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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

e-mail:

Vedoucí skupiny:

B11

poznejBibli
biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Exodus 19,1-13 • Izaiáš 40,18-31 •

Izraelité vyšli z Egypta a cestovali pouští
směrem na východ. Nyní se nacházejí u hory
Sinaj.

O: Doplň čísla z mapy k názvům míst:

Příchod Izraelců k hoře Sinaj je významnou
dějinnou událostí.

O: Doplň chybějící slova. 
Připomeneš si tak, co se stalo:

Bůh sestoupil na horu v ………….. . (v.18). S tím bylo spojeno …..…..……. a ……..……. . (v.16)
lidé se měli připravit tím, že si vyprali šaty a nesměli vystoupit na …....... .  (v.23) Měli se
tím naučit, že Bůh je ….......……... a že ani lid ani ….......……... (v.24) k němu nemohou
přistoupit.

Ve 20. kapitole Bůh promluvil k Mojžíšovi a řekl mu, kým skutečně je a co pro ně
vykonal. 

O: co Bůh připomenul jako největší věc, kterou učinil pro Izrael?

Izraelité se měli naučit, že pokud chtějí chodit v budoucnu s Hospodinem, musí se řídit
jeho nařízeními. Okolní národy uctívaly stvořené předměty, jako je slunce, měsíc či
hvězdy. Ostatní si učinili bohy z kamení, dřeva, zlata nebo stříbra. Tomu všemu říkáme
„modly“ nebo „obrazy“.

O: Podívej se do Deuteronomium 9,16 a dokonči větu:

Během 40-ti dní od příchodu k hoře Sinaj Izraelci zcela opomenuli první přikázání 
a k uctívání si zvolili ________________________________.

Modla je cokoliv, co zaujímá Boží místo v našich životech.

1. lEKcE Zákon 
Jediný Bůh

Přečti si:
Exodus 19,14-25

a 20,1-7;
Matouš 22,34-40

Klíčový verš:
Matouš 22,37 
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❑Egypt

❑Kanaán
(země zaslíbená)

❑hora Sinaj

❑Rudé moře

Středozemní
moře



cElKEM:

O: Podívej se do 1.Královské 16,31-32 a napiš jméno modly,
kterou Izraelci uctívali v pozdější době:

Možná si řekneš, že dnes přece lidé neuctívají modly nebo obrazy, jako to činili Izraelci. I my však
máme modly! Mohou být docela obyčejné, ale pokud v našem životě vytlačují Boha z prvního
místa, jsou to modly. 

O: Vyjmenuj tři věci, které se mohou snadno stát modlou ve Tvém životě:

O: Přečti si znovu Exodus 20,1-7 a označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé): 

Bůh chtěl, aby Izraelci uctívali pouze jeho.

Boha potěšilo, když Izrael uctíval jeho stvoření.

Bůh potrestá ty, kdo uctívají modly.

Bůh chtěl, aby ti, kdo ho uctívají, 
mu vyjadřovali lásku dodržováním jeho přikázání.

Boha musí rmoutit, když slyší, jak lidé užívají jeho jméno a jméno Pána Ježíše nevhodným
způsobem – jako klení.
Bůh si přeje, aby si všichni uvědomili, že je špatné užívat jeho jméno nadarmo. 

O: Vypiš, co říká v knize Exodus 20,7:

V době Pána Ježíše se farizeové pyšnili, že znají Boží zákony. Dokonce k nim sami přidali vlastní
pravidla, takže život každému velmi ztížili.
Při jedné příležitosti (Matouš 22) se jeden z farizeů pokusil vyzkoušet Pána Ježíše. Položil mu velmi
obtížnou otázku.

O: co to bylo za otázku?

O: Vypiš klíčový verš. Je to Ježíšova odpověď.
Podtrhni slovo, které se zde objevuje třikrát a vyjadřuje, jak moc máme Boha milovat:

3.2.1.
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JMÉNO:
B11poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Matouš 12,1-14 • Matouš 28,1-15

První přikázání zdůrazňují, KDO JE BŮH, a ukázala Izraelcům, že je pouze JEDEN BŮH,
kterého mají následovat a poslouchat. Přikázání v biblickém úryvku nám říká, jak očekával,
že se budou chovat v jeho výjimečný den.

O: Doplň slovní doplňovačku:

1. Číslo pro Izraelity nejdůležitějšího dne.

2. Izraelité měli šest dní ... .

3. Bůh stvořil ... a zemi. 

4. Hospodin ... šestý den a posvětil jej.

5. Hospodin ... zemi v šesti dnech.

O: Podívej se do slovní doplňovačky a napiš název nejdůležitějšího dne v týdnu:

Bůh stvořil vše na světě během šesti dní (srovnej Genesis 1) a sedmého dne odpočinul
(Genesis 2,2). Nyní přikázal Izraelcům, aby ukončili svou práci šestý den a sedmý den světili
jako den odpočinku. Židé stále drží sobotu, Sabat, jako svatý den a den odpočinku, 
kdy navštěvují synagogu. Křesťané si již od dob Pána Ježíše vyčlenili první den týdne.

O: Podívej se do Matouše 28,1 a 6 a VlASTNÍMI SlOVY shrň, co se toho dne stalo:

2. lEKcE Zákon 
Boží cesta Klíčový verš:

Exodus 20,8
Přečti si:

Exodus 20,8-11;
lukáš 13,10-17
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cElKEM:

Tady jsou některé časté výroky:

O: Vyškrtni výroky, které nekorespondují s Biblí:

Dnes se málokdo trápí čtvrtým přikázáním, ale v době po odchodu Pána Ježíše a vzniku církve tomu
tak nebylo.

O: Přečti si znovu lukáš 13,10-17. Následuje osm slov z biblického úryvku. 
Doplň je na správná místa v následujícím odstavci.

narovnat     uviděl     sobota     synagoga     duch

pryč        řekl         Satan

V ______________ Pán Ježíš vyučoval v ______________ . Byla zde jedna žena postižená
______________ nemoci již osmnáct let. Nemohla se ______________. Když ji Ježíš
______________, ______________ ji: „Ženo, tvá nemoc je pryč.“ Položil na ní své ruce a ona se
okamžitě narovnala a chválila Boha. Když ho představený synagogy obvinil z hříchu, vysvětlil mu
Pán Ježíš, že ______________ držel tuto ženu svázanou.

Podobné situace v životě Pána Ježíše nastaly při několika dalších příležitostech. Vždy poukazoval,
že farizeové dovádějí zákon do extrému. Tvrdili, že během soboty se nesmí dělat vůbec nic. Pán
Ježíš namítl, že pokud se v sobotní den ocitnou lidé nebo zvířata v tíživé situaci, nedojde k porušení
Božího zákona, když se jim poskytne pomoc. A tak Pán Ježíš ukázal hlubší smysl tohoto přikázání.

Přikázání jsou Božím standardem pro společnost, a proto mají být dodržována. Nicméně všichni
selháváme, a tak se v Božích očích nemůžeme stát spravedlivými naší snahou je dodržovat.
Můžeme však obdržet odpuštění našich hříchů vírou v Pána Ježíše. On nám dává nový život. 
S pomocí Ducha Svatého jsme schopni se zalíbit Bohu a žít, jak bychom měli.

O: Vypiš klíčový verš a podtrhni část, která zdůrazňuje, že sobota měla být zvláštním dnem:
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Svět jen tak vznikl,
Bůh ho nestvořil.

Bůh učinil celé
stvoření.

Nemůžeš dokázat, že Ježíš
vstal z mrtvých.

Příběh z Genesis 1 je
obyčejná pohádka.

Neděle se nijak nemá
lišit od ostatních dnů

týdne.

Křesťané by měli brát
neděli jako den, který
patří Pánu, a oddělit 

ho pro něj.
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biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Matouš 5,21-30 • Efeským 6,1-4

Když hrajeme hru nebo sportujeme, musíme dodržovat pravidla. Když vaříme, postupujeme
podle receptu. Když jedeme na kole nebo jsme chodci, měli bychom se řídit dopravními
předpisy. Tak je to i v životě. Potřebujeme Boží vedení, jeho přikázání, jinak nemůžeme
předpokládat, že budeme žít způsobem, jaký se líbí Bohu. Tato studie nám vysvětlí, co Bůh
očekává v různých oblastech našeho života. 

O: Přečti si Exodus 20,12-17 a vypiš slovo, které se několikrát opakuje:

Přikázání ve 12. verši se týká našich domovů a rodin. Obzvláště se dotýká našeho přístupu 
k rodičům nebo těm, kdo se o nás starají. 

O: co myslíš, že v tomto verši znamená „cti“ (nebo „měj ve vážnosti“)?
(Efeským 6,1-2 Ti napoví.)

Pán Ježíš vysvětloval ve svém velkém „kázání na hoře“ (Matouš kapitoly 5 až 7), že naše
myšlenky mohou být špatné stejně jako naše činy. 

O: Doplň slova do odstavce:
(podívej se do Matouše 5,21-30)

myšlenky a touhy      dychtíme      zabít     cizoložil     krádeži

Pán Ježíš řekl, že na někoho se hněvat nebo někomu nadávat je stejně špatné, jako někoho

skutečně ______________.

Pokud má někdo nevhodné ____________________________ ohledně osoby opačného

pohlaví, je to zrovna tak špatné, jako by ______________. Také je pravda, že pokud

______________ po něčem, co patří druhému, může to vést ke ______________.

O: Zaškrtni nejlepší vysvětlení přikázání z Exodu 20,16 a 17:

Verš 16

❑Vůbec nezáleží na tom, co říkáš o svém bližním.

❑Nikdy nelži o svém bližním.

❑Vždy řekni svým bližním, co si o nich myslíš.
Verš 17

❑Nedychti (nebo neprahni) po ničem, co patří tvým bližním nebo přátelům.

❑Vždy si od svého bližního půjčuj, cokoliv můžeš.

❑Očekávej, že Tvůj bližní s Tebou bude sdílet všechen svůj majetek.

3. lEKcE Zákon 
Bůh první Klíčový verš:

Matouš 6,24 
Přečti si:

Exodus 20,12-21;
Marek 10,17-31

/ 1

/ 2

/ 2

/ 6

-5-



cElKEM:

O: Vypiš první a poslední větu z klíčového verše a podtrhni, kdo má být v našich životech první:

O: Podívej se do Marka 10,17-26 a v osmisměrce zakroužkuj všechna chybějící slova 
(také je vepiš do vět):

1. Muž chtěl ……………. život. 

2. Myslel si, že pro to má něco …………….. .

3. Muž padl před Ježíšem na svá ……………. . 

4. Muž se Ježíše …………….. .

5. Ježíš opáčil: „Proč mě nazýváš …………….? 

6. Ježíš mu připomenul ……………. . 

7. Muž řekl, že je již od malička ……………. .  

8. Ježíš se podíval na muže a ……………. si ho. 

Pán Ježíš věděl, že tento muž žil, jak nejlépe dovedl. To však nestačilo. Věděl o něčem v jeho
životě, čemu přikládal větší hodnotu než Bohu. To muži bránilo, aby měl Pána na prvním místě a
mohl ho následovat.

O: co mu Pán Ježíš poradil?

O: Jak odpověděl muž?

O: Měl muž pravdu, když tvrdil, že dodržoval všechna přikázání? (verš 20)
Uveď pro svou odpověď důvod:

Pán Ježíš neříká, že musíme prodat svůj majetek, abychom se stali skutečnými učedníky neboli
kristovci (křesťany). Říká, že cokoli je mezi ním a námi, musí být odstraněno. Můžeme ho začít
následovat, jen pokud mu patří první místo.
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JMÉNO:
B11poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Deuteronomium 6,4-9 • Izaiáš 29,13 • Římanům 3,21-26
• Galatským 3,1-14

Když je nějaký zloděj stíhán policií, může říct: „Jde po mně zákon!“ Má tím na mysli jak
policii, tak zákony dané země. Ve dnech Pána Ježíše Židé zařadili všechna nařízení a
Bohem dané směrnice, které obdržel Mojžíš, do „Zákona“. Někteří Židé i dnes považují
tyto spisy za své nejsvatější a pozorně je čtou, učí se je a uvádějí je do praxe. ctí je jako
Boží zákony. Mnohé židovské domácnosti mají mezuzu na zárubních dveří. Mezuza
obsahuje úryvek ze Zákona. Při každém odchodu z domu jim připomíná, že musí
dodržovat Zákon.

O: Podívej se do Deuteronomium 6,6 a 9 a vypiš tento konkrétní povel od Mojžíše:

Do doby Pána Ježíše se židovským učitelům
naneštěstí podařilo prosadit mnoho
menších nařízení. Učili lid, že pokud budou
dodržovat tato menší nařízení, pomůže jim
to neporušovat Boží zákon!

O: Pomocí biblického úryvku zodpověz 
následující otázky jedním slovem 
nebo jednoduchou větou:

1) Jaké jednání učedníků bylo považované za špatné?

2) co měli dělat, než usedli k jídlu?

3) co si farizeové mysleli, že učedníci měli dodržovat? 

4) Jak nazval Pán Ježíš farizeje?

5) Kterou starozákonní knihu Pán Ježíš farizeům citoval? 

4. lEKcE Zákon 
Boží Slovo Klíčové verše:

1. Timoteus 1,15
Římanům 5,8

/ 5
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Přečti si:
Marek 7,1-23

mezuza 
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Úprava:
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celkový součet:

B11

O: Podtrhni nejvhodnější slova v následujícím odstavci:

Pán Ježíš řekl: „‚Tento lid mě ctí svými/svou  myslí/slovy/rty/, srdcem/slovy/ústy
je/jsou mi však vzdálení.“ Nadarmo mě ale následují/uctívají/oslavují,
když učí lidské nauky a návrhy/pravidla/myšlenky.

Byli tak zaneprázdněni snahou dodržovat všechna tato dodatečná pravidla, která
přidali k Božímu Slovu, že ztratili vhled do toho, co byla skutečná Boží vůle v jejich
životech. lidské myšlenky zakryly Boží vůli! 

Dále jsou uvedeny tři slova z Bible a tři biblické odkazy, které popisují, jak to vypadá,
když selžeme a neplníme Boží přikázání. 

O: Napiš nad každý obrázek slovo, které ho nejlépe vysvětluje, a pod obrázek 
biblický odkaz, který k němu nejlépe sedí:

Římanům 3,23                     Matouš 6,12                      1. Janův 3,4

Jestliže každý z nás selhal v dodržování Božích příkazů a je hříšník, přestupník a
dlužník, existuje pro nás nějaká naděje?

O: Vypiš oba klíčové verše a PODTRHNI slova, která říkají, že naděje existuje:

Přestoupení 
Zde se jedná o porušení

Božích zákonů nebo
znevážení pravidel, která
nám Bůh určil, abychom

podle nich žili.

Hřích 
Toto vychází z myšlenky,

že jsme minuli terč.
Vypadli jsme z nám

určeného postavení a
selhali jsme i v tom, co

bylo naším úkolem.

Dluh 
To znamená, že jsme

jako lidé, kteří
zbankrotovali. Dostali
jsme se do „červených
čísel“ a nejsme schopni

to Bohu splatit.

úroveň
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