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LECŢIA 2

9 iulie 2016
Referinţe: 1 Samuel 1:20-28; 2:18-21; Patriarhi şi profeţi; pp. 570-574, în original.

Darul Anei
pentru Dumnezeu
Te-ai gândit vreodată cine sunt oamenii care ajută la biserică?
Şi tu poţi ajuta.
na şi soţul ei,
Elcana, fuseseră
la cortul din Silo
pentru a se
închina Domnului. Ana se rugase pentru un bebeluş. Eli, marele-preot, L-a rugat
pe Dumnezeu să-i dea ce Îi ceruse
ea. După ce au ajuns, în sfârşit, acasă, Ana s-a
uitat cum se
Text de memorat
alergau
„Toată viaţa lui să fie
copiii, în joacă, pe afară.
dat Domnului.”
Ana zâmbea văzându-i pe copiii gălăgioşi. Zâmbea văzân1 Samuel 1:28
du-le şi pe mamele lor. În curând urma să fie şi ea mămică!
Apoi, într-o zi, s-a născut băieţelul Anei. Ea l-a privit pe
Mesaj
bebeluşul cu păr negru şi creţ şi urechi micuţe. I-a atins piePutem să îi ajutăm pe
lea fină şi degeţelele de la picioare. Ana i-a pus bebeluşului
conducătorii care
numele Samuel. Numele acesta înseamnă „Dumnezeu a aslucrează pentru
cultat”. Îi ceruse lui Dumnezeu un fiu, iar El o ascultase.

A

Dumnezeu.
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Anul următor, când a sosit timpul să plece din nou la Silo, s-a dus doar Elcana –
Ana a rămas acasă.
– Voi aştepta până când copilaşul va putea să mănânce singur, i-a spus ea soţului ei.
Apoi îl voi duce la Casa Domnului. Şi va rămâne acolo, să-I slujească lui Dumnezeu.
Şi, când Samuel s-a făcut destul de mare, încât să mănânce la fel ca oamenii
mari, Ana l-a dus la Casa Domnului, aşa cum promisese.
– Îţi mai aduci aminte de mine? l-a întrebat ea pe Eli. Am stat cândva aici şi
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. Va
rămâne aici, să te ajute.
Micuţul Samuel s-a uitat la preot. Nu-i era teamă să rămână acolo cu el. Chiar
dacă era mic, putea să-l ajute pe marele-preot. Avea să facă tot ce putea, ca să-l
ajute pe Eli.
Anei i-a fost tare dor de băiatul ei! Acum, aştepta tot anul să meargă la Casa
Domnului. Şi, în fiecare an, Ana îi ducea haine noi lui Samuel. Iar
preotul Eli îi binecuvânta pe
Ana şi pe Elcana.
– Domnul să vă dăruiască
mai mulţi copii, le-a spus Eli.
Dumnezeu i-a binecuvântat pe Ana şi pe soţul ei. Le-a
dăruit mai mult decât ceruse
ea – le-a dat trei băieţi şi
două fete. Aceştia au locuit
acasă cu mama şi cu tatăl lor.
Dar Samuel a rămas la templu, unde îl
ajuta pe preotul Eli.
Anei îi era dor de Samuel, dar şi-a ţinut făgăduiala. I l-a dăruit lui Dumnezeu pe
băieţelul ei, ca să fie ajutorul lui Eli. Nu-l vedea decât o dată pe an, când mergeau
la Silo, dar era bine aşa. Ea Îl iubea pe Dumnezeu şi era fericită că Samuel Îi
slujeşte Domnului. Samuel era un copil deosebit. Şi Ana îl iubea în continuare la
fel de mult.
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Activităţi
Eli? Ce poţi face tu pentru a ajuta în casă?
Invitaţi-l pe copil să vă ajute chiar acum
la treburi în casă.

Sabat
Căutaţi un loc liniştit, unde să citiţi povestirea.
Pentru a repeta textul de memorat, în fiecare
zi din această săptămână, cereţi-i copilului să se
aşeze; apoi să se ridice, din ce în ce mai mult, pe
măsură ce rostiţi cuvintele textului. Amintiţi-i că
Samuel a început să-I slujească lui Dumnezeu de
când era micuţ şi a continuat să-I slujească şi
când s-a făcut mare.
Duminică
Căutaţi şi citiţi împreună pasajul
1 Samuel 1:20-28, parafrazând, eventual.
Întrebaţi: Ce înseamnă numele Samuel? Când
l-a dus Ana pe Samuel la preotul Eli?
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 slujeşti lui Isus pe măsură ce
creşti, aşa cum a făcut Samuel.

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
Cresc Său. Spuneţi împreună textul de memorat
frumos
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.

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 de când era
bebeluş. Vorbiţi despre ce putea face el când era
bebeluş, spre deosebire de cum poate ajuta
acum. Cântaţi o cântare despre ajutor.

Vineri
În timpul altarului, citiţi paragrafele potrivite
despre Samuel din cartea Patriarhi şi profeţi,
sfârşitul capitolului 55. 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?
Dacă este cazul, vorbiţi-i copilului despre
consacrarea sa ca bebeluş, prin rugăciune, la
biserică (arătaţi-i poze, dacă aveţi). Discutaţi
ce înseamnă să fii consacrat lui Dumnezeu.

Marţi
Căutaţi şi citiţi împreună pasajul 1 Samuel
2:18-21, parafrazând, dacă este necesar.
Întrebaţi: Cum crezi că îl ajuta Samuel pe preotul
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