
		

KRALJEVA	
LAŽ	

Kralj	Savel	

Ta	 lekcija	 uči	 otroke,	 naj	 živijo	 in	 hodijo	 v	 resnici	 ter	 zaupajo	 Bogu	 in	
izpolnjujejo	njegove	zapovedi.	Otroci	bodo	izvedeli,	da	Bog	vse	vidi	in	ve.			

	

	
	

3.	lekcija	

	

1

Teme:	
Neposlušnost,	vodenje,	laganje,	Savel,	greh.		
	
	
	
BOŽJE	OČI	(pobarvanka)	
Aktivnost, ki bo pokazala, kako dobro je imeti 
Božje oči, ki nas ves čas opazujejo. 
	

Teme:	
Ljubosumje,	preskrba,	samopodoba,	izjemnost.	

	
	

	
	

	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 natisnite	 eno	 kopijo	 pobarvanke	
za	vsakega	otroka.	Na	mizi	 imejte	na	voljo	veliko	
voščenk,	barvic	ali	flomastrov.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pred	 srečanjem	 položite	 pobarvanke	 na	 mizo	
skupaj	 z	 velikim	 številom	 voščenk,	 barvic	 ali	
flomastrov.	 Ko	 otroci	 prispejo,	 naj	 si	 poiščejo	
prostor	 za	 mizo,	 vzamejo	 prazno	 pobarvanko	 in	
pobarvajo	oči.	Lahko	dodajo	tudi	trepalnice,	obrvi	
in	če	želijo,	 še	nos.	Tudi	vi	 lahko	pred	srečanjem	
dokončate	eno,	da	jo	uporabite	kot	primer.	
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Medtem	 ko	 otroci	 delajo	 na	 pobarvanki,	
razpravljajte	z	njimi	o	tem,	kako	Bog	ve	in	vidi	vse.	
Njegove	 oči	 so	 vsepovsod.	 Razložite	 kaj	 pomeni	
Psalm	33,18:	»Glej,	gospodovo	oko	je	na	tistih,	ki	se	
ga	 bojijo.«	 Povejte	 jim,	 da	 je	 zelo	 dobra	 stvar,	 da	
imamo	Božje	oči,	ki	nas	pazijo,	ker	on	ve	in	vidi	vse.	
Ne	le	da	Jezus	ve,	ko	smo	srečni	in	poslušni	njemu,	
temveč	 ve	 tudi,	 kdaj	 smo	 v	 nevarnosti	 in	 rabimo	
njegovo	pomoč.		
	

Ko	končajo,	razstavite	slike	otrok	na	steno,	tako	da	
lahko	vsi	vidijo	Gospodove	barvite	oči.	
	
	
	
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.	

OB	PRIHODU	OTROK	(15	minut)	

		ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Kopija	pobarvanke	za	vsakega	otroka	(str.	6)	
Voščenke,	barvice	ali	flomastri	
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Zberite	 otroke	 ob	 sebi.	 Po	 uvodu	 preberite	
zgodbo	o	Savlu	neposredno	 iz	Svetega	pisma.	Če	
je	mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo.	
	

Uvod:		
Naučili	smo	se,	da	 je	Bog	izbral	 Izraelce,	da	bodo	
njegovo	 ljudstvo,	 ampak	 oni	 niso	 izbrali	 Boga	 za	
svojega	kralja.	Nemudoma	so	želeli	kralja,	zato	je	
Bog	 izbral	 Samuela,	 da	 je	 mazilil	 Savla	 za	 kralja.	
Bog	 je	 dal	 kralju	 Savlu	 posebno	 nalogo,	 da	 naj	
uniči	 vse	 živali	 in	 Amalečane.	 Poglejmo	
preostanek	zgodbe,	da	vidimo	kako	dobro	je	Savel	
opravil	svoje	kraljevske	dolžnosti.	
	

Preberite	1	Samuel	15,13-36	
ali	pripravite	naslednji	skeč.	
	

SAVEL	NEPOSLUŠEN	BOGU	(skeč)	
 

Skeč, ki nauči otroke, kako pomembno je biti 
poslušen Bogu (skeč z lutkami na dveh prstih). 
	

Teme:	
Neposlušnost,	iskrenost,	laganje,	Samuel,	Savel.	

	

	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	7	minut.	

2

Priprava:	
Pred	srečanjem	natisnite	in	izrežite	lutki	Samuela	
in	 Savla.	 Poiščite	 srednje	 veliko	 škatlo	 in	 izrežite	
sprednji	 in	 zadnji	 del.	 Nato	 okrasite	 škatlo,	 da	
ustvarite	oder	za	lutke	na	prstu.	
	

Med	 skečem	 naj	 otroci	 ustvarijo	 zvok	 ovce	 in	
krave,	 ko	 slišijo	 besedi	 ovce	 ali	 živina.	 Preden	 se	
skeč	začne,	lahko	to	vadite.	
	

Po	 skeču	 dajte	 vsakemu	 otroku	 njegovo	 lastno	
pobarvanko	z	 lutko.	Otroci	 lahko	pobarvajo	 lutke	
med	srečanjem	ali	počakajo	 in	naredijo	to	doma.	
Otrokom	 povejte,	 da	 lahko	 odigrajo	 lastno	
majhno	predstavo	z	lutkami	za	svoje	starše,	da	jim	
povedo	o	pustolovščinah	kralja	Savla.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kako	 je	 bil	 Savel	 neposlušen?	 (Ni	 uničil	 vseh	

živali	in	ljudi.)		
2) Čigavemu	 življenju	 je	 Savel	 prizanesel?	

(Agaogvemu,	 kralju	 Amalečanov	 in	 nekaterim	
najboljšim	ovcam	in	živini.)	

3) Zakaj	 je	 Samuel	 bil	 jezen	 na	 Savla?	 (Savel	 ni	
naredil	 točno	 tega,	 kar	 je	 Bog	 rekel,	 nato	 je	
glede	tega	lagal	in	ni	povedal	resnice.)	

4) Kako	 je	 Bog	 vedel,	 da	 Savel	 ni	 bil	 povsem	
poslušen?	(Ker	Bog	vse	ve	in	vidi.	Pred	njim	ne	
morem	skriti	svojih	laži	oz.	grehov.)	

5) Ali	 je	 bil	 Bog	 žalosten	 zaradi	 Savlovih	 dejanj?	
(Bilo	mu	je	žal,	da	je	Savla	postavil	za	kralja.)	

6) Kako	 mislite,	 da	 se	 počuti	 Jezus,	 ko	 mu	
pokažemo	 ljubezen	 in	 govorimo	 resnico?	
(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

7) Kdo	 si	 še	 želi,	 da	 izkazujemo	 ljubezen	 in	
govorimo	 resnico?	 (Dovolite	 otrokom	
odgovoriti.)	

Z	 otroci	 razpravljajte	 zakaj	 je	 dobro	 imeti	 dobroto	 in	
zvestobo.	Ti	dve	stvari	nas	bosta	varovali,	ne	glede	na	
to	 kdo	 smo.	 Božje	 oči	 so	 bile	 na	 Savlu.	 On	 ga	 je	
opazoval,	da	bi	videl	ali	bo	poln	ljubezni	in	zvestobe.	
	

1.	 Jezus	 je	 naš	 Kralj.	 Na	 katere	 načine	 mu	 lahko	
izkažemo	ljubezen?		
2.	Kaj	pomeni	biti	iskren	do	Jezusa?	

»Dobrota	in	zvestoba	
obdajata	kralja.«	

Pregovori	20,28	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Lutki	Samuela	in	Savla	(str.	7)	
Lutki	Samuela	in	Savla	–	pobarvanka	(str.	8)	
Predloga	z	besedilom	za	skeč	(str.	9)	
Škarje,	lepilni	trak	
Srednje	velika	škatla	(po	želji)	
Voščenke,	barvice	ali	flomastri	(po	želji)	
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zavijete	lepilni	trak,	da	je	bolj	trdno.	
	

Nazadnje	naj	otroci	nalepijo	svoj	odrezek	vrstice	na	
stranski	del	daljnogleda	(za	navodila	glej	str.	12).	
	

Kaj	boste	povedali:		
Bog	vse	ve	in	vidi.	On	nas	ves	čas	opazuje.	Vidi	vse,	
kar	 naredimo	 dobro	 in	 vse	 slabo.	 Sveto	 pismo	
pravi,	 da	 je	 Bog	 ljubezen,	 ampak	 on	 je	 tudi	
pravičen.	To	pomeni,	da	je	pošten.	Bog	nas	gleda	z	
ljubeznijo,	ampak	če	naredimo	nekaj	narobe,	se	on	
prepriča,	da	vemo	kaj	smo	naredili	narobe,	tako	da	
ne	bomo	tega	storili	še	enkrat.	
	

Danes	 boste	 izdelali	 daljnogled,	 da	 se	 lahko	
pretvarjamo,	da	gledamo	skozi	oči	našega	Gospoda	
Jezusa.	Videli	bomo,	da	ima	Jezus	oči	ljubezni,	ki	so	
prikazane	s	srcem.	On	ima	tudi	oči	za	pravičnost	in	
poštenost,	 kar	 je	 prikazano	 s	 kladivom,	 ki	 ga	
uporabljajo	sodniki	na	sodišču,	da	odločijo,	če	 ima	
nekdo	prav	ali	ne.	
	

*Uporabite	 lahko	 tulce	 papirnatih	 brisač,	 ki	 so	
prerezane	 na	 pol,	 tulce	 ovojnega	 papirja,	 ki	 so	
razrezani	 na	 dele	 dolge	 10-15	 cm	 ali	 samo	 tulce	
toaletnega	 papirja.	 Tulci	 naj	 imajo	 nekje	 4,5	 cm	
dolg	premer.	Potrebujete	dva	10-15	cm	dolga	tulca	
za	vsakega	otroka.	
	

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.	
	
Začnite	z	molitvijo	Bogu	in	z	zahvalo,	da	on	se	ve	in	
vidi.	Prosite	ga,	da	nas	uči	biti	poslušni	in	hoditi	po	
njegovih	poteh.	Za	prigrizek	pripravite	polnozrnate	
ovsene	kosmiče.	Medtem	ko	jeste,	vprašajte	otroke	
zakaj	 mislijo,	 da	 je	 Jezusu	 pomembno,	 da	
izkazujemo	ljubezen	in	govorimo	resnico.	
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GLEDATI	SKOZI	BOŽJE	OČI	(ročno	delo)	
	

Otroci se zabavajo z izdelavo svojega 
daljnogleda, ki jih spominja, da je Bog poln 
ljubezni in pravičnosti. 
	

Teme:	
Poštenost,	pravičnost,	poznati	Boga,	ljubezen.	

	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	20	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 za	 vsakega	 otroka	 priskrbite	 dva	
tulca,	dolga	10-15	cm.	Natisnite	kopije	predloge	z	
lečami,	 po	 želji	 lahko	 na	 trši	 papir.	 Potrebujete	
eno	 lečo	 s	 srcem	 in	 eno	 s	 kladivom	 za	 vsak	
daljnogled.	 Natisnite	 in	 izrežite	 tudi	 odrezke	
vrstice.	 Po	 želji	 lahko	 prepišete	 vrstico	 in	 jo	
natisnite	na	list	z	nalepkami.	
	

Narežite	 kvadrate	 iz	 barvnih	 serviet.	 Izrežite	 tudi	
dolge	trakove	sukanca,	da	jih	boste	uporabili	okoli	
otrokovega	vratu,	da	bodo	držali	daljnogled.	Leče	
pritrdite	 na	 tulce	 z	 uporabo	 prozornega	 traku.	
Zapomnite	 si,	 da	 vsak	otrok	potrebuje	dva	 tulca,	
enega	z	lečo	s	srcem	in	drugega	z	lečo	s	kladivom.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsakemu	otroku	dajte	 en	 tulec	 z	 lečo	 s	 srcem	 in	
en	 tulec	 z	 lečo	 s	 kladivom.	 Otroci	 naj	 nalepijo	
barvno	 servieto	 okrog	 obeh	 tulcev.	 Otroke	
opomnite,	 naj	 bodo	 previdni,	 da	 med	 delom	 ne	
poškodujejo	leč.	Ko	končajo,	previdno	spnite	tulca	
skupaj,	da	ustvarite	obliko	daljnogleda.	Na	zunanji	
strani	 vsakega	 tulca	 naredite	 luknjo.	 Nato	
nasprotna	konca	vrvice	dajte	skozi	vsako	luknjo	in	
ju	 zavežite.	 Okoli	 obeh	 tulcev	 lahko	 na	 koncu	

		ČAS	ZA	ZABAVO	(20	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Tulci	papirnatih	brisač*	
Predloga	z	lečami	za	vsak	daljnogled	(str.	10)	
Odrezki	vrstic	(str.	11)	
Trši	papir	(po	želji)	
Barvne	serviete	
Vrvica,	lepilo,	prozoren	lepilni	trak	
Luknjač,	spenjač	

			MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	
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LJUBEZEN	IN	PRAVIČNOST	(aktivnost)	
	

Otroci se igrajo, da gledajo skozi Božje oči ter 
izbirajo med ljubeznijo in pravičnostjo. 
	

Teme:	
Poštenost,	pravičnost,	poznati	Boga,	ljubezen.	

	
	
	
	
	

	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 natisnite	 eno	 kopijo	 kartic	
ljubezni	 in	 pravičnosti	 in	 izrežite	 vsako	 kartico.	
Narišite	 navpično	 črto	 na	 sredini	 bele	 table.	 Na	
vrhu	 leve	 strani	 napišite	 besedo	 LJUBEZEN	 z	
velikimi	 tiskanimi	 črkami	 in	 na	 vrh	 desne	 strani	
napišite	besedo	PRAVIČNOST.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 naj	 sedijo	 blizu	 vas.	 Otrokom	 boste	
pokazali	 eno	 kartoico	 in	 ko	 to	 delate,	 opišite	 kaj	
se	 dogaja	 na	 sliki.	 Otroci	 se	 bodo	 odločili	 ali	 gre	
kartica	 na	 stran	 LJUBEZNI	 ali	 na	 stran	
PRAVIČNOSTI.	
Opomba:	 Ta	 aktivnost	 se	 lahko	 kombinira	 z	
izdelkom:	 »Gledati	 skozi	 Božje	 oči«.	Otroci	 lahko	
gledajo	 vsako	 kartico	 skozi	 svoj	 daljnogled	 in	 se	
igrajo,	 da	 gledajo	 skozi	 Božje	 oči,	medtem	 ko	 se	
odločajo	kam	bo	uvrščena	kartica.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Vemo,	da	je	Bog	ljubezen.	Svojo	ljubezen	kaže	na	
mnogo	 načinov.	 Daje	 nam	 hrano,	 družino,	
prijatelje	 in	 Jezusa.	 Ampak	 Bog	 je	 tudi	 Bog	
pravičnosti.	 To	 pomeni,	 da	 je	 pošten.	 Bog	 je	
žalosten,	 ko	 ga	 ne	 ubogamo,	 ali	 ko	 naredimo	
nekaj	 slabega.	On	 se	 želi	 prepričati,	 da	 vemo	kaj	
smo	 naredili	 narobe,	 tako	 da	 tega	 več	 ne	 bomo	
ponavljali.	 Včasih	 nas	 Bog	 nežno	 vodi	 v	 to,	 da	
naredimo	pravo	stvar.	Spet	drugič,	zaradi	ljubezni,	
dovoli	da	smo	kaznovani.	

2

Na	 tabli	 imam	 na	 levi	 strani	 zapisano	 besedo	
LJUBEZEN	 in	 na	 desni	 besedo	 PRAVIČNOST.	
Pokazala	vam	bom	nekaj	kartic	s	slikami	in	opisala,	
kaj	se	dogaja.	Nato	želim,	da	(pogledate	skozi	svoje	
daljnoglede	 in)	 mi	 poveste,	 če	 kartica	 spada	 na	
stran	 table,	 kjer	 je	 LJUBEZEN	 ali	 kjer	 je	
PRAVIČNOST.	
	
Kartice	 (številke	na	karticah	 sovpadajo	 s	 sledečimi	
opisi):	
1.	Pomagati	nekomu,	ki	je	ranjen	(ljubezen).	
2.	Biti	kaznovan,	da	greš	stat	v	kot	(pravičnost).	
3.	Bog	pošlje	svojega	sina	Jezusa	(ljubezen).	
4.	Hraniti	lačne	(ljubezen).	
5.	 Slabo	 se	 počutiti,	 kar	 smo	 storili	 nekaj	 slabega	
(pravičnost).	
6.	Pohvaliti	nekoga	(ljubezen).	
7.	Biti	okregani,	ker	smo	povedali	laž	(pravičnost).		
8.	 Jezusovo	 vstajenje	 od	 mrtvih	 (ljubezen	 in	
pravičnost).	
	
	
	
	
Na	koncu	srečanja	dajte	vsakemu	otroku	kopijo,	da	
odnese	domov.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 naslednji	 teden	 in	
bomo	 videli,	 v	 kakšne	 težave	
zaide	kralj	Savel.	

PRIPOMOČKI:	
Kartice	ljubezni	in	pravičnosti	(str.	13)	
Bela	tabla	
Markerji,	lepilni	trak	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	je	vaš	otrok	naučil	živeti	in	hoditi	v	resnici,	s	tem	da	zaupa	Bogu	in	uboga	
njegove	 zapovedi.	 Vaš	 otrok	 je	 odkril	 tudi,	 kako	 Bog	 vse	 ve	 in	 vidi	 ter	 da	 je	
nemogoče	skriti	karkoli	pred	njim	(svetopisemsko	besedilo	iz	1	Samuela	15,13-26).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Dobrota	in	zvestoba	obdajata	kralja.«	(Pregovori	20,29)		

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:	

Vaš	otrok	je	prinesel	domov	pobarvanko	lutke	Samuela	in	kralja	Savla.	Če	tega	niso	
storili	med	 srečanjem,	naj	 vaš	otrok	pobarva	 figuri	 Samuela	 in	 kralja	Savla.	Nato	
sledite	navodilom,	da	naredite	lutke	za	prst	za	svojega	otroka.	

Dovolite	otroku,	da	uporabi	lutke,	da	vas	pouči	o	vsem,	kar	se	je	do	sedaj	naučil	o	
pustolovščinah	kralja	Savla.	Nekatere	zgodbe,	ki	smo	se	jih	učili	si	sledijo:	

1. Skrivanje	pred	Samuelom	za	prtljago	
2. Laganje	Bogu	in	Samuelu	o	uničenju	vseh	Amalečanov	in	živali	
3. Prošnja	Samuelu	za	odpuščanje	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti,	da	si	Bog	ljubezni	in	pravičnosti.	Nauči	me,	kako	naj	živim	in	
hodim	v	resnici,	da	bom	pravičen/-na	in	prijazen/-na	do	drugih.	Pokaži	mi,	kako	naj	
ubogam	vsako	tvojo	besedo.	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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Savel	neposlušen	Bogu	
(skeč)	

	
(Savel	in	Samuel	prideta	skupaj	na	sceno.)	
	
Savel:	Zdravo	Samuel!	Naj	te	Bog	blagoslovi!	Naredil	sem	vse,	kar	me	je	Bog	prosil,	
da	naredim.	Vse	sem	uničil.	
Samuel:	Bog	je	želel,	da	uničiš	vse	ljudi	in	vse	živali,	ki	pripadajo	Amalečanom.	Zakaj	
slišim	ovce	in	živino?	
Savel:	No,	najboljše	ovce	in	živino	sem	prihranil	za	Boga.	Ampak	obljubim,	da	sem	
vse	drugo	uničil.	Vse!	
Samuel:	Čakaj!	Čakaj!	Bog	 te	ni	prosil,	da	karkoli	prihraniš	 zanj.	Želel	 je	 samo,	da	
ubogaš	njegove	ukaze.	Si	mislil,	da	boš	lahko	skril	pred	Bogom,	kar	si	naredil?	
Savel:	Saj	sem	ubogal	Gospoda.	Uničil	sem	vse	(premor)	no	…	razen	tega,	da	sem	
nazaj	pripeljal	Agaga,	kralja	Amalečanov.	Tudi	živ	je	še.	
(Samuel	v	nejeveri	odkimava	in	stoka.)	
Samuel:	Lagal	si	meni	 in	Bogu.	Prihranil	si	najboljše	ovce	 in	živino,	ko	bi	 jih	moral	
uničiti.	In	rešil	si	njihovega	kralja,	ko	bi	ga	moral	uničiti.	Nisi	poslušal	in	sledil	Božjim	
ukazom.	
Savel:	Prosim,	odpusti	meni	in	ves	moj	greh.	Pridi	z	menoj,	da	lahko	skupaj	častiva	
Boga.	
Samuel:	Ne	bom	šel	s	teboj.	Nisi	zaupal	Bogu.	Zavrnil	si	ga	s	tem,	da	ga	nisi	ubogal	
in	govoril	laži,	sedaj	bo	Bog	zavrnil	tebe	kot	kralja	nad	svojim	ljudstvom.	
(Savel	vznemirjen	in	jokajoč	odide.)	
Samuel:	 In	 Sveto	pismo	pravi:	 »Gospodu	 je	 bilo	 žal,	 da	 je	 postavil	 Savla	 za	 kralja	
nad	Izraelom«	(1	Samuel	15,35a)	
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