
		

PREROK	IN	
SODNIK	

Prerok	Samuel	

Pri	 tej	 lekciji	 bodo	 otroci	 izvedeli,	 da	 je	 Samuel	 sledil	 Bogu	 vse	 dni	
svojega	 življenja,	 Savel	 pa	 je	 izgubil	 svoj	 položaj	 kot	 kralj,	 ker	 je	 bil	
neposlušen	Bogu.		

	

	
	

3.	lekcija	
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Teme:	
Slediti	Bogu,	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	 iz	 predloge	 str.	 6.	 Lahko	 pa	 zgodbo	
preberete	 tudi	 neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	
je	mogoče,	 uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 tako	
da	bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Današnja	zgodba	govori	o	Samuelu	in	o	tem,	kako	
je	 služil	 Bogu	 vse	 dni	 svojega	 življenja.	 Savla	 je	
mazilil	 za	 kralja	 Izraela.	 Ampak	 Savel	 ni	 bil	
poslušen	Bogu	v	vseh	stvareh.	Pa	poglejmo,	kaj	se	
je	zgodilo	Savlu,	ker	ni	bil	poslušen.	
	
Samuel	–	prerok	in	sodnik	(predloga	str.	6)		
Druga	opcija:	preberite	1	Samuel	3,19-21;	
7,15–8,9;	15,17-23	in	16,1-13	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Koliko	obljub	je	Bog	izpolnil	Samuelu?	(Vse.)		
2) Na	 kakšen	način	 je	 Samuel	 služil	Gospodu,	 ko	

je	odrasel?	(Bil	je	izbran	za	preroka	in	sodnika.)	
3) Kako	 dolgo	 je	 Samuel	 služil	 Bogu?	 (Vse	 dni	

svojega	življenja.)	
4) Ko	je	Samuel	ostarel,	zakaj	Izraelsko	ljudstvo	ni	

želelo	Samuelovih	sinov	za	sodnike?	(Ker	so	bili	
pohlepni	in	zelo	slabi	duhovniki.)	

5) Ljudstvo	 je	 prosilo	 za	 kralja,	 ki	 bi	 jim	 vladal.	
Kako	 je	 bilo	 ime	 prvemu	 kralju,	 ki	 je	 vladal	
Izraelu?	(Savel.)	

6) Savel	 je	 na	 začetku	 bil	 dober	 kralj,	 toda	
sčasoma	 je	 postal	 neposlušen	 Bogu.	 Kaj	 se	 je	
zgodilo	 zaradi	 Savlovih	 grehov?	 (Bog	 je	 Savla	
zavrgel	 kot	 kralja	 in	 postavil	 namesto	 nanj	
nekoga	drugega.)	

7) Bog	je	vodil	Samuela,	da	mazili	drugega	kralja,	
ki	bo	vladal	Izraelu.	Koga?	(Davida.)		
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KRONAJMO	KRALJA	(igra)	
 

Otroci prisostvujejo kronanju novega kralja. 
	

Tema:	
Zgolj	za	zabavo.	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	pričetkom	srečanja	natisnite	obe	predlogi	in	
izrežite	 krono,	 ogrinjalo	 in	 žezlo	 (str.	 8).	Na	 vsak	
izrezan	predmet	nalepite	majhen	košček	lepilnega	
traku,	 s	 katerim	 lahko	 predmet	 prilepite	 na	
predlogo,	ki	služi	za	vzorec	(str.	7).		
	

Kaj	boste	naredili:	
Odstranite	vse	ovire	v	učilnici	 in	nalepite	vzorčno	
predlogo	na	 steno	 v	 višini	 otrok.	Otroci	 bodo	po	
vrsti	poskušali	nalepiti	krono,	ogrinjalo	in	žezlo	na	
pravo	mesto,	medtem	ko	bodo	imeli	zavezane	oči.		
Povejte	 otrokom,	 da	 bo	 njihova	 naloga	 nalepiti	
krono,	ogrinjalo	ali	 žezlo	na	novega	kralja.	 (Žezlo	
bi	 moralo	 priti	 šele	 po	 ogrinjalu.)	 Medtem,	 ko	
otroci	 po	 vrsti	 prihajajo	 do	 predloge,	 dajte	
vsakemu	 predmet,	 ki	 ga	mora	 zalepiti.	 Nato	mu	
zavežite	oči.	Zavrtite	otroka	počasi	trikrat	naokoli	
in	mu	pokažite	 smer,	 v	 katero	mora	 iti.	Ko	otrok	
zalepi	to	stvar	na	ozadje,	mu	odstranite	ruto.	
Naj	vsak	otrok	pride	vsaj	enkrat	na	vrsto.	

Vzemite	si	nekaj	minut	in	pojasnite	otrokom,	zakaj	je	
tako	pomembno	biti	poslušen	Božji	postavi.	Nato	
vrstico	nekajkrat	ponovite	na	glas.	Nato	naj	otroci	
vrstico	zapojejo	Bogu	na	slavo	v	izmišljeni	melodiji.	

»Vedno	se	bom	držal	tvoje	
postave,	na	veke	in	

vekomaj.«	
Psalm	119,44	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(20	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Ruta	za	oči	
Lepilni	trak	
Predlogi	(str.	7-8)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	
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NASLEDNJI	TEDEN	
Izberite	 še	 kakšno	 lekcijo	 iz	
zbirke	svetopisemskih	zgodb.	

	

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:	
Spomnite	otroke,	da	je	dobro,	če	smo	hvaležni	za	
darove,	 ki	 nam	 jih	 Bog	 daje.	 Zahvalite	 se	 mu	 in	
nato	uživajte	v	prigrizku.		
	
	
	
	
Medtem	 ko	 otroci	 čakajo	 na	 svoje	 starše,	 lahko	
odigrajo	današnjo	zgodbo.	
	
	
	
	
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	 tem,	 kako	 je	 Bog	 poklical	 Samuela	 za	 preroka	 in	
sodnika.	Bog	mu	je	spregovoril	direktno,	zato	je	vedel	dosti	stvari,	ki	jih	drugi	ljudje	
niso.	 Ko	 je	 Samuel	 ostarel,	 je	 imenoval	 svoje	 sinove	 za	 sodnike,	 a	 ti	 niso	 bili	
pobožni,	zato	je	ljudstvo	zaprosilo	za	kralja,	da	bi	jim	vladal.	Bog	je	vodil	Samuela	
do	moža	Savla,	ki	 je	postal	prvi	 kralj	 Izraela.	Vaš	otrok	 se	 je	naučil,	da	 je	Samuel	
služil	 Bogu	 vse	 dni	 svojega	 življenja	 in	 da	 bi	 tudi	 mi	 morali	 tako	 početi	
(svetopisemsko	besedilo	iz	1	Samuela	3,19-21;	7,15–8,9;	15,17-23	in	16,1-13).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Vedno	se	bom	držal	tvoje	postave,	na	veke	in	vekomaj.«	(Psalm	119,44)		

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	svojega	otroka,	kaj	verjame,	za	kaj	ga	Bog	kliče.	Mogoče	v	to,	da	je	bolj	
poslušen	doma,	ali	ga	kliče,	da	bi	povabil	svojega	prijatelja	v	cerkev.	Lahko	je	nekaj	
čisto	malega,	 ali	 nekaj,	 kar	 terja	 veliko	 poguma.	 Toda	 če	 to	 prihaja	 od	 Boga,	 je	
pomembno	 poslušati.	 Pomagajte	 svojemu	 otroku	 ugotoviti,	 v	 čem	 mora	 biti	
poslušen	Bogu.	Molite	skupaj	za	pogum	in	moč,	zavedajoč	se,	da	bo	Bog	pripravil	
pot.	Opogumite	svojega	otroka	k	poslušanju,	za	kar	ga	Bog	kliče,	da	naredi	v	tem	
tednu.	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti,	da	si	nam	skozi	Samuela	pokazal,	da	si	prav	tukaj,	z	nami,	
ko	poslušamo	 tvoj	 glas.	Pomagaj	 nam,	da	 storimo,	 kar	 nas	prosiš.	 Pomagaj	 nam	
zapomniti	 si,	 da	 te	 moramo	 prositi	 za	 vodstvo	 in	 odpuščanje,	 ko	 se	 bojujemo	 s	
tvojo	voljo	in	delamo	nekaj,	kar	ne	bi	smeli.	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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PREROK	IN	SODNIK	
	
	

Gospod	je	bil	s	Samuelom,	ko	je	ta	rasel	in	držal	je	obljubo	do	Samuela.	Ko	je	Samuel	zrasel,	so	vsi	
ljudje	 Izraela	vedeli,	da	ga	 je	Bog	 izbral	 za	preroka	 in	 sodnika.	Gospod	se	 je	 še	nadalje	prikazoval	v	
Šilah	 in	 tam	 se	 je	 razodel	 Samuelu	 skozi	 svojo	 besedo.	 Samuel	 je	 nadaljeval	 svoje	 delo	 sodnika	 v	
Izraelu	vse	ni	svojega	življenja.	Potoval	je	po	deželi,	a	se	je	zmeraj	vrnil	nazaj	v	Ramah.	Tukaj	je	tudi	
postavil	oltar	Bogu.		
	
Ko	je	Samuel	ostarel,	je	za	sodnike	v	Izraelu	imenoval	svoje	sinove.	A	njegovi	sinovi	niso	imeli	takšne	
ljubezni	 in	predanosti	Bogu,	kot	 je	 imel	njihov	oče.	Samuelovi	pohlepni	sinovi	so	bili	slabi	sodniki	 in	
zaradi	tega	so	Izraelci	Samuela	prosili,	da	jim	da	kralja,	ki	bo	vladal	narodu.	
	
Samuelu	ni	bilo	všeč,	da	so	ljudje	zavračali	Božje	vodstvo	in	prosili	za	kralja.	Molil	je	h	Gospodu	in	Bog	
je	uslišal	njegove	molitve.	Bog	je	Samuelu	rekel,	da	mora	poslušati	ljudstvo	in	imenovati	kralja,	ki	jim	
bo	vladal.	Prav	tako	mu	je	povedal,	da	naj	ljudstvo	opozori,	da	bo	kralj	od	njih	dosti	zahteval.	
	
Bog	je	Samuelu	naročil,	da	izbere	moža	po	imenu	Savel,	da	bo	prvi	kralj	 Izraela.	Samuel	je	tako	tudi	
storil.	 Izraelsko	 ljudstvo	 je	sedaj	 imelo	svojega	prvega	kralja.	Savel	 je	začel	kot	dober	kralj,	a	tekom	
časa	 je	postal	neposlušen	 in	ponosen.	Zaradi	grehov	 je	Bog	Savla	zavrgel	kot	kralja	 in	 je	zato	poslal	
Samuela,	da	mu	pove,	da	ni	več	primeren	za	kralja.	
	
Nato	 je	 Bog	 rekel	 Samuelu	 naj	mazili	 novega	 kralja	 Izraela.	 Samuela	 je	 bilo	 strah,	 da	 ga	 bo	 Savel	
poskušal	 ubiti,	 ko	 bo	 slišal,	 da	 prihaja	 nov	 kralj,	 a	 je	 zaupal	 Bogu.	 Samuel	 je	 storil,	 kot	mu	 je	 bilo	
naročeno	in	potoval	v	Betlehem,	da	bi	mazilil	Davida	za	kralja.	Ko	se	je	Samuel	vrnil	domov	v	Ramah,	
se	je	odločil,	da	ne	želi	več	nikoli	videti	Savla,	čeprav	mu	je	bilo	zanj	žal.	
	
Ko	je	Samuel	umrl,	je	ves	Izrael	žaloval	za	njim.	
	
	

KONEC	
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