
		

MAZILJEN	
OD	BOGA	

Kralj	David	

Ta	 lekcija,	 ki	 govori	 o	 tem,	 kako	 je	David	 sprejel	 Božjo	ponudbo,	 da	bi	
postal	 Izraelski	 kralj,	 bo	 otrokom	 pomagala	 dojeti,	 da	morajo	 tudi	 oni	
sprejeti	Božji	dar	nebes	in	večno	življenje	v	Božjem	kraljestvu.	

	

	
	

1.	lekcija	

	

1

Teme:	
Izbire,	Božji	otrok,	David,	Božje	kraljestvo.	
	
	
	
BITI	V	NEBESIH	(aktivnost)	
Pri tej aktivnosti bodo otroci izbrali nekaj stvari, 
ki bi jih radi bili zmožni opravljati v nebesih. 
	

Teme:	
Nebesa,	Božje	kraljestvo.		

	
	

	
	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

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

Kaj	boste	naredili:	
Razdelite	otrokom	kopije	predloge	in	pisala,	nato	
naj	otroci	obkrožijo	slike	ljudi,	ki	počnejo	stvari,	ki	
bi	jih	želeli	tudi	oni	početi	v	nebesih.	Prav	tako	naj	
prečrtajo	 stvari,	 ki	 jih	 ne	 bi	 želeli	 početi.	 Namen	
je,	da	razmislijo	o	tem,	kako	bi	bilo	biti	v	nebesih.	
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Kaj	boste	povedali:	
Nihče	ne	ve	natančno,	kako	bo	v	nebesih	in	kaj	vse	
bomo	 lahko	 tam	 počeli.	 Ampak	 vemo,	 da	 bomo	 z	
Jezusom	 in	da	bomo	 izpolnjeni	 z	 radostjo.	Nebesa	
niso	strašljivo	mesto.	To	ni	kraj,	kjer	bi	bili	 lačni	ali	
žalostni.	 Lahko	 si	 predstavljamo	 da	 bomo	 nekaj	
stvari,	ki	jih	res	radi	počnemo	na	zemlji,	počeli	tudi	
v	nebesih.	
	

Vsakemu	otroku	postavite	naslednja	vprašanja:	
1.	Kaj	bi	radi	počeli	v	nebesih?	
2.	 Na	 kakšen	 način	 menite,	 da	 se	 bodo	 nebesa	
razlikovala	od	zemlje?	
	
	
	
Začetna	molitev	bi	morala	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) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.	Vedeti	morajo,	

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

OB	PRIHODU	OTROK	(10	minut)	

					ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Kopija	predloge	za	vsakega	otroka	(str.	5)	
Voščenke,	barvice	ali	flomastri	



	1.	lekcija	–	MAZILJEN	OD	BOGA	
	

2	

1

	
	
Zberite	 otroke	 ob	 sebi.	 Po	 uvodu	 preberite	
zgodbo	 neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	
mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo.	
	

Uvod:		
Kaj	 mislite,	 kako	 je	 bilo	 biti	 kralj	 ali	 kraljica	
ogromnega	kraljestva?	Današnja	zgodba	govori	o	
fantu	Davidu.	Čeprav	 je	bil	mlad,	 je	bil	 zelo,	 zelo	
poseben	 v	 Gospodovih	 očeh.	 Tako	 dragocen,	 da	
se	je	Bog	odločil,	da	ga	bo	naredil	za	novega	kralja	
svojega	ljudstva.			
	

Maziljenje	Davida	(str.	6)	ali	druga	
opcija	preberite	1	Samuel	16,1-13	
	

	Vprašanja	za	razpravo:		
1) Koliko	bratov	je	imel	David?	(Sedem.)		
2) Kdo	med	njimi	je	bil	najmlajši?	(David.)	
3) Kaj	je	David	počel,	preden	je	postal	kralj?	(Bil	je	

pastir.)	
4) Kje	 je	 bil	 David,	 ko	 so	 bili	 vsi	 njegovi	 bratje	

poklicani	pred	Samuela?	(Pasel	je	ovce.)	
5) Kaj	 je	Samuel	opazil	pri	Davidu,	ko	 je	 ta	stopil	

predenj?	(Da	je	bil	močan	in	lep.)	
6) Ali	so	David	in	njegova	družina	vedeli,	kaj	se	bo	

zgodilo?	 (Ne,	 Bog	 je	 Samuelu	 pokazal,	 kaj	
storiti	–	glej	3.	vrstico.)	

7) Kaj	 je	 Samuel	 uporabil,	 da	 je	 mazilil	 Davida?	
(Olje	iz	svojega	roga.)	

8) Ali	je	David	sprejel	posebno	nalogo,	ki	jo	je	Bog	
pripravil	 zanj?	 (Da,	 David	 je	 sprejel	 to,	 da	 bo	
kralj.)	
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KRONA	IZ	DRAGULJEV	(ročno	delo)	
	

Otroci bodo izdelali svojo krono iz draguljev, da 
pokažejo, kako pomembni so v Božjem 
kraljestvu. 
	

Teme:	
Božji	otrok,	nebesa,	Božje	kraljestvo.	
	

	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	
natisnite	 vzorce	 krone	 na	
trši	 papir	 za	 vsakega	
otroka.	 Dobro	 bi	 bilo,	 da	 natisnete	 še	 kakšno	
rezervo.	
	

Izrežite	 krone	 in	 jih	 sestavite	 še	 pred	 pričetkom	
srečanja.	Vsakemu	otroku	boste	dali	svojo	krono.	
	

Prav	 tako	 natisnite	 nekaj	 draguljev	 in	 jih	 nato	
izrežite	 iz	 papirja.	 Tudi	 te	 lahko	natisnete	na	 trši	
papir.	Na	vsaki	predlogi	je	set	treh	draguljev,	zato	
natisnite	eno	predlogo	za	tri	otroke.	Otroci	 lahko	
izrežejo	dragulje	med	srečanjem.	

Pogovarjajte	 se	 o	 nebesih,	 kako	 so	 tudi	 nebesa	
kraljestvo.	 Vprašajte	 otroke,	 na	 kaj	 pomislijo	 ob	
besedi	 kraljestvo.	 Ali	 pomislijo	 na	 kralje,	 kraljice,	
viteze	 in	 vojsko	 na	 močnih	 konjih?	 Vsa	 ta	 kraljestva	
bodo	trajala	le	določen	čas,	toda	Božje	kraljestvo	traja	
na	veke.	Nekajkrat	ponovite	vrstico	tekom	lekcije.			
	

Jezus	je	odgovoril:	
»Moje	kraljestvo	ni	od	

tega	sveta.«	
Janez	18,36	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

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

PRIPOMOČKI:	
Trši	bel	papir	
Vzorec	krone	(str.	7)	
Iz	papirja	izrezani	dragulji	(str.	8)	
Lepilo,	lepilni	trak,	škarje	
Barvice,	flomastri	ali	voščenke	
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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.	
	

Prigrizek:		
Na	 začetku	molite	 in	 se	 zahvalite	Bogu	za	njegovo	
dobroto,	 da	 nam	 je	 podaril	 dar	 Nebes	 in	 večnega	
življenja,	ko	ga	sprejmemo	v	svoje	srce.	Za	prigrizek	
lahko	 otrokom	 daste	 žele	 bonbon	 različnih	 barv.	
Medtem	ko	jih	okušajo,	jih	opomnite,	kako	je	Božje	
kraljestvo	 polno	 prelepih	 ljudi,	 ki	 ljubijo	 Gospoda,	
kot	dragulji	na	kroni.	
	
	
	
	
SPREHOD	PO	NEBESIH	(aktivnost)	
Ko	otroci	 čakajo	na	svoje	starše,	naj	 imajo	na	sebi	
krone,	 ki	 so	 jih	 izdelali	 in	 se	 pretvarjajo,	 da	 se	
sprehajajo	 po	 nebesih.	 Naj	 bo	 eden	 izmed	 otrok	
vodja,	 drugi	 pa	 mu	 naj	 sledijo	 po	 prostoru.	
Predlagajte	jim,	da	gredo	kamorkoli	pod	mize,	okoli	
stolov,	 itd.	 Naj	 se	 vodje	 izmenjujejo.	 Z	 igro	
nadaljujte,	dokler	vsi	ne	odidejo.	
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Kaj	boste	naredili:	
Med	 srečanjem	naj	 otroci	 pobarvajo	 svoje	 krone	
in	 jih	 zvijejo	 skupaj	 ter	 nato	 nanje	 nalepijo	
dragulje	in	si	ustvarijo	edinstveno	krono.	
	

Ko	 vsi	 končajo,	 napišite	 njihova	 imena	 na	
notranjost	 krone.	 Nato	 z	 lepilnim	 trakom	 zlepite	
skupaj	 dva	 konca	 krone.	 Otroci	 naj	 krone	 pred	
tem	 pomerijo,	 da	 se	 jim	 bo	 prilegala	 velikost.	
Preostali	čas	srečanja	naj	otroci	nosijo	svoje	krone	
oziroma,	 če	 nameravate	 z	 njimi	 početi	 nekaj	
posebnega,	 jih	naj	 za	 ta	čas	odložijo	na	stran,	da	
bodo	z	večjim	vznemirjenem	čakali	na	to	posebno	
priložnost.	
	

Kaj	boste	povedali:		
Jezus	je	rekel,	da	je	v	hiši	njegovega	Očeta	mnogo	
sob	 in	 da	 on	 odhaja	 tja,	 da	 pripravi	 poseben	
prostor	za	nas	(Janez	14,2).	Ali	ne	bi	bilo	čudovito	
biti	 z	 Jezusom	 v	 nebesih?	 Tako	 zelo	 smo	 mu	
dragoceni.	
	

Nebesa	so	prav	tako	poznana	kot	Božje	kraljestvo.	
Ko	 pomislimo	 na	 kraljestvo,	 morda	 najprej	
pomislimo	na	kralje	in	kraljice	s	kronami	na	svojih	
glavah.	 Zato	 smo	 si	 izdelali	 krone.	 Ko	 nosimo	
krono,	 se	počutimo	pomembne.	 Jezus	 želi,	 da	 se	
počutimo	izjemne,	saj	smo	njegovi	otroci.	Jezus	je	
Kralj	 Kraljev,	 Knez	 miru,	 Gospod	 vsega.	 Jezus	 je	
dejal:	 »Moje	 kraljestvo	 ni	 od	 tega	 sveta.«	 Saj	 ta	
svet	 nikoli	 ne	 bi	 mogel	 vsebovati	 tako	 čudovitih	
stvari,	ki	jih	najdemo	v	nebesih.	
	
	
	
	
Pobarvanka	(str.	9)	
	

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.	
	

			MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

		DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Ali	 vas	 je	 že	 kdaj	 nekdo,	 ki	 je	
večji	od	vas,	zasmehoval?	Pridite	
prihodnji	teden,	da	izveste,	kaj	je	
David	storil,	ko	ga	je	zasmehoval	
velikan.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	 se	 je	 vaš	 otrok	 učil	 o	 tem,	 kako	 je	Bog	 izbral	Davida,	 da	postane	 Izraelski	
kralj.	Tako	je	otrok	izvedel,	da	je	lahko	tudi	on	izbran,	da	sprejme	Božji	dar	nebes	in	
večnega	 življenja	 v	 Božjem	 kraljestvu,	 prav	 tako	 kakor	 je	 David	 sprejel	 Božjo	
ponudbo,	da	postane	kralj	Izraela	(svetopisemsko	besedilo	iz	1	Samuela	16,1-13).		
	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

Jezus	je	odgovoril:	»Moje	kraljestvo	ni	od	tega	sveta.«	(Janez	18,36)		

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:	

Igrajte	se	igro,	kjer	boste	primerjali	stvari,	ki	trajajo	kratek	čas,	s	stvarmi,	ki	trajajo	
zelo	 dolgo.	 Na	 primer,	 lahko	 postavite	 vprašanje:	 »Kaj	 traja	 dlje	 časa,	 pica	 ali	
igrača?	 Kaj	 obstaja	 dlje	 časa,	 gora	 ali	 drevo?	 Kaj	 bo	 obstalo	 dlje	 časa	 hiša	 ali	
nebesa?«	 Pomagajte	 otroku	 razumeti,	 da	 bo	 vse	 na	 tej	 zemlji	 ob	 svojem	 času	
dotrajalo,	da	pa	bodo	nebesa	obstajala	na	veke.	

	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	tvoje	kraljestvo	ni	od	tega	sveta	in	je	prelepo,	da	bi	se	dalo	opisati	z	
besedami.	 Hvala	 ti,	 da	 si	 nam	 pripravil	 čudovit	 prostor.	 Naj	 sprejmemo	 to	
dragoceno	darilo,	da	bomo	nekega	dne	lahko	prebivali	skupaj	z	Jezusom	v	nebesih.	
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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Maziljenje	Davida	
	

David	 je	 bil	 zelo	 močan	 in	 moder	 mladenič.	 Čas	 je	 preživljal	 tako,	 da	 je	 čuval	 očetove	 ovce,	 kar	 ni	 bilo	
preprosto	delo.	David	je	delal	po	svojih	najboljših	močeh	in	zmeraj	je	služil	Bogu,	v	čemerkoli	je	lahko.	Nekega	
dne,	 se	 je	 Bog	 odločil,	 da	 bo	Davidu	 dal	 zelo	 posebno	 delo.	 In	 to	 delo,	 bo	 spremenilo	 njegovo	 življenje	 za	
zmeraj.	
	
Bog	 je	potreboval	kralja	za	 Izrael.	Poklical	 je	preroka	Samuela,	zelo	pravičnega	moža	 in	mu	 rekel:	 “Samuel,	
napolni	svoj	rog	z	oljem	in	pojdi	v	Betlehem.	Ko	prispeš.	Boš	poiskal	novega	kralja,	ki	sem	ga	jaz	izbral,	da	bo	
vladal	mojemu	ljudstvu.”	
	
Samuel	je	torej	šel	v	Betlehem,	kot	mu	je	Bog	zapovedal	in	poiskal	moža	po	imenu	Jese.	“Pridi	z	mano	darovat	
Bogu	daritev,	ti	in	vsi	tvoji	sinovi.”	je	rekel	Samuel	Jeseju.	
	
Ko	so	naposled	vsi	prišli	na	mesto	darovanja,	je	Samuel	zagledal	Jesejecega	najstarejšega	sina	Eliaba.	Izgledal	
je	popolno	za	kralja.	“Zagotovo	je	tole	novi	kralj”,	si	je	mislil	Samuel.	
	
Bog	je	rekel,	“Ne!”	
	
Bog	je	Samuelu	razložil,	da	človekov	zunanji	izgled	ni	pomemben.	Bogu	je	mar	za	človekovo	notranjost.	Bog	
gleda	na	človekovo	srce.	Nato	je	Samuel	zagledal	Jesejevega	drugega	sina,	Abinadaba.	“Ali	je	to	novi	kralj?”	se	
je	spraševal	Samuel.	
	
Spet	je	Bog	rekel,	“Ne!”	
	
Nato	je	še	prišel	tretji	sin	Šama	in	Bog	je	ponovno	rekel	“Ne!”	
	
Bog	 je	 za	 to	 delo	 želel	 nekoga,	 ki	 bi	 Ga	 častil.	 Samuel	 je	 moral	 odslovit	 vseh	 7	 bratov,	 saj	 Bog	 ni	 izbral	
nobenega	od	njih.		Samuel	je	vprašal	Jeseja:	“Ali	imaš	še	kakšnega	sina?”	
	
	“No,	ja,	imam	še	enega	sina”,	je	Jese	odgovoril.	“Ime	mu	je	David,	ampak	je	zelo	mlad	in	zunaj,	pase	ovce.	“	
	
“Hitro,	pripelji	Davida”	je	rekel	Samuel.	“Ne	bom	počival,	dokler	ne	vidim	še	njega.”	
	
Nekaj	časa	je	minilo	in	naposled	je	Samuel	le	zagledal	Davida.	Opazil	je,	da	David	ni	samo	močen	in	lep,	ampak	
da	tudi	ljubi	Gospoda.		
	
“Vstani,	ta	je	pravi”	je	Bog	povedal	Samuelu.	
	
Nato	je	Smuel	vzel	svoj	rog	z	oljem	in	mazilil	Davida.	David	je		z	veseljem	sprejel	novo	službo,	ki	mu	jo	je	Bog	
namenil.	Od	tega	dne,	je	David	prejel	moč	od	Svetega	duha	in	postal	izjemno	dober	kralj.	
	

KONEC	
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