
		

BLAGOSLOVI		
OD	GOSPODA	

KRALJ	SALOMON	

V	tej	 lekciji	bodo	otroci	 spoznali,	da	modrost	 in	blagoslovi	prihajajo	od	
Gospoda.	Naučili	se	bodo	ceniti	številne	blagoslove,	ki	jih	že	imajo.	

	

	
	

3.	lekcija	

	

1

Teme:	
Blagoslovi,	ugajati	Bogu,	Salomon,	modrost.		
	
	
	
SALOMON	 IN	 KRALJICA	 IZ	 SABE	 (pobarvanka)	 –	
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.	
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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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	
Salomonu	in	kraljici	iz	Sabe	neposredno	iz	Svetega	
pisma.	 Če	 je	 mogoče,	 uporabite	 otroško	 Sveto	
pismo,	da	bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Vsi	 ljudje	 so	 govorili	 o	 kralju	 Salomonu	 in	
njegovemu	 bogastvu	 in	 znanju.	 Nekega	 dne	 je	
kraljica	 iz	 Sabe	 želela	 izvedeti,	 če	 je	 Salomon	 res	
tako	moder	in	blagoslovljen,	kot	so	govorili	ljudje.	
Zato	 se	 je	odločila,	 da	 ga	obišče.	 Spoznala	 je,	 da	
so	 vse	 zgodbe	 od	 ljudi	 resnične	 in	 da	 so	
Salomonova	 modrost	 in	 blagoslovi	 prišli	 od	
Gospoda.			
	

Preberite	1	Kraljeva	10,1-10,	13,	23.		
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kdo	 je	 želel	 s	 svojimi	 očmi	 videti	 modrost	 in	

blagoslove	kralja	Salomona?	(Kraljica	iz	Sabe.)		
2) Kakšna	 vprašanja	 je	 kraljica	 iz	 Sabe	 postavila	

kralju	Salomonu?	(Težka.)	
3) Ali	 je	 Salomon	 odgovoril	 na	 vsa	 vprašanja?	

(Da.)	
4) Od	 koga	 je	 Salomon	 prejel	 modrost	 in	

blagoslove?	(Od	Gospoda.)	
5) Kaj	je	kraljica	iz	Sabe	podarila	kralju	Salomonu,	

ker	je	bila	tako	navdušena	nad	njim?	(Dala	mu	
je	 sto	 dvajset	 talentov	 zlata	 ter	 silno	 veliko	
dišav	in	dragih	kamnov.)	
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6) Kako	je	kralj	Salomon	izkazal	kraljici	iz	Sabe,	da	
jo	ceni?	 (Dal	 ji	 je	vse,	česar	si	 je	zaželela	 in	za	
kar	 je	prosila;	poleg	 tistega,	 kar	 ji	 je	podaril	 v	
svoji	kraljevski	darežljivosti.)	

7) Če	 je	 Salomon	 dal	 kraljici	 iz	 Sabe	 toliko	
blagoslovov,	 koliko	 več	 bi	 nam	 jih	 dal	 Bog?	
(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

	
	
	
OBISK	KRALJICE	IZ	SABE	(zgodba)	–	str.	7	
 
 
 
KNJIŽICA	BLAGOSLOVOV	(ročno	delo)	
Otroci se bodo naučili, da ni treba biti kralj, da bi 
bili blagoslovljeni od Boga. 
	

Teme:	
Blagoslovi,	Božji	otrok,	Salomon.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 natisnite	 kopijo	 predloge	 za	
vsakega	otroka.	

Da	bi	si	otroci	vrstico	 lažje	zapomnili,	 jim	ob	besedilu	
pokažite	znake	z	rokami,	na	primer:							
Blagoslov	–	objemite	sebe,							
Gospod	–	s	kazalcem	pokažite	navzgor,							
Bogati	 –	 kot	 da	 štejete	 bankovce	 (podrgnite	 palec	 in	
kazalec),					
Pehanje	–	stresite	z	glavo.		
Po	tem	ko	večkrat	ponovite	vrstico	in	otroci	uporabijo	
znake,	 preverite,	 kako	 dobro	 že	 znajo	 besede,	
medtem,	ko	vi	kažete	samo	znake.		

»Gospodov	blagoslov	
bogati,	pehanje	ne	doda	

ničesar.«	

Pregovori	10,22	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Barvni	papirji	
Predloga	»Knjižica	blagoslovov«	(str.	8)	
Lepilo,	škarje	
Barvice,	voščenke	ali	flomastri	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	
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Kaj	boste	naredili:	
Vsakemu	 otroku	 dajte	 en	 barvni	 papir	 in	 eno	
kopijo	predloge.	Vsak	otrok	naj	 svoj	barvni	papir	
prepogne	na	pol,	da	ustvari	knjižico.		
Nato	naj	 izreže	zgornji	 levi	del	predloge	»Knjižica	
blagoslovov«	 in	 ga	 zalepi	 na	 vrh	 zunanje	 strani	
svoje	 barvne	 knjižice.	 Potem	 naj	 na	 črto	 napiše	
svoje	ime.	
Ko	 končajo	 platnico,	 naj	 otroci	 izrežejo	 različne	
slike	 blagoslovov	 iz	 predloge	 in	 jih	 zalepijo	 na	
prazne	 strani	 svoje	 knjižice.	 Lahko	 narišejo	 tudi	
svoje	blagoslove,	ki	niso	podani.		
	

Kaj	boste	povedali:	
Kralja	 Salomona	 je	 Bog	 obilno	 blagoslovil.	 Bil	 je	
pokrit	z	blagoslovi.	 Imel	 je	palačo,	hrano	na	mizi,	
svoje	 dostojanstvenike,	 služabnike,	 točaje	 in	
žgalne	daritve	v	Božjem	templju.		
	

Kaj	 misliš,	 zakaj	 je	 Bog	 tako	 blagoslovil	 kralja	
Salomona?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)		
Ali	misliš,	da	Bog	blagoslavlja	samo	kralje?	(Ne.)	
Ali	lahko	Bog	da	tudi	tebi	toliko	blagoslovov?	(Da.)		
	

Molimo	 in	prosimo	Gospoda	 za	blagoslov.	Danes	
bomo	 izdelali	 Knjižico	 blagoslovov,	 ki	 nam	 bo	
pomagala	spoznati,	kako	nas	je	Bog	že	blagoslovil.	
Mogoče	nismo	bogati	ali	ne	živimo	v	palači,	 toda	
Bog	nas	blagoslavlja.	Daje	nam	streho	nad	glavo,	
hrano	 in	 veliko	 več.	 Ko	 bomo	 naredili	 knjižico,	
bomo	 videli,	 na	 koliko	 različnih	 načinov	 nas	 Bog	
blagoslavlja.	Ko	 izdelujete	knjižico,	 lahko	narišete	
tudi	 kakšno	 svojo	 risbo,	 ki	 bo	 prikazala	 nek	
poseben	blagoslov,	ki	ste	ga	prejeli	od	Boga.	
	
	
	
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.	
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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:	
Imejte	 na	 voljo	 različne	 prigrizke	 in	 dovolite	
otrokom,	 da	 si	 izberejo,	 kaj	 bodo	 jedli.	 Zahvalite	
se	Bogu	za	vse	blagoslove,	tiste	vidne	in	nevidne.	
Ne	 pozabite	 se	 zahvaliti	 za	 prigrizke.	 Ko	 boste	
jedli,	 se	 lahko	 še	 pogovarjate	 o	 blagoslovih	 iz	
Knjižice	blagoslovov.		
	
	
	
TEŽKA	VPRAŠANJA	(igra	vlog)	
Otroci se bodo naučili, da modrost prihaja od 
Gospoda in da imamo mi vsi delčke te modrosti. 
	

Teme:	
Salomon,	modrost.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 naj	 se	 postavijo	 v	 krog.	 Spoznali	 boste,	
koliko	otroci	znajo,	ko	jim	boste	postavili	različna	
vprašanja	 in	 jim	 boste	 dovolili	 odgovoriti.	 Ne	
pozabite	 jih	pohvaliti,	 kako	modri	 so,	preden	 jim	
postavite	naslednje	vprašanje.		
	

Kaj	boste	povedali:	
Kraljica	iz	Sabe	je	kralju	Salomonu	postavila	težka	
vprašanja,	da	bi	videla,	če	 je	res	tako	moder,	kot	
so	ljudje	govorili.		
	

Pretvarjajmo	 se,	 da	 smo	 tako	 modri	 kot	 kralj	
Salomon.	 Jaz	 bom	 kraljica	 iz	 Sabe,	 ki	 vas	 bo	
vprašala	 nekaj	 težkih	 vprašanj.	 Če	 bi	 radi	 delili	
svoj	 odgovor,	 pokažite	 s	 prstom	 na	 svojo	 glavo.	
(Tako	bomo	pokazali	modrost.)	
Poklicala	 bom	 samo	 tiste,	 ki	 bodo	 pokazali	 na	
svojo	 glavo	 in	 bodo	 sedeli	 pri	 miru.	 Vprašanja	
nimajo	 pravilnih	 ali	 napačnih	 odgovorov.	 Samo	
igramo	se,	da	smo	modri.			

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Nič	
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Na	hitro	ponovimo:		
Za	 koga	 se	 pretvarjamo,	 da	 smo?	 (Moder	 kralj	
Salomon.)	
Za	koga	se	pretvarjam	jaz?	(Kraljica	iz	Sabe.)	
Odlično,	 pa	 začnimo.	 Ne	 pozabite	 pokazati	 na	
svojo	 glavo	 in	 svoje	 modre	 možgane,	 ko	 boste	
želeli	odgovoriti	na	vprašanje.		
	

Težka	vprašanja:	
1) Zakaj	moramo	ljudje	ponoči	spati?	
2) Zakaj	sonce	vzide	vsako	jutro?	
3) Zakaj	moramo	jesti	hrano?	
4) Zakaj	moramo	piti	vodo?	
5) Zakaj	moramo	iti	na	stranišče?	
6) Zakaj	se	moramo	umivati?	
7) Zakaj	moramo	poznati	Jezusa?	
8) Kako	je	lahko	Bog	povsod	ob	vsakem	času?	
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NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden,	 da	
izveste,	 kako	 je	 najbolj	 moder	
kralj	 na	 svetu	 vseeno	 zašel	 v	
težave	pri	Bogu.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	 je	vaš	otrok	naučil,	da	blagoslovi	prihajajo	od	Boga.	Vaš	otrok	se	 je	tudi	
naučil,	koliko	blagoslovov	 ima	on	sam	(svetopisemsko	besedilo	 iz	1	Kraljeve	10,1-
10,	13,	23).		

	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Gospodov	blagoslov	bogati,	pehanje	ne	doda	ničesar.«	(Pregovori	10,22)		

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	 naj	 v	 vašem	 domu	 poišče	 stvari,	 ki	 so	 blagoslov	 od	 Gospoda	 in	 nanje	
zalepi	nalepko.	Če	nimate	nalepk,	lahko	izrežete	zvezde	iz	papirja	in	jih	nalepite	z	
lepilnim	trakom	ali	narišete	zvezde	na	listke	in	jih	zalepite.	Spodbujajte	otroka,	da	
sam	izbere	stvari,	za	katere	meni,	da	so	blagoslov	od	Boga.	Igrače,	televizija,	hišni	
ljubljenček,	postelja,	medvedek,	mlajša	sestrica,	kosmiči	ali	karkoli	drugega.	Cilj	je,	
da	bi	otrok	razumel,	da	vse	dobre	stvari	prihajajo	od	Boga.		

	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	za	vse	tvoje	čudovite	blagoslove.	Gospod,	prosimo	te,	daj	nam	
modrost,	da	bi	te	bolje	spoznali	in	razumeli	Sveto	pismo.	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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Preden	 boste	 prebrali	 zgobo,	 si	 na	 glavo	 nadenite	 krono.	 Če	 je	mogoče,	 povabite	 gostjo,	 ki	 vam	 bo	
pomagala	pri	igranju	kraljice	iz	Sabe	in	prebrala	celotno	zgodbo. 
	
Dober	dan,	otroci.	Slišala	sem,	da	se	učite	o	kralju	Salomonu,	najmodrejšemu	kralju,	ki	je	kdajkoli	živel.	
Vaša	učiteljica	je	menila,	da	bi	bila	dobra	ideja,	da	pridem	k	vam	tudi	jaz	in	vam	povem	zgodbo.	Bi	radi	
slišali	mojo	zgodbo?		
	
Bilo	 je	 dolgo,	 dolgo	 nazaj.	 K	meni	 je	 prišla	 govorica	 o	modrosti	 in	 bogastvu	 kralja	 Salomona.	 Vsi	 so	
govorili,	 kako	 je	 Salomon	poznal	odgovor	na	 vsako	 vprašanje.	 In	 jaz	 tega	nisem	mogla	 verjeti.	 To	ni	
mogoče,	da	bi	en	človek	poznal	odgovore	na	čisto	vsa	vprašanja.	Mislila	sem	si,	"To	je	nemogoče,	to	
moram	videti	s	svojimi	očmi	in	slišati	s	svojimi	ušesi."	
	
No,	veste,	 jaz	 zelo	 rada	potujem	v	 stilu.	Tako	zabavno	 je	bilo	vse	 spakirati.	Vzela	 sem	svoje	kamele,	
dišave,	zlato	in	drage	kamne.	Potovanje	je	bilo	dolgo,	a	tako	zabavno!	
	
Takoj,	 ko	 sem	 prišla,	 sem	 se	 lotila	 posla.	 Kralja	 Salomona	 sem	 vprašala	 najtežja	 vprašanja,	 ki	 jih	
poznam.	 Naj	 vam	 povem,	 da	 sem	 ga	 vprašala	 tudi	 vprašanja,	 na	 katera	 jaz	 ne	 poznam	 odgovora.	
Uganite,	kaj?	Salomon	je	odgovoril	na	čisto	vsa	težka	vprašanja.	Nisem	mogla	verjeti	svojim	ušesom.	
On	 je	bil	nedvomno	najmodrejši	kralj,	 ki	 je	kdajkoli	 živel.	Mislim,	da	 je	bila	njegova	najbolj	pametna	
odločitev	to,	da	je	Gospoda	prosil	za	modrost.		
	
O,	ali	sem	vam	povedala,	kako	je	bil	blagoslovljen?	Gospod	ga	je	obilno	blagoslovil	in	dal	mu	je	toliko	
lepih	 stvari.	 Kralj	 Salomon	 je	 živel	 v	 čudoviti	 palači	 in	 vedno	 je	 imel	 na	mizi	 slastno	 hrano.	 Imel	 je	
dostojanstvenike,	služabnike,	ki	so	nosili	lepa	oblačila	in	točaje.	In	bilo	je	še	več,	ampak	preveč,	da	bi	
vam	danes	o	vsem	povedala.	Toliko	bogastva	je	imel,	da	nisem	mogla	verjeti	svojim	očem.	
	
Kralju	Salomonu	 sem	povedala,	da	 sem	zelo	navdušena	nad	njim.	Gospod	 je	 vedel,	 kaj	počne,	 ko	 je	
Salomona	postavil	 na	prestol.	 Bog	 je	 tako	močno	 ljubil	 Izrael.	 Postavil	 ga	 je	 za	 kralja,	 da	bi	 uveljavil	
pravico	 in	 pravičnost	 za	 Njegovo	 ljudstvo.	 Ker	 sem	 vedela,	 da	 je	 bil	 Božji	 blagoslov	 nad	 kraljem	
Salomonov,	 sem	se	odločila,	da	mu	bom	tudi	 jaz	prispevala	nekaj	 svojih	dragocenosti.	Dala	 sem	mu	
120	talentov	zlata,	drage	kamne	in	skoraj	vse	dišave,	ki	sem	jih	imela.	Mimogrede,	nihče	mu	ni	dal	več	
dišav,	kot	sem	mu	jih	dala	jaz.			
	
Potem,	ko	sem	Salomonu	vse	to	dala,	mi	je	on	podaril	tisto,	kar	sem	si	zaželela	iz	njegove	zakladnice.	
Domov	sem	se	vrnil	zelo	zadovoljna.		
	
Tako,	upam,	da	sem	bila	danes	v	pomoč.	Kakorkoli,	moram	se	vrniti	nazaj	k	svojemu	delu.	Biti	kraljica	
ni	kar	tako!	Uživajte	ob	učenju	o	kralju	Salomonu!	Nasvidenje!		
	

KONEC	
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