
Când te cheamă cineva, răspunzi imediat? Sau te mişti încet, ori nu răspunzi 
deloc?

li, preotul cel
bătrân, sforăia
încetişor în
patul lui.
Samuel

dormea şi el în apropiere.
Domnul îl privea cu iubire

pe Samuel, care era cufundat în
somn. 

– Samuel! Samuel! l-a chemat El.
Samuel a deschis ochii. L-a strigat cineva? S-a dus re-

pede la Eli.
– Iată-mă, căci m-ai chemat! a spus el, intrând în camera

întunecată.
Eli a deschis ochii.
– Nu te-am chemat, a zis el adormit. Du-te la culcare!
Samuel a făcut aşa cum i se ceruse şi a adormit repede.
Domnul îl privea cu iubire pe Samuel, care dormea.
– Samuel! Samuel! l-a strigat El din nou.
Samuel a deschis ochii. Era sigur că Eli îl strigă. S-a dus

repede în camera lui Eli.

E
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Text de memorat
„Vorbeşte, Doamne,

căci robul Tău
ascultă.”

1 Samuel 3:9

Mesaj
Îi slujim lui

Dumnezeu ascultând
de glasul Său.

Referinţe: 1 Samuel 3:1-10; Patriarhi şi profeţi, pp. 581-583, în original.

Urechi 
de ascultat
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– Iată-mă, a spus el. Pot să te ajut cu
ceva?

Eli a deschis ochii. 
– Nu te-am strigat, a şoptit el. Du-te

înapoi în pat.
Samuel a ieşit încetişor din

came ra lui Eli. Totuşi cineva îl stri-
gase. Dacă nu era Eli, atunci cine?
Samuel nu a recunoscut glasul
lui Dumnezeu, pentru că nu îl
auzise niciodată. S-a întins în pat
şi curând a adormit din nou.

Domnul îl privea cu iubire pe
băieţelul care dormea.

– Samuel! Samuel! l-a strigat
Dumnezeu a treia oară.

Samuel a deschis ochii. S-a dus repede spre Eli.
– Iată-mă, a spus el.
Atunci, Eli şi-a dat seama cine îl chema pe băiat. 
– Întoarce-te în pat, i-a spus Eli. Dacă te va mai chema o dată, răspunde aşa:

„Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă”.
Inima lui Samuel a început să bată cu putere. Era adevărat că îl chema

Dumnezeu? Samuel s-a întors în pat. De data aceasta a stat cu ochii deschişi. 
A aşteptat. A ascultat.

Domnul l-a privit cu iubire pe Samuel, care era treaz.
– Samuel! Samuel! l-a chemat El.
Iar Samuel I-a răspuns:
– Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă.
Domnul S-a bucurat. Ştia că Samuel, chiar dacă era doar un copil, urma să Îl as-

culte. Samuel dorea cu adevărat să fie slujitorul Său.
Dumnezeu doreşte ca şi tu să-L asculţi astăzi. El doreşte să fii şi tu un slujitor al Său. 
Tu asculţi de Dumnezeu când asculţi ce spune Biblia, când înveţi textul de me -

morat. Ai grijă! Să fii atent la cuvintele lui Dumnezeu pe care ţi le citesc din Biblie
cei mari. Aceasta te va ajuta să-I serveşti Domnului în fiecare zi.

18
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Sabat
În fiecare zi din săptămâna aceasta, citiţi

poves tirea şi repetaţi versetul de memorat.
Spuneţi: „Samuel, Samuel”. Copilul dumnea -
voastră va răspunde astfel:
„Vorbeşte, Duce mâna la gură.
Doamne, Arată în sus.
căci robul Tău Arată spre el însuşi.
ascultă.” Duce mâna la urechi.
1 Samuel 3:9 Uneşte palmele, apoi le 

deschide.

Duminică
Încurajaţi-l pe copil să poarte

„urechile ascultătoare”
(confecţio nate la Şcoala de Sabat)
în timp ce citiţi pasajul din 1 Samuel 3:1-10.
Întrebaţi: De ce nu înţelegea Samuel că
Dumnezeu îl chema?

Ieşiţi la plimbare şi ascultaţi sunetele din
natură care vă vorbesc despre dragostea lui
Dumnezeu.

Luni
Citiţi împreună povestirea. Întrebaţi: De câte

ori l-a strigat Dumnezeu pe Samuel?
Spuneţi: Pune-ţi „urechile ascultătoare” şi fă

aşa cum îţi spun eu (sari în două picioare; cântă
un cântec, ia-mă în braţe etc.). Lăudaţi-l pe copil
pentru cât de bine ştie să asculte.

Marţi
Arătaţi povestirea în Biblie (1 Samuel 3:1-10)

şi citiţi-o. Întrebaţi: De cine credea Samuel că este
strigat? Ce i-a spus Eli lui Samuel să facă?

Jucaţi-vă „Mami spune” (sau „Tati spune”).

Copilul să urmeze indicaţiile pe care i le daţi după
ce anunţaţi: „Mami spune” (atinge-ţi degetele
de la picioare, zâmbeşte etc.). Vorbiţi despre
moti vele pentru care trebuie să ascultăm de
părinţi.

Miercuri
Jucaţi pe roluri povestirea. Cine va fi Samuel?

Dar Eli? Cine imită glasul lui Dumnezeu?
Cântaţi cântecul „Copilaşii mei, veniţi!” (vezi

pag. 64). Copilul trebuie să se ascundă, apoi să
vină când este chemat în cântec.

Joi
Folosiţi apa pentru a-l învăţa pe copil

despre cele cinci simţuri. Copilul să asculte
sunetul apei care curge,

să atingă apa, să o privească,
să o guste şi să o miroasă.
Întrebaţi-l: Cine ne-a dat
aceste mij loace de a cunoaşte
lucrurile?

Vineri
În timpul altarului familial, citiţi din cartea

Patriarhi şi profeţi, începutul capitolului 57,
răspunsul lui Samuel şi cuvintele Domnului.
Întrebaţi: Cum s-a simţit Samuel când i-a vorbit
Dumnezeu? În ce alte feluri ne vorbeşte nouă
Dumnezeu? Cum ne va vorbi Dumnezeu mâine,
la biserică?

„Folosiţi-vă” urechile pentru a asculta o
muzică plăcută, despre Isus. Mulţumiţi-I lui Isus
pentru că aveţi urechi cu care puteţi asculta.
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