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Írd ide az adataidat!
Neved:
Korod: Születésnapod:
Címed:

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

C61. RÉSZ: Sámuel 
Imádság Istenhez Kulcsvers:

Máté 6:5-8

Olvasd el:
1. Sámuel 1:1-28Ajánlott további olvasásra:  •  Zsoltárok 44: 21 

•  Lukács 1:5-25  •  1. Timóteus 2:1-3 és 8

Sámuel első könyve írja le Izráel történelmének a bírák korából a királyok korába való
átmenetét. Sámuel volt az utolsó a nagy bírák sorában, és egyike volt Izráel legnagyobb
prófétáinak. A könyv elején megismerjük Sámuel családjának rövid történetét, és azokat
az eseményeket, amik megelőzték a születését.

K: SZÓRÁCS

1. Sámuel édesanyjának a neve.
2. Sámuel édesapjának a neve.
3. Minden ... elmentek Silóba.
4. és 5. A két dolog, amiért odamentek.
6. és 7. Éli két fiának a neve.
8. Éli fiainak a hivatása. 

K: A szürke mezőkbe került betűket sorba rendezve
megkapod Elkána egyik feleségének a nevét

K: Hogyan viselkedett Annával?

K: Miért viselkedett így?

K: Anna kétféleképpen reagált. Hogyan?

Istennek sosem volt az az akarata, hogy egy férfinak két vagy több felesége legyen, lásd
az 1. Mózes 2:24-et. Ennek okát az Elkána feleségei közötti folyamatos versengés és
irigykedés is nagyon jól illusztrálja!

K: Miért ment Anna az Úr házába?

Tudta, hogy csak egyetlen személy van, aki segíthet, és Hozzá akart imádkozni. Ehhez
viszont nem kellett hangosan kimondania szavait.
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ÖSSZESEN:

K: Keresd ki a Zsoltárok 44:22. versének második felét! Mit mond nekünk Istenről ez a vers?

A kulcsversben az Úr Jézus az imádságról tanítja tanítványait.

Hogyan imádkozzunk és hogyan ne imádkozzunk?
HOGYAN NE?

K: „Mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók”  Miért ne?

K: „Mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok,”  Miért ne?

HOGYAN TEGYÜK?

K: Hogyan kellene imádkoznunk?

Anna fogadalmat (ünnepélyes ígéretet) tett Istennek.

K: Mi az a két dolog, amit megígért Istennek, ha válaszol imádságára és fiút ad neki?

Anna imádsága közte és Isten között hangzott el. Éli viszont azzal vádolta meg Annát, hogy részeg.

K: Mit mondott neki Anna? (16. vers)

K: Mit mondott Éli Annának, amikor megértette, hogy nem részeg?

Isten meghallgatta Anna imádságát, és fiút adott neki.

K: Miért nevezte el őt Anna Sámuelnek?

Mire Sámuelt elvitték Silóba, elég nagy volt ahhoz, hogy ott maradjon Élinél. Anna tehát ahogy
megígérte, Istennek ajánlotta Sámuelt, hogy Őt szolgálja az Ő házában. Azt gondolhatnánk, hogy Anna
a kelleténél többet tett, hogy kimutassa háláját, de ő még áldozati ajándékot is vitt magával, hogy
köszönetet mondjon Istennek.

Milyen gyakran jut eszedbe megköszönni Istennek, hogy megválaszolta az imádságodat?
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C6

2. RÉSZ: Sámuel
Istennél növekedni Kulcsvers:

1. Sámuel 2:30

Olvasd el:
1. Sámuel 2:1-36

Ajánlott további olvasásra: • Zsoltárok 103:1-5  • Lukács 2:40-52  • Jakab 1:14-16

Ebben a részben olvasmányunk öt főszereplőjének jellemvonásaival fogunk foglalkozni.

ANNA
Anna imádsága a fejezet első tíz versében található. Dicsőíti
Istent azért, amit tett. Majd azzal folytatja, hogy leírja, hogyan
tudja az Úr teljesen megváltoztatni a körülményeinket.

K: Írj erre egy példát Anna imádságából!

K: A 19-21. vers ismét megemlíti Annát. Mit vitt minden évben Sámuelnek?

K: Hány gyermeke lett még Annának? 

SÁMUEL

Ahogy telt az idő, Sámuel felnövekedett.

K: Írj ide egy verset, ami erről beszél!

Sámuelnek nem csak a teste növekedett!

K: Keresd ki a Lukács 2:40 és 52 verseket, amelyek a gyermek Jézus felnövekedését írják le!
Keresd meg azt a hasonló mondatot, amit a Biblia egyaránt használ Jézusra és Sámuelre is!

Egy keresztény életében nagyon fontos a növekedés az Úrban.

K: Az 1. Péter 2:2 szerint mi a keresztény táplálék, ha növekedni akarunk?

Sámuel nyilvánvalóan különleges gyermek és szeretetreméltó személyiség volt, és annak az
ember nek a példája, amilyennek Isten bennünket is akar látni. Ennek éles ellentéte volt Éli két fia.
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ÖSSZESEN:

HOFNI és FINEÁS

K: Karikázd be azokat a mondatokat, amelyek igazak Hofni és Fineás jellemét illetően!

Kedvesek és segítőkészek voltak.

Engedelmeskedtek az Úrnak.

Gonoszak voltak.

Nem voltak becsületesek.

Tisztelték az apjukat.

Nem tisztelték Istent.

K: Mit mondott az Úr, mi fog velük történni?

Ez volt rajtuk Isten ítélete a bűnük miatt. Erről olvashatsz a 4:11-ben.

ÉLI

Éli képtelen volt megakadályozni fiai bűneit.

K: Írd le a válaszokat, majd karikázd be őket az ábrában!
A szavak vízszintesen, függőlegesen és átlósan, előre
vagy visszafelé is lehetnek.

1. A hely, ahol áldoztak.  ...............................

2. Éli hivatása.  ...............................

3. Ahol Elkána élt.  ...............................

4. Sámuel az  ...............................  előtt szolgált.

5. Hofnit és Fineást ezért ítélte meg az Úr.   ...............................

K: Olvasd össze az ábrában a kimaradt betűket soronként felülről lefelé haladva, hogy megtudd, mit
mondott az Úr Élinek Isten emberén keresztül! (30. vers)

Ez vált valóra Sámuel és Anna életében, de nem valósult meg Éli bűnös, engedetlen fiai életében. 
Fontos lecke ez mindannyiunk számára, hogy megtanuljuk és ne felejtsük el!
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3. RÉSZ: Sámuel 
Istenre figyelni Kulcsvers:

1. Sámuel 3:10

Olvasd el:
1. Sámuel 3:1-21

Ajánlott további olvasásra:  •  2. Mózes 3:1-22  •  Jób 33:14-18  •  Lukács 6:46-49

Ha Sámuel teljesen Istent készült szolgálni, akkor fel kellett tudnia ismerni Isten hangját, amikor
beszél hozzá. Azt gondolhatnánk, hogy Isten hangja mindig olyan hangos és tiszta, hogy senki nem
téveszthetné össze más hangokkal. De ez nincs mindig így. Először magának Sámuelnek sem
sikerült felismernie, hogy Isten az, aki szól hozzá.

K: Mit gondolt, hogy kinek a hangját hallotta?

Ne lepődjünk meg azon, hogy hibázott. 
Még csak gyermek volt, és korábban sosem
volt ilyen élménye. Az Úr a nevén szólította őt!
Sose felejtsük el, hogy Isten minden embert
lát, és Ő mindent tud is rólunk!

K: Válaszolj a kérdésekre, töltsd ki a kipontozott helyeket! Ezután keresd meg őket az ábrában,
és karikázd be a szavakat, amik vízszintesen, függőlegesen és átlósan, előre vagy visszafelé
is lehetnek!

1. Az Isten .............................. még nem aludt el. 
(szövétnek más szóval)

2. Összesen ennyiszer szólította az Úr Sámuelt:
.....................................

3-4.Két áldozatfajta, amivel soha nem lehet
kiengesztelni (levezekelni) Éli háza népének
bűnét: ............................ és ........................... 

5. Eddig maradt Sámuel az ágyban. .......................

6. Ezeket nyitotta ki Sámuel, miután felkelt 
(egyes számban):  .........................

7. Amit félt elmondani Élinek: ..................................

8. Sámuelről egész Izráel tudta, hogy ........................

9. Ahol az Úr még többször is megjelent: .......................

K: Most kövesd a nyilakat, és írd ide a megmaradt betűket!

K: Ki mondta ezeket a szavakat és kinek?

Ki? Kinek?
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ÖSSZESEN:

Ezek a szavak arról árulkodnak, hogy a gyermek Sámuel nem csak kész volt meghallani, de engedel -
mes kedett is annak, amit Isten mondott, ezért nevezi magát „Isten szolgájának”. Adtunk valaha is
lehetőséget Istennek, hogy beszéljen hozzánk Igéjén, a Biblián keresztül, vagy talán valakin keresztül,
aki a Bibliát magyarázta nekünk? Erős bennünk a vágy, hogy meghalljuk Őt?

Talán félünk attól, amit kérhet tőlünk! Ha mi valóban az Ő „szolgái” vagyunk, akkor engedelmeskednünk
kell az Ő utasításainak!

K: Keresd ki a Lukács 6:46-ot, és írd le, hogy mit mondott erről az Úr Jézus!

Sámuel nem örült annak, amit az Úr mondott neki.

K: Olvasd el a 11-14. verset, és foglald össze egy mondatban, hogy mit mondott az Úr Sámuelnek!

Habár Éli számára nagyon rosszak voltak ezek a hírek, elég bölcs volt ahhoz, hogy tudja, Isten adta az
üzenetet Sámuelnek.

K: Mit mondott Éli azután, hogy meghallotta Sámueltől Isten üzenetét?

Ahogy teltek az évek, a gyermek Sámuelből felnőtt lett, és Isten gyakran beszélt vele, valamint rajta
keresztül a néphez is. Az emberek észrevették, hogy mennyire igazak és megbízhatóak a szavai. Isten
„semmit sem engedett földre hullani igéiből”. (19. vers)

K: Töltsd ki a hiányzó szavakat ebben a mondatban!

És megtudta egész Izráel ..............................-tól ..............................-ig, hogy az 

Úr .............................. rendelte Sámuelt.

Így lett Sámuel Isten egyik nagyszerű embere! Milyen más lett volna az élete, ha gyermekkorában nem
válaszolt volna Isten hívására! Isten még mindig szól a fiatalokhoz is – így hozzád is! 

Ha MA hív téged, hogy Felé fordulj, akkor engeded, hogy uralma alá vonja az életedet?

Ne feledd, hogy válaszod kihatással lesz a földi életedre és az örök sorsodra!

„Vajha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket”  Zsoltárok 95:7-8 
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4. RÉSZ: Sámuel 
Istent szolgálni Kulcsvers:

1. Sámuel 9:6

Olvasd el:
1. Sámuel 8:1-10;

9:1-27; 10:1

Ajánlott további olvasásra:  •  1. Sámuel 11:1-13  •  Zsoltárok 15  •  1. Timóteus 6:10

Sok év telt el azóta, hogy a gyermek Sámuel Élinek segített az Úr házában. Történetünkben már
öreg ember, akinek felnőtt fiai vannak. Fiai azonban sajnos nem követték az ő példáját.

JELLEMRAJZOK

1. APA neve: Sámuel
K: Hogyan írja le Saul szolgája Sámuelt a kulcsversben?

2.  FIÚK nevei: Joel és Abia
K: Nevezz meg KÉT olyan helytelen dolgot, amelyben ők benne voltak!

A dolgok nem sokat változtak azóta! Ma is hány ember tévelyedik el Istentől pénzsóvárság és
becstelenség miatt!

K: Keresd ki és írd le, hogy mit mond Pál az 1. Timóteus 6:10-ben a „pénz szerelméről”!

Izráel vénei elmentek Sámuelhez Rámába, hogy királyt kérjenek, aki uralkodik felettük.

K: Mi az a KÉT ok, amiért királyt akartak maguknak?

Azzal, hogy emberi királyt kért magának, Izráel rossz irányba indult el, amiből egyúttal az is kiderült,
hogy ők tényleg elutasították Istent, mint Királyukat. (Lásd a 8. rész 7. versét!) Ez a figyelmeztetés
mindannyiunknak szól!

Óvakodnunk kell attól, hogy bárki vagy bármi elfoglalja azt a helyet az életünkben, ami valójában
Istent illeti meg!

K: Mit tett Sámuel, amikor meghallotta kérésüket?

/1

/2

/1

/2

/2
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K: Olvasd el figyelmesen az 1. Sámuel 8:7-9 verseket, és foglald össze egy mondat -
ban az Úr válaszát, amelyet Sámuelnek adott!

A 9. fejezet írja le azt, hogyan találkozott Sámuel és Saul, Izráel leendő első királya.

K: A keresztrejtvény a teljes történeten alapszik. Keresd ki a válaszokat az elolva san -
dó részekből!

Vízszintes
1. Sámuel fiainak száma. 
5. Sámuel ezt használta Saul felkenésére.
6. Sámuel idősebb fia.
7. Saul testének az a része,

amelyet megkentek.
9. Saul ebbe a törzsbe való volt. 
10. Nem én!
11. A szakács ilyen húst tett Saul és Sámuel elé.

Függőleges
1. Sámuel ebből öntötte az olajat.
2. Saul kérdezte: „ ..... van itt a néző háza?”
3. A meghívott vendégek körülbelüli száma. 
4. A hely, ahol Saul azt javasolta a szolgájának,

hogy forduljanak vissza.
8. Az ország, amelyből az Úr kihozta Izráelt.

3. A KIRÁLYNAK VÁLASZTOTT FÉRFI   Neve: Saul
K: Írj le KÉT dolgot Saul külső megjelenésével kapcsolatosan!

SZÁMÍT a megjelenésünk! De NEM a leglényegesebb dolog! Sokkal fontosabb, hogy kik
VAGYUNK, mint az, hogy hogyan NÉZÜNK KI. Isten „azt nézi, ami a szívben van” 
(1. Sámuel 16:7).

Tanulmányozásunk végén azt látjuk, hogy Sámuel továbbra is hűségesen szolgálta
Istent és engedelmeskedett Neki. Szenvedett attól, ahogyan fiai viselkedtek. Az is
szomorúsággal töltötte el, hogy a nép királyt kért, de nem engedte, hogy ezek a dolgok
eltérítsék őt attól, hogy azt tegye, amit Isten kért tőle. Mindannyiunk számára ugyanez a
feladat!

Igyekszem teljes szívemből engedelmeskedni Istennek 
és szolgálni Őt - ahogyan Sámuel is tette?
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