ko
so doma in kadar potujejo. Znova jo morajo
povedati, ko delajo in ko počivajo. To je bila

rešitev. V tem je bila vsa stvar! In tako
preprosta je bila. Ne pozabi Boga. Vedno ga
ljubi. Vedno pripoveduj njegovo zgodbo.
(Dviganje rok.) [»Slavite Gospoda!«]
Mojzes je povzdignil svoj obraz proti
nebu. Napisal jo bom, se je odločil. Zravnal
je ramena in globoko zajel hladen zrak. Na
poti nazaj proti taboru je bil Mojzes vesel za
svojega čudovitega Boga in Večnega
Prijatelja. Njegov Bog je naš Bog – in vreden
je našega češčenja!

besedno zvezo iz zlate vrste, kakor so
razdeljene tukaj:
1. »Vreden si, naš Gospod in Bog,
2. prejemati slavo in čast in moč,
3. zakaj ti si ustvaril vse.«
4. Raz 4,11
Otroci naj ponovijo svoj del, ko pokažete
na njihovo skupino, tako da bo zlata vrsta
zvenela kot zborovsko recitiranje. Ponovite to
dvakrat, nato pa spodbudite vsako skupino, naj
se nauči še del ene izmed drugih skupin in na
koncu celotno zlato vrsto.

OBNOVA
Razredu hitro zastavite vprašanja. Vse naj
poteka hitro.
1. Imenujte enega od čudežev, ki jih je Bog
naredil po Mojzesu. (Sprejmite odgovore.)
2. Zakaj Mojzes ni stopil v obljubljeno
deželo? (Pozabil je, da je Bog tisti, ki dela
čudeže; ni bil poslušen.)
3. Kaj je razveselilo Mojzesa? (Ko se je
spomnil, kaj je Bog naredil zanj.)
4. Kako se počutiš ti, ko se spomniš, kaj je
Bog naredil zate? (Srečen sem.)
5. Kaj je Mojzesa razžalostilo? (Vedel je, da
bodo ljudje pozabili na Boga, ko bodo dobili
nove hiše.)
6. Kaj je bilo najpomembnejše, kar so si
morali zapomniti Izraelci? (Bog jim je priskrbel
vse, kar so imeli.)
7. Kaj je naredil Mojzes, da bi jim pomagal,
da tega ne bi pozabili? (Napisal je knjigo, ki je
danes zapisana v Svetem pismu.)
8. Katero knjigo bomo mi brali, da nam bo
pomagala, da ne pozabimo?
9. Katero sporočilo si bomo zapomnili?
(BOG JE VREDEN NAŠEGA ČEŠČENJA.)

Proučevanje Svetega pisma
POTREBUJETE
● Sveta pisma
Recite: V Svetem pismu je zapisanih
mnogo besedil, ki nam govorijo, da je Bog
vreden češčenja in slavljenja. Medtem ko
jih bomo brali, se bomo igrali
svetopisemski dvoboj. To mečevanje vam
bo pomagalo ugotoviti, kako hitro lahko
berete svetopisemska besedila. Jaz bom
rekel »Pripravljeni, pozor«… (besedilo) in
nato »Zdaj!« Vi morate vsi hkrati začeti
iskati besedilo v svojem Svetem pismu. Ko
ga najdete, vstanite in ga glasno preberite.
(Odrasli naj pomagajo, kjer je potrebno.
Preberite toliko besedil, kolikor vam dopušča
čas.)
2 Sam 22,4

Ps 86,8.9

Raz 14,7

Ps 29,2

Ps 66,4

Ps 99,9

Zlata vrsta

Lk 4,8

Raz 15,4

Razred razdelite v štiri skupine. Vsaki
skupini dajte dve minuti, da si zapomni eno

Ps 95,6

Raz 5,12.13
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3 Uporaba nauka
Trenutki češčenja
Preberite otrokom naslednje okoliščine:
1. okoliščina: Medtem ko ste na obisku
pri prijatelju, opazite, da so v eni izmed
sob vsi stoli obrnjeni v isto smer. »To pa je
resnično videti kakor kraj češčenja,« rečete
sami pri sebi. Nato opazite, da so stoli
obrnjeni proti televizijskemu zaslonu. Kaj
bi predlagali, naj stori družina, da bi tam
gotovo častili Boga? (Vrteli bi lahko
svetopisemske videe; omejili gledanje televizije;
vzeli bi si čas za branje svetopisemskih zgodb
in molitev; molili bi, naj vam Bog pomaga, da
ga boste častili.)
(Opomba: Otroke izzovite, da ta mesec
doma ugasnejo televizor. Začnejo naj tako, da
ga prvi teden ugasnejo en dan v tednu.
Naslednji teden naj ga ugasnejo dva dneva itd.
To sporočilo bo treba prenesti na vso družino.
Dajte predloge, kako lahko porabijo ta čas.)
2. okoliščina: V vaši hiši želite uvesti čas
za družinsko bogoslužje. Zato vam morajo
vsi obljubiti, da bodo v petek ob sončnem
zahodu doma. Enega izmed članov
družine prosite, naj vam pomaga pri
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načrtovanju večera in kuhanju slastne
hrane. Vsi drugi vam pomagajo pripraviti
mizo, tako da boste lahko skupaj sedli.
Sedaj ste pripravljeni, da načrtujete
posebno bogoslužje, ko ste vsi za mizo. Kaj
bi lahko naredili? (Peli pesmi o Bogu;
povedali najljubše svetopisemske vrste na
pamet; skupaj molili; se pogovarjali o Božjih
blagoslovih, ki ste jih bili deležni v tem tednu;
se ravnali po dejavnostih iz lekcije za petek itd.)

OBNOVA
Opomnite otroke, da je lahko bogoslužje
zabavno, če si vzamemo čas, da ga načrtujemo.
Vprašajte: Koliko vas želi pomagati vaši
družini, da bi vsak dan skupaj častili
Boga? (Naj dvignejo roke.) En način, kako
najti dobre zamisli, je izvajati dnevne
dejavnosti v vaših naukih. Ali obstaja kaj,
zaradi česar s težavo vsak dan častite Boga
skupaj kot družina? (Televizija, zaposlenost s
prijatelji, dejavnosti, ne načrtujemo bogoslužja
itd.) Kadar vam je težko vzeti si čas za
češčenje Boga skupaj z družino, se
spomnite našega sporočila za danes:
BOG JE VREDEN NAŠEGA
ČEŠČENJA.

4 Ponazoritev nauka
Podeli Jezusa
POTREBUJETE
● debel papir ali plakat
● flomastre, voščenke itd .
Otroci naj izdelajo priponke ali plakate v
obliki televizijskega ekrana, nanje naj napišejo
»Odmor za Boga.« Medtem ko izdelujejo svoje
priponke ali plakate, se pogovarjajte o tem, kaj
lahko naredijo s svojimi izdelki. Na primer:
priponke lahko nosijo; svoj plakat lahko
pritrdijo doma na televizijski zaslon. Ko jih
kdo vpraša o njihovem sporočilu o »Odmoru«,
lahko otroci rečejo: BOG JE VREDEN
NAŠEGA ČEŠČENJA.
Recite: Kaj pa, če nimate televizije?
Verjetno obstaja kaj, kar zelo radi počnete,
nekaj, kar bi počeli raje kakor pa častili
Boga. Morate si vzeti odmor od vsake
dejavnosti, za katero porabite veliko
časa – računalniške igrice, pogovori po
telefonu, igranje z najljubšo igračo, branje
itd.

OBNOVA
Ko so priponke dokončane, prosite otroke,
naj počistijo in pospravijo pripomočke. Nato
naj pokažejo, kaj so ustvarili. Nekoga pokličite
naprej in z njim odigrajte vloge. Morda boste

morali povedati otroku, kaj naj reče; kot je
zapisano spodaj:
UČITELJ: Kaj pa imaš, (ime)?
UČENEC: Kaj pa, učitelj?
UČITELJ: Priponko na stvojem ovratniku
(majici).
UČENEC: Ah, to je moja priponka
»Odmora«.
UČITELJ: Odmora? Ali si zašel v težave?
UČENEC: Ne. To me bo spomnilo, da si
moram vzeti čas za Boga. Da ga častim.
UČITELJ: Odlično! Ali obstaja kak
poseben razlog, zaradi katerega želiš častiti
Boga?
UČENEC: BOG JE VREDEN
NAŠEGA ČEŠČENJA.

Zaključek
Recite: Cerkev je še en kraj, kjer častimo
Boga. Kako lahko pokažemo Bogu, da
verjamemo, da je vreden, ko pridemo k
cerkvenemu bogoslužju? (Tako, da smo v
cerkvi tiho, da sodelujemo pri bogoslužju, da
razmišljamo o Bogu in o tem, kako ga imamo
radi itd.) Če imate možnost, izberite pesem iz
pesmarice, ki govori o češčenju, in jo zapojte
skupaj, preden otroci odidejo. Na primer: »Bog
mogočni, slava ti« (PAC št. 9), »Bog, naj ti slava
in hvala doni« (PAC št. 301), »Slava, slava,
našemu Odrešeniku« (PAC št. 302) itd.
Zaključite z molitvijo, v kateri prosite, da bi vsi
resnično častili Boga med bogoslužjem v
cerkvi.
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SNOV ZA OTROKE

Bog je številka ena
Svetopisemska in pomožna besedila
5 Mz 6; OP 356-361
Zlata vrsta
"Vreden si, naš Gospod in Bog, prejemati
slavo in čast in moč, zakaj ti si ustvaril vse, in
zaradi tvoje volje je bilo vse in je bilo
ustvarjeno." (Raz 4,11)
Sporočilo
Bog je vreden našega češčenja.
Ali si se že kdaj preselil v drugo šolo, drugo mesto
ali celo v drugo državo? Kakšna vprašanja si vse imel
v sebi, preden si prispel v novi kraj? Ali si sanjal o
svoji novi sobi? V tej zgodbi bomo brali, kako so
Izraelci vse življenje živeli v šotorih. Zdaj so pa na
meji obljubljene dežele in čakajo na ukaz, da
pospravijo stvari in vstopijo. Mojzes pa si je ravno
tako želel stopiti v to deželo.
Mojzes je stal vzravnano. Ni se premikal.
Jutranji vetrič se je nežno igral z robom
njegove obleke, vendar tega ni opazil. Njegove
oči so bile uprte v tabor – ogromen tabor
Izraelovih sinov, ki se je raztezal po nižini.
Bog je 40 let uporabljal Mojzesa kot
vodnika tega ljudstva. Vodil jih je skozi vse
vrste nevarnosti. Bog je blagoslovil Mojzesa in
po njem naredil osupljive čudeže. Rdeče morje
se je razdelilo, da ga je ljudstvo lahko prečkalo.
Vode pa so se vrnile nazaj v svoj položaj
pravočasno, da so jih rešile od vojske
Egipčanov.
Nekoč je Mojzes v jezi udaril po skali, na
kar je iz nje potekla bistra voda za pitje. Mojzes
je obžaloval, da je udaril po skali. Zavedal se je,
da je Bog rekel, da bo dovolj, da le spregovori.
Ker pa ni ubogal, je bilo Mojzesu prepovedano
stopiti v novo deželo. Moral se je posloviti od
ljudstva, ko so bili še na tej strani Jordana.
Mojzes se je še naprej pogajal z Bogom:
"Gospod Jahve, ... naj grem, prosim, čez, da
vidim lepo deželo." Toda Bog je bil jasen:
"Dosti! Ne govori mi več o tem!" (5 Mz 3,24-26)
Mojzes je sprejel Božjo voljo. Bog pa je
predlagal nekaj, da bi olajšal starčevo
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razočaranje. "Pojdi na vrh Fasge in povzdigni
oči proti zahodu, severu, jugu in vzhodu in
poglej deželo s svojimi očmi! Kajti čez ta
Jordan ne pojdeš." (5 Mz 3,27)
Mojzes je žalostno stal in opazoval šotore
Izraelcev. Ljudstvo, ki ga je ljubil, se je
ravnokar zbujalo. Mnogi med njimi so bili zelo
razburjeni ob misli, da bodo prečkali reko.
Nekateri pa so se bali. Mojzes je zmajal z glavo
in se rahlo nasmehnil. To je najbrž najbolj
trmasta skupina ljudi na tem svetu. Vendar jih
je imel rad – vsakega posameznika!
Nato je Božji ljubeči šepet nakazal
Mojzesu, kaj naj naredi. Moral je napisati še
eno knjigo – peto knjigo v Svetem pismu, ki jo
tudi imenujemo 5. knjiga Mojzesova ali
Devteronomij (Ponovljeni zakon ali postava).
V njej je pisal o Božjih čudežih, njegovi
ljubezni in vodstvu. Prav tako je enkrat zapisal
Deset zapovedi in podal sporočilo, ki bo
pomagalo ljudstvu ostati zvesto svojemu
Prijatelju za vedno.
Mojzes je vedel, da jim bo Bog dal mesta, ki
so že zgrajena. Bog jim je nameraval dati hiše,
polne dobrin. Gospod jih je nameraval
oskrbeti z vodnjaki, ki jih niso sami kopali. In
vinograde in oljčnike, ki jih niso sami nikoli
zasadili. Vse, kar je Gospod prosil, je bilo, da
ga ljubijo. Toda Izraelci bi zlahka pozabili, od
kod so vsi ti blagoslovi prišli. Mojzes je to
dobro vedel.
"Nikar ne pozabite ljubiti Gospoda z vsem
svojim srcem, dušo in močjo," je hotel zavpiti.
Če bi ga le poslušali! Če bi le drugim naprej
povedali to sporočilo! Ljudstvo bi se lahko
spominjalo Gospoda. Otroci ga bodo
spoznali, ko odrastejo – če bodo le dalje
pripovedovali zgodbe o Bogu. Znova in znova
jo morajo povedati. Morajo govoriti o
Gospodu in ga vsak dan slaviti! Doma. V
službi. Ko so na potovanju. In takrat, ko
počivajo. To je bila rešitev. To je bilo vse! In
bilo je tako preprosto. Še naprej ljubi
Gospoda in neprestano pripoveduj zgodbo o
njem!
Bog danes prosi to tudi nas. Ljubimo ga še
naprej. Še naprej govorimo drugim o našem
čudovitem Bogu.

Dejavnosti
SOBOTA
PODELI Z DRUGIMI - Pojdi s svojo
družino na sprehod in raziščite, kaj vse je
naredil Bog. Potem se nekje usedite in
povejte drug drugemu, kaj ste odkrili. Skupaj
preberite Raz 4,11 in potem še zgodbo iz
nauka. Skupaj zapojte neko vašo priljubljeno
pesem hvale Bogu.
NAREDI - Skupaj molite slavilno molitev.
NAREDI - Ko se vrnete domov, napiši
svojo zlato vrsto. Okrasi jo s slikami stvari, ki
jih je Bog ustvaril.
NEDELJA
NAREDI - Preberi s svojo družino 5 Mz
6,1-9. Po vsaki vrsti povej, kaj meniš, kaj
pomeni. Kaj te vrste govorijo družinam, naj
delajo? Pomoči prst v vodo in napiši na vrata
"ljubezen".
NAREDI - "Vreden" pomeni "dovolj
dober". Samo Eden je dovolj dober, da bi ga
častili. Kdo je to? Naredi plakat, na katerem
bo pisalo: "Bog, ti si vreden, da te častim. Ti
si številka 1!" Okrasi ga in ga postavi tja, kjer
ga bodo vsi videli.
NAREDI - Povej ali preberi naglas zlato
vrsto.
PONEDELJEK
BERI - Preberi s svojo družino 1 Jn 5,21.
Kaj je malik? Skupaj se pogovorite o tem.
NAREDI - Zberi v vrečko stvari, ki jih
uporabljaš vsak dan. Na primer: televizijske
novice, video igrice, knjige, računalniške igre,
obleke, igrače. Skupaj s svojo družino
jemljite posamezno te predmete iz vrečke in
povejte, kako določen predmet lahko
postane malik.
NAREDI - Pokaži, da je samo Bog vreden
tvojega češčenja. Spodbudi svojo družino, da
ugasnete TV in imate namesto tega skupno
bogoslužje. Prosi Boga, da ti pomaga pri tem.
NAREDI - Nauči svojo družino zlato vrsto.
TOREK
BERI - Beri skupaj s svojo družino 5 Mz
6,10-12. Najdi tri razloge, zakaj je Mojzes
rekel, naj ljudstvo časti Boga. Kateri so tvoji

razlogi, da častiš Boga? Pogovarjaj se o tem s
svojo družino.
NAREDI - Pojte "Jesus is a winner man"
(Pesem številka 180 v Pesmarici
stezosledcev). Potem molite molitev
proslavljanja Boga.
NAREDI - Glej se v ogledalu, ko govoriš
zlato vrsto.
SREDA
BERI - Med družinskim bogoslužjem
preberi 5 Mz 5,6-21. Koliko zapovedi si
našel? Ali drži ali ne: 5 Mz 6,4-6 kaže, da
Božje zapovedi dejansko govorijo o ljubezni?
Slavi Boga zaradi njegove ljubezni.
NAREDI - Preberi 5 Mz 6,8. Vzemi trak
iz papirja ali blaga in napiši na njega: "Bog je
ljubezen." Potem trak priveži okrog zapestja
ali glave. Pogovarjaj se s svojo družino, kaj
dejansko pomeni to besedilo.
NAREDI - Poskušaj uglasbiti zlato vrsto.
Zapoj jo na neko melodijo ali pa sam ustvari
melodijo za besedilo.
ČETRTEK
NAREDI - Med družinskim bogoslužjem
poiščite v časopisu slike ali imena oseb, ki
jim je izkazana posebna čast. Obkroži slike
in imena. Slavo in čast kažemo, ko koga zelo
spoštujemo ali hočemo biti tej osebi
podobni. Izkazovanje slave in časti je tudi
način bogoslužja.
BERI - Koga edinega častimo? Beri 5 Mz
6,13.14. (Bati se pomeni spoštovanje in češčenje.)
Povej mu to, ko boš molil.
NAREDI - Povej svojo zlato vrsto odraslemu.
PETEK
BERI - Med družinskim bogoslužjem
preberite skupaj 1 Let 16,11.12. Povejte vsi
po vrsti, zakaj želite dati Bogu posebno čast
in slavo. Povejte, kaj je Bog naredil za vas ta
teden. Ko molite, ga slavite zaradi njegove
ljubeče skrbi.
NAREDI - Imejte družinsko bogoslužje
proslavljanja s petjem. En družinski član
začne s pesmijo hvale in slave Bogu, potem
nadaljuje naslednji. Poskušajte ugotoviti,
kako dolgo bo trajalo, preden vam zmanjka
pesmi.
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Bog vodi po poti
SVETOPISEMSKA
IN POMOŽNA
BESEDILA
5 Mz 31 do 34;
Očaki in preroki,
str. 362-370

ZLATA VRSTA
"In ko odidem in
vam pripravim
prostor, pridem
zopet in vas vzamem
k sebi, da boste tudi
vi tam, kjer sem
jaz." (Jn 14,3 CHR)

CILJI
Otroci bodo:
spoznali, da ima
Bog zanje načrte za
večnost,
● čutili navdušenje,
da bodo živeli z
Bogom in ga
večno slavili,
● se odzvali tako,
da bodo načrtovali
živeti z Bogom in
ga večno častiti.

Tema meseca
Vsak dan častimo Boga.

Pregled svetopisemskega nauka
Bog je povedal Mojzesu, da ne bo smel iti v Obljubljeno
deželo, ker ni »veroval v Boga« in je udaril po skali. Mojzes je
izročil Izraelce v roke novega voditelja, Jozueta. Sklical je
ljudstvo in ga opomnil, naj ubogajo Boga in Božje zapovedi
učijo tudi svoje otroke. Nato se je povzpel na goro Nebo. Na
njej mu je Bog pokazal Obljubljeno deželo, preden je umrl.

Nauk o češčenju
Kakor nekoč stari Izrael je tudi sodobni na robu
obljubljene dežele, tik pred tem, da izkusi Božji načrt za
večnost zanje. Kakor Mojzes na gori Nebo tudi njegovo
ljudstvo danes vidi odsev nebeške dežele po Svetem pismu in
Duhu preroštva. Nekateri bodo prej umrli, tako kakor je
Mojzes. Drugi bodo premeščeni tja ob drugem Jezusovem
prihodu, tako kakor je bil Elija. Ampak vsi Božji otroci
bodo zagotovo prišli domov. Tam ga bodo večno častili
pred njegovim obličjem in ga slavili za njegovo neverjetno
milost.

●

SPOROČILO
Hvala Bogu,
zaradi njega bomo
živeli z njim in ga
večno častili.
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Dodatek za učitelje
Bog Mojzesu ni samo pokazal kanaanske dežele, marveč
mu je dal tudi videnje, v katerem je videl prihodnost. To
videnje je vsebovalo odsev Jezusovega križanja, vstajenja in
zmagoslavnega odhoda v nebesa. »Tam mu je bilo razodeto,
da bo on sam eden izmed Zveličarjevih spremljevalcev, ki mu
bodo odprli večna vrata.« (Očaki in preroki, str. 366)
»Če Mojzesovega življenja ne bi oskrunil en greh, ko ni dal
Bogu slave pri izpeljavi vode iz skale v Kadesu, bi stopil v
obljubljeno deželo ter bil prenesen v nebesa, ne da bi videl
smrt. Vendar ni dolgo ostal v grobu. Sam Kristus je z angeli,
ki so Mojzesa pokopali, prišel iz nebes, da bi poklical spečega
svetnika.« (N.d., str 368)
»To je zadnji prizor resnično velikega življenja. Kar se tiče
fizične navzočnosti, je bil Mojzes v prizoru smrti sam. Ampak
umrl je na Božjih rokah; to je bilo dovolj. … Če lahko kdo
umre v navzočničnosti Boga, je to milosten konec, poln
upanja.« (SDA Bible Commentary I, 1076)

ČEŠČENJE

Pregled sporeda
Deli proučevanja Minute

1

r
kada
koli

Dejavnosti

Pozdrav

Ob prihodu Pozdravite otroke pri nič
vratih, prisluhnite
njihovemu veselju ali
težavam.

Uvodne dejavnosti

Do 10

A) Priprava na pot

Molitev in češčenje* Do 10

Občestvo
Pesmi
Misijonska zgodba
Dar

šeleshamer; lepilni trak;
lepilo ali spenjač; katalogi,
revije ali časopisni oglasi;
škarje ali papir in svinčnik
B) Praznjenje
predmeti, ki jih v nebesih ne
potovalnih kovčkov boste potrebovali, kovček
ALI svinčnik in papir

Molitev

2

Pripomočki

Svetopisemski nauk Do 20

Doživeti zgodbo

Proučevanje Svetega
pisma

nič
Pesmarice za otroke
Misijonske zgodbe za otroke
košara za darovanje s
papirnato krono
nič
odrasla oseba, oblečena v
Mojzesa, kostum za
Jozueta in duhovnika,
palica za hojo, dva »zvitka«,
majhna lestev ali stol, črne
plastične vrečke za smeti,
časopisi
Sveta pisma

3

Uporaba nauka

Do 15

A) Krona hvaležnosti izrezek v obliki krone in
pisalo za vsakega otroka
papir in pisalo
B) Jutro prebujenja

4

Ponazoritev nauka

Do 15

Nazaj v prihodnost

šeleshamer, škarje, lepilo,
flomastri, kemični
svinčniki, volna

* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.

Okrasitev prostora
Glej nauk 9.
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POUČEVANJE NAUKA

Pozdrav
Pozdravite otroke ob prihodu.
Povprašajte jih, kako so preživeli teden; ali so
naleteli na kakšno težavo, ali se jim je zgodilo
kaj neprijetnega, česa so se razveselili. Nato je
na vrsti uvodna dejavnost, ki ste si jo izbrali od
danih možnosti.

1 Uvodne dejavnosti
Izberite dejavnost ali dejavnosti, ki vam
najbolj ustrezajo.
M
O
Ž
N
O
S
T
A

Priprava na pot
POTREBUJETE
● šeleshamer
● lepilni trak, lepilo ali spenjač
● kataloge, revije in ali
časopisne oglase
● škarje za vsakega otroka
● papir in pisalo

Recite: Pripravimo se na potovanje.
Spomnite se nekega posebnega kraja,
kamor bi radi šli. Otroci naj preganejo kos
šeleshamerja, nato pa ga zlepijo ali spnejo
strani, tako da naredijo kuverto, kamor bodo
»zložili« slike. Otroci naj iz katalogov, revij ali
časopisov izrežejo slike predmetov, ki bi jih
radi vzeli s sabo na potovanje. (Možnost:
Otroci naj naredijo sezname.)

Bog.) Kako se pripravljamo na pot v
nebesa? (Vsak dan smo v stiku z Jezusom;
ljubimo ga; častimo ga; radi imamo ljudi;
ubogamo njegove zapovedi z njegovo močjo,
itd.) Kaj boste naredili, ko pridete v
nebesa? (Častili in slavili Jezusa pred njegovim
obličjem; naučili se bomo novih stvari; živeli
bomo v občestvu s tistimi, ki bodo tam, itd.)
To me spomni na današnje sporočilo.
Najprej ga bom povedal jaz, nato pa ga
povejmo skupaj:
HVALA BOGU, ZARADI NJEGA
BOMO ŽIVELI Z NJIM IN GA
VEČNO ČASTILI.

M
O
Ž
N
O
S
T
B

Praznjenje potovalnih
kovčkov
POTREBUJETE
● kovček, poln stvari (glejte
dejavnost)
● pisalo in papir

Razredu dajte poln kovček (vsaj deset
predmetov), naj ga spraznijo in vsebino zmečejo
na kup, da ga bodo lahko vsi videli. Recite:
Razvrstite stvari in dajte stran vse, česar v
nebesih NE BOSTE POTREBOVALI.
Lahko pa naredijo tudi seznam teh stvari. Za
vsak predmet, ki ga zavržejo, naj vam povedo,
zakaj. (Primeri: pulover in odeja, ker tam ne bo
mrzlo; robci, ker tam ne bo alergij ali prehladov;
očala, ker nihče ne bo slabo videl; žarnice, ker
ne bo noči.)

OBNOVA
OBNOVA
Ali uživate, kadar načrtujete potovanje?
(Da, ne.) Včasih je priprava na pot ravno
tako zabavna kakor potovanje samo. Vsi se
pripravljamo na potovanje. Ali veste, kam
gremo? (V nebesa.) Na glas preberite Jn 14,3.
Pripravljamo se na potovanje v nebesa! Ali
veste, zakaj? (Da bomo lahko tam, kjer je
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Bog načrtuje popoln kraj, kjer bomo
živeli. Kako pa bomo prišli tja? Na glas
preberite Jn 14,3. (Jezus bo prišel nazaj na
zemljo, da nas odpelje tja.) Zakaj to dela?
(Ker nas ljubi.) Kako se počutite, ko
razmišljate o tem, da boste šli tja?
(Navdušen, komaj čakam itd.) Naštejte nekaj
stvari, za katere upate, da jih boste tam

počeli. (Preživljanje časa z Jezusom;
potovanje skozi vesolje; srečanje z Mojzesom,
Petrom, Pavlom, mojim dedkom itd; češčenje
in slavljenje Jezusa pred njegovim obličjem.)
To nas pripelje do današnjega sporočila.

Povejte sporočilo, nato pa prosite otroke, naj
ga ponovijo skupaj z vami.
HVALA BOGU, ZARADI NJEGA
BOMO ŽIVELI Z NJIM IN GA
VEČNO ČASTILI.

Molitev in češčenje

r
kada
koli

Občestvo
Pogovorite se z otroki, kako so preživeli teden. Vprašajte jih, kako so čez
teden doživljali svetopisemski nauk. Toplo pozdravite obiskovalce in jih
predstavite. Ne pozabite na rojstne dneve in posebne dogodke.

Pesmi
»Bog dober je« (Pesem številka 8 v Pesmarici stezosledcev)
»Kmalu, kmalu že« (Pesem številka 65 v Pesmarici stezosledcev)
»Po zlatih ulicah« (Pesem številka 121 v Pesmarici stezosledcev)
»Odločil sem se Bogu slediti« (Pesem številka 99 v Pesmarici stezosledcev)
»Z glasom trobente« (Pesem števika 325 v Pesmarici adventistične cerkve)

Misijonstvo
Uporabite zgodbo iz Misijonskih zgodb za otroke. Pomagajte otrokom
prepoznati koga, ki se je veselil nebes ali drugega Jezusovega prihoda.

Darovanje
POTREBUJETE
● košarico za darovanje s sliko krone
Recite: Naši darovi so namenjeni v pomoč drugim, da se učijo o
Jezusu, tako da bodo pripravljeni iti v nebesa z njim in ga večno častiti.

Molitev
Skupaj zapojte pesem, ki govori o Jezusovem prihodu. Nato skupaj molite:
»Dragi Jezus, večno želimo živeti s tabo. Prosim, pridi kmalu.«
* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.
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2 Svetopisemski nauk
Doživeti zgodbo
POTREBUJETE
● odraslo osebo, oblečeno v Mojzesa
● kostume za Jozueta in duhovnika
● sprehajalno palico
● dva »zvitka« (zvijte list papirja in
ga zvežite z vrvico)
● majhno lestev ali stol
● črne plastične vrečke za smeti
● časopise
Scena: Naredite goro tako, da zmečkate
časopisni papir in ga natlačite v črne vreče za
smeti. Vreče položite okoli pručke ali stola, da
naredite »skale«.
Osebe: Mojzes (odrasla oseba), Jozue,
duhovnik. Prosite enega izmed odraslih, naj
pride v razred, oblečen v Mojzesa, in naj
uporablja sprehajalno palico.
Kostumi: Mojzes – kopalni plašč, krpa za
brisanje posode in elastični trak za pokrivalo.
Jozue in duhovnik – prevelike majice s
kratkimi rokavi in kopalni plašč.
(Opomba: Besedila, zapisanega spodaj, si ni
treba zapomniti. Naj se ga »Mojzes« dobro
nauči pred sobotno šolo. Najpomembnejše je,
da otroci dojamejo glavne zamisli.)
Povejte tole zgodbo:
Učitelj reče: Danes imamo posebnega
gosta.
(Mojzes vstopi in se postavi pred otroke,
pod roko nosi dva »zvitka«, naslanja se na
svojo sprehajalno palico in govori z
»utrujenim« glasom.)
»Pozdravljeni, dragi moji Izraelovi otroci.
To pa je bilo potovanje, iz Egipta do sem.
Ampak sedaj smo tukaj, na robu Kanaana.
Bog je bil dober z nami teh štirideset let,
kajne? V puščavi nam je dajal hrano in vodo.
Naši čevlji in obleka se niso izrabili. Bog nas

102 DESETI NAUK

je zaščitil pred kačami in drugimi
puščavskimi živalmi. Ampak še vedno ni
končal z vami! Še vedno ima čudovit načrt za
vsa leta vašega življenja.
Kmalu boste prečkali reko in stopili v
Božjo deželo, ki nam jo je obljubil pred
nekaj časa. Ampak jaz ne grem z vami. Sto
dvajset let sem star in ne morem več biti vaš
vodja. Ali se spomnite, ko sem v puščavi
udaril po skali, namesto da bi ji spregovoril,
kakor mi je naročil Bog? Zaradi tega se
moram posloviti od vas na tej strani Jordana.
Jozue, stopi sem. (Jozue se postavi poleg
Mojzesa. Mojzes položi svoje roke na
njegova ramena.) Ti si tisti, ki bo popeljal to
ljudstvo v obljubljeno deželo. Sam Gospod
te bo vodil in bo s tabo. Ne bo te razočaral
ali zapustil, zato ne izgubi poguma in se ne
boj.
Zate, duhovnik, pa imam nekaj. (Mojzes
izroči duhovniku enega od »zvitkov«.) To je
Božji zakon. Dobro se ga nauči. Vsakih
sedem let preberi ta zakon za praznik
šotorov. Vsi ga morajo slišati in se naučiti
častiti Boga ter poslušno ubogati njegove
nauke.
(Mojzes se ponovno obrne k Jozuetu in
mu izroči drugi zvitek.) Jozue, to je pesem, ki
sem jo napisal z Božjo pomočjo. Pomagaj
ljudem, da se je naučijo to pesem.
Opominjala jih bo, naj služijo samo Bogu.
(Mojzes se obrne nazaj k ljudstvu.) Ne
pozabite na Boga in dolgo boste živeli v
deželi, ki vam jo bo kmalu izročil. Če pa se
boste obrnili stran od njega in častili malike,
ki jih častijo sedanji prebivalci, ne boste
obdržali te dežele. Vedno se spominjajte
Gospoda. On je vaše življenje. Pazite, da
boste poslušni zapovedim, ki vam jih je dal
Bog. Ponavljajte jih svojim otrokom, da ga
bodo tudi oni zvesto ubogali. Ti nauki niso
prazne besede; so vaše življenje. Sedaj pa
moram oditi. Bog mi je naročil, naj se
povzpnem na goro Nebo.
(Mojzes se obrne stran in gre do lestve.
Jozue gre z njim. Mojzes se rokuje z

Jozuetom in spleza na lestev ali pa stopi na
stol. Z eno roko si zasenči oči, kakor da
gleda nekaj zelo oddaljenega.)
Da, Gospod! Tam je! Vidim lahko celotno
Obljubljeno deželo! Lahko vidim, da bo
nekega dne vse to pripadalo tvojemu
ljudstvu, vse tja do morja! Na severu vse do
mesta Dan! Vidim deželo, ki jo boš dal Judi!
Hvala ti, Gospod! Ni me strah smrti. Vem,
da imaš ti načrt zame prav tako, kakor ga
imaš načrt za vse svoje otroke. Vem, da boš
ti z mano.«
(Mojzes stopi dol in zapusti sobo.)
Voditelj/učitelj: V Izraelu ni bilo nikoli
več takšnega preroka, kakršen je bil
Mojzes. Bog je govoril z njim iz oči v oči.
Sam Gospod je bil z Mojzesom, ko je umrl.
In Bog ga je pokopal. Ampak Mojzes ni
ostal v grobu. Bog ga je kmalu vzel v
nebesa, da bi bil za večno z njim. Prav
tako, kakor je Bog imel načrt za Mojzesa,
ga ima tudi za nas.
HVALA BOGU, ZARADI NJEGA
BOMO ŽIVELI Z NJIM IN GA
VEČNO ČASTILI.

OBNOVA
Vprašajte: Kdo ima načrt za vaše večno
življenje? (Bog.) Kaj menite o Bogu, ki želi
večno živeti z vami? (Ljubim ga, želim se mu
zahvaliti.) Ustavite se in molite, slavite Boga in

se mu zahvalite. Sedaj pa ponovimo skupaj
naše sporočilo:
HVALA BOGU, ZARADI NJEGA
BOMO ŽIVELI Z NJIM IN GA
VEČNO ČASTILI.

Zlata vrsta
Zapojte zlato vrsto na ustrezno melodijo
(»Shall We Go for a Walk Today«?)
»In ko odidem in vam pripravim prostor,
pridem zopet in vas vzamem k sebi, da boste
tudi vi tam, kjer sem jaz.« Jn 14,3

Proučevanje svetega pisma
POTREBUJETE
● Sveta pisma
Recite: Današnji svetopisemski nauk
pravi, da je Mojzes, tik preden je umrl,
napisal pesem, ki naj bi Izraelu pomagala,
da ne bi pozabili, da morajo častiti edino
Boga. Pesem je zapisana v 5 Mz 32. Skupaj
preberite 5 Mz 32,1-4.7-12. Odrasli naj
pomagajo, kjer je potrebno.
Mojzes je napisal še eno pesem, ko je
postal voditelj Izraelcev. Najdite to pesem
v 2 Mz 15. Preberimo 2 Mz 15,1-5.9-13.
Zakaj je Mojzes napisal to pesem? Nekdo
naj na glas prebere vrste 2 Mz 15,26-28. (Bog
je ravnokar rešil Izraelce pred faraonom pri
Rdečem morju.)
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3 Uporaba nauka
A) Krona hvaležnosti
POTREBUJETE
● izrezke v obliki krone za vsakega
otroka
● pisalo za vsakega otroka
Vsakemu otroku dajte izrezek v obliki
krone. Recite: Te krone nas spominjajo na
to, da bomo večno živeli s kraljem Jezusom
in ga častili. Na svojo krono napišite
sporočilo hvaležnosti Jezusu za prostor v
nebesih, ki ga pripravlja za nas. Ne
pozabite se podpisati. Odrasli naj pomagajo,
kjer je potrebno.
Oblikujte krog in povabite otroke, naj
pokažejo svoje krone ter preberejo sporočila za
Jezusa kot neke vrste molitev. Spodbudite jih,
da odnesejo svoje krone domov in jih
postavijo tja, kjer jih bodo vsi videli.

B) Jutro prebujenja
POTREBUJETE
● papir in pisalo za vsakega otroka
Vsakemu otroku dajte list papirja in pisalo.
Pokažite otrokom, kako naj list razdelijo na tri
dele.
Recite: Prišel je čas za spanje. Morda
nihče ne bo opazil in boste lahko dlje ostali
pokonci. Zato nič ne rečete. Nato pa se
zasliši naznanilo: »Čas za posteljo!«
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Kaj mislite o tem, da morate iti v
posteljo? Na prvi del svojega lista zapišite
nekaj besed, ki izražajo vaše občutke. Ali
pa narišite risbico. Dajte jim tri minute. Nato
prosite prostovoljce, naj povedo, kaj si mislijo
o tem, da morajo v posteljo.
Na drugi del napišite z besedami ali pa
pokažite z risbo, kaj vidite in v čem
uživate, ko se zjutraj prebudite. Dajte jim tri
minute, nato pa jih prosite, naj podelijo svoje
občutke. Njihovi občutki bodo najverjetneje
mešani.
Na tretji del zapišite z besedami ali pa
narišite risbo svojega obraza na dan
vstajenja, ko bo prišel Jezus. Medtem ko
otroci napredujejo s svojimi izdelki, jih vi
spodbudite, da spregovorijo o svojih občutkih.
Kaj boste najprej videli ali naredili tisto
jutro prebujenja? Potrdite vse odgovore;
povejte, kako se veselite, da boste zrli v
Jezusov obraz. Kaj pravi dobra novica? Mi
bomo z Jezusom!

OBNOVA (za obe dejavnosti)
Vprašajte: Kakšni so vaši občutki glede
tega, da boste videli Jezusa? Dajte jim čas za
odgovore, nato pa recite: Ko je Mojzes umrl,
je vedel, da je Bog z njim. Kmalu po smrti
je bil Mojzes obujen in Bog ga je vzel v
nebesa, da bi tam večno živel z njim. To
nam pomaga razumeti, da bodo vsi, ki
umrejo v Jezusu, obujeni, ko On pride, in
bodo za večno živeli z njim. Mojzesova
zgodba nam govori:
HVALA BOGU, ZARADI NJEGA
BOMO ŽIVELI Z NJIM IN GA
VEČNO ČASTILI.

4 Ponazoritev nauka
Nazaj v prihodnost
POTREBUJETE
● šeleshamer
● škarje
● lepilo
● flomastre/pisala
● volno
Pomagajte otrokom izrezati zložen
šeleshamer v obliki rakete.
Zunanjo stran čestitke naj otroci okrasijo in
z besedami napišejo: »Čaka te pomembna
prihodnost!« Notri lahko napišejo ali pa
prepišejo zlato vrsto ter okoli nje prilepijo
nekaj barvne volne.

OBNOVA
Razpravljajte o tem, komu bi lahko podarili
to čestitko. Na glas preberite Jn 14,3. Vprašajte:
Če vas kdo vpraša, kaj pomeni ta čestitka,
kaj mu boste odgovorili? (Bog ima načrt, da
bo prišel nazaj in nas vzel s sabo, da bomo živeli
z njim. Vsak dan ga bomo častili iz oči v oči.)
Kakšni boste videti, ko mu boste povedali to
čudovito novico? (Srečno, navdušeno, kakor da
oni to verjamejo.) Ponovimo naše sporočilo:
HVALA BOGU, ZARADI NJEGA
BOMO ŽIVELI Z NJIM IN GA
VEČNO ČASTILI.

Zaključek
Prosite enega izmed otrok, naj za konec
moli in tako pove Jezusu, da komaj čakamo, da
ga bomo videli in ga večno častili.
Nato zapojte »Kmalu, kmalu že« (Pesem
številka 65 v Pesmarici stezosledcev).
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SNOV ZA OTROKE

Bog vodi po poti
Svetopisemska in pomožna besedila
5 Mz 31 do 34; Očaki in preroki, str. 362-370
Sporočilo
Hvala Bogu, zaradi njega bomo živeli z
njim in ga večno častili.
Zlata vrsta
"In ko odidem in vam pripravim prostor,
pridem zopet in vas vzamem k sebi, da boste
tudi vi tam, kjer sem jaz." (Jn 14,3 CHR)
Ali si kdaj pomagal pri načrtovanju presenečenja?
Pravo veselje je, ko poskušamo koga presenetiti. Še bolj
zabavno je, ko pripravljamo vse za to. Toda včasih ni
dovolj časa za vse priprave. Ali še slabše: po
opravljenih pripravah moraš nekam oditi in ne boš
mogel sam videti, kako bo presenečenje delovalo. Nekaj
podobnega se je zgodilo Mojzesu pri koncu njegovega
življenja.
Bog je vodil Mojzesa, Mojzes pa je varno
vodil Izraelce mnoga leta. Prepotovali so dolgo
pot iz Egipta do roba Obljubljene dežele. Zdaj
so bili pred tem, da stopijo v deželo. Mojzes je
želel iti z njimi. Toda Bog je rekel Mojzesu, da
ne more. Moral se je posloviti od svojega
ljudstva.
In tako je Mojzes napisal sporočilo zanje.
Danes ga poznamo pod imenom 5. Mojzesova
knjiga. V njej jih je Mojzes spomnil na vse
čudovite stvari, ki jih je Bog naredil zanje.
Spomnil jih je na to, da ima Bog zanje še
vedno čudovit načrt. "Ne pozabite na Boga in
ga častite in boste dolgo živeli," je napisal
Mojzes. "Toda če obrnete svoje srce stran od
njega in boste častili druge bogove, ne boste
dolgo živeli v deželi."
Potem je Mojzes zadnjič odložil svoje pero
ter šel k ljudstvu in mu govoril. "Star sem 120
let," jim je povedal. "Nisem več zmožen, biti
vaš vodja. Gospod mi je rekel, da ne bom
prečkal Jordana in da ne bom šel v Kanaansko
deželo."
Ljudje so zgroženi gledali drug v drugega.
Mojzes tega najbrž ne misli resno! Le kaj se bo
zgodilo z njimi brez njega? Le kaj bodo počeli
brez njega?
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"Gospod Bog bo šel pred vami. Jozue bo
vaš vodja, kakor je Bog rekel," je nadaljeval
Mojzes. "Bodite odločni in polni zaupanja. Ne
bojte se."
Potem je Mojzes poklical Jozueta, naj se
postavi poleg njega. Položil je svoje roke nanj.
"Ti boš vodil te ljudi v Kanaan. Videl jih boš
živeti v deželi, ki jo je Bog obljubil," je rekel.
"Sam Gospod te bo vodil in bo s teboj. Ne bo
se ti izneveril in te ne bo zapustil. Zato nikar
ne izgubljaj poguma in se ne boj."
Nato se je Mojzes obrnil k duhovnikom.
Dal jim je kopijo postave, ki mu jo je Bog dal
napisati – Deset zapovedi. Duhovniki so
postavo morali dobro poznati. "Na koncu
vsakih sedem let," je rekel, "glasno berite to
postavo ob prazniku šotorov. Berite tako, da
vsakdo lahko sliši, in ne pozabite častiti
Gospoda."
Na koncu je Mojzes dal Jozuetu prepis
čudovite pesmi, ki mu jo je sam Bog pomagal
napisati. "Nauči ljudstvo to pesem. Spominjala
jih bo na to, da naj služijo samo Bogu."
Ljudstvo je tiho poslušalo, ko je Mojzes bral
pesem.
In takrat je Mojzes izgovoril Izraelcem
svoje zadnje besede: "Glejte, da boste
izpolnjevali zapovedi, ki sem vam jih danes
dal," jih je prosil. "Ponavljajte jih svojim
otrokom, da bodo lahko zvesto izpolnjevali
Božje nauke. To niso prazne besede – od njih
je odvisno vaše življenje."
Še isti dan je Bog rekel Mojzesu, naj se
povzpne na goro Nebo. Tam je Gospod
preživel poseben čas z Mojzesom, da bi ga
hrabril. Preden je Mojzes umrl, mu je Bog
pokazal Obljubljeno deželo. Sveto pismo pravi,
da je Mojzes videl vso deželo. Vse tja do
najsevernejšega mesta v Danovi deželi. Vse tja
do morja na zahodu. In južne predele, ki so
pozneje postali Judova dežela.
Mojzes je umrl na gori. Umrl je spokojno,
kakor je Bog rekel, da bo.
Sam Gospod osebno je pokopal Mojzesa.
Toda on ni ostal v grobu. Kmalu potem ga je
Bog obudil in ga vzel k sebi, da bi večno živel
z njim na nebu. Mojzes je tam tudi danes.
Nikoli v Izraelu ni bilo preroka, kakršen je
bil Mojzes. Bog je imel zanj načrt. Ima ga tudi
za nas.

Dejavnosti
SOBOTA
NAREDI - Če je možno, pojdi s svojo
družino na vrh nekega hriba in tam berite
zgodbo iz nauka. Potem se ozri s hriba.
Predstavljaj si v domišljiji, da je obljubljena
dežela tam nekje v daljavi. Poskušaj si
predstavljati, kako se je počutil Mojzes. Bil je
tako blizu in vendar ni mogel v Kanaan. Ali
si želiš, da bi bil danes na nebu? Kako se
počutiš, ko pomisliš, da boš šel tja? Skupaj
preberite Jn 14,1-3.
NEDELJA
NAREDI - Med družinskim bogoslužjem
daj vsakemu svinčnik in list papirja. Povej
vsem, naj narišejo svoj obraz, kakršnega si
zamišljajo, da bi bil, če bi dobili večjo vsoto
evrov. Potem naj narišejo drug obraz,
kakršnega si zamišljajo, da bi bil, če bi slišali,
da se morajo naslednji teden seliti.
PODELI Z DRUGIMI - Skupaj preberite
zlato vrsto. Kateri narisani obraz kaže, kako
se počutiš glede Jezusove obljube? Napiši
svojo zlato vrsto pod tisti obraz. Pogovorite
se o pomenu te vrste. Ko boste molili,
povejte Jezusu, kako prijetno vznemirjeni ste
zaradi tega, in se mu zahvalite!
PONEDELJEK
BERI - Skupaj berite med družinskim
bogoslužjem 5 Mz 30,15-19. Pogovarjajte se o
tem, kdo dejansko ponuja življenje. Kdo vam
ponuja smrt? Koga si izbral, da ga boš častil?
NAREDI - Pojte »Bog dober je« (Pesem
številka 8 v Pesmarici stezosledcev). Povej Bogu
zdaj, da ga ljubiš tudi ti. Zahvali se mu za
obljubo čudovitega življenja z njim, ki bo večno!
NAREDI - Nauči svojo družino zlato vrsto.
TOREK
PODELI Z DRUGIMI - Kaj bo, če se boš
napačno odločil za kaj, kar ti bo preprečevalo
častiti Boga? Ali ti bo Bog odpustil? Preberi s
svojo družino 5 Mz 30,2.3.9.10. Katere
obljube je Bog še dal Izraelu? Preberi 5 Mz
3,4.5. Kaj zate pomeni to besedilo?

NAREDI - Izreži iz papirja vlak. Napiši
na njega: "Odločil sem se ostati na poti – na
poti v nebo!" Postavi ga na kraj, kjer ga boš
videl vsako jutro.
NAREDI - Povej ali preberi zlato vrsto.
Pojte pesem »Odločil sem se Bogu slediti«
(Pesem številka 99 v Pesmarici stezosledcev)
SREDA
BERI - Preberi skupaj s svojo družino 5
Mz 34. Po čem se je Mojzes razlikoval od
ljudi ali v čem je bil podoben ljudem, ki so v
današnjem času stari 100 let? Skupaj berite
Mt 17,1-5; Mr 9,1-8; Lk 9,28-36. Kje je
Mojzes danes? Kako veš?
NAREDI - Skupaj povejte zlato vrsto,
potem zapojte "Z glasom trobente" (Pesem
številka 325 v Pesmarici adventistične cerkve)
ČETRTEK
BERI - Med družinskim bogoslužjem
preberi Raz 21,10-12.18-21; Raz 22,1-5.
Pogovarjajte se o nebesih in povejte, kaj bi
tam radi videli in kaj bi tam najraje delali.
Kako dolgo Bog želi, da boš živel z njim?
NAREDI - Razporedi pravilno črke in
napiši besedo na črtice: ENČOV
_ _ _ _ _ . Če je to tako, potem te Bog res
zelo ljubi!
NAREDI - Povej zlato vrsto in se zahvali
Bogu, ker je naredil zate prostor v nebesih.
PETEK
PODELI Z DRUGIMI - Pogovarjajte se
med družinskim bogoslužjem o tem, kakšna
bo sobota v nebesih. Preberite skupaj Iz
66,22.23. Potem se pogovarjajte o stvareh, ki
jih boste želeli opravljati z Jezusom ob
sobotah. Prikaži nekatere od teh stvari s
pantomimo, tvoja družina pa naj poskuša
prepoznati, kaj je to.
NAREDI - Nariši sliko nebes. Nanjo
napiši zlato vrsto. Na hrbtno stran napiši
imena vseh, za katere bi rad, da bodo tudi
tam. Moli za vsakogar, ki je na tem seznamu.
NAREDI - Pojte "Jezus te vabi na svatbo
zdaj« (Pesem številka 131 v Pesmarici
stezosledcev)
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Na čigavi strani si
SVETOPISEMSKA
IN POMOŽNA
BESEDILA
Joz 5,13 do 6,5;
Očaki in preroki,
str. 376-279

ZLATA VRSTA
"Ne bodi vam srce
plašno. Verujte v
Boga, tudi v mene
verujte." (Jn 14,1)

CILJI
Otroci bodo:
spoznali, da
lahko svoje življenje
izročijo – ob vsakem
času, vsak dan – v
Božje roke,
● čutili, da je Bog
neverjeten,
● se odzvali tako,
da ga bodo vsak dan
častili.

Tema meseca
Vsak dan častimo Boga.

Pregled svetopisemskega nauka
Jozue je po prečkanju Jordana odšel do mesta, od koder je
lahko videl Jeriho. Prosil je za Božjo pomoč. Pred njim se je
prikazal poveljnik nebeške vojske z mečem v rokah. Jozue ga
je vprašal: »Ali si naš ali od naših sovražnikov?« Ko je
poveljnik povedal, kdo je, je Jozue padel na kolena in ga častil
ter vprašal, kakšno sporočilo ima Gospod zanj. Gospod mu je
ukazal, naj sezuje svoje sandale, saj je mesto, na katerem je
stal, sveto.

Nauk o češčenju
Naš neverjeten Bog je večji in močnejši kakor kakršnakoli
težava ali ovira v našem vsakdanjem življenju. Naša »Jeriha«
so samo priložnosti za Boga, da ponovno dokaže svojo moč
in ljubezen. Vabi nas, da se dnevno odzivamo na njegovo
ljubezen tako, da izročamo svoje življenje njemu kot izraz
češčenja – da se vsak dan znova odločimo, da mu bomo
dovolili, da je Gospod našega življenja.

●

SPOROČILO
Vsak dan lahko
častimo našega
Boga, ki zbuja
spoštovanje.
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Dodatek za učitelje
»Tisti, ki se morajo v svojih izkušnjah
spopasti s strašnimi 'Jerihi', se
morda obrnejo po pomoč k
tem nevidnim silam in
prejmejo zagotovilo,
kakor ga je Jozue, da
so nebeški viri
dostopni vsem, ki
verujejo. … Kot
Poveljnik bo
tam sam
Gospod,
nadzoroval in
razporejal,
dajal ukaze in
poveljeval.«
(SDA Bible
Commentary
II, str. 195)

ČEŠČENJE

Pregled sporeda
Deli proučevanja Minute

1

Dejavnosti

Pozdrav

Ob prihodu Pozdravite otroke pri nič
vratih, prisluhnite
njihovemu veselju ali
težavam.

Uvodne dejavnosti

Do 10

A) Napihovanje
balonov
B) Kazalec moči

r
kada
i
l
ko

Molitev in češčenje* Do 10

Občestvo
Pesmi
Misijonska zgodba
Dar
Molitev

2

Pripomočki

Svetopisemski nauk Do 20

Doživeti zgodbo

Proučevanje Svetega
pisma

prazna plastenka, balon,
okoli 50 g kisa, približno ena
žlica (15 g) pecilnega praška
nič
nič
Pesmarice za otroke
Misijonske zgodbe za otroke
košara za darovanje z
baterijo, na kateri je
nalepka z napisom »Bog«
pesem o molitvi
kostumi za prikaz
svetopisemske zgodbe
(kopalni plašči, prevelike
majice s kratkimi rokavi,
pokrivala), meči (metrske
palice, leseni klini, bambus
itd.) za polovico otrok
Sveta pisma, zelena ali bela
tabla, kreda ali flomaster

3

Uporaba nauka

Do 15

Grozljive razmere

ena kopija lista »Grozljive
razmere« za vsakega otroka

4

Ponazoritev nauka

Do 15

»Priročni« opomnik

šeleshamer, barvice ali
flomastri, varnostne
sponke ali lepilni trak

* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.

Okrasitev prostora
Glej nauk 9.
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Pozdrav
Pozdravite otroke ob prihodu. Povprašajte
jih, kako so preživeli teden; ali so naleteli na
kakšno težavo, ali se jim je zgodilo kaj
neprijetnega, česa so se razveselili. Nato je na
vrsti uvodna dejavnost, ki ste si jo izbrali od
danih možnosti.

1 Uvodne dejavnosti
Izberite dejavnost ali dejavnosti, ki vam
najbolj ustrezajo.
M
O
Ž
N
O
S
T
A

Napihovanje balonov
POTREBUJETE
● prazno plastenko
● balon
● približno eno žlico (15 g)
pecilnega praška
● okoli 50 g kisa
● žlico

Vsakemu otroku dajte nenapihnjen balon.
Pomagajte vsakemu vsuti približno eno žlico
(15 g) pecilnega praška v balon. Nato nalijte
približno 2,5 cm kisa v prazno plastenko.
Balon pritrdite na vrat steklenice, tako da ne
bo uhajal zrak. Balon postavite pokonci, tako
da bo pecilni prašek padel iz njega v kis.
Opazujte, kako se bo balon napihnil!

OBNOVA
Vprašajte: Ali je bilo to neverjetno? Ali se
vam je zdelo lepo, da ste lahko napihnili
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balon brez pihanja in puhanja? Ali je to
podobno čemu, kar lahko naredi Bog?
(Da.) Čemu? (Bog je lahko z nami, mi pa ga
ne moremo videti; sprejmite njihove
odgovore.) Dobra novica je ta, da je Bog z
nami vsak dan – ves čas. Ali se mu ne
pozabite zahvaliti in ga vsak dan častiti?
Kaj je naše sporočilo? Ponovimo ga skupaj:
VSAK DAN LAHKO ČASTIMO
NAŠEGA BOGA, KI ZBUJA
SPOŠTOVANJE.

M
O
Ž
N
O
S
T
B

Kazalec moči
Učence razdelite v pare. Ena oseba iz
vsake dvojice naj položi kazalec roke na
vrh svoje glave ter ga drži tako trdno,
kolikor lahko. Druga oseba ga poskuša
premakniti tako, da močno potegne.
Potiskanje in porivanje ne velja!
Zamenjajte vloge.

OBNOVA
Vprašajte: Kaj ste mislili, da se bo
zgodilo, preden smo počeli to? (Prisluhnite
odgovorom) Kaj vas je najbolj presenetilo
pri tem? (Nisem vedel, da sem tako močan.)
Ali ste mislili, da ima vaš prst lahko takšno
moč? (Ne.) Od kod dobimo moč? (Od Boga.)
Kako Bog kaže to moč? (V naravi, v
uslišanih molitvah, ko nam pomaga, da se
spremenimo.) Kaj menite o Božji moči? (Je
strah zbujajoča itd.) Ko se ustavimo in
razmišljamo o Bogu in njegovi moči, ga
častimo. To nas pripelje do našega
sporočila:
VSAK DAN LAHKO ČASTIMO
NAŠEGA BOGA, KI ZBUJA
SPOŠTOVANJE.

Molitev in češčenje

r
kada
koli

Občestvo
Pogovorite se z otroki, kako so preživeli teden. Vprašajte jih, kako so
minuli teden doživljali svetopisemski nauk. Toplo pozdravite obiskovalce in
jih predstavite. Ne pozabite na rojstne dneve in posebne dogodke.

Pesmi
»Whose Side Are You Leaning on« (Pesem številka 179 v Pesmarici
stezosledcev)
»Veš li koliko je zvezdic« (Pesem številka 158 v Pesmarici stezosledcev)
»Raduj se v Gospodu vedno« (Pesem številka 131 v Pesmarici
stezosledcev)

Misijonstvo
Uporabite zgodbo iz Misijonskih zgodb za otroke. Pomagajte otrokom
prepoznati Božjo moč.

Darovanje
POTREBUJETE
● košarico za darovanje z baterijo za žepno svetilko z nalepko
z napisom »Bog«
Recite: Dobra baterija daje žepni svetilki moč, da deluje. Če je v nas
Bog, nam daje moč za vsakodnevno življenje. Brez njega bi bili kakor
žepne svetilke brez baterije. Veliko ljudi nima moči v svojem življenju,
ker nimajo vsak dan Boga. Svoje darove prilagamo, da bodo tudi drugi
lahko spoznali Božjo moč.

Molitev
POTREBUJETE
● molitveno pesem
Otroci naj zapojejo molitev. Na primer »Oče, rad slavim te« ali kakšno
drugo pesem. To niso pesmi za pred molitvijo, marveč dejansko molitve.
Opomnite otroke, naj razmišljajo o tem, kar pojejo. Zaključite z besedno
molitvijo.
* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.
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2 Svetopisemski nauk
Doživeti zgodbo
POTREBUJETE
● kostume za prikaz
svetopisemske zgodbe za vse
otroke
● palice, ki predstavljajo meče, za
polovico otrok
V tej svetopisemski zgodbi nastopata samo
dve osebi, zato razdelite otroke v pare in naj
vsi odigrajo zgodbo, medtem ko jo vi
pripovedujete. Ne pozabite, otroci ne smejo
govoriti ali zaigrati svoje vloge, dokler jim vi
tega ne rečete.
Osebe: Jozue, Poveljnik
Kostumi: kostumi za prikaz svetopisemske
zgodbe (kopalni plašči, prevelike majice s
kratkimi rokavi ali majice za svetopisemsko
gledališče, pokrivala)
Pripomočki: meči (metrske palice, leseni
klini, bambus itd.) za polovico otrok
Bog je naredil čudež za Izraelce in razdelil
vode Rdečega morja, ko so zapustili Egipt.
Sedaj pa, štirideset let pozneje, ko je bil čas,
da stopijo v Kanaansko deželo, je Bog zanje
naredil še en čudež. Posušil je reko Jordan,
da so lahko ljudje varno prišli čez.
Medtem ko so ljudje prečkali reko, so
močni možje, eden iz vsakega od dvanajstih
rodov, vzdignili ogromen kamen iz rečnega
dna in ga odnesli na breg. Možje so vse
kamne položili skupaj, da so naredili
spomenik, ki jih bo večno spominjal na moč
njihovega Boga, ki zbuja spoštovanje.
Izraelci so končno stopili v Kanaan in jedli
dobrote, ki so tam rasle, ter se pripravljali
zavzeti deželo, ki jim jo je obljubil Bog.
(Namignite vsem »Jozuetom«, naj vstanejo
in se praskajo po bradi z zaskrbljenim
izrazom na obrazu.) Jozue je bil zaskrbljen
zaradi velike odgovornosti, ki jo je imel kot
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poveljnik izraelske vojske. Tako je neki večer
odšel na sprehod. Mesto Jeriho je bilo pred
njihovim taborom. Za njim je bila reka
Jordan. Morali bodo zavzeti Jeriho, preden
bodo lahko stopili dlje v Kanaan. Jeriha je
bilo veliko, bogato mesto z visokimi,
debelimi zidovi. Kako bi ga lahko izraelska
vojska sploh zavzela? Že štirideset let so
živeli v puščavi. O vojni niso vedeli ničesar.
Niso imeli ustreznega orožja. Zato je Jozue
naredil nekaj, kar je naredilo dosti velikih
mož, kakršna sta bila Mojzes in Daniel.
Našel je miren prostor, kjer bo lahko
častil Boga in se seznanil z njegovim
načrtom.
Kar naenkrat je Jozue zagledal moža, ki je
stal pred njim z mečem v roki. (Namignite
»Poveljnikom«, naj se z meči v svojih rokah
postavijo pred svoje partnerje, ki igrajo
Jozueta.)
Jozue je stopil do moža in ga vprašal: »Ali
si ti na naši ali na sovražnikovi strani?«
(Namignite otrokom, ki igrajo Jozuetovo
vlogo, naj ponovijo ta stavek.) Če je bil
moški izraelski vojak, je bil v velikih težavah,
saj Jozue ni nikomur dovolil, da lahko
zapusti tabor. Če pa je bil sovražnik, se je bil
Jozue pripravljen bojevati.
»Ne eno ne drugo,« je odgovoril mož. »Jaz
sem Poveljnik Gospodove vojske.«
(namignite »Poveljnikom«, naj ponovijo ta
stavek.)
Potem je Jozue vedel, da to ni nikakršen
navaden vojak. Stal je v navzočnosti samega
Gospoda. Jozue je padel na tla in se priklonil
k njegovim nogam v češčenju. »Kaj želiš, da
naredim?« je vprašal. (Otroci naj se
poklonijo in ponovijo besedilo.)
»Sezuj svoje sandale, kajti mesto, na
katerem stojiš, je sveta zemlja,« je odgovoril
Poveljnik. (Dajte »Jozuetom« čas, da si
sezujejo čevlje.)
Nato je Gospod povedal Jozuetu, da je že
izdelal načrt za bitko z Jerihom. Naročil mu
je, naj vojska šest dni zaporedoma enkrat na
dan koraka okoli Jeriha. Sedmi dan pa naj
mesto obkrožijo sedemkrat. Nato bodo

duhovniki zatrobili na trobente in zidovi se
bodo zrušili.
Kakšno olajšanje! (Namignite »Jozuetom«,
naj si obrišejo čelo od olajšanja.) Jozue je bil
zaskrbljen zaradi bojnih načrtov. Mislil je, da
bo prišlo do vojne in da bo on glavni general.
Ampak bitka je bila v Božjih rokah. On bo
glavni. Jozue je vedel, da lahko vsak dan
zaupa Bogu vse svoje težave. Častil je Boga,
ki zbuja spoštovanje. Tako kot Jozue tudi mi
častimo osupljivega Boga in vemo, da mu
lahko tudi mi zaupamo.

OBNOVA
Recite: Zakaj je bil Jozue zaskrbljen?
(Ker je bilo mesto Jeriha tako veliko in ker so
se on in njegovo ljudstvo počutili zelo majhne
in slabotne.) Kaj je naredil Jozue, ko je bil
zaskrbljen? (Našel je tih in miren kraj, da bi se
pogovoril z Bogom.) Kaj naredite vi, ko ste
zaskrbljeni? (Počakajte na odgovore.) Kdo je
prišel govorit z Jozuetom? (Poveljnik
nebeške vojske – Jezus.) Ali ste kdaj čutili
Jezusovo bližino? Počakajte na odgovore. Kaj
je Poveljnik povedal Jozuetu? (Kako zavzeti
Jeriho.) Ali se spomnite časa, ko je Jezus
vam pomagal, da ste vedeli, kaj narediti?
Dovolite otrokom, da vam pripovedujejo o
tem. Zaradi katerih bitk ste zaskrbljeni?
Prisluhnite odgovorom. Kako se počutite, ko
jih izročite svojemu Poveljniku, Jezusu?
(Olajšano, ker je to potem njegova težava in ne
moja.) Ali ni čudovito vedeti, da lahko
zaupamo Bogu in da
VSAK DAN LAHKO ČASTIMO
NAŠEGA BOGA, KI ZBUJA
SPOŠTOVANJE.

Zlata vrsta
Otroci naj se razporedijo v iste dvojice
kakor prej; stojijo naj drug drugemu nasproti
in se naučijo zlato vrsto v paru s ploskanjem.
Z rokami naj udarjajo ali ploskajo, kakor je
napisano spodaj:
Ne bo- (s svojimi rokami se dvakrat
potolčejo po stegnih)
-di vam (dvakrat zaploskajo s svojimi rokami)

sr-ce (s svojimi rokami se dvakrat potolčejo
po stegnih)
pla-šno. (s partnerjem dvakrat udarita v roke
drug drugemu)
Ve-ruj- (s svojimi rokami se dvakrat
potolčejo po stegnih)
-te v Bo- (dvakrat s svojimi rokami)
-ga, tu- (dvakrat svoja stegna)
-di v me- (s partnerjem dvakrat udarita v
roke drug drugemu)
-ne ve- (dvakrat svoja stegna)
-ruj-te. (dvakrat zaploskajo s svojimi rokami)
Ja-nez (dvakrat svoja stegna)
šti-ri- (s partnerjem dvakrat udarita v roke
drug drugemu)
-najst, ena. (s svojimi rokami se dvakrat
potolčejo po stegnih)

Proučevanje Svetega pisma
POTREBUJETE
● Sveta pisma
Naslednje tri naslove zapišite na zeleno ali
belo tablo:
Jozue ima težavo
Jozue preživlja čas z Bogom
Težave ni več
Nad Jozue ima težavo narišite žalosten obraz.
Nad Jozue preživlja čas z Bogom narišite roke,
sklenjene v molitvi. Nad Težave ni več narišite
nasmejan obraz.
Otroci naj odprejo Sveto pismo v Joz 5.
Odrasli naj pomagajo, kjer je potrebno. Prosite
bralce, naj preberejo vsak eno vrsto. Začnejo
naj pri Joz 5,13. in končajo pri Jozue 6,5. Po
vsaki prebrani vrsti se ustavite in zapišite
številko poglavja in vrste pod enega izmed
naslovov, kamor pač spada besedilo. Ko boste
končali z branjem, bodo naslovi videti takole:
Jozue ima težavo
5,13; 6,1.
Jozue preživlja čas z Bogom
5,13.14.15.
Težave ni več
6,2.3.4.5.
Spomnite otroke, naj vsak dan izročijo
svoje težave v Božje roke.
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3 Uporaba nauka
Grozljive razmere
POTREBUJETE
● fotokopijo za vsakega
otroka (glejte stran 138?)
Razredu preberite naslednje razmere ali pa
razdelite fotokopirane liste (glejte stran 138),
kjer so razmere narisane.
Po predstavitvi vsake razmere recite: Česa
se je treba bati v teh razmerah? Če otroci
trdijo, da jih ni strah, naj se spomnijo koga, ki
se boji. Vprašajte jih, kaj bi mu svetovali.
1. okoliščina: Vedno vam je uspelo, da ste
se izognili potapljanju, ampak jutri boste
osramočeni pred celotnim razredom, če se ne
boste potopili v vodo.
2. okoliščina: Sosedov pes se vedno
obnaša, kakor da vas bo napadel. Vaša mama
hitro potrebuje pomoč. Edini kraj, kamor
lahko greste, pa je k sosedu.
3. okoliščina: Obiskujete javno šolo. V
razredu se učite o evoluciji. Zdi se, da vam Bog
govori, da razredu poveste, kar veste o
stvarjenju. Morda se bodo sošolci norčevali iz
vas.
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4. okoliščina: Eden od tvojih staršev je
zelo bolan. Strah vas je, da bo umrl. Ne veste,
kaj se lahko zgodi z vašo družino.
5. okoliščina: Opišite ali narišite eno.
Prikažite ali opišite kaj, česar se boji kdo, ki ga
poznate.
»Ne bodi vam srce plašno. Verujte v Boga,
tudi v mene verujte.« (Jn 14,1)
OBNOVA (za obe dejavnosti)
Pohvalite otroke za njihovo dobro
razmišljanje in nasvete. Recite: Včasih naši
nasveti niso primerni za druge ali pa
njihovi niso primerni za nas. Za pomoč
moramo iti k strokovnjaku. Naštejte nekaj
strokovnjakov, ki jih poznate. (Zdravnik,
trener, učitelj, starši, Bog.) Kateri nasvet, ki bi
lahko pomagal, nam daje Bog v Svetem
pismu? Na glas preberite Jn 14,1. V katerih
razmerah bi nam lahko pomagalo to
besedilo? Otroci naj povedo o razmerah, ki so
jih opisali/narisali pri številki 5. Spodbudite
vse otroke, da skupaj z vami ponovijo Jn 14,1.
Kaj si mislite o Bogu? Ali lahko zaupate
takšnemu strokovnjaku, kakršen je On?
(Da!) Ali se mu vsak dan zahvalite in ga
častite? Ponovimo naše sporočilo:
VSAK DAN LAHKO ČASTIMO
NAŠEGA BOGA, KI ZBUJA
SPOŠTOVANJE.

4 Ponazoritev nauka
Priročni opomnik
POTREBUJETE
● šeleshamer
● barvice ali flomastre
● varnostne sponke ali lepilni trak
● škarje
Povabite otroke, naj položijo eno roko na
papir, z drugo pa jo obrišejo. Zarežejo naj po
zunanjem robu risbe. V notranji del naj
napišejo: »Bog, ki zbuja spoštovanje: Vsak dan
ga lahko častite.« Pomagajte jim pripeti ali
prilepiti roke na njihova oblačila. Spomnite jih,
da ko jih bodo ljudje vprašali, kaj pomenijo ti
znaki, lahko ponovijo zlato vrsto. Medtem ko
delajo, skupaj vadite zlato vrsto.

OBNOVA
Spomnite otroke, da sta človeka, o katerih
so se ta mesec učili, Mojzes in Jozue,

spodbujala druge, naj častijo Boga. Vprašajte:
Kaj čutite, ko častite Boga? (Srečo,
olajšanje, veliko ljubezen do njega itd.) Kako
lahko v tem tednu spodbudimo druge, da
bodo častili Jezusa? (Tako da jih
opomnimo, naj zaupajo Bogu; da jim povemo,
kaj je Bog naredil v našem življenju in kako ga
ne moremo dovolj slaviti itd.) Ko
razmišljamo o tem, kako spoštovanje
zbujajoč je Bog, ga častimo. In ne
pozabite:
VSAK DAN LAHKO ČASTIMO
NAŠEGA BOGA, KI ZBUJA
SPOŠTOVANJE.

Zaključek
Skupaj zapojte pesem v slavo Bogu.
Spodbudite otroke, naj imajo v prihodnjem
tednu vsak dan družinsko bogoslužje, ker
VSAK DAN LAHKO ČASTIMO NAŠEGA
BOGA, KI ZBUJA SPOŠTOVANJE. V
zaključni molitvi prosite, da bi vsaka družina,
ki je zastopana v otroški sobotni šoli, vsak dan
častila Boga.
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SNOV ZA OTROKE

Na čigavi strani si
Svetopisemska in pomožna besedila
Joz 5,13 do 6,5; Očaki in preroki, str. 376-279
Zlata vrsta
"Ne bodi vam srce plašno. Verujte v Boga,
tudi v mene verujte." (Jn 14,1)
Sporočilo
Vsak dan lahko častimo našega Boga, ki
vzbuja spoštovanje.
Ali si že kdaj sodeloval v kakšnem programu?
Mislim na resnično velik program v cerkvi, kjer je na
stotine sedežev? Ko se pripravljaš za takšen nastop, se
počutiš zelo pomembnega. Ne smeš narediti niti ene
napake, mar ne!? Potem pa te začne tako zelo skrbeti,
da skoraj pozabiš svojo vlogo v nastopu. Tako nekako
se je počutil Jozue, ko je Mojzes umrl.
Jozue je korakal med
vrstami šotorov.
Družinam, ki jih je
spotoma srečal, se je
prijazno nasmehnil, toda ni
se ustavljal za pogovor.
Potreboval je ta sprehod.
Potreboval je čas na
samem za razmislek.
Toliko osupljivih stvari se
je zgodilo v preteklih nekaj
dneh.
Hitro je prišel do konca
tabora. Obrnil se je nazaj v
smer, od koder je prišel.
Njegovi koraki so bili sedaj
nekoliko daljši kakor prej.
Hodil je tako dolgo, dokler
ni prišel do točke, od
koder je imel dober pogled
na reko Jordan. Končno se
je ustavil in opazoval. Reka je prestopila
bregove in bila nevarna. Toda Izraelci so vsi
varno prišli čeznjo in so bili sedaj v Obljubljeni
deželi. Spet jim je njihov osupljivi Bog
pomagal in jih peljal varno skozi vse težave.
Ljudstvo je ravnokar končalo proslavljanje
pashe. Kmalu bo treba nadaljevati pot. Toda
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misel na nadaljevanje potovanja je vzbujala
tudi strah. Izraelci so imeli namreč zelo močne
sovražnike v tej novi deželi. Jozue je v tišini
opazoval veliko obzidano mesto Jeriho. Debeli,
visoki zidovi. Kako majhen se je zdel izraelski
tabor v primerjavi z zidovi Jerihe, ki so se
visoko dvigali nad njimi. Jozue ni vedel, kaj naj
naredi. Kako naj popelje izraelsko vojsko proti
temu mogočnemu mestu? Niso namreč imeli
nobenega pravega vojaškega orožja. Jozue je
zadrhtel ob misli na svoje slabo urjene vojake.
Takšni niso bili pripravljeni za boj.
Nenadoma je neki mož z mečem v roki stal
pred Jozuetom. Jozue je pogumno stopil
predenj in ga vprašal: "Na čigavi strani si, na
naši ali na strani naših sovražnikov?" Če je bil
izraelski vojak, bo moral imeti tehten razlog,
zakaj ni v taboru, saj Jozue ni nobenemu
izmed svojih vojakov dovolil zapustiti tabora.
Če pa je bil ta tujec sovražnik, je bil Jozue
vsekakor pripravljen, da se bojuje.
"Ne eno, ne drugo," je odgovoril mož,
"temveč sem poveljnik Gospodove
vojske."
V tem trenutku je Jozue dojel,
da to ni bil navaden vojak. To
je bil sam Gospod. Jozue je
padel pred njegove noge in
ga častil. "Tvoj služabnik
sem, Gospod. Kaj želiš,
da storim?"
"Sezuj obuvalo s svojih
nog, kajti kraj, na katerem
stojiš, je svet," je odgovoril
poveljnik. In Jozue je
sezul svoje sandale in je
častil Gospoda. Kakšno
olajšanje! Jozue je že
razmišljal o vojnih
načrtih. Predstavljal si je, da
bo prišlo do bitke in da bo on glavni
vojskovodja. Zdaj pa je spoznal, da je to
Gospodov boj in da je vse že načrtovano ter
da Gospod ima vse v rokah. Jozuetu ni bilo
treba samemu nositi težke odgovornosti vodje.
Gospod je tu! Njegov osupljivi Bog je bil z
njim!

Dejavnosti
SOBOTA
NAREDI - Pojdi s svojo družino na miren
kraj, po možnosti v bližino reke. Če od tam
lahko vidite mesto v daljavi ali pa si ga lahko
le predstavljate v domišljiji, vas to lahko
spominja na Jeriho, mesto, ki ga je Jozue
gledal s svojega mirnega kraja, kjer je
preživljal trenutke osebnega bogoslužja in
molitve. Skupaj preberite zgodbo iz nauka.
Preberite Jn 14,1. Skupaj zapojte eno tvojih
najljubših pesmic za bogoslužje.
NEDELJA
BERI - Med družinskim bogoslužjem berite
o Jozuetovi izkušnji češčenja. (Joz 5,13-15) Kje
se je to zgodilo? V cerkvi? Kaj se lahko iz tega
dogodka naučimo o vsakdanjem bogoslužju?
NAREDI - Pogovarjaj se s svojo družino,
kako lahko vsak dan slavite in častite Boga.
Vsakdo naj posamezno s primerom pokaže
svoj predlog. Ustvari plakat, ki bo vso družino
spominjal na to. Prosi vsakega družinskega
člana, da se podpiše pod plakat, potem ga
obesi tako, da ga bodo vsi lahko videli.
NAREDI - Nauči svojo družino svojo
zlato vrsto.
PONEDELJEK
NAREDI - Preberi s svojo družino Joz
5,14. Kdo je obiskal Jozueta? Kaj pa je on
storil? Ali se srečaš z Jezusom vsako jutro?
Kaj ti je rekel med svojim obiskom? Poj
pesem »Whose Side Are You Leaning on«
(Pesem številka 179 v Pesmarici stezosledcev).
NAREDI - Ta teden si zapisuj, koliko časa
preživiš v gledanju televizije, koliko časa pa
pri bogoslužju. V petek seštej vse ure. Takrat
boš videl, koliko časa dejansko posvečaš
vsaki od teh dejavnosti.
NAREDI - Povej ali glasno preberi zlato vrsto.
TOREK
NAREDI - Nariši sliko o tem, kaj zate
pomeni zlata vrsta. Potem jo napiši na sliko.
Naj ti kdo pomaga pravilno napisati besede.
NAREDI - Preberi Joz 5,15 med
družinskim bogoslužjem. Kaj misliš, zakaj je

bil kraj, na katerem je stal nebeški
vojskovodja, svet? Prerazporedi črke in boš
dobil odgovor:
GBO
EJ
LBI
MAT.
___
__
___
_ _ _.
SREDA
NAREDI - Ponovno preberi Joz 5,14.15.
Katere vse razloge je imel Jozue tisti dan za
poveličevanje Boga? (Izberi več odgovorov.)
Podčrtaj svoj odgovor.
1. Bog je dobro skrbel za Izraela.
2. Jozue je ljubil Boga.
3. Jozue je potreboval pomoč.
4. Bog je svet.
5. Bog je rekel Jozuetu, naj se sezuje.
6. Osvojiti mesto Jeriho je bilo neizvedljivo.
PODELI Z DRUGIMI - Pogovarjaj se o
teh razlogih s svojo družino: Katere razloge
imate vi za slavljenje Boga?
NAREDI - Vsi skupaj glasno povejte zlato
vrstico.
ČETRTEK
NAREDI - Pripravi za družinsko
bogoslužje košarico in sliko Jezusa na mizo.
Povej vsakemu družinskemu članu, naj
nariše, kar ga ta dan najbolj skrbi. Kaj pravi
Jn 14,1 o skrbeh? Položite svoje slike skrbi v
košarico. Molite skupaj o teh skrbeh in
zaupajte v Boga, da bo priskrbel pomoč, ki
jo potrebujete. Berite skupaj Flp 4,19.
NAREDI - Povejte vsi skupaj besede iz Jn
14,1.3.
PETEK
NAREDI - Med družinskim bogoslužjem
odigrajte svetopisemsko zgodbo iz nauka.
PODELI Z DRUGIMI - Povej tri stvari,
ki si se jih naučil iz tega dogodka.
NAREDI - Seštej ure s seznama gledanja
televizije oziroma osebnega bogoslužja. In
kako si se odrezal? Ali boš spremenil svoje
navade? Skupaj preberite Psalm 16,8. Potem
zapojte »Raduj se v Gospodu vedno« (Pesem
številka 131 v Pesmarici stezosledcev)
NAREDI - Naredi lepo kartico in napiši
nanjo zlato vrsto. Jutri daj to kartico komu,
ki potrebuje ohrabritev.
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Končno na varnem
SVETOPISEMSKA
IN POMOŽNA
BESEDILA
4 Mz 35;
5 Mz 4,41-43.;
Joz 20;
Očaki in preroki,
str. 397-399

ZLATA VRSTA
"V hiši mojega
Očeta je veliko
bivališč. Če bi ne bilo
tako, ali bi vam rekel:
Odhajam, da vam
pripravim prostor?”
(Jn 14,2 SSP)

CILJI
Otroci bodo:
spoznali, da je
cerkev zatočišče,
kjer ljudje skupaj
častijo Boga,
● čutili, da so varni
in da jih v Božji
hiši spoštujejo,
● se odzvali tako,
da bodo načrtovali
in vadili načine, na
katere lahko
sodelujejo pri češčenju
v cerkveni družini.
●

SPOROČILO
Cerkev je kakor
zavetišče, kjer skupaj
slavimo Boga.
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Tema meseca
Vsak dan častimo Boga.

Pregled svetopisemskega nauka
Kadar je kdo izmed Izraelcev po nesreči koga ubil, se je
zatekel na mesto, kjer so imeli zavetišče. Tam je bil na
varnem, dokler sodnik ni odločil, ali je bil dogodek resnično
nesreča. Če je bila dokazana njegova nedolžnost, je moral
ubežnik ostati znotraj mestnega obzidja do smrti velikega
duhovnika. Če je zapustil mesto, je bil v nevarnosti, da bi ga
ubil tisti, ki se je nameraval maščevati. Če je ostal znotraj
mesta, je bil na varnem.

Nauk o češčenju
Zavetna mesta so simbol zavetja pred večno smrtjo, ki ga
imamo po Kristusu. Njegova cerkev je njegovo telo, zato je to
kot zavetje, ki ga daje On. Naravni sad tega, da imamo
zavetišče pred večno smrtjo, je slavljenje in češčenje Tistega,
ki nam ga je dal. Zato je sam Kristus določil to zavetišče –
Cerkev, kjer bo odzvanjalo oboževanje in češčenje.

Dodatek za učitelje
»Zavetna mesta so bila razmeščena tako, da si do njih od
koder koli v državi potreboval do pol dneva hoje. Ceste, ki so
vodile do njih, so morale vedno biti dobro vzdrževane;
povsod ob poti so morali biti postavljeni znaki, na katerih je
bila zapisana beseda »Zatočišče« z velikimi,
poudarjenimi črkami, da
tisti, ki je bežal, ne bi
izgubljal časa. Vsakdo –
Izraelec, tujec ali pa
prehodni gost – je lahko
izkoristil to ugodnost.
Zavetna mesta, ki jih je
Bog postavil za svoje
starodavno ljudstvo, so bila
simbol zavetja, ki ga daje
Kristus. … Nobena sila ne
more vzeti iz njegovih rok
ljudi, ki pridejo k njemu po
odpuščanje.« (Očaki in
preroki, str. 398.399)

ČEŠČENJE

Pregled sporeda
Deli proučevanja Minute

1
r
kada
i
l
ko

Dejavnosti

Pripomočki

Pozdrav

Ob prihodu Pozdravite otroke pri nič
vratih, prisluhnite
njihovemu veselju ali
težavam.

Uvodne dejavnosti

Do 10

Molitev in češčenje* Do 10

A) Zadnji dotik
B) Pravdanje

rjuha, odeja ali preproga
CD-predvajalnik ali
kasetnik ter živahna
krščanska glasba

Občestvo
Pesmi
Misijonska zgodba
Dar

nič
Pesmarica za otroke
Misijonske zgodbe
košara za darovanje v
obliki cerkve
papir, pisala

Molitev

2

Svetopisemski nauk Do 20

3

Uporaba nauka

Do 15

Gradnja varne cerkve časopisni papir ali papir za
plakate; svinčnik; siv, bež,
rjav, rdeč in oranžen
šeleshamer ali navaden rjav
papir; flomastri

4

Ponazoritev nauka

Do 15

Oglaševanje zavetišča helijevi ali navadni baloni,
vrvica, list z naslovom in
telefonsko številko cerkve

Doživeti zgodbo
Proučevanje Svetega
pisma

nič
Sveta pisma

* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.

Okrasitev prostora
Glej nauk 9.
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Pozdrav
Pozdravite otroke ob prihodu. Povprašajte
jih, kako so preživeli teden; ali so naleteli na
kakšno težavo, ali se jim je zgodilo kaj
neprijetnega, česa so se razveselili. Nato je na
vrsti uvodna dejavnost, ki ste si jo izbrali od
danih možnosti.

1 Uvodne dejavnosti
Izberite dejavnost ali dejavnosti, ki vam
najbolj ustrezajo.
M Zadnji dotik
O
POTREBUJETE
Ž
N
● rjuho, odejo ali preprogo
O
S
Ta igra je precej podobna lovljenju,
T
vendar brez tekanja, dodatek pa je
A zavetišče. Izberite enega izmed otrok, ki
bo »lovil«, in označite varen kraj ali
»zavetišče«, kjer bodo otroci varni pred tistim,
ki lovi. »Zavetišče« je lahko preproga ali
predpražnik v bližini učitelja, lahko pa je tudi
kraj, kot na primer šotor, ki ga lahko postaviš
v hiši, ali odeja, položena preko mize. Otrok,
ki lovi, se poskuša dotakniti katerega od otrok,
ki bo nato postal lovilec. Drugi otroci se lahko
izognejo tistemu, ki jih lovi, tako da se
zatečejo v »zavetišče« ali pa se mu izmaknejo.
Igrajte se to kakšnih 5 minut. Poskusite
poskrbeti za to, da se bodo imeli vsi možnost
vključiti.

OBNOVA
Vprašajte: Kako ste se počutili, ko ste
bili lovilec? (V redu, slabo, dobro.) Kako ste
se počutili, ko ste se poskušali izogniti
lovilcu? (Zabavno, neumno itd.) Vam je bilo
všeč, da ste imeli varen kraj, kamor ste se
lahko zatekli? (Da, morda.) Ali v vašem
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življenju obstajajo kakšni varni kraji? (Da,
ne, ne vem.) Na glas preberite Prg 18,10. Kje
je naše zavetišče, naš varen kraj? (V Bogu,
Gospodu, Jezusu; pa tudi: doma, v šoli, če je
tam Bog, in v cerkvi.) Povejmo naše
sporočilo:
CERKEV JE KAKOR ZAVETIŠČE,
KJER SKUPAJ SLAVIMO BOGA.

M Pravdanje
O
POTREBUJETE
Ž
● kasetnik ali CD-predvajalnik
N
O
● živahno krščansko glasbo
S
T
Pravo nasprotje igre Zadnji dotik je
B igra Pravniška tožba. Zaigrajte nekaj
živahne krščanske glasbe, medtem ko
otroci ritmično korakajo po sobi. Otroci se ne
smejo dotikati drug drugega niti se zaletavati
drug v drugega. Vsak otrok, ki se dotakne
drugega, mora za 30 sekund oditi v »zavetišče«,
preden se lahko ponovno pridruži igri. Če ni
dovolj »obsojenih«, omejite prostor, kjer
korakajo, in ga še naprej manjšajte. Lahko pa
jim tudi zavežete oči.

OBNOVA
Recite: Ali se je bilo težko izogibati
drugim, da se jih ne bi dotikali? Kako ste
se počutili, ko ste vedeli, da bi lahko
odslužili svojo kazen in se nato vrnili k
igri? V Svetem pismu je bilo zavetišče kraj,
kjer so ljudje dobili še eno priložnost. Kdo
je dobil še eno priložnost v tej igri, ki smo
se jo igrali? (Ljudje, ki so šli v »zatočišče«.) Na
glas preberite Prg 18,10. Kako je naša cerkev
podobna zavetišču? (Namenjeno je vsem; tu
se počutimo varne; je zavetišče, ki ljudi rešuje
greha.) Ali ste se zahvalili Jezusu, da vam je
omogočil, da imate svojo cerkev? (Počakajte
na odgovore.) Ko ste pri bogoslužju v
cerkvi, ne pozabite tega:
CERKEV JE KAKOR ZAVETIŠČE,
KJER SKUPAJ SLAVIMO BOGA.

Molitev in češčenje

r
kada
koli

Občestvo
Pogovorite se z otroki, kako so preživeli teden. Vprašajte jih, kako so čez
teden doživljali svetopisemski nauk. Toplo pozdravite obiskovalce in jih
predstavite. Ne pozabite na rojstne dneve in posebne dogodke.

Pesmi
»Mi smo eno v Gospodu« (Pesem številka 14 v Mega pesmarici in
priložena)
»Mi smo družina« (Pesem številka 28 v Pesmarici stezosledcev)
»Srce izročam tebi« (Pesem številka 140 v Pesmarici stezosledcev)
»Po zlatih ulicah bom hodil« (Pesem številka 121 v Pesmarici stezosledcev)

Misijonstvo
Uporabite zgodbo iz Misijonskih zgodb za otroke. Pomagajte otrokom v
zgodbi najti varen kraj – zavetišče.

Darovanje
POTREBUJETE
● košarico za darovanje v obliki cerkve
Naši darovi so namenjeni za pomoč drugim, da se bodo učili o Bogu in da
jih povabimo v njegovo zavetišče na zemlji – v cerkev. Tam bodo spoznali
najbolj varen kraj od vseh – Božji dom v nebesih.

Molitev
POTREBUJETE
● papir in pisala
Oblikujte skupine 4-5 otrok. Vsaki dajte list papirja in pisalo. Vsaka naj
naredi seznam ljudi za posebno molitev. Člani skupine naj se primejo za roke,
oblikujejo krog, položijo list papirja v sredino kroga, nato pa naj molijo za
ljudi na seznamu. Recite: Molitveni krog, oblikovan okoli imen, nas
spominja na to, da lahko ti ljudje najdejo zavetišče v cerkvenih
molitvah. Zapomnite si, molitev je češčenje.
CERKEV JE KAKOR ZAVETIŠČE, KJER SKUPAJ SLAVIMO
BOGA.
* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.
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2 Svetopisemski nauk
Doživeti zgodbo
Vključite otroke v prikaz zgodbe tako, da
odgovarjajo, ko vi izgovorite določene besede.
Ko vi rečete…
nesreča
mesto zavetišča
tek, teči, tekel

Oni odgovorijo…
»Oh, ne!«
»Tam boš varen!«
»Pohiti, Janko!«

Janko je bil v težavah. Bila je nesreča,
[»Oh, ne!«] za katero ni želel, da bi se
zgodila, ampak vseeno je bil v težavah.
Veste, Janko je pomagal prijatelju graditi
hišo. Šla sta v gozd posekat nekaj dreves, da
bi dobila les. Trdo sta delala in vihtela sekire
ter podirala drevesa, ko se je naenkrat
zgodila nesreča! [»Oh, ne!«] Od Jankove
sekire je odletelo rezilo in zadelo njegovega
soseda v glavo. Ta je zakričal, se prijel za
glavo in padel na tla. Janko je vrgel ročaj
svoje sekire na tla in odhitel sosedu na
pomoč, ampak mož ni dihal. Janko je videl,
da je sosed mrtev.
Kaj naj naredi? Res je bila nesreča. [»Oh,
ne!«] Ni želel poškodovati svojega soseda.
Ampak če ga ujamejo sosedovi sorodniki, ga
bodo ubili. Življenje za življenje. Takšen je
bil zakon v tistih časih.
V Jankovi glavi se je mešalo milijon misli.
Čez nekaj ur ju bodo pogrešili. Nekdo ju bo
prišel iskat - iskat njega!
Nato pa se je Janko spomnil! Zavetišča!
[»Tam boš varen!«] Da! Preden je Mojzes
umrl, je imel načrt za zavetišča, [»Tam boš
varen!«] kakor je bil božji načrt. V Izraelu jih
je bilo šest, vsako je bilo manj kakor pol
dneva hoda oddaljeno od vseh mest v deželi.
Zavetišče [»Tam boš varen!«] je bilo kraj,
kamor je lahko oseba tekla [»Pohiti, Janko!«]
ob nesreči, [»Oh, ne!«] kakršna je bila ta.
Tam bo na varnem. Varen bo, dokler ne bo
sojenje dokazalo, da se je resnično zgodila
nesreča. [»Oh, ne!«] Janko bo moral živeti
tam, dokler ne bo umrl veliki duhovnik, če
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pa se to ne bo zgodilo, bo moral tam živeti
do konca svojega življenja. Ampak vsaj na
varnem bo. Da! Zavetišče! [»Tam boš
varen!«] Tja mora priti – in hitro.
Janko je skočil pokonci in pričel teči.
[»Pohiti, Janko!«] Natanko je vedel, kam
mora iti. Ceste, ki so vodile v zavetišče,
[»Tam boš varen!«] so bile v dobrem stanju.
In pot je bila jasno označena s kažipoti. Do
zdaj ni veliko razmišljal o teh znakih –
dokler ni bilo njegovo življenje odvisno od
njih.
Tekel [»Pohiti, Janko!«] je in tekel. [»Pohiti,
Janko!«] Ni se ustavil, da bi počival. Najbližji
sorodnik njegovega soseda mu bo kmalu za
petami. Ah, kje sploh je to zavetišče. [»Tam
boš varen!«] Gotovo mora biti že blizu.
Tukaj je! Janko je lahko videl mestno
zidovje naprej po cesti takoj za vzpetino.
Ampak ne sme upočasniti. Prsni koš ga je
bolel. Ali za sabo sliši korake? Mora teči
[»Pohiti, Janko!«] naprej.
Kaj vidi tam spredaj? Starešine v katerem
je bilo zavetišče. [»Tam boš varen!«] Videli
so, da prihaja! Odpirali so mu mestna vrata.
Samo še čisto malo. Teci [»Pohiti, Janko!«]
naprej!
Samo še 50 metrov, 20, 10, 5. Notri je!
Ko so se za njim zaprla mestna vrata, se je
Janko brez sape zgrudil na tla. Bil je na
varnem!

OBNOVA
Vprašajte: Kako ste se počutili, ko je
Janko končno prišel v notranjost zavetišča?
(Olajšano.) Kdo nas vsak dan preganja?
Preberimo skupaj 1 Pet 5,8. (»Hudič hodi
kakor rjoveč lev okrog in išče, koga bi
pogoltnil.«) Za kateri kraj Bog želi, da bi bil
naše zatočišče? Kraj, ki odganja Satana
stran od nas. (Za njegovo cerkev.) Kaj lahko
naredimo, da bo naša cerkev varen kraj?
(Sprejmemo drug drugega, skrbimo drug za
drugega, molimo drug za drugega itd.)
Ponovimo skupaj naše sporočilo:
CERKEV JE KAKOR ZAVETIŠČE,
KJER SKUPAJ SLAVIMO BOGA.

Zlata vrsta
Preberite zlato vrsto. Zastavite vprašanja,
na katera lahko otroci odgovorijo z delom
zlate vrste; uporabljajte spodaj zapisane gibe:
KJE? »V hiši mojega Očeta (Z rokami
oblikujte obrnjen V, tako da daste dlani skupaj,
konice prstov se dotikajo.)
JE KAJ? je veliko prebivališč. (Z rokami
pokažite pravokoten prostor.)
KAKO TO VEŠ? Če bi ne bilo, bi vam bil
povedal. (Zmajajte z glavo; dlani prislonite k
ustom.)
IN? Kajti grem (Roke naprej, naredite gib,
kakor da pometate.)
ZAKAJ? vam pripravljat prostor! (Pesti se
premikajo ena na drugo.)
KJE V SVETEM PISMU? (Janez 14,2)
Sedaj pa skupaj ponovite Janez 14,1-3.
Naučite otroke pokazati zlato vrsto z znaki
za gluhoneme:
»V hiši mojega Očeta
je veliko prebivališč.
Če bi ne bilo, bi vam
bil povedal;
Kajti grem

Vam pripravljat
prostor.«

Proučevanje Svetega pisma
POTREBUJETE
● Sveta pisma
Recite: Zavetna mesta nas spominjajo na
to, da nam Bog daje zavetje v
vsakodnevnem življenju in v cerkvi.

Preberimo o tem v Svetem pismu. Odrasli
pomočniki naj pomagajo, kjer je potrebno, vsi
otroci naj poiščejo isto vrsto – razen če je več
kakor 12-15 otrok. Naj preberejo vrste na glas.
5 Mz 33,27

2 Sam 22,2.3

Ps 5,11

Ps 16,1

Ps 46,10

Nah 1,7

»Zaradi psov« (neobvezna zgodba)
Osemnajstletna Ela Arkaja se je vračala iz
šole domov. Naenkrat sta izza nekih dreves
pritekla dva potepuška psa in divje lajala.
Vedela je, da jo lahko ugrizneta. Pri sebi ni
imela ničesar, s čimer bi se lahko branila, zato
je stekla k najbližjim odprtim vratom. Hitro je
smuknila skozi vrata, da bi ušla psoma. Znašla
se je v cerkvi, kjer je ravno potekalo
predavanje.
Bilo jo je strah zapustiti cerkev, ker sta bila
zunaj psa, zato se je usedla, da bi ponovno
prišla do sape. Ker je že bila tam, se ji je zdelo
nevljudno, da ne bi poslušala govornika. Še
nikoli prej ni slišala tako jasne razlage Svetega
pisma, zato se je odločila, da pride tudi
naslednji večer.
Ela je vsak večer prihajala na predavanja.
Kmalu se je želela udeležiti svetopisemskega
tečaja, ki so ga ponujali tam. Preden so se
dokončala predavanja, je že izročila svoje srce
Jezusu in se želela krstiti. Na svojem krstu je
povedala, kako je Bog uporabil dva pobesnela
psa, ki sta pritegnila njeno pozornost in jo
pripeljala k Jezusu. Elina družina jo je nagnala
od doma, ko se je pridružila Adventistični
cerkvi. Ampak ona se ni vdala. Odločno je
ostala na varnem v Kristusovih rokah.
Prav tako kakor je Ela pobegnila besnima
psoma, veliko ljudi beži pred sovražniki duš.
Ali bodo v vaši cerkvi našli varno zavetišče?
(Prirejeno po Omarju Pañi, Sabbath School
Adult Bible Study Guide, [Priročnik za
svetopisemske nauke za odrasle, julij, avgust,
september, 2000, str 87.])
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3 Uporaba nauka
Gradnja varne cerkve
POTREBUJETE
● časopisni ali plakatni papir
● svinčnik
● siv, bež, rjav, rdeč in oranžen
šeleshamer ali navaden rjav
papir, razrezan na kose
● flomastre
● lepilo
Pred sobotno šolo prekrijte eno steno ali
zunanjo stran vrat s časopisnim ali plakatnim
papirjem. Nanj narišite obris velike cerkve.
Otroke razdelite v skupine. (V majhni
cerkevi naj delajo posamezno.) Vprašajte:
Zaradi koga ali česa se v naši cerkvi
počutite varno? (Odrasli pri vratih, ki
pomagajo; učitelji, ki dobro skrbijo za vas;
ljudje, ki vas imajo radi; učitelji, ki vas učijo o
Jezusu.) Skupaj bomo zgradili cerkev
zavetišča ali varnosti. Lahko zgradite več
kakor eno kocko. Na list papirja napišite
ime ali narišite sliko nekoga, zaradi kogar
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se v cerkvi počutite varno. Ko končate, se
podpišite na svojo kocko in jo pridite
prilepit na obris cerkve, ki je na steni
(vratih). Vzemite si 10 minut. Odrasli, ki se
odločijo, da bodo izdelali eno »opeko«, morajo
opisati, kaj delajo ljudje, da naredijo cerkev
varno za otroke. Ko čas poteče, dodajte nekaj
praznih opek, da dopolnite začrtano cerkev.
Otroci lahko te opeke zapolnijo po koncu
sobotne šole, če želijo.

OBNOVA
Pomislite na vse tiste ljudi, ki
pripomorejo k temu, da je cerkev varna.
Zakaj želijo, da je takšna? (Prisluhnite
odgovorom.) Mislim, da jih ljubezen do
Jezusa nagiba k temu, da želijo, da se
počutimo varne, ko skupaj častimo Boga.
(Možnost: prilepite Jezusa iz flanele nekam v
sredino cerkve.) V nekaterih državah ljudje
ne morejo častiti Jezusa na varnem.
Zahvalimo se Bogu, da je cerkev varen
kraj, kjer lahko skupaj častimo Boga. (V
državah, kjer ni verske svobode, molite za
varnost.) Prosite tri ljudi, naj molijo. Nato
skupaj ponovite današnje sporočilo:
CERKEV JE KAKOR ZAVETIŠČE,
KJER SKUPAJ SLAVIMO BOGA.

4 Ponazoritev nauka
Oglaševanje zavetišča
POTREBUJETE
● helijeve ali navadne balone (enega
za vsakega otroka)
● vrvico
● liste z naslovom in telefonsko
številko cerkve
Recite: Svoji soseski lahko povemo
dobro novico, da sta Bog in njegova cerkev
zavetišče. Tukaj je en način, kako lahko to
naredite: Na liste papirja, na katerih je
zapisan naslov cerkve, bomo napisali
svetopisemske obljube. (Lahko uporabite
tudi že napisane obljube.) Nato jih bomo
privezali na te balone, jih nesli ven in
spustili v zrak. Kdor jih bo našel, bo prejel
te obljube.
Predlogi za svetopisemske obljube:
Ti si Božji otrok (1 Jn 3,1)
Bog je ljubezen (1 Jn 4,8)

Ste v težavah? Bog vam bo pomagal. (1 Pt
5,7)
Ste prestrašeni? Bog je naše zatočišče. (Ps
16,1; 46,1)
Častite našega Boga, ker On skrbi za nas.
(Ps 95,6.7)
Peljite otroke ven, da bodo spustili s
helijem napolnjene balone v zrak. (Če nimate
na voljo balonov, napolnjenih s helijem,
privežite svetopisemske obljube na navadne
balone in naj jih otroci pozneje osebno
dostavijo nekomu.

OBNOVA
Preden greste z baloni ven, vprašajte:
Zakaj želite, da bi drugi spoznali vašo
cerkev in Boga? (Ker je cerkev zatočišče za
ljudi in če bodo tam častili Boga, bodo bolj
srečni v življenju.) Kako bi se vi počutili, če
bi prejeli enega izmed balonov, ki smo jih
pripravili? (Vesel, presenečen, radoveden.)
Molimo, da bi ti baloni komu pomagali
najti Boga in da ga bo nekega dne slavil.
Skupaj molite, nato pa recite: Zapomnite si:
CERKEV JE KAKOR ZAVETIŠČE,
KJER SKUPAJ SLAVIMO BOGA.
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SNOV ZA OTROKE

Končno na varnem
Svetopisemska in pomožna besedila
4 Mz 35; 5 Mz 4,41-43; Joz 20; Očaki in
preroki, str. 397-399
Zlata vrsta
"V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če
bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da
vam pripravim prostor?" (Jn 14,2 SSP)
Sporočilo
Cerkev je kakor zavetišče, kjer skupaj
slavimo Boga.
Marija je bila v težavah. V velikih težavah. Po
nesreči ji je padla na tla polna škatla jajc. Kakšen
nered! Ni imela izbire – morala bo povedati mami in
seveda počistiti tla.
"Veš, mama, po nesreči se je zgodilo," je začela,
"saj nisem hotela razbiti jajc. Res nisem tega namerno
naredila."
"Saj vem, Marija," je odgovorila mama. "Vesela
sem, da se je to zgodilo v kuhinji, kjer je tla lažje
očistiti."
Včasih se nesreče kar zgodijo, toda ljudje tega ne
razumejo vedno. Ravno to se je zgodilo v naši zgodbi
tega tedna.
Opotekal se je po cesti, dihal je kratko in
hitro. Zaradi bolečine v boku se je spotaknil. V
strahu se je ozrl nazaj. Nikogar ni bilo ali pa ga
preprosto ni videl. Toda vedel je, da bo
zagotovo kdo prišel.
Ponovno se je obrnil naprej in poskušal teči
še hitreje. Saj ni moglo biti več daleč. Mesto
Sihem namreč – zavetno mesto.
Cesta, po kateri je tekel, je bila dobro
označena. Vsa križišča so imela kažipote, ki so
kazali pot. Na njih je pisalo "zavetno mesto".
"Zavetno mesto!" Vsaj izgubiti se ni mogel.
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Edino vprašanje je bilo, ali bo pravočasno
prišel v mesto.
Ni imel namena poškodovati svojega
bližnjega. Nič slabega mu ni hotel. Toda sekira
se je snela z ročaja in odletela v sosedov obraz.
To je resnica. Po nesreči je ubil človeka.
Da, to je storil. Toda to je bila nesreča.
Nenamerna, žalostna nesreča. Kljub temu ga
bo družina tega soseda iskala. Življenje za
življenje. To je bil zakon. Toda če mu uspe
zbežati v zavetno mesto, bo na varnem.
Tamkajšnjim starešinam bo vse pojasnil, kaj se
je zgodilo. Oni ga pa bodo varovali, dokler ne
bo prišlo do sojenja.
Ponovno se je ozrl nazaj. Nekdo je v daljavi
tekel po cesti za njim. Mož je zahlipal in poskušal
teči še hitreje. Moral je priti v mesto Sihem.
Vrata mesta so se prikazala pred njim.
Starešine so že čakali tam, da ugotovijo, ali ga
bodo pustili v mesto. Spet je pospešil korak.
Uspelo mu bo! Uspelo mu je! Bog je dober!
Zavetna mesta so bila Božja zamisel. Saj je
vedel, da so včasih ljudje obtoženi zaradi
nečesa, česar niso storili. Včasih pa se res
zgodijo zelo hude reči čisto po nesreči. Zato je
Bog povedal Mojzesu, naj določijo po celotni
izraelski deželi zavetna mesta, kamor bi se
lahko ljudje zatekli v varnost in tam počakali
pošteno sojenje.
Toda zavetna mesta so lahko varovala ljudi
samo, dokler so ti ostali znotraj samega mesta.
Če so šli izven mestnih zidov, so jih njihovi
zasledovalci lahko ujeli in ubili. Včasih so
nekateri ljudje morali živeti do konca svojega
življenja v takšnem mestu – vse, dokler veliki
duhovnik ni umrl. Ko se je to zgodilo, jim je
bilo vse odpuščeno in bili so svobodni; lahko
so zapustili mesto.
Tudi mi danes potrebujemo zavetno mesto.
Bog pa nam je priskrbel takšno mesto.

Dejavnosti
SOBOTA
NAREDI - Pojdi s svojo družino na
sprehod. Poiščite v naravi zavetišča, kamor
se zatekajo Božja stvarjenja. Na primer,
luknje v drevesih, mravljišča, želvin lasten
oklep. Skupaj preberite zgodbo iz nauka.
Poglejte v nebo. Potem preberite Jn 14,2,
kjer lahko izveste več o Božjem velikem
zavetju "tam gori". Predstavljaj si v domišljiji
svoje zavetišče v nebesih.
NAREDI - Zapojte pesem "Vsekdar
bodimo veseli« (Pesem številka 163 v
Pesmarici stezosledcev)
NEDELJA
BERI - Med družinskim bogoslužjem beri
o zavetnih mestih v 5 Mz 4,41-43. Povej s
svojimi besedami, kaj je to "zavetje".
NAREDI - Naredi dva preprosta šotora.
Enega iz debelega kartona, drugega iz
mehkega časopisnega papirja. Usedi se
najprej v en šotor, potem pa v drugega.
Povej svoji družini, kateri šotor je varnejši
kot zavetje. Napiši ali celo nariši nekaj o
zavetjih, ki te lahko zaščitijo pred Satanom
(molitev, Bog, branje Svetega pisma,
obiskovanje cerkve in bogoslužij). To, kar si
napisal, obesi na močnejši šotor.
NAREDI - Preberi ali povej svojo zlato vrsto.
PONEDELJEK
BERI - Med družinskim bogoslužjem
skupaj preberite Ps 61,1-4. Od kod Bog
pošilja pomoč? Preberi Ps 20,1.2. "Svetišče"
je le druga beseda za cerkev. Bog te vabi, da
se tam srečaš z njim.
NAREDI - Nariši sebe in svojo družino,
kako ste v vaši cerkvi.
NAREDI - Pojte pesem o cerkvi – »Mi
smo eno v Gospodu« (Pesem številka 14 v
Mega pesmarici)
NAREDI - Nauči svojo družino zlato vrsto.
TOREK
BERI - Skupaj s svojo družino beri Joz 20,1-6.
NAREDI - Izberi si neki kraj za svoje
zavetje. Prosi koga iz družine, naj teče do
tega zavetja, ti pa ga poskušaj pri tem ujeti.
Potem zamenjajte vloge. Kako si se počutil,

ko si poskušal doseči varnost zavetja? V
kakšnem smislu je tvoja cerkev zavetje?
Povej tri načine, na katere osebno lahko
prispevaš k temu, da bo cerkev varno
zavetje.
NAREDI - Povej zlato vrsto z znaki za
gluhoneme.
SREDA
BERI - Med družinskim bogoslužjem
preberi Prg 18,10. Katero zavetje se tukaj
omenja? Kdo je zavetje, ki nas rešuje od
greha? Jezusa slavimo v cerkvi iz hvaležnosti,
ker nas rešuje Satana.
NAREDI - Naredi "zavetno mesto" iz
lego kock ali iz česa podobnega. Če imaš
igračo v obliki moža, se igraj z njim, kakor
da teče proti temu mestu.
NAREDI - Preberi družinskim članom,
pesem številka 183 iz Pesmarice
adventistične cerkve. Če poznate melodijo,
pesem zapojte.
NAREDI - Povejte skupaj kot družina
zlato vrsto.
ČETRTEK
BERI - Skupaj s svojo družino preberi Joz
20,6. Kdaj je obtoženi lahko zapustil zavetno
mesto?
NAREDI - Jezusova smrt nam je
omogočila, da bomo nekega dne odšli v kraj,
ki nam ga je pripravil – to bo od vseh najbolj
varen kraj. Povej Jezusu, kaj meniš o tem
zavetju, ki ga ponuja.
NAREDI - Povej zlato vrsto na pamet,
toda z znaki za gluhoneme. Potem povej
pomen vrste s svojimi besedami.
PETEK
NAREDI - Ko boste nocoj ob sončnem
zahodu začeli soboto, povej svoji družini, kar
veš o zavetnih mestih. Preberite Ps 95,6.
NAREDI - Nariši sliko nebeškega
zavetnega mesta.
NAREDI - Preberi na glas pesem 105 iz
Pesmarice adventistične cerkve. Pojte pesem
»Po zlatih ulicah bom hodil« številka 121 iz
Pesmarice stezosledcev
NAREDI - Zrecitiraj Jn 14,1-3, potem
prosi družino, da recitirajo skupaj s teboj.
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Preveč darov
SVETOPISEMSKA
IN POMOŽNA
BESEDILA
2 Mz 35,4 do 36,7;
Očaki in preroki,
str. 256.257

ZLATA VRSTA
"Radovoljno ti bom
daroval, slavil bom
tvoje ime, Gospod,
ker je dobro." (Ps 54,6)

CILJI
Otroci bodo:
spoznali, da naši
darovi izvirajo iz želje,
da bi častili Boga,
● čutili željo
po radodarnem
darovanju,
● se odzvali tako,
da bodo prinašali
darove iz ljubezni.
●

SPOROČILO
Boga častim s
svojimi darovi.
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Tema meseca
Vsak dan lahko častimo Boga.

Pregled svetopisemskega nauka
Mojzes je prosil Izraelce, naj darujejo materiale za gradnjo
svetišča, njegovo opremo in druge predmete, ki se
uporabljajo pri svetih obredih, ter za duhovnikovo opravo.
Prav tako je prosil za usposobljene delavce, ki bi lahko
pomagali pri predenju, tkanju in gradnji. Kmalu so delavci
povedali Mojzesu, da imajo več kakor preveč materiala za
izgradnjo celotnega svetišča. Nato je Mojzes dejal ljudem, naj
ne prinašajo več darov.

Nauk o češčenju
Za prispevek gradbenih materialov je Mojzes prosil samo
tiste, ki so bili pripravljeni prispevati, in Bog je sprejel samo
tiste darove, ki so bili dani prostovoljno. Prvi korak do
gradnje Božjega svetišča je bila ljubezen Izraelcev do Boga in
njihova želja po češčenju. Ljudje so se odzvali s takšno
pripravljenostjo in radodarnostjo, da jih je moral Mojzes
prositi, naj prenehajo dajati. Tudi otroci lahko prinašajo
darove, da pomagajo skrbeti za svojo cerkev. Dajanje darov je
znak češčenja, odgovor na Božjo ljubezen.

Dodatek za učitelje
Za izgradnjo svetišča in njegove
opreme je bilo potrebno malo
več kakor tona zlata, skoraj
štiri tone srebra in okoli
2,5 tone brona. (2 Mz
38) V današnji valuti
bi bila vrednost
samo kovin več
kakor devet
milijonov
ameriških dolarjev.
Vrednost materiala
kaže na
radodarnost
Izraelcev, ko so bili
naprošeni, naj
darujejo iz srca.

MILOST NA DELU

Pregled sporeda
Deli proučevanja Minute

1

Dejavnosti

Pozdrav

Ob prihodu Pozdravite otroke pri nič
vratih, prisluhnite
njihovemu veselju ali
težavam.

Uvodne dejavnosti

Do 10

A) Razdeli ga

B) Povežite
r
kada
koli

Molitev in češčenje* Do 10

Občestvo
Pesmi
Misijonska zgodba
Dar
Molitev

2

Pripomočki

Svetopisemski nauk Do 20

Doživeti zgodbo

Proučevanje Svetega
pisma

kovanci majhne vrednosti,
vrtalka s številkami ali
igralna kocka, majhne
nagrade
koščki papirja velikosti
12x5cm, sponke za papir
nič
Pesmarice za otroke
Misijonske zgodbe za
otroke
nič
nič
kovanci ali bankovci,
košara za darovanje,
plastični lončki, flomastri,
skleda/e za mešanje, suh
riž, fižol, testenine, itd.,
papir in pisala
Sveta pisma, papir in pisala

3

Uporaba nauka

Do 15

Razdeli vse

papir in svinčnik, kuverte,
lepilni trak

4

Ponazoritev nauka

Do 15

Lahko dajem

majhne papirnate vrečke,
pripomočki za risanje

* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.
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Pozdrav
Pozdravite otroke ob prihodu. Povprašajte
jih, kako so preživeli teden; ali so naleteli na
kakšno težavo, ali se jim je zgodilo kaj
neprijetnega, česa so se razveselili. Nato je na
vrsti uvodna dejavnost, ki ste si jo izbrali od
danih možnosti.

1 Uvodne dejavnosti
Izberite dejavnost ali dejavnosti, ki vam
najbolj ustrezajo.
M
O
Ž
N
O
S
T
A

Razdeli ga
POTREBUJETE
● kovance majhne vrednosti
● igralno kocko ali vrtavko s
številkami
● majhne nagrade za zmagovalce

Razdelite otroke v skupine po štiri ali
pet. Vsaki skupini dajte eno kocko in vsakemu
otroku deset kovancev. Pojasnite, da je cilj igre
tak, da zmaga tisti, ki bo razdelil ves svoj
denar. Vsak otrok bo prišel na vrsto za metanje
kocke ali vrtenje vrtavke in drugim članom
skupine bo razdelil toliko kovancev, kakršna bo
številka, ki jo je vrgel oziroma zavrtel. Otrok
lahko vse kovance da eni osebi ali pa jih razdeli
med celotno skupino. Zmaga tisti, ki bo
najprej razdelil vse svoje kovance.

»Radovoljno ti bom daroval, slavil bom tvoje
ime, Gospod, ker je dobro.« Naše današnje
sporočilo je:
BOGA ČASTIM S SVOJIMI
DAROVI.

M Povežite
O
POTREBUJETE
Ž
● koščke papirja velikosti
N
O
približno 12x5cm
S
● sponke za papir
T
B Vsakemu otroku dajte kos
papirja in dve sponki za papir.
Recite: Ali ste kdaj pomislili, da
je vaš dar majhen? Ste se kdaj
spraševali, če je sploh koristen? Vaš
dar je kakor ta sponka za papir.
Dvignite eno sponko v zrak. Ta
sponka za papir, dvignite v zrak še
drugo, predstavlja dar nekoga
drugega. Zložite papir in pritrdite
sponki za papir na tak način, kakor
kaže slika na robu lista. Zelo pomembno je, da
pritrdite sponke natanko tako, kakor je
prikazano na listu. Pokažite otrokom, kako naj
jih pritrdijo. Ko je vaš dar skupaj z drugimi,
se povežejo med sabo in delajo velike stvari.
Potegnite konce papirja narazen in sponki
bosta skupaj odleteli. Danes se bomo učili o
tem, kako so darovi različnih ljudi združeni
zgradili nekaj imenitnega za Boga.

OBNOVA
OBNOVA
Vprašajte: Ali ste bili danes pripravljeni
dati svoj denar? Ali se mu je bilo lahko ali
težko odreči? Zakaj? Ali je bilo zabavno?
Ali ste pričakovali, da bo? Ali vas je kdo
prosil, naj mu ne daste več denarja? Naša
današnja svetopisemska zgodba govori o
ljudeh, ki so tako zelo želeli častiti Boga s
svojimi darovi, da so jih prosili, naj ne
prinašajo več. Na glas preberite Ps 54,6:
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Z otroki preberite Ps 54,6. Vprašajte: Kaj
pomeni beseda »žrtev«? Prisluhnite
odgovorom. Beseda »žrtev« pomeni odreči
se nečemu, da dobimo nekaj, kar ima večjo
vrednost. Kaj žrtvujete, ko prinašate svoje
darove? Kaj dobite v zameno zanje? Vaši
darovi so eden izmed načinov češčenja
Boga. Povejte sporočilo skupaj z otroki:
BOGA ČASTIM S SVOJIMI
DAROVI.

Molitev in češčenje

r
kada
koli

Občestvo
Pogovorite se z otroki, kako so preživeli teden. Vprašajte jih, kako so čez
teden doživljali svetopisemski nauk. Toplo pozdravite obiskovalce in jih
predstavite. Ne pozabite na rojstne dneve in posebne dogodke.

Pesmi
Pesmi po izbiri otrok.

Misijonstvo
Recite: Naše misijonske zgodbe govorijo o ljudeh, ki se zaradi naših
darov, ki jih prinašamo, lahko učijo o Jezusu. Uporabite zgodbo iz
Misijonskih zgodb za otroke ali kakšno drugo zgodbo, ki jo imate na voljo.

Darovanje
Pomagajte otrokom v misijonski zgodbi prepoznati nekaj, za kar bi lahko
bili uporabljeni njihovi darovi, ali pa način, kako bi lahko njihov dar pomagal
komu v zgodbi, da spozna Jezusa ali pa govori o njem.

Molitev
V svoji molitvi prosite Boga, naj nam da srce, ki ga bo pripravljeno slaviti
in častiti z našimi darovi.
* Molitev in češčenje sta lahko na vrsti kadarkoli med bogoslužjem.
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2 Svetopisemski nauk
Doživeti zgodbo
POTREBUJETE
● papirnate lončke
● flomastre
● eno ali več manjših posod za
mešanje (odvisno od velikosti
razreda)
● suh riž, fižol, testenine,
kamenčke, kovance, pesek itd.
● list papirja z napisom »Ti si
sposoben rokodelec«
● list papirja z napisom »Ti si
sposoben pletilec in tkalec«
Začnite tako, da daste vsem razen dvema
otrokoma plastičen lonček, napolnjen z rižem,
fižolom itd. in z eno od naslednjih nalepk:
zlato, srebro, bron, platno, kozja dlaka, živalske
kože, začimbe, akacijev les, olivno olje, žlahtni
kamni. Dvema otrokoma dajte plastičen
lonček, v katerem naj bo namesto riža, fižola
itd. košček papirja.
Opomba: Če menite, da bi se kdo iz
razreda razburil, če bi dobil namesto riža listek,
dajte nekaterim otrokom oboje. Če imate velik
razred, boste morda želeli več otrok določiti za
rokodelce. Načrtujte to dejavnost tako, da boste
razdelili več riža, fižola itd., kakor pa ga bo šlo
v skledo ali sklede, v katere bodo vsipali otroci.
Povejte otrokom, da se je ta zgodba
odvijala pred Mojzesovo smrtjo. Zgodila se je,
ko so bili Izraelci na poti v obljubljeno deželo.
Mojzes je poklical Izraelce, naj se zberejo.
Moral jim je povedati nekaj pomembnega.
(Prosite otroke, naj se usedejo bliže k vam na
tla, ker so pač oni Izraelci, vi pa Mojzes.)
»Bog mi je povedal nekaj pomembnega,«
je rekel Mojzes. »Želi, da zgradimo poseben
shodni šotor – kraj, kamor bo prihajal Bog,
da se bo družil z nami in ga bomo častili.
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Za izgradnjo tega svetišča, njegove
notranjosti ter za sveta oblačila, ki jih bodo
nosili duhovniki, bo potrebno mnogo dragih
in posebnih materialov. Potrebovali bomo
zlato, srebro in bron. Potrebovali bomo
modro, vijolično in rdečo volno ter fino
platno in kozjo dlako. Potrebovali bomo
živalske kože in začimbe ter akacijev les in
olivno olje ter žlahtne kamne.
Potrebovali bomo pa tudi izurjene delavce.
Potrebujemo rokodelce, ki znajo obdelovati
les in kovino. Potrebujemo pletilce in tkalce,
ki bodo izdelovali zavese in posebne obleke
za duhovnike.
Ampak Bog želi, da je njegov shodni šotor
zgrajen s prostovoljnimi prispevki. Hoče, da
darujete samo, če to želite. Vaše srce bi
morala ganiti ljubezen do Boga in želja, da
ga častite. Če resnično tako čutite, lahko
prinesete svoje stvari k Bezalelu in Oholiabu.
Bog ju je določil, da nadzirata to delo.
Njegov Duh jima je dal posebne darove in
znanje ter sposobnost, da učita druge.
Darove bomo začeli sprejemati kar takoj.
Prinesete lahko karkoli, kar želite prispevati k
gradnji Božjega svetišča, in to vsujete v te
sklede. Če pa ste usposobljeni na katerem od
teh področij, kjer potrebujemo delavce, nas
obvestite tudi o tem.«
Povabite otroke, naj prinesejo svoje
»gradbene materiale« in jih vsujejo v sklede,
določene za to. Če vaši rokodelci ne bodo
ponudili svojih uslug, jih spodbudite tako, da
jih vprašate, ali je kdo od njih izurjen
rokodelec. Ko bodo prostovoljno ponudili
svoje usluge, recite: Nimajo vsi zlata ali
srebra, ki bi ga lahko darovali, ampak
usluge usposobljenih ljudi so prav tako
pomemben dar. Bog ceni naše usluge
prav toliko kakor denar. Ko se sklede
začnejo polniti, razlagajte, kako radodarni so
bili vsi s svojimi stvarmi in uslugami. Ko pa
so sklede polne, recite: Kako radodarni ste!
Dovolj imamo. Prosim, ne prinašajte več
darov.

OBNOVA
Vprašajte: Kako ste se počutili, ko ste
slišali, da Bog želi prispevke v obliki zlata
in srebra ter drugih stvari za svoje svetišče?
Ali ste dali z navdušenjem? Zakaj? Kako
ste se počutili, ko ste prispevali k Božjemu
svetišču? Kako ste se počutili tisti, ki ste
bili izurjeni delavci, ko ste vedeli, da lahko
dejansko pomagate zgraditi svetišče? Kaj
ste si mislili, ko vam je Mojzes rekel, da
prenehate prinašati stvari – da imajo
delavci več kakor dovolj? Preberimo skupaj
našo zlato vrsto, Ps 54,6. Kaj pravi naše
današnje sporočilo?
BOGA ČASTIM S SVOJIMI
DAROVI.

Proučevanje Svetega pisma
POTREBUJETE
● Sveta pisma
● koščke papirja, na katerih so
zapisane svetopisemske vrstice
Pred sobotno šolo zapišite naslednja štiri
besedila vsakega na poseben kos papirja.
1. 2 Kr 5,15.16
2. 2 Let 29,29-31
3. Ezr 7,15.16
4. Mr 12,41-44
Razdelite listke otrokom, ki so pripravljeni
poiskati in prebrati besedila. Dajte jim nekaj
časa za vajo. Preden preberejo vrste, pojasnite
okoliščine, v katerih se je zgodil vsak od
naslednjih dogodkov.
1. 2 Kr 5,15.16 – Elizej in Bog sta ozdravila
Naamana gobavosti.

2. 2 Let 29,29-31 – po več letih češčenja
malikov je kralj Ezekija očistil ter ponovno
posvetil tempelj in ljudi.
3. Ezr 7,15.16 – Božje ljudstvo se po
sedemdesetih letih ujetništva v Babilonu vrača
v Jeruzalem. Kralj Artakserks je dal Ezru
darila, da jih je odnesel s seboj v Jeruzalem.
4. Mr 12,41-44 – Jezus je tempelj.

OBNOVA
Vprašajte: Kaj imajo vsi ti primeri
darovanja in daril v Svetem pismu skupnega?
Na glas preberite 2 Kor 9,7. Če otroci še niso
ugotovili odgovora, recite: Bog ljubi veselega
dajalca. Prosite otroke, naj ponovijo zlato vrsto,
Ps 54,6: "Radovoljno ti bom daroval, slavil bom
tvoje ime, Gospod, ker je dobro." Kakšno je
naše današnje sporočilo?
BOGA ČASTIM S SVOJIMI
DAROVI.

Zlata vrsta
Da otroke naučite zlato vrsto, napišite
vsako besedo posebej na velik list papirja.
Pomešajte jih med sabo ter jih razdelite med
otroke, nato pa jih prosite, naj pridejo naprej in
se z listi v rokah postavijo v pravilni vrstni red,
medtem ko vi na glas berete besedilo.
Ponovno premešajte liste in ponovite.
Naredite to najmanj trikrat, na glas berite
besedilo. Četrtič pokličite otroke naprej, ampak
ne preberite besedila. Ponovite to večkrat,
dokler večina otrok ne bo znala zlate vrste na
pamet.
Na koncu oblikujte dve skupini. Ena naj
pove prvo polovico vrste, (»Radovoljno ti bom
daroval,«) druga skupina pa naj takoj za njimi
pove drugo polovico. (»slavil bom tvoje ime,
Gospod, ker je dobro.«) Ponovite to nekajkrat.
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3 Uporaba nauka
Dajte vse
POTREBUJETE
● koščke papirja
● pisalo
● kuverte
● lepilni trak
Naslednje besede zapišite na koščke
papirja:
20 tolarjev
200 tolarjev
2000 tolarjev
20000 tolarjev
moje roke
lep pevski glas
premajhen plašč
stare igrače
sposobnost dobrega branja
nadarjenost za glasbeni inštrument
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Vsak košček papirja dajte v svojo kuverto
in jo zalepite.
Razdelite jih različnim otrokom. Prosite jih,
naj odprejo svoje kuverte in razredu preberejo,
kakšen je njihov dar za Gospoda, kaj mu lahko
dajo. Potem ko preberejo, kar piše na njihovem
listku, jih prosite, naj stopijo naprej in si svoj
papir prilepijo na prsi, tako da bodo lahko vsi v
razredu videli in si zapomnili, kakšen je ta dar.
Prosite razred, naj razporedi učence po
vrsti od najpomembnejšega daru do najmanj
pomembnega.

OBNOVA
Vprašajte: Ali so kateri izmed darov
pomembnejši od drugih? Na glas preberite 2
Mz 35,5-10. Kateri izmed teh materialov je
bil najbolj pomemben? Ali bi lahko bilo
svetišče zgrajeno brez katerega od njih?
Kaj je najpomembnejše pri našem
darovanju? Ponovno na glas preberite 2 Kor
9,7, če si niso zapomnili vrste. Prosite otroke,
naj imenujejo načine, kako lahko Bog uporabi
vsakega od teh predmetov.

4 Ponazoritev nauka
Lahko dajem
POTREBUJETE
● majhne papirnate vrečke
● voščenke, flomastre
● pripomočke za risanje

Vsakemu otroku dajte papirnato vrečko.
Svoje vrečke naj okrasijo in nanje napišejo:
»Moj dar za Boga.« Spodbudite jih, da svojo
vrečko nesejo domov in vanjo zbirajo
predmete, ki jih resnično lahko darujejo Bogu
za njegovo svetišče, njihovo cerkev. Predmeti
so lahko denar, sveče, pesmarice, košare za
darovanje, papirnati izdelki, plišaste živali za
otroško sobotno šolo za kobacače, čistilne
pripomočke itd. Prosite jih, naj svoje vrečke
prinesejo v cerkev naslednji teden.
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SNOV ZA OTROKE

Preveč darov
Svetopisemska in pomožna besedila
2 Mz 35,4 do 36,7; Očaki in preroki, str.
256.257
Zlata vrsta
"Radovoljno ti bom daroval, slavil bom
tvoje ime, Gospod, ker je dobro." (Ps 54,6)
Sporočilo
Boga častim s svojimi darovi.
"Dovolj, dovolj," je rekel oče in se smejal. "Imam
že dovolj na krožniku."
Mati se je smehljala in vprašala: "Kaj pa ti, Jože?
Ali ti imaš tudi dovolj na svojem krožniku?"
Jože se je režal. Dobro je vedel, na kaj meri
njegova mati. Vedno vse poje, kar je na krožniku, in
potem hoče še! Ona pa se je vedno šalila z njim in mu
govorila, da je kakor konj!
Ampak res, kdaj je dovolj res dovolj? Pred mnogo
leti je Mojzes rekel Izraelcem: "Ne prinašajte več.
Imamo več kakor dovolj." Tu je zgodba o tem.
"Hitro pridite," je oče ves zadihan rekel, ko
je pokukal v šotor. "Mojzes ima pomembno
sporočilo. Vsa izraelska skupnost se zbira."
Mati je pustila delo, s katerim se je
ravnokar ukvarjala, in vzela dojenčka v
naročje. Takoj je za njo pohitela Leja, njej pa
so sledili mlajši bratje Zibeon in Geršon.
Hitro so se jim pridružile druge izraelske
družine. Vsi so šli poslušat, kaj ima Mojzes
povedati.
Kmalu potem je Mojzes vstal in začel
govoriti. Tiho mrmranje množice se je
ustavilo. "Bog mi je dal navodila za gradnjo
shodnega šotora," je začel Mojzes. "To bo
poseben kraj, kjer se bo Bog srečal z nami in
kjer ga bomo častili. Za to pa bomo
potrebovali veliko kakovostne snovi. Samo
tisti, ki to želijo, naj prispevajo," je nadaljeval
Mojzes. "Potrebovali bomo zlato, srebro in
bron. Potrebovali bomo modro, vijoličasto in
rdečo prejo. Potrebujemo najboljše laneno
platno. Potrebujemo živalske kože, akacijev les,
oljčno olje, začimbe in drage kamne.
Prispevajte samo, če je Bog spodbudil vaše
srce. Vaši darovi bodo daritev za njega.
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Prav tako bomo potrebovali sposobne
rokodelce vseh vrst," je nadaljeval Mojzes.
"Predilce, tkalce, ki nam bodo pomagali
pripraviti materiale. Ljudi, ki znajo obdelovati
zlato, srebro in bron. Potrebujemo ljudi, ki
znajo rezati in vstavljati drage kamne. Tesarje,
da obdelujejo les. Predilce, da bodo predli
kozjo dlako in laneno platno. Tkalce, da bodo
naredili zavese in sveta oblačila, ki jih bodo
nosili duhovniki.
Bezalel iz Judovega plemena in Oholiab iz
Danovega plemena bosta nadzorovala delavce
in delo," je nadaljeval. "Božji Duh ju je
napolnil z veščinami in znanjem in prav tako s
sposobnostjo, da druge poučujeta opravljati to
posebno delo.
Takoj ko je Mojzes nehal govoriti, se je
zaslišalo navdušeno mrmranje v množici.
"Mama," je Leja navdušeno spregovorila, "mi
lahko pomagamo na mnogo načinov. Ti si ena
od najboljših predilk in tkalk v vsem taboru.
Jaz bom pazila na otroka, da boš lahko predla."
"Mi pa imamo bronasto ogledalo in
glavnik," je rekel Zibeon. "Mojzes je rekel, da
potrebujejo bron."
"Ti in mati imata pa zlat nakit," je dodal
Geršon.
"Res imava zlate uhane in zapestnice," se je
strinjala Leja. Njena najboljša prijateljica v
Egiptu ji je dala zapestnice tisto noč, ko so
zapustili Egipt.
Naslednji dan je družina z navdušenjem
zbrala te predmete. Skupaj so jih odnesli na kraj,
kjer so zbirali material za gradnjo shodnega
šotora. Nastajali so kupi zbranega materiala. Zlat
nakit na tem kupu, srebrn na drugem. Bronaste
posode in drugo orodje na naslednjem kupu.
Živalske kože, akacijev les, kozja dlaka in laneno
platno spet na drugih kupih. Navdušenje je bilo
v zraku. Vladalo je veselo praznično vzdušje.
Vsak dan so Leja, Zibeon in Geršon hodili
mimo kupov materiala. Potem so nekega dne
graditelji rekli Mojzesu: "Ne potrebujemo več
materiala. Sedaj imamo več kakor dovolj." In
tako je Mojzes rekel ljudstvu, naj prenehajo
prinašati darove.
Izraelsko ljudstvo je to nalogo uspešno
opravilo. Boga so zelo ljubili. Prav tako so
želeli, da se zgradi shodni šotor.

Dejavnosti
SOBOTA
NAREDI - Če bo lepo vreme, pojdi z
družino na sprehod. Usedite se, če je možno,
v bližini cerkve in razmišljajte o svoji cerkvi.
Kaj lahko narediš ali daš, da bo postala še
boljši kraj za češčenje Boga? V molitvi se
zahvali za svojo cerkev.
NAREDI - Pojte skupaj »Jezus slavno
ime« (Pesem številka 58 v Pesmarici
stezosledcev)
NAREDI - Nauči svojo družino zlato
vrsto. Kaj je to daritev? Kaj je to radovoljna
ali prostovoljna daritev?
NEDELJA
NAREDI - Med današnjim družinskim
bogoslužjem iz nauka preberite zgodbo
"Preveč daritev". Kaj so Izraelci dali, da bi
podprli postavitev svetišča? Naredi seznam.
Potem naštej stvari, ki jih tvoja družina lahko
prispeva, da bo vaša cerkev še lepši kraj za
Boga.
PODELI Z DRUGIMI - Pokaži svoji
družini svojo vrečko "Moje daritve za Boga"
iz sobotne šole. Preveri, ali se vsi strinjajo, da
zbereš različne daritve vanjo.
NAREDI - Zapojte skupaj »V rokah drži
ves svet« (Pesem številka 161 v Pesmarici
stezosledcev)
PONEDELJEK
PODELI Z DRUGIMI - Povej po svoje
zgodbo iz nauka. Povabi vsakogar, naj
pove, kako je sam kaj daroval za Boga. Ali
bi to ponovno naredili? Zakaj? Povabi vse,
naj dajo nekaj v vrečko "Moje daritve za
Boga".
NAREDI - Povabi moške v svoji družini,
naj povedo prvi del zlate vrste. Potem pa naj
ženske povedo drugi del vrste.
TOREK
NAREDI - Preden se začne družinsko
bogoslužje, nariši sliko, kako Izraelci dajejo
daritve za gradnjo shodnega šotora. Potem

pokaži sliko svoji družini in jim povej kaj o
tem. Še naprej zbirajte v vrečko "Moje
daritve za Boga".
BERI - Povabi nekoga, naj prebere 2 Mz
35,4 do 36,7. Katere vse rokodelce so
potrebovali? Ali poznaš koga, ki zna
opravljati takšna dela?
NAREDI - Povej svojo zlato vrsto, ne da
bi ti kdo pomagal.
SREDA
BERI - Berite pri bogoslužju Ps 54,6.
Potem preberite Ps 54,7/I. Tam piše, zakaj je
David to napisal. Katerih "stisk" je Bog rešil
tvojo družino? Zahvali se mu za njegovo
dobroto.
NAREDI - Pojte skupaj »Bog dober je«
(Pesem številka 8 v Pesmarici stezosledcev)
NAREDI - Molite skupaj, in sicer tako, da
vodja začne z besedami: "Hvala ti Bog, ker si
..." in potem v nadaljevanju pove, za kaj je
hvaležen. Na koncu vsi skupaj rečete: "Hvala
ti, Bog, za vse!"
ČETRTEK
NAREDI - Med družinskim bogoslužjem
skupaj preberite 2 Kor 9,7. Nekdo naj
zadnjih pet besed napiše na list papirja.
Povabi vse v družini, naj narišejo to, kar
bodo veselega srca dali Bogu ta teden. Drugi
naj poskušajo uganiti, kaj je to.
NAREDI - Povejte skupaj zlato vrsto.
PETEK
NAREDI - Prosi družino, naj ti pomaga
uprizoriti svetopisemsko zgodbo za
družinsko bogoslužje. Kdo bo tkal? Kdo bo
predel? Kdo bo obdeloval les? Kdo bo
Mojzes? Kaj bo ta oseba rekla?
NAREDI - Preštej vse predmete v vrečki
"Moje daritve za Boga". Koliko jih je?
Kakšni predmeti so? Ne pozabi jih jutri vzeti
s seboj v sobotno šolo.
NAREDI - Pojte skupaj »Družina«
(Pesem številka 28 v Pesmarici stezosledcev)
NAREDI - Moli, da boš vedno pripravljen
dajati daritve prostovoljno.
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Grozljive okoliščine
Navodila: Pazljivo si oglejte vsako
okoliščino, ki je narisana. Pod vsako
napišite besedo ali dve, ki opisuje osebo, ki
se boji narisanega. V zadnji kvadratek
narišite nekaj drugega, česar se bojijo
otroci vaših let.
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