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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

C6

poznejBibli
biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Žalm 44,21 • Lukáš 1,5-25
• 1. Timoteus 2,1-3 a 8

První kniha Samuelova zaznamenává změnu období v Izraeli – od doby soudců do doby
králů. Samuel byl posledním velikým soudcem a také jedním z největších izraelských
proroků. Kniha začíná krátkým popisem historie Samuelovy rodiny a událostí, které
vedly k jeho narození. 

O: Slovní doplňovačka:

1. Samuelova matka    
2. Samuelův otec 
3. Přicházeli do Šíla každý ______ . 
4. a 5. Chodili tam, aby se k... a o... . 
6. a 7. Jména synů Elího 
8. Jejich zaměstnání 

O: Přeskládej písmena z vystínovaných čtverečků, 
abys zjistil/a jméno jedné z Elkánových žen:

O: Jak se chovala k Haně?

O: Proč to dělala? 

O: Jakými dvěma způsoby reagovala Hana?

Nikdy nebylo Božím záměrem, aby muž měl více než jednu ženu (viz Genesis 2,24).
Neustálá rivalita a závist mezi Elkánovými ženami nám slouží jako dobrá ilustrace
důvodu, proč to Bůh nechtěl.

O: Proč šla Hana do Hospodinova svatostánku?

Věděla, že je jen jedna Osoba, která jí dokáže pomoci a toužila se k ní modlit. Nebylo
třeba, aby říkala slova nahlas.

1. 2.

1. STUDIE Samuel
Samuel se modlí k Bohu Přečti si:

1. Samuel 1,1-28
Klíčový verš:
Matouš 6,5-8
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CELKEM:

O: Vyhledej poslední část Žalmu 44,21. Co nám tento verš říká o Bohu?

V klíčovém verši vyučuje Pán Ježíš své učedníky ohledně modlitby.

Jak se člověk „má“ a jak „nemá“ modlit?
NE

O: „Nemodlete se jako pokrytci." Proč ne? 

O: „Nemodlete se jako pohané”. Proč ne?

ANO

O: Jak bychom se měli modlit?

Hana učinila přísahu (vážný slib) Bohu. 

O: Které dvě věci slíbila Bohu, pokud odpoví na její modlitbu a dá jí syna?

Hanina modlitba byla mezí ní a Bohem. Je smutné, že ji Elí nařkl z opilosti.

O: Co mu řekla? (Verš 16)

O: Co řekl Elí Haně, když si uvědomil, že není opilá?

Bůh odpověděl na Haninu modlitbu a dal jí syna. 

O: Proč ho pojmenovala Samuel?

V době, kdy byl Samuel odveden do Šíla, byl dostatečně starý na to, aby tam mohl s Elím zůstat. Jak
Hana slíbila Bohu, přivedla chlapce, aby sloužil Bohu v jeho svatostánku. Mohli bychom si říct, že
Hana udělala víc než dost, aby prokázala svou vděčnost. Přinesla však také oběť jako výraz díků.

Jak často nezapomeneš Bohu poděkovat, když odpoví na Tvou modlitbu?
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JMÉNO:
C6poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Žalm 103,1-5 • Lukáš 2,40-52 • Jakub 1,14-16

Tato biblická studie nás blíže seznámí s pěti hlavními postavami našeho biblického úryvku.

HANA
Hanina modlitba je předmětem prvních deseti veršů této
kapitoly. Chválí Boha za to, co udělal. Dále Hana popisuje, jak
může Hospodin zcela změnit osobní okolnosti. 

O: Uveď jeden příklad takové změny z Haniny modlitby:

O: Hana je zmíněna znovu ve verších 19-21. Co každým rokem přinášela Samuelovi?

O: Kolik dalších dětí nakonec Hana měla?

SAMUEL

Jak šel čas, Samuel rostl. 

O: Najdi verše, které to říkají: 

Nebylo to však jenom jeho tělo, které rostlo! 

O: Vyhledej Lukáš 2,40 a 52, kde je zaznamenáno, jak vyrůstal chlapec Ježíš. 
Najdi podobnou frázi, která popisuje Ježíše i Samuela:

V životě křesťana je „růst před Hospodinem“ velmi důležitý. 

O: V souvislosti s 1. Petr 2,2, čím by se měl/a křesťan/ka „krmit“, pokud chce růst?

Verš:         a verš:

2. STUDIE Samuel
Samuel vyrůstá před Boží tváří

Klíčový verš:
1. Samuel 2,30

Přečti si:
1. Samuel 2,1-36
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CELKEM:

Samuel byl zřejmě výjimečným dítětem milého charakteru. Je příkladem člověka, jakým nás chce
Bůh mít. Samuelův život ostře kontrastoval s životem Elího synů.

CHOFNI a PINCHAS

O: Pravdivé výroky označ „P“, nepravdivé „N“. 
Dozvíš se tak něco o jejich charakteru a chování. Každé tvrzení podepři číslem verše: 

Byli laskaví a nápomocní. 

Poslouchali Hospodina. 

Byli to zlí lidé. 

Byli nečestní. 

Poslouchali svého otce. 

Neposlouchali Boha. 

O: Co řekl Hospodin, že se jim stane?

To byl Boží soud nad nimi kvůli jejich velikému hříchu. 
Dočteš se o tom ve verši 4,11.

ELÍ
Elí nedokázal zabránit hříchu svých synů.

O: Osmisměrka:
Odpovědi napiš na tečkovaná místa:

1. Chodili obětovat do .......................... 
2. Povolání Elího. ................... 
3. Místo, kde žil Elkána. ..................... 
4. Samuel sloužil před ..............    
5. Chofni a Pinchas za to byli souzeni. .................
6. Kněžské roucho .................
7. Nový kněz to bude pálit. .................

O: Ze zbývajících písmen v osmisměrce (postupuj zleva doprava)
zjisti, co Hospodin Elímu řekl skrze Božího muže (verš 30):

To se splnilo v životě Samuela a Hany, ale ne v případě Elího hříšných a neposlušných synů. 
Je to důležitá lekce pro nás všechny. Je třeba si ji zapamatovat.
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JMÉNO:
C6poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Exodus 3,1-22 • Job 33,14-18 • Lukáš 6,46-49

Pokud měl Samuel z celého srdce sloužit Bohu, musel být schopen rozpoznat Boží hlas. Mohli
bychom si myslet, že Boží hlas bude vždy tak hlasitý a jasný, že nemůže dojít k záměně. Tak to
ale často není. Dokonce i Samuel při první příležitosti nerozpoznal, že to byl Bůh, kdo ho volal. 

O: Komu patřil hlas, o kterém se Samuel domníval, že ho volá?

Nemělo by nás překvapit, že udělal chybu. Byl to stále ještě chlapec a nikdy předtím nic
takového nezažil. Hospodin ho volal jeho
vlastním jménem! Měli bychom si pamatovat, že
každý z nás je v Božích očích jedinečný. Bůh o nás
ví všechno! 

O: Zodpověz následující otázky a každou 
odpověď najdi v osmisměrce:

1. Co stále hořelo? ................ 
2. Kolikrát Hospodin zavolal na Samuela? .................  krát
3. a 4. Které DVĚ věci nemohou nikdy překrýt vinu Elího domu? 

.........................     a    .........................    
5. Dokdy Samuel ležel v posteli? ...................... 
6. Když vstal, co otevřel? S ..................... 
7. Co se bál Elímu vyprávět? .................... 
8. Co celý Izrael poznal, že byl Samuel? ...................... 

O: Nyní vypiš zbylá písmena zleva doprava a rozluštíš poselství:

O: Kdo tato slova řekl a komu byla řečena?    

1. 2.

3. STUDIE Samuel
Samuel naslouchá Bohu Klíčový verš:

1. Samuel 3,10
Přečti si:

1. Samuel 3,1-21
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CELKEM:

Tato slova nám říkají, že chlapec Samuel byl nejen připraven naslouchat Bohu, ale také ho
uposlechnout – vždyť sám sebe nazval Božím služebníkem. Dáváme Bohu příležitost, aby k nám
mluvil prostřednictvím svého Slova, Bible, nebo možná skrze někoho, kdo nás z Bible vyučuje?
Máme silnou touhu slyšet ho, jak k nám mluví? 

Možná se bojíme dozvědět se, co by po nás mohl chtít! Pokud jsme skutečně jeho „služebníci”,
musíme být poslušní jeho pokynům! 

O: Vyhledej Lukáš 6,46 a vypiš, co o tom Pán Ježíš říká:

Samuel neměl radost z toho, co mu Bůh řekl. 

O: Přečti si verše 11-14 a napiš jednu větu jako shrnutí Hospodinova slova k Samuelovi:

Pro Elího to byla velmi špatná zpráva. Byl to však moudrý muž a věděl, že Samuelovi předal tato
slova sám Bůh. 

O: Co řekl Elí poté, co vyslechl Boží poselství od Samuela?

Jak léta ubíhala, vyrostl Samuel z chlapce v muže. Bůh k němu častokrát mluvil a skrze něho i 
k celému národu. Lidé si začali všímat, jak pravdivá a spolehlivá byla jeho slova. Bůh „nedopustil,
aby jediné z jeho slov selhalo.” (Verš 19) 

O: Na chybějící místa doplň správná slova: 

„Celý Izrael od .................. až po ............................................. tak poznal, že Samuel je skutečně

Hospodinův ........................ .” 

Ze Samuela se stal jeden z velikých Božích mužů! Jak jiný by byl jeho život, kdyby jako chlapec
neodpověděl na Boží volání! Bůh stále mluví k mladým lidem, jako jsi Ty!

Volá tě DNES, aby ses k němu obrátil/a a dovolil/a mu převzít vedení svého života?  Pamatuj si, že
odpověď, kterou mu dáš, ovlivní Tvůj pozemský život i věčný osud! 

„Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí.” Žalm 95,7 a 8
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JMÉNO:
C6poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • 1. Samuel 11,1-13 • Žalm 15 • 1. Timoteus 6,10

Uplynulo mnoho let od doby, kdy Samuel jako chlapec pomáhal Elímu v Hospodinově domě. Nyní je
z něj starý muž s dospělými syny. Naneštěstí ani jeho synové nenásledovali jeho příklad.

STUDIE CHARAKTERU

1. OTEC
JMÉNO: Samuel

O: Jak Saulův služebník popisuje Samuela v klíčovém verši?

2. SYNOVÉ
Jména:  Joel a Abijáš  

O: Vyjmenuj DVA zlé skutky, kterých se dopouštěli:  

Ani dnes to není jiné! Kolik lidí se ubírá směrem od Boha kvůli své chamtivosti a nepoctivosti! 

O: Vyhledej 1. Timoteovi 6,10 a vypiš, co je řečeno o  „lásce k penězům“:

Všichni starší Izraele přišli k Samuelovi do Rámy, aby jej požádali o ustanovení krále, 
který by nad nimi vládl. 

O: Pro které DVA důvody uvedli, že chtějí krále?

Žádat lidského krále byl pro Izrael krok špatným směrem. Ve skutečnosti to totiž ukazovalo, že
zamítají Boha jako svého Krále. Viz kapitolu 8,7. Je to varování pro nás všechny! 

Musíme dávat pozor, abychom nikomu nebo ničemu v našem životě nedovolili zabrat místo,
které náleží jen Bohu. 

O: Co udělal Samuel, když vyslechl jejich žádost?

4. STUDIE Samuel
Samuel pracuje pro Boha Klíčový verš:

1. Samuel 9,6
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. studie:

2. studie:

3. studie:

4. studie:

Celkem:

Celkový součet:

C6

O: Přečti si verše 7-9 v 8. kapitole a jednou větou shrň odpověď, 
kterou dal Hospodin Samuelovi:

9. kapitola  nám vypravuje příběh o setkání Samuela se Saulem - mužem, který měl 
být prvním izraelským králem. 

O: Křížovka založená na tomto příběhu. 
Pomohou Ti všechny biblické úryvky této studie:

Vodorovně:
1. Samuel požádal tuto osobu, aby přinesla jídlo pro Saula (9,23).
2. Jiné označení proroka (9,9)
3. Země, ze které Bůh vyvedl Izrael (8,8)
4. Místo, kde Saul navrhl svému služebníku, aby se vrátili domů

(9,5)
5. Počet služebníků, které vzal Saul s sebou (9,3)
6. Samuel to udělal Saulovi (10,1)
7. Kolik synů měl Samuel? (8,2)
8. Izraelité požadovali ustanovení jednoho... (8,6)

Svisle:
9. Samuel udělal ze svých synů ... (8,1)
10. Dědeček Saula (9,1)
11. Část těla, která byla pomazána (10,1).
12. Přibližný počet pozvaných hostů (9,22)
13. Samuel to použil, aby Saula pomazal (10,1)
14. Starší Samuelův syn (8,2)

3. MUŽ VYBRANÝ ZA KRÁLE    Jméno: Saul 
O: Vypiš dvě skutečnosti ohledně Saulova zevnějšku:

Na našem vzhledu ZÁLEŽÍ! Ale NENÍ to ta nejdůležitější věc! To, kým JSME, je
mnohem důležitější, než jak VYPADÁME. Bůh „se dívá na srdce“ (1. Samuelova 16,7). 

Ke konci této studie vidíme Samuela jako vždy věrně sloužícího a poslušného Bohu.
Byl zarmoucen způsobem života svých synů. Neměl radost ani z požadavku lidu mít
krále, ale nedovolil těmto věcem, aby ho odvrátily od plnění Boží vůle ve svém
životě. Výzva pro každého z nás zní: -

Jsem celým srdcem rozhodnut poslouchat a sloužit Bohu jako Samuel?

úroveň
4

CELKEM:
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