LECŢIA

Darul Anei
pentru Dumnezeu

Anul A
Trimestrul 3
Lecţia 2

SLUJIRE

A sluji înseamnă a-i ajuta pe alţii.

Referinţe
1 Samuel 1,20-28; 2,18-21; Patriarhi și profeţi, capitolul 55, ultima parte.

Text de memorat
„Toată viaţa lui să fie dat Domnului.” (1 Samuel 1,28)

Obiective

Mesajul lecţiei

În această lecţie, copiii
• vor afla că și cei de vârsta lor Îi pot sluji lui Dumnezeu;
• vor simţi mulţumirea că Dumnezeu dorește ca ei să fie ajutoarele
Sale;
• vor răspunde, căutând modalităţi de a ajuta un conducător al bisericii
în această săptămână.

Putem să-i ajutăm pe conducătorii care lucrează pentru Dumnezeu.

Pregătirea instructorului
O privire asupra lecţiei

O lecţie despre slujire

Ana are un băieţel și îi pune numele Samuel,
„pentru că l-a cerut Domnului”. Anul următor,
când sosește timpul de plecare spre Silo, Ana și
pruncul rămân acasă. După ce copilul crește
suficient de mare încât să se hrănească singur,
ea îl duce la Eli, preotul din Silo, și îi amintește
acestuia că ea a cerut un prunc de la Domnul,
făgăduind că I-l va dărui să-I slujească toată
viaţa. Micul Samuel rămâne la Silo cu Eli. Ana se
întoarce acasă, însă nu își uită copilul. Se roagă
pentru el și îi pregătește haine pentru fiecare an.
Dumnezeu îi binecuvântează pe Ana și pe
Elcana cu mai mulţi copii.

Ana și Elcana l-au dedicat pe Samuel slujirii
lui Dumnezeu. Chiar și cei mai micuţi copilași Îl
pot sluji pe Dumnezeu, ajutându-i pe slujitorii Săi.
(Mulţi copii au fost consacraţi la biserică într-un
moment deosebit din serviciul divin. Puteţi vorbi
despre aceasta, dacă elevii arată interes.)
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Aprofundarea studiului
„Era obiceiul ca leviţii să nu intre în lucrarea
lor înainte de vârsta de douăzeci și cinci de ani,
dar Samuel a făcut o excepţie de la această
regulă. În fiecare an a văzut cum i se încredinţau
noi slujbe însemnate și, încă de când era copil, i
s-a dat să poarte un efod de in, ca semn al
consacrării lui în slujba Sanctuarului. Oricât de

DOI
Desfășurarea lecţiei
SECŢIUNEA LECŢIEI

MINUTE

ACTIVITĂŢI

MATERIALE NECESARE

Bun venit

Pe măsura
sosirii

Întâmpinaţi-i pe elevi la ușă;
ascultaţi-le motivele de
bucurie sau de îngrijorare.

1. Opţiuni pentru
pregătire

Max. 10

A. Haina lui Samuel

Pungi mari de hârtie, foarfeci, articole de
papetărie. Tricouri de diferite mărimi.

B. În creștere
* Rugăciune și
laudă

Max. 10

Vezi pag. 19. Poate avea loc
oricând în timpul orei.

2. Lecţia biblică

Max. 20

Experimentarea povestirii

Obiecte de la Casa Domnului: mătură,
cârpă de șters, lumânări și chibrituri, ulei,
sac de dormit, farfurii, căni, burete de
vase, tricouri sau costume biblice sau
hainele de la Activitatea de pregătire A.

Text de memorat

Biblia, coli de hârtie, carioci, bandă
adezivă.

3. Aplicarea lecţiei

Max. 15

Invitatul

4. Transmiterea
lecţiei

Max. 15

Pot și eu să ajut

tânăr a fost Samuel la data aducerii lui pentru a
sluji în Sanctuar, i s-au încredinţat chiar de
atunci lucrări în slujba Domnului, potrivit cu
capacitatea lui. Acestea au fost la început
foarte modeste și nu întotdeauna plăcute; dar
au fost îndeplinite cât se putea mai bine și cu
inima voioasă. Religia lui se extindea asupra
tuturor îndatoririlor vieţii. El se socotea un serv
al lui Dumnezeu, iar lucrarea sa – ca fiind a lui
Dumnezeu. Eforturile lui erau primite, pentru că

Coli de hârtie, articole de papetărie.

erau generate de iubirea faţă de Dumnezeu și
de o sinceră dorinţă de a face voia Lui.”
(Patriarhi și profeţi, pag. 573, în original)
Vă daţi seama că și dumneavoastră sunteţi
un slujitor ales al lui Dumnezeu? Pentru ce vă
pregătește Dumnezeu? Ce veţi îndeplini astăzi
pentru Dumnezeu?

Decorarea sălii
Vezi Lecţia 1.

Predarea lecţiei ________________
Bun venit
Uraţi-le copiilor un bun venit la intrarea în clasă. Întrebaţi-i cum li s-a părut săptămâna – ce i-a
mulţumit sau ce i-a îngrijorat. Încurajaţi-i să vă împărtășească experienţa legată de ultimul studiu.
Începeţi cu o activitate de pregătire la alegere.
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1

Activităţi de pregătire
Alegeţi activitatea sau activităţile care vi se par cele mai potrivite pentru clasa dumneavoastră.

A. Haina lui Samuel
Materiale necesare:





Pungi mari de hârtie;
foarfeci;
articole de papetărie.

Pregătiţi din timp o pungă mare din hârtie maro și articole de papetărie pentru fiecare copil.
Dacă nu doriţi să folosiţi foarfeci la oră, efectuaţi operaţiile din cursul săptămânii. Ţineţi punga cu
gura în jos și tăiaţi pe verticală, prin mijlocul uneia dintre părţile mai late. Continuaţi, decupând
pentru linia gulerului. Apoi faceţi niște găuri pentru mâini, pe părţile laterale. Lăsaţi-i pe copii să-și
decoreze „haina”.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: V-a plăcut să vă pregătiţi haina de
astăzi? Cunoașteţi vreo persoană care a croit și cusut hăinuţe pentru altcineva? Astăzi urmează
să învăţăm despre o mamă deosebită, care pregătea hăinuţe noi pentru băiatul ei în fiecare an.
Fiul ei îl ajuta pe preotul de la Casa Domnului. Dumnezeu dorește ca și voi să fiţi ajutoarele Sale.

Putem să-i ajutăm pe conducătorii care lucrează pentru Dumnezeu.
Repetaţi împreună cu mine.

B. În creștere
Materiale necesare:



Tricouri de diferite mărimi.

Spuneţi: Ridicaţi-vă toţi în picioare. Să formăm un șir, începând cu cel mai scund, până la cel
mai înalt. Arătaţi-le tricourile de diferite mărimi. Invitaţi câţiva copii să aleagă câte un tricou care li
se pare potrivit și încurajaţi-i să probeze.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele întrebări: Cine este cel mai micuţ dintre voi?
Cine este cel mai înalt? De ce sunt unii mai înalţi și alţii mai scunzi? (Din pricina vârstei și ritmului
diferit de creștere.) Puteţi să purtaţi aceleași haine timp de mai mulţi ani? De ce nu? Povestirea
noastră de astăzi este despre un băieţel care îi ajuta pe preoţi la Casa Domnului. În fiecare an,
mama lui îi aducea haine noi, pentru că știa că, între timp, el a mai crescut. Deși nu era decât un
băieţel, el ajuta în Casa Domnului. Și noi...

Putem să-i ajutăm pe conducătorii care lucrează pentru Dumnezeu.
Repetaţi împreună cu mine.

18

LECŢIA 2

Rugăciune și laudă
Părtășie
Împărtășiţi câteva motive de bucurie și de îngrijorare, pe care vi le-au spus copiii la
sosirea în clasă (evitaţi indiscreţiile). Acordaţi timp pentru a vi se relata experienţe legate de
studiul trecut și recapitulaţi vechiul text de memorat. Anunţaţi zilele de naștere,
evenimentele speciale și realizările. Spuneţi un bun venit special tuturor vizitatorilor.
Cântece sugerate
Ciripit de păsărele
„Toţi copilașii” – nr. 59
„Copilașii toţi” – nr. 109

Flori și stele
„Nu am teamă de nimic” – nr. 29
„În răsărit de zi” – nr. 42

Misiune
Folosiţi broșura cu vești misionare pentru copii sau o altă experienţă potrivită.
Daruri
Spuneţi: Darurile pe care le aducem la colectă sunt o modalitate de a-i ajuta pe slujbașii
lui Dumnezeu. Uneori, banii sunt folosiţi pentru a cumpăra hrană și haine pentru lucrători.
Dăruind la Școala de Sabat, îi ajutaţi pe conducătorii care Îi slujesc lui Dumnezeu.
Rugăciune
Dacă este posibil, invitaţi pe pastor și câţiva instructori în clasă și rugaţi-vă special
pentru ei. Dacă nu este posibil, spuneţi: Unii dintre conducătorii din biserica noastră sunt
(numiţi pastorul, instructorii și alţi slujbași laici etc.). Astăzi Îi vom mulţumi lui Isus pentru ei
și Îi vom cere să îi binecuvânteze și să ne arate cum îi putem ajuta să își împlinească
lucrarea chiar mai bine. De asemenea, dacă săptămâna trecută aţi confecţionat caiete de
rugăciune, întrebaţi-i pe copii dacă au primit răspunsuri la rugăciunile lor. Cereţi-le să scrie
sau să deseneze un nou motiv de rugăciune în caietul lor, pentru săptămâna aceasta.

2
Lecţia biblică
Experimentarea povestirii
Materiale necesare:




Obiecte de la Casa Domnului: mătură, cârpă de șters, lumânări și
chibrituri, ulei, sac de dormit, farfurii, căni, burete de vase;
tricouri sau costume biblice sau hainele de la Activitatea de
pregătire A.

Ana și soţul ei, Elcana, au mers la Silo să se
închine în Casa Domnului. În timp ce se aflau acolo,
Ana s-a rugat să poată avea un copilaș. Și preotul
Eli s-a rugat. El L-a rugat pe Dumnezeu să îi dea
Anei ce Îi ceruse. Iar Dumnezeu i-a ascultat.
După ce a ajuns în sfârșit acasă, Ana a văzut

cum copiii vecinilor se jucau leapșa și alte
jocuri. Piciorușele lor ridicau praful. Ana zâmbea.
Deși praful îi gâdila nările, făcând-o să strănute, ea zâmbea. Le zâmbea copiilor gălăgioși,
care de-abia-și trăgeau răsuflarea de atâta
alergat. Le zâmbea mamelor lor. Zâmbea pen-
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tru că avea un secret. În sfârșit urma să fie
mămică!
Ana era atât de fericită! Și nu a durat mult
până când toată lumea a aflat de ce. Toţi vedeau
că Ana aștepta un bebeluș!
Apoi, într-o zi, s-a născut bebelușul. Ana s-a
uitat la părul lui negru și cârlionţat, la urechiușele sale drăgălașe. I-a atins pielea fină și i-a
numărat degeţelele. Ana și-a numit copilașul
Samuel, pentru că numele acesta însemna
„Dumnezeu a ascultat”. Îi ceruse lui Dumnezeu
un bebeluș, iar El o ascultase. Și ea urma să-și
ţină promisiunea. Băiatul ei avea să-I slujească
lui Dumnezeu toată viaţa.
Când Samuel era de vârsta voastră, Ana l-a
dus să locuiască împreună cu preotul Eli, ca să-l
ajute la Casa Domnului. Samuel știa că este un copil
deosebit, că are o lucrare importantă de făcut.
Ce credeţi că făcea Samuel la Casa
Domnului? Vă ajută lucrurile acestea să vă
imaginaţi cum îl ajuta Samuel pe preotul Eli?
(Lăsaţi-i pe copii să vină unul câte unul și să
aleagă un obiect din cutie. Vorbiţi despre ce
reprezintă fiecare. După ce fiecare copil a luat
câte un obiect, cereţi-le să-și imagineze că sunt
ajutoarele lui Eli, folosind obiectele respective.
Apoi, așezaţi obiectele la loc în cutie.) Sunteţi toţi
ajutoare bune, așa cum a fost Samuel.
Anei îi era dor de băieţelul ei. Îi era dor să-l
aibă acasă. Pentru că locuia departe de Casa
Domnului, nu putea să-l vadă adesea. Însă în
fiecare an îl vizita și îi ducea câte o haină specială.
(Cereţi-le copiilor să îmbrace tricourile sau
costumele biblice, sau haina confecţionată la
Activitatea de pregătire A.) Samuel creștea la fel
ca voi, așa că avea nevoie de haine mai mari de
la un an la altul. Era fericit să o vadă pe mămica
lui, de câte ori îl vizita.
Preotul Eli era fericit să aibă un ajutor ca
Samuel. De câte ori Ana și Elcana veneau la
Casa Domnului, Eli Îl ruga pe Domnul să-i binecuvânteze. Și Dumnezeu îi binecuvânta. El le-a
dăruit Anei și soţului ei alţi copii. Ana a devenit
mămică pentru încă trei fii și două fiice. Acești
copii locuiau acasă cu mama și tatăl lor. Însă,
deși Samuel locuia la Eli, mama sa încă îl iubea.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la următoarele
întrebări: Cum îl ajuta Ana pe Samuel? (L-a învăţat
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să-L iubească și să-L asculte pe Dumnezeu, îi
pregătea hăinuţe noi pentru fiecare an.) Cum îl
ajuta Samuel pe preotul Eli? (Lucra la templu.)
Atunci când îl ajuta pe Samuel, Ana îl ajuta și pe
preotul Eli, slujitorul lui Dumnezeu. Credeţi că
v-ar plăcea să locuiţi într-o biserică și să-l ajutaţi
pe pastor în fiecare zi? Chiar dacă nu locuiţi într-o
biserică, totuși puteţi să-i ajutaţi pe lucrătorii lui
Dumnezeu. Vă mai amintiţi mesajul lecţiei? Să-l
spunem împreună:
Putem să-i ajutăm pe conducătorii
care lucrează pentru Dumnezeu.

Studiul biblic
Materiale necesare:



Biblia.

Deschideţi Biblia la 1 Samuel 1,20-28 și 2,1821. Indicaţi textul și spuneţi: Aici se află în Biblie
povestirea de astăzi. Citiţi textul selectat cu voce
tare, parafrazând dacă este necesar. Încurajaţi-i
pe copii să vă urmărească pe măsură ce arătaţi
cuvintele pe care le citiţi în Biblie.
Întrebaţi: De ce nu s-a dus Ana împreună cu
soţul ei să se închine lui Dumnezeu atunci când
Samuel era bebeluș? (Copilul era prea micuţ; nu
putea să mănânce hrană obișnuită.) Și-a ţinut
Ana promisiunea de a-l aduce pe Samuel la Eli,
să Îi slujească Domnului? (Da.) Cât timp dorea
Ana să-I slujească Samuel lui Dumnezeu? (Toată
viaţa.) Doriţi și voi să-I slujiţi lui Dumnezeu? Este
necesar să locuiţi departe de familia voastră ca
să-I puteţi sluji lui Dumnezeu? Să ne amintim că
putem să-I slujim Domnului oriunde ne-am afla.
Și Îi slujim dacă îi ajutăm pe alţii. Îl slujim atunci
când îi ajutăm pe conducătorii bisericii noastre.
Să spunem împreună mesajul lecţiei:
Putem să-i ajutăm pe conducătorii
care lucrează pentru Dumnezeu.

Text de memorat
Materiale necesare:

Biblia;
șapte coli de hârtie;
 carioci;
 bandă adezivă.
Deschideţi Biblia la 1 Samuel 1,28 și spuneţi:
Aici se află textul nostru de memorat pentru
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astăzi. Citiţi textul cu voce tare: „Toată viaţa lui
să fie dat Domnului.” Apoi învăţaţi-i pe copii
textul după indicaţiile următoare.
Din timp, scrieţi câte un cuvânt din text pe
fiecare dintre cele 11 coli de hârtie și lipiţi-le în
formă de evantai. Atunci când ridicaţi foaia de
deasupra, celelalte trebuie să se desfacă, iar
dumneavoastră să recitaţi versetul.
Spuneţi: Samuel a crescut înalt și puternic,
slujind la Casa Domnului. Apoi ridicaţi prima

3

Aplicarea lecţiei

Invitatul
Din timp, invitaţi un pastor, un prezbiter sau un
diacon să vă viziteze la oră și să prezinte câteva
lucruri pe care copiii le pot face pentru a-l ajuta
în lucrare. Iată câteva idei: să stea cuminţi în
adunare, să ducă la coșul de gunoi resturile pe
care le-ar putea găsi pe jos (hârtiuţe etc.), să fie
prietenoși cu musafirii de la Școala de Sabat sau
din biserică, să-i salute pe oameni la intrarea în
adunare, să ajute la împărţirea plicurilor sau a
programelor, să studieze Biblia, să cânte etc.
Înainte de a pleca, mulţumiţi-i pastorului,

4

foaie, începând să recitaţi versetul. (Celelalte foi
se vor desfășura pe parcurs.) Repetaţi versetul
de câteva ori, până când copiii l-au învăţat. Dacă
aveţi mai puţini elevi, daţi-i fiecărui copil ocazia
de a ridica prima foaie, astfel încât celelalte să
se desfășoare în timp ce clasa rostește textul.
Dacă aveţi timp și ajutor, puteţi confecţiona câte
un evantai de acest fel pentru fiecare copil, pe
care să-l poată lua acasă.

Transmiterea lecţiei

prezbiterului sau diaconului pentru modul cum
slujește în biserică.
Întrebări și răspunsuri
Acordaţi timp pentru răspunsuri la
următoarele întrebări: V-a plăcut să-l cunoașteţi
mai bine pe (numele oaspetelui)? Cum îi putem
ajuta pe slujbașii lui Dumnezeu din biserica
noastră? Cum vă simţiţi știind că puteţi fi de
ajutor în atât de multe feluri? Să nu uităm:
Putem să-i ajutăm pe conducătorii
care lucrează pentru Dumnezeu.

Materiale necesare:




Pot și eu să ajut
Împărţiţi colile de hârtie și articolele de
papetărie. Recapitulaţi sugestiile de implicare pe
care vi le-a oferit slujbașul comunităţii. Întrebaţi:
Cum intenţionaţi să ajutaţi? Acum vreau să
desenaţi sau să scrieţi pe hârtie cum doriţi să
fiţi de ajutor. (Aceasta este o ocazie bună
pentru ca elevii să planifice niște activităţi
concrete: să ajute la strângerea darurilor, să
repete un verset din Scriptură, să cânte un
cântec deosebit, să recite o poezie etc.)

Coli de hârtie;
produse de papetărie.

Întrebări și răspunsuri
Întrebaţi: Cum veţi ajuta? Cum vă veţi simţi
știind că îl ajutaţi pe pastorul bisericii? Ce
lucruri vă entuziasmează? Împărtășiţi-vă ideile
cu cei din familia voastră după Școala de Sabat.
Nu uitaţi că, atunci când faceţi aceste lucruri, Îl
ajutaţi pe Isus și pe slujitorii Săi. Să repetăm
încă o dată mesajul lecţiei:
Putem să-i ajutăm pe conducătorii
care lucrează pentru Dumnezeu.

Încheiere
Cereţi-i fiecărui copil să spună o scurtă rugăciune în care să ceară ajutor pentru activitatea
aleasă. Amintiţi-i fiecăruia că Domnul Isus ne dă puterea de a-I sluji și a-i ajuta pe conducătorii
Săi. Rugăciune: Doamne, Te rugăm, ajută-ne să fim buni slujitori în biserică astăzi.
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Material pentru
Lecţia 2

copii

Darul Anei pentru Dumnezeu

Referinţe: 1 Samuel 1,20-28; 2,18-21; Patriarhi și profeţi; capitolul 55, partea a doua.
Text de memorat: „Toată viaţa lui să fie dat Domnului.” (1 Samuel 1,28)
Mesaj: Putem să îi ajutăm pe conducătorii care lucrează pentru Dumnezeu.
Te-ai gândit vreodată cine sunt oamenii care ajută
la biserică? Și tu poţi ajuta.
Ana și soţul ei, Elcana, fuseseră la cortul din Silo
pentru a se închina Domnului. Ana se rugase pentru
un bebeluș. Preotul cel mare, Eli, L-a rugat pe
Dumnezeu să-i dea ce Îi ceruse ea. După ce au ajuns,
în sfârșit, acasă, Ana s-a uitat cum se fugăreau copiii,
în joacă, pe afară.
Ana zâmbea, văzându-i pe copiii gălăgioși și cu
suflarea întretăiată. Zâmbea, văzându-le și pe mamele
lor. Ana păstra pentru ea un secret. În curând urma să
fie și ea mămică!
Apoi, într-o zi, s-a născut băieţelul Anei. Ea l-a
privit pe bebelușul cu păr negru și creţ și urechi
micuţe. I-a atins pielea fină și degeţelele de la
picioare. Ana i-a pus numele bebelușului Samuel,
pentru că numele înseamnă „Dumnezeu a ascultat”.
Îi ceruse lui Dumnezeu un fiu, iar El o ascultase.
Anul următor, când a sosit timpul să plece din nou
la Silo, s-a dus doar Elcana – Ana a rămas acasă.
– Voi aștepta până când copilașul va putea să
mănânce singur, i-a spus ea soţului ei. Apoi îl voi duce
la Casa Domnului. Și va rămâne acolo, să-I slujească
lui Dumnezeu.

Și Samuel s-a făcut destul de mare, încât să
mănânce la fel ca oamenii mari. Atunci, Ana l-a dus la
Casa Domnului, așa cum promisese.
– Îţi mai aduci aminte de mine? l-a întrebat ea pe
Eli. Am stat cândva aici și m-am rugat Domnului pentru
un fiu. El mi l-a dăruit pe băiatul acesta frumos, iar
acum I-l dau înapoi Domnului. Băiatul meu Îi va
aparţine Domnului toată viaţa.
Micuţul Samuel s-a uitat la preot. Nu-i era teamă să
rămână la cort cu el.
Anei i-a fost dor de băiatul ei foarte mult! Însă știa
că făcuse ce este bine. Acum aștepta în fiecare an
timpul când mergeau la Casa Domnului. Și în fiecare
an, Ana îi ducea haine noi lui Samuel. Iar preotul Eli îi
binecuvânta pe Ana și pe Elcana.
– Domnul să vă dăruiască mai mulţi copii, le-a spus
Eli.
Dumnezeu i-a binecuvântat pe Ana și pe soţul ei.
Dumnezeu le-a dăruit mai mult decât ceruse ea – trei
băieţi și două fete. Aceștia au locuit acasă cu mama și
cu tatăl lor. Micul Samuel a locuit la Casa Domnului,
unde îl ajuta pe preotul Eli. Și Ana îl iubea în
continuare la fel de mult.

Activităţi
SABAT
Căutaţi un loc liniștit, unde să citiţi povestirea.
Pentru a recapitula textul de memorat, în fiecare zi
din această săptămână, cereţi-i copilului să se așeze;
apoi să se ridice, din ce în ce mai înalt, pe măsură ce
rostiţi cuvintele textului. Amintiţi-i că Samuel a început
să-I slujească lui Dumnezeu de când era micuţ și a
continuat să-I slujească și când s-a făcut mare.
DUMINICĂ
Căutaţi și citiţi împreună pasajul 1 Samuel 1,20-28,
parafrazând, dacă este necesar. Întrebaţi: Ce
înseamnă numele Samuel? Când l-a dus Ana pe
Samuel la preotul Eli?
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Pregătiţi un loc de măsurare a înălţimii. Marcaţi
înălţimea fiecăruia. Scrieţi: „(numele copilului) Îi va
sluji lui Isus în toate zilele vieţii sale”. Marcaţi înălţimea copilului. Spuneţi: Poţi să-I slujești lui Isus pe
măsură ce crești, așa cum a făcut Samuel.
LUNI
Citiţi împreună povestirea. Întrebaţi: Ce îi ducea
Ana lui Samuel în fiecare an? Cu câţi copii a mai
binecuvântat-o Dumnezeu pe Ana?
Arătaţi-i copilului poze cu el când era bebeluș.
Vorbiţi despre ce putea face el când era bebeluș, spre
deosebire de cum poate ajuta acum. Cântaţi o cântare
despre ajutor.

LECŢIA 2

MARŢI
Căutaţi și citiţi împreună pasajul 1 Samuel 2,18-21,
parafrazând, dacă este necesar. Întrebaţi: Cum crezi
că îl ajuta Samuel pe preotul Eli? Ce poţi face tu
pentru a ajuta în casă? Invitaţi-l pe copil să vă ajute
chiar acum la treburi, în casă.
MIERCURI
Găsiţi o haină, o jachetă sau un halat de baie pe
care să-l poarte copilul în timp ce jucaţi povestirea pe
roluri. Cântaţi o cântare despre ajutor; apoi cereţi-I
lui Isus să-l ajute pe copil să fie ajutorul Său. Spuneţi
împreună textul de memorat înainte de rugăciune.
JOI
Întrebaţi: Ce poţi face tu pentru a-l ajuta pe
pastorul nostru? (Să stea cuminte în biserică, să ajute

la oferirea darurilor, să cânte frumos etc.) Apoi ajutaţi-l
să facă unul dintre aceste lucruri în Sabatul următor.
Cântaţi o cântare preferată despre ajutor. Rugaţi-L
pe Isus să vă ajute familia să fie la dispoziţia Sa în
fiecare zi.
VINERI
În timpul altarului, citiţi paragrafele potrivite
despre Samuel din cartea Patriarhi și profeţi,
pag. 572-574, în original. Întrebaţi: Ce l-a învăţat Ana
pe Samuel? Cum se purta Samuel cu Eli? Cum se purta
Eli cu Samuel? Cum ar trebui să ne purtăm unii cu alţii?
Spuneţi împreună textul de memorat.
Dacă este cazul, vorbiţi-i copilului despre
consacrarea sa ca bebeluș, prin rugăciune, la biserică
(arătaţi-i poze, dacă aveţi). Discutaţi ce înseamnă să
fii consacrat lui Dumnezeu.
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