
		

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

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

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

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

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

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

c) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

VZTRAJATI 
IN ZAŠČITITI 

NEHEMIJA 

Pri	 tej	 lekciji	 bodo	 otroci	 videli,	 kako	 je	 Nehemija	 vztrajal	 kljub	 vsem	
oviram,	ki	so	ga	ovirale	pri	obnovi	jeruzalemskega	obzidja.	

	

 
 

3. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	5)		
Lepilo,	škarje	
Barvice	ali	flomastri	

Teme:		
Predanost,	 vera,	 ugajati	 Bogu,	 služiti,	 trdnost,	
ponižnost,	stiska.				
	 	

	
	
ZGRADITI	IN	ZAŠČITITI	(aktivnost)	
Ta	 aktivnost	 bo	 otrokom	 pomagala	 razumeti	
ovire,	s	katerimi	se	je	srečal	Nehemija	pri	obnovi	
obzidja.	

Teme:	
Enotnost,	zmožnosti,	ugajati	Bogu,	talenti.	

	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Otroci	naj	režejo	po	označeni	liniji	na	dnu	lista	ter	
za	 tem	 izrežejo	 še	 opeko	 in	 meč.	 K	 eni	 roki	 naj	
prilepijo	 opeko,	 k	 drugi	 meč	 ter	 vse	 skupaj	
pobarvajo.		
	

Preberite	Nehemija	4:15-18	na	glas,	med	tem	ko	
otroci	 izdelujejo.	 Ko	 zaključijo	 svoj	 izdelek,	 jih	
opomnite,	kako	težko	je	delati	samo	z	eno	roko.		
	



3			.	lekcija	–	VZTRAJATI	IN	ZAŠČITITI	
	

2	

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: 	
Že	nekaj	časa	se	učimo	o	Nehemiji	in	danes	bomo	
s	 tem	 nadaljevali;	 kako	 je	 Nehemija	 obnovljal	
obzidje	 in	vrata	Jeruzalema,	da	bi	zaščitil	 Izraelce	
pred	 njihovimi	 nasptrotniki.	 Toda	 nekaterim	
ljudem	 to,	 kar	 je	 počel	 Nehemija,	 ni	 bilo	 všeč.	
Niso	 verjeli,	 da	 je	 obzidje	 mogoče	 prenoviti.	
Preberimo	 si	 to	 zgodbo	 in	 poglejmo,	 kako	 se	 je	
Nehmija	odzval	na	kritike.	
	

Preberite	Nehemija	4	
	

(druga	opcija)	
NEHEMIJA	OBNAVLJA	(zgodba	–	str.	6)		
V	tej	zgodbi	Nehemija	zaupa	Gospodu,	da	mu	bo	
zagotovil	 uspeh	 pri	 obnovitvi	 jeruzalemskega	
obzidja	 in	 vrat.	 Nehemija	 upa	 in	 zaupa	 v	 Božjo	
zaščito	 in	 preskrbo	 medtem	 ko	 se	 sooča	 z	
ovirami.	
	

Teme:	
Težave,	 stiske,	 potrpežljivost,	 ugajati	 Bogu,	
molitev,	preizkušnje,	vzdržljivost,	služenje.	
	
	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Zakaj	 so	 Izraelci	 morali	 obnoviti	 obzidje	 in	

vrata?	 (Da	 bi	 Jeruzalem	 obvarovali	 pred	
sovražniki.)		

2) Kako	 se	 je	 Nehemija	 odzval	 na	 zasmehovanje	
ljudstva?	 (Še	 naprej	 je	 molil	 h	 Gospodu	 in	
nadaljeval	 z	 obnovo.	 Prav	 tako	 se	 je	 hitro	
odzval	in	zagotovil	vsem	zaščito.)	

3) Kaj	so	vsi	delavci	morali	držati	v	svojih	 rokah?	
(Vsak	delavec	 je	v	svojih	 rokah	moral	držati	 in	
meč	in	orodje.)	

4) Ali	 so	 kdaj	 prenehali	 graditi	 obzidje	 in	 vrata?	
(Ne,	delali	so	noč	in	dan.)	

5) Ali	 ste	kdaj	delali	 kaj	 takega,	 kar	 vam	 je	vzelo	
veliko	 časa?	 Kako	 ste	 to	 dokončali?	 (Dovolite	
otrokom	odgovoriti.)	

	
	
	
MOLITVENA	ZAŠČITA	(aktivnost)	
Otroci	 bodo	 v	 tej	 aktivnosti	 prav	 uživali	 in	 se	
naučili	kako	uporabiti	molitveno	moč	zaščite.	
	

Teme:	
Vera,	stiske,	molitev	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	5	minut.	
	

Kaj	boste	povedali:	
V	Svetem	pismu	so	podani	primeri,	kjer	sovražniki	
poskušajo	 ustaviti	 Božje	 dobre	 načrte.	 To	 se	 je	
dogajalo	 tudi	 božjemu	 služabniku	Nehemiji,	 ki	 je	
obnavljal	obzidje.	
	

»Kar koli že delate, 
delajte iz srca, kot da 
delate za Gospoda, 

ne za ljudi.« 
Kološanom 3,23 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (10 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Ponovite	svetopisemsko	vrstico	z	otroki.	Nato	naj	
jo	še	sami	ponovijo.	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Igrači	–	meč	in	kladivo	

PRIPOMOČKI: 
Nič	
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MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

Vprašanja	za	razpravo:	
1) Kakšen	 je	 bil	 Nehemijev	 prvoten	 odziv	 ob	

prihodu	 sovražnikov?	 (Nehemija	 je	 rekel:	
Dajmo,	molimo	k	Bogu!)		

2) Kaj	 mislite,	 zakaj	 je	 Nehemija	 sprva	 molil	 h	
Gospodu?	 (Odgovori	 se	 bodo	 najverjetneje	
razlikovali.	 Nehemija	 je	 želel	 Božji	 nasvet.	
Zaupal	 je	Bogu,	da	mu	bo	pokazal	 kaj	 želi,	 da	
Nehemija	 stori.	 Želel	 je	 Božjo	 zaščito	 in	
pomoč.) 	

3) Ali	ste	se	kdaj	koga	bali	oziroma	vas	 je	kdo	že	
ustrahoval?	 Kaj	 ste	 takrat	 storili?	 (Dovolite	
otrokom	odgovoriti.)	

	

Molitev	bi	morala	bit	naš	prvi	odziv	na	težave.	Če	
prosimo	 Boga	 za	 pomoč	 in	 zaščito,	 bo	 on	 zaradi	
naše	 molitve	 spremenil	 vso	 situacijo.	 Dajmo,	
vaditi	 to.	 Jaz	 bom	 rekela	 nekaj	 lepega	 ali	 nekaj	
takega,	kar	bi	nam	dejal	sovražnik.	Če	ste	mnenja,	
da	 bi	 to	 rekel	 sovražnik,	 se	 odzovite	 na	 sledeč	
način:	»Bog,	prosim,	pomagaj	mi	in	me	zaščiti.«	
	

Izreki:	
Ne	maram	te.	
Tvoji	čevlji	so	grdi.	
Mislim,	da	si	prijazen/a.	
Raztrgal	bom	tvoje	ročno	delo.	
Ali	se	lahko	igrava?	
Ne	smeš	se	igrati	z	nami.	
Lahko	si	moj	prijatelj.	
	
	
	
	
OVIRE	IN	NASPROTOVANJE	(aktivnost)	
Otroci	 se	 bodo	 spoznali	 kako	 težko	 je	 graditi	
nekaj,	medtem	ko	te	ovirajo	razne	prepreke.	
	

Teme:	
Težave,	stiske,	potrpežljivost,	preizkušnje,	služiti.	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	5	minut.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Nehemija	 se	 je	 soočil	 z	 mnogo	 ovirami	 in	
preprekami	med	obnovo	obzidja	v	Jeruzalemu,	pa	
vendar	ga	to	ni	ustavilo	od	izpolnjevnje	naloge,	ki	
mu	 jo	 je	 zaupal	 Bog.	 Danes	 si	 bomo	 pogledali,	
kako	so	se	počutili	ljudje,	ki	so	Nehemiji	pomagali	
in	ob	tem	v	eni	roki	držali	orodje,	v	drugi	pa	meč,	
da	bi	se	obvarovali	pred	nasprotniki.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Razdelite	 otroke	 po	 skupinah	 in	 nastavite	
štoparico	 na	 3	 minute,	 v	 tem	 času	 morajo	 po	
skupinah	 zgraditi	 nek	 stolp,	 a	 le	 z	 eno	 roko.	
Vsakemu	 otroku	 dajte	 v	 roko	 meč	 igračo	 in	 z	
drugo	 naj	 gradi.	 Če	 ste	 bolje	 naklonjeni	 igri	 brez	
orožij,	 naj	otroci	preprosto	 skrijejo	 svojo	 roko	 za	
hrbet.	 Poglejte,	 kdo	 bo	 zgradil	 najbolj	 trdno	 in	
visoko	zgradbo.	
	

Pogovorite	 se	 o	 tem,	 kako	 težko	 je	 graditi	 stolp	
samo	 z	 eno	 roko.	 Naj	 si	 otroci	 zamislijo,	 kako	
težko	 bi	 šele	 bilo	 graditi	 dan	 in	 noč,	 brez	
prestanka.	
	
	
	
Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	 lahko	 zahvalijo	 Bogu	 za	 prigrizke	 in	 ostale	
blagoslove.	 Zaključna	 molitev	 mora	 biti	 kratka.	
Zapomnite	 si,	 da	 otroci	 želijo	 čim	 prej	 zagristi	 v	
prigrizek	 ali	 preiti	 na	 naslednjo	 fazo	 svojega	
dneva.	
	

Prigrizek:	
Zahvalite	se	Bogu	za	njegovo	zaščito	in	tudi	za	to,	
da	nas	 je	danes	pogostil	s	prigrizkom.	Pogovorite	
se	z	otroki	o	različnih	načinih,	ki	jih	Bog	uporablja,	
da	bi	nas	zaščitil	in	poskrbel	za	nas.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	
	

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Meč	–	igrača	
Lego	kocke	

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil o tem kako je Nehemija postopal v svojih preizkušnjah in 
zaupal Bogu, da mu bo dal uspeh pri obnovi obzidja okoli Jeruzalema 
(svetopisemsko besedilo iz Nehemije 4).  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Kar koli že delate, delajte iz srca, kot da delate za Gospoda, ne za ljudi.« (Kološanom 
3,23)  
 
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 4. Nato vzemite prazno škatlo kosmičev, robčkov in majhno 
škatlic ter lepilo, lepilni trak in papir. Ovijte škatle v papir in nanje narišite člane 
družine. Pogovorite se o tem, kako so se Izraelci borili za Boga, svoje družine, 
deželo in generacije svojega ljudstva, ki bodo še prišle. Razmislite tudi o načinih, 
kako bi lahko vaša družina prenesla Božje sporočilo na prihodnje generacije. 

 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti, da si dal Nehemiji vztrajnost, da je nadaljeval z gradnjo. 
Pomagaj tudi meni vztrajati in stati trdno v težkih časih in izpolniti nalogo, ki si mi 
jo ti dal. 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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NEHEMIJA OBNAVLJA 

 
(S kladivom na rahklo udarite po steni, kot da bi jo popravljlali. V drugi roki pa držite meč, kot da ste 
pripravljeni na nasprotnike. Ustavite se in poglejte po razredu.)   
 
Pozdravljeni, moje ime je Nehemija, nisem prepričan, če ste zame že slišali in nič takšnega, če 
še niste, saj sem samo eden izmed mnogih Božjih služabnikov. Ali ste kdaj počeli kaj tako 
velikega, da ste dvomili v to, da vam bo uspelo? Probajte na novo zgraditi celotno obzidje. 
Ravno to želim storiti jaz; pomagati svojemu ljustvu zgraditi obzidje in popraviti vrata. Če jih ne 
uspemo kmalu zgraditi, bomo lahka tarča svojim nasprtonikom. 
 
(Nadaljujte s tolčenjem s kladivom in se nato ustavite, da bi otrokom ponovno nekaj povedali.) 
When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry. He and his Ko je 
Sanballat slišal, da obnavljamo obzidje, se je razjezil in z svojimi nevernimi prjatelji nas je začel 
nadlegovati in nam govoriti reči kot “Le kaj ti židje počnejo? Ali nameravajo obnoviti obzidje? 
Ali bodo darovali daritve? Ali bodo uspeli končati v enem dnevu? Ali zmorejo oživiti te kamne in 
te ruševine? Le kaj sploh gradijo, še lisica bi, če bi splezala nanje, v trenutku vse zrušila!” 
 
(Potresite z glavo, kot da vas to moti.) 
Kdo je zadajal vsa ta vprašanja? Kakor, da bi lisica resnično zmogla porušiti to obzidje. (Udarite 
z kladivom še za trenutek.) 
 
Jaz sem Gospodov mož. Ne vem, kdaj bo to obzidje končano, ampak vem, da so Njegovi načrti 
popolni. Njegov čas je popoln. Le zaupati Mu moram in ga upobati. Moj namen je ugajati 
Gospodu in ne Sanbalatu ali komurkoli drugemu, ki dvomi v ponovno zidavo obzidja.  
 
(Poglejte čez ramo, kot da oprezate za sovražniki. Držite svoj meč v pripravljenosti na boj.)  
Sovražnik se pripravlja na boj proti nam in naklepa težave Jeruzalemu. Želijo preprečiti našo 
gradnjo obzidja. Za zdaj smo zgradili obzidje do polovice željene višine. Ljudje delajo z vsem 
svojim srcem. Karkoli delate v življenju, tudi majhne stvari, delajte jih kot, da delate za Gospoda 
in za ljudi. Delajte jih z vsem svojim srcem.  
 
(Poglejte tako, kot da se vam je pravkar posvetila ideja.) Moliti moramo h Gospodu in postaviti 
stražo, čez dan in noč, da bi prestregel te dobrote. Sovražnik nas bo poskušal napasti iz vseh 
strani. Pripravljeni bomo na nasprotnika, a hkrati bomo tudi delali dan in noč. Mi smo Božji 
služabniki in zaupamo vanj, da nam bo dal uspeh v gradnji zidu in vrat. 
 
(Pozorno poglejte na otroke.) Potrebujem več delavcev in stražarjev. Ne bojte se. Ne pozabite, da 
je Gospod velik in mogočen. A še zmeraj imamo dosti dela za postoriti. Razpršili se bomo. Če 
zaslišite zvok tobent, se nam tukaj pridružite. Naš Bog se bo boril za nas! Zmedli bomo naše 
sovražnike. Zaupali in ubogali bomo Boga v gradnji obzidja.  
 

KONEC 
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