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7. Mów, Panie – słucham

POWOŁANIE SAMUELA
Lud wybrany wkroczył pod przywództwem Jozuego do Ziemi Obiecanej. Izraelici nie 
mieli ziemskiego władcy: ich Panem i Królem był Bóg. Pośrednikami między Bogiem a lu
dem byli sędziowie. Bóg ich wskazywał, by w Jego imieniu przewodzili Izraelowi. 

Ostatnim sędzią był Samuel, powołany przez Boga na kapłana, proroka i sędziego. Od 
dziecka służył on w świątyni Szilo przy kapłanie Helim i opiekował się Arką Przymierza.

Czy potrafisz słuchać?

Wyłącz 
tę grę.

Zacznij 
się uczyć.

Idź 
po chleb.

Bądź 
cicho.

Zostaw 
komórkę.

Jesteś 
nam 

potrzebny.

Daj 
znać, co u 

ciebie.

Wymagaj 
od siebie.

Dasz 
radę.

Jesteś 
moim kochanym 

dzieckiem. 
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POKUSA, BY BYĆ JAK INNI
Samuel słuchał Boga i został wielkim przywódcą Izraela. W tym czasie wokół istniały 
wielkie królestwa. Lud izraelski zapragnął być do nich podobny i zaczął domagać się kró
la. Dlaczego? Bo chociaż dobrze jest mieć za swego władcę samego Boga, wywołuje to 
jednak poczucie odmienności. Wymaga posłuszeństwa wobec prawa Bożego, różnego 

Pewnego dnia Heli spał, a Samuel znajdował się w miejscu, gdzie była 
Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a chłopiec pobiegł do He
lego, mówiąc mu: «Oto jestem: przecież mnie wołałeś». Samuel bowiem 
jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. Heli 
odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». 

Zawołanie powtórzyło się, ale dopiero za trzecim razem Heli zrozumiał, 
że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź spać! Gdyby jed
nak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». Od
szedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, 
zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!». Samuel odpowie
dział: «Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». 

Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego sło
wu na ziemię. 

Na podstawie Pierwszej Księgi Samuela 3, 1-10. 19

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie.
Księga Powtórzonego Prawa 6, 4

John Singleton Copley, Heli i Samuel, 1780
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Po osiedleniu się w Ziemi Obiecanej 
zwierzchnikami ludu Izraela byli 
sędziowie. Ostatnim z nich był 
prorok Samuel. 

Izraelitom nie wystarczała wiara 
w moc ich jedynego Pana, Boga, pra-
gnęli mieć króla na podobieństwo 
innych ludów. Bóg nakazał Samuelo-
wi namaścić na króla silnego Saula.

WAŻNA WIADOMOŚĆ

Boże Ojcze, nieustannie mówisz do mnie: 
„Jesteś moim ukochanym dzieckiem!”. 
Wiem, że słuchanie Twoich słów i życie 
według nich daje wolność. Proszę Cię 
o serce słuchające Ciebie! 
Jezu Chryste, proszę jak Samuel: Mów, 
Panie, bo sługa Twój słucha. 
Ojcze nasz…

MODLITWA

PYTANIA I ZADANIA
1. Po jakich oznakach poznajesz, że ktoś cię słucha? 
2. 

A. Wskaż w tekście „Powołanie Samuela” oraz we fragmencie 
Pisma Świętego cytaty dotyczące powołania Samuela.

B. Na czym polega jego posłuszeństwo?
C. Obejrzyj obraz „Heli i Samuel”. Powiedz, jak malarz ukazał, 

że Samuel słucha Boga.
3. Na czym polega postawa słuchania Boga? Co najbardziej prze-

szkadza w słuchaniu Boga? Wypisz dwie przeszkody i wskaż 
sposoby radzenia sobie z każdą z nich.

4. Przeczytaj tekst „Pokusa, by być jak inni". Dlaczego Izraelici 
chcieli mieć ziemskiego króla? Co zagrażało im bardziej: 
Ammonici czy brak wiary w moc i opiekę jedynego Boga? 

5. Podaj współczesny przykład sytuacji, w których osoby 
religijne liczą się bardziej z innymi ludźmi niż z Bogiem. Sfor-
mułuj rady, co zrobić, żeby stawać się wolnym wobec presji 
środowiska, mody, opinii innych i pozostać wiernym Bogu 
i swoim przekonaniom.

Julius Schnorr von Carolsfeld, 
Prorok Samuel namaszcza Saula na króla 
(Ilustracja z Biblii obrazkowej), XIX w.  

od tego, którym kierują się inni ludzie i inne 
państwa. Zakłada wierność Bogu, czyli od
rzucenie składania ofiar bożkom. Skłania do 
troszczenia się o chwałę Bożą bardziej niż o bo
gactwa i  potęgę. 

Izraelici wiedzieli, że ich wodzem jest Bóg, 
ale nie mogli Go zobaczyć. Tymczasem pod 
murami miasta stanęli wrogowie – Ammonici. 
Ich król był potężny i budził strach. To dlatego 
Izraelici domagali się widzialnego króla, który 
stanąłby na czele wojska i ukazał wszystkim 
wspaniałość i siłę Izraela. Nie słuchali prze
stróg Samuela, że przecież ich prawdziwym 
królem jest Bóg, a ziemski król może ich uci
skać i wyzyskiwać. Wobec nalegań ludu Bóg 
wskazał Saula, którego Samuel namaścił na 
króla Izraela. 

Niestety Saul nie słuchał Boga – rządził 
według swoich zasad. Zapomniał o pierw
szym przykazaniu ludu wybranego: „Słuchaj, 
 Izrae lu…”. 

Na podstawie: Bruna Costacurta, Król Dawid


