Vyplň následující údaje
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

poznejBibli
biblické příběhy pro mládež

Vedoucí skupiny:

1. STUDIE

Muži Starého zákona
Gedeon

Další doporučená čtení: • Soudců 6,24-40 a
8,1-35 • 1. Korintským 1,26-29 • Židům 11,32

Přečti si:
Soudců 6,1-23
7,1-23

C11

Klíčový verš:
Soudců 6,22-23

Pravidelně slýcháme zprávy o problémech na Blízkém východě. Za časů Gedeona tomu
nebylo jinak.
O:

Zodpověz následující otázky, abys zjistil/a, co se dělo:

Kdo byli nepřátelé?

Jak dlouho napadali Izrael?

Kde se izraelský lid skrýval?

/5

Co udělal nepřítel?

Jak velká byla armáda nepřítele?
Ve svém zoufalství volali Izraelité k Hospodinu a on poslal proroka, aby jim vysvětlil,
proč je trestá.
Jak to prorok vysvětlil a ve kterých verších najdeme jeho slova?

/2

Verše: _____
Bůh měl i při této příležitosti plán, jak je zachránit od nepřátel!
O:

5

Doplň správné odpovědi do křížovky:

1. Kdo byl další, koho Bůh poslal?
2. Anděl nazval Gedeona udatným …..
3. Gedeon se ho zeptal: „Jestli je ... s námi,
proč se nám toto všechno děje?"
4. Co Gedeon mlátil, když přišel anděl?
5. Anděl se posadil pod ...
6. Název hříšného města z knihy Genesis.

3
1
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G E D E O N

6

dorost

O:

/3

Gedeon cítil, že Bůh Izrael opustil. Nechápal, že lid zaslouží potrestání. Nyní však prostřednictvím
anděla Hospodin vysvětlil, že si vybral
Gedeona, aby jeho lid zachránil.
O:

Bůh mu dal PŘÍKAZ.
O co se jednalo?

O:

Gedeon se VYMLOUVAL.
Jakým způsobem?

O:

Bůh mu dal ZASLÍBENÍ.
Jak znělo?

O:

Gedeon žádal o DŮKAZ.
Napiš SVÝMI SLOVY, co se stalo, když Gedeon umístil jídlo na skálu:

/1
/1
/1
/2

Klíčové verše nám sdělují, že Bůh osobně promluvil ke Gedeonovi. Povolal ho, aby byl jeho poslem
a vedl Izrael proti Midiáncům. Gedeon si však myslel, že je ten poslední, koho by si Bůh mohl
vybrat! Někdy se stává, že nás – ty, kdo mu patří - Pán požádá, abychom pro něj něco udělali, a my
se vymlouváme stejně jako Gedeon. Připadáme si slabí a nepoužitelní! Ale možná jsi právě Ty ten
správný člověk pro daný úkol!
Pokud důvěřuješ Bohu a posloucháš ho, nezáleží na tom, jak slabý/á se cítíš. On Ti dá potřebnou
sílu, abys dokončil/a jeho dílo.
Gedeon tento úkol přijal.
O:

Přečti si 7. kapitolu. Doplň vhodná slova do prázdných míst. Dozvíš se tak, co se dělo dál:

Bůh řekl Gedeonovi, aby promluvil ke svému vojsku. Jestliže má někdo .............., může jít domů.
Odešlo ............ tisíc. Zbytek armády měl Gedeon zavést k .................. Přikázal jim..................
Nakonec jich zbylo pouze ….............. Bůh to učinil, aby se Izraelité ......................., že zvítězili vlastní
silou.

/3

O:

Které tři věci byly součástí vybavení?

/1

O:

Jaký byl jejich válečný pokřik?

Gedeon se učil, že musí konat Boží dílo Božím způsobem. Neobvyklé vybavení k boji je naučilo tu
samou lekci.

/1

Tak dal Bůh Gedeonovi, muži, který mu důvěřoval a poslouchal ho, vítězství. Gedeon si nemyslel,
že by něco takového bylo možné, když ale dovolíme Bohu, aby si nás použil, a ve všem mu
důvěřujeme, budeme schopní přemoci pokušení nepřítele, hřích a ďábla.

CELKEM:

poznejBibli C11

JMÉNO:

biblické příběhy pro mládež

2. STUDIE

Muži Starého zákona
Samson

Přečti si:
Soudců 13,1-25
16,4-31

Další doporučená čtení: • Soudců 14,1-20 a 15,1-20 • 1. Jan 4,4

Klíčové verše:
Jakub 4,7 a 8

V těchto biblických úryvcích je nám představen další muž, kterého Bůh použil jako soudce.
Soudci byli Bohem vyvolení vůdci v Izraeli v době před vyvolením prvního krále.
O:

Křížovka:

2.

1. Dítě se mělo stát ........,
což znamená oddělený pro Boha.
2. Věc, která se nesměla dotknout
jeho hlavy.
3. Jméno Samsonova otce.
4. Kde Samsonův otec žil?
5. Matka nesmí po dobu těhotenství
jíst nic ...
6. Místo, kde otec obětoval kůzle
a moučnou oběť.

6.

5.

3.

4.

1.

/5

Tajenka:

Nikdy dříve nežil člověk podobný Samsonovi. Měl obrovskou sílu.
Vedl Izrael po 20 let (Soudců 15,20).
O:

Vyplň složku údajů o ženě, se kterou Samson navázal vztah:
SLOŽKA
Její jméno:
Její adresa:
Její páni:

O:

Na co se žena Samsona ptala?

ÚDAJŮ
Co chtěli Filištíni,
aby udělala:
Odměna, kterou jí
nabídli:

/5
/1

Učinila tři pokusy, jak překonat Samsona. Pokaždé však selhala, protože jí lhal.
O:

Vypiš tři různé způsoby, jak se Dalila pokoušela Samsona svázat:

První způsob:

Druhý způsob:
Třetí způsob:

Samson byl pokoušen, aby šel proti příkazům, které Bůh dal jeho rodičům (viz 13,5). Měl i nadále
odolávat pokušením a odmítnout jí odpovědět, ale nedokázal to.

/3

Satan nás často pokouší, abychom konali zlo. Můžeme mu odolat jen díky pomoci Ducha Svatého,
kterého Bůh dá každému, kdo uvěří v Pána Ježíše jako svého Spasitele.
To nám dává větší moc, než má ďábel (viz 1. Janova 4,4).
O:

Ve kterém verši si čteme, že Samson jí nakonec řekl pravdu ohledně tajemství své síly?
Verš:

Samson nepřekonal pokušení, a tak byl nakonec neposlušný vůči Božímu Slovu.
O:

Doplň slova do volných míst:

19. verš 16. kapitoly vysvětluje, že: Samson přišel o své __________ a potom ho __________
opustila.
O:

/1
/2

Označ následující tvrzení jako P (pravdivá) nebo N (nepravdivá):

Filištíni Samsonovi usekli paže.

Filištíni jej drželi ve vězení.

Samsonovi už nikdy vlasy nenarostly.

/2

Samson zabil více lidí, když umíral, než když žil.
O:

Vypiš klíčové verše:

V těchto verších se dozvídáme, co bychom měli
dělat, když nás satan svádí ke zlému.

CELKEM:

/1

poznejBibli C11

JMÉNO:

biblické příběhy pro mládež

3. STUDIE

Muži Starého zákona
Jonáš

Přečti si:
Jonáš 1,1-16
a 2,10-3,2

Další doporučená čtení: • Jonáš 2,1-9 a 4,1-11
• Matouš 12,38-41 • 1. Jan 1,9

Klíčový verš:
Jonáš 2,10

Jonáš je další známé jméno Starého zákona. Byl to prorok. Úkolem proroka bylo být pro lid
Božími ústy. Měl jim předávat Boží poselství týkající se přítomnosti a oznamovat Boží plány
pro budoucnost.
O:

Co Hospodin chtěl, aby Jonáš vykonal?

/1

O:
Pojmenuj místa na mapě:
1. Kam měl Jonáš jít.
2. Kam se Jonáš vydal.
3. Kde nastoupil na loď.

1.
2.
3.

Jonáš se domníval, že tímto způsobem unikne před Hospodinem, ale mýlil se.
Hospodin věděl přesně, kde se nachází.
O:

Co Hospodin udělal, když byl Jonáš na lodi?

O:

Seřaď následující události do správného pořadí (1-5):

.......
.......
.......
.......
.......

Ukázalo se, že viníkem je Jonáš.
Během bouře loď téměř ztroskotala.
Námořníci se rozhodli losovat, aby zjistili, kdo je zodpovědný za bouři.
Kapitán probudil Jonáše a řekl mu, aby volal k Bohu.
Všichni námořníci se báli a volali ke svým bohům.

O:

Spoj otázku se správnou odpovědí:

Námořníci pak vyzpovídali Jonáše.
Odkud pocházíš?
Proč se to děje? Co jsi provedl?
Jak vyřešíme tu bouři?

Utíkám před Hospodinem.
Jsem Hebrej. Uctívám Hospodina, Boha nebe.
Hoďte mě do moře.

/3
/1

/5
/3

Jonáš věděl, že jednal zle, když neposlechl Boha. Také věděl, že bouře je trest od Hospodina. Bouře
nepřestane, dokud bude na lodi!
O:

Vyhledej si 1. Jan 1,9 a podtrhni klíčové slovo, které nám říká, jak musíme jednat,
když zhřešíme vůči Bohu:

O:

Ve kterém verši Jonáš připouští, že je důvodem bouře?

O:

Vypiš slova, kterými připouští svou vinu:

O:

Označ následující výroky jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Verš:

/1
/1
/1

Námořníci se snažili veslovat ke břehu.

Námořníci se znovu modlili ke svým bohům.

Námořníci hodili Jonáše přes palubu.

Námořníci se rozhodli uctívat pravého Boha a přinesli mu oběti.

Jonáš vyznal své hříchy! Nyní mu Bůh odpustí a zachrání ho zvláštním způsobem! Každý z nás často
neposlouchá Boha. Už ses někdy dostal/a do bodu, kdy jsi vyznával/a svůj hřích a volal/a k Bohu,
aby Ti odpustil? Jonáš i námořníci to v tento den prožili. Námořníci pokračovali v nyní už klidné
plavbě a Jonáše zachránil Bůh. Jonáš se přesvědčil, jak říká v klíčovém verši, že: „U Hospodina je
spasení!“
O:

/2

Napiš SVÝMI SLOVY, jak Bůh zachránil Jonáše před utonutím a bezpečně jej dovedl na břeh:

Jediný způsob, jak můžeme být zachráněni od trestu za naše hříchy, je důvěřovat Pánu Ježíši, který
za nás zemřel na kříži, a požádat ho, aby nám
odpustil a převzal naše životy.
PAMATUJ – „Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno,
... bude zachráněn.“ Skutky 2,21

CELKEM:

/2

poznejBibli C11

JMÉNO:

biblické příběhy pro mládež

4. STUDIE

Muži Starého zákona
Nehemiáš

Přečti si:
Nehemiáš 1,1-4
a 2,1-8 a 4,2-17

Další doporučená čtení: • Nehemiáš 2,9-20 • Žalm 118,8 a 9
• Efeským 6,10-18

Klíčový verš:
Nehemiáš 4,14

Ačkoliv je kniha Nehemiáš skoro uprostřed Starého
zákona, zaznamenává události, které se staly téměř
na konci starozákonní doby. Izrael byl poražen,
Šalomounův chrám zničen a Židé již léta žili v zajetí
v Babylóně. Někteří z exulantů se sice vrátili, aby
znovu vybudovali chrám v Jeruzalémě, ale nebylo
to vůbec jednoduché.
O:

Napiš VLASTNÍMI SLOVY poselství,
které Nehemiáš obdržel z Jeruzaléma:

/2

Nehemiáš byl velmi nešťastný.
O:

Vyjmenuj čtyři věci, které udělal a které ukazují, jak se cítil:

Nehemiáš byl královským číšníkem na dvoře krále Artaxerxe. To bylo velmi důležité povolání a
znamenalo, že Nehemiáš často pobýval v králově přítomnosti.
O:
Osmisměrka (po dokončení vybarvi zbylá písmena a přečti si je):
1. Král nedokázal pochopit, proč Nehemiáš
vypadá tak ..... .
2. Nehemiáš se .........., když se ho král
N E H
zeptal na jeho problém.
I Z Á
3. Nehemiáš řekl, že problémem je ..., kde jsou
R D T
pochováni jeho předci a které je nyní v troskách.
4. Když se král zeptal, co chce, Nehemiáš se ....... .
L C E
5. Nehemiáš se zeptal, jestli by mohl jít do Judska,
I O E
aby ho znovu ....
L B O
6. Král chtěl vědět, jak dlouho bude Nehemiášovi
D Á L
jeho ... trvat.
O T S
7. Nehemiáš také požádal o doporučující …....,
aby měl do Judska bezpečný průchod.
M S Í
8. Královský lesmistr.
9. Lesmistra měl v úmyslu požádat o ...
10. Potřeboval ho na pevnosti, hradby a svůj ...
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/2

/7

O:

Vypiš část verše 2,8, kde Nehemiáš uznává Boží pomoc ve všem, o co usiluje:

úroveň 4

Příběh Nehemiáše nás vyučuje o důležitosti modlitby a připomíná nám, že Bůh slyší
naše modlitby a a odpovídá na ně.

/1

Nehemiáš dorazil do Jeruzaléma a zahájil stavbu hradeb. Problémy však přetrvávaly.
Brzy zjistil, že jsou zde nepřátelé, kteří stojí v opozici vůči stavbě hradeb a plánují
zaútočit na město.
O:

Podívej se na verš 4,3. Co udělal Nehemiáš jako odpověď na tyto hrozby?

Potom si stavitelé začali stěžovat.
O:

Jak zněly jejich stížnosti?

O:
Doplň chybějící slova do následujících událostí:
Nehemiáš rozestavil některé z lidí jako stráže v nechráněných částech hradeb. Byli
vyzbrojeni _______, _______ a ________. Nehemiáš jim poté řekl, aby se
_________, ale ____________ na Hospodina, který je veliký, a bojovali za své rodiny
a své __________ .
Nehemiášovi nepřátelé nezaútočili a práce na hradbách pokračovaly. __________
mužů byla na stráži a ________________ pracovala.
Podívej se do Efeským 6,10-12. Tyto verše nám připomínají, že i křesťané musí čelit
nepřátelům.

C11
Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. studie:

/1

O:

Kdo je náš hlavní nepřítel?

O:

Vypiš klíčový verš. Nabádá nás, abychom důvěřovali Bohu stejně
jako Nehemiáš:

Nakonec bylo dílo dokončeno a hradby postaveny. Nehemiáš splnil s Boží pomocí svůj
úkol. I nám křesťanům byl svěřen úkol a byli jsme postaveni do bitvy, kde musíme
bojovat. Pokud však stejně jako Nehemiáš ve všem důvěřujeme Hospodinu, můžeme si
být jisti vítězstvím.

/1

/4
/1
/1

CELKEM:

Poznámky:

Lekci vraťte zpět na adresu:

2. studie:
3. studie:
4. studie:
Celkem:

Celkový součet:
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