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Cilj: Otrok spozna svetopisemsko zgodbo in se vadi v pozornem prisluškovanju zunanjih
zvokov, da bi razvil sposobnost koncentracije in notranje pozornosti.
Bistvene točke krščanskega sporočila:
- Gospod nam govori v srcu.
- Če hočemo slišati Božji glas, moramo biti tihi in pozorni.
Metodični postopek:
Uvodni pogovor z otrokom/ki:
Vzemite v roke Sveto pismo.
Zelo pomembno je poslušati Božjo Besedo. Zapisana je v Svetem Pismu. Bog pa nam govori
tudi v srcu. Če pozorno poslušamo, ga lahko slišimo. O tem pripoveduje zgodba o Samuelu, ki
vam jo bom povedala.
Oznanilo:
Pripovedujem: 1Sam 1,1-3.10-11.19-20.24; 2,11.19a.26; 3,1.3-10.19
Vmes prižgem svečko ali drugo svetilko.
„Bil je mož, ime mu je bilo Elkaná,
Imel je ženo, ki ji je bilo ime Ana, pa ni imela otrok.
Mož je hodil leto za letom iz svojega mesta molit in darovat GOSPODU
Z bridkostjo v duši je molila h GOSPODU in silno jokala.
Naredila je zaobljubo in rekla: »GOSPOD, če mi boš dal potomca, ga bom darovala GOSPODU
za vse dni njegovega življenja.«
Potem so se vrnili in prišli v svojo hišo v Ramo. Ko so pretekli dnevi, je Ana spočela in rodila
sina. In dala mu je ime Samuel, ker je rekla: »Od GOSPODA sem ga želela.«
Ko ga je odstavila, ga je pripeljala v GOSPODOVO hišo, čeprav je bil deček še mlad.
Elkaná je šel v svojo hišo v Ramo, deček pa je služil GOSPODU pred obličjem duhovnika Élija.
Njegova mati mu je vsako leto napravila majhno suknjo in mu jo prinesla.
Deček Samuel pa je vedno bolj rastel in postajal priljubljen tako pri GOSPODU kakor pri ljudeh.
Deček Samuel pa je služil GOSPODU pred Élijevim obličjem. Tiste dni je bila GOSPODOVA
beseda redka, videnje ni prodrlo skozi.
Božja svetilka še ni ugasnila in Samuel je spal v GOSPODOVEM svetišču, kjer je bila Božja
skrinja.
Tedaj je GOSPOD poklical Samuela. »Tukaj sem,« je rekel.
Tekel je k Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si me.« »Nisem klical,« je rekel, »vrni se, spi!«
Šel je in zaspal.
GOSPOD pa je spet poklical Samuela. Samuel je vstal, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical
si me.« »Nisem klical, moj sin,« je rekel, »vrni se, spi!«
Samuel namreč še ni poznal GOSPODA in GOSPODOVA beseda se mu še ni razodela.
GOSPOD pa je spet, tretjič, poklical Samuela. Vstal je, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical
si me.« Tedaj je Éli spoznal, da GOSPOD kliče dečka.

In Éli je rekel Samuelu: »Pojdi, spi! In če te bo poklical, reci: ›Govôri, GOSPOD, kajti tvoj hlapec
posluša.‹« In Samuel je šel ter zaspal na svojem prostoru.
Tedaj je prišel GOSPOD, se ustavil in zaklical kakor prej: »Samuel, Samuel!« Samuel je rekel:
»Govôri, kajti tvoj hlapec posluša.«
Samuel pa je rastel in GOSPOD je bil z njim in ni pustil, da bi katera od njegovih besed padla na
tla.“
Pogovor z otroki:
Pomislimo, kako je bil Samuel začuden, ko ga je Bog klical in mu govoril.
Če ne bi bil navajen ubogati, bi kar naprej spal in bi preslišal Boga.
Kaj je Samuel slišal v svojem srcu? Kako se je počutil?

Dejavnost:
- Prinesem instrumente (lahko tudi doma narejene ropotuljice ali pa vzemite preprosto dve
pokrovki, dva kamnčka in drugo. Enega po enega jemljite ven ter preizkušajte zvoke.
Ugotavljajte skupaj z otroki, kateri so glasnejši, kateri so prijetnejši...... Če želimo slišati glas,
moramo biti tiho.
- Otroku z ruto zavežem oči in zaigram na en inštrument.
- Otrok ugiba na kateri inštrument igrate.

