
		

Rada	bi,	da	vsi	narišite	svoj	odsev.	Če	bi	bil	ta	papir	
ogledalo,	 kaj	 bi	 videli?	 (Na	 hitro	 demonstrirajte	 in	
narišite	 sami	 sebe.)	 Najverjetneje	 bi	 narisali	 sami	
sebe,	 oči,	 nos,	 usta	 in	 najverjetneje	 vrh	 vaše	
majice.	Ko	končate,	zalepite	držalo	na	zadnjo	stran	
in	si	ustvarite	ogledalo.	To	je	vaša	zunanjost,	ampak	
Bogu	 je	 mar,	 tako	 za	 vašo	 zunanjost,	 kot	 tudi	 za	
notranjost.	Mi	ne	moremo	videti,	kako	izgleda	naše	
srce,	toda	Bog	lahko.		
Da	prihanite	 čas,	 izrežite	ovalno	obliko	 za	 vsakega	
otroka	že	pred	začetkom	srečanja.		
	
	

	
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.	
	

SPREOBRNITE SE  
IN SLEDITE BOGU 

NEHEMIJA 

Pri	tej	 lekciji	se	bodo	otroci	naučili,	da	Bog	želi,	naj	mu	sledimo	z	vsem	
svojim	srcem.		

	

 
 

5. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 
PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	6)		
Ogledalo	(najboljše	z	držalom)	
Škarje,	papir,	barvice,	lepilo	

Teme:		
Obnašanje,	 izpovedovanje,	 odpuščanje,	 greh,		
Nehemija,	kesanje.	
	 	

	
	
TO	SEM	JAZ	(ročno	delo)	
Otroci	bodo	uživali	ob	tej	aktivnosti	zrcaljenja.		
Teme:	
Enotnost,	zmožnosti,	ugajati	Bogu,	talenti.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	predlogo	za	vsakega	izmed	otrok.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Danes	 se	 boste	 ukvarjali	 z	 zrcaljenjem	 samega	
sebe.	Ena	oblika	takšnega	zrcaljenja	je	na	primer	v	
ogledalu	 (pridržite	 ogledalo	 vstran	 od	 sebe.)	
Trenutno	svojega	odseva	ne	morem	videti,	ker	se	
ne	 gledam	 v	 ogledalu	 (pridržite	 ogledalo	 blizu	 k	
svojemo	obrazu).	Zdaj,	ko	se	pogledam	v	ogledalo,	
vidim	svoj	odsev.	
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Uvod: 	
To	 je	 naša	 zadnja	 lekcija	 o	 Nehemiji.	 Ali	 vam	 je	
bilo	zabavno	učiti	se	o	tem,	kako	 je	Bog	uporabil	
Nehemijo?	 Na	 kakšne	 načine	 pa	 je	 Bog	 uporabil	
Nehemijo?	(Uporabil	ga	je	za	zaščito,	gradnjo	in	v	
tem,	 da	 je	 prinesel	 vero	 ljudem	 ter	 preko	 njega	
pomagal	 revnim.)	 Izraelci	 so	 imeli	 veliko	pomoči.	
Vse	je	navzven	izgledalo	dobro,	toda	njihova	srca	
niso	bila	pri	Bogu.	Bog	želi,	da	so	srca	njegovega	
ljudstva	 čista	 pred	 njim.	 Danes	 se	 bomo	 učili	 o	
novem	 značaju,	 s	 katerim	 Bog	 želi	 osvojiti	
Izraelska	srca.		
	

Preberite	Nehemija	8,1-3,	5-6	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Ob	 katerih	 vratih	 stojijo	 vsi?	 (Pri	 Vodnih	

vratih.)		
2) Koga	 so	 Izraelci	prosili,	 da	prebere	Mojzesovo	

knjigo	 postave	 oz.	 zakonov?	 (Duhovnika	 Ezro.	
Duhovnik	je	krščanski	vodja.)	

3) Kdo	 je	 poslušal	 Ezro,	 ko	 je	 prebiral	 postavo?	
(Vsi	 možje	 in	 žene,	 ki	 so	 razumeli,	 kaj	 Ezra	
bere.)	

	

Preberite	Nehemija	9,1-3	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	 je	 pripravilo	 Izralce	 k	 postu	 in	 kesanju?	

(Slišali	 so	Božjo	besedo,	Mojzesovo	postavo	 in	
jo	 razumeli.	 Slabo	 so	 se	 počutili	 zaradi	 svojih	
prestopkov	in	spoznali	so,	da	so	grešni.)	

2) Kako	so	pokazali	obžalovanje?	(Priznali	so	svoje	
grehe	in	slavili	Boga.)	

3) Kaj	 ti	 storiš,	ko	veš,	da	si	pregrešil?	 (Ko	vemo,	
da	smo	se	pregrešili,	moramo	svoj	greh	priznati	
in	se	pokesati.	Nato	pa	moramo	prositi	Boga	za	
odpuščanje.)	

	
	
	
ZRCALJENJE	(aktivnost)	
Otroci	se	bodo	učili	o	kesanju	in	spreobrnitvi.	
	

Teme:	
Obnašanje,	izpovedovanje,	kesanje.	
	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Uporabite	 lepilni	 trak	 in	 z	 njim	 naredite	 črto	 na	
tleh,	 ki	 bo	 vodila	 do	 ogledala.	 Natisnite	 znake.	
Postavite	znak	“greh”	na	sprednjo	stran	ogledala	
in	 drug	 del	 znaka	 na	 hrbtno	 stran.	 Tako,	 znak	 bi	
moral	sedaj	delovati.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 naj	 poiščejo	 v	 Svetem	 pismu	 Apostolska	
dela	3,19	in	nekaj	prostovoljcev	naj	odlomek	tudi	
prebere.	

»Spreobrnite se torej in 
pokesajte, da se vam 

izbrišejo grehi.« 
Apostolska dela 3,19 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (10 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Preberite	vrstico	 in	vprašajte	otroke	ali	 vedo,	kaj	
pomeni	spreobrniti	se	(obrniti	se	vstran	od	greha,	
priznati	 svoje	 grehe	 Bogu	 in	 prositi	 odpuščanja.)	
Naučite	 otroke	 gibe,	 s	 katerimi	 si	 bodo	 lažje	
zapolnili,	 da	 se	 morajo	 spreobrniti	 in	 obrniti	 k	
Bogu.	
Spreobrnite	 se	 –	 stojte	 in	 poglejte	 k	 višku	 z	
razprostrtimi	rokami.	
Pokesajte	–	pokleknite	z	rokami	tesno	ob	sebi.	
Da	 se	 vam	 izbrišejo	 grehi	 –	 z	 roko	 po	 zraku	
zamahnite	v	polkrogu,	kakor	da	bi	obrisali	tablo.	

PRIPOMOČKI: 
Predlogi	(str.	7-8)	
Veliko	ogledalo,	lepilni	trak	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 
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Današnja	aktivnost	nam	bo	pomagala	soočiti	se	z	
grehom	 in	 kesanjem.	 Vedite,	 da	 vsi	 grešimo.	 Le	
Jezus	ni	nikoli	grešil.	Izraelci	so	grešili	vedno	znova	
in	znova	in	morali	so	se	pokesati	ter	priznati	svoje	
grehe	 Bogu	 neprenehoma.	 Kaj	 pomeni	 pokesati	
se?	 (Priznati	 naše	 grehe	 in	 slabe	 odločitve	 Bogu,	
iskreno	 obžalovati	 storjeno	 in	 prositi	 Boga,	 da	
nam	odpusti.)	Božja	beseda	pravi:	»Spreobrnite	se	
torej	 in	pokesajte,	da	se	vam	 izbrišejo	grehi.«	To	
pomeni,	 da	 Bog	 res	 želi,	 da	 mu	 izpovemo	 vse	
svoje	 grehe,	 da	 se	 zavedamo,	 kaj	 smo	 storili	
narobe.	 Gospod	 želi,	 da	 se	 obrnemo	 stran	 od	
greha	k	njemu,	da	bodo	tako	naši	grehi	izbrisani	z	
Jezusovo	krvjo.	(Obrnite	predlogo	na	drugo	stran,	
kjer	je	omenjena	Jezusova	kri.)	Le	Jezusova	kri	ima	
moč	izbrisati	naše	grehe.		
(Obrnite	 predlogo	 nazaj	 na	 greh).	 Naj	 vam	
pokažem	to	z	uporabo	ogledala.	(Sprehodite	se	po	
črti	do	ogledala.)	Moram	pogledati	 samo	sebe	 in	
se	 zavedati,	 kako	 grešna	 sem.	 To	 ogledalo	 ni	 nič	
posebnega,	 toda	 Bog	 mi	 bo	 povedal,	 kaj	 sem	
storila	 skozi	 svoje	misli.	Recite	»Odpusti	mi,	Bog,	
moje	 grehe	 in	 mi	 pomagaj	 obrniti	 se	 vstran	 od	
greha	in	nikoli	več	tega	storiti.«	(Obrnite	predlogo	
na	 stran	 z	 napisom	 Jezusove	 krvi	 in	 se	 umaknite	
od	 ogledala,	 kot	 da	 hodite	 vstran	 od	 greha.)	 Ali	
lahko	to	poveste	skupaj	z	mano?	»Bog,	odpusti	mi	
moje	 grehe	 in	 mi	 pomagaj	 obrniti	 se	 vstran	 od	
njih	ter	jih	nikoli	več	ponoviti.«	
(Obrnite	 znak	 nazaj).	 V	 čem	 smo	 na	 primer	
zagrešili?	 (Naj	 otroci	 svobodno	 odgovarjajo.	
Laganje,	kraja,	prevara,	 jeza,	pohlep,	 ljubusumje,	
zavist	in	tako	dalje.)	
Izberite	 prostovoljce	 in	 ti	 naj	 pridejo	 naprej	 ter	
prehodijo	 črto,	 se	 pogledajo	 v	 ogledalo	 in	
vprašajo	Boga	kaj	so	zagrešili.	Ko	začutijo,	da	 jim	
je	Bog	pokazal,	 naj	 ta	 greh	priznajo	Gospodu	 ter	
obrnejo	 znak	 na	 drugo	 stran.	 Priznanje	 je	 med	
njimi	 in	 Bogom;	 greha	 ni	 potrebno	 priznati	 na	
glas.	 Naj	 prostovoljec	 in	 celoten	 razred	 reče:	
»Bog,	 odpusti	 mi	 moje	 grehe	 in	 pomagaj	 mi	
obrniti	 se	 vstran	 od	 njega	 in	 nikoli	 več	 tega	
ponoviti.«	 Prostovoljec	 se	 lahko	 usede,	 nato	
ponovite	ta	proces	še	z	ostalimi,	ki	to	želijo.	
	

	
	

BOŽJE	ODPUŠČAJOČE	SRCE	(igra)	
Ta	 igra	 bo	 otroke	 naučila,	 da	 Božjemu	
odpuščajočemu	srcu	nikoli	ne	zmanjka	ljubezni.	
	

Teme:	
Odpuščanje,	ljubezen,	kesanje,	greh.	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	 in	 izrežite	 srce.	 Izrežite	 notranjost	 srca	
in	nato	še	kartice	z	napisom	greh.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Zdaj	bomo	skozi	zanimivo	aktivnost	pokazali	Božje	
odpuščajoče	srce.	Bog	nam	vedno	znova	odpušča.	
Želi,	 da	 imamo	 čisto	 srce,	 brez	 grehov.	 Ker	 vsi	
grešimo,	moramo	priznati	svoje	grehe	vsak	dan	in	
dopustiti	Bogu,	da	jih	on	odstrani	oz.	 izbriše	vsak	
dan	 znova.	 Ko	 se	 skesamo	 in	 priznamo	 grehe,	 ti	
izginejo	 za	 vedno.	Nikoli	 več	nam	ni	 treba	misliti	
na	njih.	Božje	srce	je	tako	veliko,	da	v	njem	nikoli	
ne	zmanjka	prostora	za	odpuščanje	in	ljubezen	do	
nas.	
(Vsakemu	 otroku	 dajte	 kartico	 z	 napisom	 greh.)	
Vsak	izmed	vas	ima	kartico	greh.	Nas	je	kar	nekaj	
in	nisem	prepričana,	če	bo	dovolj	prostora	za	vse	
naše	 grehe,	 da	 jih	 prilepimo	 v	 srce,	 ampak	
poglejmo,	 kaj	 se	 bo	 zgodilo.	 (Pridržite	 kartico	 z	
izrezanim	 srcem	 nad	 košem,	 otroci	 pa	 naj	
oblikujejo	 vrsto	pred	vami.)	Ko	 se	približate	 srcu,	
zmečkajte	svojo	kartico	in	vrzite	skozi	srce.	
Kaj	 se	 zgodi	 z	 grehom?	 Gre	 v	 smeti.	 Zdaj	 je	
odpadek	in	izgine.	(Naj	vsak	otrok	pride	na	vrsto.)	
Božje	 odpuščajoče	 srce	 je	 tako	 veliko,	 da	 lahko	
odpusti	 vse	 naše	 grehe.	 Bog	 je	 ljubil	 Izraelce.	
Odpuščal	 jim	 je	 znova	 in	 znova.	 Nikoli	 jih	 ni	
prenehal	ljubiti.	Njegovo	odpuščanje	je	neskočno.	
	

Višja	raven	težavnosti:	
Pomagajte	 otrokom	 napisati	 grehe	 na	 hrbtno	
stran	kartice	z	grehom,	še	preden	se	igra	prične.	
	

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Trši	papir,	koš	za	smeti	
Predlogi	(str.	9-10)	
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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:	
Kupite	 oreo	 z	 bobipalčkami.	 Otroci	 naj	 držijo	
ročno	 ogledalo,	 tako	 da	 držijo	 bobipalčko	 kot	
ročaj	 pritrjen	 v	 Oreo	 nadev.	 Vodite	 otroke	 v	
molitvi	 in	 zahvali	 Bogu,	 da	 nas	 je	 ustvaril	 in	
izbrisal	naše	grehe.	Posladkajte	se.	
	
	
	
MOJ	BOG,	KAJ	VIDIŠ?	(aktivnost)	
Zabavna	 aktivnost,	 ki	 otrokom	 pomaga	
razumeti,	da	Bog	vse	vidi.	
	

Teme:	
Individualnost,	samopodoba,	ceniti	samega	sebe.	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	sliko	ogledala	in	izrežite	po	pikčasti	liniji,	
kamor	 bodo	 otroci	 lahko	 postavili	 svoj	 obraz,	 v	
središču	ogledala.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Ali	ste	vedeli,	da	Bog	vse	vidi?	On	vidi	naše	lase	na	
glavi,	 vsako	 pegico	 na	 našem	 obrazu.	 Igrali	 se	
bomo	zabavno	igro,	in	povprašali	Boga,	kaj	on	vidi	
v	nas.	
Skupaj	bomo	rekli:	»Moj	Bog,	kaj	vidiš?«	Ogledalo	
naj	potuje	od	enega	k	drugemu	otroku	in	ko	ste	vi	
na	 vrsti,	 postavite	 svoj	 obraz	 v	 odprtino	 v	
ogledalu,	da	lahko	vidimo	vaš	obraz.	Nato	bom	jaz	

rekla	nekaj,	kar	mislim,	da	Bog	vidi	v	vas.	(Bodite	
pozorni	 na	 to,	 da	 bodo	 vsi	 vaši	 komentarji	
pozitivni	 in	 spodbujajoči.	 Na	 primer,	 lepi	 lasje,	
luškane	pegice,	dobra	frizura,	 lepe	oči,	 lepa	koža,	
prijeten	nasmeh	 itd.)	Poskrbite,	da	bo	vsak	otrok	
imel	možnost	pokukati	skozi	ogledalo.		
	

Primeri:	
Otrok:	 	 Moj	Bog,	kaj	vidiš?	
Učiteljica:	 Vidim	prelepe	Emine	oči.		
Otrok:	 	 Moj	Bog,	kaj	vidiš?	
Učiteljica:	 Vidim	lepo	Markovo	frizuro.		
Otrok:	 	 Moj	Bog,	kaj	vidiš?	
Učiteljica:	 Vidim	Špeline	luškane	pegice.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	
	
	
	
	
	
	

	
MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	11)	
Trši	papir,	škarje	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	spet	prihodnji	teden,	da	se	
naučimo	nekaj	novega	 iz	Svetega	
pisma.	
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil o Ezri, kako je ta sodeloval z Bogom in nadaljeval 
Nehemijino delo obnove Jeruzalema. Učili smo se o Božjem odpuščajočem srcu do 
Izraelcev in njihove grešnosti, kot tudi do nas (svetopisemsko besedilo iz Nehemije 
8,1-3, 5-6 in 9,1-3).  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Spreobrnite se torej in pokesajte, da se vam izbrišejo grehi.« (Apostolska dela 3,19)  
 
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 8,1-3, 5-6 in Nehemija 9,1-3. Po prebranih odlomkih si naredite 
družinski kozarec izpovedi. Zraven kozarca položite papirnate trakove ter pisalo in 
razložite vsem v družini, da ko jim Bog spregovori, da so nekaj pregrešili, naj ta 
greh napišejo na papirnat trak, priznajo to Bogu in položijo trak v kozarec. Ko se bo 
kozarec napolnil, ga vsi skupaj izpraznite v smeti. Tako boste ponazorili, da so ti 
grehi izginili.  

 

Dnevna molitev: 

Dragi Bog, odpusti mi vse grehe. Hvala ti, da me ljubiš in izbrišeš vse moje grehe. 
Pomagaj mi videti se tako, kot me vidiš ti. 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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Pokrit	
sem	z	

Jezusovo	
krvjo.	
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