
		

GOSPOD	POKLIČE	
SAMUELA	

Prerok	Samuel	

Pri	tej	lekciji	se	bodo	otroci	učili,	da	Bog	danes	govori	na	različne	načine	
–	skozi	Sveto	pismo,	preko	drugih	ljudi,	npr.	pastorjev,	učiteljev	in	skozi	
čudovito	stvarstvo,	ki	je	delo	njegovih	rok.	

	

	
	

2.	lekcija	

	

1

Teme:	
Slediti	Bogu,	vodenje,	poslušnost,	Samuel.	
	
	
	
Ko	otroci	prispejo,	dajte	vsakemu	kopijo	predloge	
(str.	5),	ki	jo	naj	pobarva.	
	
	
	
Začetna	 molitev	 je	 pomemben	 del	 vsakega	
srečanja	 tudi	 za	predšolske	otroke.	Kaže	namreč,	
da	je	čas	za	pričetek	verouka	in	začetno	aktivnost.	
Molitev	 dá	 otrokom	 vedeti,	 da	 je	 čas	 za	 resne	
stvari,	 prav	 tako	 pa	 vam	 omogoči,	 da	 povabite	
Svetega	Duha,	naj	 ima	vse	pod	nadzorom	v	 času	
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.	
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Ker	vas	ne	bremeni	vprašanje,	koliko	časa	vam	je	še	
ostalo,	 je	 začetna	 molitev	 najbolj	 primerna	 za	
vključevanje	 molitvenih	 prošenj	 in	 zahval.	 Ob	
pričetku	 novega	 šolskega	 leta	 otroci	 morda	 ne	
bodo	 hoteli	 spregovoriti,	 ko	 pa	 se	 bodo	 bolje	
spoznali,	bodo	bolj	odprti,	da	podelijo	svoje	zahvale	
in	 prošnje	 z	 ostalimi.	 Za	 podelitev	 teh	 stvari	 bo	
morda	potrebno	nekaj	časa,	zato	je	pomembno,	da	
otroci	 ostanejo	 zbrani	 in	 se	 zahvalijo	 oziroma	
prosijo	za	določeno	stvar	ter	ne	odtavajo	k	drugim	
stvarem.	Če	je	število	otrok	veliko,	razdelite	otroke	
v	manjše	skupine	in	naj	molitev	vodi	še	en	odrasel	
pomočnik.		
	
Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati.		
b) Bolj	kot	da	se	zanašate	na	svoj	spomin,	si	stvari,	

ki	so	povedane,	raje	zapišite.	
c) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.	Vedeti	morajo,	

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

d) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

OB	PRIHODU	OTROK	(10	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	
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Zberite	 otroke	 ob	 sebi.	 Po	 uvodu	 preberite	
zgodbo	 o	 tem,	 kako	 Gospod	 pokliče	 Samuela,	
neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	
uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 tako	 da	 bodo	
otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Današnja	 zgodba	 opisuje,	 kako	 je	 Samuel	
hrepenel	 to	 tem,	 da	 bi	 služil	 Gospodu	 z	 vsem	
svojim	srcem,	že	v	zgodnjih	letih.	
	

Preberite	1	Samuel	3,1-10	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Komu	je	služil	deček	Samuel?	(Gospodu.)		
2) Kaj	 se	 je	 zgodilo,	 ko	 je	 Samuel	 legel	 spat?	

(Gospod	ga	je	poklical	»Samuel«.)	
3) Kaj	 je	 storil	 Samuel,	 ko	 je	 zaslišal	 svoje	 ime?	

(Rekel	je	»Tukaj	sem«	in	stekel	v	Eliju.)	
4) Kolikokrat	 se	 je	 to	 ponovilo,	 preden	 se	 je	 Eli	

zavedal,	da	Samuela	kliče	Gospod?	(Trikrat.)	
5) Kaj	je	Eli	naročil	Samuela,	odvrne	Gospodu,	ko	

ga	naslednjič	pokliče?	(Eli	je	rekel	Samuela,	naj	
odgovori:	 »Govori,	 Gospod,	 kajti	 tvoj	 hlapec	
posluša.«)	

6) Ali	 je	 bil	 Samuel	 poslušen?	 (Da,	 Gospodu	 je	
odgovoril	tako,	kot	mu	je	Eli	naročil.)	

7) Kako	 lahko	 vemo	 danes,	 kdaj	 nam	 Gospod	
govori?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)		
Vzemite	 si	 trenutek	 in	 pojasnite	 otrokom,	 da	
moramo	ubogati,	tako	kot	je	ubogal	Samuel	in	
bil	 poslušen	 Bogu	 že	 pri	 rosnih	 letih	 ter	 mu	
sledil	z	vsem	svojim	srcem.		
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KAJ	SLIŠIŠ?	(aktivnost)	
 

Otroci bodo skozi igro razumeli, da nam Bog 
govori z mirnim, tihim glasom. 
	

Teme:	
Slediti	Bogu,	vodenje,	poslušnost,	Božja	beseda.	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 natisnite	 predloge	 za	
aktivnost	in	razrežite	slike	na	pol	po	črtkasti	liniji.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pridržite	 slike,	 eno	 po	 eno,	 in	 vprašajte	 otroke	
kakšen	 zvok	 (če	 sploh	kakšen)	proizvaja	predmet	
na	sliki.	
	

Razložite,	 da	 nekateri	 predmeti	 proizvajajo	 zelo	
glasen	zvok	in	spet	druge	zelo	nežen	in	tih.	Pojdite	
ponovno	 skozi	 slike	 in	 naj	 vam	 otroci	 povedo,	
katere	stvari	proizvajajo	nežen	in	tihi	glas.	
	

Nato	 naj	 vam	 otroci	 pomagajo	 urediti	 slike	 po	
vrsti	 od	 najglasnejših	 do	 najbolj	 tihih.	 Ko	 bodo	
razvrščali	 slike,	 jim	 razložite,	 da	 Bog	 govori	 na	
različne	 načine.	 Govori	 nam	 skozi	 Sveto	 pismo,	
preko	 drugih	 ljudi	 kot	 npr.	 pastorjev	 in	 učiteljev	
ter	 skozi	 čudovito	 stvarstvo,	 ki	 je	 delo	 njegovih	
rok.		

Vzemite	 si	 nekaj	 trenutkov,	 da	 pojasnite	 otrokom,	
kako	nam	Bog	govori	skozi	Sveto	pismo,	preko	drugih	
ljudi,	npr.	pastorja,	učitelja	in	skozi	čudovito	stvarstvo,	
ki	ga	je	ustvaril	za	nas.		
	

»Govori,	Gospod,	kajti	
tvoj	hlapec	posluša.«	

1	Samuel	3,9	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

PRIPOMOČKI:	

Niz	slik	za	aktivnost	(str.	6-8)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	
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NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
izvedeli	 boste,	 kako	 veliko	
nalogo	 je	 Bog	 pripravil	 za	
Samuela.	

	

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.	
	
Zaključna	molitev	naj	bi	vsebovala	naslednje:	
a) Čaščenje	 Boga	 za	 priložnost	 da	 se	 učimo	 o	

njem	in	smo	del	Božje	družine.	
b) Prošnja	za	varnost	in	zdravje	otrok.		
c) Da	bi	drugi	videli	Jezusa	v	našem	življenju.	
d) Če	 imate	 prigrizek,	 se	 zahvalite	 Jezusu	 za	

prigrizek	in	mnoge	druge	blagoslove.	
	
Prigrizek:	
Zahvalite	se	Bogu,	da	kliče	vse	nas,	da	mu	sledimo	
in	da	preskrbi	za	prigrizek,	ki	ga	imamo.	
	
	
	
	
Medtem	 ko	 otroci	 čakajo	 na	 svoje	 starše,	 naj	
narišejo	sebe,	kako	poslušajo	Božja	navodila.	
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	odnese	domov.	
	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	 je	vaš	otrok	učil	o	Samuelu,	ko	 je	bil	 še	deček.	Čeprav	 je	bil	mlad,	ga	 je	
Bog	 poklical,	 da	 bi	 storil	 nekaj	 čudovitega.	 Samuel	 je	 slišal,	 da	 ga	 nekdo	 ponoči	
kliče.	Mislil	 je,	da	 je	duhovnik	Eli.	A	po	nekaj	klicih,	 se	 je	Eli	 zavedal,	da	Samuela	
kliče	Gospod.	Vaš	otrok	 se	 je	 naučil,	 da	Bog	 še	 zmeraj	 govori	 ljudem	 skozi	 svojo	
Besedo	 in	 preko	 drugih	 ljudi.	 Kot	 Samuel,	 moramo	 tudi	mi	 biti	 pripravljeni	 reči:	
»Da,	Gospod,	poslušam!«	(Svetopisemsko	besedilo	iz	1	Samuela	3,1-10)		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Govori,	Gospod,	kajti	tvoj	hlapec	posluša.«	(1	Samuel	3,9)		

Ta	 teden	 nekajkrat	 ponovite	 to	 vrstico	 s	 svojim	 otrokom.	 To	 ne	 bo	 le	 pomagalo	
vašemu	otroku,	da	se	vrstico	nauči	na	pamet,	ampak	mu	bo	pomagalo	spomniti	se	
na	to,	kaj	se	je	naučil	pri	tej	lekciji.	

Predlog	za	aktivnost	staršev	in	otroka:	

Vsi	 imamo	 cilje	 v	 življenju.	 Že	 otroci	 vedo,	 kaj	 bi	 radi	 počeli	 pri	 teh	mladih	 letih.	
Nekatere	stvari	so	dosegljive,	spet	druge	ne.	Zdaj	je	super	čas,	da	se	pogovorite	z	
otrokom	o	stvareh,	za	katere	je	vas	Bog	poklical,	da	opravljate.	Bog	želi,	da	stvari,	
ki	 ste	 jih	doživeli	 s	Kristusom,	delite	z	drugimi.	Čeprav	 je	vaš	otrok	še	majhen,	 je	
lahko	 tudi	 on	 vzgled	 tistim,	 ki	 še	 ne	 poznajo	 Jezusa.	 Razmislite,	 katere	 stvari	 bi	
lahko	 naredili	 skupaj	 s	 svojim	 otrokom,	 da	 bi	 izkazali	 Božjo	 ljubezen.	 Naredite	
seznam	in	molite	z	otrokom	ter	prosite	Boga,	da	vam	pokaže,	kaj	vsak	 izmed	vas	
lahko	stori	in	je	tako	poslušen	Božjemu	glasu.		

Dnevna	molitev:	

Dragi	 Gospod,	 pomagaj	 nam	 prepoznati,	 ko	 nam	 ti	 govoriš	 in	 pomagaj,	 da	 smo	
poslušni	tvoji	Besedi.	Naj	bomo	pozorni	na	tvoj	glas,	bodisi	preko	Svetega	pisma,	
poslušanje	učitelja	v	nedeljski	šoli	ali	preko	tega,	kar	izrečejo	drugi	ljudje.	Pomagaj	
nam	zrasti	bližje	k	tebi.	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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1 Samuel 3:10  
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