
		

Kaj	boste	povedali:	
Ali	 ste	 kdaj	 želeli	 uporabiti	 svetilko	 ali	 zobno	
ščetko,	pa	tale	ni	delovala?	Kaj	ste	storili?	Ali	ste	se	
pritoževali	in	zmrdovali	vpijoč	staršem	»Pokvarjeno	
je!«	Ali	pa	ste	se	soočili	s	problemom	in	se	vprašali	
»Kako	naj	to	popravim?«	
Danes	 imam	 s	 seboj	 par	 stvari,	 ki	 jih	 je	 potrebno	
pregledati,	 to	 pomeni	 dobro	 in	 pozorno	 od	 blizu	
pogledati.	 Po	 vrsti	 si	 boste	 vsi	 ogledali	 te	 reči	 in	
določili,	 katere	 od	 njih	 so	 pokvarjene	 in	 katere	
delujejo	 povsem	 normalno.	 Če	 so	 pokvarjene,	 se	
bomo	 domislili	 načina,	 kako	 jih	 popraviti.	 (Dajte	
otrokom	dovolj	časa,	da	si	 te	stvari	 	miru	ogledajo	
ter	 jih	 usmerjajte,	 kam	 naj	 pogledajo,	 da	 bodo	
ugotovili,	 da	 manjkajo	 baterije.	 Skupaj	 popravite	
uničene	stvari.)	Čaka	nas	dosti	popravljanja.	
	
Vprašanja	za	razpravo:	
1) Ali	 lahko	 imenujete	 situacije	 iz	 Svetega	 pisma,	

kjer	 je	 bilo	 potrebno	 obnoviti	 nekaj?	 (Dovolite	
otrokom,	 da	 naštejejo.	 Primeri:	 Nehemija	 je	
obnovil	obzidje,	David	je	premagal	Goljata,	itd.)	

2) Kaj	moramo	storiti	v	situaciji,	ko	se	nam	zdi,	da	
je	 problem	 tako	 velik,	 da	 ga	 ne	 moremo	 sami	
rešiti?	(Prositi	Boga	za	pomoč	in	modrost,	prositi	
družino	ali	prijatelje,	da	nam	pomagajo,	itd.) 	

3) Ali	 se	 je	 dobro	 pritoževati	 nad	 problemi?	 (Ne.	
Probleme	moramo	 videti	 kot	 priložnost,	 ki	 nam	
jo	Bog	daje,	da	bi	rasli	in	se	učili	novih	stvari.		

	

OBNOVA 
OBZIDJA 

NEHEMIJA 

Pri	 tej	 lekciji	 bodo	otroci	 spoznali,	 kako	 je	Nehemija	 trdno	obstal	 kljub	
nasprotnikom	 in	 ostal	 osredotočen	 na	 Božji	 načrt	 ter	 vodil	 obnovo	
obzidja	v	Jeruzalemu.		

	

 
 

2. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Izvijač,	baterija,	škatla,	
stvari,	ki	so	potrebne	popravila	

Teme:		
Zmožnosti,	težave,	vera,	enotnost,	ugajati	Bogu.				
	 	

	
	
KAJ	JE	ZLOMLJENO?	(aktivnost)	
Otroci	 se	 bodo	 naučili,	 da	 so	 večkrat	 uničene	
stvari	 lahko	 obnovljene,	 če	 ravnamo	 previdno	 z	
njimi.	

Teme:	
Težave,	vera,	samoobvladovanje,	enotnost.	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	storili:	
Zberite	 predmete	 z	 baterijami	 ali	 stvari,	 ki	
prenehajo	delovati,	ko	 jim	odstranite	en	del.	Vse	
baterije	in	manjkajoče	dele	pospravite	v	škatlo,	da	
boste	 lahko	kasneje	z	otroki	popravili	pokvarjene	
stvari.	 Te	 stvari	 so	 lahko	 svetlika,	ura,	 radio,	 igra	
na	 baterije,	 kamera,	 avto	 na	 daljinec,	 električna	
zobna	 ščetka	 in	 tako	 dalje.	 Prav	 tako	 pripravite	
nekaj	predmetov,	ki	normalno	delujejo;	na	primer	
uro,	telefon,	verižico,	šilček,	kemični	svinčnik	ipd.		
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	
neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	
uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 da	 bodo	 otroci	
vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod: 	
Danes	bomo	nadaljevali	z	zgodbo	o	Nehemiji.	Bog	
je	pripravil	pot	za	Nehemijo,	da	je	varno	potoval	v	
Jeruzalem.	Bog	je	celo	poskrbel	za	ves	material	za	
obnovo	 obzidja	 in	 vrat.	 Tako	 se	 je	 Nehemija	
odpravil	 na	 pot,	 da	 bi	 nadzoroval	 in	 obnovil	
obzidje	 ter	 vrata,	 ki	 so	 jih	 uničili	 sovražniki.	
Jeruzalem	ne	more	zaščititi	svojega	ljudstva,	če	je	
obzidje	 uničeno.	 Naša	 zgodba	 se	 pričenja,	 ko	
Nehemija	 prispe	 v	 Jeruzalem	 in	 prvič	 zagleda	
storjeno	škodo.		
	

Preberite	Nehemija	2,11-20	
	

Po	 želji:	 Naredite	 znake	 za	 vsako	 ime	 vrat	 in	 jih	

nalepite	 naokoli	 po	 prostoru,	 v	 enakem	 vrstnem	
redu,	kot	 jih	 je	Nehemija	pregledal.	Vsi	skupaj	se	
sprehodite	 k	 vsem	 vratom,	 medtem	 ko	 berete	
zgodbo.	 Lahko	 uporabite	 slike	 ali	 imena,	 da	
ponazorite	vsa	vrata	(str.	5-14)	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Ali	 je	 na	 začetku	Nehemija	 povedal	 vsem,	 kaj	

dela?	 (Ne,	 nikomur	 ni	 povedal,	 kaj	mu	 je	 Bog	
položil	v	srce	za	Jeruzalem.	Ponoči	je	hodil	ven,	
da	 ga	 ljudje	 ne	 bi	 videli	 in	 grdo	 govorili	 o	
njem.)		

2) Kako	 so	 se	 odzvali	 ljudje,	 ko	 jim	 je	 Nehemija	
razkril	svoj	načrt	za	obnovo	obzidja?	(Nekateri	
so	bili	takoj	za,	drugi	pa	so	se	pritoževali.)	

3) Kako	mislite,	 da	 se	 je	počutil	Nehemija,	 ko	 so	
ga	godrnjači	hoteli	ustaviti?	(Ni	pustil,	da	bi	ga	
to	odvrnilo.	Ostal	 je	 trden	v	veri	 in	zaupanju	v	
Boga	 ter	 ni	 podvomil	 v	 Božjo	 moč	 –	 glej	
Nehemija	2,20.)	

4) Ali	 se	 je	 že	 kdaj	 kdo	 norčeval	 iz	 tega,	 kar	 ste	
želeli	 storiti?	 Kako	 ste	 se	 počutili?	 (Dovolite	
otrokom	odgovoriti.)	

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

»Budni bodite, stojte trdni 
v veri, možati bodite, 

bodite močni.« 
1 Korinčanom 16,13 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (7 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

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

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

Božja	 beseda	 bila	 podeljena	 na	 pomenljiv	
način.		

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

	

Ponovite	otrokom	vrstico	in	nato	jo	dvakrat	naj	še	
oni	ponovijo.	
»Budni	 bodite«	 –	 otroci	 naj	 prekrižajo	 svoje	
podlakti	 v	 obliki	 črke	 X;	 »stojte	 trdni	 v	 veri«	 –	
otroci	se	naj	strumno	postavijo	z	rokami	ob	strani;	
»možati	 bodite«	 –	 dvignite	 eno	 roko	 in	 pokažite	
svoje	mišice;	»bodite	močni«	–	dvignite	še	drugo	
roko	in	pokažite	obe	mišici.	
	

Vprašanja	za	razpravo:	
1) Kaj	 mislite,	 da	 pomeni	 biti	 buden?	 (Da	 smo	

pripravljeni	 in	 odzivni	 ter	 pripravljeni	 na	
zaščito.)	

2) Kaj	mislite,	da	pomeni	zapoved	»stojte	trdni	v	
veri«?	 (Da	 vedno	 verujemo	 in	 zaupamo	Bogu,	
da	nikoli	ne	dvomimo	vanj.)	

3) Kaj	za	vas	pomeni	biti	pogumen?	(Da	smo	drzni	
in	si	upamo.)	

4) Kako	 si	 razlagate	 pomen	 besed	 »biti	močni«?	
(Biti	 mogočni,	 uporabiti	 moč,	 ki	 nam	 jo	 daje	
Bog.)		
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ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden,	 da	
nadaljujemo	 zgodbo	 o	 Nehemiji	
in	obnovi	Jeruzalemskega	obzidja.	

	
GRADITE	SKUPAJ	(aktivnosti)	
Otroci	 se	 bodo	 ob	 tem,	 ko	 se	 bodo	 zabavali	 v	
gradnji	konstrukcije,	naučili,	kako	skupinsko	delo	
izboljša	naše	služenje.	
	

Teme:	
Zmožnosti,	 ugajati	 Bogu,	 talenti,	 enotnost,	
skupinsko	delo.	
	
	
	
	

	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	storili:	
Iz	 lesenih	 palčk	 zgradite	 konstrukcijo	 in	 jo	
pokažite	otrokom.	Oglejte	si	sliko	zgoraj.	(odvisno	
od	 tega,	 kako	 velika	 je	 skupina,	 jih	 razdelite	 na	
manjše	skupino	po	tri	ali	po	štiri	 in	vsaka	skupina	
naj	zgradi	svojo	konstrukcijo.		
	

Kaj	boste	povedali:	
Danes	 se	 bomo	 učili	 o	 krščanskem	 služenju	 in	
skupaj	zgradili	stolp.	Nekateri	boste	lesene	palčke	
pobarvali,	drugi	boste	nanje	nanesli	lepilo	in	spet	
tretji	zlepili	skupaj.	Dajmo,	zgradimo	velik	stolp.	
Ta	 projekt	 nam	pomaga	naučiti	 se	 o	 krščanskem	
služenju.	 Medtem	 ko	 smo	 gradili	 svoje	
konstrukcije,	 smo	 se	 naučili,	 da	 lahko	 dosežemo	
več,	 ko	 delamo	 to	 z	 nekom	 skupaj,	 kot	 pa	 ko	
delamo	 sami.	 Naše	 skupinsko	 delo	 je	 bilo	
nagrajeno	 –	 s	 tem	 stolpom.	 Skupinsko	 delo	 ima	
prav	 takšen	 učinek,	 ko	 delamo	 skupaj	 v	 služenju	
za	Boga.		
	

Vprašanja	za	razpravo:	
1) Ali	 poznate	 neko	 svetopisemsko	 vrstico,	 ki	

omenja,	 da	 so	 ljudje	 s	 skupnimi	močmi	 nekaj	
naredili?	 (Nehemija	 je	 tako	 popravil	 obzidje,	
Jozue	in	Izraelci	so	korakali	okoli	Jeriha,	Jezus	je	
poslal	svoje	učence	v	parih	itd.)	

2) Kako	nam	skupinsko	delo	olajša	opravilo	težkih	
stvari?	 (Na	tak	način	v	krajšem	času,	dosežem	
več	in	različni	talenti	so	tako	izkoriščeni.)	

3) Ali	 ste	 kdaj	 potrebovali	 pomoč	 pri	 težkem	
opravilu?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

4) Kako	nam	 lahko	drugi	 pomagajo	učinkovitejše	
služiti	 Bogu?	 (Dosti	 je	 takšnih	 opravil,	 ki	 jih	
lažje	 naredimo	 s	 pomočjo	 drugih	 Božjih	 ljudi,	
na	primer	hranjenje	revnih,	petje	v	zboru,	skrb	
za	čistočo	cerkve	itd.)	

	
	
	
NEHEMIJA	TRDNO	STOJI	(aktivnost)	
Otroci	bodo	uživali	v	rezanju	in	lepljenju	ter	se	učil	
da	kljub	težkim	časom	lahko	ostanejo	trdni	in		
verjamejo	v	nemogoče.	
	

Teme:	
Vera,	drznost,	talenti,	ugajati	Bogu,	enotnost,	
skupinsko	delo,	vzdržljivost.	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Danes	bomo	rezali	 in	 lepili.	Vsak	od	vas	bo	dobil	
svoj	 delovni	 list.	 Izrežite	 iz	 lista	 opeke	 in	 jih	
prilepite	na	prazna	mesta	v	obzidju.	
	
	
	
Prigrizki:	
Otrokom	prinesite	kosmiče	Cheerios,	ki	so	v	obliki	
krogcev	in	se	zahvalite	Bogu	za	prigrizek.	
	
	
	
Zapojte	pesem.	
	
	

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	15)	
Lepilo,	škarje	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Veliko	lesenih	palčk	od	lučk	
Lepilo,	markerji	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil, da Nehemija ni dopustil ne nasprotnikom, ne 
godrnjačem, da bi mu preprečili obnovitev obzidja v Jeruzalemu (svetopisemsko 
besedilo iz Nehemije 2,11-20).  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Budni bodite, stojte trdno v veri, možati bodite, bodite močni.« (1 Korinčanom 16,13)  
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako mu bo to pomagalo utrditi znanje, pridobljeno na verouku. 
	

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Preberite Nehemija 2,11-20. Nato se pogovorite o tem, kako radostni so bili 
Izraelci, ko so obnavljali svoje mesto v slogi. Sprehodite se s svojim otrokom po 
svojem domu in naredite seznam vseh stvari, ki potrebujejo popravilo ali čiščenje. 
Uporabite lepilne listke, da ne pozabite (na primer: zamenjati žarnico, popraviti 
kljuko, pilota …) Vsi skupaj, vsa družina, razmislite o načinih, kako bi te stvari 
popravili. Če bo potrebno, pokličite svoje prijatelje, da vam pri tem pomagajo.  

 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti, da si dal Nehemiji pogum in drznost, da je stal trdno tudi v 
težkih časih. Pomagaj tudi meni biti takšen in obstati v veri v težkih časih. 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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