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biblické příběhy pro děti

V době tohoto příběhu putovalo každým rokem mnoho Izraelitů do Božího domu v Šílu.
knězem byl tehdy elí.

Nám je zde představen elkána a jeho dvě ženy. Jsou na cestě do Šíla, aby tam uctili
Hospodina.

O: Přeházej písmena a zjistíš, jak se ženy jmenovaly:

NEIPAN __ __ __ __ __ __      AAHN __ __ __ __ 

V této lekci se mluví o trápení, modlitbě a slibu.

O: Napiš, co měla Hana za problém:

O: Přečti si 9. a 10. verš a popiš, co se děje na každém obrázku:

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

1. Samuelova 
1,1-28

Klíčový verš:
1. Samuelova 

1,10 a 11
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O: Přečti si druhý klíčový verš a odpověz na následující otázky:

1. co dělala, když se modlila?

2. O co Pána prosila?

3. co slíbila, že udělá, když Pán vyslyší její modlitbu?

To, že se Hana modlila za svůj problém, bylo správné.

O: Jak Boha ve své modlitbě oslovila? (Verš 11)

O: Škrtni nesprávnou odpověď:

Hana pokračovala v modlitbě  KRÁTCE / DLOUZE.
Modlila se  HLASITĚ / POTICHU.
Její rty se  HÝBALY/ NEHÝBALY.
Její hlas  BYL / NEBYL  slyšet.

elí si myslel, že je opilá. Jak to muselo Hanu ranit! I my můžeme ostatní ranit, když je nesprávně
soudíme.

O: Shrň, co Hana elímu odpověděla:

elí Hanu utěšil, a tak se vrátila domů šťastná. Předtím byla tak nešťastná, že nemohla ani jíst.
Vyplakala své trápení Bohu a odešla s vírou, že Pán její modlitbu slyšel a odpoví jí.

Neuběhl ani rok a její modlitba byla vyslyšena.

O: Jak své dítě pojmenovala a proč?

Pár let zůstala Hana s děťátkem doma a starala se o něj. elkána mezitím každým rokem putoval 
se svojí rodinou do Šíla. když byl Samuel natolik velký, aby mohl jíst normální jídlo, vzali ho elkána 
s Hanou do Božího domu.

Pán vyslyšel Haninu modlitbu a vyřešil její problém. Hana dodržela slib, který Bohu dala.
když máme nějaký problém, měli bychom o něm Pánu říct, stejně jako to udělala Hana. Měli
bychom se modlit tak dlouho, dokud nám Bůh jasně nezjeví, co chce, abychom udělali.

celkeM:
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Bůh vyslyšel Haninu modlitbu a dal jí dítě, po kterém mnoho let toužila. Hana dodržela slib a
malého Samuela přivedla do Božího domu, kde se mohl po dobu svého mládí učit, jak pro
Boha pracovat.

O: která z následujících odpovědí správně určuje dobu, na kterou dala Hana Samuela 
Bohu? Podtrhni správnou odpověď:

3 měsíce         3 roky         dokud nevyroste         na celý život

O: Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Hana odešla z Božího domu velmi smutná.

Hana se radovala v Pánu.

Hana nazvala Boha svatým.

Hana obviňovala Boha ze všeho, co se stalo.

O: Vypiš tu část verše 18, která mluví o tom, co Samuel dělal:

Samuel měl možná na starosti takové úkoly, jako je čištění nábytku, zametání podlahy nebo
přípravy obětin. Také se musel učit Božímu slovu tak, jak ho přijal Mojžíš.

O: Samuel tvrdě pracoval. Sloužil __ __ __ __.

Pokud milujeme Pána Ježíše a věříme v něj, měli
bychom pracovat pro druhé, jako bychom sloužili
samotnému Bohu. „cokoliv děláte, čiňte to celou
duší, jako Pánu, a ne lidem.“ (koloským 3,23)

2. lekce Samuel
Samuel roste před Bohem Klíčový verš:

1. Samuelova
2,30

Přečti si:
1. Samuelova 

2,1-2.18-21.26.34
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celkeM:

O: Nyní vyplň křížovku a zjistíš, co se dělo dál:

1.Samuel …......... v přítomnosti 4. Hana měla také …....... dcery.
Boha. (dokonavý vid) (verš 21) 5. elí řekl, že …......... dá Haně další děti.

2.elí …..... Haně a elkánovi. (verš 20) 6. každým rokem Samuela navštěvovala.
3.každý rok to Samuelovi přinesli. (verš 19)

O: Doplň chybějící slova a zjistíš, co se se Samuelem dělo potom:

milý          Hospodinu          prospíval          lidem

Samuel …........…..............., rostl a byl ….…...................... jak ….....…...................., 

tak i …..…........................ .

Přestože byl Samuel tak mladý, rostl ve velikého Božího služebníka. Všichni mladí křesťané by také
měli dělat to, co po nich Pán chce, a sloužit mu celou svou silou. Zatímco Samuelovi se dařilo velmi
dobře, u elího synů to bylo přesně naopak. Vůbec se o službu Pánu nestarali a jeho přikázání
nedodržovali.

O: Podívej se na verš 34 a napiš jména elího synů:

O: Jaký trest je měl potkat?

chystáš se vyrůstat tak, abys mohl žít pro Boha? elí byl dobrým knězem, ale upřednostnil své syny.
Dopustil, aby se postavili mezi něho a Boha.

klíčový verš nás učí, jak moc důležité je mít Boha v našem životě na prvním místě a poslouchat ho.

Znovu si ho přečti a přemýšlej o něm.
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V této lekci se Samuel učí naslouchat tomu, co mu Pán chce říct. Odehrává se to v době, kdy v
Izraeli řádila špatnost a zkaženost. To, co chtěl Pán říct, bylo tedy velice důležité. Jednou 
v noci, když už starý elí i Samuel spali, se stalo něco úžasného.

O: Seřaď obrázky do správného pořadí od 1 do 5:

O: kolikrát šel Samuel k elímu? Zakroužkuj správnou odpověď:

4krát          2 krát          5 krát          3 krát

O: Napiš ANO nebo Ne k následujícím větám:

Samuel celou noc tvrdě spal.

Napotřetí elí poznal, že k Samuelovi mluví Pán.

Samuel Pána neznal.

elího synové také slyšeli Pána mluvit.

JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro děti

3. lekce Samuel
Samuel naslouchá Bohu Klíčový verš:

1. Samuelova
3,10

Přečti si:
1. Samuelova

3,1-21

c6
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Nevolal 
jsem tě.

Tady jsem.
Volal jsi mě?Samueli!

Mluv, 
neboť tvůj služebník

poslouchá. Samueli,
Samueli!
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O: Přečti si klíčový verš a napiš, co Samuel Pánu napočtvrté řekl:

Samuel skutečně slyšel Boží hlas. Dozvěděl se strašnou zprávu,
že se Pán chystá potrestat elího a jeho rodinu.

Dnes Pána neslyšíme promlouvat k nám lidským hlasem, ale mluví k nám skrze své slovo – Bibli.
Proto ji musíme číst každý den, aby naše srdce a mysl byly otevřené k tomu, co nám chce říct. Před
čtením bychom se měli modlit. Slova z klíčového verše mohou posloužit jako vhodná modlitba před
čtením Bible.

Potom musíme poslechnout. Jak? Uděláme, co Bůh říká.

O: Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Samuel byl vzhůru celou noc.

Bál se s elím mluvit.

Řekl elímu pouze část zprávy.

elí se proti Bohu nezatvrdil, když se dozvěděl,
co se má stát jeho synům.

O: co řekl elí v 18. verši?

O: Použij následující slova na doplnění odstavce:

prorok            se             stalo           žehnal   

Hospodin byl.................... Samuelem. Bůh mu …..................., a tak se všechno, co řekl, skutečně
…..................... celá země  věděla, že Samuel je Hospodinův …...................... .

Samuel se naučil, jak důležité je naslouchat tomu, co mu Pán chce říct. I my musíme Bohu
naslouchat. kromě toho také poznával Hospodina, jaký skutečně je. To je velmi důležité. lidé, kteří
věří v Pána Ježíše, si musí pokládat dvě otázky:

„Naslouchám hlasu Pána, když si čtu Boží slovo?“
„Poznávám Pána stále víc, čím jsem starší?“

celkeM:
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Mnoho let uplynulo a Samuel zestárl. Už nebyl schopen vést Izrael tak, 
jak to činil většinu svého života.

O: Jak se jmenovali jeho synové, kteří byli ustanoveni za soudce?

Tito synové však nebyli jako jejich otec. Neposlouchali Boha.

O: Znovu si přečti  1. Samuelova 8, 1-9, vyplň osmisměrku a zjistíš, co následovalo:

1. kde se stařešinové sešli se Samuelem? (verš 4)
2. O co žádali? (verš 5)
3. Jako co chtěl Izrael být? (verš 5)
4. co cítil Samuel, když to slyšel?
5. co potom Samuel udělal? (verš 6)
6. Pán řekl: „Pohrdají ….“ (verš 7)
7. Odmítají Boha od té doby, co je vyvedl ze

země jménem ….... (verš 8)
8. Místo následování Boha slouží cizím …....... 

(verš 8)

O: Přečti si začátek 9. kapitoly. Zjisti fakta o Saulovi a zapiš to do SlOŽkY ÚDAJŮ:

SLOŽKA 

Jeho otec se 
jmenoval 

Byl z kmene

Jak byl vysoký?

ÚDAJŮ

Vypadal 

Jeho otec ho jednou 
poslal 
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4. lekce Samuel
Samuel pracuje pro Boha Klíčový verš:

1. Samuelova
9,6

Přečti si:
1. Samuelova

8,1-9; 9,1-8 a 14-
27; 10,1
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lekci vraťte zpět na adresu:

Poznámky:
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

celkem:

celkový součet:

c6

O: Zaškrtni správné odpovědi. Vysvětlí se tím, 
proč Saul nechtěl jít hledat Samuela:

Nevěřil v proroky. ❑

Neměl pro proroka žádný dárek. ❑

Myslel, že oslíky brzy najde. ❑

O: Podívej se na 16. verš a VlASTNÍMI SlOVY popiš, co Bůh Samuelovi 
den předem řekl:

O: Odpovědi dej do správných bublin (verš 17-19):

1. co Bůh řekl, když Saul dorazil?

2. co řekl Saul?

3. co řekl Samuel?

Saul byl o něco později pomazán za prvního krále Izraele. Začala nová éra 
v dějinách Izraele. Samuel hrál po mnoho let velice důležitou roli v historii svého
lidu. Byl ve veliké úctě jako prorok i soudce. Tajemství jeho velikosti spočívá 
v jeho blízkosti Bohu. Naše životy mohou být také tak užitečné, pokud Bohu
dovolíme, aby je zcela vedl. Přečti si, co Samuel na sklonku svého života řekl 
v 1. Samuelově 12,24.

úroveň
3
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