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

první biblické příběhy pro nejmenší

poznejbibli

Vysvětlení prosím čtěte na zadní straně.

1. příběh:

bible

O čem je příběh:

Co je vlastně Bible?

Bible je velmi zvláštní kniha, kterou nám dal Bůh.
Vypráví o Bohu a jeho Synu, Pánu Ježíši.

Vybarvi obrázek a slovo.

Bible

Bible je rozdělena na dvě části. Jedna z nich se jmenuje Starý
zákon. Jsou v ní příběhy, které se staly, než se narodil Ježíš. Druhá
část je Nový zákon. Tam se mluví o událostech, které se staly po
narození Ježíše.

ÚVODNÍ
LEKCE

pro nejmenší

Podpis rodičů:

Zakroužkuj správnou odpověď:

2 části

Bible má :

3 části

4 části

Vybarvi obrázek:

Abakuk

Micheáš
Nahum

Jonáš

Abdijáš

Kazatel

Přísloví

Job

1.Letopisů
2.Letopisů
Ezdráš
Nehemiáš
Ester

Žalmy

1.Kr
álov
ská

2.Samuelova

Ezechiel

2.Královská

Daniel
Ozeáš
Joel
Ámos

Rút

Pláč

1.Samuelova

Jozue

Soudců

Jeremiáš

Numeri

Deuteronomium

Leviticus

Pís

eň
p
Iza ísní
iáš

Exodus

Genesis

Starý zákon

Sofoniáš
Ageus
Zachariáš
Malachiáš

1.Timoteovi
2.Timoteovi
Titovi

1.Petr
2.Petr
1.Jan
2.Jan
3.Jan
Juda
Zjevení Jana

1.Tesalonickým
2.Tesalonickým
Žid
ů
Jak m
ub

1.Korintským
2.Korintským
Galatským
Efeským
Filipským
Kolo
ským

Římanům

Skutky apoštolů

Jan

Lukáš

Marek

Matouš

Nový zákon

Filemonovi

Každá část Bible se skládá z mnoha knih. Bible je vlastně taková knihovna.
Dohromady má 66 knih! Když budeš vyplňovat biblické lekce, hodně se toho
o Bibli dozvíš. Také to, co nám říká o Bohu a jeho lásce k nám.

/10
CELKEm:

poznejBibli
Biblické příběhy pro nejmenší

2. příběh

Moudrý a pošetilý stavitel

O čem je příběh:

Moudrý muž a pošetilý muž

Přečti si:
Lukáš 6,46-49

Ježíš řekl lidem příběh o moudrém a pošetilém muži.

Dům na skále

Vítejt
e
na pí v boudě
sku

Vybarvi obrázek.

úvodní lekce úroveň 1

moudrý muž se rozhodl postavit dům. Trvalo mu to hodně dlouho.
Kopal hluboko do země, aby měl jistotu, že dům bude stát na
skále. Jednoho dne, když stavbu dokončil, přišla velká bouřka a
povodeň. Voda se valila na dům, ale ten byl postaven na pevné
skále, a proto nespadl.
Dům stavěl i pošetilý muž. Netrvalo to dlouho, protože se rozhodl
postavit dům na nepevném základě. Když přišla bouřka, voda se
převalila přes dům. Nepevný základ dům neudržel a ten se celý
zřítil!
Kdo postavil dům na skále?

m _ _ _ _ _ muž
Kdo postavil dům na nepevném základě?

P _ _ _ _ _ _ _ muž.
Bible nám říká, že pokud chceme být jako moudrý muž, měli bycho
m poslouchat Boha a dělat věci, které nám říká. Jestliže Boha
neposloucháme, jsme jako pošetilý muž.
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CO JE bIbLE?
ÚROVEŇ 1
Body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

Tyto dvě biblické lekce jsou úvodem do biblických kurzů PoznejBibli.
Po vyplnění je předej osobě, která Ti je dala, nebo je můžeš poslat na
uvedenou adresu.

Lekci vraťte zpět na adresu:

2. příběh:

Zatrhni (a), jestli chceš pravidelně dostávat biblické
lekce PoznejBibli. Požádej jednoho z rodičů nebo
někoho, kdo má za Tebe odpovědnost, aby se podepsal
pod Tvým jménem na přední straně.
Celkem:
Celkový součet:

www.PoznejBibli.cz

Zatrhni(a), pokud máš vlastní Bibli (překlad 21. století).
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