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Už jsi byl někdy doopravdy smutný? Tak 

smutný, že jsi dokonce i plakal? Podobně se cíti-

la i jedna žena, která se jmenovala Chana.

P        
řišel čas vydat se na ces-

tu do chrámu v Šílo, 

řekl Elkána jednoho 

rána své ženě Chaně. 

„Blíží se čas svátků.“ 

Chana se usmála a přikývla: „Ano, 

přichys-

tám 

všechno, co 

budeme potřebovat.“

Každý rok Chana s Elkánou putovali do městečka, které se 

jmenovalo Šílo. Šli tam proto, aby navštívili chrám a uctívali Boha. 

Pokaždé však, když tam dorazili, Chana posmutněla. Vzpomínala 

na dobu, kdy se za Elkánu provdala. Byli tenkrát spolu tak šťast-

ní! Uběhlo však několik let a Chana stále neměla žádné miminko. 

A přitom si ho oba tolik přáli!

1.  L e kc e

Zvláštní děťátko  
Chany 

ODKAZY: 1. SAMUELOVA 1,1–18; PATRIARCHOVé A PROROCI, KAP. 55

Zapamatuj si:
„Bůh Izraele ti dá, 

zač jsi ho… prosila.“ 
1. SAMUELOVA 1,17 

Shrnutí
Bohu sloužíme, 
když pomáháme 

druhým.
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Konečně tedy nastal čas vydat se na cestu. Ve stej-

nou dobu stejným směrem putovalo mnoho 

židovských rodin a zdálo se, že v každé rodině 

mají nějaké děti. Ach, jak si Chana přála mít 

také nějaké děťátko!

V Šílu zašli do chrámu na bohosluž-

bu. Po bohoslužbě nastal čas pro zvláštní 

hostinu, která se během svátků pořádala. 

Elkána nandal Chaně na talíř více jídla než 

ostatním. Chtěl jí tím potěšit, chtěl jí vy-

nahradit radost, kterou by měla z děťátka. 

Chana se usmála, pak zavřela oči, ale přesto jí z nich vytryskly slzičky. 

„Chano, nebuď smutná, že nemáš žádné děti. Nejsem snad já lepší než deset synů?“ snažil 

se ji rozveselit Elkána. 

Když hostina končila, Chana nenápadně vyklouzla z domu a vrátila se do chrámu.  

„Ó Pane,“ modlila se, „dáš-li mi syna, vrátím ti ho zpátky. Po celý svůj život ti bude sloužit!“ 

élí, starý kněz, který měl v chrámu službu, pozorně Chanu sledoval. Přehodila si teď pevně 

svůj plášť kolem ramen a začala se kolébat ze strany na stranu. Její rty se pohybovaly, ale nebylo 

slyšet žádný hlas.

Starý kněz si pomyslel, že určitě vypila hodně vína, a přísně Chanu oslovil: „Jak to, že jsi 

do chrámu přišla opilá?“ 

Chana překvapeně vykřikla: „Já přece nejsem opilá!“  Pak tiše dodala: „Jsem jen moc smutná 

a říkala jsem Bohu, co mě trápí.“ 

élí se přestal mračit. „Tak to je něco jiného! V tom případě se můžeš začít radovat!“ usmál se 

na Chanu. „Bůh slyšel tvoji modlitbu. A jistě ti dá to, oč jsi ho prosila.“

Chana náhle pocítila, jak se její smutek a zoufalství mění v radost. „Ó, děkuji ti, pane! Moc 

děkuji!“ vzhlédla vděčně k élímu.

Potom se Chana vydala zpátky za Elkánou. Nespěchala, zato se na každého, koho potkala, mile 

usmála. Byla přesvědčená, že Pán Bůh její modlitbu za syna vyslyší! Už se nemohla dočkat, až Elká-

novi povypráví, co si povídala se starým knězem. Svitla jí naděje. Ano, Bůh slyšel její modlitbu!
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Aktivity
SOBOTA

Každý den v týdnu si společně přečtěte příběh 
lekce. Následující pohyby použijte k opakování 
verše k zapamatování:

„Bůh Izraele (Ukaž vzhůru.)
ti dá (Ruce dej před sebe jako když někomu 
něco dáváš.)
zač jsi ho (Ukaž vzhůru.)
prosila.“ (Sepni ruce jako při modlitbě.)
1. Samuelova 1,17 (Sepni dlaně jako knihu 
a zase je rozevři.)

NEDĚLE
Přečtěte si společně text 1. Samuelova 1,1–18. 

Zeptej se: Jak můžeme pomáhat druhým, aby byli 
šťastní? Pomoz dítěti, aby se s někým podělilo 
o Boží lásku tím, že mu daruje písmenko „J“, kte-
ré vyrobilo v sobotní škole.

PONDĚLÍ
Zkuste si doma příběh zahrát. Pomoz dítěti na-

malovat veselý obličej (smajlíka) pro každého člena 
vaší rodiny. Pak veselé obličeje rozdejte a přitom kaž-
dému řekněte, že chcete, aby byl šťastný. Zazpívejte 
si společně nějakou veselou písničku. 

ÚTERÝ
Zeptej se: Co můžeme 

jako rodina udělat, abychom 
někomu udělali radost? Někte-
rý z nápadů si na dnešek naplánuj-
te (například můžete něco dobrého 

upéct pro sousedy). Před společ-
nou večerní modlitbou si zazpí-
vejte písničku o pomáhání.

STŘEDA
Vyprávěj dítěti o tom, jak jsi byl 

smutný, jak ses modlil a Ježíš ti pomohl, abys měl 
znovu radost. Popros dítě, aby chvíli pochovalo pa-
nenku jako miminko a zazpívalo při tom ukolébav-
ku. Poděkujte společně Pánu Ježíši za miminka.

ČTVRTEK
Společně si prohlížejte katalog hraček nebo 

reklamní leták s hračkami a přitom se dítěte zeptej, 
z čeho můžeme mít stálou radost, radost po celý 
život. Ukaž na hračku, kterou už dítě má a řekni 
mu: Když jsi byl/a miminko, měl/a si moc rád/a tuto 
hračku. Proč už z ní dnes takovou radost nemáš? Je-
nom Pán Ježíš nás dokáže udělat šťastnými napořád.

Zazpívejte si písničku „Když máš radost a víš 
o tom…“ Při modlitbě pros o to, aby bylo tvé dítě šťastné.

PÁTEK
Během večerní rodinné pobožnosti si přečtěte 

o Chaně a Samuelovi v knize Patriarchové a proro-
ci. Prohlédněte si fotografie z doby, kdy bylo 
dítě ještě miminkem. Mluvte spolu o tom, jak 
jste se na miminko těšili.

Zazpívejte si nějakou písničku o radosti 
a pak poděkujte Bohu za požehnání, kterými vás 

tento týden obdaroval.
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