Naslov
SODNIKI IN KRALJI, 7XþEHQLN
Naslov izvirnika
0,7.,1'(51',(%,%(/(17'(&.(1XþEHQLNL–4
Izdajatelj
SVO BEC v R Sloveniji
Prevajalci
Danijela Bongarz, Anita Fartek, Katja Fartek, Denis Furek, Danijela Hajdinjak, Melita
Hajdinjak, Sonja Kerec 0HULFD6X]DQD.X]PLþ'UDJLFD Piv.
Naslovna stran
6DELQD0DXþHF6FRELH
7HKQLþQDXUHGLWHY
6DELQD0DXþHF6FRELH
Pri izboru lekcij sta sodelovala:
Jožef Kržanko ml., Milena Grabar-Krajnc
Urednica
6DELQD0DXþHF6FRELH

Murska Sobota, 2010

Za interno uporabo BEC v R Sloveniji. Ni za prodajo.

Kazalo
1. lekcija – Debora in Barak……………..…………………………………………………… 1
2. lekcija –%RJSRNOLþH*LGHRQD«………………………………………………………..... 8
3. lekcija – Gideonov bojni pohod ...………………………………………………………... 13
4. lekcija – Samson …………………………………….…………………………………… 23
5. lekcija – Samsonov konec ……………………………..…………………………………. 31
6. lekcija – Ruta in Naomi …….......……………………………………...……………….... 37
7. lekcija – Ruta in Boaz …………………………...……………………………………….. 44
8. lekcija – Samuelovo rojstvo …….....……………………………………………………... 52
9. lekcija – BRJSRNOLþH6DPXHOD…………………………………………………………… 60
10. lekcija – %RJSRNOLþH6DYOD……………………...…………………………………….. 69
11. lekcija – Bog zavrže Savla …..………...………………………………………………... 75
12. lekcija – Samuel mazili Davida ………………………………………………………… 82
13. lekcija – David in Goljat ….….…………………………………………………………. 92
14. lekcija – David in Jonatan ...…………….……………………………………………... 100
15. lekcija – David prizanese Savlu ....…………………………………………………….. 109
16. lekcija – Savlov greh in smrt …….………………………………………………….…. 117
17. lekcija – David postane kralj ……....……………………………………………………123
18. lekcija – David in Jonatov sin Mefibošet ........………………………………………….131
19. lekcija – David in Batšeba ….…..……….……………………………………………...140
20. lekcija – David in Absalom .…………...………………………………………………. 146
21. lekcija – Davidova izkustva …………………………………………………………… 155
22. lekcija – Salomon postane kralj ...………………………………………………………165
23. lekcija – Salomonova modrost …...…...………………………………………………...173
24. lekcija – Salomon zida tempelj ...……………………………………………………… 182
25. lekcija – Obisk kraljice iz Sabe ...………..…………………………………………….. 194
26. lekcija – Salomonov greh in delitev kraljestva ………………………………………... 200

1. lekcija

DEBORA IN BARAK
SVETOPISEMSKI TEKST:
Sodniki 4–5
ZLATA VRSTA:
»Kajti moja mRþLQPRMDSHVHPMH*RVSRG%RJbil je moja rešitev.«
Izaija 12,2b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Zgodba o Debori in Baraku je postavljena v ciklus Sodnikov, kjer se dogodki vedno odvijajo
po istem vzorcu: Izraelsko ljudstvo pozabi Božjo dobrotljivost, QHORþL se od drugih ljudstev,
ampak izbriše mejo med vero v Jahveja in Baala. Ta izEULV VH YOHþH VNR]L GDOMãH þDVRYQR
obdobje po majhnih korakih, vse dokler ta stara vera ni popolnoma pozabljena.
Med drugim nam zgodba govori tudi o:
- 3UREOHP L]ORþDnja/ozdravljenje za Boga in vprašanje, kako dolgo bom pri tem, kar
SRþQHMRGUXJL, sodeloval tudi MD] NXOWXUQRSRGURþMH.DQDDQDSULODJRGLWLVHNXOWXUQLP
zapovedim Kanaana – WRYNOMXþXMHWXGLGDULWYH%aalu).
- Problem svobodne volje ljudi – %RJGRYROLGDþH se odmaknemo (obrnemo) od Njega,
da nosimo posledice (potrebe, pomanjkanje, sovražnikovo zasledovanje Izraela).
- =QDþLOQRVW %RJD – NjHJRYD SRSROQD VYHWRVW LQ QHVNRQþna ljubezen, milost ter
usmiljenje (Ef 2,4-10).
- VsemRJRþQRVW%RJDLQQHPRþ%DDOD 1 Sam 12,6-11).
- Božje vladanje WHPHOMLQDSUDYLþQRVWL– neposlušnost pomeni trpljenje in zatiranje.
9þDVXYHOLNHVWLVNHVHOMXGVWYRREUQHQD%RJD%RJSRVUHGXMHLQUHãLtako, da pošlje sodnika,
ki ljudstvo ponovno vodi do miru; ob tem je v Sodnikih poudarjeno, da je Bog edini, ki
ukrepa. Sodniki so njegovo orodje (JOHM SULSRPRþHN D). Potem, ko ljudstvo spozna svojo
stisko, se obrne na Deboro, ki je že sodnica. Debora pošlje po Baraka in ga spomni na
njegovo nalogo. Pomembno oznanilo v 4,9 %RJ ER GDO ]PDJR QD QHQDYDGHQ QDþLQ %RJ
uporabi zlom ljudstva, kajti kaj bi Barakovi ljudje lahko naredili kot pehota v odprti bitki v
UHþQLGROLQL.LãRna, nasproti hitrim bojnim vozovom Siserajeve vojske? Vozovi so REWLþDOL v
blatu. Bog je uporabil delo ženske Jaele, ki sploh ni pripadala Izraelskemu ljudstvu (glej
5DKDED SUL  OHNFLML Y  XþEHQLNX). V vseh zgodbah o Sodnikih Bog dela na nenavaden
QDþLQ LQ V SRYVHP QHQDYDGQLmi »banalnimi« stvarmi, da bi se lahko razodela Njegova
YHOLþLQD =PDJRVODYQD 'HERULQD SHVHP RSHYD þXGRYLWa Božja dela (2 Mojz 15) in poziva k
zahvaljevanju ]DþXGRYLWRRGUHãLWHY
1.2 OSEBE

-

'HERUD þHEHOLFD v. 4: prerokinja in sodnica.
Barak (blisk), v. 6: Debora ga spomni na njegovo nalogo, sprejme funkcijo Gospodove
YRGMHMHHGHQL]PHGRþHWRYYHUH Heb 11,32).
Jabin: Kanaanec, kralj Hacorja, verjetno naslednik Jabina iz Joz 11,1-10.
Siseraj: poveljnik Jabinove vojske.
Jaela: žena Kenejca Heberja. Kenejci in Izraelci niso bili sovražniki. Mojzes je bil s
Kenejci v svaštvu.
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1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Debora – palma.
- Harošet Gojim (nacionalni gozd): QDWDQþQHORNDFLMHQLPRJRþHRSUHGHOLWLYVHNDNRUQD
SRGURþMXJR]GD]DKRGQRRG*HQH]Dreškega jezera (glej zemljeviGSULSRPRþNDE).
- Hacor: severno od Genezareškega jezera, osvojen po Jozuetu (Joz 11,10).
- Kišon: reka v smeri S–J, severno od Karmela v Jezreelski dolini, izteka se v
Sredozemsko morje.
- Tabor: gora na SZ Genezareškega jezera.
- Hrast v Caananimu: razmeroma majhno drevo, ki daje veliko sence. PUHELYDOLãþe
Heberja in njegove žene Jaele – med Jordanom in goro Tabor.
ý$6'2*$-$1-$

Približno 1200 let pr. n. št. þDVVRGQLNRYRGJozuetove smrti do monarhije (prvi kralj Savel),
ki je trajala okrog 350 let.
1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 4: sodnik = je imel vlogo voditi ljudstvo po Mojzesu in Jozuetu, ki sta bila
postavljena od Boga za sodnika ljudstvu. Njegove naloge/funkcije so bile delno ali v
celoti naslednje: vodja, prerok, sodnik, posrednik med Bogom in ljudstvom, duhovnik
(zadnji sodnik: Samuel). Sodnik svoje dolžnosti ni opravljal po celotnem Izraelu.
Njegova funkcija je bila krajevno omejena. Posamezni sodniki so se prekrivali.
- Vrstica 3: železni voz (voz prepira) = iznašli so ga EJLSþDQL L]EROMãDOi Hetejci. V
WLVWHP þDVX je bila to najbolj moderna vojna oprema, proti kateri je še tako dobra
YRMVNDELODQHPRþQD1DYR]XVWDELODGYDþORYHND: voznik voza in lokostrelec/nosilec
ãþLWD
- Vrstica 19: meh z mlekom = kislo POHNRNLLPDXVSDYDOQLXþLQHN primerjaj s 5,25).
- Vrstica 21: postavitev šotora je bilo žensko delo.
Zgodovinske podrobnosti, predvsem odnos posameznih rodov v Deborini pesmi stopijo v
ozadje.
2. VODILNA MISEL
%RJMHPRþQHMãLLQGHODGUXJDþHNRWVLPLPLVOLPR
Ostale možnosti:
- Bog dá UHãLWHYQDQHQDYDGHQQDþLQ.
- Zaupanje v Boga prinaša zmago.
- Iz rešitve pride zahvala (Deborina hvalnica in nova zmagoslavna pesem; Raz 14,3 in
15,3).
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Krog od biti kriv do oprostitve je krogotok, ki ga sami doživimo vsak dan v šoli, doma, v
krogu prijateljev, sošolcev. Ta misel je postavljena v ozadje današnje zgodbe. V vsaki zgodbi
R VRGQLNX MH SUHGVWDYOMHQ þXGRYLW LQ QHQDYDGHQ QDþLQ NDNR %RJ UHãXMH L] RVHEQH VWLVNH LQ
potrebe, ko mu zaupamo. Zgodba o Debori in BaraNXMH]HORªNUYRORþQD©LQVSORKQHVRGLY
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našo shemo, da Bog za umor uporabi ženo, da pride do želenega cilja. Pri povzetku zgodbe
naredite WHåLãþHQDQHQDYDGQHPUDYQDQMXLQ%RåMLPRþLLQQH]DKDMDMWHYSRGUREQRVWL
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Pogovor: pripovedujte, kako je bil nekdo QD QHQDYDGHQ QDþLQ UHãHQ L] VYRMH WHåDYH
(verjetno je veliko primerov, ki jih poznajo tudi otroci, npr. o živalih). Uporabite nek
nenavaden primer in nato naredite prehod na zgodbo.
3.2.2 Pesem: zapojte primerno pesem, lahko ponovite zgodbo o zavzetju Jerihe (glej 22.
OHNFLMRYXþEHQLNX) in nato preidete na današnjo zgodbo.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Izrael se nastani v Kanaanski deželi. Pri pripovedovanju uporabite slike SULSRPRþNDF:
Slika 1: 20 let je Izraelsko ljudstvo napadano od Kanaancev (kradejo jim žetev, jih ropajo,
tepejo, odpeljejo kot sužnje …) Kako naj gre tako naprej? (lahko uporabite tudi temo:
Neposlušnost ima za posledico kazen).
Slika 2: Nekaj Izraelk poLãþH VRGQLFR 'HERUR 'HERUD MH ERJDERMHþD åHQD, ki vé, kaj mora
storiti. V Izraelski zgodovini pride do preobrata (lahko omenite Barakovo »strahopetnost«).
Slika 3: Zbiranje I]UDHOFHYQDJRUL7DERU%DUDNRYDVWLVNDQHHQDNRPHUQDPRþ åHOH]QLK
vozov) – brezizhodna situacija.
Slika 4: Deborina vera, Barakova poslušnost (v. 14 LQþXGRYLWR%RåMHSRVUHGRYDQMHQDOLYLQ
blato – neprimeren teren za konje in kolesa. (Prenos %RJ GHOD GUXJDþH HQRVWDYQR LQ
PRJRþQR$OLzaupaš Bogu, da lahko naredi vse?)
Slika 5: Siseraj pobegne. Poveljnika, ki so se ga vsi bali, ubije ženska.
Slika 6: ýXGRYLWD]PDJD'HERUDLQ%DUDNSRMHWDhvalnice Bogu (JOHMWRþNR– XþHQMH]ODWH
vrste). Hvaležnost SRSUHMHWLSRPRþL
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otrokom pripravite kopijo slike 4, SULSRPRþNDF, ki jo naj pobarvajo.
3.4.2 Tekmovanje ] QHHQDNLPL SUHGSRVWDYNDPL QSU ]ELUDQMH WRþN WDNR GD RWURFL PHþHMR
žoge v vedro, YHQGDULPDHQDVNXSLQDYHþåRJNDUMLPGDMHYHþPRåQRVWL]D zmago.
Tako lahko primerjate boj med Izraelci in Kanaanci. Kdo je postavil SUHPRþYRMVNHQD
glavo? (glej 2)
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

V osnovi velja isto kot za mlajšo skupino. Morate biti pripravljeni na vprašanje, zakaj je Bog
uporabil morilca, da bi rešil svoje ljudstvo. Tukaj morate jasno govoriti o Božjem delovanju
in o Njegovi svetosti, ki ne more imeti zraven sebe grešnika, razen þHMHWRRGUHãHQLJUHãQLN
1DþHOR R RGSDGX – stiski – spokorjenju – RGUHãHQMX PRUD ELWL MDVQR SUHGVWDYOMHQ ]D þDV
sodnikov.
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Tiha vzpodbuda: lahko pokažete sliko 12 kamnov v Gilgalu (JOHMSULSRPRþHNEY
XþEHQLNX) in dovolite, da otroci povedo, na kaj bi Izraelci morali biti opomnjeni.
Potem naredite prehod na težki položaj Izraelcev in ob tem povejte, kako je do tega
prišlo (pomembno je, da otroci spoznajo njihov zgodovinski in duhovni položaj).
4.2.2 Pogovor: Kdaj je Bog pomagal v brezL]KRGQLKVLWXDFLMDKQDþXGRYLWLQDþLQLQSRGDULO
zmago? Lahko si skupno zapišete mesta in govorite o tem UD]RGHWD %RåMD PRþ LQ
zaupanje poVDPH]QLKOMXGL ýHWDNR]DþQHWHODKNRWRXSRUDELWHNRWYRGLOQRPLVHOLQ
UGHþRQLWVNR]LFHORWQRXUR
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dopolnilo k 3.3:
K sliki 2: prenos – þH]DþQHPRVSUDãHYDWLo Božji volji, nam 2QODKNRþLPSUHMSRPDJD glej
SULSRPRþHNF).
K sliki 3: tXGLãþLW in sulico so sovražniki odvzeli Izraelcem (Sod 5,8 6þORYeškega vidika so
bili predani sovražniku (prenos: velikokrat ljudje, ki ]DQLþXMHMR%RJDimajo veþPRþLYSOLYD
in uspeha kot Božji otroci. Toda – %RJMHPRþQHMãL .
K sliki 4 in 5: Bog pomaga na svoj QDþLQ (prenos: Bog kaznuje greh, nagradi kesanje in
podarja odrešenje).
K sliki 6: pogovorite se o zmagoslavni pesmi in poudarite vrstici 3 in 31.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Pogovor o Sod 5,31.
4.4.2 Za vsakega otroka prekopirajte nemi zemljevid (glej priSRPRþHNG) in vnesite potok
Kišon ter mesta, ki so omenjena v svetopisemskem tekstu. Prazen zemljevid
dopolnjujte pri naslednjih lekcijah (JOHMSULSRPRþHNE).
4.4.3 Za slikovno podlago za celotno knjigo Sodnikov lahko uporabite sinusno krivuljo (gor
in dol). Tako je potek bolj pregleden (glej 1.1 in SULSRPRþHND).
5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Na primeru iz Sod 4 in 5 lahko zlato vrsto dobro razložite.
Za starejšo skupino:
Otrokom razdelite napisano zlato vrsto in naj iz besedila poskusijo sestaviti biblijsko uganko,
tako da si izmislijo simbole. Delajo naj v skupini po dva ali trije. Nato naj svojo uganko
predstavijo drugim in z izborom najboljših simbolov skupaj sestavite celotno zlato vrsto.
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7. PRIPOMOý.,
3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE

5

3ULSRPRþHNF

6

3ULSRPRþHNG
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2. lekcija

%2*32./,í(*,'(21$
SVETOPISEMSKI TEKST:
Sodniki 6
ZLATA VRSTA:
»Gospod MHPRMSRPRþQLNQHERPVHEDO NDMPLPRUHVWRULWLþORYHN"«
Hebrejcem 13,6
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Izraelsko ljudstvo se je spet odvrnilo od Boga. Niso se držali Božjih zapovedi in zaradi tega
so morali nositi posledice (Sod 6,7-10 primerjaj s 3 Mojz 26). Bog pošlje nepoznanega
preroka, ki ljudstvo opozori na zavezR *LGHRQD RELãþH DQJHO LQ PX Gi QDORJR GD reši
Izraelce *LGHRQ LPD QD ]DþHWNX SRPLVOHNH (primerjaj z ostalimi pozivi: Mojzes, Izaija),
zahteva znamenje in spozna, da ima opravka s samim Bogom. Bog osebno poziva za
nasledstvo. Gideon najprej uredi stvari pri sebi in na tri preproste QDþLQHGREL%RåMRSRWUGLWHY
1.2 OSEBE

-

Midjánci, $PDOHþDQi in sinovi Vzhoda: Izraelovi sovražniki, ki so prihajali iz vzhodne
in južne palestinsNHSXãþDYHWHUYGLUDOLY deželo. Ta beduinski narod je napadal Izrael
YYHOLNLKJUXþDKLQ narod se jih je bal zaradi njihovih kamel.
Gideon: sin Joaša, Abiézerjev naslednik iz Manásejevega rodu (Joz 17,2), junak vere
(Heb 11,32), Gideon (»s poškodovano roko« ali »ta, ki ruši«) je preimenovan v
Jerubáala (bojevnik zoper Baala – v. 32).
Joaš %RJMHGDO *LGHRQRYRþHQMHPXMHSULSDGDO%iDORYROWDU v. 25).
Možje mesta Ofra, NLVRVHEDOLLQKNUDWLþDVWLOL%iDOD
Gospodov angel: nevidni Bog se je v Stari zavezi ljudem razodeval v vidni podobi kot
Gospodov angel. Ta je zato govoril kakor Bog v prvi osebi ednine (primerjaj z 2 Mojz
3,2-6 in Sod 2,1).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Ofra: mesto pri izhodu iz Jezreelske doline, okrog 80 km severno od Betela (glej 1. lekcijo,
SULSRPRþHNG).
ý$6'2*$-$1-$

Nekako 47 let po zmagi Debore in Baraka (Sod 5,31 in 6,1; glej 1. lekcijo).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 11: terebinta = je razmeroma majhno drevo (do višine 5 m), Luther bolj
prevaja kot hrast.
Vrstica 11: stiskalnica (JOHMSULSRPRþHN2/a) = v skalo vklesana vdolbina, v kateri
VRYþDVXWUJDWYHL]JUR]GMDstiskali sok. Gideon je zrnje pšenice otepal v stiskalnici
zato, ker bi ga v skednju Midjánci lahko zalotili.
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-

Vrstica 19: efa moke (škaf moke) = enota volumna, okrog 22 litrov.
Vrstica 25: Báal, ašera = Kanaanska bogova, lesena kipca Kanaanske boginje
matere Ašere.
Vrstica 34: »Gospodov duh je navdal Gideona« = napolnil ga je Duh, dobesedno
»REOHþLVH]*LGHRQRP©WRSRPHQLSRSROQa notranja zasedba.
Vrstica 37: PODWLãþH  UDYHQ RGSUW SURVWRU na trdnih tleh, ki ima takšno lego, da
lahko izkoristijo zahodni veter.

2. VODILNA MISEL
%RJ RVHEQR NOLþH ]D QDVOHGVWYR LQ åHOL XSRUDELWL ljudi, da bodo v svojem okolju skrbeli za
razmere.
Ostale možnosti:
- Bog želi odstraniti dvome in ovire.
- Bog daje pogum, da mu zaupamo.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci imajo izkušnje z neverodostojnostjo v svoji okolici: s prijatelji, sošolci, odraslimi.
Obljube niso izpolnjene, resnica ni vedno povedana. Gideon je slikovito izkusil, kaj pomeni
zaupati Bogu v slabiK RNROLãþLQDK ýH JOHGDPR þORYHãNR YLGLPR da je bil v samotnem
položaju, toda Bog je potrdil svojo 3RMDVQLWHMLPQDþHORªSODYDWLproti toku« in jih opogumite,
da so konec koncev v najboljšem položaju, ko so QD%RåMLVWUDQLþHSUDY se PRJRþHY tistem
trenutku zdi GUXJDþH
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Neposreden vstop: S svojimi besedami pripovedujte zgodbo, vendar se dosledno držite
svetopisemskega teksta.
3.2.2 Otrokom pokažite sliko kobilice (JOHMSULSRPRþHNE): Kaj vedo o njej? V nekaterih
deželah znajo narediti veliko škode. Pojavijo se v velikem številu in lahko pojedo
celotna polja. Sveto pismo primerja nekatera ljudstva z rojem kobilic.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Za ilustracijo uporabite SULSRPRþHN E. 6 SRPRþMR ãWLULK VOLN QDUHGLWH VHEL in otrokom
pregled o celotni zgodbi. Kolikor mlajši so otroci, toliko bolj se izogibajte podrobnostim
posamezne slike. Eno misel poglobite, druge pa samo omenite.
Slika 1 – sovražniki so napadli Izrael kakor kobilice. Navdali so jih s strahom in ljudi plašili.
Izrael je obubožal (omenite le vzrokHWLSLþQH]DþDVVRGQLNRY– pri otrocih v mlajši skupini ni
potrebe bo poglabljanju). Kako se je obnašal Gideon? (v. 11).
Slika 2 – Bog je dal Gideonu nalogo. Ta je REþXWLl, da nalogi ni dorasel. Zato mu je Bog dal
znamenje. Ko je Gideon spoznal, da je Bog na njegovi strani, je dobil WRþQRGRORþHQRQDORJR
Slika 3 – Gideon je moral urediti stvari v svoji bližnji okolici. Bojeval se je na strani Boga
zoper malike.
Slika 4 – Bog je bil SULSUDYOMHQGDWL*LGHRQXãHYHþ]namenj, kajti Bog je bil z njim. Tako je
Gideon v zaupanju do Boga bil okrepljen za svojo veliko nalogo, da osvobodi Izrael pred
sovražniki.

9

8SRUDED=RWURFLVHSRJRYRULWHRVOXþDMLKNR morajo pokazati pogum in lahko spoznajo, da
jim Bog podari pogum in jim stoji ob strani.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 3RLãþLWH znane osebe iz Svetega pisma, ki so imele podobno izkušnjo kot Gideon, npr.
Noe, Daniel, Jozue. Otrokom pokažite sliko vsake osebe (prebrskajte med svojimi
slikovnimi materiali). Dovolite, da otroci pripovedujejo in povežejo VNXSQHWRþNHmed
ostalimi junaki in Gideonom.
3.4.2 Otrokom kopirajte SULSRPRþHN/b in naj slike pobarvajo.
3.4.3 Igra »pokaži mi svoj pogum«: dvema otrokoma na hrbet pripnite sliki (npr. kobilico in
porušen oltar). Eden mora opisati sliko drugega. Gideon je najprej delal na skrivnem
in nato ga je Bog pooblastil in usposobil, da je stopil v javnost.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Poziv Gideona nam dá vpogled v zakulisje. Doživimo ga kot velikega borca, ki plava proti
toku. Sveto pismo nam dá YSRJOHG Y QMHJRY þXVWYHQL VYHW 1D tej WRþNL lahko otrokom pri
starejši skupine razširite obzorje (primerjaj s 3.1).
Otroci so v procesu prvih preusmerjanj: menMDYDãROHXþHQMHWXMHJDMH]LNDLSG =DþHQMDMRVH
zgledovati po drugih ljudeh, ne samo po starših. Opazijo, da v svetu odraslih kaj spodleti in ni
PRåQR YHþ SRSUDYLWL VLWXDFLM LQ LãþHMR PRåQRVWL za najdbo svoje nove osebnosti ali nove
usmeritve. VVH WR LãþHMR v slavnih ljudeh ali v ljudeh, ki so kaj pomembnega storili za
þORYHãWYRWDNHOMXGLKRþHMRLPHWL]Dvzor. 2SDåDMRGDVHQHVSODþa zavzemati le za eno stvar,
kajti obstaMDMR XGDUFL LQ UD]RþDUDQMD LQ VSR]QDMR GD lahko tik pred ciljem, NL MH SUHG RþPL
obupaš ali podvomiš. Takšen primer je tudi Gideon in ] QMHJRYLPL REþXWNL VH ODKNR otroci
poistovetijo. Zato Gideonov pristop k Bogu služi kot vzor.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pred otroke postavite sliko (JOHMOHNFLMRSULSRPRþHND) in jo naj pojasnijo. Po 40letnem miru sledi 7 let stiske, ker se je ljudstvo obrnilo stran od Boga. Tako lahko
obnovite zgodbe iz Sodnikov.
4.2.2 Pogovor o situacijah, kjer so otroci zaradi svojega verovanja stali na samem. Kako so
se pri tem SRþXWLOL?
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dopolnilo k 3.3 (JOHMSULSRPRþHNE):
K sliki 1 – opis zgodovinskega položaja, dovolite vpliv informacij iz ozadja, duhovna
utemeljitev zunanje obubožanosti (glej besede preroka – v. 8-10). Levo poleg slike 1 napišete
»kazen za neposlušnost« (uporaba).
K sliki 2 – Gideon na skrivnem otepa pšenico. Kaj si je mislil? (želja po svobodi, spominjanje
na pretekle dni (v. 13), strah pred sovražnikom, Bog dá nalogo Gideonu, ki spozna svojo
šibkost. Bog ga okrepi po znamenju (v. 17), v tem, ko mu pokaže, kdo je. Poleg slike 2
napišite »%RJNOLþHNQDVOHGVWYXLQGDMHSRJXP«.
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K sliki 3 – *LGHRQGRELWRþQRGRORþHQRQDORJR/DKNRRSD]LWHGDga je strah (v. 27). V lastni
vasi požanje odpoU1MHJRYRþHLPDPRGHUSUHGORJ v. 31). Zraven slike 3 napišite »Gideon je
SRVOXãHQ%RJXþHSUDYQLHQRVWDYQR«.
K sliki 4 – Rosa na runu poteši dvom, nevero in Gideonovo negotovost. Gideon spozna Božjo
voljo (»kakor si govoril« – v. 36-37). Gideona ne smemo obsojati, ampak lahko skozi to
vidimo Božjo potrpežljivost z nami ljudmi. %RJ YLGL SUDYLþQR VUFH WHJD þORYHND 7XGL PL
moramo videti njegov težek položaj (okolMHNMHUþDVWLMRPDOLNHJURåQMHVRYUDåQLND« . Pri
sliki 4 lahko napišete »Bog pomaga Gideonu, da premaga svoj dvom in okrepi svojo vero«.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otrokom razdelite kopije SULSRPRþND E. Po skupinah naj obdelajo vsako sliko in
nato podelijo svoje ugotovitve.
4.4.2 Pogovor o vprašanjLK.DNRGDQHVVSR]QDPR%RåMRYROMR".DNRVHGDQHVVUHþDPR]
Bogom? (Njegova volja, konkretno zanašanje Nanj, potrjene obljube, ki so v Svetem
pismu).
5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Za razlago zlate vrste primerjajte PRþLQ%RåMR YHOLþLQR VãLENRVWMRLQQHPRþQRVWMR þOoveka
(za primer lahko uporabite primere iz preteklih lekcij, npr. Jezusova pomiritev viharja,
zavzetje Jerihe).
Posamezne besede napišite na majhne listke, premešajte in dajte otrokom, da jih pravilno
razvrstijo (npr. dve skupini, ki tekmujeta med sabo).
7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

11

3ULSRPRþHNE
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3. lekcija

GIDEONOV BOJNI POHOD
SVETOPISEMSKI TEKST:
Sodniki 7
ZLATA VRSTA:
»Upaj v GospodaERGLPRþDQWYRMHVUFe naj se opogumi, upaj v Gospoda.«
Psalm 27,14
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Rešitev Božjega ljudstva leži na rami ene osebe in QHPRUHXVSHWLEUH]%RåMHSRPRþL (glej 1.
in 2. lekcijo). Bog je dal Gideonu zmago, ker se je le-ta dal uporabiti kot Božje orodje. Gideon
je premagal 135.000 Midjancev (v. 8, 10) s 300 možmi in s tako »prijaznimi« predmeti kot so
YUþL trobente in plamenice. Zmago jim je podaril sam Bog (v. 7, 2).
1.2 OSEBE

-

-

-

Gideon: postane velik vzor ljudstvu, ker je bil poslušen in je zaupal Bogu (6,36; 7,9);
bil je popolnoma na razpolago Bogu (7,1 in 19), vendar ostal skromen in dopustil
vsem, da so imeli delež pri zmagi (7,23).
Izraelci: 300 mož si je lahko vzelo Gideona za vzgled. %LOLVRSRVOXãQLþHSUDYVHMH
zdelo to, kar bi naj naredili, QHVPLVHOQR ERMHYDWLVHVSODPHQLFDPLYUþLLQSR]DYQDPL
– rogovi). Tam je bilo tudi 9.700 mož, ki so bili iz UD]OLþQLK razlogov nekoristni.
22.000 pa jih je bilo strahopetnih in sploh niso želeli biti zraven; nekateri so bili
radovedni, saj so najprej prišli, a so se potem raje umaknili.
Gospod: RVWDQHYVHGRNRQFDSUDYLYRGMDªþUHGH©.
Puráj: Gideonov hlapec, služabnik, ki je nosil orožje.
MidjáQFL$PDOHþDQLLQYVLVLQRYL9]KRGD QMLhovo število je bilo glede na Sod 8,10
okrog 135.000).
Oréb in Zeéb: dva midjánska kneza (v. 25).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Vse okrog Jezreelske GROLQHRGJULþD0RUpj, preko studenca Haród vse do Jordanske ravnine.
ý$6'2*$-$1-$ (glej 2. lekcijo)
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 12: »kakor množica kobilic ... kolikor je peska na morskem obrežju« =
QHYHUMHWQRãWHYLORãWHYLOþQRUD]PHUMHMHELOR,]UDHOFHY : 135.000 nasprotnikov = 1:
450 (za ilustracijo: 450 vžigalic SRWLVQHPR Y SORãþR stiropora nasproti eni »izraelski
vžigalici«).
Vrstica 13: NRODþ MHþPHQRYHJD NUXKD  MHþPHQ MH ELO v Palestini najbolj razširjena
žitarica; MHþPHQRYNUXKMHELORVQRYQRSUHKUDPEHQRVUHGVWYR]DUHYHåH
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-

-

Vrstica 16: »rogove« (drug prevod pravi »trobente«) = rogovi od govedi ali ovnov
(kaže na izpoved iz 1 Kor 14,8); YUþL SUD]QHSRVRGHãþLWLMRSODPHQLFHSUHGYHWURP
LQVNULMHMRVYHWORERGRRGORþLOQHJDWUHQXWND; plamenice = svetilke v temi, YHþlesenih
vej, ki so bile zvezane s cunjami in napojene v smolo DOLPDãþRER
Vrstica 19: VUHGQMDQRþQDVWUDåD RNURJ00. ure – menjale so se tri straže, na vsake
4 ure.

22. VODILNA MISEL
Bog si želi, da se zanašamo Nanj LQQHQDVYRMRODVWQRPRþLQVSRVREQRVWL
Druge možnosti:
- Bog daje zmago tistim, ki mu zaupajo.
- %RåMHRURåMHMHGUXJDþQR
- Bog uporablja ljudi, ki so drugim vzor (7,17).

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Lastne sposobnosti, posebni darovi – talenti, velike številke LSGODKNRSRVWDQHMR]DþORYHND
YHOLND QHYDUQRVW ýORYHãNL XVSHKL LQ GRVHåNL velikokrat SRY]URþLMR GD SR]DELPR QD %RJD
6NULYQRVW SUDYH PRþL SD WLþL Y YHUL Heb 11,32). Pri otrocih v mlajši skupini lahko za
L]KRGLãþH XSRUDELWH primerjavo: tako kot se oni v težkih situacijah z zaupanjem obrnejo na
VYRMHVWDUãHNHUYHGRGDVRQMLKRYLVWDUãLPRþQHMãLLQLPDMROHGREUHQDPHQH]QMLPLWDNRVH
je tudi Gideon naXþLO SRSROQRPD ]DXSDWL Y %RJD 7R *LGHRQRYR YHGHQMH MH ªRNXåLOR© tudi
njegovih 300 PRåýHRWURFLLPajo v nas odraslih verne in zaupanja vredne vzornike, jim je
veliko lažje razumeti bistvo Gideonove zgodbe. Prav izrek »glejte name in delajte enako«
popolnoma XVWUH]DQDþLQXNDNRVHotroci XþLMR 1DMXþLQNRYLWHMãHMHWRUHMXþHQMH po »modelu«
– XþHQMHz vzgledom oziroma s posnemanjem.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Otrokom pokažite posamezne predmete slike SULSRPRþNDD ãHEROMHþHSUHGPHWH
prinesete s sabo) treh tako imenovanih orožij. S temi predmeti bodo otroci povezali
UD]OLþQH]JRGEH Šele ko bodo videli vse tri slike skupaj, bodo verjetno ugotovili, za
katero zgodbo gre.
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3.2.2

Opazovanje slike (SULSRPRþHN E): otrok se drži za roke staršev. Ko otroci povedo
ideje povezane s sliko, preidite na Gideonovo situacijo.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo lahko SULSRYHGXMHWHYãWLULKYVHELQVNLKVNORSLK.RWSRPRþXSRUDELWH slike iz flanela
ali SULSRPRþHND. Pri otrocih YPODMãLVNXSLQLXSRUDELWHOHVOLNHLQQH XSRUDEOMDMWHþUWLF]D
besedilo. =DþQLWH ] ]DGQMR sliko 4 SULSRPRþND E pri prejšnji lekciji, da naredite povezavo
med vsebinama.
Slika 5 – 32.000 Izraelcev je pripravljenih z Gideonom iti v boj. Te »ogromne« številke
moramo otrokom približati, npr. 32.000 ljudi je enako kot je število prebivalcev v Manhattnu.
Bogu je bilo to prevHþOMXGLVDMQLåHOHOGDELVH,]UDHOFLSR]PDJLVNOLFHYDOLQDODVWQRPRþ
Zato je bila ta velika množica dvakrat preizkušena (preizkušnje na kratko omenite). 31.700 jih
»pade na testu«, 300 mož ostane.
Slika 6 – Preden pride do boja, Bog opogumi Gideona. Ko se s hlapcem približa taboru
nasprotnika, sliši, kako se nek Midijánec pogovarja s svojim tovarišem o svojih sanjah. Sanje
VRQDSRYHGDOHGDER*LGHRQ]PDJDO*LGHRQVHMHYWHPQDXþLOGDODKNRpopolnoma zaupa
Bogu.
Uporaba: Božje obljube so vedno izpolnjene.
Slika 7 – uporabljeno orožje (pri mlajših otrocih omenite le na kratko).
Slika 8 – 300 mož pazi na to, kar jim pove Gideon 1H GHODMR QLþ GUXJHJD NRW pihajo v
URJRYHUD]ELMHMRYUþH NLRESULEOLåHYDQMXVNULMHMRVYHWORERSODPHQLF LQVSXãþDMRERMne krike.
S pRPRþMRKUXSDLQVYHWOREHYWHPL Gospod poskrbi za popolno zmedo v taboru Midjáncev.
Popolno zaupanje Bogu, poslušanje in izpolnjevanje njegovih navodil in pravilna uporaba
njegovega orožja, vodi h gotovi zmagi.
Uporaba: za nas je pomembno, da vemo, kaj piše v Svetem pismu (OXþ – Ps 119,105), kaj
pravi Gospod Jezus (OXþ– Jn 8,12) in da delamo natanko tako.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Otrokom razdelite 8 slik (JOHM SULSRPRþHN E LQ D) EUH] þUWLF ]D WHNVW in naj jih
zložijo v pravilni vrstni red ter Gideonovo zgodbo obnovijo z lastnimi besedami.
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3.4.2

Preštejte 450 vžigalic in jih razdelite med otroke, ki naj vžigalice vtaknejo Y SORãþR
stiropora. Nasproti 450 vžigalicam postavite 1 vžigalico. To je razmerje v boju
Izraelcev proti Midjáncem. Zakaj so Izraelci vseeno zmagali?

3.4.3

Raziskovalci: Delovni list 3 – mlajša skupina.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE (glej 3.1)

Starejši otroci so še bolj zaznamovani z miselnostjo o lastni zmožnosti za dosego uspeha (na
SULPHU ]DUDGL VYRMHJD ãRODQMD  .R YVH WHþH Y UHGX LQ ]D VYRM QDSRU SUHMPHPR NDU VPR VL
želeli, potem ljudje UDGL]DSRVWDYLPR%RJD7RåHOL%RJSUHSUHþLWLVDMMHSUDvi uspeh odvisen
OH RG 1MHJD 9HQGDU MH WR Y QDVSURWMX ] QDãR þORYHãNR ORJLNR Zato moramo pri zgodbi o
Gideonu otrokom približati WRþQR to misel »PRþDQ SRVWDQHP ]DUDGL PLORVWL« (2 Tim 2,1; 2
Kor 12,10).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1

Vprašanje: KakRODKNR]YUþHPSODPHQLFRLQtrobento (rogom) poženemo 450
ljudi v beg?

4.2.2

3RLãþLWH primere za misel »Ljudje pozabijo na Boga zaradi lastnega uspeha«. To je
åHOHO%RJYWHM]JRGELSUHSUHþLWL

4.2.3

Uganka – SULSRPRþHN E (rešitve: 1 = Salomon, 2 = Gideon, 3 = Karmel). Ker
QHNDWHUL RWURFL GREUR SR]QDMR WR ]JRGER ODKNR ]DWHP NR VOLãLMR NOMXþQR EHVHdo
»Gideon«, sami povedo ta svetopisemski dogodek. Ostali otroci naj primerjajo
pripovedovanje s svetopisemskim tekstom.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

'RSROQLWYHNWRþNL
K sliki 5 – pojasnite preizkušnje. Strahopetneže Bog ne more uporabiti (strah nas ohromi).
7XGL GDQGDQHV LPDPR RSUDYHN ] PRþQLP nasprotnikom – sovražnikom (Ef 6,12), ampak
Jezus Kristus ga je premagal, zato ni potrebno, da nas je strah. Poleg tega si Bog želi
ERMHYQLNHNLVRWXGLYþDVXSRþLWNDSULSUDYOMHQL]DERM v. 6). Misel, ki si jo lahko zapomnimo
LQQDSLãHPRQDþUWR]UDYHQVOLNH Bog želi, da zaupamo le Vanj.
K sliki 6 – NDNRGREL*LGHRQPRþ VSRPRþMRþHVD "3UHNR%Råje obljube (v. 9 in 14), skozi
skupnost (v. 10), VNR]LYSRJOHGYQDVSURWQLNRYRQHPRþ v. 13), preko molitve (v. 15). Misel,
NLVLMRODKNR]DSRPQLPRLQQDSLãHPRQDþUWR]UDYHQVOLNH Bog pokaže Gideonu, da mu je
dal sovražnika v roke.
K sliki 7 – duhovna uporaba orožja (glej sliko 4 in WRþNL  WHU  YUþ  ELWL SUD]HQ ]D
Boga  5D]ELW YUþ Božja beseda, npr. Gospod Bog SRVLMH Y QDãH RNROLãþLne, ko se ne
zanašamo na svojo ODVWQR PRþ, ampak Nanj; ko smo sami QD NRQFX V VYRMLPL PRþPL Ps
34,18 – UD]ELW YUþ  VOLND ]D ªUD]ELWHJD© þORYHND . Misel, ki si jo lahko zapomnimo in
QDSLãHPRQDþUWR]UDYHQVOLNH Božje orožje je GUXJDþQR
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K sliki 8 – dodatno se lahko izpostavi Gideona kot vzor (v. 17) in dejstvo, da je bil vsak mož
na svojem mestu (v. 21). Misel, ki si jo lahko ]DSRPQLPRLQQDSLãHPRQDþUWR]UDYHQVOLNH
Kdor uporablja Božje orožje in zaupa Bogu, lahko oziroma sme okusiti zmago.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

Skopirajte VOLNH REHK SULSRPRþNRY JOHM SULSRPRþHN E LQ D), jih razrežite na 16
kosov in jih razdelite otrokom. Njihova naloga je, da k vsaki sliki najdejo pravilno
misel za zapomniti in pare nato zložijo v pravilni vrstni red (lahko se izvede tudi kot
skupinsko tekmovanje). Tako lahko še enkrat obnovite celotno Gideonovo zgodbo.

4.4.2

Razširite oziroma dopolnite zemljevid (JOHMSULSRPRþHNE) s kraji, ki so omenjeni v
Gideonovi zgodbi.

4.4.3

Primerjava treh skupin oseb in prenos v lastno življenje VWUDKRSHWQLERMHþL 
 QLVR ELOL V FHOLP VUFHP SUL VWYDUL QDþLQ SLWMD YRGH NDåH QD WR, kakšno je bilo
QMLKRYR VWDOLãþH GR QDVSURWQLND   SRSROQRPD ]DXSDMR SRSROQRPD SUHGDQL 
Spomnimo se situacij, ko smo bili podobni posamezni skupini ljudi. Kako izgleda naše
SULþHYDQMH VRãROFHP Vosedom? Ali smo že kdaj koga povabili k nedeljski šoli? Ali
smo zraven le na pol ali pa s celim srcem?

4.4.4

Raziskovalci: Delovni list 3 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Otrokom razložite besedo »upati«. »Upati« MH SRYH]DQR ] Y]GUåOMLYRVWMR þDNDQMHP
potrpežljivostjR ]DXSDQMHP 9UVWLFR VH XþLWH od zadaj naprej. Povejte zadnjo besedo
(Gospoda) in prosite skupino, da ponovi, nato zadnji dve besedi (v Gospoda) itd.
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

18

3ULSRPRþHNE

19

Delovni list 3 – mlajša skupina

raziskovalci

20

Delovni list 3 – mlajša skupina

raziskovalci
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Delovni list 3 – starejša skupina

raziskovalci
Dopolni manjkajoče besede:
1. Zgodba o Gideonu je zapisana v knjigi ________________, 6. in 7.
poglavje.
2. Izraelsko ljudstvo so Midjánci trpinčili ____________ let (Sod 6,1).
3. Gospod je k svojemu ljudstvu poslal ______________ (Sod 6,8).
4. Prerok jim je govoril Gospodove besede, rekoč: »Ne __________ se …
vendar niste _____________ mojega glasu« (Sod 6,10).
5. Gideonu se je prikazal Gospodov angel in ga imenoval močni ___________
(Sod 6,12).
6. Ko je _______________ _______ navdal Gideona, je ta zatrobil v rog (Sod
6,34).
7. Gideon se je napotil v boj z Midjánci s ______________ možmi, ki so
srebali (Sod 7,7).
8. V nenavadni bitki so Gideonovi vojaki v rokah držali ______________ in
___________, da so trobili (Sod 7,20).
9. Medtem ko je trobilo tristo rogov, je _______________ poskrbel za
Gideonovo zmago (Sod 7,22).
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4. lekcija

SAMSON
SVETOPISEMSKI TEKST:
Sodniki 13-15
ZLATA VRSTA:
»%ODJRUþORYHNXNLQHKRGLSRQDVYHWX NULYLþQLK QH VWRSD QD SRW JUHãQLNRY LQ QH SRVHGDY
družbi porogljivcHY WHPYHþ VH YHVHOL Y *RVSRGRYL postavi in premišljuje njegovo postavo
podnevi LQSRQRþL©
Psalm 1,1-2
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Samsonova zgodba spada v SRVOHGQMLþDVREGREMDVodnikov. Notranje in zunanje propadanje
se stopnjuje (glej Eli in njegova sinova v Božji hiši v Šili – 1 Sam. 2,12; Božje ljudstvo ni YHþ
enotno, Sod 15,10). Izraelce napadajo Filistejci. Zaradi mešanih družin in izmenjave
WUJRYVNHJDEODJDSULGHVVWUDQLVRYUDåQLNDGRVLVWHPDWLþQHJDPHãDQMDOHWLPDMR)LOLVWHMFL
QDGYODGR9WHPþDVX*RVSRGRYDQJHOQD]QDQLzakoncema iz Danove rodbine rojstvo Božjega
nazirca, ki bo priþHO ] UHãHYDQMHP ,]UDHOD L] URN Filistejcev (Sod 13,5 – primerjava z
naznanitvijo Jezusovega rojstva Mt 1,2). 6 SRPRþMR MDVQHJD ]QDPHQMD Gospodov angel pri
zakoncema izbriše zadnji dvom o tem, da jima je UHVQLþno Bog govoril. Samson je napolnjen
RG%RJD7RVHNDåHYQMHJRYLQHYHUMHWQLPRþL ODKNRJDR]QDþLPRNRWQDMPRþQHMãHJDPRåDY
YVHMþORYHãNL]JRGRYLQL ,Pel je le eno ãLENRWRþNR in to je QDNORQMHQRVW)LOLVWHMVNLPKþHUam.
3RURþLVH]åHQR iz Timna in se s tem zaplete v težave, ker jo podkupijo njeni ljudje. Vendar
se Samson na koncu PDãþXMH NR ] HQR NRVWMR RVORYsko þHOMXVWjo) ubije 1000 Filistejcev.
Samsonovo zgodbo je težko razumeti. Njegovo življenje je polno nasprotij in nadnaravnih
doživetji. To se kaže že pri naznanilu njegovega rojstva (v. 3-5 6DPVRQQDMELELORELþDMHQ
VRGQLNLQMHWRGRORþHQþDVWXGLELO Sod 15,20).
1.2. OSEBE

-

-

-

Filistejci (13,1): Izraelovi sovražniki, živeli so na obali Sredozemskega morja, bili so
najmoþQHMãH SRPRUVNR OMXGVWYR SHW Iilistejskih mest, mestnih državic: Ašdod,
Aškelon, Ekron, Gad, Gaza (JOHMSULSRPRþHNGSULOHNFLMLLQSULSRPRþHND). V
Kanaan so prišli v 12. stoletju, nekaj generacij za Izraelci. Z Izraelci so se nenehno
ERMHYDOLGRNOHUMLKQL'DYLGXQLþLO
Manóah (»mesto pRþLWND© 13,2 6DPVRQRYRþHL]'DQRYHURGELQH
Manóahova žena (13,2).
Gospodov angel (13,3, 17, 18, 20; primerjaj vrstico 18 z Iz 9,5).
Samson (»majhno sonce« *RVSRGRYSRVYHþHQHFSRGHOLMRPXVOXåERVRGQLNDNOMXE
WHåNLP RVHEQLP RNROLãþLQDP JD Bog uporabi (13,25; 14,6, 19; 15,14). Njegovo
åLYOMHQMHVHMHNRQþDORWUDJLþQRDNOMXEtemu je Bog videl njegovo vero (Heb 11,23).
Žena iz Timne, ena RG)LOLVWHMVNLKKþHUD 14,1 LQQMHQRþH 15,1).
30 tovarišev oz. (nevestinih) spremljevalcev (14,11): prvotno so bili ženinova straža,
WXNDMEROMVOXåLMR]D]DãþLWRSUHGåHQLQRP
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1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Cora (13,2): predel v hribovju Jude, na meji s Filistejskim SRGURþMHP JOHMSULSRPRþHN
1/d pri 1. lekciji).
Timna (14,1): Filistejski kraj ob reki Sorek, približno 18 km vzhodno od Core; v
QDVSURWMXV&RURMH7LPQDOHåDODQL]NRYGROLQLELODMHKþHULQVNRPHVWR(NURQD
Aškelon (14,19): obalno mesto Filsitejcev; približno 36 km jugovzhodno od Time
skalna votlina v Etamu (15,8): verjetno v bližini Core.
Lehij (»þHOMXVW«) in Juda (15,9), Ramat-Lehij (»JULþþHOMXVWL«).

ý$6'2*$-$1-$

Približno okrog leta 1100 – 1050 pr. n. št. SURWL NRQFX þDVD VRGQLNRY RPHQMHQLK MH  OHW
vladanja Filistejcev (13,1 LQOHWþDVDVRGQLND6amsona (15,20).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

-

Vrstica 13,5: nazirec = oddvojen, ORþHQ, nekdo, ki je posYHþHQ%RJX=DNRQQazircev
je zapisan v 4 Mojz 6,1–21. Samsonova mama je zato morala upoštevati nekatera
pravila nazircev. Dolgi lasje so zunanji znak njegove posvetitve.
Vrstica 13,5: »on ER]DþHOUHãHYDWL© 6Dmson življenjsko delo ne bo ]DNOMXþLOVDP, saj
,]UDHOFH QH SULYHGH GR SRSROQH ]PDJH NRW QD SULPHU *LGHRQ  DPSDN SUHSUHþL le
popoln poraz.
Vrstici 13,24-25 = Samson že zgodaj doživi delovanje Svetega Duha v sebi.
Neposreden znak je njegova neverjetna IL]LþQD PRþ
Vrstica 14,  WXNDM QH JUH ]D RELþDMQR SRURNR SUL NDWHUL EL VH åHQD SUHVHOLOD k
Samsonu, ampak gre za »zadiqa–poroko«, pri kateri žena ostane pri svoji lastni družini
LQMRQMHQPRåOHREþDVQRRELãþH
Vrstica 14,4: »bilo je od Gospoda« = Bog ni vzpodbudil Samsona k temu, da stori
greh, vendar zaradi Samsonovega greha Bog nHRSXVWLVYRMHJDQDþUWD%RJSULYHGH do
cilja.
Vrstica 14,6: raztrgal je leva = raztrgal ga je od zadnjih nog naprej.
Vrstica 14,9: vzel je med iz levje mrhovine = s tem je kršil nazirsko pravilo (4 Mojz
6,6), zato svojim staršem QLQLþSRYHGDORWHP
Vrstica 14,18: MXQLFD þHQHELQDJRYRULOL moje žene.
Vrstica NR]MLPODGLþ = darilo sprave.
Vrstica VWDUDRVORYVNDþHOMXVWELELODSUHYHþORPOMLva.

22. VODILNA MISEL
Bog nas želi XSRUDELWLWRGDþHNUãLPRQMHJRYDSUDYLODVDPLVHEHVSUDYOMDPR v težave.
Druge možnosti:
- Zlorabo svoje VYRERGHSRJRVWRGUDJRSODþDPR
- ýH%RJXQHGRSXVWLPRGDYRGLFHORtno naše življenje, bo življenje vedno le poloviþQD
stvar.

24

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Kolikor bolj je tema svetopisemskega teksta, ki jo boste z otroci obravnavali, težka,
obsežnejša, zahtevnejša, toliko bolj intenzivno se morate pripraviti. Tudi ta svetopisemski
tekst LPDVSRURþLOR]DPODMãHRWURNHAmpak iz njega morate L]OXãþLWLWRNDUERGRotroci lahko
razumeli, kar lahko v svojih mislih obdelajo in uporabijo v življenju. Pri tej lekciji poskušajte
otrokom pokazati, da nas Bog želi uporabiti in se zato moramo obnašati v skladu z Božjimi
merili. Bog nam sicer dopustiGDSUHNRUDþimo njegove meje, vendar se s tem spravljamo v
težave. Tu lahko navežete na odnos med otroci in starši. Nasilne dele svetopisemskega teksta
ne olepšujte, ampak jih raje L]SXVWLWH3RPHPEQRMHGDRWURNRPSUHQHVHWHRVQRYQRVSRURþLOR
in ne vsako podrobnost dogodka. Otrokom pojasnite tudi GD 6DPVRQRYD PRþ QL L]YLUDOD L]
njegovih dolgih las, kar veliko ljudi zmotno misli. 1MHJRYDPRþMHSULãODRG%RJD'ROJLODVMH
so bili le zunanji znake njegove odvisnosti od Boga.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Pogovor o mejah in pravilih, ki nam jih postavijo starši ali npr. država, z namenom, da
bi nas obvarovali pred nezgodami. Primer: »S WUDYQLNDQHVPHãWHþLQDFHVWR©ªKo je
na semaforju UGHþD OXþ PRUDã SRþDNDWL« Zakaj so nam dana taka navodila? Kaj se
zgodi, ko jih ne upoštevamo?

3.2.2 7LKD Y]SRGEXGD V SRPRþMR VOLNH  DOL  SULSRPRþND E Otroci naj pripovedujejo,
þHVD VH VSRPnijo o sliki oziroma Samsonu. Ko jim »zmanjka idej«, dopolnite
PDQMNDMRþHGHOHYQMLKRYHPSULSRYHGRYDQMX
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte ob upoštevanju posebnosti vaše skupine. Ob tem poudarite naslednje
stvari in si pomagajte s štirimi slikami SULSRPRþNDE:
- Nevarnost, ki jo predstavljajo Filistejci.
- Naznanitev osvoboditelja.
- Dokaz Božje prisotnosti.
- Samson v Timni (kršil je pravila: vzel si je Filistejko in kršil RSR]RULORVYRMHJDRþHWD–
uporaba v naših življenjih).
- Samson se bori z levom.
- 3RURþQDVYDWEDLQXJDQND.
- Izdaja Samsonove žene.
- Nezvestoba 6DPVRQRYHåHQHLQQMHJRYRPDãþHYDQMH OLVLFHLQJRUHþDSROMD .
- 6DPVRQRYD]PDJDQDG)LOLVWHMFL QMHJRYRRURåMHRVORYVNDþHOMXVW .
Zaradi ene neposlušnosti se Samson ne more YHþ veseliti v svojem življenju. .RSLþLMR VH
težave za težavo. Kljub temu lahko doživi zmago, ker mu jo PLORVWOMLY%RJRPRJRþL
Za ilustracijo lahko uporabite slike iz flanela ali štiri slike SULSRPRþNDE:
Slika 1 – Samson se bori z levom.
Slika 2 – Samson in žena iz Timne.
Slika 3 – lisice, plameniFHLQJRUHþDSROMD
Slika 4 – 6DPVRQXELMH)LOLVWHMFH]RVORYVNRþHOMXVWMR
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3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Kdaj je Samson prekršil Božja pravila in delal v nasprotju s pravili svojih staršev? To
mu je prineslo PDUVLNDWHUR WHåDYR 3RLãþLte podobne primere (npr. Božje ljudstvo
UDYQRYþDVXVRdnikov; Jona; primeri iz lastnega življenja).

3.4.2

Otroci naj narišejo prizor iz zgodbe ali pobarvajo SULSRPRþHNE

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejših otrocih so skušnjave za kršenje pravil ãHYHþMH2Nolica na QMLKYSOLYDPRþQHMH
Zato dodajte QDVOHGQMR PLVHO 9 6DPVRQRYHP åLYOMHQMX LPDMR RþL SRVHEQR YORJR V težave
zapade potem, ko je videl lepo ženo v Timni (14,1-3) Ta »vstopna vrata©]DJUHK RþL satan
uporablja še danes. Nadalje lahko otroke opozorite, da je Bogu potrebno podrediti celotno
svoje življenje, da ne bi živeli v takšnih nasprotjih, kot je živel Samson.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1

Zgodbo (kontekst zgodbe) predstavite V SRPRþMR VOLNe SULSRPRþND D SUL  OHNFLML
Izrael je poQRYQRRGSDGHORG%RJDLQPRUD]DWRSODþDWLFHQR

4.2.2

Otrokom postavite uganko iz Samsonove zgodbe: »Iz požeruha je prišla jed, iz
PRþQHJD MH SULãOR VODGNR© – NGR WR UHþH NRPX" .DM MH V WHP PLVOLO" ýH RWURFL QH
uganejo pravilno, jim omenite druge podrobnosti iz zgodbe, brez da bi omenili imena
oseb.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dopolnilo k WRþNL3.3 (JOHMSULSRPRþHNE):
- Naznanitev rešitelja primerjajte z naznanilom rojstva odrešenika Jezusa (Mt 1,21).
- Pojasnitev nazirstva (glej 1).
- Božje razodetje Samsonovim staršem.
- »vstopna vrata« greha – RþL (otroci naj preberejo vrstice 1, 2, 3, 7 – prenos v naše
življenje)
- 6DPVRQMHYHGQR]QRYDRGYLVHQRG%RåMHSRPRþL3RWHPNRMHSUHPDJDO)LOLVWHMFHEL
umrl od žejeþHPX%RJQHELGDOYRGH 15,18).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

6DPVRQRYL]YRUPRþL– otroci naj SRLãþHMRYUVWLFH, v katerih jasno piše, od kod prihaja
6DPVRQRYD PRþ %RåML 'XK « 13,25; 14,6; 14,19; 15,14 – pred vsakim novim
GHMDQMHP PRþL PX %RJ Gi WLVWR NDU SRWUHEXMH ]D ]PDJR  ýH VH åHOLmo pravilno
obnašati, se moramo naVORQLWLQD%RåMRSRPRþ

4.4.2

Dopolnitev zemljevida (glej 1.3SULSRPRþHNDLQSULSRPRþHNGSULOHNFLML).

4.4.3

Otroci naj L]OXãþLMR idejo SULSRPRþNa 4/c. Misel za zapomnitev: Bog nas želi
uporabiti, ampaNNRSUHNRUDþLPRQMHJRYHPHMHVDPL sebe spravimo v težave.
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5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Prvi del vrstice se lahko dobro razloži s Samsonovim primerom. »Se veseli v Gospodovi
postavi« = veseli se tega, kar želi Bog in o tem nenehno premišljuje. Zlato vrsto zapišite s
prazninami in se pogovorite o njej (JOHMSULSRPRþHNG). Da bi bila rešitev enostavnejša, so
lahko praznine v skladu z dolžino besed oziroma ãWHYLORPþUN
35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE

28

3ULSRPRþHNF

29

3ULSRPRþHNG

Blagor________ , ki ne

Blagor

_______ po nasvetu krivičnih,

, ki ne
po nasvetu krivičnih,

ne _______ na pot grešnikov

ne

in ne poseda v _________

in ne poseda v

porogljivcev, temveč se veseli v
Gospodovi __________ in
premišljuje njegovo postavo
_________ in __________.

porogljivcev, temveč se veseli v
Gospodovi
in
premišljuje njegovo postavo

na pot grešnikov

in

Izpuščene besede:
človeku – hodi – stopa – družbi – postavi – podnevi – ponoči

Možnost A ali B za učenje zlate vrste
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5. lekcija

SAMSONOV KONEC
SVETOPISEMSKI TEKST:
Sodniki 16
ZLATA VRSTA:
»Tisti pa, ki zaupajo v GospodaREQDYOMDMRVYRMRPRþY]GLJXMHMRWUXSNDNRURUOLWHNDMRSD
ne opešajo, hodijo, pa ne omagajo.«
Izaija 40,31

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Samson ni jemal resno svoje posvetitve za nazirca. 1MHJRYD ãLEND WRþND VR ELOH ILOLVWHMVNH
žene. In tako je tudi izdal svojo skrivnost ljubici (Dalili). Božji 'XK QL PRJHO YHþ GHORYDWL
(16,20). Samson je moral nositi SRVOHGLFHVYRMHJDSRþHWMD. V MHþLse je spreobrnil in pokesal in
tako je Bog lahko ponovno deloval =JRGED R 6DPVRQX MH ]HOR WLSLþQD ]JRGED Y knjigi
Sodnikov. Tukaj vidimo þORYHNRYRNULYGRLQRGSXãþDQMH, ki se odvija v krogu. Samson je bil
zadnji sodnik, za njim je sledil þDVUHOLJLR]QH]PHGenosti, ki se je NRQþDl s Samuelom.
1.2 OSEBE

-

-

Samson (glej 4. lekcijo).
9ODþXJD v Gazi.
Dalíla (Filistejska) žena iz doline Sorék; pusti se podkupiti od filistejskih knezov,
izvabi iz Samsona njegovo skrivnost.
Dagón (v. 23): filistejski bog; semitsko božanstvo Dagón (›zrno, žito‹) je amoréjskega
izvora, s podobno vlogo kot kánaanski BáaO1MHJRYRþDãþHQMHMHELORUD]ãLUMHQRWXGLY
Palestini (primerjaj s 1 Sam 5,2).
'HþHN(v. 26), ki je vodil Samsona za roko.
Približno 3000 Filistejcev.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Gaza: eno od petih velikih filistejskih mest.
Hebrón: kraj leži približno 60 km vzhodno od Gaze in 40 km južno od Jeruzalema.
dolina Sorék: majhna dolina vzhodno od Core.

1.4 ý$6 DOGAJANJA

Glej 4. lekcijo.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 5: tiVRþLQVWRVUHEUQLNRY (šeklov) = gre za zelo veliko vsoto – okrog 15 kg.
Vrstica 9: spredena nit = ostanki, skupek tankih nitk.
Vrstica 21: goniti mlin = verjetno mlin s sedežno gredjo, delo sužnja.
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22. VODILNA MISEL
Lahkomiselno ravnanje z Božjimi darovi lahko ima smrtne posledice.
Druge možnosti:
- ýe se skesamo, nam Bog odpusti.
- Kdor hoþHVOHGLWL-H]XVXPRUDåLYHWLdisciplinirano.
- Kdor sovražniku »pokaže le mali prst«, lahko umre.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci si zelo dobro zapomnijo, NDU MLP REOMXELPR 6R ]HOR UD]RþDUDQL þH QH GUåLPR VYRMH
REOMXEHýHVHSDVDPLQHGUåLMRGRJRYRURYse jim to ne zdi tako hudo, saj ne vidijo posledic,
ki sledijo. Ravno tako težko zadržijo skrivnosti zase, niso pa YHVHOL þH nekdo njihovo
skrivnost izda drugemu. Tukaj se najdejo podobnosti s Samsonom.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Ali ste že kdaj doživeli, da je nekdo izdal vašo skrivnost ".DNRVWHVHSRþXWLOL".DNR
ste se obnašali? Prehod na lekcijo: Tudi Samson je izdal svojo skrivnost.
3.2.2 Neposreden vstop: pokažite otrokom VOLNR  SULSRPRþND D »vhodna vrata mesta
Gaze«.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo lahko pripovedujete zelo napeto (predvsem kako pride do izdaje skrivnosti). Ob
pripovedovanju vzemite v obzir naVOHGQMHWRþNH
- 6DPVRQRYDPRþ (upoštevajte oddaljenost Gaze od Hebrona).
- Samson in Dalila (izdala ga je za veliko vsoto denarja).
- 6DPVRQ LQ QMHJRY QDMYHþML SRUD] =DNDM MH SULãOR WDNR GDOHþ"  .DWHUR QDpako je
naredil Samson? Zadrževal se je pri svojih sovražnikih, izdal svojo skrivnost. Dalila ni
popustila in je vztrajaODGRNRQFDVNXãQMDYD]DUDGLQDSDþQLKSULMDWHOMHY).
- Samson in kazen (Samson je opravljal delo sužnja in imel þDV]DUD]PLãOMDQMH1MHJRY
odnos z Bogom se je popravil).
- Samsonova zadnja zmaga (Bog mu je podariO ãH HQNUDW PRþ LQ sprejel njegovo
kesanje. Bog nam odpustiþHSUL]QDPRVYRMHJUHKH
Za ilustracijo uporabite slike iz flanela ali slike SULSRPRþNDD
Slika 5 – Samson iz Gaze odnese mestna vrata.
Slika 6 – Samson in Dalila.
Slika 7 – Samsona ostrižejo.
Slika 8 – Samson zruši hišo oz. tempelj.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Pogovor o skušnjavi zaradi QDSDþQLK prijateljev.
3.4.2 Otrokom razdelite 8 slik o Samsonovi zgodbi (JOHMSULSRPRþHNE
LQSULSRPRþHND) in naj jih razvrstijo ter zalepijo QDYHþMLOLVWDOL
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karton po pravilnem vrstnem redu. Izdelek lahko nato obesijo QDVWHQRYXþLOQLFL0HG
tem postavljajte UD]OLþQDYSUDãDQMDYzvezi V6DPVRQRYRPRþMRR]LURPDãLENRVWPL

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE (glej 3.1)

Na RWURNH VH ODKNR ] ODKNRWR YSOLYD ýH LPDWH Y VNXSLQL QHNRJD, ki rad govori, je
samoumevno, da temu bolj prisluhnete, kot nekomu, ki je bolj tih. Tako se dajo otroci
SUHSULþDWL– QD]DþHWNXPRUGDQHRSD]QR– neka prošnja. V zgodbi najdemo dvojni vidik, ko
zmaga skušnjava: Dalila se je dala podkupiti z denarjem, Samson se je dal SUHSULþDWLVVWUDQL
Dalile. 3ROHJ WHJD REVWDMD SULPHU ]D XþLQNRYLW LQ åDORVWHQ stavek (glej 2): Kdor se poda v
nevarnost, lahko pogine. Nepremišljeno prekorDþHQMH ]DSRYHGL MH QHYDUQHMãH NRW
predvidevamo.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1

Ali vas je že kdaj kdo pregovoril v nekaj, da ste storili, kar sami niste hoteli? Kaj ste
storili?

4.2.2 Pogovor o pregovoru: »Stalno kapljanje izvotli kamen«. Premišljujte o primerih, ki jih
lahko povežete z vsakdanjikom. Prehod na trmoglavost Dalile.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dopolnitev k WRþNL JOHMSULSRPRþHND):
- Navodilo za RþL 16,1). Raven te skušnjave mu odvzamejo (16,21). Primerjajte tudi s
4. lekcijo 4.1.
- Dalila prebrisano obdela Samsona (v. 6 – neposredno vprašanje; v. 13 – PRþQHMãD
domneva in vprašanje; v. 15 – gURåQMDQD]DþHWNXizgleda, kot da se Samson strinja,
þH]þDVVHSD]DJRYRULLQSRYHSUHFHMYHþo svoji skrivnosti).
- 6DPVRQYMHþL 2þHPSremišljuje? Kako pRQLåXMRþH]DWDNRPRþQHJDPRãNHJD.DNR
VHSRþuti, ko mu ]DþQHMRUDVWL lasje? ...)
- Izvedba: notranji proces ]DUDGL ND]QL SUL]QDQMH QHPRþQRVWL – biti slep, obrit in
zvezan).
- Samsonova zmaga (zadnje dejanje vere – kako vesel je moral biti Samson, ko so stebri
pod njegovim pritiskom popustili – Bog je uslišal njegovo molitev – ]QDNRGSXãþDnja)
– povezava z zlato vrsto.

4.4 UTRJEVANJE
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4.4.1 Odigrajte UD]OLþQHVFHQH zgodbe: »Dalila« naj skuša zapeljati »Samsona« tako, da ji on
zaupa skrivnost. Preko igre se mora jasno razbrati, kako se zlahka damo ljudje
SUHSULþDWi: »Daj no, ne bodi strahopetec«, »pridi z mano, saj ni tako hudo«. Z otroci se
SRJRYRULWHRWHPþHPXVHYVHOMXGMHRGUHþHPRþHVH]YVHPVWULQMDPR
4.4.2 Dopolnjevanje zemljevida (mesta, glej pULSRPRþHNGLQDWHUWRþNR).
4.4.3 »Nepremišljen odnos do Gospodovih darov« – kaj ima ta fraza skupnega s
Samsonovim življenjem? Bog želi, da svoje darove ODVWQRVWL þDV GHQDU ... smiselno
uporabimo zanj.
4.4.4 =DNOMXþHN ]JRGEH L] NQMLJH 6RGQLNov V SRPRþMR VHVWDYOMDQNH (JOHM SULSRPRþHN E):
SULSRPRþHN VNRSLUDMWH QD GYH VWUDQL za vsakega otroka (sprednja stran: slika, zadnja
stran: zlata vrsta – lahko uporabite tudi eno stran). Otroci naj sliko razrežejo, nato naj
previdno sestavijo sprednjo stran in nato obrnejo ter preberejo zlato vrsto.

5. PRIMERNA PESEM
6. 35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Razlaga zveze med »zaupati v Gospoda« in »REQDYOMDWL VYRMR PRþ© =D SULPHU ODKNR
uporabite orla. Orel potrebuje hrano, kajti s hrano si pridoELPRþGD ODKNROHWL7DYLUPRþLMH
za Samsona in za nas vera. 3RGDMWHUD]OLþQHSULPHUH za ilustraFLMR]YH]HPHGPRþMRLQKUDQR:
WHNDþpohodnik ... (glej tudi 4.4.4).

7. 35,3202ý.,
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3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE
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6. lekcija

RUTA IN NAOMI
SVETOPISEMSKI TEKST:
Ruta 1–2
ZLATA VRSTA:
»Jaz pa vate zaupam, o Gospod, pravim: 'Ti si moj Bog.'«
Psalm 31,15
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Rutina knjiga JRYRULR]JRGELL]þDVD sodnikov. Z razliko od knjige Sodnikov, kjer se v glavnem
SRURþD o vojnah in konfliktih, se v tej knjigi opisuje del vsakdanjega življenja.
Eliméleh YþDVXODNRWH s svojo družino odpotuje v Moabsko deželo. Tam umre tako kot njegova
VLQRYD NL VWD ELOD SRURþHQD ] 0oabkama. Naomi se vrne v domovino skupaj z Ruto, ki se je
]DYHVWQR RGORþLOD pridružiti se VYRML WDãþL QMHQHPX OMXGVWYX LQ %RJX (primerjaj s 3 Mojz 19,9;
23,22; 5 Mojz 24,19). Po zakonu je bilo vdovam med žetvijo dovoljeno paberkovati na poljih, da
so si pridobile QD]DMVYRMRþDVWTD]JRGEDSRXGDUMDGDMH%RJYNOMXþHQYWLVWHPDMKQH stvari v
QDãHPåLYOMHQMXLQGDVWHPLPDMKQLPLVWYDUPLL]SROQMXMHVYRMQDþUW
1.2 OSEBE

-

Eliméleh: Rutin tast iz Betlehema v Judeji.
Naomi YVORYHQãþLQLOMXEND): Elimélehova žena, po svoji vrnitvi v domovino si želi, da
bi jo zaradi trpljenja, ki ga je doživela, klicali Mara, to pomeni grenka (glej Ruta 1,20).
Mahlón in Kiljón: sinova Eliméleha in Naomi.
Ruta: Moabka, ki je bilD SRURþHQD ] 0DKOyQRP NDVQHMH %RD]RYD åena in Davidova
prababica (glej Ruta 4,19; primerjaj z Ruta 1,5 in Mt 1,5).
Orpa: žena Kiljóna, prav tako Moabka.
Žena iz Betlehema, ki ni bolj podrobno opisana;
Boaz: ugleden, bogat, radodaren mož v Betlehemu in sorodnik Eliméleha, ki se kasneje
SRURþL]5XWR.
Boazovi služabniki in služabnice.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

-

Betlehem v Judeji: najbolj rodovitnR SRGURþMH ,]UDHOD ,PH SRPHQL ªHiša kruha«,
Davidovo mesto. Na severu, v predelu roda Zabulon (Joz 19,15) je bil še en Betlehem,
zato pravimo Betlehem v Judeji.
Moabska dežela: leži na vzhodni strani Mrtvega morja.
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95XWLQLNQMLJLQLSRGDWNDRþDVX,]5XWH1 izvemo le, da se zgodba GRJDMDYþDVXVodnikov.
Ker je Ruta bila Davidova prababica, lahko sklepamo, da je živela 80 do100 let pred Davidovim
rojstvom, torej nekje 1100 pr. n. št. -HþPHQRYDåHWHYVHMH]DþHODPHVHFDDSULOD, SãHQLþQDåHWHYSD
maja/junija (glej Ruta 1,22).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

-

Vrstica 1,1: lakota = 6WDUD]DYH]DYHþNUDWSRURþDRODNRWLY,]UDHOX 1 Mojz 12,10; 26,1;
41,57). Delno je vzrok za to bilo podnebje, saj od junija do septembra ni deževalo in
deževno obdobje, ki je trajalo od oktobra do aSULOD YþDVLK QL SULQHVOR GRYROM YHOLNH
NROLþLQH GHåMD SR GUXJL VWUDQL SD MH Y WHP YLGQD WXGi Božja kazen za neposlušnost
(primerjaj s 5 Mojz 28,22).
Vrstica 1,4: »Ta dva sta si vzela za ženi Moábki« = Moabci izhajajo iz Moabske dežele,
od enega Lotovega sina LQQMHJRYHKþHUH (primerjaj z Neh 13,23 in 5 Mojz 23,4-5), ampak
kljub bližnjemu sorodstvu z Izraelci so bili sovražniki. Razmere v 4 Mojz 25 kažejo na to,
kako velika je bila nevarnost malikovanja v Moabski deželi.
Vrstice 1,11-13: ªYUQLWD VH PRML KþHUL «©  Y vrsticah 11-13 Naomi poskuša svojima
snahama pokazati situacijo, YNDWHULQLXSDQMD]DQRYR]DNRQVNRVUHþRY,]UDHOX,]UDHOVNL
narod ne tolerira zvez z Moabci (primerjaj s 5 Mojz 23,4). Zato Izrael za snahi ne more
postati njuna domovina, kot si to želita v 10. vrstici. Ni ovira druga narodnost, ampak je
ovira WRGDVOXåLWDªGUXJDþQHPX%RJX©.
Vrstica 1,17: »tako naj mi Bog stori in doda« = oblika prisege.
Vrstica 2,3: »primerilo pa se je, da je bila to njiva, ki je pripadala Boazu« = ker je Ruta v
Betlehemu bila še tujka, moramo na to gledati kot Božje vodstvo, da je naletela prav na
Boazovo polje.
Vrstica 2,17: škaf = mera, približno 22 litrov (1 škaf žita = 25 kg).
Vrstica 2,20: »odkupitelj« = nekdo, ki svojim obubožanim sorodnikom kupi nazaj njihovo
polje ali lastnino (glej tudi 7. lekcijo).

2. VODILNA MISEL
.GRUVH]DYHVWQRRGORþL]D%RJD, lahko doživi QMHJRYRSRPRþLQYRGVWYR
Druge možnosti:
- Prava RGORþLWHYVHSRSODþD

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Prvi dve poglavji Rutine knjige YELVWYXYVHEXMHWDSUHYHþLQIRUPDFLMza mlajšo skupino. Zato se
RVUHGRWRþLWH na pomembne stvari in izpustite podrobno opisan pogovor med Naomi in njenima
snahama (1,11b-19), vznemirljivost v Betlehemu (1,19-21) in podrobnosti na Boazovem polju v
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2. poglavju. Cilj lekcije je otrokom pojasniti, da Bog pomaga tem, ki zaupajo vanj. NaþLQDåHWYH
ki je opisan v 2. poglavju, otroci verjetno ne poznajo, zato jim lahko pojasnite (glej 1.5).
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 1HSRVUHGHQ YVWRS 2WURNH YSUDãDMWH þH VR åH NGDM ELOL ODþQL LQ ]DNDM. Lakota je nekaj
groznega. To je morala doživljati tudi družina, o kateri se bomo danes pogovarjali.
3.2.2 Otrokom pokažite kažipot (JOHMSULSRPRþHND) in jim postavite naslednja vprašanja: Kaj
je to? Zakaj potrebujemo kažipot? Zakaj ni vseeno katero pot izberemo?
Skozi pogovor ugotavljajte, da je pri kažipotu pomembno izbrati eno pot, ker je lahko
samo ena pot prava. Nadaljujte: V zgodbi se bomo pogovarjali o ženski, ki je morala
naredit tDNRSRPHPEQRRGORþLWHY$OLse je SUDYRGORþLOD"
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dogodek opišite v treh korakih (JOHMSULSRPRþHNE):
c Slika 1 – selitev v Moabsko deželo in dogajanje tam: Zaradi lakote Elimelehova družina
zapusti domovino in se preseli v Moabsko deželo, v deželo kjer ne poznajo Boga. Elimeleh umre
SRNUDWNHPþDVX Slika 2 – sLQRYDVHSRURþLWD]PRDEVNLPLåHQDPL3ROHWLK]DNRQVNH zveze
brez otrok umreta oba moža.
d Slika 3 – vrnitev v Izrael: 1DRPL VH NRQþQR RGORþL VH YUQLWL Y VYRMR GRPRYLQR 2USD VH SR
SRJRYRUXVWDãþRYVHHQRRGORþLRVWDWLY0RDEVNLGHåHOL5XWDSD gre z Naomi. Rada bi pripadala
Izraelskemu narodu in želi, da Bog Izraelcev postane njen Bog.
e Slika 4 – življenje v Izraelu: Na Boazovih poljih Ruta izkusi njegovo pULMD]QRVWLQSRPRþ7R
Naomi navda s ponovno hvaležnostjo Bogu.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

PRXGDULWH GD MH 5XWLQD RGORþLWHY GD JUH z Naomi, bila pravilna – kot spomin na to
izdelajte kažipot. 3ULSRPRþHN D skopirajte na trši papir, otroci ga naj pobarvajo in
izrežejo.

3.4.2 Z otroci odigrajte celoten dogodek. Pri izbiri igralcev vse vloge še enkrat ponovite, da pri
samem prikazu potem ne bo prekinitev.
3.4.3

IgrD ª5XWLQ WHN© 1D XUR YHURXND SULQHVLWH GYH VNOHGL ILåRO LQ SODVWLþQH NR]DUFH
1DSROQLWHHQRVNOHGRVILåROþNLLQMRSRVWDYLWHQDWOD'UXJRSUD]QRVNOHGRSRORåLWHQDWOD
QD GUXJL VWUDQL XþLOQLFH 2WURFL VH QDM SRVWDYLMR Y UDYQR þUWR ]UDYHQ VNOHGH V ILåROþNL
9VDNHPX GDMWH HQ SODVWLþQL NR]DUHF 1DWR QDM SR YUVWL YVDN RWURN SUHQHVH HQ ILåROþHN Y
SODVWLþQLNR]DUHFLQJDSUHQHVHQDGUXJRVWUDQXþLOQLFHLQSRORåLILåROþHNYGUXJRVNOHGR
9þDVXWHLJUHSULSRYHGXMWHRWURNRPNDNRMH5XWDWUGRGHODODNRMHLVNDla, se sklanjala in
SRELUDOD]UQFDWHUMLKQRVLODGRPRYGDVWDVWDãþRODKNRSUHåLYHOL,JURODKNRSRQDYOMDWH
dokler otroci kažejo zanimanje.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

7R ]JRGER R]QDþXMHMR odloþLWYH LQ SRVOHGLFH RGORþLWHY Starejši otroci so vse pogosteje
SRVWDYOMHQLSUHGYHGQRYHþMHRGORþLWYHNLOahko imajo vpliv na celotno njihovo življenje. Pri tem
pot z najmanj ovirami ni vedno najboljša. Ta lekcija pojasnjuje, GDVRRGORþLWYHSUDYLOQHOHWakrat,
NR VH XMHPDMR ] %RåMR YROMR (JRL]HP VHELþQRVW  SD YHGQR SULSHOMH QD QDSDþQR SRW glej tudi
3.1).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1

Otroci naj poskusijo najti pot skozi labirint (JOHM SULSRPRþHN F) – Naše življenje je
podobno labirintu. Velikokrat ne vemo, katera pot je prava. Kaj naj storimo; ta lekcija
nam pomaga pri tem.

4.2.2 2SLãLWH QDSHW GRJRGHN L] GRåLYOMDMVNHJD VYHWD RWURN GR WRþNH NR PRUDMR sprejeti
SRPHPEQRRGORþLWHY1DWHMWRþNLSUHNLQLWHLQGRYROLWHGDVH RWURFLRGORþLMRNDMELRQL
storili. Sklep: Velikokrat je težko sprejeti SUDYRRGORþLWHY
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

/HNFLMR SULSRYHGXMWH SR WRþNDK SUHGVWDYOMHQLK SUL  LQ WDNR GRELWH ªåLYOMHQMVNR OLQLMR©
Elimelehove družine, ki bi jo lahko pri naslednji uri verouka dokonþali. Posamezni koraki
pripovedovanja so (JOHMSULSRPRþHNG):
- L]KRGLãþQDWRþND– Betlehem;
- družina se znajde v težki situaciji zaradi lakote;
- preselijo se v Moabsko deželo – izhod iz krize;
- Elimelehova smrt;
- poroka obeh sinov z Moabkama;
- naslednjih 10 let zakonskega življenja brez otrok, smrt sinov;
- 1DRPLQDRGORþLWHY, da se vrne;
- oGORþLWHYsnah za Izrael oz. ne za Izrael;
- pRPRþ preko Boaza.
4.4 UTRJEVANJE

1DWDEORSULþYUVWLWH velik kažipot (JOHMSULSRPRþHND) na katerem naj piše
pravilno/nepravilno.
Z otroci se pogovarjajte o tem, kdo MHY]JRGELVSUHMHORGORþLWHYLQDOLMH bila
RGORþLWHY SUDYLOQD WHU zakaj. Imena posameznih oseb potem razvrstite na
SULSDGDMRþRVWUDQNDåLSRWD
Elimeleh se preseli v Moabsko deželo = nepravilno (ni vprašal Boga za
nasvet, moral bi zaupati Bogu).
Sinova VH SRURþLWD ] 0oabkama = nepravilno QH UDYQDWD VH SR %RåMLK QDþelih),
Orpa ostane v Moabski deželi = nepravilno (ker se s tem hkrati vrne k služenju bogovom –
malikovanju).
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Naomi se vrne v Izrael = pravilno (kajti Izrael je dežela, ki jim jo je dal Bog),
Ruta VH RGORþL ]D %RJD ,zraelcev = praviOQR NHU MH OH 2Q HGLQL UHVQLþni Bog),
Boaz pomaga RuWL SUDYLOQR NHUWRKRþH%RJ 
Ugotovitve 9VH RGORþLWYH NL VR MLK sprejeli bodisi brez ali pa celo proti Božji volji, vodijo
navzdol. Šele takraWNR VHRGORþDPRSR %RåML YROML, se linija spet dviga. – To velja danes prav
WDNRNRWMHYHOMDORYþDVLK

5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Današnjo zlato vrsto lahko razložite na primeru, kakšen odnos ima majhen otrok do svojega
RþHWD 9VH NDU RþH SRYH, otrok verjame, RþHWX sledi brez dvoma, lahko mu zaupa – ker pozna
RþHWRYR ljubezen (JOHMSULSRPRþHNH). Prav tako »držo« lahko vidimo v vedenju Rute. Zato pri
XþHQMX]late vrste vedno nakazujte na vzporednice s svetopisemsko zgodbo.
35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE

3ULSRPRþHNF
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3ULSRPRþHNG

3ULSRPRþHNH
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7. lekcija

RUTA IN BOAZ
SVETOPISEMSKI TEKST:
Ruta 3–4
ZLATA VRSTA:
»Blagor vsakemu, ki se boji Gospoda, ki hodi po njegovih poteh.«
Psalm 128,1
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Vdova Ruta iz Moabske dežele, ki ni imela otrok, je iz ljubezni do svoje židovske tašþH1DRPLLQ
do Izraelskega Boga zapustila svojo domovino (glej 6. lekcijo). Z Naomi živi v Betlehemu in
pridno skrbi za najnujnejše življenMVNHSRWUHEãþLQH3UL tem ji Bog izkaže naklonjenost, da lahko
paberkuje na njivi bližnjega sorodniND %RD]D %RD] MH GREURVUþHn do Rute in jo brani pred
nadlegovanjem delavcev ter jo vzpodbudi k temu, da še naprej paberkuje le pri njem. Po žetvi
Naomi Ruti svetuje naj Boaza spomni, da je v skladu z Božjimi zapovedmi on kot bližnji
sorodnik dolžan nazaj kupiti Elimelehovo prodano posest LQVHSRURþLWL (glej 3 Mojz 25,25). Ruta
stori po Naominem nasvetu. Boaz v tem vidi njeno zvestobo Bogu (glej 5 Mojz 25,5-10). Obljubi
ji, da bo zapoved L]SROQLOþHVHXSUDYQLNNi ima pred njim pravico odkupa, temu odpove. Boaz
se o tej zadevi pogovori z upravnikom pred starešinami mesta. Upravnik se odpove svoji
dolžnosti ter preda Boazu pravico do odkupa zemlje in do poroke z Ruto. Tudi starešine se s tem
strinjajo in blagoslovijo Boaza %RD] VH SRURþL ] 5XWR LQ %RJ jima podari sina, ki je v veselje
Naomi in ki bo postal Davidov pradedek in prednik Jezusa Kristusa.
1.2 OSEBE

-

Naomi (glej 6. lekcijo, 1.2).
Boaz
Ruta: Moabka, Naomina snaha, vdova brez RWURNUHYQDSRWUHEQD]DãþLWH
Nekdo (4,1): bližji sorodnik od Boaza, njegovo ime ni znano.
Starešine: izbrani, starejši, modri možje, ki so zastopali ljudstvo, sprejemali RGORþitve,
skrbeli za red, sodili, ipd.
Obed (služabnik, knez): sin Boaza in Rute, Davidov pradedek.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Efrata (= plodna dežela): okolica Betlehema.
Betlehem.

ý$6'2*$-$1-$

Glej 6. lekcijo, 1.4.
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

-

-

Vrstica 3,1: dom = z njim tudi varnost in mir.
Vrstica 3,3: mODWLãþH SURVWRUQDUDYQLKWOHK QDVNDOLDOLQDWUGLh tleh) izven naselja na
vetrovnem kraju. Okrog in okrog so kamni, snope razporedijo po tleh in jih s palicami,
SULSRPRþNL DOL V WHSWDQMHP åLYDOL ª]PHþNDMR© = YLODPL DOL ORSDWDPL SRWHP ª]PHþNDQ©
MHþPHQ PHþHMRY]UDN0HNLQMHYHWHURGSLKQHWHåND]UQDSDSDGHMRQD]DMQDWOD
Vrstica 3,7: bil je dobrHYROMH WHPXMHELOY]URNPLUSRQDSRUQHPGHOXKUDQDLQSLMDþD
ter dobra žetev.
Vrstica 3,8: ležala pri njegovih nogah = ko nekomu položiš nekaj pred noge, pomeni, da
se popolnoma predaš njegovi oblasti in na razpolaga; Ruta sebe položi tja, se podredi, kraj
blagoslova.
Vrstica 3,9: rD]JUQLNUDMHFVYRMHJDSODãþD ERGLPLY]DãþLWRODKNRSRPHQLWXGLSRURþLVH
z mano (glej Ezk 16,8).
Vrstica 3,9: odkupitelj = nekdo, ki svojim obubožanim sorodnikom odkupi nazaj njivo oz.
ODVWQLQR DOL QHNGR NL VH SRURþL ] ženo brez otrok svojega umrlega brata oz. sorodnika.
Prvi otrok iz tega ]DNRQDMHSRWHPGHGLþSRNRMQHJD glej 3 Mojz 25,25 in 5 Mojz 25,5-10).
Vrstica 3,11: vrata mojega ljudstva = vhod v mesto z velikim trgom; javni prostor za
razprave oz. pogajanja, sodne procese, zbiranja in posredovanja informacij kralja in
prerokov.
Vrstica 3,15: ãHVWSUJLãþ SUHWYRUED PHUH QL ]QDQD YHUMHWQR MH ELOR WROLNR GD MH NRPDj
GUåDOD PRUGDMHSUJLãþDOLWURY, SUJLãþOLWURY).
Vrstica 4,5: »da obdržiš ime umrlega QDQMHJRYLGHGLãþLQL« = s to poroko je pokojnik brez
RWURN GRELO GHGLþD NL MH WXGL QRVLO QMHJRYR LPH V WHP Me njegovo ime v Izraelu obstalo
(primerjaj s 1 Mojz 38,8).
Vrstica 4,7: »eden je sezul svojo sandalo in jo dal drugemu«  VLPEROLþQR GHMDQMH ]D
sklenitev, potrditev pogodbe (glej 5 Mojz 25,9).
Vrstica 4,11: bRGLPRJRþHQ VNR]LYHOLNRRWURN.
Vrstica 4,16: pestunja = skrbnica, rejnica, varuhinja.

2. VODILNA MISEL
2
Veselil se bo ta, ki posluša LQþDND
Druge možnosti:
- 6SODþDVHELWL%RJXSRVOXãHQ.
- 6UHþHQMHWDNLza nasvet vpraša Boga.
- Bog nagradi zvestobo.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

%RJDLQOMXGL VWDUãH MHQDMYHþNUDWWHåNRXERJDWL1HNDWHULRWURFLELUDGL ubogali, pa jim vseeno
ne uspe. Veliko pa jih deluje zavestno proti volji Boga in staršev. Skozi to zgodbo lahko otrokom
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pokažete, da je dobro poslušati nasvet staršev, ki v molitvi sprašujejo Boga, ker nam želijo le
najboljše. Pri tem nismo prikrajšani, kajti Bog nagradi poslušnost in kdor uboga, izkusi veselje.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 6 SRPRþMR NRFN skupaj z otroki »zgradite« na mizi (ki ne sme biti previsoka) mesto
%HWOHKHP]KLãDPLUHYQLKLQERJDWLKPHVWQLPLYUDWLPHVWQLP]LGRPWUJRPLQPODWLãþHP
zunaj Betlehema (pazite, da porabLWHSUHYHþþDVD]DWR . Nato postavite otrokom vprašanja
v zvezi s prejšnjo lekcijo (glej 6. lekcijo): Kdo stanuje v Betlehemu? Kakšni ljudje so to?
Od kod prihajajo? Kaj delajo? Zakaj to delajo? Danes bomo poslušali, kaj se je zgodilo v
nadaljevanju.
3.2.2

Z lutkami odigrajte situacijo otroka: Eden od staršev dá dvema otrokoma nalogo. Eden od
njLMXQRþHL]SROQLWLQDORJH, ker se mu ne ljubi; vseeno mu je, kar pravijo starši, dela kar
KRþHQHVSRãWXMHVWDUãHY'UXJLRWURNLPDSULWHPVOabo vest, vé, da starši mislijo dobro,
razmisli o posledicah, spoštuje starše. Nato vprašajte otroke, kaj bi oni storili in zakaj. Kaj
MHEROMãH".DMVHVSODþD"

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3.3.1 Po naslednji NRUDNLK QDGDOMXMWH SULSRYHGRYDQMH ]JRGEH RG WRþNH ª]JUDGLWYH© PHVWD
Betlehem na mizi. Za ilustracijo lahko uporabite slike iz flanela.
- Naomi dá RXWLQDORJRGDJUHQDPODWLãþHLQJRYRUL]%RD]RP
- Ruta je poslušna, gUHQDPODWLãþHLQVHUDYQDQDWDQþQR po nasvetu VYRMHWDãþH
- Ruta prosi Boaza, da oGNXSL]HPOMLãþHVNUEL]DQMRLQMRãþLWi.
- Boaz pohvali Ruto in ji obljubi, da bo poskrbel za zadevo.
- Ruta ]DXSDLQþDNDSUL1DRPL
- Boaz govori z sorodnikom in starešinami pri mestnih vratih, sorodnik odstopi.
- Boaz VHSRURþL]5XWR
- Ruta dobi otroka, veselje je veliko.
3.3.2

Zgodbo pripovedujte na podlagi 4 slik (JOHMSULSRPRþHN7/a).
Slika 5 – Ruta SUL%RD]XQDPODWLãþX
Slika 6 – Ruta se vrne k Naomi ]YHOLNRåLWDLQþDND
Slika 7 – Boaz se pogaja s starešinami mesta.
Slika 8 – %RD]VHSRURþL]5XWRLQ%RJjima podari Obeda.

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Otroci naj še enkrat SRQRYLMR]JRGERVSRPRþMRL]GHONDQDPL]L primerjaj s 3.3).

3.4.2 Da bi videli, kakšno nagrado je dobila Ruta za svojo poslušnost, naredite sliko. Vnaprej
pripravite podlago in vrvico. Vrvico nato nalepite na podlago (JOHM SULSRPRþHN 7/b).
Otroci naj položijo bel list A5 formata, na katerem že piše naslov, na podlago in ga
pobarvajo ] YRãþHQNDPL tako da se skozi vidijo obrisi. Druga možnost je, da otroci na
papir nalepijo klobuk in zibelko ter zraven narišejo telesa Boaza, Rute in doMHQþND
(Obeda).
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otrokom razložiteGD%RJYVYRMLKQDþUWLKYHOLNRNUDWGHODGUXJDþHNRWELþORYHN SULþDNRYDORuta
kot tujka postane Davidova prababica in s tem del družinskega drevesa Gospoda Jezusa
(primerjaj z Mt 1).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Igra: Na tablo ali na folijo narišite YLMXJDVWRSRWRG]DþHWNDGRFLOMD2WURN]]DYH]DQLPL
RþPLPRUDVSRPRþMRUD]ODJGUXJLKRWURNSULWLGRFLOMDýHNUHQHVSRWLGRELPLQXVWRþNR
Isto naj poskusi še drug otrok. Kaj je pomembno pri tej LJUL"ýDNDWLLQSRVOXãDWL]DXSDWL
in narediti tako, kot te nekdo vodi k pravemu cilju.
4.2.2 3UHGRWURFLRGLJUDMWHQDVOHGQMR]JRGEREUH]EHVHGDOLSULSRPRþNRYVWHQDSRWLQHYHVWH
kako naprej, pRJOHGDWH]HPOMHYLGJUHVWHQDSUHMQLVWHSUHSULþDQLQHNRJDYSUDãDWHSULGHWH
GR UHNH QL PRVWX SODYDWL QL PRåQR þDNDWH QD ODGMR SOXMHWH ] ODGMR SULGHWH GR FLOMD
veselje je veliko.
3RJRYRU.DMMHELORSULND]DQR".DNRMHRVHEDSULãODGRWRþNHNRVHje veselila? Danes
ERPRSRVOXãDOLRWHPNGDMLQ]DUDGLþHVDVPRODKNRPLYHVHOL
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1

Odigrajte Naomi, ki drži Y QDURþMX dojHQþND OXWNR in veselo SRURþD o Ruti: Ruta je
pridno delala, ELODVNUEQDGRQMHNRWWDãþH, poslušala nasvet in se ravnala SRQMHPþDNDla
in tako ji je Bog daroval otroka, kar je bil tudi dar drugim ljudem. O Boazu: priden, bogat,
GUåDO VH MH REOMXE KLWHU ]D XUHVQLþLWHY WHJD ]D NDU VH MH RGORþLO GUåDO se je Božjih
zapovedi.

4.3.2 Z otroci odigrajte situacijo pri mestnih vratih: eden od otrok je Boaz, drugi otrok, ki je
seznanjen z igro, je sorodnik, ostali otroci so starešine in eden bere, kaj govorijo starešine
(glej Ruta 4,1-12).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

Skupaj VHXþLWH]ODWRYUVWo tako, da rešujete slikovno uganko (glHMSULSRPRþHNF) in se
pogovarjate o tem, kaj pomeni se bati Boga, kako je Ruta to naredila in kako lahko mi
danes WRXUHVQLþXMHPR" Kaj je Božja pot zame?

4.4.2

Skupinsko delo: Otroci naj iz svetopisemskega teksta razberejo Rutine lastnosti in
lastnosti Boaza: Skupina »Ruta«: XUHMHQD LQ þLVWD   SRVOXãQD   WLKD   VH
podreja (služabnica); pogumna – SURVL]D]DãþLWR  þDNa (3,18); ima rada starejše ljudi
– svoMRWDãþR  
Skupina »Boaz«: priden (3,2); pohvali druge (3,10); pripravljen izpolniti dobre želje
(3,11); RGSXãþD  GUXJHPXGi prednost (4,4); ne ravna skrito (4,9); drži se državnih
zakonov (4,7-8); drži se obljub (4,13). Za skupinsko delo vsaka skupina dobi predložen
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svetopisemski tekst. Nato preberite napisano in dodajte pomembne lastnosti, ki manjkajo.
Odgovorite na vprašanja otrok. Pomembno: 1.) Molitev za pravega partnerja se ne more
]DþHWi prezgodaj (vprašaj Boga za njegovo voljo). 2.) Pripravi se in imej potrpežljivost za
þDNDQMH – Bog ne pozabi nate. 3.) Poslušaj nasvet starejši vernih ljudi. Morda lahko
poveste SULþHYDQMHRBožjem vodstvu v povezavi z izbiro partnerja.

5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA 8ý(1-(=/$7(9567(
Bati se = strahospoštovanje, oboževanMHREþXGRYDQMHSRVOXãDWL
KRGLWL YHGHQMHþloveka po poti življenja;
poteh = Božje zapovedi, Božja volja.
Pri mlajšLVNXSLQLVH]ODWRYUVWRODKNRXþLWHVSRPRþMR]QDNRYblagor = ploskanje; vsakemu = z
URNRSRNDåLWHUD]OLþQHYHOLNRVWLki se boji Gospoda = skleniti roke in skloniti glavo; ki hodi = gib
premikanja z nogami; po njegovih poteh = z desno roko pokažite navzgor.
Pri starejši skupini upoštevajte predlog za uganko v sliki (JOHMSULSRPRþHNF).
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE

50

3ULSRPRþHNF

Rešitev: oBLAk GORa V SAKo EMU, KIt SEdem po V=BOJ I
ko NJ I=E GOVO=I R=H nik kloPOTE C=H.
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GOS PODAljšek, KIp S=H ODI POštar

8. lekcija

SAMUELOVO ROJSTVO
SVETOPISEMSKI TEKST:
1. Samuelova 1 in 2,1-10
ZLATA VRSTA:
ª1LKþHQLsvet kakor Gospod, zakaj nikogar ni razen tebe, ni je Skale, kakor je naš Bog.«
1. Samuelova 2,2
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Po þDVXsodnikov, NRMHEHVHGD*RVSRGRYDELODUHGNDY,]UDHOX]DþQH%RJQDQRYRVVYRMLP
OMXGVWYRP 1D þXGRYLW QDþLQ SRGDUL 6DPXHOD VOXåDEQLND SUHURND VRGQLND LQ VSUHPOMHYDOFD
NUDOMHYHJDþDVD Ano, ena izmed dveh žena Elkana z Efrajimskega pogorja, ki ni imela otrok,
jH3HQLQDGUXJDåHQDNLMHLPHODRWURNHQHQHKQRåDOLODLQGUDåLOD.OMXEUD]OLþQLPGRND]RP
OMXEH]QL V VWUDQL PRåD MH ELOD UD]RþDUDQD Y VYRML VLWXDFLML 9 VYHWRVWL je brez sramu predala
svoje srce Bogu in ga prosila za moškega potomca, ki bi ga GDODYþDVW*RVSRGXýXGHåVHMH
XUHVQLþLO $QD MH L]SROQLOD VYRMR REOMXER LQ GDOD VYRMHJD VLQD 6DPXHOD Y VOXåER SRVYHþHQMD
Hvalila je %RJDLQ]YHVHOMHPSULþDODRQMHJRYLYHOLþLQL in ljubezni.
1.2 OSEBE

-

-

Elkana (»Bog je ustvaril«): Efrajimskega porekla, verjetno bogat.
Ana ª8VPLOMHQMH© äHQD(ONDQDQD]DþHWNXEUH]RWURN.
Penina (»korala«): druga žHQD(ONDQDYHþRWURN(ONDQRYDELJDPLMD je v nasprotju z
Božjim redom; WDNHPXQDþLQXåLYOMHQMDVOHGLbridki sad (ljubosumnost, sovraštvo).
Eli: veliki duhovnik, vendar tako samo imenovan, potomec Arona, njegova sinova
Hofnija in Pinhas, prav tako duhovnika, ki sta zanemarjala red pri žrtvovanju daritev
in ]DYUDþDODRþHWRYRopominjanje.
Samuel (»od Boga uslišan«): prvi Anin sin, pozneje je služil v templju, bil duhovnik in
prerok.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Ramatajim-Cofim (v. 1 in 19) Rama v pogorju Efrajim, približno 26 km zahodno od
Šile, 14 severno od Loda, pozneje Arimateja.
Šilo: 15 NP VHYHUQR RG %HWOHKHPD åH RG þDVD -R]XHWD VUHGLãþH ,]UDHOD 6UHGLãþH
Božjih VOXåE -R] QDURGQRVYHWLãþH s šotorom, skrinjo zaveze in letnimi prazniki
(pasha, binkošti, praznik šotorov).
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ý$6'2*$-$1-$

Med 1100 in 1050 pr. n. št.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 1,3: »je hodil leto za letom … in daroval ...« = letna zahvala in daritev (3 Mojz
7,11) za nezaslužene Božje darove, daritveni obred z veselim srcem (5 Mojz 12,12).
Vrstica 1,5: »... MH]DSUOQMHQRQDURþMH© ELWLEUH]RWURNMHSRPHQLORQHVUHþRVUDPRWR
Božjo kazen (1 Mojz 19,31; 30,1, 23); to je vplivalo na Ano, da je bila potrta, ker ni
bila zmožna roditi potomca za Božje ljudstvo in zato MHELODQHYUHGQD]D%RåMHQDþUWH.
Vrstica 1,6: »QMHQDWHNPLFDSDMRMHWXGLQHQHKQRåDOLOD© SRQDYOMDMRþHVHGUDåHQMH
verjetno zaradi ljubosumja, ker je Elkana Ano posebej ljubil.
Vrstica 1,11: »Gospod nad vojskami« (Jahve) = Bog nad vojskami, ti imaš oblast.
Vrstica 1,11: »Naredila je zaobljubo« = tokrat dvojna obljuba Bogu:
a) darovala bo sina Gospodu za vse dni njegovega življenja,
b) postal bo sin nazirec z naslednjimi nalogami: odklanjal bo opojQHSLMDþHQHERVL
strigel las, ne bo se omadeževal s trupli.
Vrstica 1,22: ».RERPRWURNDRGVWDYLOD© NRQHFGRMHQMD]DGRMHQþNDSULSULEOLåQR-3
letih starosti (ODKNRUHþHPR: »ko RWURNQLYHþUDELOVYRMHPDWHUH«).
Vrstica 1,24: »mehom vina« = posoda za vodo in vino iz kozje kože.
Vrstica 2,1: »moj rog se dviga v *RVSRGX© L]UD]KUDEURVWLPRþL.
Vrstice 2,1-10: = vesela hvalnica Bogu, ki svojim ponižnim pomaga; stopnjuje se od
SUHURãNHJDSULþHYDQMDGRSULKDMDMRþHJDªGospodovega Mesije«.

22. VODILNA MISEL
»Od Boga izprošeno – Bogu dano!« ali krajše »Od Boga – za Boga!«
Ta tekst se zelo pogosto pojavljDYPROLWYDKUD]OLþQLKOMXGLtudi obe Anini molitvi (1,11
in 2,1-10) sta predani. Brez dvoma je to bistvo tega besedila. Bog se odziva na molitev,
in odgovarja na prošnje v težkih situacijah. Tekst poudarja, da darovi, ki jih po molitvah
prejmemo, ne služijo naši osebni hvali, ampak Bogu. Teks izraža naslednje: »Kar
prejmemo od Boga na podlagi uslišanih molitev, pripada Bogu!«

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci radi zaprosijo in prejemajo darila, ki jih imajo le zase. Težko jim je prejeti darilo in leto deliti z drugimi. Boga vidijo kot veliki avtomat, ki molitve usliši in nam dá darila, vendar
QH SULþDNXMH QREHQHJD YUDþLOD 2WURFL VH PRUDMR QDXþLWL NDNR SUDYLOQR UDYQDWL s prejetimi
GDURYLLQWRVHODKNRQDXþLMR VSRPRþMR]JRGEHR Ani. Kdor nekaj prejme, mora tudi dati.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Dva otroka, ki jima razložite potek, naj odigrata skupaj z vami eno sceno s
pantomimo. Ostali otroci morajo uganiti za katero sceno gre2WURN$SUHMPHUD]OLþQH
OXWNH 2WURN % QH SUHMPH QLþ LQ Me vedno bolj žalosten; prikaže molitev in tako tudi
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otrok B prejme lutko, za katero lepo skrbi in jo potem vrne vam. Po tem dejanju
vprašajte: »Zakaj B vrne lutko?« Sveto pismo nam poda pomemben odgovor.
3.2.2 Jan in Lana sta RG RþHWD prejela flomastre s VYHWOLNDMRþLPL EDUYDPL SRNDåLWH). Ob
branju NQMLJH åHOL RþH GHOþHN EHVHGLOD R]QDþLti z barvo, vendar nima pri roki svojih
IORPDVWURY =DWR]DSURVLVYRMH RWURNH þH Pu posodijo flomastre, ampak Jan in Lana
QRþHWD2þHMH]HORåDORVWHQ=DNDM"3UHMHPDQMHLQGDMDQMHVRGLta skupaj. Ta, ki prejme
radost, lahko radost deli naprej.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Svoje pripovedovanje UD]GHOLWHQDãWLULJODYQHWRþNH
- Družinska situacija Elkana in redni obiski v Šilu.
- Ana moli v Šilu (OLMRQDSDþQRREWRåLYHQGDU ta pogovor ni nujno omenjati pri mlajši
skupini, ker ni bistvenega pomena).
- Bog usliši Anino molitev.
- Ana izpolni svojo obljubo.
=DEROMãHUD]XPHYDQMHSULSUDYLWHVOHGHþRVOLNR – JOHMSULSRPRþHND (iz papirja, blaga ali pa
narišite na tablo):

Scena 1: družinska situacija Elkana (Samuela skrijte za Ano).
Scena 2: Elkana OMXEL$QRþHSUDYWDQH more imeti otrok (stoji ob njeni strani).
Scena 3: Penina žali Ano (postavite jo med Elkana in Ano).
Scena 4: Ana moli.
Scena 5: Rojstvo Samuela, Ana ljubHþHskrbi zanj.
Scena 6: Ana preda Samuela, da bo služil.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Pogovor o dveh vprašanjih: Kaj storiš, ko si žalosten, tako kot je bila Ana? (zberite
YHþ PRåQRVWL LQ VH SRJRYRULWH R WHP RELãþHP prijatelje, se igram, berem, molim,
gledam televizijo, se pogovorim s starši). Kaj storiš, ko si hvaležen kot Ana?
SRPDJDP GUXJLP PROLP RELãþHP EROQH VH YHVHOLP GUXJLP povemo o svojem
darilu).

3.4.2 Zgodbo odigrajte sami (lahko uporabite scene 1-6) in pripovedujte.
3.4.3 Otrokom razdelite kopijo slike zgoraj, na kateri naj pobarvajo figure, jih izrežejo in
nato sami poskušajo ponovno zložiti sceno današnje zgodbe.
3.4.4 Otrokom pokažite þXGRYLWD GDULOD NL MLP SULSDGDMR R] ki si jih želijo. Skupaj
razmišljajte o tem, kako lahko s temi darili služimo Bogu in drugim ljudem. Kako
ravnati z darovi, ki jih prejmemo od Boga?
3.4.5 Raziskovalci: Delovni list 8 – mlajša skupina.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Šoloobvezni otroci že spoznavajo svoje meje zmožnosti in hitro zaprosijo Božjo pRPRþýHMH
ta uspešna, se kaj hitro pozabi, kdo je dajalec in se hitro uspeh pripiše samemu sebi. Sveto
pismo nas YHþNUDWRSRPLQMDGDNGRU prejme Božje darove, mora izkazati zahvalo dajalcu (1
Krn 29,14; 2 Kor 5,15). Veselimo se, ko lahko prejeto stvar povrnemo.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1

SDG – Kaj pomeni ta kratica? Soli Deo Gloria = Le Bogu slava. To je napisal J. S.
Bach pod neko skladbo. Zakaj? Poznal je pomembno vodilo za življenje. Katero?

4.2.2

3RYHMWH QHNR SRGREQR ]JRGER NRW SUL WRþNL 3.2.2 2þH SRWUHEXMH Rd otroka dober
zložljiv nož ali kolo, ki sta ga dobila za darilo.

4.2.3 Sestavite seznam prejetih darov od Boga. Poleg starosti, zdravja, inteligence navedite
tudi športne, glasbene, socialne spretnosti. Na seznamu, ki je podpisan od Boga,
napišite še: Od WHEHSULþDNXMHP ...! .DMSULþDNXMH%RJ"
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Pri pripovedovanju razvijajte SULSRPRþHNE:
7RþNHSULSRYHGRYDQMD
c 'UXåLQVNDVLWXDFLMDSUL( ONDQX 3 HQLQD ]YHþRWURNL$ na) brez otrok.
d Ana je potrta zaradi poniževanja in zasramovanju.
e V najhujšem stanju preda svoje srce Bogu in ga zaprosi za sina.
P =DåLYLþHSUDYQMHQSUREOHPãHQLUHãHQ (molitev ne spremeni situacije takoj, vendar
spremeni naš pristop do problemov).
Q Bog obdari AQR V þXGHåHP QMHQD VUþQD åHOMD VH XUHVQLþi, stoji s Penino na isti
VWRSQLþNL
R S(amuel) je vzgojen s ciljem.
S Ana drži svojo obljubo in dá Samuela, da služi v Šilu, z velikim veseljem hvali
Boga (rože v srcu).
4.3.2 6 SRPRþMR slike (JOHM SULSRPRþHN E) uredite zaporedje kapljic solza. Po razlagi
simbolike (srce = þORYHN  SURVLWH RWURNH QDM ]JRGER REGHODMR V SRPRþMR 6YHWHJD
pisma (1 Sam 1,1-28). Nekateri lahko povedo svojo lastno razlago in dopolnijo sliko.
4.3.3 Sliko (JOHM SULSRPRþHN b) lahko narišete na rolo toaletnega papirja, postopoma jo
odmotavate in razlagate.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Pogovor o frazah OD BOGA in ZA BOGA: Bog usliši tiste, ki se iskreno obrnejo na
njega v situacijah. Bog usliši po svoji presoji in si želi za svoje darove zahvalo. Ana ni
egoiVWLþQDLQQHL]UDEL%RåMHJDGDru, ampak povrne dar Dajalcu. Pri tem je neizmerno
vesela. Od Boga prejeti – za Boga dati! Katere osebe v Svetem pismu so poleg Ane še
živele tako? Katere darove si ti že prejel od Boga? Kako si slavil Boga na podlagi
tega?
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4.4.2 Pokažite na neko posebno ODVWQRVW HQHJD RWURND ULVDQMH RGOLþQH RFHQH ...). Na eni
kartici naj piše: »ZA BOGA!« Vprašanje: Kako lahko Boga slavim s tem darom?

4.4.3 Iz blaga ali lesa naredite darilni obesek z napisom: »ZA BOGA«. Ta obesek naj otroci
doma obesijo na mesto, NMHUVHSRþXWLMRSUHFHMREGDrjeno ali pa od Boga poklicani.

5. PRIMERNA PESEM
6. 35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Pojem »svet« mora pojasniti: celovit þLVW UHVQLþHQ SUDYLþHQ SRSROQ EUH] JUHKD SUHSURVWR
dober (boljšega ni) – tak je Bog. Ni drugega Boga. Ta Bog je najboljši temelj, na katerem
lahko gradimo svoje življenje. Ana je izkusila, da Bog obdari zaupanje Vanj in drži svoje
obljube.
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7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE
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Delovni list 8 – mlajša skupina

raziskovalci
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9. lekcija

%2*32./,í(6$08(/$
SVETOPISEMSKI TEKST:
1. Samuelova 2,12–3,21
ZLATA VRSTA:
».GRUSRVOXãDPRMREHVHGRLQYHUXMHQMHPXNLPHMHSRVODOLPDYHþQRåLYOMHQMHLQQHSULGHY
REVRGERWHPYHþMHSUHVWRSLOL]VPUWLYåLYOMHQMH«
Janez 5,24
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

2G %RJD L]SURãHQL LQ ]D %RJD GDQL 6DPXHO VOXåL SUL SUHURNX (OLML Y âLOX 3R YHþNUDtnem
Božjem pozivu je potrjeni Izraelski prerok. Medtem ko Samuel »pri *RVSRGX© RGUDãþD LQ
pridobiva naklonjenost pri Bogu in pri ljudeh, sta sina preroka Elija, Hofnij in Pinhas, kot sam
ostarel prerok Eli, prišla na slab glas. Sinova sta ]DYHVWQR ]DQLþHYDOD %RåMH ]DSRYHGi glede
åUWYRYDQMD VHELþQR zlorabljala daritve in žalila tiste, ki so darovali. Ostareli Eli se temu ne
postavi po robu, zato sledijo velike posledice, ki jih mora kot Božja navodila poslušati zase in
za svoje naslednike.
1.2 – 1.4

- Glej 8. lekcijo
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 2,12: »nista hotela poznati Gospoda« = noben živ opis Boga, splošna
pobožnost in neposlušnost Bogu.
Vrstica 2,13: »ko se je meso kuhalo« = daritveni obrok je bil pripravljen na
SRVHEHQQDþLQNMHUVHMHPHVRWXGLNXKDOR.
Vrstica 2,15: »celo preden VR ]DåJDOL WROãþR©  QH VDPR SR, ampak tudi pred
žrtvijo, pred prižLJDQMHP WROãþH 3 Mojz 3,3–5), so duhovniki iz lakomnosti in
KOHSHþ po užitku odrezali sveže meso, da so ga zadržali za sebe.
Vrstica 2,17: ªJUHK PODGHQLþHY MH ELO ]HOR YHOLN©  Erezbožnost, lakomnost,
samovoljna oblast LQ SR]QHMH WXGL QHþLVWRYDQMH WHU VSROQD UD]X]GDQRVW 2,22) so
znaki propadlega duhovništva.
Vrstica 2,18: »opasan s platnenim efódom« = je del duhovnikove obleke, ki je
VHVWDYOMHQL]GYHKGHORYSRORåHQþH]UDPHQDQDSUHMLQQD]DM odzgoraj sta oba dela
povezana in s pasom v bokih zvezana.
Vrstica 2,19: »majhna suknja« = vsakGDQMLNRVREODþLOD.
Vrstica 2, ªNDMWL *RVSRG MX MH KRWHO XVPUWLWL©  ]DNUNQMHQL ]ORþLQFL VR ELOL
GRORþHQL]DND]HQVNR%RåMHVRGLãþHNMHUMHSUDYLOQDEHVHGDL]JXELODHWLþQLSRPHQ.
Vrstica 2,ªSULãHOMH%RåMLþORYHN© YHUMHWQRSUHURNNLMHSUHGDO%ožjo besedo.
Vrstica 2,28: »vse žgalne daritve« = s tem je mišljeno vse vzdrževanje, od katerega
so duhovniki odvisni; s tem je jasno, kako Bog skrbi za Levite in duhovnike.
Vrstica 2,31: »RGVHNDOWYRMRURNRLQURNRKLãHWYRMHJDRþHWD© URND pomeni mRþ
oEODVW QDVOHGVWYR RGVHNDQD URND «  ]ORPOMHQD PRþ GUXåLQH KLUDQMH NUDWNR
življenje.
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Vrstica 2,32: »ljubosumen nasprotnik/videti sovražnikD Y VYHWLãþX©  YHUMHWQR
opozorilo glede skorajšnje zmage Filistejcev nad Izraelci in skrinjo zaveze.
Vrstica 2,32: »dobrega godilo Izraelu« = odrešenje ljudstva pod vodstvom
Samuela.
Vrstica 2,33: »slehernega pa ti ne bom iztrebil« = Ahitub, Pinhasov sin, je ostal pri
življenju (14,3); veliko GXKRYQLãNLSRORåDMMHELOãHQHNDMþDVDYURNDKWLVWLKNLVR
ostali (Ahija, Ahiméleh, Abjatár), na koncu jim je bil ta položaj odvzet.
Vrstica 3,1: »Božja beseda je bila redka« = nobenega neposrednega preroškega
oznanila ljudstvu, nobenega živega hrepenenja med ljudstvom po Božjem
razodetju.
Vrstica 3,3: »Božja svetilka še ni ugasnila« = YHUMHWQRVHGPHURNUDNLVYHþQLNNLMH
bil pred ]DJULQMDORPYVYHWLãþXLQNLELQDMQHSUHVWDQRJRUHO 2 Mojz 27,20-21).
Vrstica 3,3 ª 6DPXHO MH VSDO Y *RVSRGRYHP VYHWLãþX©  YHUMHWQR Y SURVWRUX ]D
služeþHSUHURNHLQOHYLWHYSUHGGYHUMX
Vrstica 3,10: »Gospod je prišel, se ustavil in zaklical« = UHVQLþQL%RåMLSRMDYki je
VOHGLOYHþNUDWQLPSR]LYRP
Vrstica 3,19: »Gospod… ni pustil, da bi katera od njegovih besed padla na tla« =
6DPXHORYHEHVHGHLQQDYRGLODVRLPHODWHåRLQVRVHXUHVQLþHYDOD.
Vrstica 3,20: »od Dana do Beeršebe« = od severa do juga Izraela.

2. VODILNA MISEL
»TiVWHNLPHþDVWLMRþDVWLP© 6DP2,30).
Besedilo opisuje dve smeri razvoja ljudi v njihovem odnosu do Boga. Medtem ko Ana doživi
blagoslov otroka in njen sin raste pri duhovniku ter je poklican za preroka, mora Eli doživeti
QDVSURWQR QDPUHþ SURSDG svoje hiše. Nasprotni družinski zgodbi sta na koncu besedila
posplošeni.
Druge možnosti:
- 'RGDWHNNVWDUHMãLVNXSLQLª7LVWLNLPH]DQLþXMHMRQDMERGR]DQLþHYDQL©
- Bog nam tudi danes ima nekaj za povedati, On govori k nam.
- %RJWHNOLþH
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

0ODMãLRWURFLVHYHVHOLMRþHGRELMRQDORJHNLVREROM]DKWHYQHLQMLKWXGLSri taki lekciji lahko
uporabite. Poziv »malega« Samuela pokaže, da lahko Bog vzame v službo tudi majhne otroke
in jih bolj spoštuje kot velike. Uporabite ta pozitiven razvoj iQVHRVUHGRWRþLWHQD1 Sam 3,121 %RJ JRYRUL LQ SRNOLþH ko slišimo in delamo v skladu z dano nalogo, nam Bog podarja
veselje in þDVW
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Marko in Anja lahko svojim staršem pomagati pri zanimivi stvari (zbiranje lesa za
kres, preizkusna vožnja s þROQRPQDYHVODREiranje grozdja pri stricu Francu …). To
ªþDVW© GRELWD OH ]DWR NHU VWD VWDUãe spoštovala s poslušnostjo in z opravljanjem
UD]OLþQLKGROåQRVWL RSROGDQVNLVSDQHFSRVSUDYOMDQMHVREHSRPDJDQMHYNXKLQML %RJ
QDPåHOLSRGDULWLYHOLNRYHVHOMHþHJDþDVWLPR
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3.2.2 Šestletna Katarina VHMH]YHOLNRWUXGDQDXþLla Psalm 23, saj jo je stric Štefan prosil za
to. Ob cerkvenem prazniku je povedala, NDU VH MH QDXþila in zato je dobila od strica
Štefana in mnogih ostalih veliko pohval in majhno pozornost. Zakaj?
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

=D LOXVWUDFLMR XSRUDELWH SULSUDYOMHQ SULSRPRþHN glej pripoPRþHN D). Zgodbo pripovedujte
po delih in pri tem spreminjate sliko. Obris hiš lahko predstavlja tudi debelejši karton.
Zgodba oz. aktivnosti na tabli pri dnevni svetlobi:
- Samuel služi / vrata templja se odpirajo-]DSLUDMR RVNUEXMH VYHWLOQLNH þLVWL UD]Qe
VWYDUL« SUHQRVþHVOXåLPR%RJXQDPLPD%RJYHþ]DSRYHGDWL 
- Bog NOLþH 6DPXHOD  SRJRYRUQL REODþHN ª6DPXHO© 6DPXHO JUH N (OLMX LQ SRWHP
QD]DMQDVYRMNUDMNMHUMHVSDOWULNUDWQDSRQRYLWHYSRPRþSR(OLMX Y 
- Bog VHSRNDåHLQNOLþHSRJRYRUQLREODþHNREUQLWHQDGUXJRVWUDQNMHUMHQDSLVDQR
»Samuel, Samuel«
- Bog govori, Samuel posluša / Samuel sedi vzravnano na postelji, se ponovno
XOHåH DPSDN QH PRUH YHþ VSDWL SUHQRV %RJ QDP JRYRUL SUHNR 6YHWHJD SLVPD
Moramo pozorno poslušati, kaj nam pravi).
- Samuel služi.
- Samuel govori Eliju / Samuel pri Eliju
- Samuel kot prerok / veliko ljudi stoji pred Samuelom (prenos: Bog lahko Samuela
uporablja naprej, da ljudem pokaže voljo, kajti Samuel VH MH QDXþLO ELWL poslušen
%RJXLQPXVOXåLWL=DQMMHWRþDVW1jegova poslušnost je nagrajena, neposlušnost
Elijeve družine je kaznovana).
Možnost za ilustracijo:
Kot uvod za sliko (SULSRPRþHN D) lahko za hiše uporabite UD]OLþQR YHOLNH NDUWRQH NL VH
odpirajo. Za postelje uporabite manMãH ãNDWOH ]D VYHþQLN XSRUDELte VYHþR V VWRMDORP LQ ]D
osebe uporabite figurice ali kamne. Tako lahko zgodbo vidno predstavite otrokom.

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otroci naj VSRPRþMRSRVWDYOMHQHJDSUL]RULãþDRGLJUDMR]JRGERãHHQNUDW– jo ponovijo.
3.4.2 Prekopirajte pripRPRþHNE in ga izrežite. Samuela ne vrisujte, ampak ga izrežite in
pobarvajte. Kjer je ozQDþHQD þUWNDQD OLQLMD SUHUHåLWH s škarjami ali nožem. Zdaj se
lahko Samuel prosto giblje, tudi do kraja, kjer spi Eli in se nato spet uleže. Vrata
templja se lahko RGSUHMRþHSUHUHåHWH na sredini, zgoraj in od spodaj.
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3.4.3 Igra: Z otroci naredite krog in izberite enega otroka, ki bo igral Samuela. Nato se naj
»Samuel« uleže na tla sredi kroga in se pretvarja, da spi na svojem vzglavniku.
Izberite enega otroka iz krRJD NL QDM WLKR UHþH ª3ULGL VHP 6DPXHO© 1DWR VH QDM
»Samuel« prebudi in gre k osebi, za katero misli, da ga je poklicala in pove: »Tukaj
VHP©ýH ª6DPXHO©SUDYLOQRXJDQHRVHERVHV WRRVHER]DPHQMDLQ MH Y QDVOHGQMHP
NURJXWDRVHEDª6DPXHO©ýHSDQHugane prave osebe, potem oseba, ki ga je poklicala,
pove: »Pojdi nazaj v posteljo.« In tako se igra ponovi. Igro igrajte vse dokler vsi otroci
ne odigrajo »Samuela«.
3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 9 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

.DMLPDPRRGWHJDþHåLYLPRSR%RåMLKPHULOLK"Tako velikokrat sprašujejo starejši otroci.
1DãVYHWRSLVHPVNLWHNVWGDMHVSRGEXMDMRþ in hkrati UHVQLþHQRGJRYRU glej tudi 3.1).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Besedi »ceniti« in »zanemarjati« napišite na tablo. Navedite nekaj primerov: kako
ravnamo z drobižem (denarja), kako se držimo cestno prometnih predpisov, ali
SUDYLOQR MHPOMHPR ]GUDYLOR « LQ RSLãLWH SRVOHGLFH þH WR XSRãWHYDPR R]
zanemarjamo. Na koncu vprašajte otroke, kaj v našem življenju in s tem za nas pomeni
spoštovanje in zanemarjanje Božjih navodil.
4.2.2 Vprašanje: Kako govori Bog danes? (po Svetem pismu). Nato otrokom pokažite dve
Bibliji – eno, ki je veliko uporabljena in eno prašno, neuporabljeno. Ti Bibliji povesta
veliko o njunih lastnikih. Lahko je, da nekdo Božjo besedo bere in jo spoštuje, spet
drugi pa Božjo besedo zanemarja.DNãQHVRSRVOHGLFH]DWDNãQHJDþORYHND"
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Zgodbo obeh družin povejte vsako zase, vendar tudi skupaj. V vsakem stolpcu zapišite
vsa pomembna dejstva.
Spoštovati Boga

Boga zanemarjati

Ana dá Samuela v tempeljsko
Eli trpi brezbožno SRþHWMH svojih
VOXåER GUXåLQVNDVUHþD LPDãH
VLQRY QHVUHþDQDGFHORWQRGUXåLQR
otrok)
6DPXHOVOXåLQHVHELþno!
Samuel je poslušen Bogu!
þDVWSUL Bogu in ljudeh

Hofnij in Pinhas sta zajedalca!
Hofnij in Pinhas grešita!
= smrtna obsodba za oba na isti dan

X

X
X – tu najdite tekst iz 4.4.1
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4.3.2 Odigrajte WDNUDWQHJD ªEUDOFD þDVRSLVD© NL VNR]L þDVRSLVH VSUHPOMD SRURþLOD R
pozitivnih in negativnih dogodkih v Božji hiši v Šilu in dogodke komentira (lahko
preberete GHOEHVHGLODNRWR]QDþHQREHVHGLORL]þDVRSLVD ,PHQDRVHENLVHSRMDYOMDMR
v zgodELPHGEUDQMHPþDVRSLVD]DSLãLWH na tablo in poudarite pozitivne stvari s tem, da
MLKSRGþUWDWH,]]DGQMHJDþDVRSLVDSUHEHULWH novico o smrti Elijevih sinov (1 Sam 4,10,
11, 17, 18) iz izpišite njuna imena.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Vprašanje problema pri uvodu (4.2.1) izpostavite še enkrat in dovolite, da otroci sami
povedo, kakšne so posledice takega obnašanja. 9WDEHOLVSRPRþMRNDWHre smo izvedli
lekcijo, zapišite UH]XOWDWSRGGYRMQRþUWRLQNRWUHzultat zapišite (glej 4.3.1):

OG%RJDþDãþHQ

Od Boga zanemarjen

Tak ]DNOMXþHN SRWUGLWH NRW QDSRWLOR k drugim svetopisemskim osebam. Še posebej
lahko poudarite poslušnost Gospoda Jezusa Kristusa in pozneje priznanje s strani Boga
2þHWD (Flp 2,8-9). Postavlja se YSUDãDQMH NDNR QDM %RJD þDVWLPR / spoštujemo?
Ponudite nHNDM DNWXDOQLK PRåQRVWL SULþHYDQMD in služenja. Po evangelizacijskem
nagovoru povabite RWURNH N RGORþLWYL, komu želijo služiti. Po vašem osebnem
SULþHYDQMXODKNRRWURFLVSR]QDMR, kakšno je življenje z Jezusom in kako Gospod Jezus
opogumlja.
4.4.2

Poglobljeno vprašanje (glej 4.2.2 in SULSRPRþHN F): S þLP GDQHV JRYRUL %RJ"
Usmeritev k Božjemu razodetju (narava, zgodovina, vest, Sveto pismo, Jezus Kristus).

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 9 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Vera temelji na Božji besedi in je sredstvo, ki nas iz smrti pelje v življenje. Kdor ne veruje,
ostane grešnik in pod Božjo obsodbo. 9HUDVHNDåHYSUDNWLþQHPREQDãDQMXLQnam postane
jasno ali si kandidat za smrt (zanemarjanje Božje besede – kot Elijeva sinova) ali kandidat za
življenje (poslušati in slediti = [vera] Božji besedi – kot Samuel).
Moje »življenje« je BRåMH QHPLQOMLYR YHþQR åLYOMHQMH NL JD GREL NULVWMDQ SUL SRQRYQHP
rojstvu.
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7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNb

3ULSRPRþHNF
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Delovni list 9 – mlajša skupina

raziskovalci
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Delovni list 9 – starejša skupina

raziskovalci
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10. lekcija

%2*32./,í(6$9/$
SVETOPISEMSKI TEKST:
1. Samuelova 8–10
ZLATA VRSTA:
»Izpolnjujte torej zapovedi Gospoda, svojega Boga; hodi po njegovih poteh in se ga boj!«
5. Mojzesova 8,6
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Samuel, zadnji izraelski sodnik, je postal starejši. Njegovima sinovoma, ki ju je postavil kot
sodnika, zgled ni Samuel, torej nista tako, kakor je zapovedal Bog. Zato so prišli odgovorni
Izraela (starešine) k Samuelu in zahtevali NUDOMD 3UL WHP SRXGDULMR GD JD KRþHMR zato, ker
imajo kralja tudi drugi narodi. Samuel je pretresen nad željo naroda, toda Bog mu pove, naj
naredi tako, kot ljudstvo želi in Samuel prevzame to nalogo od Boga. Vendar je moral Samuel
lMXGVWYRSRVYDULWL6DYHOþORYHNNLMHLPHOYHOLNR]XQDQMLKRGOLNpride na kraj, kjer Samuel
želi darovati daritev za ljudstvo in takrat Bog Samuelu razodene, da bo Savel kralj nad
Božjim ljudstvom. Samuel govori s Savlom in ga mazili za kralja. Uradno je Savel postavljen
za kralja v kraju Micpa (drugi svetopisemski odlomki: 2 Mojz 16,8; Sod 8,22-23; 1 Sam
12,12-17; Apd 12,30-21; Oz 13,11).
1.2 OSEBE

V teh poglavjih je omenjenih veliko oseb. Omejimo se le na nekaj oseb, ki so bodisi glavne
osebe ali pa imajo pomembno vlogo:
- Samuel (glej 8. lekcijo).
- Samuelova sinova (Joel, Abija) – QMXQRQDSDþQRREQDãDQMHMH]XQDQMLSRYRG]DåHOMR
SR NUDOMX 7DNR MH GDQHV QDSDþQRREQDãDQMHSRVDPH]QLNDSRYRGDOLY]URNGDQHNGR
%RJD]DQLþXMH
- Starešine Izraela: formalno delujejo pravilno (5 Mojz 17,14), toda njihovi motivi so
QDSDþQL.
- Gospod.
- Ljudstvo: QRþHSRVOXãDWL pogl. 8 in 19).
- Savel (= izprošen 9,2 in 10,20): je sin Kiša iz Gibeje. Izhaja iz Benjaminovega rodu in
L] GREUR VWRMHþH GUXåLQH Kralj nad Izraelom je bil 40 let, vendar je zaradi osebnega
greha in notranjega položaja bil že prej zavržen od Boga. Umrl je v bitki proti
Filistejcem, kjer je naredil samomor.
- Savlovi služabniki.
- Deklice, ki pridejo zajemat vodo.
- Podli možje: imenovani tudi Belialovi možje ali sinovi zlobe.
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Omenjenih je veliko krajev, ki so povezani z Božjo resnico, toda v okvirjih te lekcije se ne
ERPRSUHYHþSRJODEOMDOL
- Rama (glej 8. lekcijo, 1.3).
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-

Efrajimsko pogorje (9,4): visokogorje severno do Judovske vzpetine, leži med
Efraimom, Ramo (v Benjaminu), Samarijo in Sihemom.
- Pokrajina Šališa, pokrajina Šaalim, pokrajina Cuf : pokrajine na EIUDLPVNHPSRGURþMX
(JOHMSULSRPRþHND).
- Gilgal
- Micpa: približno 8 km severno od Gibeje.
- Gibea (10,26 6DYORYRSUHELYDOLãþHSULEOLåQR 5 km severno od Jeruzalema. Savel je
imel tam zavetje. V Gibei mora biti sedem Savlovih sinov SRNRQþDQLKNRWSRNRUD]D
Savlovo krivdo, ki jo je storil Gibeoncem.
Za boljše razumevanje lahko zemljevid pokažete otrokom (JOHMSULSRPRþHND).
1.4 ý$6 DOGAJANJA

Ta dogodek se dogaja približno leta 1050 pr. n. št. -HRGORþLOHQþDVY,]UDHOXNDMWLNRQþDOVH
ER þDV VRGQLNRY LQ VH ER SULþHOR REGREMH SUHURNRY 6 WHP VH NRQþD WXGL L]VWRSDMRþ SRORåDM
GXKRYQLãWYDY,]UDHOX7RMHþas propada in odpad od Božjih ter moralnih norm. To sta uvedla
predvsem Elijeva sinova (1 Sam 2,12-17). Tudi Samuelova sinova nista bila dobra sodnika,
saj sta se dala podkupovati in VWDSUHYUDþDODSUDYLFR 1 Sam 8,3 7HRNROLãþLQH so pripeljale
do tega, da so Izraelove starešine izrazili željo po kralju.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 8,1: sodnik (glej od 1. do 5. lekcije).
Vrstica 9,9: videc = dogodke so vnaprej napovedali.
Vrstica 9,25: »na strehi« (JOHMOHNFLMRYXþEHQLNX).
Vrstica 10,1: maziliti z oljem = maziljenje v Stari zavezi je veljalo kot oprema za
VOXåER þORYHND NL MH LPHl posebno nalogo. Preroki, duhovniki in kralji so bili
maziljeni, posebej Aron kot veliki duhovnik in njegovi sinovi (2 Mojz 28,41; 30,30; 3
Mojz 8,12, 30). S tem maziljenjem je posameznik bil povezan z darom Svetega duha
(Savel: 1 Sam 10,1, 6; David: 1 Sam 16,13).
Vrstica 10,6: »prerokoval« = predati naprej Božja razodetja (ne samo preroški ]QDþDM).
Vrstica 10,20: »izžreban« = v Stari zavezi je Bog REþDVQRGRYROLOGDVRGRUH]XOWDWD
prišli tudi z žrebanjem. V Joz 7,14-18 je s SRPRþMR tega bil najden Ahan (glej 23.
OHNFLMRYXþEHQLNX). Kako je åUHESRWHNDOQLQDWDQþQRRSLVDQRQHNDM o tem najdemo
v Preg 16,33.
2. VODILNA MISEL

Kdor dela proti Božji volji, žanje pomanjkljivost.
(Ljudstvo želi kralja kot ga imajo ostali narodi. Pri tem zavržejo najboljšega kralja – samega
Boga. Bog izpolni željo svojega ljudstva, potem ko jim razloži, kakšne so pomanjkljivosti
njihove želje. Ljudsto je slepo in gluho za Božja opozorila. Mi lahko nastopamo zoper Božjo
voljo in Božje želje, vendar v vsakem primeru to pomeni pomanjkljivost za nas in YNRQþnem
mi izgubljamo.)
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

2WURFLYVHKVWDURVWLLPDMRL]NXãQMHVVYRMRWUPRJODYRVWMR+RþHMRXYHOMDYLWLVYRMRYROMRLQSUL
tem naletijo na ovire (npr. starše). 9HþLQRPD WUPRJODYR vztrajanje pri svoji volji prinese le
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težave. Na tem mestu lahko naredite prehod na Božje ljudstvo in njegovo takratno željo/voljo.
ýHSUDY MLK MH %RJ SR 6DPXHOX VYDULO je ljudstvo vseeno želelo kralja. Takratno vodenje
ljudstva je bilo po sodnikih, duhovnikih in prerokih in je bilo nekaj vsakdanjega. V takratnem
þDVXQLVRåLYHOLRGGDOMHQRRGYODGDMRþHRVHEH. Vodenje ljudstva je prevzela oseba, ki je bila
postavljena od Boga in je bila vodena od Boga in je þXWLODBoga. To mora biti osnova vašega
SRVUHGRYDQMD RWURNRP NDMWL GUXJDþH QH ERGR UD]XPHOL neodgovorno dejanje ljudstva.
Najboljše je, da na kratko razložite, kako je Bog do tedaj vodil ljudstvo. Potem pa je ljudstvo
izbralo povsem novo obliko vladanja. Monarhija nadomesti teokraciMR ýORYHN jim je ljubši
NRW%RJ7DWUPRJODYRVWSRYOHþH]D sabo velike težave.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 9VDNHPX RWURNX GDMWH EDUYLFR HQDNH EDUYH QSU þUQR  YHQGDU ] L]MHPR GD en otrok
dobLGUXJREDUYR PRJRþHUGHþR = barvico naj nekaj narišejo (morda nekaj v skladu
z današnjo zgodbo npr. NUDOMD  ýH] þDV QDM RWURN NL LPD EDUYLFR GUXJH barve, vrže
barvico v kot in zahteva enako barvo kot jo imajo RVWDOLRWURFL þUQR 7DNRboste imeli
dREHU]DþHWHN]DYUHþL%RJD
3.2.2 Na tablo narišite skupino ljudi, kjer MHHQþORYHN]DJODYRYHþMLod
drugih. Potem dovolite, da otroci povedo, kaj opazijo in kakšna je
QMLKRYDSUHGVWDYDRYHþMLKLQPRþQHMãLKPRåHKOMXGHK
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3ULSRYHGXMWH ]JRGER L]YOHþNH  V SRPRþMR VOLN JOHM SULSRPRþHN E). Pri tem poudarite
QDVOHGQMHWRþNH
- Ljudje KRþHMRLPHWLNUDOMDQRþHMRYHþGDMLKYRGL%RJ.
- Slika 1 – Bog je zaradi tega žalosten, vendar dovoli, da se zgodi to, kar želi ljudstvo.
- Slika 2 – Samuel mora ljudem povedati, kakšna je kraljeva pravica.
- Slika 3 – Savel (= izprošen) pride na kraj, kjer je SamuHO 6DYHOLãþHRVOLFR LQ %RJ
Samuelu pokaže, da naj bo Savel kralj.
- Slika 4 – Savel je maziljen ]DNUDOMD ]QDN]DRSUHPR]DVOXåER NRMHSUãHOþDVGDER
MDYQR SRVWDO NUDOM VH VNULMH 1L SUHSULþDQ R %RåMLK QDþUWLK .HU þXWL GD QH PRUH
izpolnjevati Njegovih nalog, ne more biti dober kralj.
- Na koncu se pojavijo ljudje, ki SavOD ]DQLþXMHMR LQ PX QH SULQDãDMR GDULO. Med
ljudstvom je prepir in razdvojenost in to ne more biti dobro.
3.4 UTRJEVANJE

'YHãNDWOL UD]OLþQLK velikosti) postavite na mizo. Ena YHþMD MHOHSRSLVDQDGUXJDMHVLYDin
QHSULYODþQD VDM QLPD QD VHEL QLþ SRVHEQHJD 9 SLVDQRškatlo položite majhnHNDPHQþNH DOL
stiropor, v sivo škatlo pa po en bonbon za
vsakega otroka. Potem dovolite otrokom, da
izberejo, NDWHUR ãNDWOR ERGR RGSUOL 9HþLQD ER
hotela odpreti pisano škatlo. Dovolite, da
odprejo škatlo, ampak v škatli so le kamni.
Potem odprite ãNDWOR NL QL QLþ SRVHEQHJD LQ
vsak otrok dobi bonbon. Pojasnite bistvo, da
ljudje vedno želimo tisto, kar je lepo na izgled,
kar pa ne pomeni, da je to tudi dobro. Tako je
bilo tudi pri Savlu.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

âHHQDRVQRYDYGDQDãQMHPþDVXMHª'REURMHGDQDPXJDMD kar dela in si želi YHþLQD© Pri
WHPMHþORYHNVVYRMLPL PDQLSXOLUDQLPL SRWUHbami merilo vseh stvari. Sveto pismo ne pozna
WHJDQDþLQD%RJ kot stvarnik postavlja merila. Njegova volja (tudi za osebno vodilo življenja)
MH RGORþLOQD =DWR SRXGDULWH GD MH QDMEROMãH þH svoje življenje predamo Njemu, da ga On
vodi. Poudariti morate, da je menjava Božjega vodstva za kralja Savla prinesla le
pomanjkljivosti. Lahko pokažete, da je Bog tisti, ki daje, medtem ko je »pravica kralja«, da
vzame. Pomembno je, da vidimo stvari tudi iz Božje perspektive in da ne sodimo le s
þORYHãNHJDVWDOLãþD
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor: povejte o dogodku, ko ste delovali v nasprotju z voljo svojih staršev ali
XþLWHOMHY NDU VWH SR]QHMH REåDORYDOL =DNDM" QD VSORãQR Y]JRMLWHOMLXþLWHOML mislijo
dobro, þHSUDYVHWRPRUGD ne vidi).
4.2.2 Otroci naj povedo, kaj jim pride na misel ob pojmu »kralj«. Verjetno bodo omenili vse
tisto, kar je povezano z bogastvom. Potem jih vprašajte od kod pride bogastvo. Tako
imate možnost na osnovi davkov in daril govoriti o današnji zgodbi.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dopolnitev k WRþNL:
Potem, ko ste povedali zgodbo po SUHGODJDQLK WRþNDK glej 3.3  VH RVUHGRWRþLWH ] RWURFL QD
odlomek 1 Sam 8,11-18. 2WURFLQDMVSRPRþMRRGORPNDL]SROQLMRQDVOHGQMRWDEHOR
Bog daje:
Radost, veselje
(izhod iz Egipta)

Kralj jemlje:
5H]XOWDW NULNL QD SRPRþ
služenje, biti služabnik

Izraelska dežela

Polja (najboljša), vinogradi,
ROMþQLQDVDGL

Bogastvo (npr. Abraham)

Desetina od žetve, desetina
od živali

Njegov sin

6LQRYLLQKþHUH itd.

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 ,]MDYHL]WRþNHQDSLãLWHQDPDMKQHOLVWHSDSLUMD– kartice. Otroci naj potegnejo eno
kartico in uvrstijo oz. pripišejo k ustreznemu dogodku npr. »Vodil je Izraelsko
ljudstvo iz Egipta v svobodo« ali »V]HOMHQMLKRYHVLQRYHLQKþere«.
4.4.2 Na tablo napišite vodilno misel (»Kdor dela proti Božji volji, žanje pomanjkljivosti«)
LQSRþDNDMWHNDNRERGRotroci bodo reagirali. Nato poudarite povezavo med zgodbo in
SUDNWLþQLPLSULPHUL QXMQDODåSUepisovanje v šoli, neposlušnost …). Kje spoznavamo
Božjo voljo? (V Svetem pismu).
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5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Narišite dve poti. Na eni poti so naj UD]OLþQH%RåMH]DSRYHGLQDGUXJL
poti pa naj ni nobenih zapovedi. Hitro nam postane jasno, kaj želi zlata
vrsta VSRURþLWL
7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE
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11. lekcija

%2*=$95Õ(6$9/$
SVETOPISEMSKI TEKST:
1. Samuelova 15
ZLATA VRSTA:
»Za Gospodom, svojim Bogom, hodite in njega se bojte; njegove zapovedi izpolnjujte, njegov
glas poslušajte, njemu služite in njega se držite!«
5. Mojzesova 13,5
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Izraelsko ljudstvo je po svoji želji dobilo Savla za kralja. Bog je z njim, daje mu modrost in
celo dar preroštva. Od Boga dobi »drugo srce« in Božji duh pride nadenj (1 Sam 11). Savel
SUHPDJD $PDOHþDQH Samuel je zapustil javno službo v Izraelu, ni pa vzpostavil molitev in
XþHQMHNDNRELWLQDªGREULLQSUDYLSRWL© (1 Sam 12). Savel postopa nepremišljeno, s tem da ne
þDND 6DPXHORY SULKRG NL SULGH ãHOH þH] VHGHP GQL 6DP GDUXMH GDULWHY þHSUDY WR QH VPH
kajti darovanja je predpisano zgolj za duhovnike (1 Sam 13). Na prve Samuelove pritožbe ima
Savel izgovore, ki pa ne veljajo pred Bogom. Savel prejme sodbo nespametnega dejanja in
neposlušnosti Božjim zapovedim. Mora spoznati, da njegovo kraljestvo nima obstoja in da si
je Gospod poiskal kralja po svojem srcu. Savel premaga še Filistejce, a pri tem spet dela
QHSUHPLãOMHQRSULþHPHUYVDNHJDSUHNROQHNLERNDMMHGHOGRNOHr Filistejci ne bodo poraženi
(1 Sam 14). 3UDY6DYORYVLQ-RQDWDQNLQLYHGHORRþHWRvi zaprisegi, poizkusi malo medu in
VNRUDMSRVWDQHåUWHYRþHWRYHJDQHVSDPHWQHJDGHMDQMD 3RWHPVHSRURþDGD6DYHOYVHQDRNURJ
premaguje svoje sovražnike. Petnajsto poglavje ne opisuje Savlovo zmago nad APDOHþDQL
DPSDNYQRYLþQR neposlušnost (1 Sam 15). Bog je zapovedal, naj z zDNOHWYLMRSRNRQþDMRYVH
SUHåLYHOH$PDOHþDQHWRGD Savel prizanese kralju Agagu in najboljši živini. Zato je Bogu žal,
da je postavil Savla za kralja in SUHNR6DPXHODPXVSRURþLQMHJRY GRNRQþHQSURSDG6DYHOMH
sicer uvideven, ker je pregrešil, ne kaže pa nobenega obžalovanja. Samuel, ki je bil neke vrste
6DYORYVYHWRYDOHFVHYHþQHVUHþDV6DYORPNDUMHWXGL]QDNGD%RJQLYHþV6DYORP
1.2 OSEBE

-

-

Savel (glej 10. lekcijo).
Samuel (glej 8. lekcijo).
Amalek: mLãOMHQR MH OMXGVWYR $PDOHþDQRY ki so v Svetem pismu omenjeni kot
SRVHEQLQDVSURWQLNL,]UDHOD%RJMHLPHOYRMQR]$PDOHþDQLL]JHQHUDFLMHYJHQHUDFLMR
=PDJDLQXQLþHQMH$PDOHþDQRYNLJDMHQDSRYHGDO%LOHDPMHXUHVQLþHQRSR'DYLGX
(1 Sam 27,8; 30,17-18) in Simenovih potomcih (1 Krn 4,42-43).
Kenejci: verjetno midijanskega rodu, Mojzesov tast je imenovan Kenejec (2 Mojz
17,16; 5 Mojz 25,17-19; 4 Mojz 24,20).
Agag (JRUHþVLOHQ NUDOM$PDOHþDQRY.
Bojno ljudstvo (v. 4).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Telaim oz. Telem (v. 4): mesto v Judeji (Joz 15,24), zahodno od južnega dela Mrtvega
morja, sosednje mesto je bilo Zif.
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-

Mesto (v. 5): DPDOHþDQVNRmesto na jugu dežele, mejno REPRþMHQDSRWLY(JLSW QL
možno WRþQRGRORþLWL .
Havila in Šur: mesti na meji dežele na poti v Egipt.
Karmel: mesto v Judovem pogorju (v Judi, Joz 15,55)
Gilgal (glej OHNFLMRYXþEHQLNX).
Gibea (glej 10. lekcijo).

1.4 ý$6 DOGAJANJA

Med 1050 in 1030 pr. n. št.
1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 3: »z zakletvijo« = Bog MH GDO GRORþHQH SULORåQRVWL GD VR ELOL OMXGMH åLYDOL
predmeti ljudstvu odvzeti in so pripadli Njemu. Taki »izgnanci«sRPRUDOLELWLXQLþHQL
(ubiti) ali pa so bili Bogu darovani kot žrtev (JOHMWXGLOHNFLMRYXþEHQLNX, 1.5).
- Vrstica 4: »sklical« REYH]XMRþLPRåMHNLVRSULSUDYOMHQLQDSULKDMDMRþRYRMQR.
- Vrstica 11: Božje obžalovanje = tukaj ni obžalovanje v smislu, da naj se ne bi zgodilo
GRORþHQR GHMDQMH ampak bolj žalost nad tem kar se je zgodilo ali kot sam razvoj
dogodkov.
- Vrstica 12: postavil si je spomenik = spomenik, ki so ga postavili kot spomin na
poseben dogodek, velikokrat kot kultni spomenik (glej 2 Sam 18,18).
- Vrstica 27: ª]JUDELONRQHFQMHJRYHJDSODãþD© WRGHMDQMHNDåHåDORVWJUR]RLQRGSRU.
Dejanje odtrganja vrhnje obleke je v prvotnem pomenu bil znak gobavosti (3 Mojz
13,45).

2. VODILNA MISEL
Bog ne more uporabiti neposlušne ljudi.
Druge možnosti:
- Božja navodila sHPRUDMRWRþQRXSRãWHYDWLLQMLP moramo QDWDQþQRslediti.
- 6DYHOLãþHþDVWSULOMXGHKLQQHSUL%RJX
- Tudi »malo« neposlušnosti je greh.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

2WURFL LPDMRNOMXEVWURJLPQDYRGLORP VYRMLK VWDUãHY DOL XþLWHOMHYsvoje poglede. Pomembno
je, da jim pokažete, da ima njihova poslušnost pozitiven cilj. Neposlušnost je upor, na koncu
tudi proti Bogu. Prvi greh je nastal zaradi neposlušnosti. Druga misel je, da so otroci takrat,
ko QDUHGLMRQHNDMQDUREH]HORYQHWL]DQHNRGHOR SRVSUDYOMDQMHNDUMHGUXJDþH]HORUHGNR 
Tudi takšno obnašanje lahko uporabite kot poduk za ta odlomek. Ravnanje zoper Božje
navodilo GD QL SRWUHEQR XPRULWL PRå åHQD RWURN LQ GRMHQþNRY PRUD ELWL RWURNRP SRGDQR
zelo sNUEQR0RJRþHWRODKNRSRMDVQLWH WDNRGDVRELOL$PDOHþDQL]HOR]OREQLLQEUH]ERåQi ter
VR]DUDGLWHJDSDGOLSRG%RåMRREVRGER$PDOHþDQLVR%RJDYHOLNRNUDW]DYUJOL (primerjaj z 2
Mojz 17,14). Sedaj je moralo celotno ljudstvo umreti. Podobne težave so vidne tudi v 33.
vrstici, kjer pravi: »Agag je bil presekan pred Gospodom v Gilgalu«.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Otroci QDMSRYHGRþHVRELOLNGDMmalo neposlušni.
3.2.2 Primerjalna zgodba: 20 otrok je v skupinL QHGHOMVNH ãROH  RG WHK SRY]URþD nemir,
WDNR GD QL PRJRþH SRYHGDWL biblijske zgodbe. Otroci, ki delajo nemir, morajo ven.
Dovolite, da oWURFLSRYHGRNDMVH]JRGLþHVDPRRWURFi, ki delajo nemir gredo ven.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte po naslednjih korakih (JOHMSULSRPRþHNb):
- Slika 5 – Naloga dana od Boga, da se borijo proti Amaleku in ga premagajo.
- Slika 6 – Bog pomaga v boju. Savel ni poslušen Bogu. Agag ostane pri življenju in
tudi veliko živali ostane živih.
- Slika 7 – Savel si postavi spomenik.
- Slika 8 – Samuel PRUDSRVUHGRYDWLVSRURþLOR R %RåML VRGEL SURSDGD. Savel moli,
toda med Savlom in Bogom je greh. Namig: Bog še naprej skrbi za svoje ljudstvo
in jim dá novega kralja (David).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Premišljevanje in pogovor o tem, da Bog ne more XSRUDELWLQHþLVWHJDþORYHNDzaradi
greha (glej 2). Na uro verouka prinesite kozarec (ali prozorno steklenico), ki je
QDSROQMHQVþLVWRYRGR=Ddemonstracijo nekaj vode popijte. Potem v kozarec stresite
QHNDMVPHWL ]HPOMDþUQLORLSG.). Voda postane motna in uma]DQDLQQLYHþSLWQD
3.4.2

Na kratko obnovite prejšnjo (glej 10. lekcijo) in današnjo lekcijo. Nato otrokom
razdelite kopije SULSRPRþNDELQE, kjer naj slike razvrstijo in pobarvajo.

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 11 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejših otrocih je v ospredju misel, da moramo Božjo besedo pazljivo in WRþQRbrati ter ji
tudi slediti.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Primerjalna zgodba: Podpišemo kupoprodajno pogodbo o nakupu rabljenega
avtomobila. Pri prvi vožnji se avto pokvari. Obrnemo se na prejšnjega lastnika, ki nam
pove, da nam ne more pomagati. Pokaže nam pogodbo, kjer je na hrbtni strani v
majhnem tisku napisano, da je za vse napake, ki nastanejo, odgovoren kupec. To pri
podpisu pogodbe nismo prebrali in na to nismo bili pozorni. Prebrati bi morali bolj
QDWDQþQR
4.2.2 8þHQMHVSRPRþMRSUHGPHWD(SRWUHEXMHWHNR]DUFD]YRGRLQþUQLORP): V
en kozarec dajte eno kapljico þUQLOD Y GUXJ NR]DUHF SD  NDSOMLF þUQLOD
.DM VH GRJDMD ] YRGR Y REHK NR]DUFLK"9RGDQLYHþXåLWQD =JRGEDQDP
SRNDåH GD MH Y %RåMLK RþHK VODER tudi þH VPR QHSRVOXãQL VDPR Y HQL
stvari. Problem je v neposlušnosti in QHYªNROLþLQL©QHSRVOXãQRVWL
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dopolnilo k WRþNL 3.3:
- Božje navodilo mora biti WRþQR upoštevanRR]ELWLWRþQRSUHEUDQR
- Na Božjo nalogo moramo biti zelo pozorni. 3UDYLþQL PRWLYL QH PRUHMR L]brisati
neposlušnosti. Poudarek na stavku: Poslušnost je boljša kot daritev (v. 22). Naš
odnos z Bogom ne moremo izbolMãDWL þH YHOLNR GHODPR ]DQM Y ELVWYX pa smo
neposlušni. Pred ljudmi lahko nekaj skrijemo, pred Bogom pa ne. V prvi vrsti je
najpomembnejša poslušnost. Nakažite QDPRåQRVWRGSXãþDQja.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Prekopirajte slikovno uganko (JOHMSULSRPRþHND VOLNDSULND]XMHVNRUDMLGHQWLþQL
sliki, ki pa se razlikujeta v 8 podrobnostih 2WURFL VL QDM QDWDQþQR RJOHGDMR VOLNL LQ
SRLãþHMR UD]OLNH Božja predstava o Savlu ni povsem sovpadala s Savlovim
obnašanjem.
4.4.2

Poglobljena misel (glej tudi 3.1 in 4.3): Poslušnost je boljša kot daritev – npr. otrok
SRVWDQHSUHYHþYQHWSRWHPNRMe bil neposlušen. Slabo vest se poskuša prikriti.

4.4.3 Otroci naj odgovorijo na naslednja vprašanja:
a) Kdo je bil prvi kralj v Izraelu? (Savel)
b) .DWHULSUHURNMH6DYOXSRVUHGRYDO%RåMHVSRURþLOR"(Samuel)
c) Zakaj je Savel daroval preden je Samuel prispel? (Njegova vojska je zaradi strahu
pred Filistejci zbežala stran in ker je Savel bil nepotrpežljiv)
d) Kako je bil 6DYHO QHSRVOXãHQ%RJXYELWNL]$PDOHþDQL" (Ni izpolnil Gospodovo
]DSRYHGGDMHSRWUHEQRXQLþLWLSUDYYVHLQYVDNRJDU
e) Kaj je Samuel mislil s tem, ko je rekel Savlu: »So žgalne in klavne daritve
Gospodu YãHþ bolj kakor poslušnost Gospodovemu glasu?« (Bog želi, da
izpolnjujemo njegove zapovedi bolj kot karkoli drugega).
5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
V zlati vrsti je opisanih šest dejavnosti do Boga:
- hoditi za Njim,
- bati se Ga (v smislu strahospoštovanja),
- izpolnjevati Njegove zapovedi,
- ubogati Njegov glas,
- služiti Njemu,
- držati se Ga.
Otroci naj narišejo šest preprostih risb, ki predstavljajo te dejavnosti. Nato naj ob kazanju risb
ponovijo zlato vrsto. Tako si jo bodo bolje vtisnili v spomin. Z otroki v mlajši skupini se
morGDODKNRQDXþLWHOHSUYLGHO]ODWHYUVWHRGYLVQRRGQMLKRYHVWDURVWL
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7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE
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Delovni list 11 – mlajša skupina

raziskovalci
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12. lekcija

SAMUEL MAZILI DAVIDA
SVETOPISEMSKI TEKST:
1. Samuelova 16,1-13
ZLATA VRSTA:
»Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Poznaš moje sedenje in moje YVWDMDQMH RG GDOHþ
razumeš moje misli.«
Psalm 139,1-2
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Po zavrnitvi »kralja po srcu ljudstva« (zavrnitev Savla – glej 11. lekcijo, 1 Sam 15), sledi
izvolitev »kralja po Božjem srcu« (1 Sam 13,14). Samuel je žalosten, ker je bil Savel zavržen
ter ga pošlje iz Rame nazaj v Betlehem (JOHMSULSRPRþHND). Bog si je izbral kralja iz hiše
Jeseja. Naloga ni nenevarna. Praznik prinašanja darov ELQDM6DPXHOXRPRJRþLOGDVHWLKRLQ
na skrivnem reši te naloge. Vsi, ki so povabljeni na darovanje, se morajo prej posvetiti.
3UHGHQVH]DþQHSRJRVWLWHYSDGHRGORþLWHY'DYid, ki je bil osmi, najmlajši Jesejev sin, pride s
polja, kjHUMHþXYDORYFHLQMHPD]LOMHQ za kralja. S tem, ko je David maziljen za kralja, Bog na
WDNUDW ãH QHYLGHQ QDþLQ ustvarja nov odlomek zgodovine. David postane nosilec
SULþDNRYDQHJD0HVLMH'DYLGMHSUDRþH*RVSRGD-H]XVD'DYLGRYRåLYOMHQMHåHNDåH poteze, ki
jih bo imel tudi Mesija (njegova ponižnost, njegovo do takrat prikrito kraljestvo, njegova pot
skozi trpljenje vse do kraljevanja …).
1.2 OSEBE

-

-

-

Bog, Gospod.
Samuel: zvest Božji prerok in sodnik – delno prevzame nalogo sodnika v smislu
vodje (primerjaj s 1 Sam 7,15-16); prestrašeno vprašanje (v. 4) kaže na Samuelovo
zavest sodnika, ki je bil obljubljen za Božjega služabnika še pred rojstvom.
Savel: prvi Izraelski kralj, iz Benjaminovega rodu, ker ni bil poslušen Bogu, ga le ta
zavrže.
Jese: BetlHKHPþDQ %RD]RY LQ 5XWLQ YQXN Ruta 4,22), 'DYLGRY RþH LPHO MH RVHP
sinov (glej tudi 10. in 11. lekcijo).
Starešine v Betlehemu: možje, ki so bili odgovorni za Betlehem.
Sedem Jesejevih sinov: v 1 Krn 2,14 so našteta vsa imena, razen enega. Morda je
potrebno posebej omeniti Eliaba, ki ni nikoli prebolel, da je bil izbran najmlajši brat.
%LOMHSROQOMXERVXPMDLQQHYRãþOMLYRVWL
'DYLG YKHEUHMãþLQLSRPHQLOMXEOMHQþHN -HVHMHYQDMPODMãLVLQOHSPRþDQJovornik,
igral je na strune, zanesljiv in pogumen pastir ovac, mož po Božjem srcu, eden
QDMYHþMLKNUDOMHYLQYRGLMY,]UDHOX

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Rama: tam je živel Samuel (1 Sam. 7,17), v Efraimu (glej 8. lekcijo, 1.3).
Betlehem: približno 9 km MXåQRRG-HUX]DOHPDPHVWRNMHUVRSULþDNRYDOL0HVLMR Mih
5,1).
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ý$6'2*$-$1-$

Približno med leti 1030 in 1020 pr. n. št.Y]DþHWNXNUDOMHYDQMD6DYOD.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 1: zavrgel  %RJ JD QL KRWHO YHþ ]D
kralja, že med njegovim kraljevanjem se je Bog
WDNRRGORþLO
Vrstica 1: rog z oljem = rog ovna, slonova kost,
ki so jih uporabljali za namen maziljenja.
Vrstica 1: Betlehemec = prebivalec Betlehema.
Vrstica 2: junico = žival, ki so jo žrtvovali za zahvalo in molitev.
Vrstica 3: maziliti (glej 10. lekcijo, 1.5).
Vrstici 4-5: vprašanje starešin (glej 1.2).
Vrstica 5: SRVYHWLWH VH  RþLVWLWL VH SULSUDYLWL VHGD EL SULãHO Y %RåMRSULVRWQRVt; biti
primeren za Boga pomeni VHL]RJLEDWLQHþLVWHPX
Vrstica 6: maziljenec= nekdo, ki je poklican, da bi izpolnil posebno nalogo.
Vrstica 13: Gospodov Duh = je tretja oseba Božjega Trojstva, tukaj je omenjen kot
ªRSUHPD©]DL]SROQLWHYGRORþHQHQDORJH.

22. VODILNA MISEL
Bog gleda na srce – Bog pozna naše srcHQMHPXQHPRUHPRQLþSULNULWL
Druge možnosti:
- SUFHNLMH%RJXYãHþMHEROM SRPHPEQR NRW NDWHUDNROL GUXJD ODVWQRVWNLMRLmamo
(npr. Eliab – Davidovo nasprotje).
- %RJ SRNOLþH NRJDU åHOL Bog je in ostane tisti, ki dela. Davida ne izbere zaradi
njegovega izgleda oz. zaradi njegovega znanja, ampak ker Bog tako želi).

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci dandanes vedo prav malo o tem, kako se volijo kralji. Otroci pa se že od majhnega
PRUDMRRGORþDWL QSU s kom se bodo igrali, s kom bodo sedeli v šoli). Velikokrat VHRGORþDMR
VDPRSRVYRMHPREþXWNXNRJDPDUDMRLQNRJDQH. Pokažite na to, da Bog, ki vse vé in vidi, ne
dela takR %RJ JOHGD QD þORYHNRYR VUFH LQ %RJ VH QLNROL QH RGORþL QDUREH Pri tej lekciji
pokažite otrokomNDNR%RJJOHGDQDþORYHND NDNRJDRFHQMXMHNDNRVHYHGQRSUDYRGORþL
kako ljudi usposobi in opremi. (Pozor! Govorite o Božjem klicu v posebno službo, ne
uporabljajte pa te zgodbe za evangelizacijo, kajti Bog izbira po svoji volj iz ljubezni).
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Dogodki iz otrokovega vsakdana: Marko gradi hišo iz lego kock. Med mnogimi
NRFNDPL LãþH SUDY SRVHEQR NRFNR 1MHJRYD VHVWUD ki ga opazuje, mu predlaga, naj
vzame PRGURR]UGHþRNRFNR7RGD0DUNR ãHYHGQRLãþHSUDYSRVHEQRNRFNo, ki bo
šla prav v to luknjo. – Bog iãþHSUDYSRVHEQHOMXGL]DGRORþHQHQDORJH in pri tem ravna
GUXJDþHNRWPLOMXGMH
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3.2.2 S sabo prinesite kocke. Zgradite steno hiše, vendar naj vmes
manjka ena kocka. Med vsemi kockami naj bo samo ena, ki paše
YOXNQMR2WURFLQDMMRSRLãþHMRWRNRFNRNi edina paše v luknjo.
3.2.3 Otrokom pokažite IRWRJUDILMH UD]OLþQLK OMXGL LQ QDM L]EHUHMR HQR RVHER moški,
zdravnik, vzJRMLWHOMLFDXþLWHOMLFDåHQVND…) in povedo, ]DNDMVRVHWDNRRGORþLOL Ali
lahko po izgledu na fotografiji GRORþLPRNDNãQHVRWHRVHEHLQþHVRXVSRVREOMHQH]D
to, kar delajo? ( Ne moremo. .DMELELORSRPHPEQRYHGHWLRGRORþHQLRVHEL"
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo se dá dobro pripovedovati, sDM YVHEXMH ]HOR QDSHWH WUHQXWNH LQ SUHVHQHþHQMD Qpr.
VWDUHãLQH VR SUHVHQHþHQH QDG 6DPXHORYLP Srihodom. Jesej je radoveden, kaj KRþH 6DPXHO
6DPXHO MH UDGRYHGHQ NRJD ER %RJ L]EUDO 'DYLG MH SUHVHQHþHQ GD PRUD priti k Samuelu).
Pozorni bodite WXGLQDQDVOHGQMHWRþNH
c zgodovinska povezava (otroke spomnite na 11. lekcijo, eventualno jim lahko pokažete sliko
SULSRPRþNDE), Savel je bil zavržen zaradi svoje neposlušnosti.
d Bog dá Samuelu nalogo.
.WRþNDPe, P in Q ODKNR]DLOXVWUDFLMRXSRUDELWHSULSRPRþHNE
e Jesejevi sinovi se predstavijo Samuelu. Bog mu pove svoje mnenje (v. 7).
P Pošljejo po Davida na polje. Kdo je David? (v. 11 in 12).
Q Samuel mazili Davida.
Z vprašanjem »Zakaj je Bog izbral ravno Davida?« lahko preidete na pripovedovanje (glej 2).
Druge možnosti za oris:
a) Med pripovedovanjem rišite ljudi na tablo: Jeseja,
Samuela, potem enega sina za drugim, prihod
Davida, njega na koncu obkrožite in mu narišite
krono na glavo.
b) Zgodbo lahko pripovedujete WXGLVSRPRþMRslik iz flanela.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Igra (lahko jo uporabite tudi za uvod): Pripravite lepo zavite
škatle in otroci si naj izberejo eno. V lepo zavite škatle dajte
same neuporabne stvari. V najbolj preprosto škatlo pa dajte npr.
þRNRODGR2WURFLPRUDMRUD]XPHWLGD]XQDQMRVWQLSRPHPEQD

3.4.2

Igra: 9VHRWURNH]EHULWHYNURJLQGRORþLWHHQega, ki bo »Samuel«. Pojasnite jim, da bo
»Samuel« prišel v Jesejevo hišo, ostali otroci pa bodo igrali Jesejeve sinove. Ko
ª6DPXHO© ]DPLåL GRORþLWH HQHJD RWURND NL ER ª'DYLG© WDNR GD ERGR RVWDOL RWURFL
vedeli, kdo mora biti maziljen. Nato naj »Samuel« RGSUH RþL JUH QDRNURJ GR
posameznega otroka in vpraša: »Ali je ta pravi?« Ostali otroci naj odgovorijo: »Ne, to
ni ta pravi.« oz. »Ja, to je ta pravi.« Ko »Samuel« najde »Davida«, postane ta otrok
»Samuel«. Igro igrajte, dokler vsi otroci ne pridejo na vrsto, da odigrajo vlogo
Samuela ali Davida.

3.4.3

Raziskovalci: Delovni list 12 – mlajša skupina.

84

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

ýLP VWDUHMãL VR RWURFL YHþ VH PRUDMR RGORþDWL NGR ER SUHGVHGQLN UD]UHGD kdo bo igral v
kakšnem moštvu, v kDWHUHP ãSRUWX 2GORþLWYH RWURN VR ODKNR YHOLNRNUDW radikalne in
HNVWUHPQH 1D NDM JOHGDMR NR VH RGORþDMR" %RåMD ]JRGED SD QDP NDåH QD WR GD %RJ ]D
pomembne naloge velikokrat izbere slaboWQH QHXSRUDEQH QHSRXþHQH ljudi (glej tudi 3.1).
Obstajata vsaj dva razloga zakaj:
a) Bog ocenjuje lMXGLGUXJDþH%RJJOHGDQDVUFH primerjaj s 1 Kor 1,25-28).
b) %RJåHOLELWLSRYHOLþDQ þHELVH]PDJHGRELYDOH]YHOLNLPLãWHYLONDPLLQþORYHãNLPL
sposobnostmi, bi slava pripadla ljudem. Toda Bog želi z majhnimi sredstvi delati
velike rHþLWDNRGDELELO2QSRYHOLþDQ).
Da bi otrokom pomagali N GUXJDþQHPX UD]PLãOMDQMX jim povejte zgodbo o izboru Savla,
Davida in o tem kako je Samuel razmišljal o Eliabu.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor (glej tudi 3.4.1)2WURFLQDMQDãWHMHMRRVHEHNLMLKMH%RJXSRUDELOþHSUDYEL
PRUGDPLSULþDNRYDOLGUXJDþH3ULPHUL-H]XVRYLXþHQFL PLELPRUGDQDPHVWRULELþHY
izbrali šolane ljudi), Gideon in njegovih 300 vojakov (mi bi morda rekli – þLP YHþ,
tem bolje), Gospod Jezus (Mesija ni Herodov prestolonaslednik, ampak je Mesija
»sin« tesarja).
4.2.2 6NXSDM]RWURFLQDSLãLWHþODQHN]Dª%HWOHKHPVNHQRYLþNH©]QDVORYRP:
»Kaj pomeni Samuelov obisk?«
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dopolnitev k WRþNL
K c: Lahko poglobite zgodovinsko ozadje in povežete z 11. lekcijo (glej 3.3 in SULSRPRþHN
12/b).
K d: Nevarna naloga (v. 2  %RåMD QDORJD SRPRþ LQ 6DPXHORYD SRVOXãQRVW SRW GR
Betlehema, prihod v Betlehem (JOHM ]HPOMHYLG SULSRPRþND D), odziv starešin (Le kdo bi
vedel, kaj so imeli na vesti. Z olajšanjem so si oddahnili: »Ah, darovanje.«), priprave na
darovanje (bogoslužje).
K e: Samuelovo razmišljanje medtem ko spoznava sedem sinov.
K P in Q: David maziljen za kralja. Lahko nakažete na nekatere lekcije, ki se jih je David
QDXþil že kot pastir in jih je lahko pozneje kot kralj uporabil. Kralj ne bo postal kraljev sin,
DPSDNSDVWLUþHN
K SULSRPRþNXE: PDQMNDMRþHQDSLVHODKNRYSLãHWH med pripovedovanjem, ali pa to naredite
na koncu pri obnovi (glej 4.4.1). Naslov je lahko: David – Bog izbere moža po svojem srcu.
Prvi del: David, Jesejev sin, iz Betlehema. Drugi del: David, pastir. Tretji del: David,
maziljenec.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otrokom razdelite kopijo SULSRPRþNDE in QDþUWHQDMYSLãHMRREUD]ORåLWHYSULYVDNL
sliki.
4.4.2 Pogovor o povezavi med to zgodbo in zgodbo o Mesiji (glej 1).
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4.4.3 8JDQNDVVUþNL– SULSRPRþHNF (rešitev: Bog pa gleda na srce); v povezavi s tem se
lahko pogovorite tudi o zlati vrsti.
4.4.4 Otroke vprašajte: Kako si vi predstavljate þORYHND ki bi ga Bog izbral za kralja? Na
tablo narišite dve kroni, eno z imenom Savel, drugo z imenom David. Nato se
pogovarjajte kakšen naj ne bi bil oz. kakšen bi naj bil vsak od njiju. Pomembne stvari
ODKNRQDSLãHWHQDþUWH v srcu in s tem še enkrat poudarite, da Bog gleda v srce.

5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Vsako besedo zlate vrste napišite na srce iz papirja in pritrdite na tablo. 0HG XþHQMHP
vsakokrat odstranite eno besedo oz. srce.
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7. PRIPOM2ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNF
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13. lekcija

DAVID IN GOLJAT
SVETOPISEMSKI TEKST:
1. Samuelova 17
ZLATA VRSTA:
»Blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo zaupanje.«
Jeremija 17,7
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Opisano je še eno poglavje boja med Izraelci in Filistejci. Kljub uspehom Samsona, Samuela,
Jonatana in Savla je bila situacija naslednja (primerjaj s 1 Sam 13,16):
Izraelci še niso imeli dežele popolnoma v rokah. Nekatera pomembna mesta, kot npr,
Jeruzalem, še niso bila v njihovi lasti. Obramba je dobila pravo podobo šele s pridobivanjem
pravice do kraljestva (primerjaj s 1 Sam 8,10-22)9RMDãNLXVSHKLR]QHXVSHKLVRELOLPRþQR
povezani z bojno opremo, ki je primanjkovala, Savlu pa je primanjkovalo tudi navdušenje in
duhovnost. 9RGLO JD MH QDSDþHQ GXK (1 Sam 16,14). Dejstvo, da ga je Bog zavrgel, ga je
povsem ohromelo. Njegova kakovost vodje je povsem propadla (primerjaj s 1 Sam 17,11).
'RNRQþQD]PDJDQDG)LOLVWHMFLWDNRQLELODPRåQD7DNRVRLPHOL)LOLVWHMFLãHGROJRYSOLYQD
Savlovo vladanje in so predstavljali stalno prisotno grožnjo (primerjaj s 1 Sam 13,3 straža v
Gebi; 13,17-18, 22; 14,11; 17,1-3). 9'DYLGXMH%RJYLGHOERGRþHJDNUDOMD2QQDMELSRVWDO
pravi Izraelski odrešitelj. To situacijo lahko vidimo v 17. poglavju. Na eni strani kralj Savel,
nesposoben vodja naroda, ki se zdi kot ohromel zaradi PRþL)LOLVWHjcev, kar ponazarja velikan
Goljat. Na drugi strani pa vidimo Davida, ki z zaupanjem v Boga, z najbolj preprostim
QDþLQRPSUHPDga to silo ter s tem pokaže kvalitete, ki jih ima pravi kralj.
1.2 OSEBE

-

-

FLOLVWHMFLªYHþQL©VRYUDåQLNL%ožjega ljudstva (JOHMOHNFLMRSULSRPRþHND).
Savel: kralj, ki še vlada, vendar ga je Bog že zdavnaj zavrgel (primerjaj z 12. in 14.
lekcijo).
Goljat: Verjetno potomec velikanov, ki so omenjeni v 5 Mojz 2,20. Najbrž je bil vojak
v službi Filistejcev.
David: od Boga izEUDQNUDOMQD]DþHWNXGROJHJD%ožjega šolanja (primerjaj z 12. in
14. lekcijo).
Eliab, Abinadáb, Šamá: Jesejevi najstarejši sinovi (primerjaj s 1 Sam 16,6-8)
Podobno kot pri Jožefu je imel David VWDUHMãHJD QHYRãþOMLYHJD EUDWD glej tudi 12.
lekcijo).
-HVH'DYLGRYRþH.
Izraelovi možje: verjetno Savlova vojska (primerjaj s 1 Sam 13,1-2 in 14,52).
Abner: Savlov svak in vojskovodja.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Efes Damim = med Sohojem in Azeko (glej 12. lekcijo, ]HPOMHYLG SULSRPRþND D):
strateško pomembna meja med Izraelom in Filistejo, odkoder vodijo v Benjaminovo in
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Efraimsko pogorje številne poti in doline (primerjaj z navedbo kraja in poti pobega
Filistejcev v 1 Sam 14,4, 23, 31). Izraelci so zasledovali svoje sovražnike vse do Gata in
Ekrona (JOHMOHNFLMRLQSULSRPRþHND).
ý$6'2*$-$1-$

1D ]DþHWNX 6DYORYHJD YODGDQMD =DþHWNL RVYRERGLOQLK ERMHY Savla in Jonatana proti
Filistejcem so še v teku. Pozneje je prevzel David vodstvo v bojih (primerjaj s 1 Sam 18,6-7,
30; 19,8)*ROMDWVHMHGQLQRUþHYDOL],]UDHOFHY (v. 16).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 2: Terebintova dolina = dolina z drevesi, ki nudijo senco, dobro pri bojih, ker
QXGLMRVNULYDOLãþH.
Vrstica 4: »šest komolcev in eno dlan« = približno tri metre.
Vrstica 5: »SHWWLVRþãHNORYEURQD« = približno 55 kilogramov.
9UVWLFD ªWNDOVNRYUDWLOR© SUHþNDQDREHKNRQFLKVWDWYHNMHU MH ELOD SULþYUãþHQD
osnovna nit. S tem so lahko dosegli dovolj debeline.
Vrstica 7: »šeststo šeklov železa« = približno 7 kg.
Vrstica 8: bojne vrste  YHUMHWQR WDNUDWQL QDþLQ ERMHYDQMD, uporabljen, ko sta z
JOHGLãþD GREUHJD VWUDWHãNHJD ERMQHJD SRORåDMD SR]LFLMVND YRMQD LQ IURQWDOHQ QDSDG
obljubljala malo uspeha; morda kaže tudi arogantnost Filistejcev, ki so se s svojimi
nasprotniki tako navidezno »igrali« (primerjaj z vrsticami 10, 11, 16).
Vrstica 17: škaf = okrog 22 litrov.
Vrstici 17 in 18: praženo zrnje, hlebi in sir = verjetno je bilo delno
oskrbovanje tistih, ki so se bojevali, naloga družine.
Vrstica 18: mezda = dokaz, da so svojci, ki so na bojnem polju,
nepoškodovani.
Vrstica 39: ni imel PRþL KRGLWL ] ERMQR RSUHPR = opremo ni imel
vsakdo v Izraelu (primerjaj s 1 Sam 13,19-21). Pomenilo je bodisi da
David ni bil vajen take opreme, ali pa mu je bila enostavno prevelika
(primerjaj s 1 Sam 10,23; 6DYHOMHELOYHOLNPRå]DHQRJODYRYHþMLRG
ostalih).
Vrstica 40: IUDþD (glej skico zraven)

2. VODILNA MISEL
Bog nagradi zvestobo v veri in pripravljenost se postaviti Njemu v slavo.
Druge možnosti:
- Bog tistemu, ki mu zaupa, stoji ob VWUDQL WXGL Y WHåNLK VLWXDFLMDK LQ JD QH UD]RþDUD
Stvari, ki se nam zGLMR QHPRJRþH %RJ QDUHGL PRJRþH primerjaj z Lk 18,27). Prav
otroci doživljajo dan za dnem situacije, ki se jim zdijo nerešljive.
- Otrokom pokažite, GDMHYHUDQDþLQåLYOMHQMDLQGDMHQHXSRUabljamo samo takrat, ko
VPRYVWLVNL 'DYLGMHGRåLYHOþXGRYLWR%RåMRSRPRþ ker je tudi v majhnih stvareh
zaupal v Boga – primerjaj s 1 Sam 17,34-37).
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3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Omenite nekaj stvari za primerjavo glede na izkušnje otrok. Kajti tudi v njihovih življenjih
prihaja do situacij, ki se zdijo brezizhodne, kR VH MLP RNROLãþLQH R] RVHEH XþLWHOML RGUDVOL
YþDVLK WXGL VWDUãL YUVWQLNL  ]Gijo kot grožnje, ki jih sami ne morejo premagati. Otroci
doživljajo situacije, NRVHSRþXWLMR kot da smo jih pustili same (npr. v temi, ko so osamljeni,
]DSXãþHQL 7XGL]DUDGLSULSDGQRVWLQHNL NUãþDQVNLVNXSQRVWLR]FHUNYL lahko otroci že zgodaj
]DþXWLMo, ko da se jim drugi posmehujejo GD VH GUXJL RWURFL QRþHMR GUXåLWL ] QMLPL (v vrtcu,
šoli, na cesti). Morda to doživljajo NRWGDVR]DSXãþHQLGUXJDþQLþHSUDYVHSRVWDYLMR]D%RåMR
slavo (QSUþHQHODåHMRþHQLVRSRUHGQLLQQHQDJDMDMR 
Na podlagi zgodbe o Davidu in Goljatu lahko otrokom pojasnite, da nam ni treba skrbeti, ko
se znajdemo v nevarnih situacijah. Zaupati moramo le v Boga, ker on vse vidi in vse vodi.
=DWR VPR ODKNR PRþQL LQ SRVWDQHPR Y GRORþHQLK WUHQXWNLK DNWLYQL %RJ MH ]YHVW WRGD On
oGORþD, kdaj bo posredoval in kdaj nHER%RJQHGHODVDPRXPHYQR1DQMODKNROHþDNDPRY
zaupanju. Prav otroško vero pa %RJQHåHOLQLNROLUD]RþDUDWL
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 =JRGED 0DUNR MH PODMãL GHþHN NL JD QD ãROVNHP GYRULãþX MH]L LQ YþDVLK SUHWHSH
starejši Manuel. Vedno, ko gre Marko iz šole domov, ga je strah, da bi VUHþDl Manuela.
0DUNR MH SUHPDMKHQ LQ SUHVODE GD EL VH EUDQLO SURWL 0DQXHOX $ ODKNR SULþDNXMH
SRPRþRG%RJD"
Prehod: Izraelci so doživeli podobno situacijo. Opravka so imeli s sovražnikom, ki je
ELOPRþQHMãL od njih. O tem, kako so GRåLYHOL%RåMRSRPRþ govori današnja zgodba …
3.2.2

Uvod s fotografijo (starši držijo otroka za roko): Zakaj morajo starši otroka držati za
roko? Pogovor o situacijah, ko se otroci sami ne morejo znajti. Naj otroci povedo o
VLWXDFLMDKNRVDPLQLVR]PRJOLLQVRUDELOLSRPRþQHNRJD
3UHKRG%RJMH]DQDVNRWRþHNLQDVåHOLSULMHWL]DURNRLQQDVYRGLWL,]UDHOFLVRWR
pozabili in so zaradi tega v boju proti sovražniku zašli v velike težave …

3.2.3 Uvod s predmeti: S sabo prinesite Davidovo pastirsko opremo (IUDþD SDOLFD WRUED 
.DMELVH]JRGLORþHELVHRGSUDYLO s tako opremo v boj? (GOHMSULSRPRþHND).
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte SRQDVOHGQMLKWRþNDK XSRUDELWHODKNRVOLNHSULSRPRþNDb ali slike iz
flanela):
c Bojne vrste si stojijo nasproti. Goljat, prednji borec, stopi naprej in zasramuje Izraelce in
njihovega Boga. V izraelskih vrstah strah in trepet: Ali lahko še enkrat zaustavijo Filistejce?
d Savel, vodja izraelske vojske, bi se moral dejansko zoperstaviti Goljatovemu izzivanju,
vendar je prestrašen. Zaradi Savlovega strahu so prestrašeni tudi ostali vojaki. Pojasnite kako
je Savlu primanjkovalo vere.
e David, pastir ovac. 2þH-HVHPXQDURþLQDMRGQHVHåLYHåDEUDWRP PonD]RULWHRþHWRYRVNUE
]DVLQRYH'DYLGRYRSULþDNRYDQMH.DMJDþDND na bojnem polju?
P David vidi kako se postavljajo bojne vrste, prav tako sliši Goljatovo zasramovanje. David
MH]DþXGHn, ker so Izraelci tDNRQHPRþQL Zaradi zgodb, ki jih je slišal (Gideon, Jozue, Barak)
MHSULþDNRYDOQHNDMGUXJHJD
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Q Davidov pogovor z bojevniki in s svojim najstarejšim bratom – QMHJRYR QDWDQþQR
poizvedovanje, njegov pogled na Goljata. ZDþXGHQMHPRåQDG'DYLGRP.
R David pred Savlom. Pove o svoji veri in o izkušnjah z Bogom, ki jih je doživel kot pastir
ovac. V nasprotju s Savlovim razmišljanjem – bojna oprema / pastirska oprema? Kaj bo
David izbral za boj?
S David v boju proti Goljatu. David se postavi za Božjo slavo.
T Posledice zmage: Filistejci, ki ]EHåLMRLQYULVNDMRþL,]UDHOFL Savel postavi Davida v svojo
službo. Opišite, kaj mislijo vojaki in Savel o David …
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Pogovor o doživetjih, ko smo se postavili za Božjo slavo (primerjajva s 3.1).
3.4.2

Obnova Davidovih lekcij (12. in 13. lekcija) s
SRPRþMRVOLNQSUQDUHGLWHSODNDWVNDPHQþNL
LQIUDþR JOHMSULSRPRþNDELQ 13/b).

3.4.3 Igra: Z lepilnim trakom nalepite papirnati
krožnik na zid YYLãLQLRþLYDãLK otrok. Ta tleh
] EDUYQLP WUDNRP R]QDþLWH NMH ERdo otroci
stali. Oddaljenost od zidu je odvisna od sposobnosti vaših otrok. Otrokom povejte, da
boste danes preizkušali, kako se je David moral dobro potruditi, da je zadel svojo
WDUþR1DMSUHMMLPSRNDåLWHVDPL,]þDVRSLVQHJDSDSLUMDQDUHGLWHPDMKQHNDPHQþNHLQ
QDWRYU]LWHYSDSLUQDWNURåQLNQD]LGX2WURFLQDMYVLVWRMLMRL]]DþUWHQDWOHKGDQHER
NGR ]DGHW 3RNDåLWH MLP NDNR QDPHULWL LQ ]DOXþDWL Y WDUþR ýH YDP ]PDQMND
ªNDPHQþNRY©QDUHGLWHSDY]RGDMLKSREHUHWH

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

»Junaki« se ponujajo otrokom na vsakem koraku (TV, internet, LJUDþHVWULSL 'HOQRLPDMRWH
ILJXUHWXGLPDJLþQHVSRVREQRVWLNLQLPDMRRSUDYND]UHVQLþQRVWMR David ni takšen »junak«.
1MHJRYDPRþQLYLGQDQa zunaj (SRVHEQHPRþLSRVHEQRRURåMH 1MHJRYDPRþMH]DXSDQMHY
%RJD 9HGQR UDþXQD ] %RåMR SRPRþMR þHSUDY QH Yp QDWDQþQR, kako mu bo Bog pomagal.
'DYLGDSUHGVWDYLWHNRWGUXJDþQHJDRGGDQDãQMLK modernih junakov. Otrokom mora biti jasno,
da ima Davidova mRþVYRMWHPHOMSUL %RJX 2WURFL QDM VH QDXþLMR GDtako kot David lahko
tudi oni YVDNGDQUDþXQDMR]%RåMRSRPRþMRVHYHGDþH0X]DXSDMR3RXGDULWHJODVQRVWERMQLK
vrst, da bo otrokom strah, ki so ga doživljali vojaki, razumljivejši in bolj živ.
Otrokom pojasnite, da Bogu ODKNR ]DXSDPR þHSUDY JD QH YLGLPR 9 åLYOMHQMX VH YVDN GDQ
VUHþXMHPR V VLWXDFLMDPL NR PRUDPR ]DXSDWL GD ER YVH GREUR SRWHNDOR þHSUDY QH YLGLPR
vedno kako (npr. vožnja z dvigalom, vožnja z vlakom). Enostavno zaupamo, da bo naprava
delovala oz. da bo oseba pravilno delala s strojem. Pri Davidu lahko zelo dobro predstavite
njegovo zaupanje v Boga, ko pogledate, da ni imel nobene super bojne opreme oz.
nadnaravnih sposobnosti, kot jih imajo današnji junaki iz risank ipd.
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otroke vprašajte, kdo se je že peljal z dvigalom. Pogovor o strahu in
negotovosti, ki se lahko pojavi. Vprašanje, zakaj lahko zaupamo v varnost
dvigaOD þHSUDY QH YLGLPR SRYH]DY ª*RWRYRVW© QDVWDQH ] »vero in
zaupanjem«. Prehod: Pri Izraelcih je bilo podobno. Boga niso videli, vendar so
mu zaupali, da jim bo pomagal v boju proti sovražniku. Tokrat so bili negotovi.
Savel ni bil SUHSULþDQ GD MLP ER %RJ SRPDJDO RGNDU ga je Bog zavrgel. Ta
strah se je prenašal na vso vojsko.
4.2.2 Primerjajte obe bojni opremi (JOHMSULSRPRþHN 13/a) : Kdo je v prednosti? Pogovorite
se o orožju. Kakšno je bilo Goljatovo orožje?
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pripovedujte zJRGERSRåHSUHMSRGDQLKWRþNDKDopolnila k 3.3:
c âH EROM SRXGDULWH 6DYORYR SULþDNRYDQMH SULþDNRYDQje vojakov od osebe, ki se bo borila
proti Goljatu.
d Opišite možne reakcije na dejstvo, da se bo David boril proti Goljatu (Le kaj bo ta fantek?
ipd.), nakažite tudi na kontrastno osebo Eliaba (v. 28-30).
e Poudarite da David na zunaj ni imel kaj veliko za pokazati, toda ker je zaupal v Boga, je bil
pogumen, neobremenjen in je pazljivo presojal (L]ELUDNDPHQþNRY .
P Poudarite, da David ni prenesel tega, da so zasramovali Boga in Izraelce. Kako se
obnašamo mi, ko nekdo zasmehuje Boga?
Možnosti za ilustracijo: SULSRPRþHNE se lahko dodela med oz. po pripovedovanju zgodbe
na karton ali folijo. Naslov je lahko: DAVID – mož, ki ga Bog nagradi, ker se je povsem
postavil Zanj.
Del 4: 'DYLGUD]RþDUDQ]DUDGLVWUDKRSHWQLKYRMDNRY
Del 5: David, pastir in njegove izkušnje z Bogom.
Del 6: David, ki se pripravlja na boj in zaupa v Boga.
Del 7: David, borec za Božjo slavo.
Del 8: David, zmagovalec.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Besedilo s praznimi polji (JOHM SULSRPRþHN F): Vsakemu otroku pripravite kopijo
SULSRPRþND LQ QDM YVWDYLMR PDQMNDMRþH EHVHGH – da bi stvar poenostavili, lahko v
prazen prostor napišete svetopisemske vrstice, kjer lahko najdejo odgovore.
Rešitve po vrstnem redu: *ROMDW Y   þHODGR Y   RNOHS Y   6DYHO Y  
Filistejcem (v. 2), Izraela (v.   ãWLULGHVHW Y   'DYLG Y   PODGHQLþ Y  
*RVSRG Y NDPQRY Y IUDþR Y ,]UDHORYLKERMQLKYUVW Y þHOR Y
 PHþ Y  Nato se lahko pogovarjate o podrobnostih zgodbe.
4.4.2 Pogovor: Še enkrat govorite o primeru dvigala. Otroke vprašajte, kdaj smo lahko sploh
sigurni, da dvigalo dela (moramo vstopiti in se preprosto peljati = enako je z drugimi
situacijami – zaupati moramo v BRåMRSRPRþLQLti v boj).

5. PRIMERNA PESEM
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35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
ZlDWRYUVWRQDSLãLWHQDNDPHQþNHin jih dajte otrokom, da jih pravilno razvrstijo. 1DWRVHXþLWH
zlato vrsto tako, da postopoma odstranjujete NDPHQþNH'DELSRJORELli zgodbo, vedno znova
poudarite vodilno misel zgodbe.
35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNF

Zgodba o junaku Davidu
Filistejci so zbrali svojo vojsko za boj. Zbrali so se pri Sohóju
Judovem in se utaborili med Sohójem in Azéko v Efes Damímu.
Iz filistejskega tabora je stopil posredovalec, ime mu je bilo_______, iz Gata.
Visok je bil šest komolcev in eno dlan. Na svoji glavi je imel bronasto
_________ LQELOMHREOHþHQYOXVNLQDVW _________WHåDRNOHSDMHELODSHWWLVRþ
šeklov brona. Na svojih nogah je imel bronaste golenice in med rameni bronasto
kopje.
.RSMLãþHQMHJRYHVXOLFHMHELORNDNRUWNDOVNRYUDWLORNonica njegove sulice je
ELODãHVWVWRãHNORYåHOH]DâþLWRQRãDSDMHVWRSDOSUHGQMLP Tudi ________in
Izraelovi možje so se zbrali, se utaborili v Terebintovi dolini in se razvrstili za
boj proti______________. Izraelovi možje so govorili: »Ste videli tega moža, ki
se povzdiguje? Zares, zato se povzdiguje, da bi zasramoval_________! A moža,
NLJDXELMHERNUDOMRERJDWLO]YHOLNLPERJDVWYRPLQPXGDOVYRMRKþHUKLãR
QMHJRYHJDRþHWDY,]UDHOXSDRSURVWLOGDYNRY© Ko so moža zagledali Izraelovi
možje, so vsi zbežali pred njim in se silno bali.
)LOLVWHMHFMHSULKDMDO]MXWUDMLQ]YHþHULQVHQDVWDYOMDO______________dni.
'DYLGSDNLJDMHRþH-HVHSRVODOSRJOHGDWNDNRVHJRGLEUDWRPLQMLPMH
SULQHVHOKUDQRSDMHQDERMLãþXVOLãDOJRYRULWL*ROMDWD
_________ je rekel Savlu: »Naj nikomur ne upade srce zaradi njega! Tvoj
hlapec pojde in se bo bojeval s tem Filistejcem.« Savel je rekel Davidu: »Ne
moreš se iti bojevat proti temu Filistejcu, kajti ti si _____________, on pa je
bojevnik od svoje mladosti.« Potem je David rekel: »______________, ki me je
rešil iz levjih šap in iz medvedjih šap, on me bo rešil iz roke tega Filistejca.«
Savel je rekel Davidu: »Pojdi in Gospod bodi s teboj!« David je vzel v roko
svojo palico, si izbral pet gladkih _____________ iz potoka, jih položil v svojo
pastirsko torbo, ki jo je imel, v malho, v roko pa je vzel svojo __________ in šel
proti Filistejcu.
Ko je Filistejec Goljat spet prišel, da bi izzival Izraelske bojne vrste, je David
stopil predenj in rekel: »Ti prihajaš k meni z PHþHPVVXOLFRLQVNRSMHP-D]SD
prihajam k tebi v imenu Gospoda nad vojskami, Boga _______________
____________ ____________, ki si jih zasramoval. Segel je s svojo roko v
torbo, vzel iz nje NDPHQJD]DOXþDOWHU]DGHO)LOLVWHMFDY _________. Kamen se
PXMH]DULOYþHORLQSDGHOMH]REUD]RPQD]HPOMR Tako je David premagal
)LOLVWHMFDVIUDþRLQNDPQRP8GDULOMH)LOLVWHMFD in ga usmrtil, ne da bi bil
_______ v Davidovi roki.
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14. lekcija

DAVID IN JONATAN
SVETOPISEMSKI TEKST:
1. Samuelova 20
ZLATA VRSTA:
»3ULMDWHOMOMXELYYVDNUãQLKþDVLK in brat se izkaže v stiski.«
Pregovori 17,17
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

To poglavje opisuje RGORþLOQL korak pri prehodu kraljevanja od zavrženega maziljenca Savla
na od Boga izbranega maziljenca Davida. Pri poteku zgodbe se v 18. poglavju nakaže tukaj
dosežen vrhunec. Savlov boj proti Davidu je konec koncev boj in upor proti Bogu in njegovi
volji. Vsi Savlovi poskusi, da bi spravil Davida s poti, obrnejo usodo njegove lastne hiše in ga
udarijo. Tako Savel doseže prav nasprotno. 'DYLGMHELOYHGQRPRþQHMãLYSRYH]DYLVNUDOMHYR
hišo in je sredi tega Savlovega sovraštva bil deležen celo podpore same kraljeve družine
(Mihála – 1 Sam 19,11 in Jonatan). V ozadju teh konfliktov je moralo biti prijateljstvo med
Davidom in Jonatanom presojeno, zato je bilo izpostavljeno nadvse trdemu preizkusu
vzdržljivosti. Jonatan je bil seveda v neprimerno težjem položaju, saj se je moral tDNRUHNRþ
poVWDYLWL SR UREX VYRMHPX RþHWX 7R SD MH SRPHQLOR GD VH MH SUL SRVUHGRYDQMX ]D 'DYLGD
pravzaprav moral odpovedati prestolu. Jonatan se tukaj izkaže kot ta, ki je prepoznal Božjo
voljo in odgovoril pritrdilno, kar je bilo povsHPSURWLQMHJRYHPXRþHWXýHSUDv je sam imel
kvalitete, da bi lahko bil kralj in je to tudi dokazal, je naredil WRNDUMHELORSUDYY%RåMLRþHK
in QDWDQDþLQSRVWDORURGMH]D%RåMRYROMR]R]LURPQD'DYLGD1DQDMEROMNULWLþQLWRþNLMHs
skrbjo za Davidovo preživetje dokazal zvestobo, s tem da je zanj postavil na kocko svoje
življenje (primerjaj z Jn 15,13).
1.2 OSEBE

-

-

-

-

'DYLGRGNPHþNHJDVLQDNLMHELOSRGYRMVNRYRGMHPGRYHOLNHJD,]UDHOFDki je imel
vse lastnosti, da bi prevzel kraljevanje. Vendar ni delal na svojo roko, ampak je þDNDO
na Božje delovanje. To mu je dalo veliko naklonjenost: ni se spozabil nad Božjim
maziljencem, medtem ko se Savel je (primerjaj s 1 Sam 24,7). Osnova Davidovega
prijateljstva z Jonatanom je dokaz, da je Bog v Izraelu ta, ki usmerja in ukrepa.
Jonatan: najstarejši sin tedanjega kralja, ki je deloval iz vere (primerjaj s 1 Sam 14,6,
10, 45). 3UL]DGHYDQMH ]D SULMDWHOMVWYR MH SULKDMDOR WXGL RG -RQDWDQD þHSUDY MH NRW
kraljev sin ELOQDYLãMHPSRORåDMXRG'DYLGDSUHSURVWHJDNPHþNHJDVLQD
Savel: on je ta zavrženi kralj v grehu, ki je izgubil kraljevanje in le-to ni ostalo znotraj
njegovega rodu (1 Sam 13,13-14). Savel je skozi nezvestobo VDP SUHSUHþLO GD EL JD
Jonatan nasledil þHSUDY je kasneje poskušal to NUþHYLWR uveljaviti. Savlova tragedija
leži v WHP GD QL GRMHO GD MH QMHJRYD XVRGD ELOD åH RGORþHQD LQ da je brezuspešno
poskušal preusmeriti Božjo pot.
'HþHNslužabnik, ki je pobiral ustreljene puãþLFHLQMLKSULQDãDOQD]DM.

100

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA (glej zemljevid SULSRPRþND 12/a in 8. lekcijo, 1.3)

Dogodek se odvija na planoti Benjaminovega plemena.
- 5DPD6DPXHORYNUDMELYDQMDLQXþHQFHYYSUHURãNLãROL 1 Sam 19,18-24), kamor se je
zatekel David. Naprej mu Savlovi možje niso mogli slediti zaradi Božjega delovanja.
- Gibea: Savlov kraj bivanja (1 Sam 10,26  LQ GRPDþL NUDM QMHJRYH GUXåLQH 9 þDVX
njegovega kraljevanja je bila tam njegova utrdba – njegova rezidenca in sedež.
- Nob (primerjaj s 1 Sam 21,2): kraj bivanja duhovnika, h kateremu je David pribežal in
ki ga je oskrbel z orožjem.
1.4 ýAS DOGAJANJA

V tem poglavju opisani dogodki se odvijajo v obdobju treh dni praznika mlaja Y ]DþHWNX
PHVHFD7DSUD]QLNVHMHSUD]QRYDOGYDGQLLQMHELOYHUVNHJDSRPHQDþHSUDYWXNDMQi jasno,
]DNDWHULþDVGQHYDJUHNRVHRPHQMDREURN-DVQRMHOH, da je Davidova udeležba na kraljevi
SRMHGLQLELODSULþDNRYDQDVDMMHELODWRQMHJRYDVOXåEHQDGROåQRVW
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 5: PODM YSUHMãQMLKþDVLKMHELOWDSUD]QLNQD]DþHWNXPHVHFD VWDURMXGRYVNR
þDVRYQR ãWHWMH ni bilo po soncu, ampak po luni – od tod ime lunsko leto; ]DþHWHN
meseca je bil vedno na dan mlaja = mlada Luna); poleg sobote je ta praznik pomenil
redno usmerjenost na praznik v Izraelu. To je bila uhojena pot pihanja na srebrne
trobente, SUD]QLþQLKGDULWHYLQþDãþHQMD glej 4 Mojz 10,10 in 28,11-15; Ps 81,4-5). Na
praznik mlaja je bLOYVDNPHVHFSRVYHþHQ*RVSRGX
Vrstica 6: letna klavna daritev = blagor letnega URPDQMD GUXåLQH Y VYHWLãþH GD EL
darovali Bogu (primerjaj s 1 Sam 1,3) kot družina »pred Gospodom«. Davidovo
manjkanje pri mizi je bilo z vidika pravice do letnega darovanja in odpisa dolgov
XSUDYLþHQRþHSUDYMHNUDOMHYLGYRUELO nadrejen vojakom (Savlova jeza se kaže v prvi
YUVWLFLNMHUL]YHPRRQDþUWRYDQMX Davidovega umora).

22. VODILNA MISEL
Bog je namenil prijateljstvo, ki vzdrži v vsaki situaciji in je možno v povezavi z njim. Bog
želi, da bi bili odnosi med ljudmi dobri in da bi v medsebojnih odnosih kazali ljubezen. Skozi
ustvaritev ljudi pa MHKRWHOGDREVWDMDãHQHNDMGUXJHJDSRWUHEDSRVNXSQRVWLVVRþORYHNRP.
Tak odnos je možen znotraj posebnega blagoslova, ko je grajen na osnovi skupne vere v
Boga. Na primeru Davida in Jonatana se kaže, da je v stiski in potrebi potrebno imeti
prijatelja in kako lahko v takem odnosu þORYHNzaupa.

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.3 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

V prijatelju najdemo vse, kar si sami želimo. To ni odvisno le od osebnosti, ampak od
družinskega in družbenega okolja. Prijateljstvo odpira življenjske možnosti, ki lahko
presežejo celo naša spoznanja. ýOovek sam spodbuja poistovetenje z nasprotnim elementom
osebnosti, tako da doživi nekaj drugega, vzljubi in odkrLMH GUXJDþQH stvari. V dobi hitrega
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navezovanja (otroštvo, mladostništvo) je izkušnja prijateljstva zelo pomembna. Mlajši otroci
morda doživljajo to SUYLþ v odnosu z drugimi. Zato lahko združite izkušnjo prijateljstva in
obnašanja v zgodbi z njihovimi lastnimi. Prijateljstvo pomaga SULVRRGORþDQMXLQUD]UHãHYDQMX
kasnejših problemov v odnosih = RGUDãþDQMHP postane prijateljstvo intenzivnejše, vse do
WRþNH notranje povezanosti v prijateljstvu. Vendar podlaga za to leži v otroštvu.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 8þHQMHVSRPRþMRVOLNHR]IRWRJUDILMHRWURNRPSRNDåLWHVOLNRGYHKSULMDWHOMHYNLVH
skupaj igrata ali sliko, ki prikazuje situacijo prijateljskega razmerja, npr. neka gesta, ki
pride do izraza. Nato vprašajte: Kaj povezuje ti dve osebi? Zakaj se skupaj igrata? V
QDGDOMHYDQMXVSRGEXGLWHRWURNHGDRSD]XMHMRVOLNRLQSRYHGRãHYHþRSULMDWHOMVWYX
3.2.2 Z otroci se pogovorite R QDþHOLK prijateljskega obnašanja in kako je za prijateljstvo
potrebno vložiti trud. Pomagate si lahko tudi z nekim izrekom: »Dva prijatelja
pomagata drug drugemu z dvema rokama«, »Prijatelj je lahko boljši od brata ali
VHVWUH©ª.MHULPDHGHQUDGWDPMHGUXJLVUHþHQ© itd. Nato preidite na pripovedovanje:
Preden je David postal kralj, je šel skozi nekaj težkih situacij. Nekdo ga je hotel celo
ubiti. Tako David ni vedel kaj storiti …
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3RMDVQLWHJODYQHWRþNH]JRGEHVSRPRþMR slik SULSRPRþNDD:
c Slika 1 – David znova premišljuje o brezupnem položaju: Kako bo šel naprej? Ali me
6DYHO åHOL YLGHWL PUWYHJD" .DNR ODKNR %RJ XUHVQLþL REOMXER GD bom jaz kralj v Izraelu? S
SRPRþMR VOLN RPHQLWH VWYDUL iz prejšnjih dogodkov (Savel ]DOXþD VXOLFR – beg iz hiše z
MLKDOLQRSRPRþMR– pobeg v Ramo k Samuelu).
d Slika 2 – sUHþDQMH ] -RQDWDQRP Napetost. Ali lahko David zaupa Jonatanu? Ali bosta
ohranila prijateljstvo? Olajšanje – dogovor glede znamenja – utrditev prijateljstva.
e Slika 3 – Jonatan pri Savlovi mizi, Davidovo mesto je prazno; Savlova reakcija drugi dan.
Nova napetost: Ali bo Jonatan zagovarjal Davida? Ali se Savel SUHSULþDR'DYLGRYL]YHVWREL"
f Slika 4 – Savlova jeza in napadanje Jonatana. ŽDULãþH. Jonatan za Davida postavi v
nevarnost svoje življenje. Dokaže svojo zvestobo.
g Slika 5 – znamenje dogovora, -RQDWDQXVWUHOLSXãþLFRvVWUDQRGGHþND
h Slika 6 – VSRURþLOR'DYLGXNLMHQD polju. Slovo. äDULãþH: David in Jonatan sta žalostna,
vendar morata v nasprotne smeri. Jonatan je vedel, da bo David kasneje poskrbel za njegovo
družino in David je vedel, da bo kasneje imel zaveznika in prijatelja na kraljevem dvoru.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 3RYHþDMWH VOLNR SULSRPRþND 14/a, ki jo naj otroci pobarvajo. Nato se pogovorite o
vprašanju, kako se razvije prijateljstvo oz. kako lahko pridobimo prijatelja.
3.4.2

Otrokom pokažite napis »Otrokov prijatelj« in se pogovorite o tem, zakaj je Jezus
Kristus prijatelj otrok.

3.4.3 ,JUD RWURNH UD]GHOLWH Y SDUH LQ WDNR QDM YVDN SDU WHþH VNXSDM (otroka morata biti
povezana npr. desni nogi sta naj zvezani in morata VNXSDM SUHWHþL GRORþHQR SURJR –
eventualno z ovirami – ali da hodita vzvratno).
3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 14 – mlajša skupina.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

V primerjavi z mlajšo skupino lahko pri starejši skupini izhajate globlje iz ozadja in
VSUHPOMHYDOQLKRNROLãþLQSULMDWHOMVWYD9WHPVWarostnem obdobju so otroci morda že izkusili
napetosti v odnosu med partnerji. =QDþLOQRVWi te starostne dobe v zvezi s prijateljstvom:
- Želja po prijatelju je okrepljeno prisotna.
- Izkušnja, da nisi prijatelj, se ujema s predstavo, da lahko izgubiš prijatelja; v smislu,
da se prijatelj lahko odvrne vstran od tebe.
- Težko navezovanje stikov.
Pomembno je, da otroci razvijejo pogum, dD VL SRLãþHMR SULMDWHOMD WXGL WDNUDW NR GRåLYLMR
UD]RþDUDQMH,]YVDNHJDSDGFDPRUDMR razumeti, da je Jezus Kristus vedno naš »prijatelj« (ne
kolega). Pravi prijatelj ceni to, da se obe strani brezpogojno SRVYHþDWD Y OMXEH]QL GUXJ
drugemu in tudi nudita »prijateljstvo«.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor: Kako lahko sklenemo prijateljstvo? Kaj vsebuje prijateljstvo? Kaj ogroža
prijateljstvo? Nato preberite skupaj tekst iz 1 Sam 18,1-4 in pojasnite pomen tega
prijateljstva (kaj predstavlja orožje? – primerjaj s SULSRPRþNRP 11/a pri 11. lekciji).
4.2.2 8þHQMHVSRPRþMRVOLNHpRNDåLWHRWURNRPVOLNRGHþNDNLsedi sam zamišljen in tuhta
… »Jan VLåHOLSULMDWHOMDVNDWHULPELVHODKNRGUXåLOLQVNXSDMNDMSRþHO«© Na tablo
napišite predloge otrok o tem, kakšne lastnosti bi naj imel prijatelj. Nato dovolite, da
otroci povedo, kakšna doživetja imajo s prijateljstvi.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pri pripovedovanju obširno predstavite in opišite oba glavna lika: David – kmetov sin in
pastir, Jonatan – kraljev sin. Spregovorite o »družbenem« ozadju in razdelajte vsako lastnost
(glej 13. lekcijo). Nato podajte informacije o veri in junaškem dejanju: za primerjavo pokažite
SULSRPRþHN 14/b – nakažite na SXãþLFRRGNRGHUL]KDMDLQLFLDWLYD Na kratko povejte nekaj o
zaupanju. Nadaljujte s pripovedovaQMHPSRJODYMDLQVLSRPDJDMWH]XSRUDERRSRUQLKWRþN
pri 3.3 (JOHMSULSRPRþHND). Na koncu nakažiteGDMHWHPHOMPRþL]DSUijateljstvo zveza z
Bogom. Prenos: tekst predelajte v dialog in ga odigrajte – þH MH PRåQR SURL]YHdite zvoke:
npr. EUHQþDQMHORND (beg), YHWHUSXãþLFHQDNUDOMHYLPL]Lzvok jedilnega servisa, šumenje itd.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Pojasnite vprašanje, kaj imata David in Jonatan skupnega tudi ko se morata raziti (glej
SULSRPRþHN F). Izsledek: oba sta povezana po Bogu (1 Sam 20,42). To je vedno
podlaga za obnovo njunega prijateljstva (primerjaj s 1 Sam 23,16-18). Prijateljstvo,
sklenjeno na podlagi povezanosti po veri v Boga spodbuja pristno in trajno zaupanje.
4.4.2 Otrokom pokažite fotografijo (vsebina fotografije: otrok se igra ORþHQR od skupine –
SUREOHP L]REþHQFD  3RJRYRU R YSUDãDQMX ]DNDM RWURN QLPD SULMDWHOMD 9 þHP MH
problem? Kaj lahko stori, da ne bi ostal sam? (Opozorilo: prijateljstva se ne more
izsiliti, prijateljstvo je zastonj).
4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 14 – starejša skupina.
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5. PRIMERNA PESEM
6. 35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Otrokom pojasnite SULSRPRþHNG3XãþLFHL]ª-RQDWDQRYHJDORND©VRRãWHYLOþHQHLQNDåHMo
na zaporedje besed, ki jih je potrebno sestaviti. V pogovoru pojasnite, kje se to v zgodbi kaže
in zakaj.
7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHN/a
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3ULSRPRþHN/b

3ULSRPRþHN/c
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3ULSRPRþHN/d
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Delovni list 14 – mlajša skupina

raziskovalci
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Delovni list 14 – starejša skupina

raziskovalci
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15. lekcija

DAVID PRIZANESE SAVLU
SVETOPISEMSKI TEKST:
1. Samuelova 24
ZLATA VRSTA:
ª1HGDMVHSUHPDJDWLKXGHPXWHPYHþSUHPDJDMK~GR]GREULP©
Rimljanom 12,21
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA (glej 12. do 14. lekcijo)

David, mož po Božjem srcu, je bil še mlad fant, ko je bil izbran za kralja. Po Božjem delu je
postal zmagovit borec, poveljnik in bil spoštovan med ljudmi. Savel pa, ki ga je Bog zavrgel,
mu je bil QHYRãþOMLY'DYLGMHPRUDOSREHJQLWL VDM JD MH 6DYHO KRWHO XELWL 7DNR VH MH SULþHl
nov odlomek v Davidovem življenju, poln strahu in bega. Po tem, ko je Savel SUHSUHþLOQDSDG
Filistejcev, je nadaljeval z zasledovanjem Davida s 3000 možmi, saj je izvedel, kje se skriva.
David se je skrival v težko dostopnih gorah ob En-Gediju. David in njegovi možje so se
skrivali v votlini, v katero je prišel tudi Savel, kjer je opravil potrebo. Sijajna priložnost, da bi
lahko ubil kralja, zato možje SUHSULþXMHMR Davida, naj ga ubije, toda David posluša svojo vest
in pusti Savla pri življenju. Kako presHQHþHQMHPRUDOELWL6Dvel, ko ga je David poklical iz te
votline. ýHSUDYMH'DYLGLPHO6DYODYVYRMLKURNDKPXQLKRWHOVWRULWLQLþVODEHJDDPSDNje
prepustil %RJXGDL]NDåHVYRMRYROMRLQVRGER6DYHOMHWDNRSUL]QDOGDMH'DYLGSUDYLþQHMãL
1.2 OSEBE

-

-

David (glej 12. do 14. lekcijo, 1.2).
Savel.
Davidovi možje: Možje, ki se niso strinjali s takratno družbo ali vlado. Bili so bodisi
zadolženi, nezadovoljni ali iskani. Bilo jih je okrog 400 do 600. Davida so izvolili za
vodjo (primerjaj s 1 Sam 22,2).
3000 izbranih mož: Savel je te može izbral prav za zasledovanje Davida. To so bili
najboljši možje iz vsega Izraela. To vidimo v 15. vrstici.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

En-Gedi: oaza oE]DKRGQLREDOL0UWYHJDPRUMD QDREPRþMX-XGRYHJDSOHPHQD glej
12. lekcijo, SULSRPRþHNDLQSULSRPRþHNDVOLND).
Skale divjih koz REPRþMH (Q-Gedija je bogato s skalami, globokimi prepadi in
prostornimi votlinami.

1.4 ý$6'2*$-$1-$

Med leti 1030 in 1010 pr. Kr. David je bil rojen leta 1050 in postal kralj leta 1010, po Savlovi
smrti (glej 14 lekcijo). Nekaj let po tem, ko je moral zapustiti Jonatana in pobegniti pred
Savlom.
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 6: »Davidu je bíORVUFHNHUMHRGUH]DONRQHF6DYORYHJDSODãþD© YREOHNLVH
je odražala osebnost tega, ki jo je nosil. Dotakniti se Savlove obleke je pomenilo prav
toliko kot þHELVHGRWDNQLOQMHJDVDPHJD
Vrstica 7: Gospodov maziljenec = David je Savla sprejemal do konca njegovih dni (2
Sam 1) kot Božjega izbranca.
Vrstica 9: »poklonil« = drža do osebe. IzrD]þDVWL ali spoštovanja. Pri tem je padel na
kolena tako, da se je z obrazom dotikal zemlje.

22. VODILNA MISEL
Kdor se povsem preda Gospodu, lahko premaga slabo z dobrim (ljubezen premaga sovraštvo).
7DPNMHUVUHþDPRVRYUDãWYR lahko odgovorimo z ljubeznijo (Lk 6,35). ýORYHãNRJOHGDQRMHWR
QHPRJRþH 3RJRM ]D to je vera, odvisnost od Boga (Jn 5,4). Ljubezen napolnjuje naše srce,
nadzoruje naša GHODLQWDNRXþLQNXMHQDQDãRRNROLFRþHVPRSRYH]DQLVWHP izvirom.
Druge možnosti:
- Vernik oz. kristjan ima pRWUSHåOMLYRVW /DKNR SRþDND 9p GD MH QDþUW ]D QMHJRYR
življenje v Božjih rokah.
- 3RPHPEQDMHþLVWD vest, saj daje veselje (v. 6 in 12).

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.3 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Egoizem in samoXUHVQLþHYDQMH dostikrDW QDUHNXMHWD UDYQDQMH þORYHãWYD 0RWR WDNãQHJD
gledanja se glasi: Kakor ti meni, tako jaz tebi. Tudi za kristjane postane borba (nasprotno
naravnemu mišljenju) izkazovati vsakemu ljubezen in milost. Otroke lahko dobro razumemo:
»Zakaj ga ne smem udariti nazaj?«, »Nimam rad Franca, ker me nenehno draži« itd. Zgodba
opisuje ekstremno situacijo. Otroci bodo razumeli Davidovo ravnanje le, ko jim predstavite
%RåML]QDþDMin odnos med Davidom in Bogom. Bog je spremenil njegovo srce.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Skozi igri kot sta LJUD ] YUHþR DOL ORY ERVWD pojma kot je zasledovanje in nevarnost
postala otrokom slikovitejša in razumljivejša. Tako ne bo težko preiti na zgodbo o
zasledovanem Davidu.
3.2.2 Neposreden vstop: »Kralj hitro jezdi VNR]LSXãþDYR Z njim je veliko vojakov. Želijo
zgrabiti moža, ki ga kralj ne mara …«
3.2.3 Izmislite si uganko z rešitvijo »DAVID«, ker je tudi v zgodbi on iskana oseba.
3.2.4 8þHQMHVSRPRþMRSUHGPHWD: Otrokom pokažite sliko zalivalke (JOHMSULSRPRþHNE).
6 þLP MR QDSROQimo? Kaj lahko s tem delamo? Ona daje dalje to, V þLPHU MH ELOD
napolnjena … Primerjajte zalivalko z našimi srci. Srce je lahko napolnjeno z veliko
stvarmi. Te stvari narekujejo dejanja. Nato preusmerite pogovor na Davidovo in
Savlovo srce. Pri utrjevanju lahko ponovite te misli (glej 3.4.2).
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Uporabite vse štiri slike (JOHM SULSRPRþHN D), ki jih lahko med pripovedovanjem zgodbe
YHþNUDWXSRUDELWH. Lahko MLKWXGLSUHNRSLUDWHSRYHþDWHLQMLK]DOHSLWH QDIROLMRIODQHODOLYHþML
karton. Ker majhni otroci še nimajo rD]YLWHJD PLãOMHQMD R ]QDþDMVNLK ODVWQRVWLK MH SRWUHEQR
dobro opisati ravnanje in lastnosti Davida ter Savla, da jim bo jasno njuno takratno stanje
srca. Za slike 1–ODKNRXSRUDELWHQDVOHGQMHRSRUQHWRþNH
Slika 1 – Savel, od Boga zavržen kralj … (Bog si je izbral naslednika, ker je Savel s svojo
neposlušnostjo postal nekoristen za Boga):
- je ljubosumen na Davida, ker ima YHþMHVSRãWRYDQMHPHGOMXGVWYRP
- je ljubosumen na Davida, ker bi naj bil prestolonaslednik.
- Sledi: slepo sovraštvo (pri tem pozabi tudi na dejanske sovražnike Izraelcev –
Filistejce);
- QDþUWXMHXPRU
- nima YHþRGQRVD]%RJRP– brezbožnik;
- na koncu mora spoznati, da je David boljši kot on sam.
Slika 2 – David, od Boga maziljeni … (Bog je z maziljenjem jasno pokazal, da bo David
postal kralj):
- je zvest Bogu oziroma ljubi Boga;
- þDNDQD%RåMHSRVUHGRYDQMHLQQDL]SROQLWHY%RåMHREOMXEH
- živi v skladu s stanjem svojega srca (ima skupnost z Bogom);
- spoštuje Savla kot kralja, vse do njegove smrti;
- ohrani Savla pri življenju;
- je usmiljen do Savla;
- pred Bogom obdrži þLVWRYHVW.
Slika 3 – zemljevid. Otrokom povejte, da je David že dolgo na begu in pokažite, kje se skriva
v tej zgodbi.
Slika 4 – QRåLQNRVREODþLOD
- Jasno dajte do znanja, da je David imel jasen dokaz, da þHSrav bi lahko ubil Savla, ga
je pustil pri življenju.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 =D SR]LWLYHQ XþLQHN SUL RWURFLK GD ERGR VSRURþLOR ªOjubezen premaga sovraštvo«
povezali z lastnim žiYOMHQMHPODKNR]JRGERSUHEHUHWHþLVWRWLKRãHSHWDMHãHHQNUDW. Na
koncu povejte še nekaj podobnih misli in jih razložite.
3.4.2

Otrokom pojasnite, zakaj se lahko Božji otroci na sovraštvo
odzovejo z ljubeznijo. Bog naša srca spremeni tako, da postanejo
nova in jih napolni z ljubeznijo, potrpežljivostjo, veseljem itd. Ob
razlagi uporabite VOLNHSULSRPRþNDE (slike kopirajte na karton,
pobarvajte, izrežite in zlepite z nitjo v notranjosti). Z nDYSLþQR
razporeditvijo simbolov otroci dojamejo nujnost zaporedja.

3.4.3 Igra »skrivanje med skalami«: Postavite stole v parih tako, da se
naslonjalo enega dotika naslonjala drugega. Razdaljo med pari stolov SRYHþDjte
NROLNRU YDP GRSXãþD SURVWRU GD VH ERGR RWURFL ODKNR JLEDOL SR þLP YHþML SRYUãLQL
'RORþLWHSRORYLFRRWURNGDERGR'DYLGRYLYRMDNLLQSRORYLFRGDERGR6DYORYLYRMDNL
Postavite skupine na nasprotne strani stolov. Povejte jim, da stoli predstavljajo skale.
Ne smejo iti med stoli, ampak morajo ostati v vrsti, ki se giblje okrog stolov. Savlovi
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vojaki so na eni strani skal in Davidovi vojaki na drugi strani. Savlovi vojaki morajo
dlaQL]WHJQLWLQDGþHORPNRWGDQHNDMLãþHMR'DYLGRYLYRMDNLSDVHPRUDMRR]LUDWLþH]
svoja ramena. Sami se postavite med dve skupini, tako da vas Savlovi vojaki ne
morejo prehiteti. Povejte: Savlovi vojaki bodo iskali Davidove vojake, toda ker imajo
vsi teåNR RSUHPR QH PRUH QLKþH WHþL – samo hodijo lahko. Ne smete stopati pred
osebo, ki je pred vami. Davidovi vojaki, pazite da ne boste preblizu Savlovim vojakom,
GUXJDþHYDVERGRQDãOL-D]VHPNXULU.RSRYHPª)LOLVWHMFLQDSDGDMRQDãRGHåHOR©
morajo Savlovi vojaki pohiteti domov. Dom predstavlja zid te sobe. Ko vsi Savlovi
YRMDNL SULGHMR GR ]LGX VH 'DYLGRYL YRMDNL ODKNR XVHGHMR QD VWROH LQ SRþLYDMR 1H
XVHGDMWH VH YVH GRNOHU QLVWH SUHSULþDQL GD VR 6DYORYL YRMDNL YVL GRPD Ko Savlovi
vojaki skoraj ujamejo Davidove vojake, povejte: »Filistejci napadajo našo deželo!«
3RþDNDMWH GD YVL 6DYORYL YRMDNL SULGHMR GR ]LGX LQ VH 'DYLGRYL YRMDNL XVHGHMR
ýHVWLWDMWHVNXSLQDPD]DL]YUãLWHYQDORJHLQQDWRQDMRWURFL]DPHQMDMRYORJH

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

V tej zgodbi je jasno SRND]DQR QDVSURWMH PHG %RåMLPL LQ þORYHãNLPL PQHQML /DKNR LQ
UD]XPOMLYRELELORGHMDQMHþHEL'DYLG 6DYOD VSUDYLO V SRWL6aj je Savel hotel Davida ubiti.
Kljub temu se David obnaša drXJDþH 1L RGJRYDUMDO na sovraštvo s sovraštvom, ampak je
ljubil WDP NMHU MH þORYHNX QHPRJRþH 2WURNH SRXþLWH NDNR VH PRUDMR obnašati kristjani in
zakaj se naj ravnajo po Božjih merilih. Ko npr. v šoli med prepirom reagirajo z odmikom in se
na nesporazum odzovejo PLUQR MLK RVWDOL RWURFL R]QDþLMR NRW ªPHYåH© LQ KLWUR SULGH GR
izlRþHQFD=DWRMLPSRMDVQLWH, da je pomembno to, kako Bog sodi naše obnašanje.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otrokom opišite situacijo z Davidovega vidika, do trenutka, ko mu je dana priložnost,
da ELVHODKNRPDãþHYDO2trokom dajte možnost, da nadaljujejo zgodbo. Verjetno si
ERGR L]PLãOMHYDOL QDMUD]OLþQHMãD ªPDãþHYDOQD GHMDQMD«. Preusmerite jih QD GUXJDþQR
Davidovo ravnanje (eventualno lahko odigrate zgodbo z otroci).
4.2.2 Igrajte se »vislice« z geslom: ª1HGDMVHSUHPDJDWLKXGHPXWHPYHþSUHPDJDMK~GR]
dobrim.« 9SRJRYRUXRJHVOXSUHLGLWHQDSRJRYRUR%RåMHP]QDþDMX. Kako se obnašajo
ljudje, ki so Božje stvarstvo (Božji otroci)? Zatem pridite na zgodbo.
4.2.3 Z otroci se pogovarjajte o drugih osebah, ki jih otroci ne marajo. Zakaj jih ne marajo?
Kako se do njih obnašajo? S pogovorom, ki ste ga imeli predhodno, se bodo otroci
lažje poistovetili z osebami iz zgodbe in tako bo zgodbo lažje pripovedovati.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 ýe boste skupaj brali svetopisemski tekst, morate predhodno razložiti otrokom težje
razumljive pojme. Zgodbo lahko preberete z razdelitvijo vlog (pripovedovalec, David,
Davidovi možje, Savel).
Na podlagi SULSRPRþND c se pogovorite o razlikah med Davidom in Savlom.
Naslednja vprašanja vam bodo pomagala izdelati vodilno misel:
a) Kakšen odnos ima David z Bogom? (v. 7 in 12).
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b) Kako notranjo držo ima David do Savla? (njegovi nagovori, v. 7, 9, 15).
c) .DNRVUHþDDavid Savla? (v. 9, 11, 13, 18, 19).
d) Kako reagira Savel? (v. 18, 19, 21).
2WURFL ODKNR UHãXMHMR SULSRPRþHN VSURWL 3RXGDULWH Davidov odnos z Bogom
QDYSLþQDSXãþLFD NLXSUDYOMDQMHJRYRGHOR YRGRUDYQDSXãþLFD – primerjaj s 1
Jn 4,7–8.
4.3.2 Zgodbo pripovedujte V SRPRþMR slik SULSRPRþND D: Pri tem obstaja možnost, da
pripovedujete zgodbo z vidika enega od Davidovih mož, kako je doživel to situacijo. S
tem lahko poudarite Davidovo nerazumljivo reakcijo. Nato se pogovorite o razlikah
med Davidom in Savlom (glej SULSRPRþHNc).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Za vsakega otroka kopirajte SULSRPRþHNd (primerjaj s 4.3.1).
4.4.2 Davidovo srce primerjajte z rastlino in njegovo ravnanje s
»sadom Duha« (Gal 5,22). Cilj: stanje oziroma vsebina srca je
vidna v življenju. K temu lahko pripravite delovni liste z
grozdom in v jagode grozda naj otroci vpišejo posamezne stvari
(glej tudi 6).
4.4.3 Naredite primerjavo z Božjo ljubeznijo oz. žrtvijo Jezusa Kristusa (1 Jn 4,9-10). Zakaj
je umrl? Kdo smo bili mi? Itd.
4.4.4 Pogovarjajte se o UD]OLþQLKUHDNFLMDK.DNRUHDJLUDMROMXGMHþHse ne odzovemo z istim
QDþLQRP, ampak z ljubeznijo (glej Savla)? Otroci naj pripovedujejo dogodke iz
sedanjosti .DNR VH ODKNR ªVUHþDPR Y OMXEH]QL©" 2WURFL QDM VSHW predlagajo nekaj
primerov. Nato se pogovorite o zlati vrsti (JOHMWRþNLLQ 6).

5. PRIMERNA PESEM
6. 35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
5RþQR GHOR (JOHM SULSRPRþHN G) 1D UGHþ NDUWRQ v desnem
spodnjem kotu narišite srce in ga izrežite. Na hrbtno stran zalepite
þUQNDUWRQ OHSLORQDPDåLWH le na dveh nasprotnih robovih – da lahko
kasneje skozi potisnete bel papir).
1D UGHþ karton napišite današnjo zlato vrsto, na bel papir pa na
mestu, kjer je izrezano srce, napišite: ljubezen, dobrota, krotkost,
potrpežljivost …
=GDMODKNRªþUQRVUFH© hudobno srce) prekrijete z belim listom in
skozi »porinete« dobre lastnosti.
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7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

114

3ULSRPRþHNE

115

3ULSRPRþHNF

3ULSRPRþHNG

116

16. lekcija

SAVLOV GREH IN SMRT
SVETOPISEMSKI TEKST:
1. Samuelova 28 in 31
ZLATA VRSTA:
»*RVSRGMH]YDPLNDGDUVWHYL]QMLPýHJDERVWHLVNDOLVHYDPERGDOQDMWL«
2. Kroniška 15,2b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Filistejci so ponovno grozili Izraelu. Ker je Samuel umrl, je Savel iskal nasvet pri Bogu na
GUXJH QDþLQH vendar zaman. Preko vedeževalke je izsilil informacije in ponovno izvedel o
%RåMLYROMLYHQGDUWRNUDWRVYRMLVPUWLNLVHMHYQDVOHGQMHPERMXXUHVQLþLOD
1.2 OSEBE

-

Vedeževalka: sprašuje hudobnega duha o prihodnjih stvarehYHQGDUWRSRþHWLMH%RJX
gnusoba (3 Mz 19,31; 20,6, 27; 5 Mz 18,10-12).
Jonatan, Abinadáb, Malkišúa: trije od petih Savlovih sinov, ki jih je rodila Ahinóam (1
Sam 14,49-50).
2SURGD QRVDþ RURåMD  odgovoren je bil GD þXYD NUDOMHYR åLYOMHQMH na koncu se je
ubil, da ga ne bi obsodili za ubijalca kralja
Savlovi hlapci.
Filistejci.
Samuel (glej 1.5).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Rama (glej 8. lekcijo, 1.3).
Šuném: kraj na zahodni strani Hermona, 5 km severno od Jezreéla.
Gilboa: približno 20 km dolga gora, ki na jugovzhodu deli Jezreélsko ravnino od
doline Jordan.
En Dor: majhen kraj južno od gore Tabor, 8 km severovzhodno od Šunéma (glej 1.
OHNFLMR]HPOMHYLGSULSRPRþNDE).
Na tej strani ravnine in na drugi strani JordanYHUMHWQRREPRþMH na južni in vzhodni
strani Jezreélske ravnine.
Bet Šeán: staro kanaansko mesto, 25 km južno od Genezareškega jezera, vzhodno od
Gilboe.
Jabeš Gilead: mesto vzhodno od Jordana, približno 20 km jugovzhodno od Bet Šeana
(JOHMOHNFLMR]HPOMHYLGSULSRPRþNDE).

ý$6'2*$-$1-$

Zadnja Savlova bitka se je odvijala okrog leta 1010 pr. Kr. PotemNRVHMH6DYHORGORþLOLWLN
vedeževalki, so dogodki tekli naproti VYRMHPX VWUDãQHPX NRQFX 1RþQL obisk v En Doru s
hitro pripravljeno malico (neokisan prigrizek) to potrjuje.
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1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 28,6: »Gospod mu ni odgovoril« = poWHPNRMH6DYHOåHYHþNUDWpokazal svojo
neposlušnost Bogu (1 Sam 13,13-14; 15,10-11) in s tem RQHPRJRþLOVHEHkot kralja, je
%RJ PROþDO 6UHGVWYD ]D SUHMHWMH Božjega razodetja ne delujejo. Kljub izsiljevanju
RGJRYRUDJOHGHSULKRGQRVWLVSRPRþMRVSUDãHYDQMDPUWYLKMHsmrtna obsodba Savla in
njegovih sinov enaka.
- Vrstice 28,13-18: Samuelova pojavitev = Bog je dovolil, da se prikaže Samuel.
Dejstvo, da se je vedeževalka prestrašila, je jasen znak, da je pri tem deloval Bog.
- Vrstica 28,19: »Jutri boste ti in tvoji sinovi z mano« = napoved Savlove smrti in smrti
njegovih sinov. Oni bodo v podzemlju, s tem da izraz »z mano« ne pomeni nujno
istega kraja, kjer je Samuel. Vendar Samuel ni imel SRYHGDWLQLþRYHþQLXVRGL6DYOD
govoril je le o telesni smrti in prihodu v Šeol (kraj mrtvih).
- Vrstica 31,10: »njegovo orožje so položili v Astartino hišo« = Savlovo glavo in orožje
so razstavili kot zmagoslaven pokal in pokazatelj PRþLSRJDQVNLKERJRY
- Vrstica 31,12: »prebivalci Jabeš Gileada … hrabri možje … so Savlovo truplo … vzeli
z obzidja« = ta hraber »pokop« je lahko razumljen kot zahvala, ker je Savel prebivalce
Jabeša osvobodil pred Amonci (1 Sam 11).
2. VODILNA MISEL
ýHSDJD [Gospoda] boste zapustili, vas bo zapustil (2 Krn 15,2b).
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Tekst vsebuje veþ GHORY NL jih lahko XSRUDELWH ]D SRXþHYDQMH RWURN =DWR VNUþLWH L]ELUR
svetopisemskega teksta (1 Sam 28,3-8, 18-19, 25; 31,1-7, 11-13) in ob pripovedovanju
izpustite neprijetne dogodke 2WURNRP QD SD]OMLY QDþLQ SRNDåLWH da neposlušnost Bogu
prinaša poslHGLFH 9 SRXþHYDQMH YNOMXþLWH VSRURþLOR HYDQJHOLMD GD MH ELO -H]XV ND]QRYDQ ]D
našo neposlušnost (grehe) LQMH]DWRRGSXãþDQMHPRåQR
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Otrokom povejte izmišljeno zgodbo o neki ptici na sliki: PODGLþ kljub opozorilu
zapusti staršeYVNR JQH]GR 0ODGLþ VLFHU najde pot nazaj, vendar ostane sam, ker je
družinD]DSXVWLODQHNGDQMHELYDOLãþHOtroci naj sami nadaljujejo s pripovedovanjem.
3.2.2 8þHQMH V SRPRþMR SUHGPHWD QD VWRO SUHVWRO  SRORåLWH SDSLUQDWR
krono, odejo z okrasnimi vzorci in dragocen prstan (znak kraljeve
zvestobe). S projektorjem ali grafoskopom razsvetlite stol (svetloba
predstavlja Božjo naklonjenost). Nato skozi pogovor otrokom
pojasnite to »postavitev« in ob tem omenite lastnosti kralja in
izpostavite Savlovo neposlušnost. Kot znak neposlušnosti na krono
QDOHSLWH PDGHåH QDUHMHQH L] þUQHJD SDSLUMD RVYHWOMDYR SD
zmanjšajte in nato povsem ugasnite. Nato vprašajte otroke: Kaj bo
zdaj s Savlom? Prisluhnite odgovorom otok in eventualno lahko
omenite še »smrtni izid«.
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

2EQDGDOMQMHPSULSRYHGRYDQMXLOXVWULUDMWHNUDOMD6DYODVSRPRþMRNURQHLQNUDOMHYVNLKREODþLO
(JOHM WXGL SULSRPRþHN E  LQ WD VLPEROD UD]OLþQR UD]SRUHGLWH QD WDEOL NURQR LQ REOHNR
obesite na naslonjalo stola ali v kot table).
c Stiska na kraljevem dvoru: prihod Filistejcev, pomanjkanje kraljevih
svetovalcev (Samuel je mrtev, vedeževalci so izgnani), bedno stanje Izraela.
3RWUHEDSRXNUHSDQMXPROþDQMH%RJD
d Zbeganost v En Doru: iskanje nasveta pri vedeževalki, zavestno odstopanje od navodil
%RJD WX RPHQLWH RGORþQR %RåMR SUHSRYHG JOHGH VSLULWLVWLþQLK SUDNV , potrditev že znane
usode (»kralj« v temnem kotu sobe, po izreku sodbe krono strgajte).
e Brez izhoda na Gilboi: pohod Filistejcev, smrt Savlovih sinov, prestrašen
kralj, Savel si vzame življenje« (krono in REODþLOD strgajte in spustite na tla).
P Zmagoslavje sovražnikov: zasmehovanje Izraelcev (stopite na simbola
kraljaQDWRMXSREHULWH]PHþNDMWHLQUD]WUJDMWH 
3.4 UTRJEVANJE

Otrokom pokažite ãWLUL UD]OLþQH NURQH, narejene iz kartona in jim dovolite, da pripovedujejo
zgodbo. Vsaka krona predstavlja eno življenjsko situacijo kralja Savla (novi vladar /
neposlušnost / iskanje nasveta pri vedeževalki XQLþHQMH 
Kaj je Savel storil narobe? Obrnite krone na hrbtno stran in preberite odgovor: »Zapustil je
Boga« ali »Bil je neposlušen Bogu«.
Zapustiti Boga ali mu biti neposlušen ima še danes slabe posledice, saj je to žalitev Boga. Kaj
se bo zgodilo z nami, saj smo tudi velikokrat neposlušni? Po Jezusu Kristusu lahko prosimo
za RGSXãþDQMH LQ JD WXGL SUHMPHPR NDMWLRQMHåHSODþDOND]HQ. Moliti moramo za poslušno
VUFH 1D NRQFX ODKNR YVDNHPX RWURNX GDVWH NURQR QD NDWHUR QDM SRULãH DOL QDOHSL þUQH
madeže. Krono naj potem raztrga in ostanke nalepi na list papirja.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Svetopisemski tekst prikazuje strašen padec v Savlovem življenju, ki zaradi neposlušnosti in
EUH]ERåQRVWL YRGL GR WUDJLþQHJD NRQFD 2WURNRP SUL VWDUHMãL VNXSLQL SRPDJDMWH UD]XPHWL
oþLWQRRSR]RULOR6WDUH]DYH]HLQVSR]QDWLGDMHVWUDãQRSDVWLYURNHåLYHJD%RJD Heb 10,31).
Hkrati otroke na temelju teksta opozorite glede starega in novega prakticiranja vedeževanja,
þDURYQLãWYD LQ GUXJLK RNXOWQLK SUDNV Spodbudo za življenje z Bogom uWUGLWH V SRPRþMR
XþHQMD]ODWHYUVWH
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 ,] þDVRSLVRY L]UHåLWH RJODVH LQ UHNODPH ]D RNXOWQH SUDNVH KRURVNRS DVWURORJLMD
bioenergija, joga …) in jih nalepite na tablo. Nato se pogovorite o namenu in cilju teh
stvari. Kaj pravi glede tega Sveto pismo?
1D þDVRSLVQH L]UH]NH QDOHSLWH OLVWNH V VYHWRSLVHPVNLPL
vrsticami (3 Mz 19,26, 31; 20,6; 5 Mz 18,11); nato skupaj
SUHEHULWHWHWHNVWHLQVHSRJRYRULWHRQMLK=DNOMXþQRYSUDãDQMH
.DM VH ]JRGL þH QHNGR WH VWYDUL YVHHQR SRþQH «" (QHJD
takšnih primerov najdemo tudi v Svetem pismu.
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4.2.2 8þHQMH V SRPRþMR SUHGPHWD: otrokom pokažite na pol gnil sadež,
položen v lepo servieto. To je slika nekega uglednega moža (servieta) iz
Stare zaveze. Otrokom govorite o zunanji lepoti (lep videz, visoko telo
«  LQ SRWHP R QRWUDQMRVWL QHSRVOXãQRVW QHXþDNDQRVW «  6DYOD
Veliko stvari v njegovem življenju je gnilo, kako bo to spremenil?
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1

Pripovedujte celoten tekst (1 Sam 28 in 31) kot opazovalec dogodkov. Kraljevska
simbola (krono, obleko) uporabite kot ilustracijo (glej 3.3). Naslednje scene se lahko
odvijajo tako: Savlova preobleka: þH] NUDOMHYVNR REOHNR SRORåLWH grd kos blaga,
snemite krono QHPRþQRVWY(Q DorX REODþLODSRORåLWHQDWOD]PDOLþHQMHPUWYLK 
krono nabodite na palLFRREODþLODQHNMHREHVLWH

4.3.2 Kamnosek iz Izraela poskXãD QD ULVDOQL SORãþL V NUHGR tabla) narediti spominski
kamen za kralja Savla. Pri tem mu ljudstvo (otroci) svetuje in posluša (pripovedujte
dogodek) RWUDJLþnem koncu kralja Savla.
Spominski kamen za kralja:
- Ime? Savel ben Kis (ponovite Savlove lastnosti).
- Prvi Izraelski kralj (hvalevredno dejanje prvo leto zbiranja).
- Okraski, vzorci? (Ne! Neposlušnost in izjavljanje grdih stvari
o Davidu).
- Leto 1050 pr. Kr. – sprejem obODVWL OMXGVWYR SULþDNXje
vodstveno osebnost).
- 1010 pr. Kr. – leto smrti (Savlova skušnjava, opis zadnjih dni
Savlovega življenja).
- Jedrni stavek njegovega življenja? (Predlogi otrok? »Zapustil
Boga – od Boga zavržen«). Spominski kamen za takšno
življenje? Je to sploh potrebno?
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Na sulico z nabodeno krono nalepite napis »Savel«. Ali je tak konec
doživel le Savel? (Pod napis »Savel« nalepite še prazen napis). Ali smo
tudi mi neposlušni in brezbožni? Ali bo tu vpisano naše ime? To bi bilo
strašno, zato nas Bog opozarja (obrnite znak brez napisa na hrbtno stran
in preberite) »ýHJDERVte zapustili, vas bo zapustil« (2 Krn 15,2b).
4.4.2 Z otroci se spomnite na vprašanje kamnoseka: »Ali je spominski kamen
za Savla sploh potreben?« Odgovore otrok usmerite do zaklMXþND: Bog
nas želi skozi ta primer XþLWL LQ opozoriti. Za kakšno življenje se boš
RGORþLO-a ti? 2. Kroniška 15,2 velja tudi za nas danes!
5. PRIMERNA PESEM
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35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Za mlajše otroke: iz papirja naredite pet velikih rumenih stopal
LQSHWPDMKQLKUGHþLKRGWLVRYVWRSDONLMLKYVHSRORåLWHQDWOD
usmerjene v isto smer eno ob drugem. Skupaj z otroci ob hoji
na rumenih korakih izgovarjajte besede: »Gospod je z vami« ob
KRMLQDUGHþLKNRUDNLK pa »kadar ste vi z njim«. Otroci naj eden
za drugim prehodijo pot in si tako na igriY QDþLQ ]DSRPQLMR
zlato vrsto.
Za starejše otroke: na traku iz papirja (10 cm x 60 cm) napišite na prednjo stran: »Gospod je z
vami« in na zadnjo stran ªþe ga boste iskali«. Na drug trak (10 cm x 30
cm) pa napišite preostanek vrste »kadar ste vi z njim« in »se vam bo
dal najti (2 Krn 15,2b)«. Posamezni trakovi ob branju nimajo smisla,
þHSDMLKRWURFLPHGVDERSRYHåHMR WUDNRYDQDMRWURFL]OHSLMRLQGDMR
VNXSDMNRW]DURþQDSUVWDQD VHL]PHQLþQRSrebran tekst dopolnjuje.
Druga možnost: iz modrega papirja izdelajte prometni znak »dovoljeno za
pešce« in na hrbtno stran napišite zlato vrsto.
7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHN6/a
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3ULSRPRþHN6/b

PripomRþHN6/c
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17. lekcija

DAVID POSTANE KRALJ
SVETOPISEMSKI TEKST:
2. Samuelova 2,1-11 in 5,1-10
ZLATA VRSTA:
»Blagoslovil bo tiste, ki se bojijo Gospoda, majhne skupaj z velikimi.«
Psalm 115,13
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Žalovanje v Izraelu in Judeji. Neki mož je doživel grenko uro. David toži v eni izmed svojih
pesmi o svojem najboljšem prijatelju Jonatanu. Ni pa pozabil tudi na od Boga izvoljenega
Savla. David ga ceni in mu izkaže þDVW NOMXE L]NXãQMDP WODþHQMD V VWUDQL 6DYOD V 2.
Samuelovi 1 pride do izraza Davidova pobitost, saj govori o osebni izgubi svojega najboljšega
prijatelja (smrt Savla in njegovih sinov, glej 1 Sam 31 in 16. lekcijo). Zavedati se moramo, da
je to bilo duhovno prijateljstvo. Oba sta upala v Boga, govorila o njem in živela z njim. Zdaj
VH VNRUDM EUH] EHVHG XUHVQLþL odrešenjska zgodovina – Davida mazilijo za kralja. Najprej je
sedem let in šest mesecev vladal v Hebronu nad Judovo hišo. Zaradi ravnanja Savlovega
vojnega polkovnika Abnerja na lastno pest je prišlo do spora med Davidovo in Savlovo hišo.
Po tem, ko je Joab ubil Abnerja, pa je David postal kralj vsemu Izraelu in je vladal v
Jeruzalemu 33 let. 'DYLG QH NDåH VWDOLãþD ªNRW ti meni, tako jaz tebi«, ampak ravna
ERJDERMHþHNDUPXRPRJRþD%RåMHSRREODVWLORGDYODGD SUDYLþQR
1.2 OSEBE

-

David: postane kralj nad Judovo hišo in kasneje nad celim Izraelom (glej od 12. do 14.
lekcije).
Ahinoam (ljubkega brat): Jezreélka, prva Davidova žena.
Abigajila (RþHVHUD]YHVHOL åHQD.DUPpOþDQD1DEila, druga Davidova žena.
Davidovi možje in Judovi možje.
Možje iz Jabéš Gileáda: (vzhodno od Jordana, približno 35 km južno od
Genezareškega jezera), ki so pokopali Savla.
Abner: Savlov vojaški polkovnik.
Iš Bošet (mož sramote): Savlov sin. Abner je hotel, da on postane kralj nad Izraelom.
Jebusejci: kanaansko ljudstvo, ki je prebivalo v Jeruzalemu (Sod 1,21).
Joab: Davidov vojskovodja.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Hebron: mesto v Judeji, približno 28 km zahodno od Mrtvega morja in 32 km južno
od Jeruzalema.
Jabeš: vzhodno od Jordana, približno 35 km južno od Genezareškega jezera (glej
]HPOMHYLGSULSRPRþNDD).
Mahanájim: kraj vladanja Iš Bošeta, približno 23 km južno od Jabeša.
Jeruzalem: staro mesto Jebusejcev je osvojil šele kralj David, ko je mesto postalo tudi
SROLWLþQRLQUHOLJLMVNRVUHGLãþH,]UDHOD Davidovo mesto).

123
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Ti dogodki so se odvijali v letih 1010 do 1000 pr. Kr. Zgodovinsko gledano se je boj v
Gibeonu odvijal 10 km severovzhodno od Jeruzalema.
1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 2,1: »naj grem« = David je bival v Ciklagu (2 Sam 1,1) in se je izselil v
približno 35 km severovzhodno oddaljen Hebron.
- Vrstici 2,4 in 5,3: WDPVRPD]LOLOL'DYLGD]DNUDOMDþH]-XGRYRKLãRR]LURPD þH],]UDHOD
= to je bila javna postavitev kralja s strani vodilnih mož ljudstva (Izraelovih starešin).
Ta Božji poziv Davida se je zgodil že po Samuelu (primerjaj z 12. lekcijo). Maziljenje
(ki je v smislu pooblastila) je daORNUDOMXREODVWPRþLQþDVWVWHPVHMHREYH]DOGDER
vladal v skladu z Božjo voljo.
2. VODILNA MISEL
Kdor zaupa Bogu in LãþHQMHJRYHSRWLERLPHOYHVHOMH
Druge možnosti:
- Božja REOMXEDVHXUHVQLþL
- Premišljeno življenje ima izvor v odnosu z Bogom (biti poslušen Bogu in govoriti
z njim).
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Tem mlajši ko je otrok, toliko bolj je odvisen od drugih. Na žalost je ta odnos med starši in
otrokom velikokrat moten. Otroku primanjkujejo pozitivne izkušnje, ki bi jih zbral v zaupanju
in nasvetih. Za primer zgleda uporabite odnos med Bogom in Davidom ter ga poudarite kot
motivacijski primer. David je vprašDO%RJD]DQDVYHW1DXþLOVHMHGRYROLWLGDJD%RJYRGL
Bogu je zaupal tudi takrat, ko so bile na poti do kraljevanja velike ovire. Na koncu se je
veselil, saj se je Božja obljuba izpolnila. V glavnem VHRVUHGRWRþLWHQDRGORPHNYSoglavju,
ker je primernejši za mlajše otroke. Zavzetje Jeruzalema in ustanovitev kraljestva omenite le
za zaokrožitev zgodbe.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

9 URNL Y]HPLWH UREþHN in z rokami prikažite jokanje. Nato vprašajte otroke: »Zakaj
OMXGMHMRNDMR"©7RODKNRXSRUDELWHNRWRGVNRþQRGHVNR]DGDQDãQMR]JRGER povezava
s 14. in 16. lekcijo).

3.2.2 Otrokom pokažite fotografije iz þDVRSLVRY od kraljice Elizabete, drugih kraljev in
vladarjev ter vprašajte: »Se spomni kdo še kakega znanega kralja?«
3.2.3 2WURNRP SRNDåLWH IRWRJUDILMH ]QDQLK RVHEQRVWL WDNR NRW SUL WRþNL  LQ ãH VOLNR
kralja Davida, ki jo fotokopirajte iz otroškega Svetega pisma ali svojih slikovnih
SULSRPRþNRY JOHM WXGL SULSRPRþHN D). Otroke vprašajte: »Kaj razlikuje kralja
'DYLGD RG GDQDãQMLK NUDOMHY"© 2Q MH PROLO LQ SRYSUDãHYDO ]D VYRMH RGORþLWYH %RJD
Kdo danes dela tako?)
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Za pripovedovanje tega dogodka je potrebna dobra priprava. To težko stvarno stanje zahteva
dobro sposobnost vživetja v duhovni kontekst in seznanitve z zgodovinsko situacijo. Zato
LPHMWHSUHGRþPL 2. Samuelovo 1–5. Morda se lahko držite pri pripovedovanju šest smernic:
c Davidova predzgodba in žalovanje – glej od 12. do 16. lekcije (pri mlajših otrocih krajša
razlaga).
d Davidova preselitev v Hebron (ne ukrepa svojeglavo, ampak se drži Božjega nasveta; dva
Davidova vprašanja za Boga – glej 2 Sam 2,1. Prenos: z Gospodom Jezusom se lahko
pogovarjamo o vsem).
e David postane kralj v Hebronu (deležen je Božje pomoþi in postane kralj nad Judovo hišo).
f Davidovi nasprotniki (ovire na poti h kraljevanju nad vsem Izraelom premaga tako, da sam
UDYQDSUDYLþQR in zaupa Bogu).
g Maziljenje Davida za kralja nad vsem Izraelom (Božja obljuba se je izpolnila).
h Davidovo zavzetje Jeruzalema (Bog ga je pripeljal do cilja. Prenos: Kdor zaupa Bogu in
povprašuje po njegovi volji, se bo veselil).
,OXVWUDFLMVNDSRPRþ Uporabite lahko slike iz flanela (ki jih prilepite z magneti na tablo) ali
SULSRPRþNH SUL e SULSRPRþHN D pri f SULSRPRþHN E in pri h SULSRPRþHN F
(David v Jeruzalemu kot kralj nad vsem Izraelom).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 5RþQRGHORNURQDL]]ODWHJDSDSLUMD JOHMSULSRPRþHNG).
3.4.2 Otroci naj narišejo sliko kralja in pri tem poudarijo posebnost kralja Davida: odnos z
Bogom (npr. v položaju molitve, s Svetim pismom v roki, z igranjem na harfo itd.).
3.4.3 Praznujte PRAZNIK KRONANJA: Vse pripravite za kronanje – tukaj je nekaj
predlogov: namesto normalnih vabil za verouk lahko s posebnim vabilom povabite
osWDOHRWURNHSULSUDYLWHYVWRSQLFH]DWHNPRYDQMHVNURQRQDYURþHP,]UDHOVNHP]UDNX
bi se prilegel mrzel »Davidov sladoled« in morda druženje ob izraelski glasbi ali
KHEURQVNLSLMDþL RUDQåDGD 
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejših otrocih pogosto naletimo na QDSDþQR UD]XPHvanje samostojnosti v smislu
neodvisnosti. 1DQMH YSOLYD UD]XPHYDQMH SURVWRVWL GDQDãQMHJD þDVD Toda v Svetem pismu
odvisnost od Boga ni ocenjena negativno. Zanašati se na avtoriteto in na Boga pomeni
YDUQRVWSRPRþLQ]DãþLWR. 'DYLGVYRMRSRYH]DQRVW]%RJRPQLNROLQLþXWLONRWEUHPHDPSDN
kot åLYOMHQMVNRSRPRþ Otroke motivirajte k temu, da tudi sami povprašujejo po Božji volji v
svojem življenju. V primerjavi z mlajšo skupino (glej 3.1) se lahko pri starejših otrocih bolj
poglobite v zgodovinsko okolje, YNOMXþQRz zavzetjem Jeruzalema.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Tiha vzpodbuda: otrokom pokažite sliko krone (JOHM SULSRPRþek 16/a in 16/b) za
predzgodovino 1. Samuelove 31 in dovolite otrokom, da pripovedujejo.
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4.2.2 3RJRYRURIUD]L ª-D]KRþHPWR«: vsakemu otroku je znan ta stavek in ga je morda že
velikokrat izgovoril. Predstavite nevarnosti in omenite stvari, ki jih ljudje delamo v
povezavi s tem. Kje leži nevarnost v takšnem obnašanju? Nato predstavite odnos med
Davidom in Bogom.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dopolnitev k smernicam c do h (glej 3.3).
K c: Poglobite se v predzgodovino s poudarkom na Davidovem zaupanju v Boga in njegov
dober odnos do Jonatana (preberite Davidovo tožbo v 2 Sam 1).
K d: Možen prenos – Kako danes spoznamo Božjo voljo? Na tem mestu pomagajte otrokom,
kajti na to vprašanje je nemogRþH RGJRYRULWL Y HQHP VWDYNX 9HOLNR YSUDãDQM VH UHãL þH
poznamo Božjo besedo (beremo Sveto pismo  2NROLãþLQH QDVYHWL NULVWMDQRY, osebne
izkušnje, razPLãOMDQMDSULPROLWYL WLKLþDV LWGVRODKNR%RåMLQDSRWNL.
K e6SRPRþMR]HPOMHYLGDSRMDVQLWHJHRJUDIVNHRNROLãþLQH JOHMSULSRPRþHN 12/a).
K f in g: Iš Bošetovo kraljestvo ni moglo obstati, ker to ni bila Božja volja. Prenos –
svojevoljno delovanje je obsojeno na propad (JOHMSULSRPRþHNE).
K R: Bog ima VYRM þDV LQ GUåL VYRMR REOMXER Prenos – on nas ne obvaruje pred ovirami,
ampak nam jih pomaga premagati.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Pogovor o vprašanju: Kako spoznamo Božjo voljo?
4.4.2

Intervju: Še enkrat obdelajte tekst VSRPRþMRQDVOHGnjih vprašanj.
- Gospod David – zakaj ste v javnosti jokali? Kaj je bil povod za to?
- Vam MHELO-RQDWDQUHVQLþQRWDNRGUDJRFHQ"=DNDM"
- Kakšne korake nameravati narediti v prihodnosti?
- Zakaj vi kot osebnost javnega življenja povprašujete po Božji volji?
- Ali to pomeni, da se Boga bojite? Ali imate strah pred njim?
- Katere napotke nam dajete danes? (Tu lahko poveste vodilno misel ali zlato vrsto).

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 17 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
6SRPRþMRURNLQSUVWRYSULNDåLWHVLPEROH]D]ODWRYUVWR
1 Kazalec obrnjen navzgor:
»Blagoslovil«
2 Iztegnjena dlan:
»bo tiste,«
3 Glava navzdol, sklenjene roke: »ki se bojijo Gospoda« (v smislu spoštovanja)
4 Iztegnjena roka v višini otroka: »majhne«
5 Iztegnjena roka v višini moža: »skupaj z velikimi«.
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7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHN7/a

3ULSRPRþHN7/c
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3ULSRPRþHN7/b
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3ULSRPRþHNG

Krona
Krona je posebno lepo naglavno okrasje. Izdelate jo lahko iz trškega
papirja ali belega kartona. Izrežite pravokotnik približno 50 cm dolg (za
okrog glave) in 15 cm širok. V razdalji 4 cm od notranjega roba narišite
þUWRLQ]REFH. Nato nanj nalepite zlat papir in skrbno izrežite. Oba konca
SUDYRNRWQLND ]OHSLWH VNXSDM LQ NURQD MH NRQþDQD Za okras lahko na vrh
vsakega zobca nalepite majhne raznobarvne krogce.
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Delovni list 17 – starejša skupina

raziskovalci
'RSROQLPDQMNDMRþHEHVHGH3RPDJDMVLVWHNVWRPY6DP-11 in 5,1-5
1 Potem je David vprašal ______________: »Ali naj grem v katero izmed
Judovih mest?« GOSPOD mu je rekel: »Pojdi!« David je rekel: »V katero naj grem?«
Rekel je: »V ______________.« 2 Tako je David šel tja in tudi obe njegovi ženi,
Jezreélka ________________ in ______________ åHQD .DUPpOþDQD 1DEiOD 
Pripeljal je tudi svoje može, ki so bili z njim, vsakega z njegovo družino, in so se
naselili v mestih okrog Hebróna. 4 Tedaj so prišli Judovi možje in tam ____________
'DYLGD ]D NUDOMD þH] -XGRYR KLãR 6SRURþLOL VR 'DYLGX LQ UHNOL ª0RåMH L] -DEpã
Gileáda so pokopali _____________.« 5 David je poslal sle k možem v Jabéš Gileádu
in jim rekel: »Bodite __________________ od GOSPODA, ker ste izkazali to vdanost
svojemu gospodu Savlu in ga pokopali! 6 Zdaj naj vam GOSPOD izkaže milost in
zvestobo! Tudi jaz vam bom izkazal dobroto, ker ste to storili. 7 Zdaj naj bodo torej
YDãHURNHPRþQHLQERGLWHKUDEULNDMWLYDãJRVSRd Savel je mrtev, zato je __________
KLãDPHQHPD]LOLOD]DNUDOMDþH]VHEH©1HURYVLQ$EQČUSRYHOMQLN6DYORYHYRMVNH
pa je vzel Savlovega sina Iš Bošeta, ga prepeljal v Mahanájim 9 in ga postavil za kralja
nad Gileádom, Aserjem, Jezreélom, Efrájimom, Benjaminom in nad vsem Izraelom.
10 Savlov sin Iš Bošet je imel štirideset let, ko je postal kralj nad Izraelom, in je
kraljeval dve leti. Judova hiša pa je šla za _______________. 11 Število dni, katere je
bil David v Hebrónu kralj nad Judovo hišo, je bilo sedem let in šest mesecev.
1 Tedaj so prišli vsi Izraelovi rodovi k Davidu v Hebrón in rekli: »Glej, tvoja
kost smo in tvoje meso. 2 Že prej, ko je bil Savel krDOMþH]QDVVLWL vodil ___________
na vojsko in nazaj. Tebi je GOSPOD rekel: ›Ti boš _____________ moje ljudstvo
,]UDHODLQERãYODGDUþH],]UDHOD½©9VL,]UDHORYLVWDUHãLQHVRSULãOLKNUDOMXY+HEUyQ
in kralj David je v Hebrónu sklenil z njimi zavezo pred GOSPODOM. Mazilili so
Davida za kralMDþH]BBBBBBBBBBBBBB. 4 David je imel trideset let, ko je postal kralj,
in je kraljeval štirideset let. 5 V Hebrónu je kraljeval Judu sedem let in šest mesecev, v
_________________ pa je kraljeval triintrideset let vsemu Izraelu in Judu.
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18. lekcija

DAVID IN JONATANOV SIN MEFIBOŠET
SVETOPISEMSKI TEKST:
2. Samuelova 9
ZLATA VRSTA:
»=PLORVWMRVWHQDPUHþRGUHãHQLSRYHULYHQGDUWRQLL]YDVDPSDNMH%RåMLGDU«
Efežanom 2,8
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Ta zgodba je vrhunec v Davidovem življenju, saj je kralj vsega Izraela. Pregnal je svoje
sovražnike, v deželi je zavladal mir. Sedaj vidimo, da David ravna povsem drugaþH NRW MH
bilo takrat na Vzhodu RELþDMQR 3RQDYDGL MH YODGDU YVH þODQH SUHMãQMH GLQDVWLMH L]WUHELO LQ s
WHP SUHSUHþLO GD EL QHNHJD GQH ponovno zasedli prestol. David ni ravnal tako. Širil je
usmiljenost, katero mu je pokazal Bog. Zato je povprašal po Savlovih potomcih in našel
Mefibošeta, Jonatanovega sina, ki je imel obe nogi hromi. David mu podari Savlova polja in
mu pri svoji mizi nameni stalnRPHVWR7RMHRGOLþHQSULPHU%RåMH milosti in pozornosti, ki
velja za vsakega izgubljenega grešnika.
1.2 OSEBE

-

-

David: drugi izraelski kralj (glej od 12. lekcije do 17. lekcije).
Cibá: služabnik iz Savlove hiše in pozneje odgovoren za oskrbo Mefibóšeta.
Mefibóšet (razširjevalec sramote): Jonatanov sin in Savlov vnuk, v 1. Kroniški 8,34 in
9,40 se imenuje »Meríb Báal«, to pomeni »borec proti Báalu«. Ko je bil star pet let, se
je SRQHVUHþLOLQRVWDOKURPQDobeh nogah (2 Sam 4,4).
Sinovi in hlapci Cibe: odgovorni za oskrbo Mefibóšeta.
Miha: sin Mefibóšeta.
Mahir: Amiélov sin iz Lo Dabarja je oskrboval Mefiošeta dokler ga David ni poklical
(primerjaj tudi z 2 Sam 17,27).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Jeruzalem: Davidova rezidenca (primerjaj s 17. lekcijo, 1.3).
/R 'DEDU NUDM ]DSXãþHQRVWL DOL NUDM EUH] EHVHG  NUDM QD Y]KRGX -RUGDQLMH VHYHUQL
*LOHDGQHGDOHþRG-DEHãDNMHUMHåLYHO0HILEóãHWGDOHþvstran od kraljeve hiše (glej
]HPOMHYLGSULSRPRþNDD).

ý$6'2*$-$1-$

Okrog 1000 pr. Kr.
1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica PLORVW REGDULWHYEUH]QHNHJDSRYRGDR]SRYUDþLOD
- Vrstica 1: Savlova hiša = iz Savlove kraljeve družine.
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- Vrstica 3KURP KXGHRNYDUHVSRGQMLKRNRQþLQ.
- Vrstica 6: padel na obraz = pokazal svojo ponižnost.
- Vrstica 7: »jedel pri moji mizi« = s kralMHPLPHWLVNXSQRVWREPL]LþDVWQRPHVWR na
kraljevem dvoru, kralj torej varuje to osebo.
- Vrstica 8PUWHYSHV ªSHV©MH]QDNQHþLVWRVWLªPUWHY©SDMH]QDNQHPRþLýHåHåLY
SHVYHOMD]DQHþLVWHJDNDNãHQMHSRWHPãHOHPUWHYSHV"

2. VODILNA MISEL
Bog nas želi obdariti.
Druge možnosti:
- Kdor želi doživeti Božje usmiljenje in ljubezen, ju mora širiti.
- Božje naklonjenosti VLQHPRUHQLKþH]DVOXåLWLWRMHQH]DVOXåHQRGDULOR PLORVW 

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Davida je Bog bogato obdaril in zato je želel to usmiljenje, ki ga je doživel od Boga, širiti
naprej. Pri tej zgodbi pokažite, kako je kralj David prostovoljno poskrbel za sorodnika
VYRMHJD SULMDWHOMD -RQDWDQD LQ QHPRþQHPX þORYHNX SRmagal do prijetnega življenja. Mlajši
otroci so pogosto preobremenjHQL NR QHNDM REOMXELMR GD VH RG QMLK SULþDNXMH QDM se tega
držijo. 9HQGDU SD ODKNR ] QMLPL JRYRULWH V SRPRþMR znakov dobrega prijateljstva. Tukaj se
RVUHGRWRþLWH na misel, da nam Bog želi dobro (da nas želi obdariti). Novo življenje in
skupnost z Bogom sta možna zato, ker je Jezus Kristus umrl in vstal.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Neposreden vstop: »Dogovorjeno«! Dva prijatelja svojo obljubo potrdita s krepkim
stiskom rok. Eden od njiju je preprost pastir. A lahko uganete kako mu je ime? Drugi
je princ, kraljev sin. Kako mu je ime? Nenavadno je, da sta zelo dobra prijatelja (o
vsem se pogovorita, nimata skrivnosti, govorita o Bogu, skupaj hodita na lov itd.).
Takšno prijateljstvo premaga tudi smrt. In o tem bomo poslušali danes.

3.2.2 Darilo: Nekemu otroku dajte PDMKHQSDNHW3RYVHPSUHVHQHþHQERverjetno rekel: »Saj
nimam rojstnega dneva …« Jasno pokažite, da želite otroku kljub temu nekaj podariti.
(Morda naredite tako, da vsak otrok na koncu ure dobi neko malenkost). »Tudi Sveto
pismo govori o možu, ki je dobiOQHSULþDNRYDQRGDULOR …«
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

=JRGERSULSRYHGXMWHVSRPRþMRVOLNSULSRPRþNDD:
Slika 1 – prijateljstvo Davida in Jonatana: navežite se na 14. lekcijo in ponovite posebne
]QDþLOQRVWL REHK SULMDWHOMHY (JOHM SULSRPRþHN E), njuno obljuER R RERMHVWUDQVNL SRPRþL
Jonatan umre v vojni, David žaluje (primerjaj s 17. lekcijo).
Slika 2 – Mefibóšetova QHVUHþDQRYLFDRVPUWLãLULVWUDKYHOLNROMXGL]EHåLDojilja pri begu z
Jonatanovim sinom pade (2 Sam 4,4). Petletni Mefibóšet ohromi. Sedaj živi v Lo Dabaru …
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Slika 3 – David se spomni obljube, ki jo je dal Jonatanu: potem, ko David postane kralj, in ko
po številnih vojnah zavlada mir, se David pri Cibi pozanima o Savlovemu svojcu.
Slika 4 – Mefibóšet pred Davidom: MefibãHWRYDQHPRþLQQMHJRYR vedenje do Davida zelo
dobro prikažeta stanje grešnika.
Slika 5 – pogovor med Davidom in Mefiboóšetom: Davidov dobrotljiv in velikodušen odziv
je enkraten in služi kot dober primer %RåMHJDRG]LYDþORYHNXNLLãþHSRPRþ Jn 1,12).
Slika 6 – Mefibšetov nov prostor GRQMHJDVHREQDãDMRNRWGRþODQDNUDOMHYHGUXåLQHLQ JD
bogato obdarijo.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Z otroci lahko današnjo zgodbo odigrate.
3.4.2 Skupaj z otroci se pogovorite o Davidovem ravnanju in ga primerjajte z Gospodom
Jezusom (spomniti se, spraševati, iskati, najti, sprejeti, obdariti). Možna
evangelizacijska uporaba.
3.4.3 Za vsakega otroka pripravite kopijo SULSRPRþka 18/b z zlato vrsto in otroci naj
pobarvajo darilne pakete ter jih povežejo med sabo, tako da zlato vrsto preberejo v
pravilnem vrstnem redu.

3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 18 – mlajša skupina.

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejših otrocih se lahko zadeve lotite z dveh strani. Po eni strani poudarite zgledno
prijateljstvo in nujnost, da se obvezno držimo svojih obljub. Kajti zanesljivost in zvestoba sta
dandanes vse bolj redki odliki, zato ju je potrebno še posebej poudariti. Po drugi strani pa
lahko poglobite pojem milosti in za evangelizacijsko uporabo pripravite nekaj primerjav z
Novo zavezo.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Izmenjava izkušenj o prijateljstvih in držanju obljub (glej tudi 3.2.2).
4.2.2 Zgodba »Dobrega prijatelja nikoli ne pozabiš«. Z Gerhardom sva bila zelo tesna
SULMDWHOMD9HOLNRVWYDULVYDSRþHOD skupaj in skupaj sva hodila tudi na mladinski þDV
Po poklicni izobrazbi je bil voznik tovornjaka. Nekega dne sem prejel novico, da se je
s svojim tovornjakom smrtno SRQHVUHþLO %LOR PL MH ]HOR WHåNR NHU VHP L]JXELO
svojega najboljšega prijatelja. Vendar pa vem, da je pri Jezusu Kristusu, saj se je že
zelo ]JRGDMRGORþLO]DåLYOMHQMH]Qjim. Tako je bilo tudi Davidu. Jonatan je bil ubit v
boju s Filistejci. Vendar pa David svojega dobrega prijatelja ni mogel pozabiti, zato je
nekomu iz Savlove družine hotel storiti dobro.
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Ker je svetopisemski tekst relativno kratek, ga lahko preberete skupaj z otroci in na temelju
slik (JOHMSULSRPRþHND SRJORELWHSRVDPH]QHGHOH]JRGEH'RSROQLWHYNWRþNL:
K sliki 2 – glede dejstva, da smo grešniki (rojeni v grehu), ne moremo VWRULWLQLþ7HJDVHQH
dá spremeniti.
K sliki 3 – Davidova zvestoba, vzor pravega prijateljstva; Davidovo vprašanje, namig na
%RåMROMXEH]HQNLLãþH saj je JezuV.ULVWXVMHSULãHOGDELQDãHOLQRGUHãLOQHPRþQHOMXGL To
vprašanje nam kaže tudi, GDMH'DYLGUD]PLãOMDOGUXJDþHNRWOMXGMHYQMHJRYHPþDVX3RQDYDGL
bi nov vladar postavil prvi del vprašanja [9,1], da bi iztrebil še zadnje potomce svojega
nasprotnika Savla. David pa je želel izkazati usmiljenje, ker je tudi sam izkusil Božjo milost).
K sliki 6 – Kaj vse nam želi Bog podariti v Jezusu Kristusu.
4.4 UTRJEVANJE (glej tudi 3.4)

4.4.1

Kaj vse je bilo podarjeno Mefibošetu, kaj vse nam danes želi podariti Bog? Zberite
predloge otrok in jih vpišite v »paket« (glej pripoPRþHNF).
Mefibóšet
Kristjan
- nov dom
- ljubezen
- imetje
- RGSXãþDQMH
- þODQNUDOMHYHGUXåLQH
- mir
- þDVWQRPHVWR
- odrešenje
- SRPRþ
- uslišanje molitev
- ]DãþLWD
- YHþQRåLYOMHQMH
- veselje
- Sveti Duh
- Božji otrok
(Opozorilo: Daru si ne moremo prislužiti! Kdor ima Jezusa Kristusa, je bogato
obdarjen).

4.4.2

Z otroci naredite še vHþSULPHUMDY]åLYOMHQMHP0HILEyãHWD
- Njegovo ime: »razširjevalec sramote« – namig na grešnika (Mt 15,19; Rim
3,10).
- Njegova osebnost: ohromele noge, padel zaradi krivde drugih – spominja na
prve starše, Adama in Evo (Rim 5,12, 19).
- NMHJRYRSUHELYDOLãþHLo Dabar, latinski prevod »kraj brez upanja« (primerjaj
z Ef 2,12-13).
S temi primerjavami ne pretiravajte. Prav tako bodite pozorni, kajti teh primerjav ni
možno uporabiti pri vsaki skupini otrok. Odvisno je od njihove starosti, duhovne in
duševne zrelosti ter sposobnosti dojemanja.

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 18 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ýENJE ZLATE VRSTE
Za dobro razumevanje zlate vrste (JOHMSULSRPRþHNE), odgovorite na naslednja vprašanja:
Kaj je milost? Zakaj je potrebno odrešenje? Kaj pomeni vera? Zakaj se sami po sebi ne
moremo odrešiti? Kako izgleda Božji dar?
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7. 35,3202ý.,
PrLSRPRþHN8/a

135

3ULSRPRþHN8/b

3ULSRPRþHN8/c
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Delovni list 18 – mlajša skupina

raziskovalci
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Delovni list 18 – starejša skupina

raziskovalci
3RLãþLãLIUH]QDNRYLQXJRWRYLNDNRVHJODVLVNULYQRVSRURþLOR

A=U
D=@
E=6
I=
J=Ã

L=9
M=
N=2
P=
R=:

__ __ __ __ __
@ U   @

S=
U=Â
V=
Z=6

je bil

__ __ __ __ __ __ __ __
:  Ã U 6 6 2

do Mefibóšeta

in mu je izkazal
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Â    9 Ã 6 2 Ã 6
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19. lekcija

DAVID IN BATŠEBA
SVETOPISEMSKI TEKST:
2. Samuelova 11 in 12
ZLATA VRSTA:
»0RMHJDJUHKDPHRþLVWL Zakaj svoje pregrehe priznavam, moj greh je vedno pred mano.«
Psalm 51,4b-5
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

David je utrdil VYRMH NUDOMHVWYR LQ VL SRGUHGLO YHþLno okoliških ljudstev. Ko je premagal
Aramejce je porazil še Amonce. Vendar se sam ni vojskoval, ampak je v boj poslal vojsko
pod vodstvom Joaba. Medtem, ko se je njegova vojska borila, je David brezdelno sedel doma
v Jeruzalemu. Po opoldanskem spancu se je VSUHKRGLOSRVWUHKLVYRMHSDODþHLQ zagledal lepo
žensko, ki se je kopala. Pozanimal se je o njej. To je bila Batšeba, žena Hetejca Urijaja, ki je z
Joabom odšel v boj. David je poslal po to žensko in z njo prešuštvoval. Ko so se pokazale
posledice, je David poskušal svoje dejanje prikriti tako, da je Urijaja poklical domov z
ERMLãþDUrijajeva predanost vojski mu je prepovedovala, da bi šel k svoji ženi. David ga ni
mogel pregovoriti z darilom, niti s tem, da ga je napil. Zato je David Urijaja s pismom za
Joaba ponovno poslal QDERMLãþH9WHPSLVPXje -RDEXQDURþLl, naj Urijaja pošlje v boj tja,
kjer bo ubit. Tako je Urijaja v boju padel. Po WHP NR MH %DWãHED SULPHUHQ þDV åDORYDOD ]D
svojim možem, jo je David vzel za ženo. Rodila je sina, NLMHELOVSRþHWYSUHãXãWYXBog je k
Davidu poslal preroka Natana, da bi ga pripravil do kesanja. David je pri tem – ne da bi vedel
– sam nad sabo izrekel sodbo. Natan je naznanil Božjo kazen. David se je skesal, toda otrok,
ki ga je Batšeba rodila, je moral umreti. Vendar pa je Bog sprejel Davidovo kesanje, kar se je
pokazalo v tem, da je Davidu in Batšebi dal drugega sina: Salomona, ki ga je Bog ljubil in je
kasneje postal Davidov naslednik.
1.2 OSEBE

-

-

David: Jesejev sin, rojen 1041 pr. Kr., sprva kraj Judove hiše, potem kralj celotnega
Izraela; vladal je od približno 1010 do 970 pr. Kr. Bil je glasbenik in pesnik številnih
psalmov. Bog ga je izbral za kralja (glej od 12. do 14. lekcije in 17. lekcijo).
Batšeba (»hþL RELOMD©  (OLDPRYD KþL åHQD +HWHMFD 8ULMDMD LQ SR QMHJRYL VPUWL
Davidova žena, mati Salomona in še treh drugih Davidovih sinov.
Natan: prerok Y'DYLGRYHPLQ6DORPRQRYHPþDVX Davidu preda Božja navodila naj
ne gradi templja, pa tudi Božjo obljubo, da bosta Davidovo kraljestvo in njegov
prestol obstala na veke (2 Sam 7,16); prerokba o Jezusu Kristusu. Pozneje Natan
poskrbi, da David za svojega naslednika imenuje Salomona.
Urijaja (»lXþMH*RVSRG© +HWHMHF%DWãHELQPRåHGHQRG'DYLGRYLKMXQDNRY.
Joab: vojskovodja Davidove vojske.
Hlapci, seli, starešine, Davidovi vojaki.
Prvi Davidov in Batšebin sin ter Salomon (Jedidja = Jahvejev ljubljenec), drugi sin.

140

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA (primerjaj s 17. lekcijo, 1.3)

-

Jeruzalem: David ga imenuje za glavno mesto Izraela (»Davidovo mesto«). Dogodki
se odvijajo YHþLQRPDY'DYLGRYLSDODþL.
Raba: mesto Amoncev, kjer pri obleganju le-tega Urijaja pade (glej zemljevid
SULSRPRþNDD).

ý$6'2*$-$1-$

ýDV 'DYLGRYH YODGDYLQH YOHWLK-970 pr. Kr.), ko MHQDYUKXQFXVYRMHPRþLLQ svojega
kraljestva.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 12,11: Urijaja ni šel k svoji ženi = spolna vzdržnost je bila v vojni verska
dolžnost.
2. VODILNA MISEL

Kdor prizna svoje grehe, doživi RGSXãþDQMH
Druge možnosti:
- Bog vodi preko greha.
- %RJRGSXãþDYHQGDUYHGQRQHRGY]DPHSRVOHGLFJUHKD
- .RPXUVRRGSXãþHQLJUHKLMHODKNR SRQRYQRVUHþHQ Ps 32,1).
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

äDO PRUDWH SUL XþHQMX RWURN UDþXQDWL QD WR GD QHNDWHUL PRUGD WUSLMR ]DUDGL prešuštvovanja
staršev LQ ORþLWYH YHQGDU SD L]þUSHQ SRJRYRU R WHP QL primeren. Tudi smrt otroka kot
posledico prešuštva obravnavajte zelo previdno in pri mlajših otrocih morda povsem izpustite.
Otroci v tej skupini so svoja slaba dejanja gotovo že poskušali prikriti z lažmi. Zato lahko in
morate jasno povedati, da Bog grehHYLGLLQGDOHSUL]QDQMHNULYGHLQRGSXãþDQMHYRGLWDL]WH
zanke.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Pogovor: otroke vprašajte, ali je kdo izmed njih storil nekaj slabega in poskušal to npr.
prikriti pred starši. Pogovorite se o tem in dodajte, da prikrivanje še bolj bremeni našo
vest in vodi do nadaljnjih laži ter da le priznanje krivde YRGLGRþLVWH vesti.
3.2.2 Natanova prilika: preberite tekst iz 2. Samuelove 12,1-4 ali pripovedujte opisano
priliko (JOHMSULSRPRþHND LQSRþDNDMWH, kakšni bodo spontani odzivi otrok. Gotovo
bodo govorili o NULYLþQRVWLERJDWHJDPRåD
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

2E SULSRYHGRYDQMX ]JRGEH ]DUDGL GREUH UD]þOHQLWYH SRVDPH]QH RGORPNH R]QDþLWH V
preprostimi znaki, ki jih med pripovedovanjem skicirate na tablo (JOHMSULSRPRþHND):
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M David v Jeruzalemu – SRVWHOMD QDVORQMDþ)
N Vojna v Rabi – PHþLQãþLW RURåMH
O Davidov skrivni greh – ]DSUWDYUDWDR]NOMXþDYQLFD
P Urijajeva smrt – nagrobnik
Q Batšeba kot Davidova žena in rojstvo otroka – GRMHQþHN
R Natanov obisk in prilika – jagnje
S Davidovo kesanje – NOHþHþDRVHED.
3UL WHP ODKNR VOLþLFH UD]GHOLWH v dva stolpca: Dogajanje v Jeruzalemu – dogajanje v Rabi.
(Seveda je možno GD SRVDPH]QH VOLþLFH SULSUDYLWH åH YQDSUHM LQ MLK SRNDåHWH YHQGDU bo
pozornost otrok zagotovo YHþMD þH ERGR VSUHPljali nastajanje, pD þHWXGL VOLþLFH QH ERGR
popolno umetniško delo). Ob pripovedovanju mora biti jasno naslednje:
- kako pri Davidu raste REþXWHNNULYGH;
- da David brez zadržkov prizna svoje grehe in se skesa;
- da mu Bog odpusti in
- da se v Davidovo srce takoj vrne veselje, kljub hudim posledicam greha.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 1D SRGODJL VOLþLF SRQRYLWH SRVDPH]QH GHOH ]JRGEH – od Davidovega greha vse do
RGSXãþDQMDPri tem še enkrat pokažite pot skozi priznanje in kesanje. To je tudi danes
edina možnost za vsakegDþORYHND, kako se osvobodi bremena svojega greha.
3.4.2 ,]NDUWRQDQDUHGLWHEHORLQþUQRVUFH,]PHQMDMHGYLJXMWHsrci v
zrak in dovolite, da otroci dodelijo dele zgodbe primernemu
srcu (pred prešuštvom belo srce, po SUHãXãWYX þUQR VUFH SR
kesanju belo srce). Tako otroci še enkrat ponovijo zgodbo.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Domnevamo lahko, da je veliko otrok te starosti prešuštvo Y QDMUD]OLþQHMãLK XSRGRELWYDK
spremljalo preko televizijskih filmov. Najpomembnejša naloga je, da jasno nakažete, da je
prešuštvo pred Bogom greh. Zakonolom ni kavalirski prekršekQHSRY]URþDOHPDOHQNRVWQH
škode, ampak je greh z dalekosežnimi posledicami, kar lahko jasno vidimo tudi v Davidovem
življenju. Nemorala se prenaša tudi na otroke (primerjaj z 2 Sam   7L JUHKL XQLþXMHMR
zakonske zveze GUXåLQH LQ GUXåEH ýH VH Y QDãL GUåDYL YVDN WUHWML ]DNRQ NRQþD ] ORþLWYLMR
potem si lahko predstavljamo koliko otrok RGUDãþDYWDNãQHPQDSHWHPRNROMX
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Preberite tekst 2. Samuelove 12,1-4 (glej tudi 3.2.2) in govorite o NULYLþQRVWLbogatega
moža. Povejte, da je prebrana zgodba primer, kako je Bog preko preroka Natana
Davidu razložil njegovo krivdo: »Ti si ta moški!« V pogovoru nakažite, da je David
RþLWQRSUHJUHãLONHUVHMHBog odzval tako.
4.2.2 8þHQMH V SRPRþMR SUHGPHWD: Otrokom pokažite vrvico in jih
vprašajte, kdo jo lahko pretrga in ali mislijo, da to vedno uspe. Nato
PRþQHMãHPX RWURNX GDMWH SUHWUJDWL YUYLFR in mu MR YHþNUDW RYLMWH
okrog zapestij, tako da bo zvezan in se sam ne bo mogel rešiti
(pozneje v zgodbi pokažite, kako se je David zapletel v greh).
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

'RSROQLWHYNWRþNL JOHMLQSULSRPRþHND):
Pripovedujte zgodbo o Davidovem prešuštvu in njegovi reakciji na to. Pri tem pokažite, kako
je prišlo do tega razvoja:
1) David ni tam, kjer bi moral biti – v boju.
2) Njegovo EUH]GHOMHPXGDSULORåQRVWGDVOHGLSRåHOHQMXRþL
3) Davidova vest vse bolj RWRSLGRNOHUNDUVDPQHSRY]URþL umora.
Za ponazoritev na steno obesite UGHþSDSLU]QDSLVRPªJUHK©. Z otroci se pogovarjajte o tem,
NDM ODKNR 'DYLG VWRUL GD SULGH L] WH VLWXDFLMH LQ SRQRYQR SRVWDQH VUHþHQ Kot povzetek
razmišljanj skupaj preberite 2. Samuelovo 12,13-15. Z dvema belima papirjema, na katerima
piše »kesanje« LQªRGSXãþDQMH© SUHOHSLWHUGHþSDSLU
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Skupaj preberite Psalm 51,1-13. Pri tem še enkrat poudarite kaj pomeni »kesanje©ýH
tekst kopirate iz psalma, ga lahko otroci prebarvajo. Nato pojasnite kontekst, v
katerem se ta tekst nahaja. Ob branju poudarite besede kot so »krivda«, »greh«,
»prestopek«. ýH QD IROLMR DOL SURMHNWRUGDVWHEHVHGLOR3VDOPD1-2, lahko še enkrat
poudarite YHVHOMH]DUDGLRGSXãþDQMD
4.4.2 Obravnavanje posameznih stopenj pri ujetosti v grehu na podlagi primerjave med 1.
Mojzesovo 3, Jozuetom 7 in 2. Samuelovo 11 (JOHM  OHNFLMR Y  XþEHQLNX WRþND
4.4.2). Pri Davidu so se stopnje na koncu razvile v pozitivno smer: videti, poželeti,
vzeti, skriti /ubiti]DPROþDWLspoznati in priznati (glej pripoPRþHNE).
5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Na podlagi Davidove zgodbe razložiti pojme »greh«, ªRþLãþHQMH©
»pregreha«, »priznavanje«. Vrstico »moj greh je vedno pred mano« lahko
ilustrirate s pogledom v ogledalo in slabo vestjo (glej tudi 4.4.1).
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7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHN9/a
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3ULSRPRþHN9/b
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20. lekcija

DAVID IN ABSALOM
SVETOPISEMSKI TEKST:
2. Samuelova 15 in 18,6-18
ZLATA VRSTA:
»6SRãWXM RþHWD LQ PDWHU GD VH SRGDOMãDMR WYRML GQHYL QD ]HPOML ki ti jo daje Gospod, tvoj
Bog.«
2 Mojz 20,12
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

=JRGEDQDGYDQDþLQDSRWUMXMHWHPHOMQR%RåMHQDþHORª.DUERþORYHNVHMDOERWXGLåHO©(Gal
6,7). Davidov odnos z Absalomom je zaznamovala nedoslednost in njegove osebne težave so
posledice tega odnosa. Po drugi strani pa Absalom skrbi samo zase in pri tem ne izbira
sredstev. To ni moglo ostati nekaznovano. Vsak je odgovoren za svoja dejanja. V 2.
Samuelovi 12,11 David izve prerokbo, da bo Gospod L] QMHJRYH KLãH VSUDYLO QHVUHþR QDG
njega (glej 19. lekcijo). To dejstvo David potrdi v 2. Samuelovi 16,11. NesUHþDNLMR SRY]URþL
AbVDORP VH ]DþQH Y  SRJODYMX Amnon, Davidov sin z Ahinoam, se je pregrešil nad
Tamaro, Absalomovo sestro (2 Sam 13). Absalom zasovraži Amnona in ga po dveh letih
ubije. Potem Absalom zbeži, ker je protipravno postal sodnik in rabelj. Vendar pa pogrešamo
kakršenkoli Davidov odziv na Amnonovo dejanje. Absalom je odšel k svojemu poganskemu
sorodniku v Gešur, kjer je ostal tri leta. David se sicer s dejanjem svojega sina ne strinja,
YHQGDUSDQHVWRULQLþGDELJDND]QRYDOJoab, Davidov vojskovodja, s seznamom poskrbi, da
Absalom od Davida dobi dovoljenje za vrnitev (2 Sam 14,21). Toda Absalom sprva ne sme k
Davidu. Z izsiljevanjem (2 Sam 14,28-32) si Absalom utre pot do Davida in ta svojega sina
poljubi (2 Sam 14,33) v znak ponovnega sprejema. Potem Absalom »ukrade srca« izraelskih
mož (2 Sam 15). Na nekatere je naredil vtis s tem, da
si je omislil vozilo in konje, na druge pa tako, da je
kralja in njegove služabnike obtožil, da si ne vzamejo
þDVD ]D SUDYQH ]DGHYH OMXGVWYD 3RYH GD EL VL RQ
vedQR Y]HO þDV ]D QMLK 1D WD QDþLQ pridobi toliko
privržencev in na koncu pride do boja med Davidom
in Absalomom (2 Sam 18). Vendar David želi, da z
njegovim sinom ravnajo milo (2 Sam 18,5). Veliko
ljudi umre, in na koncu se Absalom v gozdu s svojimi
dolgimi ODVPL]DSOHWHYGUHYR7RVSRURþLMR-RDEXNL
potem zanemari Davidov ukaz in Absaloma ubije.
Davida novica o Absalomovi smrti zelo prizadene.
Žaluje za njim, potem pa se vrne v Jeruzalem.
1.2 OSEBE

-

Absalom (= RþH MH PLU  WUHWML 'DYLGRY VLQ ] 0DDKR Kþerko Talamaja, poganskega
NUDOMD *HãXUMD LPHO MH ãWLUL RWURNH QMHJRYD ]XQDQMD ]QDþLOQRVW MH ELOD QMHJRYD
PRJRþQDSULþHVNDVDMVRQMHgovi postriženi lasje tehtali 2–2,5 kg (2 Sam 14,26).
Ahitofel: Davidov svetovalec, njegov nasvet je veljal toliko kot neposreden Božji izrek
(2 Sam 15,12; 16,23).
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-

Keretejci, Peletovci, Gitejci: Davidovi vojaki iz drugih dežel, ki so ob Davidovem
begu še naprej ostali ob njem.
,WDM*LWHMHF )LOLVWHMHF NLMHELOOHNUDWHNþDVYVOXåELSUL'DYLGXLQMHNOMXEWHPXRVWDO
ob njem (JOHM]HPOMHYLGSULSRPRþNDGSULOHNFLML).
Cadok, Abjatar: pripadnika duhovniške družine, ki sta bila na Davidovi strani.
Ahimaac, Jonatan: sinova Cadoka in Abjatara, Davidova sla.
Hušaj: Davidov prijDWHOM NL MH SUL $EVDORPX L]QLþLO Ahitofelov nasvet in posvaril
Davida.
Joab: vodja Davidove vojske s številnimi temnimi spletkami.
$ELãDM-RDERYEUDWLQ'DYLGRYQHþDNWXGLRQRVWDQH]YHVW'DYLGX

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Dogodki se odvijajo v Jeruzalemu in okolici pa vse do
3DUDQVNHSXãþDYHLQSRGURþMD*LOHDG
- Hebron (2 Sam 15,7).
- Vzpetina oljk (2 Sam 15,30): Oljska gora, na vzhodu
Jeruzalema.
- Efrajimski gozd (2 Sam 18,6): vzhodno od Jordana
med Mahanajimom in Cafonom (glej zemljevid
SULSRPRþNDDSULOHNFLML in 17. lekcijo, 1.3).
- Kraljeva dolina (2 Sam 18,18): v dolini Kidron med
Jeruzalemom in Oljsko goro še danes stoji Absalomov
spomenik.
ý$6'2*$-$1-$

Med 1000 in 975 pr. Kr.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 15,1: možje, ki so tekli pred Absalomom = možjeNLVRJDþDVWLOLPXVOXåLOi.
Vrstica 15,2: pot pri vratih = pot do kraljeve hiše, na robu katere se je postavljal
Absalom.
Vrstica 15, VWUDQVNH åHQH  åHQVNH V NDWHULPL VR PRãNL REþHYDOL DPSDN VH QLVR
SRURþDOL]QMLPL$EVDORPMLKMHY]HOYVYRMRODVWNRW]QDPHQMHGD je zavzel Davidov
položaj (2 Sam 16,22).
Vrstica 15,24: skrinja Božje zaveze = skrinja zaveze iz akacijevega lesa v šotoru, ki ga
je postavil David (2 Mojz 25).
Vrstica 15,30: zakrita glava in bosonog = prispodoba žalosti in priklanjanja pred
Bogom.
Vrstica 15,32: SUHWUJDQDREODþLOD SULVSRGREDåDORVWLLQRVXSORVWL
Vrstica 18, JR]GMHSRåUOYHþOMXGL ]DUDGL JRVWHJDSRGUDVWMDVHYRMDNLQLVRPRJOL
bojevati.
Vrstica 18,YHOLNKUDVW WHUHELQW  GUHYR]YLVHþLPLYHMDPLSRJRVWRRPHQMDQRWXGLY
kultnih kontekstih.
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2. VODILNA MISEL
Bog želi, da smo poslušni svojim staršem.
Druge možnosti:
- Neposlušnost bo kaznovana.
- .DUþORYHNVHMHERWXGLåHO primerjaj z 1.1).
Dogodek lahko s SRXGDUNRPQD'DYLGRYLKREþXWNLKGR$EVDORPa uporabite tudi kot primer
za satanovo željo, da bi bil tak kot Bog (sprva sicer uspešno, ima veliko privržencev, na koncu
pa vseeno utrpi porD]LQMHXQLþHQ 
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Vse te negativne dogodke bodo otroci zelo težko GRMHOL=DWRVHSULWHM]JRGELRVUHGRWRþLWH le
QD NOMXþQH WRþNH Omejite se torej na vodilno misel, in sicer na vprašanje avtoritete,
poslušnosti in slabih posledic neposlušnosti (LQWHQ]LYQRSUHXþHYDQMH6DP–18 bo olajšalo
GRORþDQMHNOMXþQLKWRþN).
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Pogovor o poslušnosti oz. neposlušnosti staršem: Kakšne posledice ima neposlušnost?
.DNRELELORþHELVWDUãLYVDNRQHSRVOXãQRVWLSXVWLOLQHND]QRYDQR"
3.2.2 Z otroci se pogovorite o Absalomovih zunanjih odlikah (2 Sam 14,25) in izpostavite
nevarnost, da zaradi tega lahko oseba postane ošabna (morda lahko uporabite sliko 1
SULSRPRþNDD).
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

=JRGERSULSRYHGXMWHYãHVWLKJODYQLKWRþNDK za prikaz uporabite slike iz flanela):
M Božja zapoved: spoštuj oþHWDLQPDWHU SR]QHMHUD]ORåLWHSRMHPªVSRãWXM©).
N Absalom si prisvoji položaj, ki pripada Davidu (JOHMSULSRPRþHNDslika 1). .DMSRþQH
da si pridobi srca ljudi? Jasno pokažite, kako ljudje postanejo njegovi privrženci. Ob tem
dodajte dejstva: pridobil si je vozilo in konje; ukradel je srca izraelskih mož itn. (primerjaj z
Dan 11,21).
O 'DYLGåHOLSUHSUHþLWLSUHOLYDQMHNUYLLQ]EHåL Pri tem ima mirno vest pred Bogom (2 Sam
15,25-26; Ps 3,6-7).
P $EVDORPMHSUHSULþDQYVYRMR]PDJRLQVHåHOL]QHELWLVYRMHJDRþHWD 7DPLVHOMHSULVRWQD
pri vseh neposlušnih, saj si vsak otrok želi, da njegovih staršev ravno tisti trenutek ne bi bilo
tam in ne bi opazili ali celo kaznovali neposlušnosti).
Q $EVDORPDGROHWLSUDYLþQDND]HQPRUDXPUHWL (JOHMSULSRPRþek 20/a, slika 2 – Absalomove
smrti ne razlagajte na široko). To je posledica neupoštevanja avtoritete, ki jo je postavil Bog,
NDMWL ]D VSRãWRYDQMH RþHWD LQ PDWHUH MH REOMXEOMHQR GROJR åLYOMHQMH ]D QHVSRãWRYDQMH LQ
XSRUQLãWYRSDþORYHNDGROHWLXVWUH]QRKLtra smrt (glej 2 Mojz 20,12).
R Na koncu zmaga Božja prDYLþQRVW LQ 'DYLG RVWDQH NUDOM JOHM SULSRPRþHN D SUL 
lekciji).
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3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Pogovor o Davidovi ljubezni (glej tudi 2 Sam 18,5 OMXEH]HQRþHWDGRVLQDNDNROepo
bi lahko izgledal RGQRVRþH–VLQþHELELO$EVDORPSRVOXãen.
3.4.2 Otrokom razdelite kopije SULSRPRþNDE in naj ga pobarvajo ter izpolnijo. Pokažite,
GDJUHWXNDM]DVUFHþORYHND primerjaj ]XþHQMHP]ODWHYUVWHYXþEHQLNXOHNFLMD
– 1 Sam 16,7  1D SUD]QH þUWH Qaj otroci napišejo npr. ponos, neposlušnost, laž,
ošabnost, sovraštvo itd. (glej tudi Mt 15,19). Tukaj lahko omenite tudi evangelizacijski
vidik in namignete na možnost novega srca.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Še bolj poglobite vprašanje avtoritete (primerjaj s 3.1) in pri tem poudarite, da vsa avtoriteta
L]KDMD RG %RJD =DWR MH YVDND QHSRVOXãQRVW GR RVHE VWDUãHY XþLWHOMHY DOL GUXJLK RVHE NL
imajo avtoriteto), ki jim je Bog dal avtoriteto, greh. Pri tem lahko omenite, da so te misli
YHþLQLSULMDWHOMHYLQVRãROFHYQH]QDQND9ãWHYLOQLKSULPHULKUDYQDMRSURWL Božjim zapovedim.
Otroke opogumite, QDMVRGUXJDþQLLQQDMVHUDYQDMRSR%RåMLKQDYRGLOLK
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Dovolite otrokom, da povedo NDM VH ]JRGL þH QHSoslušnost
ni kaznovana. Naj opišejo, NDMVH]JRGLþHSUHNUãLPR]DNRQH
npr. v cestnem prometu. Kako bi izgledalo naše življenje v
družbi þH QH EL ELOR ]DSRYHGL" 3UL WHP MH SRmembno, da
izpostavite varovalno funkcijo zakonov (primerjava s pravili
in varovalnimi zakoni v cestnem prometu).
4.2.2 Na kratko opišite GRJRGHNSROLWLþQHJDSUHYUDWD IUancoska ali ruska revolucija oz. neko
DNWXDOQRSRURþLORL]þDVRSLVD 
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

'RSROQLORNWRþNL:
K M: Ta zapoved se ponovi na nekaterih mestih Nove zaveze (Ef 6,2-3; Mt 15,4; Lk 18,20 –
te vrstice lahko otroci sami preberejo iz Svetega pisma  1D WD QDþLQ MH SRXGDUMHQD
pomembnost in trajna funkcija.
K N: Absalom je srca Izraelcev ukradel z lažjo, da si ER RQ YHGQR Y]HO þDV za razsodbo
njihovih zadev. Toda to ne gre.
K P: Absalom preganja Davida. Ali ODKNRRþHYWHKRNROLãþLQDKVSORKãHOMXELVYRMHJDVLQD"
K R: Tukaj dodajte še, da Absalom med drugim ni mogel biti kralj tudi zato, ker je Bog izbral
drugo Davidovo družinsko vejo, ki bo nosilec obljub v nizu prednikov Gospoda Jezusa (1 Kr
1,13; 1 Krn 29,1).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otrokom razdelite kopije SULSRPRþND E in dovolite, da naštejejo in vpišejo
ODVWQRVWLNLVR]QDþLOQH]D$EVDORPD glej 3.4.2).
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4.4.2 Z otroci preberite tekst iz Izaija 14,13-15. S tem pokažite, da je bilo neupoštevanje
avtoritete vedno prisotno in da lahko tukaj najdemo »prvi greh«. Absalom je, podobno
kot kralj Babla, primer satanovega obnašanje. Otroci morajo vedeti, da bodo njihova
dejanja imela posledice: torej naj ne delajo kakor VH MLP ]DKRþH, ampak naj so
poslušni.
4.4.3

Pogovor o 4. Božji zapovHGL QD SRGODJL LOXVWUDFLMH ]D XþHQMH ]ODWH YUVWH glej
SULSRPRþHNFLQWRþNR).

4.4.4 Raziskovalci: Delovni list 20 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Pokažite GYHSORãþLSRVWDYH (JOHMSULSRPRþHNF) in dovolite otrokom, da ugibajo, kaj to je.
1D WHK SORãþDK QDM VR številke od ena do deset. Otroci naj navedejo Božje zapovedi, ki jih
poznajo. Potem se navežite na »današnjo« zapoved, ki jo še posebej poudarite, kajti le tukaj
Bog daje obljubo (za ljudstvo Stare zaveze). Na koncu naj otroci ]ODWRYUVWRYSLãHMRYSORãþR
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7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHN/a
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3ULSRPRþHN/b
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3ULSRPRþHNF
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Delovni list 20 – starejša skupina

raziskovalci

Odgovori na vprašanja in vpiši odgovore v križanko.
1. Kako se je imenoval tretji Davidov sin? QDYSLþQR
2. Kaj je hotel postati Davidov sin? (vodoravno)
3. Kako se je imenoval Davidov vojskovodja, ki je ubil njegovega sina? (vodoravno)
3RYVHPWHPMH'DYLGYVHHQRþXWLOGRVYRMHJDVLQD BBBBBBBBBBBBB QDYSLþQR 
5. Po sinovi smrti se je David vrnil v katero mesto kraljevat? (vodoravno)
4

5

1

2

3
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21. lekcija

DAVIDOVA IZKUSTVA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Psalm 23
ZLATA VRSTA:
»*RVSRG MH PRM SDVWLU QLþ PL QH PDQMND Na zHOHQLK SDãQLNLK PL GDMH OHåLãþH k vodam
SRþLWNDPHYRGL.«
Ps 23,1-2
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

David v tem psalmu prikazuje Gospoda, svojega Boga, kot popolnega pastirja. Samega sebe
vidi kot ovco, ki je v vsakem pogledu odvisna RGSRPRþLLQYDURYDQMDSDVWLUMD3UHYODGXMRþD
vodilna misel psalma je, da Bog v spremenljivi usodi življeQMD RVWDMD YRGMD LQ ]DãþLWQLN
Osrednja izjava se glasi: »… si ti z menoj« (v. 4). Tako naštHYD GREUD GHOD SDVWLUMD QLþ ne
manjka, zeleni pašniki, vode SRþLWNDRVYHåLWHYGXãHYRGHQMH po pravih poteh, ni se treba bati
zla, pastir je tu, tolažiSRJULQMDPL]RJODYRPD]LOL]ROMHPþDãa je prepolna, dobrota in milost
za vse življenje, v prihodnosti ELYDMRþ v hiši Gospodovi. 'DYLG NL MH GROJR þDVD VDP ELO
pastir, je vedel, R þHP JRYRUL LQ je poznal situacijo ovc. Psalm LPD SULYODþQRVW Y spretni
razporeditvi QDVSURWLVLVWRMHþLKSRGRENi razkrivajo bistvenHYLGLNHþORYHãNHJDåLYOMHQMD
1.2 OSEBE

-

David opisuje pastirja z vidika ovce.
V 5. vrstici so omenjeni še sovražniki ovce.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Situacije se odvijajo v palestinski pokrajini.
ý$6'2*$-$1-$

David je vladal od okrog 1010-SU.U2EVWDMDWDGYHPRåQRVWLþDVDQDVWDQNDSVDOPD
1.) V þDVXNRMHELO'DYLGSDVWLU*RWRYRMH'DYLGYWHPþDVXVSLVDOLQ]ORåLOQHNDMSHVPL
Tekst te pesmi izžareva vsakdanje izkušnje.
2.) Veliko ljudi domneva, da je David ta psalm nDSLVDOYþDVXVYRMHJDNUDOMHYDQMDPRUGD
proti koncu svojega življenja. V tem primeru psalm kaže na neke vrste »pregled«
njegovega življenja.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica ]HOHQLSDãQLNL VRþQLVYHåLWUDYQLNL
Vrstica YRGHSRþLWND QHVWRMHþDPRWQa voda, ampak mirna, sveža izvirska voda,
ki nima brzic ali vrtincev, ki bi lahko ogrozili žival ob pitju vode. Na splošno je voda
za ovce izhajala iz treh glavnih virov: rosa na travi, globoki vodnjaki ali izviri in reke.
Vrstica 3: prave poti = ravne poti; brez »ovinkastih izletov«.
Vrstica 4: globel smrtne sence = v hribovjih Palestine lahko pogosto najdemo
VRWHVNDPSRGREQHVHQþQHWHPQHGROLQHYNDWHULKVHåLYDOLSUHVWUDãLMR
155

-

-

Vrstica 4SDOLFD JRUMDþDNLMRSDVWLUXSRUDEOMDNRWRURåMH in z njo odganja zveri.
Vrstica 4: palica = dolga pastirska palica z zavitim koncem. Nanjo se pastir opira in z
njo rešuje ovce, ki so npr. zdrsnile v jamo ali se ujele v grmovje. S palico tudi vodi
žival, in sicer tako, da palico skrbno pritisne na bok živali.
Vrstica 5: PL]D ROMH þDãD   vrstica ponuja dobro sliko orientalskega gostoljubja.
Gostitelj poskrbi za varnost gRVWD YSULþRPRMLKVRYUDåQLNRY Pastir npr. s travnikov
RþLVWLVWUXSHQHUDVWOLQH Za osvežitev po dolgem potovanju gostu z oljem mazili glavo
in ga bogato pogosti.
Vrstica 6: hiša Gospodova = tukaj David omeni tesno skupnost z Bogom.
2. VODILNA MISEL

Jezus Kristus je dobri pastir. David je Božjo pastirsko zvestobo doživljal skozi vse svoje
življenje. Dobri pastir (Jn 10) želi usmerjati in voditi tudi naše življenje.
Druge možnosti:
- PDVWLUGDMHVYRMLþUHGLYVHNDUSRWUHEXMH]DãþLWRRVNUERQDNORQMHQRVW«
- Kdor dovoli, da ga vodi dobri pastir, QHERUD]RþDUDQ
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

ýUHGDRYDFSRQDYDGL deluje fascinantno na otroke. Mlajši otrok ob misli na pastirja, ki zvesto
VNUEL]DVYRMHRYFHREþXWLYHOLNRYHþNRWVWDUHMãLRWURN=DãþLWDQDNORQMHQRVWLQSULEHåDOLãþH
so stvari, na katere so otroci v tej starosti še posebej pozorni. Zato lahko otrokom še bolj
razložite te lastnosti dobrega pastirja.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 2WURNRP SRNDåLWH VOLNH þH MH PRåQR SURMHNFLMR  RYþN þUHGH LQ SDVWLUMD (glej
SULSRPRþHN D). Opišejo naj, kaj vidijo in morda povedo, ali so že kdaj sami
opazovali pastirja in ovce. (ýH LPDWH PRåQRVWL SULSHOMLWH V VDER DOL RWURNH SHOMLWH QD
RJOHGSUDYHRYþNHNDUERSULVSHYDORNSULVWQHPXGRåLYHWMX 
3.2.2 3ULPHU ]JRGEH WXNDM QDSLVDQ OH SR NOMXþQLK WRþNDK – zgodbo ustrezno polepšamo):
Jakob je mlad pastir visoko v gorah. Nek starejši moški, ki je WDPåLYHOYQHNLNRþLMH
Jakobi povedal o Gospodu Jezusu kot dobrem pastirju. Pri tem se je vedno znova
YUDþDO QD YUVWLFR L] 3salma 23: »Gospod je moj pastir«. Da bi se Jakob QDXþLO WR
vrstico, je starejši moški uporabil zelo zanimivo metodo:
Njegova roka (JOHMSULSRPRþHNF): 5 prstov = 5 besed (Gos-pod je moj pastir).
Mesece pozneje je nastopila zima in Jakob se je moral zaradi snežnega meteža s
VYRMLPL RYFDPL ]DWHþL Y YRWOLQR 7D VQHåQL PHWHå MH SRVWDO WDNR hud, da je votlino
zasulo in je bil Jakob ujet v njej. Ker ni imel hrane, zime v gorah pa so zelo dolge in
mrzle, so ga mrtvega našli šele spomladi – vse prejšnje iskalne
akcije so bile zaman.
Iskalcem – med njimi je bil tudi njegov starejši prijatelj – je takoj
SDGORYRþLGDje Jakob z eno roko trdno držal prstanec druge roke.
6WDUHMãLPRãNLMHYHGHO]DNDMþHWUWLSUVWMHSUHGVWDYOMDOþHWUWREHVHGR
zlate vrste: Gos-pod je moj pastir. Tega se je Jakob zavedal vse do
konca.
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Z otroki razmislite o tem, kakšne naloge ima pastir. Pri tem se navežite na skrbniške lastnosti
pastirja v Psalmu 23. Pogovorite se o tem, kdo je naš pastir (Jn 10) in kako Gospod skrbi za
nas in nas vodi. Tukaj otroke spodbudite, da navedejo primere iz svojega vsakdana (glej
3.2.2). Potem se vrnite na zgodbo. Najpomembnejši vidik: otroci morajo osebno vedeti, da je
Gospod tudi njihov pastir. Pojasnite, kako se lahko to zgodi (spreobrnitev). Za ilustracijo
uporabite SULSRPRþHNG – za vsako vrstico imate na voljo eno sliko (1. vrstica = slika 1 …
6. vrstica = slika 6).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otroci naj narišejo pastirja s þUHGRRYDF1DVOLNLQDMVRWXGL]HOHQLSDãQLNLmirne vode
itd. Otroci lahko pobarvajo tudi kopijo SULSRPRþNDG.
3.4.2 Pogovor o dobrem pastirju Jezusu Kristusu, in o tem, kaj vse nam daje on danes.
3.4.3 Izdelajte þUHGRRYDF (JOHMSULSRPRþHNf): sliko ovc in pastirja kopirajte, izrežite in
zalepite na zelen karton. Otroci lahko ovce okrasijo z belo vato (vato zalepijo na telesa
ovc).
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejši skupini lekcijo pripravite kot analizo Davidovega življenja. Gotovo se bodo še
spomnili posameznih lekcij iz prejšnjih tednov. Sicer pa si lahko pomagate tudi z
LOXVWUDFLMDPLNLVSDGDMRNGRORþHQLPOHNFLMDP glej od 12. do 20. lekcije). S tem si bodo po
eni strani otroci še bolj zapomnili posamezne zgodbe, po drugi strani pa spoznali, da izkušnje
iz Psalma 23 niso le teorija, ampak reVQLþQRVW
4.2 PRIPRAVA UVODA

Otroci naj rešijo naslednjo uganko (JOHMSULSRPRþHNE) in tako ugotovijo vodilo današnje
lekcije:

Potem jih vprašajte, NGRMHWRQDSLVDOLQNDNRMH]ELUDOVYRMHL]NXãQMH YþDVXNRMHELOSDVWLU
v boju z Goljatom; Batšeba itd.). Ob omenjanju zgodb vedno pokažite ustrezno sliko, ki je
bila uporabljena pri doloþHQLOHNFLML glej od 12. do 20. lekcije).
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

3ULRPHQMDQMX'DYLGRYLKL]NXãHQMVHRVUHGRWRþLWH na naslednja vprašanja:
M Kaj je DaviG Y WHK åLYOMHQMVNLK VLWXDFLMDK RSD]LO" Y þDVX SDVWLUVWYD ]ELUDO L]kušnje kot
pastir; Goljat – 4. vrstica; beg pred Savlom – 5. vrstica; Batšeba: opomin s strani pastirja, 3. in
4. vrstica itd.).
N Zakaj je David lahko vse to doživel? (Ker je bil Gospod njegov osebni pastir in David se je
tega zavedal).
O Kdaj lahko takšne izkušnje z Bogom doživimo tudi mi?
Tukaj lahko kot primer poveste svojo zgodbo (glej tudi 3.2.2). Naslednje misli pa še bolj
poudarite: David ni rekel: Gospod je pastir, ampak »Gospod je moj pastir« (gOHMSULSRPRþHN
21/d). Kako je s tem v našem življenju?
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otrokom razdelite kopijo slike, na kateri so ovce in pastir (JOHMSULSRPRþHNH) ter
jim dovolite, da opišejo situacijo. Potem naj izrežejo ovce, pastirja in volka (pod
L]UH]DQRVOLNRQDMSXVWLMRGHOþHNSDSLUMDGDODKNRVOLNHSRWHPSULOHSLMRSRNRQþQR ýH
kopirate še nekaj ovc in dodate še JUPLþNH LQ GUHYHVD ER QDVWDOD SUDYD Sokrajina z
ovcami in pastirjem.

4.4.2 3RJORELWHY]ODWHYUVWHVSRPRþMRpripRPRþNDF
4.4.3 Pogovor o našem dobrem pastirju (primerjaj s 3.4.2): Kaj vse nam podarja danes?
Tako lahko vzbudite hvaležnost in otrokom ustvarite nov pogled na Jezusa Kristusa.
6YRMHQDMYHþMHSDVWLUVNRGHORMHRSLVDOYJanezu 10,11.
4.4.4 Otrokom razdelite kopijo SULSRPRþND G in naj pod vsako sliko napišejo ustrezno
vrstico (primerjaj s 3.3).
5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Najprej otroke vprašajte glede pojmov »zeleni pašniki« in »YRGH SRþLWND« in jih po potrebi
razložite (glej 1.5). Pri tem še enkrat izpostavite, kako zelo pomembno je to za ovce. Potem
otroke vprašajte, kaj to pomeni za nas. Za ilustracijo uporabite SULSRPRþHN F in morda
otrokom naredite kopijo. Roko lahko izrežejo iz papirja in jo nalepijo na karton. Za utrditev
lahko otroci na podlagi zgodbe še enkrat utrdijo sporRþLOR]ODWHYUVWH JOHM 
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3ULSRPRþHNF
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3ULSRPRþHNG
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3ULSRPRþHNH
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3ULSRPRþHNI

164

22. lekcija

SALOMON POSTANE KRALJ
SVETOPISEMSKI TEKST:
1. Kraljev 1,11-40 in 2,1-12
ZLATA VRSTA:
»Gospodova postava je popolna, poživlja dušo; Gospodovo SULþHYDQMH MH ]DQHVOMLYR
nevednega dela modrega.«
Psalm 19,8
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

-

Vzporedne vrstice: 1 Krn 23,1; 28,5-10; 29,10-30

Ko se je Davidovo življenje bližalo h koncu, je nastal boj za njegovega naslednika. Adonija,
$EVDORPRYEUDWMHVSR]QDOGDERQMHJRYRþHNPDOXXPUO2UJDQL]LUDl je veliko praznovanje,
povabil skoraj vse najpomembnejše državnike in samega sebe oklical za kralja. Batšeba in
prerok Natan sta zaskrbljeno spremljala razvoj dogodkov. Natan je skoval QDþUW da sta z
%DWãHERYVDNSRVHEHMãODN'DYLGXPXSRURþDODRVDPRYROMQHPUDYQDQMX$GRQLMH 'DYLGR
tem nLYHGHOãHQLþ LQJDVSRPQLODQDQMHJRYRSULVHJRGDER]DVYRMHJDQDVOHGQLNDLPHQRYDO
Salomona. David je pred Batšebo in Natanom obnovil VYRMRSULVHJRLQQDURþLl, naj duhovnik
Cadok Salomona takoj mazili za novega kralja. To je med ljudstvom sprožilo veliko veselje.
Množica okrog Adonija se je nato razpršila. Tik pred smrtjo je David opomnil Salomona naj
živi po Božjih zapovedih kajti sDPRWDNRODKNRUDþXQDQD%RåMLEODJRVORY3UDYWDNRSDPXje
QDURþLl QDM GRORþHQLP RVHEDP sodi, nekatere pa nagradi. Pri sedemdesetih leti je bil David
SRNOLFDQYYHþQRVWNUDOMHVWYRSDVHMHSRG6Dlomonovim kraljevanjem utrdilo.
1.2 OSEBE

-

David: izraelski kralj neposredno pred svojo smrtjo (glej 19. lekcijo, 1.2).
Salomon: drugi sin iz Davidovega zakona z Batšebo, ki mu ga je Bog obljubil kot
prestolonaslednika, ko se je David skesal (1 Krn 22,9).
Natan.
Batšeba: Salomonova mati.
AdoniMDþHWUWL'DYLGRYVLQNL mu ga je v Hebronu rodila Hagita (2 Sam 3,4). Bil je
SULYODþHQQDL]JOHG(primerjaj z Absalomom) in je ravnal podobno kot Absalom, da bi
sam sebe oklical za kralja (glej 1 Kr 1,5-10).
Abišaga: Davidova negovalka (glej 1 Kr 1,2-4).
Cadok: veliki GXKRYQLNY'DYLGRYHPLQ6DORPRQRYHPþDVX
Benaja: levit, sin duhovnika Jojadaja, vodja Davidove telesne straže, Salomon ga je
postavil za vojskovodjo.
Kretejci in Peletovci: tuji vojaki, Davidova telesna straža.
DUXJHRVHEHSROLWLþQHJDGXKRYQLãNHJDLQYRMDãNHJDUHGDL]'DYLGRYHRNROLFH

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

-HUX]DOHPYHþLQRPDYNUDOMHYLSDODþL.
Gihon (1 Kr 1,33): izvir vzhodno od Jeruzalema, kjer je bil Salomon maziljen za kralja
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ý$6'2*$-$1-$

Okrog 972 / 71 pr. Kr.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 1, WD GDQ  QH OH GD VH 'DYLG RGORþL DPSDN WXGL QHPXGRPD L]YHGH
maziljenje in kronanje Salomona. Tako so prehiteli kronanje Adonije.
Vrstica 1,39: rog olja, maziljenje (glej 10. lekcijo in 12. lekcijo, 1.5).
Vrstice 2,1-WXNDMJUH]DRSRURNRVWDUHJDNUDOMD6DORPRQDåHOL]DãþLWLWLWDNRGDPX
pove, kaj bi lahko oviralo novo vladavino iQFHORSRY]URþLORQMHQpropad (tu ne gre za
zadnje Davidove besede, te lahko preberemo v 2 Sam 23,1-7).
2. VODILNA MISEL

V tem svetu obstajata dve oblasti, ki si nasprotujeta.
(Adonija se želi okronati kar sam [1 Kr 1,5] in SRVWDWL NUDOM þHSUDY MH %RJ åH GRORþLO
Davidovega naslednika. Adonijevo ravnanje je lahko primer proti-božjega ravnanja, z željo po
uveljavljanju in zaznamovanega z egoizmom).
Druge možnosti:
- Predaja palice – Bog skrbi za svoje naslednike.
- 3D]OMLYRVW ODKNR SUHSUHþL QDMKXMãH 1DWDQ LQ %DWãHED RSD]XMHWD Vamovoljno ravnanje
Adonije, opozorita Davida in pripomoreta k pozitivnemu razpletu zgodbe).
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci se že zelR]JRGDMVUHþDMR]QDVSURWML9VHEL samih in okolju vedno znova naletijo na
boj med dobrim in zlom, med poslušnostjo in neposlušnostjo. To se dogaja na skoraj vseh
SRGURþMLKåLYOMHQMD7XNDMQHJUH]DXPHWQRSRODUL]DFLMRDOLþUQR-EHOHVOLNHUHVQLþQRVWLDPSDN
za opazovanja, ki se skrivajo v svetopisemskih ocenah (otroãNH  UHVQLþQRVWL 3UL
predstavljanju lekcije se skrbno spoprimite z izkušnjami otrok in ne silite SURFHVDRGORþDQMD
QD WHP DOL RQHP SRGURþMX WH VWDURVWQH VNXSLQH 9 SUYHP NRUDNX QH VPHWH SUHNRUDþLWL
informacijeNLMHYH]DQDQDUHVQLþQRVW.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Igra »Ugani nasprotje«: vi povejte besedo (npr. pridevnike: dober, zdrav, bel, visok);
otroci (lahko jih razdelite tudi v ekipe) pa naj uganejo protipomenko oz. nasprotno
lastnost te besede.
3.2.2 1HSRVUHGHQYVWRSGUDPDWLþQRRSLVRYDQMHREHK obiskov (Batšebe in Natana) pri kralju
Davidu.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo SULSRYHGXMWHVSRPRþMRSULSRPRþNDD v naslednjih korakih:
M Slika 1 – %DWãHED RELãþH 'DYida, ki leži na smrtni postelji in mu pove novico o
Adonijevem samooklicanju za kralja.
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N Slika 2 – Natan pride k Davidu in mu pove enako novico.
O Slika 3 – Davidov ukaz Natanu, Batšebi, Cadoku in Benaji.
P Slika 4 – Salomon jaha na kraljevem oslu.
Q Slika 5 – Salomon je maziljen za kralja.
R Slika 6 – ljudstvo se veseli. Adonija in njegovi ljudje se ustrašijo in zbežijo.
Prenos: SUYL LQ ãHVWL NRUDN NDåHWD WLSLþQR REQDãDQMH SULNULYDQMH  LQ QHL]EHåQH SRVOHGLFH
(strah, pobeg) samovoljnega življenjskega stila. Po drugi strani pa vidimo, da kronanje
þORYHND ki ga MHL]EUDO%RJSRY]URþLYHOLNRYHVHOje. S tem lahko otrokom pokažete, da je pot,
ki je po volji Bogu, na koncu vedno boljša.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Ponovitev dogodka, ki je potekal povsem podobno: Absalomovo samooklicanje in
smrt (glej 20. lekcijo).
3.4.2

Scenski prikaz zgodbe: skupaj z otroci odigrajte posamezne prizore, tako kot so
prikazani na slikah (JOHMSULSRPRþHND).

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 22 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Zaradi relativizacije dobrega in zla se otroci, ki želijo zvesto slediti Gospodu Jezusu, v
RGUDãþDQMXYVHEROMVRRþDMRV NRQIOLNWL7DNRVRSRVWDYOMHQLSUHGRGORþLWYHNLMLKQDãWHYLOQLK
SRGURþMLK åLYOMHQMD SR]LYDMR N MDVQHPX ]DY]HPDQMX VWDOLãþa. Ta lekcija lahko pomaga
RWURNRP GD QD QRYR UD]PLVOLMR R VYRMHP VWDOLãþX ,] WHJD WHNVWD ODhko glede na starost in
duhovno ter duševno stopnjo razvitosti potegnete ven kristološki vidik: pravi, od Boga
GRORþHQ naslednik na Davidovem prestolu je Jezus Kristus, obljubljeni Mesija (primerjaj tudi
s 4.3)9HVHOMHRNURJQMHJDERQHNRþYHþMHRGEREQHQMDWHJDVveta. Poleg tega lahko omenite
še obnašanje Natana, Cadoka, Benaje itd.: te može sta zaznamovali pozornost in zvestoba.
VVDNXþLWHOM mora skrbno izbrati NOMXþQHWRþNH]DVYRMRVNXSLQRRWURN
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 3RJRYRU R WLSLþQL EHVHGQL ]YH]L ªåHOLP© .DNãQH VR SRVOHGLFH þH åHOLPR XYHOMDYLWL
svojo lastno voljo? (primerjaj z zgodbami o Absalomu in grehu pUYHJDþORYHND– 20.
OHNFLMDLQYXþEHQLNX2. lekcija).
4.2.2 Igra »Ugani nasprotje«: vi povejte besedo (oglat – okrogel, zavit – UDYHQ VRQþHQ –
VHQþHQ SRQLåQRVW – SUHY]HWQRVW OXþ – tema itd.); otroci (lahko jih razdelite tudi v
ekipe) pa naj uganejo protipomenko oz. nasprotno lastnost te besede.
4.2.3 Pogovor o dogodkih, kjer smo doživeli te nasprotne sile dobrega in slabega.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

.RUDNH NL VR QDYHGHQL SUL WRþNL 3.3 razširite in deloma dopolnite z Davidovim pozivom
svojemu sinu, naj sodi tistim, ki si to zaslužijo:
K M: Na kaj spominja Adonijevo ravnanje? (primerjaj z 20. lekcijo)
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K N in O: Zvestoba, pozornost, pripravljenost in poslušnost Davidovih prijateljev nam je za
vzor (vsi Davidovi otroci, razen Salomona, so bili podobni Adoniju). Kako se mi obnašamo
do zavrženega kralja Jezusa Kristusa?
K P: Primerjaj z vstopom Gospoda Jezusa v Jeruzalem (glej Mt 21,1-11).
K Q: Na koncu pride na Davidov prestol tisti, ki ga MHGRORþLO%RJ
i Davidova oporoka je šibaN]JOHG%RåMHJDªNQMLJRYRGVWYD©1MHPXQLþQHXLGHLQQMHJRYH
sodbe so SUDYLþQH glej 2 Kor 5,10).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 7DEHOQDSULPHUMDYDQDSDþQHJDLQSUDYHJDNUDOMD
Adonija
- želi oklicati samega sebe;
- QDþUWXMHSURWLYROMLVYRMHJDRþHWD
- SUD]QXMHEUH]VYRMHJDRþHWD
- prestraši se, strah ga je in zbeži;
- ravna brez Boga.

Salomon
- povzdigne ga Bog;
- SXVWLVYRMHPXRþHWXQDMGHOXMH
- SRRGORþLWYLRþHWDMHPD]LOMHQ]Dkralja;
- doživi veselje;
- na svoji strani ima Boga.

Gotovo obstaja še YHþSULPHUMDYNLMLKODKNRQDUHGLWH Tabelo na tabli obdelajte skupaj
z otroci. Posamezna nasprotja lahko povežete z lastnim življenjem.
4.4.2 Kristološka poglobitev: obdelajte vzporednice med Salomonom in Gospodom
Jezusom (glej 4.1 in 4.3).
4.4.3

Scenski prikaz zgodbe: skupaj z otroci odigrajte posamezne prizore, tako kot so
prikazani na slikah (JOHMSULSRPRþHND).

4.4.4 Raziskovalci: Delovni list 22 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
3RWHP NR UD]ORåLWH WHåMH UD]XPOMLYH SRMPH ªSRåLYOMD GXãR©  NUHSL WRODåL GDMH PRþ
razveseli srce; »neveden« = iskren, naraven, neizkušen, neizobražen; »moder« = pameten,
XYLGHYHQUD]XPHQSUHXGDUHQ VHVSRPRþMRSULSRPRþNDE QDXþLWH]ODWRYUVWR
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7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHN/a
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PrLSRPRþHN/b
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Delovni list 22 – mlajša skupina

raziskovalci
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Delovni list 22 – starejša skupina

raziskovalci
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23. lekcija

SALOMONOVA MODROST
SVETOPISEMSKI TEKST:
1. Kraljev 3
ZLATA VRSTA:
»8þLPHL]SROQMHYDWLWYRMRYROMRVDMVLWLPRM%RJ«
Psalm 143,10a
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

9 þDVX Davidovega življenja je bil Salomon kronan za kralja (glej 22. lekcijo). Pred svojo
smrtjo David opomni svojega sina, naj živi po Božjih zapovedih. Salomon ljubi Gospoda (1
Kr 3,3  LQ MH SRVOXãHQ QDYRGLORP VYRMHJD RþHWD 7R MH YLGQR Y L]UD]X, ko gre s svojimi
VRYUDåQLNLSUHGVRGLãþH 1 Kr 2,13-46). Salomon postane »ranljiv« pozneje, ker je imel veliko
žena (1 Kr 11,3-4  =DþHWHN WHPX MH QMHJRYD SRURND V IDUDRQRYR KþHUNR äHQH VR V VDER Y
Jeruzalem prinesle malike. Svetopisemski tekst nam v prvi vrsti pokaže poslušno in ponižno
Salomonov srce, ki obstaja zaradi ljubezni do Gospoda. TR%RJXXJDMDLQPXYVYHWLãþXGi na
razpolago željo. Kajti Bog prošnjo ponižnega in poslušnega srca rad usliši. Obdari ga
prekomerno (1 Kr 3,12-13). Po sanjah gre Salomon v Jeruzalem v Božjo hišo (1 Kr 3,15).
1DþLQQMHJRYHåUWYHNDže, da se Bogu popolnoma predaja in dovoli tudi drugim, da se veselijo
nad novo doživeto skupnostjo z Bogom. Salomonova modrost je na preizkusu pri razsodbi, ko
mora razsoditi med dvema ženama, ki se prepirata glede tega, NRPXSULSDGDãHåLYHþLGHþHN
Celotno ljudstvo spozna, da ima Salomon Božjo modrost.
1.2 OSEBE

-

Salomon: novi kralj pokaže ljubezen do svojega Boga, prosi ga za poslušno in modro
srce in pokaže svojo modrost pri razsodbah (glej tudi 22. lekcijo, 1.2).
Bog: Božja usmiljenost in ljubezen sta YLGQLYVUHþDQMXV6DORPRQRP%RJYLGLVUFH
Dve ženski: prostitutki, ki živita v eni hiši.
'RMHQþHN åLYHþLVLQHQHL]PHGGYHKåHQD GUXJLMHXPUO]DUDGLQHSD]OMLYRVWL 
Ljudstvo LQVOXåDEQLNLYNUDOMHYLSDODþL

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Jeruzalem: »Davidovo mesto«, v katerem je bila skrinja zaveze (1 Kr 3,15); v tem
PHVWXMHNUDOMLPHOVYRMRSDODþR6DORPRQMHWX]JUDGLOª%RåMLWHPSHOM©
Gibeon: mesto okrog 10 km severozahodno od Jeruzalema, na približno 895 m
nadmorske višine; to mesto je bilo eno izmed najsvetejših mest Izraela (glej 1.5).

1.4 ý$6 DOGAJANJA

Okrog 970 pr. Kr., kmalu po Salomonovem maziljenju za kralja in po Davidovi smrti.
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 2: daroval in zažigal kadilo na višinah = višine so bile kultno mesto
malikov, vendar tudi mesto samovoljnega, neuUHMHQHJDþDãþHQMD*RVSRGD6YHWLãþH
je imelo zaþDVQR PHVWR QD *LEHRQRYLK Y]SHWLQDK. Vendar so nato prenehali
(primerjaj tudi s 1 Kr 2,29) saj nam 15. vrstica pove, da je bila skrinja zaveze v
Jeruzalemu in tam je bilo tudi SUDYRPHVWR]DþDãþHQMH%RJD
Vrstica 15: skrinja Gospodove zaveze = L] þDVD SRWRYDQMD SR SXãþDYL MH ELOD
skrinja znak za Božjo zavezo z Izraelci in znak Božje prisotnosti.
Vrstica 4: žgalne daritve = ko žrtev popolnoma izgori, darovalec SULþXMH o svoji
popolni predanosti Gospodu.
Vrstica 15: mirovne daritve (žrtve brez hibe) = tudi žrtev zahvale, isto kot pri
åJDOQL GDULWYL 0DãþRED Not najboljši del je najprej zažgana. Darovalec žrtve in
svojci meso pojedo na slavju. Veselje nad ponovno vzpostavitvijo skupnosti z
Bogom je zelo vidno.

2. VODILNA MISEL
Bog želi poslušno in ponižno srce (stanje sUFDMHRGORþLOQRSULXVOLãDQMX molitev).
Druge možnosti:
- Bog nam podarja modrost za naše naloge.
- Modrost je v prvi vrsti stvar srca.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri mlajših otrocih imejte GYHQDYH]QLWRþNL3UYLþMHWR%RåMD]DSRYHG]D6DOomona: »Prosi,
kaj ti naj dam!« Takšno željo si verjetno želi vsak otrok in si je to verjetno že tudi želel.
'UXJLþ MH tu prepir med dvema mamama. Podobne situacije so otrokom znane, scena pred
kraljem je GUDPDWLþQD 3UL PODMãLK LQ REþXWOMLYLK RWURFLK YQDSUHM SRXGDULWe, da Salomon v
resnici nikoli ni želel otroka razpoloviti. V ospredje postavite þXVWYHQRVWREþXWOMLYRVt prave
mame in njeno požrtvovalnost (glej 2).
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Otrokom pokažite slike SULSRPRþND D LQ V SRPRþMR OH-teh naj povedo izmišljeno
zgodbo in premislijo o njej.
3.2.2 Tiha vzpodbuda: otrokom pokažite sliko SULSRPRþNDE in naj povedo svoje reakcije
na to sliko. Nato preidite na današnjo zgodbo.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Glede na vrsto vsWRSD LQ VWDURVWL VNXSLQH ]DþQLWH s 16. vrstico ter glede na napotke o
SaloPRQRYHPUDYQDQMX]DþQLWHSULSRYHGRYDWL]JRGERLQRPHQLWHQMHJRYRželjo kot osnovo za
modro delovanje.
Pri pripovedovanju YNOMXþLWHQDVOHGQMHWRþNH
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M Bog vidi Salomonovo srce in vidi, da ga Salomon ljubi. Daje mu možnost, da izrazi svojo
željo (prenos: Kakšna je naša ljubezen do Gospoda Jezusa? Kaj bi si mi zaželeli?) Salomon
SURVL]DUD]XPHYDMRþHVUFHGDERGREHUNUDOMLQGDERWHåNHQDORJHSUDYLOQRUHãLO
N Bog mu podari modrosti v izobilju.
O Salomonova modrost je postavljena na preizkušnjo. Predstavite problem dveh žena in
REþXWNH þXVWYD SUDYHPDPH za ilustracijo upRUDELWHSULSRPRþHNE).
P Salomonov ukaz vse prisotne prestraši, ampak le tako lahko ugotovil, katera je prava mama
(prenos: tu vidimo, kako pomembna je bila prošnja za modro srce).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Ponovitev lekcije z vprDãDQML .DM MH %RJX YãHþ Qa Salomonu? Kaj prosi Salomon
Boga? Kateri ženi pripada živ otrok? Kako to Salomon ugotovi?
3.4.2

Otroci naj pobarvajo slike SULSRPRþND D in ob tem povedo podobne primere iz
lastnega življenja.

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 23 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejši skupini v ospredje stanje Salomonovega srca. SaloPRQRYD åHOMD MH Y GUDVWLþQHP
nasprotju z materialnimi stvarmi sodobnega sveta, ki lahko otroke tudi zadržujejo. Na primeru
SUHSLUDVHSRJRYRULWHNDNRELODKNRSUHSLUSUHSUHþLOLR] posredovali.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 2WURNH YSUDãDMWH NDM EL VL ]DåHOHOL þH EL VL ODKNR ]DåHOHOL NDUNROL" Ali pa naj vsak
otrok na listek napiše odgovor na QDVOHGQMH YSUDãDQMH ýe bi lahko Boga prosil za
nekaj velikega, kaj bi to bilo?
4.2.2 Igrajte se igro, kdo v Svetem pismu prej najde naslednje vrstice o modrosti (Prg 1,7;
3,7; 3,13; Ps 37,30; Jak 1,5 …). Na koncu poizkusite definirati pojem modrosti in ga
ilustrirajte na osnovi 1. Kraljeve 3 (npr. modrost je sposobnost se v težavah in v
nepredvidljivih situacijah obnašati ali soditi modro in pravilno).
4.2.3 Pogovor: Kaj pomeni biti kralj? Katere naloge ima kralj?
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1

Skupinsko delo:
Vprašanja za skupino A (v. 1-15): Kakšen je Salomon? Napišite kar najdete v
besedilu. Kaj dela Salomon? Kaj Bogu ugaja pri njem? Zakaj Bog usliši Salomonovo
prošnjo? Kaj mu še dodatno podari?
Vprašanja za skupino B (v. 16-28): Kaj sta hoteli ženski pri
SaloPRQX" .DM QDUHGL NUDOM" 3R þHm spozna pravo mamo? Kaj
mislijo ljudje o Salomonu?
Zberite odgovore obeh skupin. Drugi del je izpostavljen kot
dokaz podarjene Božje modrosti. Pri skupnem pogovoru
odgovorite na naslednja vprašanja: Kako lahko Bogu pokažem,
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da ga imam rad/-a? Za kaj prosim Boga? Za kaj ga moram prositi? Sedaj se lahko
vrnete na definicijo modrosti. Ali smo kot otroci lahko modri? Kako lahko to
pokažemo?
4.3.2 Dopolnitev k WRþNL3.3:
Dodatni podatki o geografskem položaju, o kulturnem ozadju, ki jih poveste otrokom
(glej 1).
K N: %RJ XVOLãL PROLWHY þH MR SRYHPR LVNUHQR LQ RGNULWR in je prošnja v skladu z
njegovo voljo.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Pogovor o vprašanjih: Kako pride do prepira? Kako se lahko prepiru izognemo? Kako
ODKNRSUHSLU]DNOMXþLPR"
4.4.2 Otrokom razdelite kopijo SULSRPRþNDF LQQDMR]QDþLMRSUDYLOQHRGJRYRUH
4.4.3 5RþQRGHOR JOHMWRþNRLQSULSRPRþHNG).
5. PRIMERNA PESEM
635('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Namig ]D URþQR GHOR (JOHM SULSRPRþHN G): za vsakega otroka narišite hišne obrise na
karton. Naoknice izrežite na sredini, zgoraj in spodaj in jih odprite navzven. Pripravite kopije
dveh kartic z zlato vrsto (starejši otroci lahko sami napišejo zlato vrsto na kartice). Nato jih
naj izrežejo in jih zalepijo za okna.
Psalmistovo prošnjo lDKNRL]UD]LWHWXGLGUXJDþHª3okaži mi, kako naj živim po tvoji volji, da
se boš veselil nad tem«.
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7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

177

3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþek 23/c

2]QDþLSUDYLOHQRGJovor

7RþQR1HWRþQR

Boga lahko prosimo karkoli.

c

c

ýORYHNGRELYVHNDUKRþH

c

c

6DORPRQMHKRWHOELWLSUDYLþHQ

c

c

Bog vidi v moje srce.

c

c

Salomon je bil poslušen in ponižen

c

c

Ponižnost je:

- Ko oseba vztraja pri svojem.

c

c

- Ko oseba prosi Boga za nasvet.

c

c

- Ko oseba razume, kaj želi Bog.

c

c

- Ko je oseba prebrisana.

c

c

- Ko oseba dela kar želi Bog.

c

c

- KRRVHEDXUHVQLþXMH%RåMREHVHGR c

c

Modrost je:
Poslušnost je:
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3ULSRPRþHNG
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Delovni list 23 – mlajša skupina

raziskovalci
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24. lekcija

SALOMON ZIDA TEMPELJ
SVETOPISEMSKI TEKST:
1. Kraljev 5,15-6,38
ZLATA VRSTA:
»Veselil sem se, ko so mi rekli: »V Gospodovo hišo pojdemo«.
Psalm 122,1
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

-

Vzporedna poglavja 2. Kroniška 2–5

Salamon je bil vladar nad celotnim kraljestvom od Evfrata do meje z Egiptom (1 Kr 5,1). Juda
in Izrael sta živela na varnem (1 Kr 5,5). Bog je dal Salomonu modrost in izredno
bistroumnost ter širino duha in srca (1 Kr 5,9). Vsa ljudstva so prihajala, da bi slišala
Salomonovo modrost (1 Kr 5,14). Na te Božje blagoslove je Salomon odgovoril z
]DNOMXþNRP »Glej, zato mislim zidati hišo imenu Gospoda, svojega Boga, kakor je Gospod
JRYRULO PRMHPX RþHWX 'DYLGX NR MH UHNHO ¾7YRM VLQ NL JD SRVDGLP QDPHVWR WHEH QD WYRM
prestol, naj zida hišo mojemu imenu.‹« (1 Kr 5,19). Z veliko zavzetostjo so pripravljali
projekt gradnje v domovini in tujini, ga izpeljali in tako izpolnili Davidovo željo, ki jo je
predal svojemu sinu (1 Krn 22,6-19).
5D]þOHQLWHYWHNVWD po korakih:
- Priprava gradnje v tujini (1 Kr 5,15-26).
- Priprava gradnje v domovini (1 Kr 5,27-32).
- Zgradba v surovem stanju (1 Kr 6,1-10).
- Božji odziv na gradnjo (1 Kr 6,11-13).
- Notranja ureditev (1 Kr 6,14-36).
- 'RNRQþDQMH po sedem letni gradnji (1 Kr 6,37-38).
1.2 OSEBE

-

Hirám: kralj Tira, Davidov in Salomonov prijatelj (1 Kr 5,26 in 9,13 ]DSODþLORGiQD
razpolago les in delavce za gradnjo templja.
Salomon (glej 22. in 23. lekcijo): kralj nad celotnim Izraelom (1 Kr 4,1)
Rabotni GHODYFL WULGHVHWWLVRþ YHUMHWQR.DQDDQFLNLVRRVWDOLYGHåHOL 1 Kr 9,20-21)
in pozneje tudi Izraelci (1 Kr 5,27).
Adonirám: odgovoren za rabotne delavce; pozneje pri vstaji ljudstva proti povišanju
prisilnega dela po Roboámu, Salamonovemu sinu, je bil je poslan kot pogajalec in
kamenjan od ljudstva.
Gebálci: prebivalci pristaniškega sirijskega mesta Gebal (gr. Biblos), 50 km severno
od Sidona, so pripadali k 70000 QRVDþHPLQNDPQRVHNRP.
6LGyQFL )HQLþDQL : prebivalci okolice Sidóna QHNRþ SULSDGalo pristaniškemu mestu
Fenicija, 35 km severno od Tira.
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1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Tir: XWUMHQR RWRãNR PHVWR )HQLþDQRY ] GYHPD SULVWDQLãþHPD SUHG SDOHVWLQVNR REDlo,
približno 40 km severno od Ake (JOHM]HPOMHYLGSULSRPRþNDDSULOHNFLML).
/LEDQRQNPGROJRþH]Pvisoko gorovje na severni meji s Palestino, znano
po cedrovini.
Morje: Sredozemsko morje.
Gorovje (1 Kr 5,29): verjetno Judovsko gorovje.
Mesto templja: Jeruzalem, gora Morija (2 Krn 3,1).

1.4 ý$6 DOGAJANJA

7-letna gradnja templja (primerjaj s 1 Kr 6,1) do drugega meseca 4. leta vladanja Salomona
(okrog leta 967 pr. Kr.) do osmega meseca 11. leta vladanja (okrog leta 961 pr. Kr.).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 5,22: cedrovina = rjav, pol trdi gradbeni material, ki ga insekti ne
napadajo.
- Vrstica 5,22FLSUHVRYLQD GUHYRUGHþHUXPHQHEDUYH, trdo, les dober za obložitev,
za deskanje …
- Vrstica 5,25: kad = zdrži približno 220 litrov.
- Vrstica 6,2: komolec = dolžina približno 45 do 52,5 cm.
- Vrstica 6,2: tempelj = posebna hiša za BRJD %RåMH SUHELYDOLãþH ]JUDGED ]
naslednjimi merami 31,5 x 10,5 x 15,75 m; celotna zgradba 52 x 27 m; dvojna
YHOLNRVWãRWRUDYSXãþDYL.
- Vrstica 6,4: okna z zamreženimi okvirji = odprtina za izhod dima (dimnik).
- Vrstica 6,20: vso hišo je prevlekel z zlatom = mišljena je notranjost svetega in
najsvetejšega YVYHWLãþX
- Vrstica 6,23: keruba = bitja s krili, ki so se pojavila, kjer je bil Bog osebno prisoten
in se je razodeval YVYRMHPYHOLþDVWYX.
- Vrstica 6,23: oljkov les = verjetno temen, trd les iz jedra oljke za rezljanje in
mizarska dela.
Kljub QDWDQþQRVWL YVHK SRGUREQRVWL OH-te niso dovolj, da bi lahko naredili popolno,
zagotovo sliko templja. Modeli in skice so nam laKNRYSRPRþ (JOHMSULSRPRþHND).
2. VODILNA MISEL

Bog biva tam, kjer sledijo njegovim besedam (1 Kr 6,12-13; Jn 14,23).
Druge možnosti:
- Bog VHEOLåDþORYHNXNMHUODKNR kot neviden prebiva v hiši.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci ]HOR]JRGDM]DþQHMRV kamni, deskami in drugimi stvarmi graditi razne hiše, barake in
druge domišljijske hiše. Sebi in drugim želijo, da imajo lepo in želijo pokazati, da je to
narejeno po njihovih željah. Tako lahko naredite SRYH]DYR]DELYDOLãþH]D%RJDNLQDMELELOR
temu primerno lepo (»zlata hiša«). Toda zlato Y%RåMLKRþHKni pomembno. Bog rad prebiva
tam, kjer so poslušni njegovi besedi.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Otroke vprašajte, kje prebiva Bog in njihove odgovore narišite
ali vnaprej pripravite slikeNLVRWLSLþQH]DRWURãNHRGJRYRUH
(npr. oblaki, srce, luna in zvezde, cerkev, ljudje, ki molijo …).
3.2.2 =RWURFLVHSRJRYDUMDMWHROMXEOMHQLRVHELDOLQDMOMXEãLåLYDOLýHªOMXEOMHQR« bitje pride
v naš dom, stanovanje še posebej pripravimo. Kako se obnašamo do te osebe? Tudi
Bož želi bivati pri nas. Kateri prostor mu je najljubši?
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Tekst o »gradnji« ne predstavljajte le z besedo, ampak naj bo kreativno in doživeto. Najprej
opišite mladega, od Boga maziljenega kralja Salomona (povezava s 23. lekcijo LQSRURþDMWH o
njegovi zahtevni gradnji, ki si jo je zadal. Predložite skico NRQþDQHJD WHPSOMD (glej
SULSRPRþHND) in približno potreben material ter delovno silo. Za nadaljnje pripovedovanje
imate dve možnosti:
3.3.1 Sestavljalna slika (JOHM SULSRPRþHN E): otroci si naj izberejo dele templja, ki so
potrebni za gradnjo in ki so NRSLUDQLQDUD]OLþQHEDUYQHSDSLUMH (deli so naslikani na
VOLNLSULSRPRþND LQ jih je potrebno še izrezati. Tako približno 20 sestavnih delov med
samim pripovedovanjem dajajte v posodo z vodo, da se papir QDPRþL (primerjava s
tem, kDNRVROHVVSXãþDOLSRYRGL QDWRJDWUDQVSRUWLUDMWH na tablo in tam dele zlepite
skupaj. Vhodna vrata (darilni papir z vzorci) pritrdite na rob stebra in jih tako lahko
odpirate. Skozi napol odprta vrata naj sije zlato iz notranjosti (zlata folija v ozadju).

3.3.2 Zidaki: nD UD]OLþQLK PHVWLK Y VREL leži še ne obdelan »gradbeni material« (lesene
kocke, veje iz gozda, zlata folija za notranjost templja …). Otroci se naj razdelijo v
UD]OLþQH REUWQLNH R] URNRGHOFH po skici vzamejo merila (JOHM SULSRPRþHN D), si
pripravijo gradbeni material in prinesejo k skupni mizi. Tam med samim
pripovedovanjem naj zgradijo tempelj, notranje opremijo in na koncu tempelj dobi
streho, ki jo nalepite z lepilom. Za potek pripovedovanja je pomembno, da se po koncu
gradnje templja do grobega stanja (1 Kr 6,10 YNOMXþLª%RåMDEHVHGDJOHGH6DORmona«
in da se o njej premišljuje (1 Kr 6,11-13).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Ponovno vprašajte, kje prebiva Bog (primerjaj s 3.2.1) in dovolite, da otroci sami
odgovorijo. Pri tem uporabite velik, rumeQLQHQDNRVWUDQLþHQWULNRWQLNWHUSRNDåLWH, da
Bog prebiva tam, kjer ljudje ravnajo v skladu z njegovo voljo. Tako Bog prebiva v
templju, vendar tudi pri molitvi, branju Svetega pisma … v ljudeh. V svetopisemskem
WHNVWXRWURNRPSRGþUWDMWHL]MDYR.UD-13 in jo predstavite še enkrat.
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3.4.2 Otrokom razdelite sliko SULSRPRþNDE in naj skupaj zlepijo posamezne dele templja
(glej 3.3.1).
3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 24 – mlajša skupina
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

2WURFL LãþHMR PRþQH LQ ]DQHVOMLYH ]YH]H 7LVWL NL LPD RE VHEL WDNHJD SDUWQHUMD VH SRþXWL
dobro. 9VHPRJRþQL %RJs hrepenenjem LãþHtakšne stike z ljudmi in dovoljuje, da ga ljudje
povabijo v bivanje z njimi. Pri tem *RVSRG YVHK *RVSRGRY QH LãþH þORYHãNH KLãH DPSDN
poslušna srca. Tej starostni skupini lahko pojasnite, da je vsak kristjan tempelj Svetega Duha
(1 Kor 3,16).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Vnaprej pripravite fotografije oz. slike velikih cerkva, templjev, mošej … in jih
pokažite otrokom (najboljše kot projekcijo). Nato jih vprašajte: Kaj so hoteli ljudje
GRVHþLVWHPLPRJRþQLPL]JUDGEDPL"$OLMHWR%RåMHªELYDOLãþH©QD]HPOML"Ali Bog
želi GUXJDþQRELYDOLãþH".akšno oziroma kje?
4.2.2 Projektna skica (že prej vanjo vpišite QDSDþQH SRGDWNH  za gradnjo templja (glej
SULSRPRþHNF): otrokom pokažite skico na tabli ali na listu in naj SRSUDYLMRQDSDþQH
podatkeýHRWURNRPQDORJD dela težave, jim pomagajte tako, da jim daste eno rešitev
(glej 4.3) 1DSDþne podatke naj popravijo in jih nato uporabite pri sami obravnavi
teksta.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Na obisku v Jeruzalemu: odigrajte »turista« v Jeruzalemu in z navdušenjem opišite GRNRQþDQ
Salomonov tempelj. Omenite turistovo željo po znanju in radovednosti o notranjosti templja,
kako VSUDãXMH GRPDþLQH R QRWUDQMRVWL SULVRWQL RWURFL SUHGVWDYOMDMR GRPDþLQH . Odgovore
ODKNR SRLãþHMR V SRPRþMo svetopisemskega teksta (1 Kr 5,15-6,38). Morda se že prej
GRJRYRULWH ] HQLP L]PHG RWURN NL RGJRYDUMD PHG GRPDþLQL QD WHåMD YSUDãDQMD Pri tem naj
popravijo tudi informacije na projektni skici:

Objekt: tempelj
Namen: Božje ELYDOLãþH
1DURþQLN%RJ
Investitor: kralj Salomon
Izvajalci: Salamonovi gradbinci (rabotni delavci, Izraelci)
OTVORITEV: v mesecu etanímu (1 Kr 8,2)
Podizvajalci: delavci kralja Hirama iz Tira
Posebnosti notranje opremeSUHYOHþHQR]]ODWRP
3UHGUDþXQGRODUMHY
ýDVJUDdnje: 7 let
Zaposedba: Bog (kot znak skrinje zaveze) v mesecu etanímu
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V pogovoru opozorite, da je bilo otvoritveno praznovanje kot formalnost, Boga pa s tem ne
moremo zavezati, da si zgradbo prilasti. Za WRYHOMDMRGUXJDþQLSRJRML 1 Kr 6,11-13 ýHVRWi
pogoji izpolnjeni, bo Bog »prebival celo med Izraelskimi sinovi«.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Vprašanje: Kakšne pogoje postavlja Bog, da bo »prebival« med ljudmi? Odgovor: 1
Kr 6,11-13.
.HUQLKþHQHPRUHL]SROQLWLWHKSULþDNRYDQMSRQXMD%RJVDPQRYRNRQWDNWQo osebo, ki
lahko vzpostavi ta odnos, to je sam Gospod Jezus. On postane posrednik in tako
prebiva Bog po Svetem Duhu med vernimi (Jn 14,23, Rim 8,8-9). Z nekaj vizualnimi
SULSRPRþNL VOLNH FHUNYD WHPSOMHY PRãHM OMXGL …in rumenega eQDNRVWUDQLþQHJD
trikoWQLNDNLSUHGVWDYOMD%RJD QDUHGLWHVSRURþLORãHEROMMDVQR.
4.4.2

Igra s kocko »gradimo tempelj«: za vsakega otroka pripravite kopijo SULSRPRþNDG

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 24 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(ZLATE VRSTE
6.1

Za mlajšo skupino: zlato vrsto govorite z gibanjem – »Veselil sem se, ko so mi rekli«
(pokažite poslušen in vesel obraz), »v Gospodovo hišo pojdemo« (vstanite, tecite na
mestu, poglejte navzgor).

6.2

Za starejšo skupino: posamezne besede zlate vrste napišite na odtise nog, ki jih
naredite iz flanelastega materiala ali folije in jih sortirajte. Dva odtisa dodajte
naknadno in sicer besedo »veselil« zamenjajte s sliko veselega obraza, besedi
»Gospodovo hišo« pa zamenjajte s sliko templja. Ko otroci besede pravilno razvrstijo,
SUHEHULWHVNXSDM]ODWRYUVWRLQVHMRQDXþLWHQDSDPHW

6.3

Otrokom razdelite kopijo SULSRPRþND H in naj s sledenjem besedam zlate vrste
SRYHåHMRWRþNHPHGVDER
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7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE

3ULSRPRþHNF

188

3ULSRPRþHNG
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'RGDWHNNSULSRPRþNXG

Igra s kocko »Gradimo tempelj«

Pravila:
1D]DþHWNX ODKNRYVDNPHþHWULNUDWGDGREL.RRVHEDYUåH
ODKNRJUHVãWDUWQHWRþNH.RSULGHILJXULFDQDWHPQHMãD
polja (1, 7, 12 … 50), mora oseba storiti v skladu z navodili spodaj.
1 = Preberi 1 Kr 5,19. Vrzi še enkrat in se pripravi na pot!
7 = Salomon sklene zavezo s kraljem Hiramom, preberi 1 Kr 5,24-26.
Pojdi 4 polja naprej!
12 = Iz Tira je prispela pošiljka cedrovine. Pojdi 3 polja naprej!
 /DGMDL]6DORPRQRYHIORWHVHMHSRWRSLOD(QNURJSRþLYDM
22 = Deževni dan ovira gradnjo templja. Pojdi 5 polj nazaj!
23 = Priplule so ladje, naložene z zlatom. Pojdi 3 polja naprej!
 1DJUDGELãþHMHSULVSHOOHVROLYH3RMGLSROMLQDSUHM
 9SULVWDQLãþHVRSULVSHOHODGMHVFLSUHVDPL3RMGLSROMDQDSUHM
40 = Zaradi velLNHJDYLKDUMDVHMHODGMDSRWRSLOD3RþLYDMHQNURJ
 3ULWUDQVSRUWXWHåNLKNDPQRYMHQHNDMOMXGLXPUOR3RþLYDMGYDNURJD
46 = Na razpolago je ves material za gradnjo templja. Pojdi na polje 50!
 /DKNRSULþQHPR]JUDGQMRWHPSOMD2GXþLWHOMa prejmeš sliko
templja.
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3ULSRPRþHNH
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Delovni list 24 – mlajša skupina

raziskovalci
Pomagaj ljudem najti pot do templja, kjer bodo darovali svoje daritve.
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Delovni list 24 – starejša skupina

raziskovalci
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25. lekcija

OBISK KRALJICE IZ SABE
SVETOPISEMSKI TEKST:
1. Kraljev 10,1-13
ZLATA VRSTA:
»Gospod nam je zapovedal, naj izpolnjujemo vse te zakone in se bojimo Gospoda, svojega
Boga, da nam bo vse dni dobro.«
5. Mojzesova 6,24a
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

-

Vzporedni odlomki 2 Krn 9,1-12 (Mt 6,29 in 12,42).

Kralj Salomon je QDYUKXQFXVYRMHPRþL3RWHPNRMHELOWHPSHOMGRNRQþDQLQVi je Salomon
]JUDGLOSDODþR 1 Kr 9,10), si je zadal, da bo izgradil mesta v Izraelu. Rekrutiral je delavce,
VHVWDYLOþYUVWRYRMVNRGRGDONRQMHQLFRLQ]EUDObogastvo (1 Kr 9,10 in naprej). Zgraditi je dal
celo ladjevje, da bi lahko trgoval z oddaljenimi deželami (1 Kr 9,26-28). V tej situaciji ga je
obiskala kraljica iz Sabe. Slišala je o njegovem bogastvu in modrosti ter je želela to
preizkusiti. S sabo je prinesla darila in tekom obiska ugotovila, da tisto, kar je slišala,
predstavlja le del tega, kar je pri Salomonu videla. Po njenem obisku se o Salomonu SRURþD,
da so ga njegovo bogastvo in števiOQHåHQHRGYUDþDOHRG%RJD 1 Kr 11,1-3).
1.2 OSEBE

-

-

-

Kralj Salomon: sin kralja Davida, vladar IzraeOD3RG6DORPRQRPVHMH,]UDHOPRþQR
UD]ãLULO LQ GRVHJHO QDMYHþMR SROLWLþQR PRþ 1MHJRY þDV YODGDQMD MH ]D]QDPRYDQ ]
zunanjim mirom in notranjim blagostanjem. Salomon v Jeruzalemu zgradi tempelj,
SRVYHþHQ %RJX 7XGL VLFHU MH 6DORPRQ ]QDQ SR ãWHYLOQLK JUDGQjah. Sestavi veliko
SRNOLFQRYRMVNRNRQMHQLFRLQODGMHYMH=XQDQMHSROLWLþQRMHVYRMRPRþNUHSLOWDNRGD
VHMHSRURþDOYSRJDQVNHYODGDUVNHGUXåLQH PHGGUXJLPWXGLY(JLSWX %RJDVWYRLQ
ãWHYLOQH åHQH SD VR Y QMHJRYHP åLYOMHQMX SRY]URþLOH SDGHF 3R NRQFX njegove
vladavine se je Izrael razdelil na severno in južno kraljestvo.
KUDOMLFDL]6DEHYODGDULFDYHþMHJDGHODMXåQH$UDELMH GDQDãQML-HPHQ SULGHRELVkat
Salomona, da bi preverila NDU MH VOLãDOD Y VYRML GRPRYLQL 3ROHJ WHJD VH VUHþDMR
predstavniki bogatih dežel, ker si od tega obiska obetajo obojestransko korist. Druga
biblijska mesta o »Sabi« jasno kažejo, da gre za trgovski narod (Job 6,19; Ps 72,10 in
15; Ezk 27,22). Ko kraljica spozna, da so govorice UHVQLþQHVODYL,zraelskega Boga.
Salomonovi služabniki: omenjeni VRSRVWUDQVNRNRWOMXGMHNLVRODKNRVUHþQLVDMODKNR
vsak dan poslušajo Salomonovo modrost (v. 8).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Jeruzalem: Salomonov sedež vlade.
Saba: dežela na jugu Arabije, današnji Jemen.
Ofir (v. 11): dežela, boJDWD]]ODWRP7RþQDOHJDNUDMDQL]QDQD1HNDWHULPHQLMRGDMH
mesto bilo na jugu Arabije, drugi pravijo na vzhodu ali jugu Afrike, spet tretji pravijo,
da se je mesto nahajalo v današnji Indiji.

ý$6'2*$-$1-$
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Salomon je bil rojen okrog 990 pr. Kr. in je vladal od 972/71 do 931/30 pr. Kr. V 4. letu
vladanja (1 Kr 6,1 MH]DþHO]JUDGQMRWHPSOMDNLMHWUDMDODOHW RG-961 pr. Kr.). Potem si
MH 6DORPRQ ]JUDGLO SDODþR – za katero je potreboval 13 let (1 Kr 7,1), torej do 947 pr. Kr.
Potem sledi reorganizacija države, izgradnja ladjevja itn. Obisk kraljice iz Sabe se je verjetno
zgodil v zadnji tretjini Salomonovega vladanja.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 2: uganke = verjetno testna vprašanja za preizkus Salomonove modrosti,
priljubljena zabavna igra na Vzhodu (primerjaj s 3. vrstico).
Vrstica 2: dišave = kadila, lepotila, olje za maziljenje, proizvedeno iz smolnatih
kapljic balzamskega drevesca, izvira iz Arabije.
Vrstica 10: talenti = enota teže, 1 talent znaša približno 35 kg.
Vrstica 11: Hirámove ladje (glej 1 Kr 9,26 in 24. lekcijo, 1.2).
Vrstica 11: sándalov les = les, ki je zelo dober za rezbarstvo in je zelo dragocen. Iz
tega lesa so proizvajali tudi glasbene inštrumente.
2. VODILNA MISEL

Bog drži svojo besedo. (Bog je na prošnjo, ki mu jHELODYãHþRGJRYRULOWDNRGDMH6DORPRQX
REOMXELOQHOHPRGURVWDPSDNWXGLERJDVWYRLQþDVW7Xkaj se jasno kažejo posledice).
Druge možnosti:
- Ljubiti Boga je vredno YHþNRWERJDVWYR.
- Kar Bog ustvarja in podarja, pri ljudeh zbuja osuplost (glej tudi Mt 6,29).
- Pozor! Bogastvo: možnosti in nevarnosti.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

V današnji zgodbi lahko zelo dobro povežete dve predpostavki predšolskih otrok:
M %OLãþLQERJDVWYRNUDOMHYHSDODþHVVOXåDbniki, zlatom, dragimi kamni, lepimi ženskami …
N Lastno odkrivanje lepot Božjega stvarstva (oprite se na Mt 6,29). Salomonovo bogastvo in
stvaritve so Božji darovi, nad katerimi smo lahko osupli. Dokler smo za te dragocenosti
hvaležni pred Bogom, bomo preSUHþHYDOLQMLKRYR]ORUDER
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 8þHQMHVSRPRþMRSUHGPHWDVVDERSULQHVLWHOHSHãRSHNURå þHje
možno »preproste« travniške rože ali slike). Otroci jih naj
opazujejo, vohajo, tipajo, opisujejo, štejejo liste v cvetovih …
Morda organizirate uro na prostem, na nekem travniku.
3.2.2 Pogovor o Božjih darilih: hranaREODþLOD]GUDYMHSULMDWHOML«1DWRSUHLGLWH na darila,
ki jih je Bog dal Salomonu.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE
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Zgodbo pripovedujte VSRPRþMRslik iz flanela ali slik pripomoþNDD:
M Kratka ponovitev: Bog je Salomona obdaril z modrostjo in bogastvom. Salomon je Bogu
zgradil tempelj (glej 24. lekcijo  3RURþLO VH MH V KþHUNR HJLSþDQVNHJD IDUDRQD LQ ]JUDGLl
þXGRYLWRSDODþR YHOLNRODGMHYMHQDVWRWLQHNRQMLQYR]LOSUHVWROL]VORQRYLQH]ODWHþDãH« 
6DORPRQ MH QDMERJDWHMãL LQ QDMPRþQHMãL NUDOM QMHJRYR LPH SR]QDMR Y QDMEROM RGGDOMHQLK
deželah.
N Slika 1 – velika karavana se bliža mestu. Kraljica iz Sabe – lepa, temna ženska, ki nosi
GUDJD LQ GUDJRFHQD REODþLOD V svoji oddaljeni deželi je slišala o Salomonovi modrosti in
njegovem bogastvu ter ni mogla verjeti. Slika 2 – pa vendar ugotovi, da ji niso povedali niti
polovice. Njena izjava: Blagor tvojim možem … (v. 8). Slavljen Gospod, tvoj Bog … (v. 9).
O Darila: prinesla je morda vsa najlepša darila, katera je prejela od Boga, stvarnika nebes in
zemlje in ki bi naj tudi QMHQRVUFH]DYHGQRQDUHGLODVUHþQR
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 2WURFLQDMQDULãHMRãRSHNQDMUD]OLþQHMãLKURå
3.4.2 Morda lahko organizirate potep na bližnji travnik in iz marjetic naredite vence (ali
zapestnice). Ob tem zapojte primerno pesem.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

=ELUDQMHYDUþHYDQMHSULGRELYDQMHODVWQLQHVRVWYDUL]QDQHRWURNRP Kako je Salomon prišel
do svojega bogastva? Kakšne možnosti in nevarnosti so se pojavile ob tem (gledano
NUDWNRURþQR LQ GROJRURþQR " 2WURNRP povejte GD ERJDVWYR VDPR SR VHEL QL QLþ VODEHJD
vendar pa lahko postane velika nevarnost. V prvem delu Salomonovega življenja se jasno
SRNDåH QDþHOR iz Mt 6,33. V prvi vrsti si je prizadeval za Božjo modrost in ga je Bog zato
bogato nagradil. Toda na koncu njegovega življenja vidimo negativen obrat.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 ªýHELELO/-a zelo bogat/-a, kakšne želje bi si izpolnil/-a?« (Na tablo zapišite želje, ki
jih otroci povedo; morda tudi sami predlagajte, npr. kupimo in razdelimo Sveta pisma
DOLGREUHNUãþDQVNHNQMLJHNXSLPRJODVEHQLLQãWUXPHQWGDELODKNRLJUDOLYþDVW%RJX,
prispevajmo za Božje delo …).
4.2.2 Slikovna uganka (JOHMSULSRPRþHNE): utemeljitev za »vse dni dobro« v zlati vrsti
povežite s Salomonovim življenjem.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Preberite svetopisemski tekst (]DLOXVWUDFLMRJOHMSULSRPRþHND), se na kratko pogovorite o
tem, nato pa naj otroci odgovorijo na naslednja vprašanja:
M Na kaj je bila pozorna kraljica iz Sabe? (1. vrstica: Med drugim je bilo povedano tudi to,
NDNãQRþXGRYLto hišo je Salomon zgradil Bogu).
N Bog je Salomonu dal modrost in bogastvo. Kakšne nevarnosti se skrivajo v teh darovih?
(Lahko jih zlorabimo za lastne namene, drugim sicer dobro svetujHPRWHRUHWLþQRYHPRYVHD
na koncu vseeno ne ravnamo po lastnih nasvetih).
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O V nasprotju s kom je Salomon v vsHM VYRML YHOLþLQL LQ PRGURVWL ãH YHGQR slab zgled? (Z
Jezusom Kristusom – glej Mt 12,42).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 V Novi zavezi preberite nekaj vrstic, ki kažejo na nevarnosti in možnosti, ki pridejo z
bogastvom: Lk 12,15-21 (bogati kmet); Lk 18,22-25 (bogati PODGHQLþ ; 1 Tim 6,10.
4.4.2 Odziv kraljice iz Sabe ELODKNRSULPHUMDOL]UD]OLþQLPLVWRSQMDPLNUãþDQVNHJDåLYOMHQMD
Kaj je storila? Slišala je (v. 1), prišla je (v. 2 SUHåLYHODMHQHNDMþDVDV6DORPRQRP v.
2-3), videla je njegovo bogastvo (v. 4-5), videla je, da so govorice o njegovi modrosti
in slovesXUHVQLþQH v. 6-9 L]URþLOD mu je darila (v. 10), bila je obdarjena (v. 13). Z
otroci se pogovorite o posameznih dejanjih, naj jih naštejejo in jih povežejo z
RGQRVRPþORYHNDGR-H]XVD.ULVWXVD
5. PRIMERNA PESEM
35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(956TE
V današnji zlati vrsti Bog REOMXEOMDGDVHQDPERGREURJRGLORþHVHERPRUDYQDOLSRQMHJRYL
besedi in ga poslušali. Z »nam bo dobro« ni mišljeno materialno bogastvo, zdravje ali uspeh.
O tem se pogovorite z otroci. 6SRPRþMRSULSRPRþNDE se naj oWURFLQDXþLMR]ODWRYUVWRQD
pamet.
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7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHN5/a
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3ULSRPRþHN5/b
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26. lekcija

SALOMONOV GREH IN DELITEV KRALJESTVA
SVETOPISEMSKI TEKST:
1. Kraljev 11,1-13 in 12,1-20
ZLATA VRSTA:
»1HL]URþDMWHVYRMLKXGRYJUHKXGDELWLSRVWDOLRURGMHNULYLþQRVWL.«
Rimljanom 6,13a
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

,]þUSQR RSLVRYDQMH %RåMLK EODJRVORYRY Y þDVX 6DORPRQRYH YODGDYLQH VH UD]WHJD þH] YHþ
SRJODYLMSRJODYMHSDSRURþDRUD]ORJLKLQ]DþHWNXSURSDGD6DORPRQRYHJDNUDOMHVWYD (1 Kr
11,1-13). Padec je povezan z velikim številom tujih žensk in s tem þDãþHQMH WXMLK Palikov
(primerjaj s 1 Kr 11,7-8) 9VH VNXSDM JUH WDNR GDOHþ GD 6DORPRQ SURWL NRQFX VYRMHJD
življenja deželo preplavi s pogubnimi »negativnimi gradnjami« (primerjaj s 1 Kr 23,13-14).
ŠHOH þH] YHþ VWR OHW MH NUDOM -RãLMD RGVWUDQLO WH JUR]QH VNXOpture in jih L]QLþLO Bog v
QHSRVUHGQHP VSRURþLOX 6DORPRQX SUHQHVH VRGER 'DYLGRYD NUDOMHYD KLãD ER L]JXELOD
kraljestvo z dvanajstimi rodovi. Ostal mu bo le Judov rod in sicer zaradi Davidove zvestobe.
âH HQ UD]ORJ ]D UD]SDG NUDOMHVWYD VH SRNDåH SUL ]DþHWNX YODGDQMD 5oboáma (1 Kr 12,1-20).
9ORJDNUDOMDVHMH]DUDGLYSOLYDERJDVWYDL]ªYRGLWHOMD©RþLWQRVSUHPHQLODYªL]NRULãþHYDOFD©
ljudstva. Ker sta se Salomon in Roboám obrnila vVWUDQ RG %RJD VWD L]SUHG RþL L]JXELOD
potrebe ljudstva: ob pogajanjih v Sihemu, ko se je kot protikandidat pojavil Jerobeám,
Roboám ne upošteva modrega nasveta starca, ampak sledi »ostri liniji« mlajšega in želi še
SRYHþDWL REUHPHQLWYH OMXGVWYD (1 Kr 12,13-14). Severni rodovi se nato uprejo kraljevemu
nasledniku iz Davidove hiše, ubijejo Hadorama, nadzornika pri prisilnem delu in za svojega
kralja izberejo Jerobeáma (1 Kr 11,26-40). Ta je kot nekdanji Salomonov služabnik preko
preroka že slišal za Božjo sodbo in je zaradi Salomonove želje po mašþHYDQMX]DþDVQR]EHåDO
v Egipt. S propadom pogajanj v Sihemu in tamkajšnjim uporom je bil razpad Davidove hiše
neizbežen.
1.2 OSEBE

-

-

-

6DORPRQRGEODJRVORYOMHQHJD]DþHWNDYODGDQMDQLYHþostalo veliko (primerjaj recimo
s 25. lekcijo). Obrne se vstran od Gospoda, se izgubi v številnih zvezah, prekrši
»kraljeve zakone« (5 Mojz 17,15-20) in s tem nad celotno IzrDHOVNROMXGVWYRSULNOLþH
pogubo (primerjaj s 1 Kr 10,26; 11,1-3; 10,14, 27).
Salomonove žene: primerjaj z razlago pojmov (glej 1.5).
RoboáP GREHVHGQR ªPRþQR© UD]ãLUMHQR LQ VYRERGQR MH OMXGVWYR©  6DORmonov sin,
ki je ob kronanju star 41 let (vsi ostali judovski kralji so bili ob nastopu na oblast
mlajši; kljub starostni »zrelosti« sprejme QHYHUMHWQR QHVSDPHWQR RGORþLWHY – 1 Kr
12,13-15). V primerjavi s Salomonom on ni bil neposredno doloþHQ ]D NUDOMD Ln ni
imel osebnega odnosa ] %RJRP 2þLWQR QL ªSRGHGRYDO© RþHWRYH PRGURVWL 1MHJRYR
razumevanje kraljestva je omejeno le na vladanje YYVHPXEOLãþXLQVODYL2þLWQRJDQL
PRWLOR GD MH SUL WHP L]NRULãþDO OMXGVWYR =DWR QLWL PDOR QH XSUDYLþL dobesednega
pomena svojega imena.
Jerobeám: »proti-kralj«, ki ga je BRJSRNOLFDOYþDVXNRMHELO6DORPRQãHåLYMHVYRMH
NUDOMHYDQMH ]DþHO SRG SRGREQLPL SRJRML LQ REOMXEDPL NRW NUDOML L] 'DYLGRYH KLãH
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-

-

(primerjaj s 1 Kr 11,37-38). Sprva je sposoben in spoštovan uradnik na Salomonovem
dvoru.
Adonirám (glej 1.5 in 24. lekcijo, 1.2): nadzornik prisilnega dela (primerjaj z 2 Sam
20,24 in 1 Kr 4,6; 5,28;12,18).
Svetovalec: že pri Davidu so obstajali posamezniki, ki so bili kraljevi svetovalci.
2þLWQRVHMHWDGHMDYQRVWUD]ãLrila kot »poklic«. Starejši svetovalci so verjetno izhajali
iz dobre Salomonove šole; novejši pa so zaznamovani z »novim mišljenjem«, ki se
PDQM RVUHGRWRþD QD %RåMH ]DNRQH LQ VH EROM SRVYHþD QDYDGDP YODGDUMHY VRVHGQMLK
ljudstev (primerjaj z 2 Sam 15,34; 16,15-23).
Ljudstvo: tukaj ni mišljen obširen ljudski shod, ampak zastopanje t.i. severnih rodov.
Tukaj je šlo v prvi vrsti za priznanje kralja preko severnih rodov, iz tega razloga je bil
za kraj pogajanj izbran Sihem in ne Jeruzalem.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Jeruzalem: Jeruzalem je mesto, ki ga je izbral Bog. Na to dejstvo je Bog sam YHþNUDW
nakazal. Zaradi tega ostane v lasti Davidove vladarske hiše (primerjaj s 1 Kr 14,21;
15,4).
Sihem: (okrog 50 m severno od Jeruzalema) je bil že pred tem dogodkom kraj
SRPHPEQLK RGORþLWHY 3o razdelitvi kraljestva je Roboám imenoval Sihem za prvo
kraljevo rezidenco severnega kraljestva (primerjaj z Joz 8,30-35; 24,1-28; 1 Kr
12,25).

ý$6'2*$-$1-$

/HWR]DþHWND5RERiPHMHYHJD vladanja okrog 931 pr. Kr., zadnja leta Salomonovega vladanja.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

Vrstica 11,1: Moabci, Amonci, Edomci, Sidonci in Hetejci = kraljestva, ki so mejila na
Izrael in so bila ozemlja pod tujo suverenostjo, torej kraljestva, s katerimi se Izraelci
niso smeli povezovati (glej 5 Mojz 7,3; 1 Kr 11,2).
Vrstice 11,1-3: tujke (stranske žene) = Salomonove povezave z njimi lahko razumemo
NRW SROLWLþQH SRURNH QRUPDOQDREOLND]XQDQMHSROLWLNHYVWDUHP YHNX 9HOLNR ãWHYLOR
åHQDMHL]UD]SROLWLþQHPRþLQRVHEQHJDERJDVWYDWRUHMVUHGVWYo predstavljanja, vendar
pa ]DYH]XMHWXGLNYHUVNLVWUSQRVWL5D]OLþQH]YH]HPRUGDQDND]XMHjo na višji oz. nižji
položaj v dvorskem življenju.
Vrstici 11,3-4: zapeljati njegovo srce = Sveto pismo VUFH R]QDþXMH ]D VUHGLãþH
osebnosti. Zapeljati srce v tem kontekstu pomeni, da je Salomon zaradi povezav z
drugimi osebami, ki so imele na njega negativen vpliv, vso svojo duhovno in duševno
energijo usmeril drugam. »Srce« predstavlja celotno osebo. Salomon se s svojim srce
obrnil vstran od Boga in ga odprl tujim, brezbožnim vplivom.
Vrstice 11,5-7: Astarta, Milkóm (Moloh), Kemoš = maliki s posebno nizkotnimi
kultnimi navadami iz izraelskega okolja.
Vrstica 11,7: višina = »strokovni izraz« za kanaáQVNDNXOWQDLQåUWYHQDVYHWLãþDNLVR
bila zgrajena še preden so Izraelci prišli v deželo. Delno so bila spremenjena v
Gospodova VYHWLãþD 9HQGDU SD je obstajala QHYDUQRVW GD Y WHK VYHWLãþLK SRQRYQR
]DåLYLþDãþHQMHVWDULKPDOLNRY
Vrstica 12, MDUHP  SULVLOQR GHOR LQ REGDYþHQMH PHG REãLUQLPL JUDGQMDPL Y
SalomoQRYHP þDVX L] WHJD MH VOHGLOD WODND NL MH WUDMDOD GRORþHQ þDV Y OHWX 7D
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-

REUHPHQLWHYMHWROLNRYHþMDNHUOMXGVWYRRGNUDOMHYHPRþLQLPDVNRUDMQRbene koristi
(1 Kr 12,16).
Vrstica 12,10: moj mezinec = jaz bom z vami ravnal ãHVODEãHNRWPRMRþH
Vrstica 12,ãNRUSLMRQL ELþ]ERGLFDPLNLSRY]URþDSRVHEHMEROHþHUDQH in so ga
uporabljali na sužnjih.
Vrstica 12,15: poseg Gospoda = Bog poseže v razmere in izvrši svojo voljo.
Vrstica 12,19: Izrael = to poimenovanje se tukaj navezuje na severne rodove, poslej so
razlikovali med Judejo = južnim kraljestvom in Izraelom = severnim kraljestvom.
2. VODILNA MISEL

%RJ SULþDNXMH popolno zvestobo in predanost (nH]YHVWRED LQ RGYUQLWHY RG %RJD SRY]URþLWD
hude posledice, ne le za nas, ampak tudi za druge).
Druge možnosti:
- Bog nas obdaruje z dobrinami in darovi (mi pa smo odgovorni, da te darove ne
uporabljamo le zase).
- Za življenje predanosti z nerazdeljenim srcem je nujno potreben jasen NE grehu.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

.RQWHNVW LQ RNROLãþLQH UD]GHOLWYH NUDOMHVWYD Vo zelo zapletene in jih mlajši otroci zelo težko
razumejo. Zato se omejite na osebni vidik (npr. odvrnitev od Boga, izguba vpogleda, modrosti
in ponižnosti pri Salomonu in Roboámu) in posledice, ki jih je imel ta razvoj za kralja. Ravno
v ozadju izobilja današnje družbe lahko hitro najdete povezavo s Salomonovim boJDVWYRPþH
si seveda prepoznate, koliko materialnih stvari ali duhovnih sposobnosti otroci že posedujejo.
Skrbeti nas mora takrat, ko vse to – darove našega stvarnika – uporabimo le zase. V otroški
igri se to pogosto izraža v bahaštvu, širokoustenju in želji po lastnini. Pri Salomonu in
Roboámu se jasno kaže naslednjeQHPRUHPRVHSRVYHWLWLGUXJHPXþHVPRVHREUQLOLvstran
RG %RJD ,Q REUDWQR þH VH REUQHPRvVWUDQRG %RJDL]JXELPRREþXWHN]DSRWUHEHLQVWLVNR
ljudi okrog nas. – Otrokom jasno nakažite, da so tudi oni dobili talente in sposobnosti od
Boga ter materialne dobrine, s katerimi morajo pomagati drugim. Za takšno obnašanje nam je
obljubljen Božji blagoslov.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Neposreden vstop: pokažite SalomonovR SRGRER VUHGL QMHJRYHJD ERJDVWYD SDODþD
zlato, vozila in konji, ženske itn. – JOHMSULSRPRþHND). Z otroci se pogovarjajte o
tem, kaj vse bi lahkR 6DORPRQ V WHPL VWYDUPL SRþHO XGREQR åLYHO YHOLNR potoval,
ljudje bi mu stregli itn.) in omenite, da mu je Bog vse to pravzaprav podaril.
Prehod: Toda ob koncu svojega življenja je Salomon pozabil, komu mora biti hvaležen
za vse to.
3.2.2 S sabo prinesite sliko otroka, ki se igra v svoji sobi in jo pokažite otrokom: »Kako bi
VHSRþXWLOLþHELYVHWRSUipadalo vam?« Pogovarjajte se z otrocLRREþXWNLKYSULPHru,
þH EL LPHOL WROLNR LPHWMD ª.DM YVH EL ODKNR QDUHGLOL s temi stvarmi?« »Kako pridejo
otroci do teh stvari?« (Darila). Prehod: Tudi kralj Salomon je bil bogato obdarjen ...
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte na podlagi slik SULSRPRþNDE: na na eni strani se nahaja Roboám in
njegov RþHQDGUXJLVWUDQLSD-HUREHim in ljudstvo.
1. kRUDNYNOMXþLWH ozadja zgodbe –
Predstavite REDJODYQDOLND þHVVNXSLQRGHODWDGYDXþLWHOMD lahko to naredite v obliki krajše
predstave s primernimi ªREODþLOL© QSU NURQD L] NDUWRQD ]D 5RERiPD SODãþ LQ SDOLFD ]D
Jerobeáma). Oba lika povesta svojo predzgodbo (Roboám o Salomonu in bogastvu; Jerobeám
o svojem pozivu, pobegu in vrnitvi). Napetost lahko stopnjujete vse do pogajanj v Sihemu,
PRUGD]YSUDãDQMHPª$VHER%RåMDQDSRYHGXUHVQLþLOD"©
2. korak: Glavni del zgodbe pripovedujte QD]HOR]DQLPLYQDþLQ–
Z uporabo slikovnega materiala (JOHMSULSRPRþHNDLQE) prikažite pogajanja v Sihemu.
Izrazite SULþakovanja in razmišljanja glavnih oseb.
Roboám – ª0RMRþHMH,]UDHOXSULGRELOVODYRLQþDVW-D]ERPVWRULOHQDNR=DWRELELOo dobro,
þHELELONUDlj vseh rodov. Božja obljuba velja za našo družino. To bo ljudstvo sprevidelo.«
Jerobeám – »Ali mi bodo rodovL UHVQLþQR VOHGLOL NRW PL MH SRYHGDO SUHURN" 9HQGDU SD QH
PRUHLWLWDNRQDSUHMGDVHNRWNUDOMLPXþLPRGRVPUWLRGWHJDSDQLPDPRQREHQHNRULVWL©
Posvetovanje kralja s svojimi svetovalci – primerjajte oba nasveta. Morda v ta razmišljanja
YNOMXþLWH WXGi otroke (»Za katero možnost EL VH RGORþLOL YL"©  1apetost stopnjujete vse do
WRþNH, ko po tridnevnem razmLVOHNXREMDYLMRVYRMRRGORþLWHY (Jasno izpostavite nesmiselnost
RoboáPRYHRGORþLWYH 
3. korak: izpostavite osnove Božjega dejanja –
Opišite posledLFH WH QHVSDPHWQH RGORþLWYH (primerjaj s 1 Kr 12,15). Kar se je zdelo
QHPRJRþH VH MH QD NRQFX ]JRGLOR QDWDQþQR WDNR NRW MH QDSRYHGDO %RJ 9HOLNR L]JXER
Davidove družine lahko ponazorite z deljenjem kart. Od dvanajstih rodov je Roboámu ostal le
eden (oz. dva rodova, glej 1 Kr 12,23). 10 kart postavite na Jerobeámovo stran in potegnite
GHEHORþUWR– meja. Morda omenite, GDVWD,]UDHORYDPRþLQREODVW izginili (JOHMSULSRPRþHN
26/c – QDPHVWRNDUWODKNRXSRUDELWHNDUWRQþNHQDNDWHULKVRQDSLVDQDLPHQDURGRY .
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Igra z vprašanji: »Kdo ODKNR ]EHUH QDMYHþ LPHQ URGRY"© Otrokom zastavljajte
vprašanja o obravnavani zgodbi in za vsak pravilen odgovor otrok dobi majhen
NDUWRQþHN]LPHQRPHQHJDURGD, ki ga pozneje lahko zamenja za darilce (glej 2 in 3.1).
3.4.2

Skupaj se pogovorite o »akciji prispevkov« – Kaj naredim s svojim hranilnikom?

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 26 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejših otrocih lahko izpostavite globlje spoznanje greha in podrobnejše razmišljanje o
zvestobi in predanosti (npr. v pogledu na prijateljstvo). Otroci gotovo že imajo izkušnje z
grehom, neposlušnostjo, kaznijo in posledicami. Njihova vest jim pove tudi to, da je zaradi
tega otežen njihov odnos z Bogom. Tudi otroci vedo: krivda ne nastaja le pred ljudmi, ampak
tudi pred Bogom. Pri starejših otrocih zato poudarite NOMXþQHWRþNHY]JRGELNLVRSRYH]DQH]
blagoslovom in zvestobo oz. sodbo in nezvestobo. Otrokom je naj jasno, da za življenje z
Bogom, PRUDPRUHþLMDVHQªQH©JUHKX7RSDMHPRåQROHWDNUDWNRVYRMHåLYOMHQMHSRYVHP
predamo Bogu in mu ostanemo zvesti.
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 1HSRVUHGHQYVWRSVSRPRþMRVLPEROD ªURND]GDULORP©– JOHMSULSRPRþHNG), ki je
povezan s sliko »Salomonovo bogastvo« (JOHMSULSRPRþHND).
4.2.2 Zgodba: Urban se je nekega popoldneva dogovoril s svojim prijateljem Žanom, da
bosta na bližnjem odpadu za avtomobile iskala uporabne stvari. Ko je Urban ob
doJRYRUMHQHPþDVXSULãHONäDQX, je od njegove mame izvedel, da je ta pred kratkim z
Nejcem RGãHO SODYDW Y QRYR NRSDOLãþH QD SURVWHP 8UEDQ MH UD]RþDUDQ GD JD MH äDQ
pustil na cedilu. Njuno prijateljstvo je utrpelo hud udarec.
4.2.3 Otrokom pokažite sliko Berlinskega zidu in pripovedujte o njegovem nastanku ter
posledicah te meje (najprej ugotovite, kakšno je znanje otrok o Berlinskem zidu).
Prehod: Izraelskemu ljudstvu se je zgodilo podobno …
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Lahko domnevate, da bodo starejši otroci hitreje prepoznali simbole in znake (glej
SULSRPRþHN G). Zato Božje delovanje in posredovanja ponazorite z roko oz. gibi rok, s
katerimi so otroci seznanjeni. Te gibe lahko uporabite tekom zgodbe ali pozneje (za
poglobitev).
Zgodbo pripovedujte podobno kot pri mlajših otrocih (glej 3.3) z dodatnimi poudarki:
- Bolj poudarite »dogovor« (zavezo) med Bogom in Davidovo hišo ter izpostavite
Salomonovo nezvestobo in posledice tega (razdelitev kraljestva).
- Za ]DNOMXþHN 6DORPRQRYHJD SUREOHPD ODKNR NRW QDPLJ QDYHGHWH še nadaljnji zgodovinski
razvoj Izraela (primerjaj s 1 Kr 14,25) 1H]YHVWRED SRY]URþi šibkost in padec, kar vodi do
popolne izgube dežele (deportacija).
- Za ponazoritev velike izgube Davidove hiše lahko uporabite dele sestavljanke (glej
SULSRPRþHN F): najprej na Roboámovo stran položite 12 rodov, na Jerobeámovo pa
nobenega. Potem prikažite spremenitev razmerja 2:10. Morda lahko dovolite, da otroci sami
VHVWDYLMR VHVWDYOMDQNR ýH MXåQH URGRYH SREDUYDWH LQ MDVQR R]QDþLWH mejo, lahko dobro
prikažete razmerje ozemlja in nadaljnji UD]YRM]JRGEHSULSRYHGXMHWHVSRPRþMR]HPOMHYLGD).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 5RþQR GHOR RWURFL QDM VHVWDYLMR ]HPOMHYLG JOHM SULSRPRþHN F) in ga nalepijo na
karton. Roboámovo in Jerobeámovo podobo naj zalepijo na severno oz. južno
kraljestvo (glej pripomoþHNE).
4.4.2 Pogovor na podlagi simbolov (JOHMSULSRPRþHN G) in vprašanj: Kako Bog ravna z
nami? .DM QDP SRGDUMD" 3UHG þHP QDV VYDUL" Kako mu lahko ostanemo zvesti?
Odgovore zapišite na tablo ali velik list.
4.4.3 Igra »Gremo preko meje«: Na tla narišite þUWR NL SUHGVWDYOMD PHMR Nato otroke
razdelite v dve enakovredni skupini (severno in južno kraljestvo). Skupini naj druga
GUXJRYOHþHWDob vprašanju: .GRERNRJDSRWHJQLOþH]PHMR"
5. PRIMERNA PESEM
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35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Dvanajst Izraelovih rodov v vrstnem redu kot je napisano v 1 Mojz 49 oz. 5 Mojz 33,6-25
napišite QDNDUWRQþNH -RåHI (IUDLm + Manase; Levijev rod zapišite kot rod brez ozemlja).
Na ]DGQMR VWUDQNDUWRQþNDQDSLãLWH po eno besedo zlate vrste (tako morajo otroci upoštevati
svetopisemski tekst in pravilno sestaviti zlato vrsto)7HNDUWRQþNHQDWRSRPHãDMWHLQSRVWDYLWH
na mizo. Otrokom dajte Sveto pismo in glede na 1 Mojz 49 ali 5 Mojz 33 naj NDUWRQþNH
razporedijo v pravilnem vrstnem redX1DNRQFXNDUWRQþNHRbrnite in tako dobite zlato vrsto v
pravilnem vrstnem redu. Podatek, kje je zapisana zlata vrsta, lahkRQDSLVDQHJDQDNDUWRQþNX
dodate pozneje.
Namig: naštevanje vam daje priložnost, da informirate o posebnostih, npr. da Levijevemu
rodu ni bilo dodeljeno ozemlje ali da je Jožefov rod razdeljen na dva dela (med sinova Efraim
in Manase).
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7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHN6/a
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3ULSRPRþHN6/b
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3ULSRPRþHNF
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3ULSRPRþHNG
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Delovni list 26 – mlajša skupina

raziskovalci
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