
		

DAVIDOV		
PRIJATELJ	

KRALJ	DAVID	

Pri	 tej	 lekciji	 se	 bodo	 otroci	 učili	 o	 Davidu	 in	 njegovem	 najboljšem	
prijatelju	Jonatanu.	Odkrili	bodo,	kakšen	blagoslov	so	pravi	prijatelji.	

	

	
	

3.	lekcija	
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Teme:	
David,	prijateljstvo,	ljubezen.	
	
	
	
MOJ	NAJBOLJŠI	PRIJATELJ	(pobarvanka)	
	

Pripravite	 papir,	 barvice	 in	 flomastre	 še	 preden	
otroci	 pridejo.	 Naj	 otroci	 narišejo	 in	 pobarvajo	
sebe	 s	 svojim	najboljšim	prijateljem.	Predlagajte,	
da	 lahko	ustvarijo	sliko	njiju	v	šoli,	kako	se	 igrata	
ali	 pa	 sedeč	 pod	 drevesom	 ipd.	 Medtem	 ko	
ustvarjajo,	 se	 pogovarjajte	 z	 njimi	 o	 tem,	 kako	
lepo	je	imeti	najboljšega	prijatelja.		
	

Ko	 končate,	 izobesite	 vse	 izdelke	 na	 steno.	 Naj	
vsak	izmed	otrok	pokaže	svoj	izdelek	in	podeli	ime	
svojega	najboljšega	prijatelja	ter	neko	informacijo	
o	 njem/njej.	 Če	 kdo	 ne	 želi	 deliti	 te	 informacij,	
tudi	prav.	
	

	
	

	

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.		
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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) 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	(12	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
Davidu	 in	 Jonatanu	 iz	 predloge	 in	 nato	 še	
neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	
uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 da	 bodo	 otroci	
vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Preden	 je	 David	 postal	 kralj	 Izraela,	 je	 bil	 kralj	
Savel.	Kralj	Savel	je	bil	na	Davida	ljubosumen,	ker	
je	 Bog	 Davidu	 pomagal	 opravljati	 stvari	 zelo	
dobro.	 Kralj	 Savel	 je	 postal	 jezen	 in	 je	 nekajkrat	
poskušal	Davida	poškodovati.	Ni	želel,	da	bi	David	
postal	naslednji	kralj.	Kralj	Savel	pa	je	imel	sina	po	
imenu	 Jonatan.	 David	 in	 Jonatan	 sta	 postala	
najboljša	prijatelja.	Dosti	stvari	sta	počela	skupaj.	
Naša	 zgodba	 govori	 o	 prijateljstvu	med	Davidom	
in	Jonatanom.	
	

Preberite	zgodbo	iz	predloge	(str.	5)	
In	iz	1	Samuela	18–20.		
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kako	 je	 bilo	 ime	 Davidovemu	 prijatelju?	

(Jonatan.)		
2) Kdo	je	bil	Jonatanov	oče?	(Kralj	Savel.)	
3) Zakaj	 je	 bil	 kralj	 Savel	 ljubosumen	na	Davida?	

(Ljudje	so	bolj	povzdigovali	Davida.)	
4) Kje	se	je	skrival	David	med	praznovanjem	nove	

lune?	(Za	skalo	na	polju.)	
5) Kaj	 je	 storil	 kralj	 Savel,	 ko	 Davida	 ni	 bilo	 že	

drugič	 na	 večerjo?	 (Razjezil	 se	 je	 in	 celo	 hotel	
udariti	Jonatana.)	

6) Kaj	 je	 Jonatan	 vzel	 s	 sabo	 na	 polje?	 (Lok,	
puščice	in	dečka.)	
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7) Kako	 vemo,	 da	 sta	 bila	 David	 in	 Jonatan	
žalostna?	(Oba	sta	jokala.)	

8) Zakaj	 sta	 bila	 David	 in	 Jonatan	 žalostna?	
(Davidovo	življenje	 je	bilo	v	nevarnosti,	zato	 je	
David	moral	proč.)	

9) Kaj	 sta	 storila	 David	 in	 Jonatan	 preden	 sta	 se	
razšla?	 (Obljubila	 sta	 si,	 da	 bosta	 prijatelja	 za	
zmeraj.)		

10) Jezus	 je	 naš	 prijatelj.	 Kako	 dolgo	 bo	 Jezus	
ostal	naš	prijatelj?	(Za	vedno.)	

	
	
	
JAZ	SEM	TVOJ	PRIJATELJ	(igra)	
Igra ugibanja, ki bo spodbudila prijateljstvo med 
otroki. 
	

Teme:	
Prijateljstvo,	ceniti	samega	sebe.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Postavite	 stole	 v	 vrsto	 ali	 preprosto	 otroke	
posedite	 eden	 zraven	 drugega.	 En	 stol	 postavite	
na	drug	konec	 sobe,	obrnjenega	 stran	od	ostalih	
stolov.	
	

Izberite	 otroka,	 ki	 bo	 sedel	 na	 tem	 stolu	 in	 mu	
zavežite	 oči,	 ali	 si	 jih	 naj	 prekrije	 z	 rokami.	Nato	
izberite	še	enega	otroka,	ki	bo	tiho	prišel	do	tega	
na	stolu	in	ga	potrepljal	po	ramenu.	

Otroci	 se	 naj	 zberejo	 v	 krogu	 in	 za	 začetek	 izberite	
enega	otroka,	ki	bo	prvi	povedal	prvo	besedo	vrstice	–	
»prijatelj«,	 nato	 nadaljujte	 v	 smeri	 urinega	 kazalca,	
naslednji	otrok	naj	pove	besedo	»ljubi«	in	tako	naprej.	
Nadaljujte	 s	 takim	 načinom	 in	 ponavljajte	 vrstico.	
Opazujte	kako	hitro	lahko	otroci	sodelujejo	ne	da	bi	se	
zmotili.												

»Prijatelj	ljubi	
v	vsakršnih	časih.«	

Pregovori	17,17a	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(20	minut)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Stol	
Preveza	za	oči	(ni	nujno)	
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Otrok	na	stolu	naj	vpraša:	»Kdo	je	to?«	
	

In	skrivnostni	prijatelj	naj	odvrne	v	spremenjenem	
glasu:	 »Jaz	 sem	 tvoj	 prijatelj.	 Ali	 poznaš	 moje	
ime?«	In	nato	naj	gre	skrivnostni	prijatelj	nazaj	na	
svoje	mesto.		
	

Otrok,	 sedeč	na	 stolu,	 si	 lahko	sname	prevezo	 in	
se	 obrne	 proti	 otrokom.	 Poskušal	 bo	 ugotoviti,	
kdo	 je	 prišel	 k	 njemu	 in	 povedal	 njegovo/njeno	
ime.	Ko	ugane,	ali	ko	vi	poveste	kdo	 je	bil,	 lahko	
on	 izbere	 kdo	 bo	 naslednji	 na	 vročem	 stolu.	
Ampak	mora	izbrati	nekoga,	ki	še	ni	bil.	In	vi	boste	
nato	izbrali	naslednjega	skritega	prijatelja.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Zelo	 zabavno	 je	bilo	ugibati	 imena	prijateljev.	Ali	
vam	 je	 govorjenje	 s	 smešnim	 glasom	 otežilo	 ali	
olajšalo	ugibanje?	(otežilo)	
	

Imamo	prijatelja,	 ki	 nikoli	 ne	poskuša	 spremeniti	
svojega	glasu.	Ali	veste	kako	mu	je	ime?	(Jezus)	
	

Tako	 je,	 Jezus	nas	tako	zelo	 ljubi.	On	želi	biti	naš	
prijatelj	 in	 želi,	 da	 o	 njem	 vemo	 prav	 vse.	 Zato	
nam	je	dal	Sveto	pismo,	da	lahko	beremo	o	njem.	
Ko	 se	učimo	več	o	 Jezusu,	 postajamo	vedno	bolj	
kakor	 on.	 On	 postaja	 naš	 najboljši	 prijatelj.	 Kaj	
najboljši	 prijatelji	 počnejo?	 (Dovolite	 otrokom	
odgovoriti.)	
	

Tako	je.	Najboljši	prijatelji	počnejo	skupaj	stvari	in	
skrbijo	drug	za	drugega.	
	
	
	
	
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.		

2

c) Da	bi	drugi	videli	Jezusa	v	našem	življenju.	
d) Če	 imate	 prigrizek,	 se	 zahvalite	 Jezusu	 za	

prigrizek	in	mnoge	druge	blagoslove.	
	

Prigrizek:	
Dober	 prigrizek	 bi	 bil	 sendvič	 piškoti.	 Lahko	
primerjate	 dve	 polovici	 z	 dvema	 prijateljema	 in	
polnilo	 v	 njih	 s	 prijateljsko	 vezjo.	 Pričnite	 z	
molitvijo,	zahvalite	se	Bogu	za	vse	dobre	stvari,	ki	
nam	 jih	 daje.	 Ko	 otroci	 jejo,	 naj	 pripovedujejo	 o	
posebnih	 stvareh,	 ki	 jih	 počnejo	 s	 prijatelji.	
Pogovorite	 se	 o	 dejstvu,	 da	 je	 tudi	 Jezus	 naš	
prijatelj.	 Vprašajte	 jih,	 kakšne	 posebne	 stvari	
lahko	počnejo	z	Jezusom.	
	
	
	
	
Skupaj	zapojte	neko	pesmico.	
	
	

	

	
	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Ali	 ste	 bili	 kdaj	 v	 votlini?	 To	 je	
lahko	 malce	 srhljivo.	 Pridite	
prihodnji	teden	in	izvedeli	boste,	
kaj	se	je	zgodilo	Davidu,	ko	je	bil	
v	votlini.	



	3.	lekcija	–	DAVIDOV	PRIJATELJ	
	

4	

Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	je	vaš	otrok	učil	o	Davidovem	prijatelju	Jonatanu.	Preden	je	David	postal	
kralj,	sta	on	in	Jonatan	počela	mnogo	stvari	skupaj.	Postala	sta	najboljša	prijatelja.	
Vaš	otrok	 je	prav	 tako	 izvedel,	da	 so	prijatelji	Božji	blagoslov	 in	da	 Jezus	 želi	biti	
njegov/njen	najboljši	prijatelj	za	zmeraj	(svetopisemsko	besedilo	 iz	1	Samuela	18–
20).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Prijatelj	ljubi	v	vsakršnih	časih.«	(Pregovori	17,17a)		

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:	

Vprašajte	otroka	s	katerim	prijateljem	bi	se	želel	družiti.	Pohvalite	svojega	otroka,	
če	 je	 dober	 prijatelj	 drugim.	 Prav	 tako	 predlagajte	 otroku,	 da	 naj	 moli	 za	 vse	
prijatelje,	da	bodo	rasli	v	Gospodu	in	bodo	dober	vpliv	za	druge.	Če	se	drugi	starši	
strinjajo,	povabite	otrokove	prijatelje	na	zabavo	–	brez	določenega	razloga.	Igrajte	
se	igre	in	jejte	kaj	zanimivega.	Ko	se	vam	bo	zdelo	primerno,	vprašajte	otroke,	kaj	
imajo	 radi	 drug	 pri	 drugem,	 začnite	 z	 vašim	 otrokom.	Naj	 bo	 to	 igra,	 lahko	 celo	
otroke	nagradite	z	bonbonom,	ko	omenijo	kaj	lepega.	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	 pravi	 prijatelji	 so	 res	 en	 velik	 blagoslov	 od	 tebe.	 Pomagaj	 nam	 se	
spomniti,	 da	 pokažemo	 ljubezen	 svojim	 prijateljem	 na	 način	 kot	 jo	 ti	 izkazuješ	
nam.	Hvala	ti,	da	si	nam	dal	Jezusa,	da	je	naš	najboljši	prijatelj.	Tudi	ko	se	počutimo	
osamljene,	vemo,	da	je	Jezus	z	nami.	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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DAVID	IN	NJEGOV	PRIJATELJ	JONATAN	
	

Preden	 je	 David	 postal	 kralj,	 se	 je	 spoprijateljil	 z	 Jonatanom,	 sinom	 takratnega	 kralja	 Savla.	 David	 in	 Jonatan	 sta	 si	
obljubila,	da	bosta	vedno	najboljša	prijatelja,	ne	gled	na	to	kaj	se	zgodi	v	njunih	življenjih.	
	

Med	 vladanjem	 kralja	 Savla,	 je	 David	 izbojeval	 veliko	 bitk	 zanj	 in	 Bog	mu	 je	 pomagal,	 da	 je	 to	 opravil	 dobro.	 Ampak	
Davidovo	dobro	delo,	kralju	ni	bilo	všeč.	Ker	 so	 ljudje	slavili	Davida,	 je	kralj	Savel	postal	 ljubosumen.	Želel	 je	vso	slavo	
zase.	Kraljeva	ljubosumnost	je	rasla	in	rasla.	Postal	je	tako	zelo	jezen,	da	je	želel	Davida	ubiti.	Ampak	kraljev	sin	Jonatan	in	
David	sta	bila	najboljša	prijatelja,	zato	je	Jonatan	prosil	očeta,	da	ne	bi	škodoval	Davidu.	
	

Jonatan	je	rekel:	»Ali	se	spomniš,	kako	je	David	izbojeval	mnoge	bitke	zate	in	kako	je	igral	na	harfo	vsakič	ko	si	se	počutil	
slabo?	In	celo	vse	nas	je	rešil	pred	velikanom.	Ne	vznemirjaj	Boga	s	tem,	da	bi	ubil	Davida.	Ničesar	ni	storil	proti	tebi.«	
	

Kralj	Savel	 je	privolil,	da	ne	bo	Davidu	storil	ničesar.	Za	nekaj	časa	so	vsi	bili	srečni.	Ampak	čez	kratek	čas,	se	 je	pričela	
vojna.	David	je	šel	v	boj	in	ponovno	je	bil	zelo	uspešen.	Neke	noči,	je	kralj	ponovno	postal	tako	jezen	na	Davida,	da	ga	je	
želel	spet	ubiti.		David	je	komajda	ubežal.	Jonatan	ni	vedel	o	spremembi	v	očetovem	srcu	proti	Davidu.	
	

Nekaj	časa	kasneje,	je	David	vprašal	Jonatana:	»Zakaj	me	tvoj	oče	tako	sovraži?	Kaj	sem	storil,	da	sem	ga	tako	razjezil?«	
	
»Ne,	ti	nič.	Povedal	bi	mi,	če	bi	bil	jezen	nate,«	je	odgovoril	Jonatan.		
	

»Ne,	ne	bi	ti	povedal.	Tvoj	oče	ve,	da	si	moj	prijatelj.	Ve,	da	mi	be	prišel	posvarit.	Verjemi	mi,	zelo	blizu	smrti	sem.«	
	

»Karkoli	želiš,	da	storim,	bom	storil	zate	prijatelj«,	je	dejal	Jonatan.	
	
Oba	sta	nekaj	časa	razmišljala	in	nato	prišla	na	zelo	dobro	idejo,	kako	izvedeti	zagotovo,	kako	kralj	Savel	čuti	do	Davida.	
Praznovanje	 Nove	 lune	 je	 bilo	 blizu.	 David	 je	 pri	 obedu	 običajno	 sedel	 zraven	 kralja.	 Ampak	 tokrat	 ni	 šel	 na	 gostijo.	
Namesto	tega,	se	je	skrival	za	skalami	na	polju.	Jonatan	bo	povedal	svojemu	očetu,	da	je	David	šel	obiskat	svojo	družino	v	
Betlehem.	Če	se	bo	njegov	oče	razjezil,	bo	Jonatan	vedel,	da	je	Davidovo	življenje	v	nevarnosti.	In	če	kralj	ne	bo	vzkipel,	
bo	Jonatan	vedel,	da	je	David	varen.	
	

Prvo	noč	praznovanja	sta	kralj	Savel	in	Jonatan	usedla	k	večerji,	Davida	pa	ni	bilo.	Skrival	se	je	na	polju.	Kralj	je	verjel,	da	
mora	biti	dober	razlog,	da	Davida	ni	z	njimi,	zato	ni	ničesar	vprašal.	Naslednji	dan	Davida	spet	ni	bilo,	kajti	skrival	se	je	na	
polju.	To	je	Savla	zmotilo,	zato	je	vprašal	Jonatana,	kje	je	David.	
	
»Doma	je,	v	Betlehemu«,	je	odgovoril	Jonatan.	
	

Ko	 je	 Savel	 to	 slišal,	 se	 je	 zelo	 razjezil.	 Celo	 Jonatana	 je	 želel	 udariti.	 Zdaj	 je	 bilo	 zagotovo,	 da	 je	 Davidovo	 življenje	 v	
nevarnosti.	
	
Naslednje	 jutro,	 je	 Jonatan	odšel	na	polje,	 kjer	 se	 je	 skrival	David.	Vzel	 je	 svoj	 lok	 in	puščice.	Prav	 tako	 je	 s	 seboj	 vzel	
dečka,	 ki	mu	 bo	 pomagal	 najti	 puščice.	 Jonatan	 je	 izstrelil	 tri	 puščice	 na	 polje,	 v	 bližino	 Davida.	 Nato	 je	 rekel	 dečku:	
»Pojdi,	poišči	puščice.«	
	

Deček	ni	vedel,	da	je	to	za	Davida	pomenilo	skrito	sporočilo.	David	je	bil	dovolj	blizu,	da	je	to	slišal.	Če	bi	Jonatan	zaklical	
dečku,	da	so	puščice	blizu,	bi	David	vedel,	da	je	varen.	Če	pa	Jonatan	zakliče,	da	so	puščice	daleč,	pomeni	da	je	David	v	
nevarnosti.	
	

Deček	je	odpel	iskati	puščice	in	Jonatan	je	zaklical:”	Puščice	so	daleč!”	
	

David	 je	 slišal	 Jonatanov	 vzklik.	 Vedel	 je,	 da	 ga	 kralj	 želi	 ubiti.	 Ko	 je	 deček	 našel	 puščice,	 ga	 je	 Jonatan	 poslal	 nazaj	 v	
mesto.	Zdaj	sta	bila	Jonatan	in	David	sama.	Oba	sta	bila	zelo	žalostna,	ker	je	kralj	David,	Jonatanov	oče,	želel	ubiti	Davida.	
Oba	sta	jokala,	ampak	David	je	jokal	najmočneje.		
	

»Moraš	oditi,	če	želiš	ostati	živ«,	je	rekel	Jonatan.	»Zapomni	si,	zmeraj	boš	moj	prijatelj,	tudi	ko	boš	daleč	proč.«	
	
David	in	Jonatan	sta	obdržala	svoji	obljubi	prijateljstva.	Šla	sta	vsak	svojo	pot,	ampak	oba	sta	vedela,	da	kraljeva	jeza	in	
ljubusumje	ne	bosta	uničila	njunega	prijateljstva.	
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