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BOG JE Z NAMI
9. enota, str. 44–47

V prejšnjem poglavju v učbeniku smo spoznali, kako je Bog izbral Davida za
Izraelskega kralja. Preden je David postal kralj, je živel na Savlovem dvoru in mu
pomagal.
V tistem času so se Izraelci velikokrat borili z drugimi narodi, in ko so šli v boj s
Filistejci, je šel z njimi tudi David.

V učbeniku na straneh 44 in 45 preberi, kako je potekal boj med Filistejci in

Izraelci ter kakšno vlogo je imel pri tem David.
Na tej strani poglej boj med Davidom in Goljatom (ozadje posnetka je pesem
skupine Everfound – God of the Impossible, ki nakazuje, da če zaupaš v Boga, bo
naredil nemogoče stvari).
Preberi tudi preostalo besedilo v učbeniku na straneh 46 in 47, ker ti bo
pomagalo pri odgovarjanju na vprašanja v delovnem zvezku 😊
Domača naloga:
V delovnem zvezku reši naloge na strani 34, 35 in 36.
👉 Za pomoč pri nalogi na strani 35: na črtice vpiši »David«, če se v opisani
situaciji počutiš kot zmagovalec oz. dobro, ali »Goljat«, če se v opisanem
dogodku počutiš kot poraženec.
Če imaš rad uganke, lahko rešiš še kviz o Jezusovem krstu.
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Nedeljo, ki je za nami, imenujemo tudi nedelja
Jezusovega krsta. Pri sveti maši smo slišali
čudovit odlomek o Jezusovem krstu in
dogodku, ki se je zgodil, ko je Jezus stopil iz
vode. Jezus je »zagledal nebesa odprta in Duha,
ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal
se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad
teboj imam veselje.« (Mr 1, 10-11)

Tudi nam Bog vedno znova govori, da smo
njegovi ljubljeni otroci. Da na to ne bi pozabili,
preriši ali nalepi na pomembno mesto srce, v katerem piše, da si Božji ljubljeni
otrok. Preden greš spat, se Jezusu zahvali za vse ljudi, ki te imajo radi in ki jih
imaš rad ti.
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