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1 Az ifjú Sámuel pedig az
ÚR szolgája volt Éli felü-
gyelete alatt. Abban az idő -
ben ritkaság volt az ÚR
igéje, nem volt gyakran lá-
tomás. 2 Egy napon az tör -
tént, hogy Éli a szokott
he lyén feküdt. Szeme már

ho mályosodni kezdett, alig látott. 3 Az Isten mécsese még nem aludt el, és Sámuel ott
feküdt az ÚR templomában, ahol az Isten ládája volt. 4 Az ÚR szólította Sámuelt, és ő így
felelt: Itt vagyok. 5 Majd odafutott Élihez, és ezt mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ő
azonban így válaszolt: Nem hívtalak, menj vissza, feküdj le! Elment tehát, és lefeküdt.
6 De újra szólította az ÚR Sámuelt, Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta:
Hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt: Nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj
le! 7 Sámuel még nem ismerte az URat, mert az ÚR még nem jelentette ki igéjét neki. 8 Az

ÚR azonban harmadszor is
szólította Sámuelt. Ő pedig
fölkelt, megint odament Éli-
hez, és ezt mondta: Hív tál
engem, itt va gyok. Ek kor
értette meg Éli, hogy az ÚR
szó lítja az ifjút. 9 Azért ezt
mondta Éli Sá mue nek:
Menj, feküdj le, és ha újból
szó lít, ezt mondd: Szólj,
URam, mert hallja a te
szol gád! Sámuel elment, és
le fe küdt a helyére. 10 Az ÚR
pedig eljött, meg állt, és szó -
lította, mint azelőtt: Sá mu el,
Sá muel! Sámuel pedig így
felelt:

Szólj, mert hallja a te szolgád.

1Sámuel 3,1-10 �



1. nap

Sámuel első könyve 3. rész

• Isten mindent előkészített, hogy találkozzon veled.
• Itt a pillanat, amikor szólongat.
• Hallod?
• Elfogadod, hogy terve van veled? Válaszolsz?
• Ismered a kapcsolattartás lehetőségeit? (istentisztelet, bibliaolvasás,
imádság, keresztyén zene, stb.)

Aranyige: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád! 1Sám3,9



2. nap

Sámuel első könyve 5. rész,6. rész és 7,1-12

• Te tudod, ki a szabadító.
• Vedd észre, ha valaki szabaditást keres!
• Mondd el: csak tiszta szívvel találhat!
• Segíts neki, imádkozz érte, vele!
• Biztasd, míg el nem jut odáig!

Aranyige: Aki semmibe veszi az intést, önmagának árt, aki
pedig hallgat a dorgálásra, értelmessé válik! Péld 15,32

Te tudod, ki a szabadító? •
Keress szabadítást! •

Bűnbánat. •
Megtérés. •

Újjászületés. •



3. nap

Sámuel első könyve 8. rész, 9. rész és 10,1-16

• Istennek mindig van akarata.
• Neked is.
• Elfogadod-e Istennek akaratát zúgolódás nélkül?
• Meg is teszed?

Aranyige: Bizony többet ér az engedelmesség az áldozat-
nál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. 1Sám 15,22



4. nap

Sámuel első könyve 7,13-17 és 12. rész

• Isten ad melléd valakit, aki tanít akaratára.
• Van, hogy elutasítod.
• Isten annyira szeret, hogy ebből is jót hoz ki!
• Veled marad, tovább tanácsol!

Aranyige: �e térjetek el az Úrtól, hanem szolgáljatok az
Úrnak teljes szívből! 1Sám 12,20



5. nap

Sámuel első könyve 15. és 16. rész

• Ha Isten választottja vagy Krisztus által, vigyázz rá!
• Ha hibázol, ne rejtegesd, kérj segítséget megtérésre!
• Isten a szívedet nézi, mit lát?
• Ha feladatot kapsz Istentől, vállald bátran,

Szentlelke által segít, VELED VAN!

Aranyige: Az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az em -
ber azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami
a szívben van! 1Sám16,7



2. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem Elrendelt utamat s minden parancsodat.

Egy vágyat hagyj nekem: hogy halljam és kövessem Szent igazságodat, szent igazságodat.

3. Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra, A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem;

Te fejted meg nekünk, te, hű szíveknek Atyja, Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem.

4. Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek És fennen hirdetik felséges rendedet,

Ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig ha érhet, De szívig nem mehet, de szívig nem mehet.

5. Szólj, szólj, én Istenem! – szól hangodból a jóság, A lelkem megfeszül s a hallásban segít,

És szódban meglelem az örökkévalóság Jó édességeit, jó édességeit.

6.Szólj és csitítsd a bút,mert bú és kín gyötörnek, Szólj,hogy legyen szavad ír s gyógyító erő;

Szólj, dicsőséged úgy még szebben tündökölhet, És mindörökre nő, és mindörökre nő.

Corneille Péter (1606-1648) az 1Sám 3,9 alapján, fordította: Áprily Lajos

„Szólj, szólj  hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat!”
Hannover, 1648
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2. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam, A nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem.

A bűnös gyengeség bús rabjának maradtam, És törvényed szerint nem éltem semmiben.

3. Ha jót tettél velem, ha áldva látogattál: Én nem dicsértelek s nem hirdettem neved;

Nem értettem, mikor szenvedni, sírni hagytál, Hogy ha szeretsz, miért sújt vessződ engemet?

4. Köt még a földi jó, a bűn, a földi örvény, S tehozzád bűnömért, lásd, el nem juthatok.

A béklyó súlya nyom, levetném, összetörném, De lelkem gyenge még s jaj, összeroskadok.

5.Más nem tanít meg rá,csak égi bölcsességed, Hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked.

Mit érek nélküled? Add, hogy imádva téged, Bús, gyarló bűnös én, hadd légyek gyermeked.

6. Nagy lelked élt, Uram, a prófétás időkben, Az fénylett át a szent s apostol életén;

Áldj meg s kegyelmedet reám is töltsd ki bőven, Hogy Jézust nézzem és ővéle győzzek én.

Dr. Lamouroux, 1794-1866, fordította: Áprily Lajos

Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen
Urhan Ch., 1790-1845
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2. Ó, a szárnyas idő, mint az álom, repül,

Ámde zsákmányt szed ő, fogyunk szüntelenül.

Tétován mire vársz? Hallod-é már a hívó szót?

El ne késs, jaj vigyázz, mire eszmélsz: a van csak volt!

3. Jézus hív, vele járj, erre váltott meg Ő.

Lelki sziklára állj, élő víz onnan jő.

Ő nekünk utat tör, te is lépj arra hittel rá!

Már itt lent s odafönt téged Ő tehet boldoggá!

S. Korpela, Oscari Viljanen, fordította: Hamar István

JJ öö jj jj ,,   aa zz   ÚÚ rr   vv áá rr   rr ee áá dd !!



SS zz óó ll jj   hh áá tt (Laus Deo)

Szólj hát, hogy elmúljon végre az álom,

Hogy érezzem, ahogy visszatér belém az élet!

Szólj hát, szelíd érintésedre úgy vágyom,

Ha kell, átkelek ezer határon, hogy rám figyelj.

Szólj hát, ahogy szólítottál egyszer régen,

S amit soha addig nem reméltem, oly szép lett az életem.

Szólj hát, és ha hallom majd újra a hangod,

Tudni fogom, hogy van miért küzdenem.

Szólj hát, hogy elmúljon végre az álom,

Hogy érezzem, ahogy visszatér belém az élet!

Szólj hát, és a kapuimat sarkig tárom,

Tudom: semmi más nem kell nekem, ha velem leszel.

II tt tt   vv aa gg yy oo kk ,,   IIss tt ee nn ee mm !!

1. Találkozni jöttem Veled, Istenem,

Te jól ismersz engem, és kitárom a szívem.

Itt vagyok Istenem, vizsgálj meg engem!

Itt vagyok Istenem, leteszem életem.

Itt vagyok Istenem, hogy halljam hangodat.

Itt vagyok Istenem, hogy tegyem akaratodat.

2. Vágylak megismerni téged, Istenem,

Szentlelkedben járni és élni szüntelen.
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MMii nn dd ee nn   nn aa pp

Mit is mondhatnék? Te vagy ki megváltottál.

Drága véreddel hófehérre mostál. 

Mindenem lettél, tiéd egész lényem. 

Ég a tűz bennem, csak érted élek már.

Minden nap, Uram, ráállok igédre. 

Téged hívlak, légy a segítségem. 

Vezess hát engem, tovább a keskeny úton. 

Add, hogy életem a világban tüzet gyújtson.

Refr.: Minden nap, csak érted élek.
Minden nap követlek Téged.
Minden nap Veled járok, Uram.

Érted élek minden nap (3×), Uram.

ÉÉ bb rr ee dd jj   ff ee ll   aa ll vv óó   MMaa gg yy aa rr oo rr ss zz áá gg !!

Ébredj fel alvó Magyarország!

Az éjszakának vége már!

Halld meg, az Úr szól hozzád,

�yisd meg a szíved, hallgasd szavát!

�em oly rövid az Úr keze,

Hogy ne szabadíthatna meg téged,

�em oly süket az Úr füle, 

hogy ne hallhatná meg kérésed.

Elzárnak Tőle vétkeid,

Eltakarják Őt bűneid.

Térj meg hát hozzá, Ő megsegít,

Békülj meg vele, S Ő megszabadít.
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MMee gg tt aa ll áá ll tt   aa zz   ÚÚ rr

�em volt reményem, és nem volt barátom,

Egyedül voltam itt a világon,

�em ismertem Őt, de közel jött hozzám!

Új reményt adott, és átformált engem,

Ami volt, elmúlt, új ember lettem,

Drága Szentlelkét küldte el hozzám!

Refr.:

Megtalált az Úr, és elhívott engem,

Mindenem Övé, a gyermeke lettem.

Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem.

Megtalált az Úr, és viszem a jó hírt,

Jézus ma is él, és nevemen szólít.

Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem.

Jézus él a szívemben!

SS zz aa vv aa dd   tt öö rr jj öö nn   uu tt aa kk aa tt   

Szavad törjön utakat, 

Táplálékot reményemnek más nem ad,

Biztos pontja világunknak egyedül Te vagy.

Szavad törjön utakat!

Lelked törjön utakat,

Táplálékot reményemnek más nem ad,

Biztos pontja világunknak egyedül Te vagy.

Lelked törjön utakat!

Megtalált az Úr,

Megtalált az Úr,

Megtalált az Úr,

Jézus él a szívemben!
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