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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

C5

poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Příběh začíná v dobře známém biblickém městě.

O: Pomocí prvních písmen z obrázků zjisti jeho název:

V tomto městě žil Elimelech, jeho žena Noemi a dva jejich chlapci - Machlon a
Kiljon.  Nastal velký hladomor a Elimelech se rozhodl, že vezme svou rodinu
daleko do jiné země zvané Moáb. 

O: Napiš na ceduli jméno země, do které odešli:

Naneštěstí Elimelech zemřel krátce na to, co do Moábu dorazili. Chlapci však
vyrostli a rozhodli se oženit. Machlon si vzal Rút a Kiljon Orpu.

1. Příběh Rút
Přečti si:

Rút 1

Klíčové verše:
Rút 1,16-17

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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O: Doplň jména manželek:

Machlon a __ __ __                    Kiljon a __ __ __ __ 

Obě ženy pocházely z moábské země. bylo proti božímu zákonu vstoupit do manželství 
s cizinkami takového původu. Machlon a Kiljon po nějakém čase zemřeli. Noemi a její dvě
snachy zůstaly samy.

O: Na náhrobky doplň jména mužů, kteří zemřeli:

Potom Noemi uslyšela dobrou zprávu. hladomor skončil! Ačkoli v Moábu žila přes deset let,
chtěla se hned vrátit do betléma. Přichystala se na cestu. Pokusila se přesvědčit své snachy,
aby zůstaly v Moábu. Orpa se jejímu naléhání poddala a vrátila se ke svému lidu. Rút se však
pevně rozhodla, že půjde s Noemi. řekla jí:

O: Vybarvi slova:

„Kam půjdeš, půjdu, 

tvůj Bůh bude
mým Bohem.”

Rút 1,16

Po dlouhé cestě obě dorazily do betléma.

O: Kdo přišel do Betléma?                

N __ __ __ __   a  R __ __ 

Rút stále nevěděla, jak velký plán má bůh pro její
život! Měla se stát velmi důležitou osobou. Vložila
svou důvěru v živého a pravého boha, a tak
udělala první krok k uskutečnění božího plánu.
Mohla se spolehnout, že jí bůh ve správný čas
ukáže, kterým směrem jít dál.

CELKEM:
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JMÉNO:C5poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Zrovna probíhala sklizeň
ječmene, když Noemi a Rút
dorazily do betléma. Rút ráda
přiložila ruku k dílu, a tak šla
na pole, kde jí bylo dovoleno
paběrkovat – sbírat klasy,
které žencům upadnou. 

Celý den těžce pracovala,
sotva se zastavila, aby si
udělala přestávku. Večer
měla plný pytel ječmene,
který odnesla domů své
tchýni. 

O: Doplň chybějící písmena:

Jaká významná část roku právě probíhala, když se Noemi a Rút vrátily do betléma?

S __ __ __ __ __ Ň.

Co se pěstovalo na poli, na kterém sbírala Rút?

__ __ č__ __ n

Majitel pole se jmenoval boáz. byl k Rút velmi laskavý a pomohl jí, aby dostala nějaký
ječmen navíc. Také jí pozval, ať se obslouží během oběda ze zásob, které byly připraveny
pro žence. 

O: Označ správné věty fajfkou a nesprávné křížkem: 

1. boáz byl majitel pole, na kterém pracovala Rút. 

2. Vyhnal ji pryč, protože byla cizinka. 

3. byl k ní přátelský a pomohl jí.

2. Příběh Rút a boáz
Přečti si:

Rút 2, 3 a 4

Klíčový verš:
Rút 4,13

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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CELKEM:

boáz byl bohatý člověk, který vlastnil rozsáhlé pozemky okolo
betléma, zatímco Rút byla chudá mladá vdova z dalekého
Moábu. A přesto se jejich přátelství upevňovalo, až se
zanedlouho vzali. 

Tak potkalo Rút nové štěstí a boží plán pro její život se
posunul o krok dál.

O: Vybarvi slova:

„Boáz si tedy  Rút
vzal a stala se  jeho ženou.”

Rút 4,13a

bůh má plán pro každého z nás! Měli bychom svěřit své
životy do jeho rukou a potom každý den usilovat o to, co
se mu líbí. Když budeme takto žít, začne s námi konat svůj
záměr pěkně krok za krokem.

Za nějaký čas se jim narodil chlapec, kterého pojmenovali
Obéd. Všichni měli velikou radost, ale nikdo se neradoval
víc než Noemi, která o dítě pečovala.

Obéd vyrostl a o mnoho let později se stal dědečkem
slavného izraelského krále – Davida! A tak se Rút –
„cizinka“ z Moábu - stala prababičkou krále Davida. Jak
úžasný plán připravil bůh pro její život!

O: Doplň slova na vhodná místa:

Rút          David          Obéd

1. boáz a Rút měli dítě, které se jmenovalo __ __ __ __.

2. Když byl Obéd starší, narodil se mu vnuk __ __ __ __ __.

3. Davidova prababička byla __ __ __.
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biblické příběhy pro děti

V dobách, kdy se odehrávají biblické příběhy Starého
zákona, mívali někteří muži více žen. Nebyl to boží
záměr a vedlo to jen k hádkám a rodinné nepohodě.
Také Elkána měl dvě ženy. Jedna se jmenovala hana a
druhá Penina. haně se Penina často vysmívala a
ponižovala ji, protože neměla děti. Penina měla dětí
již několik.

O: Vystínuj půlku kruhu, která je na straně správné odpovědi:

božím záměrem je, že muž má mít  jednu ženu. více než jednu ženu.

Elkána měl  dvě ženy jednu ženu.

Penina se vysmívala haně, protože  měla děti neměla děti.

Každý rok Elkána se svou rodinou navštěvoval Šílo.
V Šílu bylo místo, kde Elí se svými syny přinášel
oběti bohu. bylo známé jako „hospodinův
svatostánek.“ 

během jedné návštěvy byla hana velmi nešťastná,
protože jí Penina opět nešetřila. Rozhodla se, že se
po jídle půjde pomodlit k bohu.

O: Doplň vhodná slova do vět:

uctít Hospodina.            oběti.            pomodlit k Bohu.

1. Elkána šel do Šíla  _______________________________________ .

2. Elí a jeho synové přinášeli  ________________________________ .

3. hana se šla  ____________________________________________ .

3. Příběh hana se modlí k bohu
Přečti si:
1. Samuel 

1,1-20

Klíčový verš:
Lukáš 11,9

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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CELKEM:

Když se hana modlila, seděl nedaleko kněz Elí a pozoroval ji. Plakala, když
vylévala své srdce před hospodinem. Žádala ho, aby se jí narodil chlapec.
Dokonce pohybovala rty. Elí nic neslyšel a myslel si, že je opilá! 
Ona však ve svém srdci mluvila k bohu!

O: Odpověz na otázky:

1. O co žádala hana boha?

2. Co bohu slíbila?

3. Co si Elí myslel, že je s hanou?

hana rychle vysvětlila Elímu, že není opilá, ale jen velmi smutná. A proto se zde modlí k bohu.
Elí jí odpověděl: „Jdi v pokoji a kéž ti bůh Izraele dá, o co jsi ho úpěnlivě prosila.“ O několik
měsíců později se haně narodil chlapec.

O: Vypiš první písmeno každého obrázku a zjistíš, jaké mu dala jméno:

Jak úžasné bylo pro hanu, že bůh odpověděl na její modlitbu! bůh si přeje, abychom s ním
mluvili v modlitbě. Je velmi důležité, abychom si každý den udělali na modlitbu k bohu čas.
Pán Ježíš trávil hodně času modlitbami a často o modlitbě se svými přáteli mluvil. Jednou jim
řekl:

O: Vybarvi slova:

„Proste a bude vám dáno, 

hledejte a naleznete.” 

Lukáš 11,9

Nejdůležitější věc, o kterou je třeba požádat Pána Ježíše, je, aby nám odpustil naše hříchy a
přišel do našeho života jako Pán a Spasitel. Už jsi to udělal/a?
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biblické příběhy pro děti

Když byl Samuel ještě velmi mladý, vzala ho jeho
matka do hospodinova svatostánku v Šílu, aby
se setkali s knězem Elím. hana připomněla
Elímu svou dřívější návštěvu a úpěnlivou prosbu
k bohu. Poděkovala Pánu za vyslyšenou
modlitbu a dodržela svůj slib – nechala Samuela
s Elím, aby sloužil bohu.

Nikdy bychom neměli zapomenout poděkovat
bohu, když vyslyší naše modlitby.

O: Křížovka:

Vodorovně

1. Na co bychom neměli nikdy zapomenout? … bohu. 

2. Jak se jmenoval malý chlapec, který sloužil bohu? 

Svisle

3. Kde byl hospodinův svatostánek? V … 

4. Kdo se modlil k bohu? 

5. Kdo byl knězem? 

Samuel v hospodinově svatostánku svědomitě pracoval. Stále se o bohu učil a miloval
ho. Každý rok přicházela jeho maminka, aby mu dala nový kabátek, který pro něj
udělala. Všichni měli Samuela rádi a vše, co dělal, se líbilo hospodinu.

4. Příběh Samuel slyší boží hlas
Přečti si:
1. Samuel

1,21 až 3,21

Klíčový verš:
1.Samuel 3,9

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Celkem:

Celkový součet:

C5

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

Samuel miloval boha.

Samuel pomáhal Elímu.

Rodiče navštěvovali Samuela každý měsíc.

Samuel dostával nový kabátek pokaždé, když rodiče přišli.

Jedné noci, zatímco Elí i Samuel spali, zavolal hospodin na chlapce. Samuel
okamžitě vstal a běžel k Elímu. „Tady jsem,“ řekl. Domníval se totiž, že ho volal
starý kněz. Elí ho však poslal zpět do postele.

hospodin zavolal Samuela ještě dvakrát. Ten pokaždé rychle běžel k Elímu.
Potřetí si Elí uvědomil, že to je bůh, kdo volá jeho mládence. Proto poradil
Samuelovi, že až uslyší volání znovu, má říct: „Mluv, hospodine, tvůj služebník
poslouchá.“ Když bůh zavolal počtvrté, Samuel byl připraven a hospodinu
odpověděl.

O: Zakroužkuj správné odpovědi:

1. Samuel šel k Elímu:   1   2   3   4

2. bůh zavolal na Samuela:   4   3   2   1

bible nám říká, že když bůh volal 
na Samuela, chlapec ho ještě neznal.
Věděl o něm, ale osobně ho do této
chvíle nepoznal. Možná je to tak i 
s námi. Víme všechno „okolo“ Pána
Ježíše, ale známe ho jako svého
osobního Spasitele? Odpovíš právě teď
na jeho volání?

Té noci dal bůh Samuelovi velmi důležitou zprávu. Ráno ji Samuel sdělil Elímu.
Když  vyrostl, svěřil mu bůh více poselství pro lidi v Izraeli. Všichni věděli, že
Samuel je hospodinův prorok a že bůh je s ním.

úroveň
2

CELKEM:
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