
  

Če bi lahko izbrali en čevelj, katerega bi izbrali? 
(Dvignite oba čevlja.) 
Če bi lahko izbrali eno nogavico, katero bi izbrali? 
(Dvignite obe nogavici.) 
Če bi lahko izbrali eno barvico, katero bi izbrali? 
(Dvignite eno barvico.) 
Kaj pa plišasta igrača, katero bi izbrali? (Dvignite 
obe igrači.) 
 

Zanimivo je, da bi večina izmed nas izbrala nove 
stvari. Zakaj mislite, da imajo mnogi raje nove 
stvari kot stare? (Dovolite otrokom odgovoriti. Je 
čisto, ni rabljeno, dobro izgleda, stvari so boljše na 
otip itd.) 
 
 
 
Začetna molitev bi morala vedno vsebovati 
naslednje:  
a) Zahvalo Bogu za priložnost za srečanje vseh 

prisotnih. 
b) Prošnjo za Božje vodstvo, še posebej za učitelje, 

da bi Božjo besedo razložili na otrokom 
razumljiv in smiseln način.  

c) Prošnjo, da bi bili otroci odprti za učenje Božje 
besede in povabilo Svetemu Duhu, naj je 
prisoten v srcih vseh, ki so v učilnici. 

IZBIRAM 
NOVO 

NOVI ZAČETKI 

Pri tej lekciji bodo otroci odkrivali, kako se znebiti stare narave in postati 
nova stvaritev v Kristusu. 

 

 
 

2. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme: 

 Božji otrok, zaveza, vera, slediti Jezusu. 

HOČEM NOVO (aktivnost) 
Otroci bodo uživali v učenju, zakaj je tako 
zabavno imeti nove stvari in to bodo povezali s 
spoznanjem, da Bog želi, da hrepenimo po novih 
stvareh v Kristusu. 
 

Teme: 
Odpuščanje, milost, kesanje. 
 
 
 
 
 

 
Trajanje: 
Približno 10 minut. 
 

Kaj boste naredili: 
Vse pripomočke položite pred otroke, da jih bodo 
videli. Otroci naj pregledajo vse stvari.  
 

Kaj boste povedali: 
Danes bi rada, da podrobno pregledate 
predmete, ki so pred vami. To pomeni, da si vsako 
stvar zelo natančno ogledate. Povejte mi, kaj 
opazite pri vsakem od teh predmetov. Ali ste 
opazili, da imamo vsake stvari po dvoje, le da je 
ena nova, druga pa stara?  

PRIPOMOČKI: 

Star čevelj in nov čevelj, stara in nova nogavica, 
stara in nova barvica, stara in nova plišasta žival 
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Uvod: 
Danes bomo govorili o tem, zakaj je potrebno 
odložiti staro in obleči novo ter kako lahko to 
naredimo. 
 
Preberite 2 Korinčanom 5,17 
 

Vprašanja za razpravo: 
1) Če smo v Kristusu, smo nova ali stara stvaritev? 

(Nova.) 

2) Kaj gre stran? (Staro.) 

3) Zakaj hočemo novo in ne staro? (Ker je novo z 

Jezusom in staro je brez Jezusa. Ko si 

nadenemo novo, Bogu dovolimo, da nas 

preobrazi, da postanemo bolj podobni Jezusu v 

pravičnosti in svetosti.) 

 
Preberite 2 Korinčanom 5,21 
 

Vprašanja za razpravo: 
1) Kdo je ta, ki je bil brez greha? (Jezus.) 

2) Kaj to pomeni? (Nikoli ni naredil napake, 

sprejel slabe odločitve ali grešil proti Bogu. 

Naredil je vse, kar je Bog hotel od njega in živel 

je sveto življenje.) 

3) Zakaj Jezus je vzel naš greh nase. Zakaj je to 

storil? (Da bi v njem in po njem postali pravični 

pred Bogom.) 

 

ČE SMO V KRISTUSU (aktivnost) 
Otroci se bodo zabavali med prepevanjem pesmi 
in se zraven učili svetopisemsko vrstico. 
 

Tema: 
Božji otrok 
 
 
 
Trajanje: 
Približno 10 minut. 
 

Kaj boste naredili: 
S pomočnikom naredita most. Obrneta se eden 
proti drugemu in se nad glavo primeta za roke, 
tako da naredita tunel skozi katerega lahko otroci 
hodijo. Ko je pesmi konec, oba spustita roke, tako 
da ujameta enega od otrok. 
 

Kaj boste povedali: 
Danes se bomo igrali zabavno igro s pesmijo. 
Koliko izmed vas se je že kdaj igralo »Ali je kaj 
trden most«? S pomočnikom bova pela pesem in 
medtem boste vi hodili pod mostom, ki ga bova 
naredila z rokami. Ves čas hodite v krogu pod 
mostom. Hoditi morate v isti smeri, da ne bo 
prišlo do nesreče ali trka. Ko bo pesmi konec, se 
lahko zgodi, da bo kdo obtičal, saj se bo most 
spustil. Pojmo na melodijo »London Bridges 
Falling Down« – »Tisti, ki je v Kristusu, v Kristusu, 
v Kristusu; tisti, ki je v Kristusu, novi človek je 
postal.« (Spustite roke, da ujamete otroka, ki je 
pod mostom.) 

»Treba je odložiti 
starega človeka … in 

oblečete novega 
človeka, ki je po Bogu 

ustvarjen v pravičnosti 
in svetosti resnice.« 

Efežanom 4,22 in 24 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Nič 

Na glas preberite vrstico. Katero oblačilo se 
ponosi in začne smrdeti? Nogavice, majica, kratke 
hlače itd. Ko izgovarjamo svetopisemsko vrstico, 
se pretvarjajmo, da si slačimo smrdeče nogavice 
in potem nadevamo nove. 
 
Naj se vam otroci pridružijo z gibi, ko ponavljate 
vrstico – vsak kos oblačila si najprej slečete in 
potem nadenete novega. 
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URADNI KURIR (aktivnost) 
Otroci se bodo naučili, da so Božji poslanci. 
 

Teme: 
Božji otrok, evangelizacija, evangelij. 
 
 
 
 
Trajanje: 
Približno 10 minut. 
 

Kaj boste povedali: 
Imam pismo, ki ga moram poslati svoji dragi 
prijateljici, da ji povem, kako zelo jo imam rada in 
kako zelo jo cenim. Vendar moram zaupati 
poštarju, da bo dobro opravil svoje delo poslanca. 
Moram mu zaupati, da ji bo predal to pismo. 
Predstavljajte si, da bi vam Bog predal pismo in 
rekel: »Pojdi in daj to svoji prijateljici.« Bi to 
naredili? Ali vam Bog lahko zaupa, da boste to 
zelo pomembno informacijo predali svoji 
prijateljici? 
 

Danes bomo odkrili, da nam je Bog dal 
informacijo in da nam zaupa, da jo bomo dostavili 
na pravi naslov. Rada bi, da razumemo, ko 
postanemo nova stvaritev, nas Bog prosi, da nekaj 
naredimo zanj (preberite 2 Korinčanom 5,17-22). 
 

Ali si slišal, kaj Bog hoče, da smo zanj? Poslanci za 
Kristusa. Hoče, da smo njegovi uradni poslanci, ki 
bodo razširili resnico o Jezusu. 
  

Če misliš, da lahko drugim poveš o Jezusu, dvigni 
roko. 
 

Uradni poslanci ste postali, ko ste rekli: »Ja, jaz 
bom šel.« Vadimo, kako biti dobri poslanci, tako 
da eden drugemu predajamo to pismo in si ob 
tem povemo, da nas Jezus ljubi ali da je umrl, da 
bi mi lahko postali nova stvaritev. (Z otroki vadite 
ponavljanje fraz. Potem naj otroci podajajo 
kuverto in ponavljajo trditev. Poskrbite, da bo 
vsak izmed otrok dobil priložnost držati kuverto in 
jo predati naprej.) 
 
 

 
 
Zaključna molitev: 
Enako kot začetna je pomembna tudi zaključna 
molitev. Tu imajo otroci priložnost, da se Bogu 
zahvalijo za hrano in druge blagoslove. Zaključna 
molitev mora biti kratka. Ne pozabite, da so otroci 
verjetno nestrpni in bi radi čim prej jedli ali 
nadaljevali z drugimi aktivnostmi, ki jih še čakajo v 
tem dnevu. 
 

Prigrizek: 
Pokažite postan kos sadja in svež kos sadja. 
Otroke vprašajte, kateri je boljši. Staro ali novo 
sadje? Zakaj? 
  

Naj otroci vedo, da Bog hoče le nove stvari za nas 
in zato vam ne bom dala postanega prigrizka, 
ampak novega, ki je svež in zdrav. Molite za 
prigrizek in se zahvalite Bogu, da po Jezusu lahko 
prejmemo novost. 
 
 
 
NOV JAZ (igra) 
Otroci bodo uživali v igri s karticami in se 
istočasno učili, kako postati novi v Kristusu. 
 

Teme: 
Božji otrok, neposlušnost, odpuščanje, milost. 
 
 
 
 
Trajanje: 
Približno 10 minut. 
 

Priprave: 
Naredite dva seta sedmih kartic, na katere 
napišite naslednje besede: ljubezen, potrpež-
ljivost, prijaznost, samo obvladanje, jeza, laganje 
in kraja. Otrokom pokažite besede, da se jih lahko 
naučijo. Kartice premešajte in jih razporedite 
obrnjene navzdol, tako da ne morejo videti, kaj 
piše na njih. Otroci naj sedijo v krogu okoli kartic.  
 

Kaj boste povedali: 
Imam nekaj kartic, na katerih je napisanih nekaj 
besed. Besede so: ljubezen, potrpežljivost, 
prijaznost, samoobvladovanje, jeza, laganje in 

 

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

14 praznih kartic, črn flomaster 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Pismo in kuverta 
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kraja. Bog hoče, da se znebimo starih grešnih poti. 
To pomeni, da so stvari, ki jih počnemo in so 
grešne ali napačne. Gospod hoče, da se znebimo 
greha v našem življenju, saj nas bo on napolnil s 
stvarmi, ki mu ugajajo in prinašajo življenje 
našemu telesu, duši in duhu. 
 
Katere kartice imajo besede, ki jih nočemo v 
svojih življenjih? Jeza, laganje, kraja. Pa tudi vsak 
greh, ki bi nas oviral pri tem, da postanemo bolj 
podobni Bogu. 
 
Katere besede bi rad prejel od Boga? Ljubezen, 
potrpežljivost, prijaznost in samoobvladovanje. 
 
Usedli se bomo v krogu okoli kartic. Vsaka izmed 
njih ima par. Enega naenkrat bom izbral/-a, da 
obrne eno kartico. Ko bo ta kartica odprta, bomo 
skupaj prebrali, kaj piše. Potem bom izbral/-a 
drugega prostovoljca, ki bo obrnil drugo kartico. 
Če se kartici ujemata, se bomo skupaj odločili, če 
je to nekaj starega, česar se moramo znebiti, ali je 
to novo in nas želi Bog s tem napolniti, ko smo v 
Kristusu. Če ni par, bo prostovoljec obrnil obe 
kartici in nekdo drug bo poskusil. 
 

 
 
 
Na koncu srečanja dajte vsakemu otroku kopijo, 
da jo odnese domov. 

 
 
 VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

NASLEDNJI TEDEN 
Pridite spet prihodnji teden in 
naučili se bomo še nekaj več o 
Bogu. 
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok naučil, da Bog želi, da odstranimo svoje stare poti in si 
nadenemo novo v Jezusu Kristusu. (Obravnavano svetopisemsko besedilo: 2 
Korinčanom 5,17-22)  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Treba je odložiti starega človeka ... in oblečete novega človeka, ki je po Bogu 
ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.« (Efežanom 4,22 in 24) 
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite to vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako pa mu bo to pomagalo, da utrdi znanje, pridobljeno pri 
verouku. 
 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Kot družina na glas preberite 2 Korinčanom 5,17-22. Ko ste to skupaj prebrali, 
razpravljajte o tem, zakaj je dobro, da se znebimo starih stvari. Razpravljajte zakaj 
je dobro, da prejmemo nove stvari. Kot družina se pogovorite o stvareh v svojem 
srcu in umu, ki se jih lahko znebite. Naredite seznam novih stvari, ki bi lahko 
nadomestile stare. Kot družina molite, da bi Bog odstranil stare poti in vas napolnil 
z novimi, ki mu ugajajo in pomagajo pri duhovni rasti. 
 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala za tvojega Sina. Pomagaj mi, da se bom znebil starih stvari in 
greha v mojem življenju ter si nadel nov način razmišljanja, obnašanja ter življenja, 
da lahko postanem nova stvaritev v Kristusu. Amen. 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
Dragi starši! 
 

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