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ምድብ Aንድ (የሙዓለ ሕፃናት ተማሪዎች) 

46 ኛ ሳምንት 

ሕፃኑ ሳሙኤል 

ዓላማ፡-  

 ስለ ነብዩ ሳሙኤል Aገልግሎት፣ፍቅርና ጸሎት መማር፡፡ 

ምንባብ፡-  

 1ኛ ሳሙ 1 

መግቢያ፡-  

 ነቢይ ምንድን ነው? ነቢይ የEግዚAብሔር መልEክተኛ ሆኖ ሕዝቡ የEግዚAብሔርን ትEዛዝ Eንዲጠብቁ Eና 

የEግዚAብሔርን መልEክት የሚያደርስ ነው፡፡ 

 በዛሬው ትምህርታችንም ከEግዚAብሔር ነቢያት ስለ Aንዱ ነቢዩ ሳሙኤል የልጅነት ዘመን Eንማራለን፡፡ 

ሳሙኤል EግዚAብሔርን የሚወዱና የሚያመልኩ ቤተሰቦች የሕልቃና Eና የሐና ልጅ ነው፡፡  

ትምህርቱ፡- 

 የሳሙኤል ቤተሰቦች ሐና Eና ሕልቃና EግዚAብሔርን በፍጹም ልባቸው የሚወዱ ደጋግ ሰዎች ነበሩ፡፡ ነገር ግን 

ልጅ Aልነበራቸውምና ሐና ታዝን ነበርና÷Aንድ ቀን ወደ ቤተመቅደስ ሄዳ Eያለቀሰች EግዚAብሔር ልጅ 

Eንዲሰጣት ለመነች፡፡ ልጅ ካገኘች ለቤተመቅደስ Aገልግሎት Eንደምትሰጠውም ተሳለች፡፡ EግዚAብሔር 

ጸሎትዋን ሰምቶ ልጅ ሰጣት፤ስሙንም ሳሙኤል Aለችው፡፡ ሐና Eና ሕልቃና ቃልኪዳናቸውን ለመፈጸም 

ሳሙኤልን ወደ ቤተመቅደስ ወሰዱት÷በቤተመቅደስ ኖረ Aደገም፡፡ 

 Aንድ ቀን ሳሙኤል ተኝቶ የሚጠራው ድምጽ ሰማ፡፡ ተነስቶም ወደ ሊቀ ካህኑ ኤሊ ሄደ(የጠራው ስለመሰለው፡፡) 

ካህኑን ኤሊ "Eነሆኝ" Aለው፡፡ ካህኑ ኤሊም Aልጠራሁህም ሄደህ ተኛ Aለው፡፡ Eንደተነገረውም Aደረገ፡፡ ነገር 

ግን ሳሙኤል በድጋሚ ያን ድምፅ ስለሰማ ተመሳሳይ ነገር Aድርጎ ኤሊም በተመሳሳይ መለሰው፡፡ ይህም 

ለሶስተኛ ጊዜ ሲደጋገም፡፡ ካህኑ ኤሊ EግዚAብሔር Eያናገረው Eንደሆነ Aስቦ ቢጠራህም፡- Aቤቱ ባርያህ 

ይሰማልና ተናገር በለው፡፡ ከዚያም ካህኑ  ኤሊ Eንደነገረው ድምፁን ሰማ÷የተማረውንም Aደረገ፡፡ ከዚያም 

EግዚAብሔር ሳሙኤልን ወደ Eስራኤል መልEክት Eንዲያደርስ ላከው፡፡ 

ማጠቃለያ 

 

 ታዛዥ ነበር ካህኑ የጠራው ሲመስለው ወዲያው ሮጦ ሄዶ የተፈለገበት ጉዳይ ካለ ጠየቀ፡፡ ጊዜ Aላጠፋም ወይም 

Eንዳልሰማ Aላስመሰለም፡፡ 

 EግዚAብሔር ሳሙኤል ሕፃን ሆኖም ስለወደደው Aናግሮታል፡፡ Eኛንም EግዚAብሔር ስለሚወደን ያናግረናል፡፡ 

 ሳሙኤል ሕፃን ቢሆንም EግዚAብሔርን Aገልግሎዋል÷መልካም ነገሮችንም ፈጽሟል፡፡ Eኛም በተመሳሳይ 

መልካም ልናደርግ Eና ክፉ ነገሮችን ልናስወግድ ይገባል፡፡ 

 

መዝሙር፡-  

Eናመስግነው(4) 

Aምላካችን ውለታው ብዙ ነው፡፡ 
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ይቆየን፡፡ 


