
		

SAMSONOVA	
MOČ	

IZJEMNI	LJUDJE	SVETEGA	PISMA	

Pri	tej	lekciji,	ki	govori	o	Samsonu	in	Dalili,	se	otroci	učijo,	da	so	talenti	in	
moči	Božji	darovi.	

	

	
	

3.	lekcija	
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Teme:	
Slediti	Bogu,	poslušnost,	Božja	moč,	Samson.	
	
	
	
Ko	otroci	prispejo,	jim	narekujte	različne	vaje,	kot	
recimo	 iz	 počepa	 skok	 navzgor,	 trebušnjaki	 ali	
sklece.	 Vprašajte	 otroke,	 zakaj	 je	 telovadba	
pomembna.	 Pojasnite	 jim,	 zakaj	 je	 za	 nas	
pomembna	 tudi	 duhovna	 telovadba.	 Otrokom	
podajte	nekaj	primerov,	kako	smo	lahko	duhovno	
v	 dobri	 formi	 (molitev,	 branje	 Svetega	 pisma,	
redno	zahajanje	v	cerkev	itd.).		
	

Razdelite	 vsakemu	 otroku	 kopijo	 predloge	 Dalila	
zavede	Samsona	(str.	6).		
	

	
	

	

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.	
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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) 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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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
Samsonu	 in	 Dalili	 neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	
Če	je	mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	da	
bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Naša	zgodba	danes	govori	o	zelo	znanem	moškem	
in	ženski	iz	Svetega	pisma,	to	sta	Samson	in	Dalila.	
Koliko	 vas	 je	 že	 slišalo	 za	 ti	 dve	 imeni?	 Izvedeli	
bomo,	 da	 je	 Samson	bil	 zelo	močan,	Dalila	 pa	 je	
bila	zvita.	
	

Preberite	 parafrazirano	 zgodbo	 iz	 predloge	 (str.	
7)	ali	odlomek	iz	Sodnikov	13,	14	in	16.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kdo	 je	 povedal	 Samsonovi	 materi,	 naj	 mu	 ne	

striže	las?	(Angel.)		
2) Komu	je	Samson	sledil	in	bil	poslušen,	medtem	

ko	je	odraščal?	(Bogu.)	
3) Kaj	je	Bog	dal	Samsonu?	(Izjemno	moč.)	
4) Od	 koga	 je	 Samson	 osvobodil	 svoje	 ljudstvo?	

(Od	Filistejcev.)	
5) Samson	 ni	 ohranil	 čistega	 življenja,	 ker	 se	 je	

zaljubil	v	filistejsko	žensko.	Kako	ji	je	bilo	ime?	
(Dalila.)	

6) Kaj	 je	 Dalila	 spraševala	 Samsona?	 (Od	 kod	
izhaja	njegova	izjemna	moč.)	

7) Kaj	 se	 je	 zgodilo,	 ko	 so	 postrigli	 Samsonove	
lase?	(Izgubil	je	svojo	izjemno	moč	in	svobodo.)	
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ODPRI	IN	SE	NAUČI	–	BOŽJA	OPREMA	(aktivnost)	
Zabavna aktivnost, ki otroke vzpodbuja k 
poslušanju in sporazumevanju, medtem ko se 
učijo o Božji opremi. 
	

Teme:	
Božja	oprema,	slediti	Bogu,	zaščita,	moč.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	srečanjem	natisnite	obe	sliki	z	okenci.	Opazili	
boste,	 da	 je	 na	 sliki	 1	 šest	 kvadratov,	 ki	 so	
označeni	 od	 ena	 do	 šest.	 Z	 rezilom	 previdno	
razrežite	po	črtkanih	črtah	 teh	kvadratov.	Pazite,	
da	ne	izrežete	črno	črto.	Ti	kvadrati	bodo	okna,	ki	
jih	boste	uporabili,	medtem	ko	boste	učili	otroke	
o	 različnih	 delih	 Božje	 opreme.	 Ko	 razrežete	 po	
črtkanih	črtah,	položite	sliko	1	z	okenci	čez	sliko	2.	
Ko	odprete	okenca,	bi	morali	videti	 šest	 različnih	
delov	Božje	opreme.	Ko	ste	prepričani,	da	se	vse	
pravilno	sklada,	previdno	nalepite	sliko	1	čez	sliko	
2.	Malo	lepila	bo	dolgo	zdržalo,	zato	ga	uporabite	
varčno	 in	 pazite,	 da	 ga	 ne	 nanosite	 na	 območje	
okenc.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	povejte,	da	 se	boste	danes	učili	 o	Božji	
opremi.	Pojasnite	 jim,	da	 jih	boste	med	učenjem	
prosili,	 da	 pomagajo	 odkriti	 več	 o	 duhovni	
opremi,	 ki	 jo	 Bog	 daje	 svojim	 otrokom.	Medtem	

Pojasnite	 otrokom,	 kaj	 pomeni	 biti	 opasan	 z	 Božjo	
močjo	in	kako	nam	to	daje	pot	popolnosti.		
	

»Bog,	ki	me	z	močjo	
opasuje	in	mi	daje	pot	

popolnosti.«	
Psalm	18,33	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

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

PRIPOMOČKI:	
Slike	s	predloge	(str.	8	in	9)	
Lepilo	
Rezilo	
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ko	govorite	zgodbo,	izberite	več	otrok,	da	pridejo	
in	 ob	 pravem	 času	 odprejo	 eno	 okence.	 Ko	
okenca	 odprejo,	 pokažite	 vsem	 otrokom	 slike,	 ki	
so	 bile	 skrite	 in	 razložite,	 kako	 nas	 vsak	 del	
opreme	ščiti	in	navežite	na	Efežanom	6,10-17.	
	

Dodatna	ideja:	Naredite	še	več	kopij	te	aktivnosti,	
da	si	jih	otroci	odnesejo	domov.	
	
	
	
PREVEČ	PIŠKOTOV	(tematski	pogovor)	
Velikokrat prosimo Boga, naj nam da stvari, ki 
jih mogoče sploh ne potrebujemo.  
	

Teme:	
Božji	otrok,	molitev.	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	 pokažite	 krožnik	 piškotov	 in	 recite:	 »Ti	
piškoti	 izgledajo	 tako	 okusno!	 Mislim,	 da	 bi	 jih	
lahko	 pogoltnila	 prav	 vse!	 Kateri	 piškoti	 so	 vam	
najljubši?«	 (Dovolite	 otrokom	 odgovoriti.)	 »Vam	
vaša	mama	ali	oče	dovolita	pojesti	toliko	piškotov	
kot	si	 želite?	 Jasno	da	ne,	 saj	vedo,	da	bi	 zboleli,	
če	bi	pojedli	preveč	piškotov.	Bi	vam	vaša	mama	
ali	 oče	 dovolila,	 da	 pojeste	 piškote	 točno	 pred	
večerjo?	Ne,	to	bi	bilo	neumno,	saj	bi	to	pokvarilo	
vaš	tek	za	večerjo.	So	piškoti	slabi?	Ne,	vendar	jih	
ne	 smete	 pojesti	 preveč	 in	 jesti	 jih	 morate	 ob	
pravem	času,	enako	kot	sladice	in	poslastice.«	
	

Mnogokrat	prosimo	Boga,	naj	nam	da	stvari,	ki	jih	
sploh	 ne	 potrebujemo	 in	 Bog	 se	 odloči,	 da	 naj	
počakamo	ali	pa	odgovori:	»Ne.«	
	

Bog	 ve,	 kaj	 je	 najboljše	 za	 nas.	 Na	 primer,	 mi	
lahko	 prosimo	 Boga	 za	 lepo	 novo	 igračko	 ali	 za	
video	igrico,	ampak	mogoče	bo	povedal	ne,	ker	to	
ne	bi	bilo	dobro	za	nas.	Lahko	molimo	za	novega	
kužka	ali	mačko,	vendar	bo	Bog	morda	odgovoril,	
da	 naj	 počakate,	 ker	 ve,	 kdaj	 je	 najboljši	 čas	 za	
nas,	 da	 dobimo	 novega	 hišnega	 ljubljenčka.	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	
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Mogoče	 ne	 bomo	 nikoli	 vedeli	 vseh	 razlogov,	
zakaj	 Bog	 odgovori	 na	 naše	 molitve	 z	 »ne«	 ali	
»počakaj«,	toda	stvar,	ki	 jo	vemo	zagotovo	je,	da	
nas	Bog	ljubi	in	nam	želi	le	najboljše.	
	

Po	 tem,	 ko	 se	 zahvalite	 Bogu	 za	 piškote,	 jih	
razdelite	med	otroke.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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:	
Pričnite	 z	 molitvijo	 in	 zahvaljevanjem	 Bogu,	 da	
nam	 vsem	 daje	 posebne	 darove	 in	 talente.	
Otrokom	 dajte	 piškot	 ali	 dva.	Medtem	 ko	 otroci	
uživajo	 v	 prigrizku,	 jih	 vprašajte	 o	 načinih,	 kako	
lahko	 uporabijo	 svoje	 talente,	 da	 bodo	 slavili	
Boga.	
	
	
	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	PRIPOMOČKI:	
Krožnik	piškotov	
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KDO	BO	POSLUŠEN?	(aktivnost)	
Otroci se odločijo, kateri risani junaki so 
poslušni. 
	

Tema:	
Poslušnost.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 natisnite	 predlogo	 z	 aktivnostjo	
za	vsakega	otroka.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Razdelite	 predlogo	 z	 aktivnostjo	 in	 eno	 po	 ena	
preberite	prošnje.	Povejte	otrokom,	naj	obkrožijo	
tistega	 risanega	 junaka,	 ki	 se	 je	 odločil,	 da	 bo	
poslušen.	Na	 risanega	 junaka,	 ki	 se	 je	odločil	biti	
neposlušen,	pa	naj	narišejo	X.	
	

Ko	otroci	 končajo	aktivnost,	preglejte	vsako	 sliko	
in	 razložite,	kako	se	en	risani	 junak	odloči,	da	bo	
poslušal,	 medtem	 ko	 se	 drugi	 odloči,	 da	 ne	 bo	
poslušal.	 Vprašajte	 otroke,	 zakaj	 je	 pomembno,	
da	 smo	poslušni	Bogu	 in	 zakaj	 je	pomembno,	da	
poslušamo	starše.	Tudi	straši	morajo	biti	poslušni	
Bogu.	
	

Aktivnost	 končajte	 tako,	 da	 pojasnite,	 kako	 Bog	
želi,	 da	 poslušamo	 njega	 in	 svoje	 starše.	 Ko	
poslušamo	 Boga,	 je	 to	 za	 naše	 dobro	 ali	 pa	 za	
dobro	 nekoga	 drugega.	 Bogu	 ugaja,	 ko	 smo	 mu	
poslušni.	
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
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ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Predloga	z	aktivnostjo	za	vsakega	otroka	(str.	10)	
Svinčniki	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
naučili	se	boste	še	več	o	izjemnih	
ljudeh	Svetega	pisma.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	 se	 je	vaš	otrok	 skozi	 lekcijo	o	Samsonu	 in	Dalili	naučil,	da	 so	njegovi/njeni	
talenti	in	moči	Božji	dar.	Otroci	so	se	prav	tako	učili,	da	bi	morali	te	darove,	ki	nam	
jih	je	dal	Bog,	uporabiti	v	njegovo	slavo	in	ne	za	svoje	sebične	želje	(svetopisemsko	
besedilo	iz	Sodnikov	13,	14	in	16).		

	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Bog,	ki	me	z	močjo	opasuje	in	mi	daje	pot	popolnosti.«	(Psalm	18,33)		

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:	

Z	otrokom	preživite	čas	tako,	da	delate	nekaj	vaj,	kot	so	skok	 iz	počepa	navzgor,	
trebušnjaki,	 sklece	 ali	 tek	 na	 mestu.	 Z	 otrokom	 razpravljajte	 o	 pomembnosti	
telovadbe.	 Povejte	 mu,	 da	 je	 za	 nas	 pomembno,	 da	 telovadimo	 tudi	 duhovno.	
Svojemu	 otroku	 dajte	 nekaj	 primerov,	 kako	 je	 lahko	 duhovno	 v	 dobri	 formi.	 Ti	
primeri	vključujejo	molitev,	branje	Svetega	pisma,	da	hodimo	redno	v	cerkev	in	da	
služimo	drugim	s	krščansko	ljubeznijo.	
	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti,	da	vsakemu	od	nas	daješ	posebne	darove	in	talente.	Naša	
želja	 je,	 da	 bi	 uporabljali	 vsak	 svoj	 talent	 tebi	 v	 čast.	 Prosim,	 varuj	 nas,	 da	 ne	
postanemo	ponosni	ali	bahavi	 in	vedno	nas	spomni,	da	naša	moč	prihaja	od	tebe,	
Gospod.	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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PRIPOVED	O	SAMSONU	IN	DALILI	
	

Preden	je	Samson	bil	rojen,	je	z	njegovo	materjo	govoril	angel	in	ji	povedal,	da	naj	se	nobeno	
rezilo	ne	dotakne	Samsonovih	 las.	Z	drugimi	besedami,	nikoli	 ni	 smela	postriči	njegovih	 las.	
Samsonovi	dolgi	lasje	so	bili	znak,	da	je	služil	Bogu.	Samson	je	zvesto	sledil	Bogu	in	tako	kot	so	
rasli	njegovi	lasje,	je	rasla	tudi	njegova	moč.	
	
Filistejci	so	zavzeli	deželo	Izraelcev,	zato	so	morali	opravljati	vsa	težka	dela	in	so	z	njimi	slabo	
ravnali.	Ko	je	Samson	zrasel	v	moža,	je	osvobodil	Izraelce	iz	filistejskega	ujetništva,	tako	da	je	
uporabil	 izjemno	moč,	ki	mu	 jo	 je	dal	Bog.	Samson	 je	bil	 tako	močan,	da	ga	v	bitki	nihče	ni	
mogel	premagati.	Za	Izraelce	je	postal	junak.	
	
Samson	je	moral	ohraniti	svoje	življenje	čisto,	ni	si	smel	postriči	las	in	moral	je	služiti	Bogu.	Ko	
je	 postajal	 vse	 bolj	 slaven,	 se	 je	 začel	 zanašati	 na	 svojo	 moč	 namesto	 na	 Boga.	 Prekršil	 je	
obljubo	Bogu,	 da	 bo	 ohranil	 svoje	 življenje	 čisto.	 Samson	 se	 je	 zaljubil	 v	 filistejsko	dekle	 po	
imenu	Dalila.	Prej	so	Filistejci	grdo	ravnali	z	Izraelci	in	Dalila	ni	sledila	Bogu.	
	
Filistejcem	Samson	ni	bil	všeč	in	želeli	so	ga	premagati.	Nekateri	filistejski	moški	so	rekli	Dalili,	
da	jo	bodo	bogato	nagradili,	če	izve	skrivnost,	od	kod	izhaja	Samsonova	izjemna	moč.	Dalila	je	
prosila	Samsona,	da	ji	pove	skrivnost	o	njegovi	izjemni	moči,	ampak	on	ji	ni	povedal	resnice.	
	
Dalila	pa	ni	obupala.	Še	naprej	ga	 je	spraševala,	tako	dolgo,	da	se	 je	končno	vdal.	Samson	je	
rekel:	»Na	moji	glavi	v	vsem	življenju	še	nikoli	ni	bilo	uporabljeno	rezilo.	Če	mi	postrižeš	lase,	
me	bo	moja	izjemna	moč	zapustila.«	
	
Dalila	je	uspavala	Samsona	in	mu	postrigla	lase.	Nato	so	prihiteli	Filistejci	in	ga	zavezali.	Ko	se	
je	Samson	zbudil,	njegove	moči	ni	bilo	več.	Prekršil	 je	svojo	obljubo	Bogu.	Zatem	so	Filistejci	
zasužnjili	Samsona	in	z	njim	zelo	grdo	ravnali.	
	
Nekaj	časa	kasneje	so	Filistejci	 imeli	veliko	zabavo,	ker	so	praznovali	zmago	nad	Samsonom.	
Ljudje	so	se	mu	posmehovali	in	se	norčevali	iz	njega.	Samson	je	zaklical	k	Bogu	in	ga	prosil,	naj	
mu	samo	še	enkrat	obnovi	moč,	da	bo	lahko	še	zadnjič	premagal	Filistejce.	Samson	je	uporabil	
moč,	 ki	 mu	 jo	 je	 dal	 Bog	 in	 premaknil	 dva	 ogromna	 stebra,	 ki	 sta	 podpirala	 streho.	 Ko	 je	
Samson	stebra	potisnil,	se	je	streha	zrušila	na	tla.	Samson	je	tisti	dan	umrl	skupaj	z	mnogimi	
Filistejci.	
	

KONEC	
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