2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B)

SAMUEL HÖR GUD ROPA

Tidsram: 20-25 minuter.
Dagens evangelieläsning är Joh 1:35-42, men i detta kapitel fokuserar vi på den
första läsningen som handlar om hur Samuel kallas.
1 Sam 3:3b-10,19
Tempellampan var ännu inte släckt, och Samuel låg och sov i Herrens tempel,
där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel. ”Här är jag”, svarade han, och
han sprang bort till Eli och sade: ”Här är jag, du ropade på mig.” Men Eli svarade:
”Jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen.” Då gjorde han det. Än en gång ropade
Herren på honom. Han steg upp och gick bort till Eli: ”Här är jag, du ropade på
mig.” Men Eli svarade: ”Nej, min son, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen.”
Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord. För
tredje gången ropade Herren på Samuel, som åter steg upp och gick bort till Eli:
”Här är jag, du ropade på mig.” Nu förstod Eli att det var Herren som ropade på
pojken, och han sade till Samuel att lägga sig igen. ”Och om någon ropar på dig
skall du säga: Tala, Herre, din tjänare hör.” Och Samuel gick tillbaka och lade sig.
Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: ”Samuel, Samuel!” och
han svarade: ”Tala, din tjänare hör.”
Samuel växte upp, och Herren var med honom och lät allt vad han sagt gå i uppfyllelse.
Övriga läsningar: Joh 1:35-42, 1 Kor 6:13c-15, 17-20
Bakgrund
Namnet Samuel kan översättas med ”Gud hör bön” eller ”den av Gud bönhörde”.
Hans mor Hanna hade länge längtat efter barn och då hon till slut blev bönhörd
(”…kom Herren ihåg henne…” 1 Sam 1:19) lät hon som tack sin son växa upp i
templet för att tjäna Herren. (En rörande detalj som visar Hannas fortsatta kärlek
till sin son är att hon varje år sydde en mantel till honom och tog den med sig när
hon kom till templet för det årliga offret.)
Liksom andra profeter blir även Samuel kallad på ett personligt sätt av Herren.
Hans tjänst vid templet är i sig ingen tillräcklig garanti för att Herren är med
honom, hans lärare Eli kommer senare att avsättas. Att ”tempellampan ännu inte

var släckt” tyder på att det var nattetid, då denna speciella lampa skulle lysa på
natten. ”Gå och lägg dig igen” – en fras många barn är bekanta med. Samuel
måste vara en av de allra yngsta som får en personlig kallelse av Gud. Är det inte
anmärkningsvärt att Gud kallar ett barn? Ett barn som saknar erfarenhet, som
inte lärt sig urskilja Guds röst. Men Gud ger sig inte, han ropar igen och igen, låter
inte missförståndet och förväxlingen av röster komma emellan.
I den fortsatta texten läser vi att Herren hade ”betrott Samuel med att vara hans
profet”. I Gamla testamentet representerar Samuel en ny epok. Det är Samuel
som kommer att välja David till kung, den David som blir så betydelsefull för Guds
frälsningplan, som gör att Jesus kallas för Davids son.
Men allt började med en liten pojke som lyssnade på natten, som missförstod,
som inte visste, men som fortsatte att lyssna och försöka urskilja. I kyrkans tradition säger vi att tron kommer just från att lyssna, att ta till sig, att ta emot Guds
röst.
Video: Samuel – allt vi inte kan se
På KPNs hemsida finns en tecknad film på 4-5 minuter som handlar just om
Samuel och om hur Gud kallar honom. Se under avdelningen Videos,
Bibelfilmer för barn, och sök sedan efter filmen ”Samuel – allt vi inte kan se”.
Filmen rekommenderas varmt! Här är länken.
https://www.youtube.com/watch?v=6M3FnWo6Ggk&feature=emb_title
Ta med
En duk (gärna i den liturgiska färgen grönt), ett Kristus-ljus, ett krucifix, en staty/
ikon/bild på Kristus, Bibeln för små och stora, ev. korg med hjärtan. Skriv ut och kopiera bilden som hör till dagens berättelse som barnen kan färglägga (finns i slutet
av detta dokument). Ta med sjalar/dukar som ni kan använda till dramatiseringen eller
skriv ut pappersrullsfigurer längst bak.
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VÄLKOMNA!
Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda. Om det är möjligt hälsa personligt på varje barn redan i dörren (kanske kan ni vara flera ledare som hjälper
till med det?). Uppmärksamma särskilt de barn som är nya och se till att alla får
lära sig deras namn.
Samla alla barn i en cirkel på golvet.
• Välkomna alla barn, roligt att se er här!
• Är det någon som såg vilken färg som prästen/fader.... hade på sin fina
mässhake idag?
• Ja, idag är det en grön färg (nu tar du fram duken i rätt färg).
• Har någon haft födelsedag, eller kommer ha födelsedag snart?
Bjud in barnet att komma fram till mitten och säg:
• Grattis! Födelsedagen påminner oss om att Gud skapar var och en av oss
för att han älskar oss, vi sjunger denna sång tillsammans för att komma ihåg
det:
• ”När Gud sade ordet som skapade dig”
(se avdelningen Sjung med barnen på Videos, på KPNs hemsida.)
Hjälp barnet att tända ljuset.
• Varför tänder vi ljuset? Just det, Jesus, du är alltid
med oss, men när vi tänder ljuset, då kan kommer vi
ihåg det Jesus sa: Där två eller tre är samlade i mitt
namn, är jag mitt ibland dem.
• Vi gör korstecknet ihop: I Faderns och Sonens och
den helige Andes namn.
Om barnen är under 5 år kan du bjuda in dem till att lyfta
ikonen av Jesus titta på den och säga: Hej Jesus, jag är
...., jag vill vara din vän.
SÅNG
Vi sjunger psalm 176 ur Cecilia med rörelser
(se på KPNs hemsida, avdelning Videos,
Sjung med barnen)
Du är hemliga vännen min,
du har hittat mig jag är din.
Jag vill gå med överallt där du går,
stå vid din sida och dig förstå.
Jesus jag är din.
(Text Anders Piltz)
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VÅRT FINA HJÄRTA
Här presenteras ett förslag på hur denna lilla andakt kan utformas (se kommentar
i inledningen). Den får anpassas till gruppen och till situationen!
Nu ska ni få se vad jag har – titta, vad är det? (Håller upp ett litet tyghjärta).
Nu ska ni få var sitt hjärta av mig att hålla i (dela ut till var och en). Hur
känns det?(Låt barnen komma med förslag.) Ja, det känns gott att ha
ett sådant här litet hjärta i handen, lent och mjukt. Precis så lent och
mjukt tycker jag att det känns inuti när man tycker riktigt mycket om
någon. Eller när jag vet att någon tycker om mig. (Invänta respons,
kanske barnen vill nämna någon de tycker om t ex). När jag tänker på
hur mycket Jesus älskar mig, då känns det också gott (mjukt/lent) inuti.
Då vill jag ge något tillbaka till Jesus. Jag tänker att vi alla kan ge Jesus
våra hjärtan. Titta på hur jag gör, så kan ni göra likadant.
Kateketen ställer sig på knä framför bilden av Jesus och lägger lugnt och
stilla sitt hjärta i korgen. Hjälp barnen att en i taget, i lugn och ro göra likadant.
Det får dock aldrig bli ett tvång. Om ett barn inte vill ge ifrån sig hjärtat kan man
säga: Då får det hjärtat ligga och ha det skönt i din hand idag. Kanske du kan ge
det till Jesus nästa gång?
När alla satt sig säger kateketen: Nu knäpper vi händerna och ber: Tack Jesus,
att du har oss kär.
DAGENS TEMA: SAMUEL HÖR GUD ROPA
Inledning: vårt öra
Visa bilden på ett stort öra (se längst bak i detta dokument).
• Vad är detta? (ja, ett öra!)
• Vad kan örat göra? (ja, höra)
• Låt oss känna på våra egna öron, hur känns de? (låt barnen berätta)
• Hur skulle det vara om vi inte hade några öron?
Bjud in barnen att hålla för öronen.
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•
•
•
•

Går det fortfarande att höra nått?
Hur skulle det vara att inte höra nått alls, att vara döv? (nämn ev teckenspråk)
Har ni tänkt på vilken stor gåva Gud givit oss, att vi kan höra med våra öron!
Ska vi tacka Gud för det?

Tack Gud, att du givit oss öron som vi kan höra med.
•
•
•
•
•
•

Hur många öron har vi?
Vi har två öron, men bara en mun. Några säger att det betyder att det är viktigare att lyssna än att tala – håller ni med om det?
Vad kan vi höra med våra öron? (lyssna till barnens förslag).
Ja, vi kan höra människor tala, musik, höra vinden, höra tysta och höga ljud,
allt möjligt.
Vad tycker ni mest om att höra? (lyssna till barnens förslag)
I dagens berättelse ska vi få möta ett barn, Samuel. Han hör något han aldrig
hört förut.

Vi avstår från halleluja denna dag då vi utgår från Gamla testamtentets läsning.
Dramatisering
Förmedla berättelsen genom dramatiseringen nedan.
Du kan också använda pappersrullsfigurer längst bak
och utgå från texten i den katolska barnbibeln:
Bibeln för små och stora, kapitel 10.

Här behövs en berättare och två som spelar Eli och Samuel.
Läs sakta och låt barnen mima.
Här är Samuel.
Kalla fram ett barn som får vara Samuel.
Samuel var en pojke som bodde i templet i Jerusalem. Han bodde där för att han
skulle bli tempeltjänare när han blev stor.
Här är prästen Eli.
Bjud in ett barn till att vara prästen Eli.
Prästen Eli var Samuels lärare.
På natten skulle en oljelampa lysa i templet
Placera ett ljus nära Samuels sovplats.
och Samuel skulle sova där. Nu är det natt, och både Eli och Samuel ligger och
sover.
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Låt båda barnen lägga sig ned.
Då ropade Gud på Samuel. Samuel vaknade och sa:
•

Här är jag. Så sprang han bort till Eli, för han trodde att det var Eli som ropat
på honom.

•

Men Eli svarade: Jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Samuel la sig igen.

•

Ännu en gång ropade Gud på Samuel, och Samuel sprang bort till Eli och sa:
Här är jag, du ropade ju på mig. Men Eli svarade: Nej min son, jag har inte
ropat, gå och lägg dig igen.

•

Samuel hade ännu inte lärt känna Gud och var inte van att höra honom. För
tredje gången ropade Herren på Samuel, och igen sprang Samuel till Eli och
sa: Här är jag, du ropade ju på mig. Då förstod Eli, att det var Herren som
ropade på pojken och han sa till Samuel att lägga sig igen. Och han förklarade: om någon ropar på dig ska du säga: Tala, Herre, din tjänare hör.

•

Samuel gick tillbaka och la sig igen.

•

Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: Samuel, Samuel.
Och nu svarade Samuel: Tala, din tjänare hör!

•

Samuel växte upp och människorna förstod att han var en Guds profet. Han
lyssnade på Guds ord och berättade Guds vilja för andra. Senare var det han
som utvalde David till att bli kung.

Tacka barnen som medverkat vid den lilla dramatiseringen, gärna med applåd.
Samtal
•
•
•
•
•
•
•
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Vad tänkte ni om det som hände?
Hur kom det sig att Samuel inte förstod att det var Gud som ropade? (han var
inte van att höra Guds röst, hade inte lärt sig att urskilja…)
Varför var det viktigt att Samuel lyssnade? (Gud behöver människor som lyssnar, som gör vad Gud vill i vår värld.)
Tror ni Gud ropar på oss idag också? (lyssna på barnens förslag)
När Gud gav oss två öron, tror ni inte att det fanns en mening med att vi också
skulle lyssna till honom?
Hur kan vi försöka höra honom? (lyssna till barnens förslag)
Det finns många sätt att ”höra” Guds röst. Kanske känner vi Guds röst när vi
hör vinden susa genom träden, när vi hör musik eller kanske när vi hör någon
säga något speciellt till oss. Vi har ett samvete, som hjälper oss att urskilja vad
som kommer från Gud och vad som inte kommer från Gud, vad som är gott
och vad som är ont. I mässan kan vi också höra Guds ord, när vi lyssnar till
Bibeln. Och vi får inte glömma att Jesus älskar oss, och vill tala till oss i vårt
hjärta.

SÅNG (Se inspelade sånger här)
Till dagens tema passar sångerna:
•
•
•

I min Gud har jag funnit styrka
Se www.kpn.se Jesus, nu är du här! videoklipp från kongressen med en
enkel sång och rörelse.
Gud, du är här
Se Guds glädje

Extra aktiviteter:
•

Färglägg den bild som finns i slutet av detta dokument

AVSLUTNING
Låt barnen stå på knä och be:
Tack Gud för att du givit oss två öron att höra med.
Hjälp oss att höra din röst bland alla de saker vi hör varje dag!
- Vill någon annan tacka eller be Jesus om något? Uppmuntra barnen att
formulera egna böner.
- Avsluta med Fader vår med rörelser (se den inspelade varianten med rörelser
på hemsidan).
Avsluta med att tacka alla för att de har kommit och välkomna dem tillbaka till
nästa gång!
För den grupp som haft samlingen parallellt med ordets liturgi uppmanas nu barnen att tyst och stilla gå tillbaka till mässan. Hör med kyrkoherden, många anser
att det passar bäst i samband med att kollekten samlas in.

Jesus, nu är du här!
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