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

Vedoucí	skupiny:

biblické	příběhy	pro	starší	žáky

Už	ses	někdy	za	chladné	a	jasné	noci	díval/a	na	nebe	a	divil/a	
se,	proč	byly	stvořeny	ty	miliony	hvězd	a	planet?	
Nebo	jsi	přemýšlel/a	nad	tím,	proč	zrovna	na	Zemi	žijí	lidé	a	zvířata?

Odpovědi	na	tyto	otázky	můžeme	najít	v	první	knize	Bible	–	Genesis.

„Genesis“	znamená	„začátky“.

O:  Který verš z biblického úryvku mluví o počátku?               

O:  Jak vypadala země na počátku?

O:  Co řekl Bůh v první den stvoření?
        
								Zaškrtni	správnou	odpověď:

    Bůh řekl: „Ať je ... 
VODA     SLUNCE     ŽIVOT     SVĚTLO

O:  Vypiš verš, který se hodí k tomuto obrázku:
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1. LEKCE:     Na počátku: Bůh tvoří svět
PŘEČTI SI:

Genesis	1,1-10	
KLÍČOVÝ VERŠ:

Genesis 1,1
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O:  Osmisměrka:
V osmisměrce je schováno osm slov z biblického úryvku. Začáteční písmeno každého slova Ti napoví. Vyplň chybějící písmenka 
a slova v osmisměrce zakroužkuj:

1 V E Č E R
2 S V Ě T L O
3 D __ __
4 N __ __
5 S __ __ __ __ __ __
6 Z __ __ __
7 R __ __ __
8 N __ __ __

O:  Popiš vlastními slovy, jak Bůh stvořil zemi a moře (9. a 10. verš):

O:           

Je to úžasné, když si uvědomíme, že Bůh stvořil celý obrovský vesmír, planetu Zemi a také každého z nás. 
I když jsou na Zemi miliardy lidí, On zná každého z nás osobně. Možná si připadáš úplně maličký/á ve srovnání s nezměřitelnou 
velikostí vesmíru. Přesto i Ty můžeš být pro tohoto Stvořitele výjimečný/á, a to pro zásluhy jeho Syna.

           

Bible říká, že Bůh stvořil Zemi v šesti dnech.

O: Vypiš závěr desátého verše. Dozvíš se, jak Bůh na své dílo reagoval:
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On Tě stvořil a on Tě miluje. proč mu za to zrovna teď nepoděkovat?
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Už	jsi	někdy	přemýšlel/a	nad	tím,	jak	ohromná	musí	být	síla,	která	vyvolá	výbuch	sopky?	
Nebo	jak	silný	musí	být	vítr,	než	se	stane	hurikánem,	který	rozmetá	všechno,	
co	mu	stojí	v	cestě?	Je	těžké	si	takové	věci	představit.	Zamysli	se	nad	úžasnou	mocí,	jež	stvořila	svět,	kde	žijeme.	
Zamysli	se	nad	VŠEMOHOUCÍ	BOŽÍ	MOCÍ.

O	velké	Boží	moci,	která	se	odráží	ve	stvoření,	se	dočítáme	v	knize	Genesis.	Vidíme	Boha	v	celé	jeho	slávě,	
jak	tvoří	zvířata,	a	pak	-	jako	vrchol	stvoření	-	první	lidskou	bytost.

O:  Která dvě ze zvířat na obrázku byla stvořena jako první? Napiš jejich jména 
      do rámečku:

O:   Když Bůh stvořil všechny tyto tvory, požehnal jim. Co při tom řekl?

                    
                    

                    
O:  Ve 24. a 25. verši se píše o třech věcech, které Bůh udělal. Které věci to byly?

Není	divu,	že	Bůh	byl	spokojen	se	vším,	co	vytvořil.

O:  Když sochař vytváří sochu, použije pro ni nějakou předlohu, vzor. I člověk byl stvořen podle předlohy. 
Byl stvořen jako obraz velmi vzácného vzoru. Kdo je tímto vzorem (viz 26. a 27. verš)? 																																												

	O:  Koho Bůh určil vládcem svého stvoření? 

O:  Co řekl Bůh, když žehnal člověku (viz 28. verš)?     				

2.  LEKCE: Na počátku: Bůh tvoří člověka
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PŘEČTI SI:
Genesis	1,20-31

KLÍČOVÝ VERŠ:
Genesis	1,27
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CELKEM:

A1

O:  Popiš vlastními slovy, co bylo v zahradě Eden určeno k jídlu pro lidi a co pro zvířata
(viz 29. a 30. verš):

pro	člověka                                                        pro	zvířata

O:  Zakroužkuj časové období, ve kterém Bůh vše stvořil:

1 měsíc 10 dní 6 dní  1 týden přes noc 1 rok

Jak	krásné	chvíle	musel	Bůh	prožívat	při	tvoření	tisíců	různých	zvířat!	Přesto	je	vrcholem	Božího	stvoření	právě	
člověk.	Bůh	vdechl	do	Adama	život,	a	tak	se	člověk	stal	živou	bytostí	(Genesis	2,7)!	Toto	odlišovalo	Adama	od	
ostatních	živých	tvorů	na	zemi.	Bůh	vysázel	nádhernou	zahradu,	kde	Adam	mohl	žít,	a	také	mu	stvořil	pomoc	jemu	
rovnou,	první	ženu.	Sám	Bůh	sestupoval	do	zahrady,	kde	se	s	nimi	procházel	a	povídal	si	s	nimi.	Muselo	to	být	
nádherné!

O:  Jak se jmenovala Adamova žena? (přečti si Genesis 3,20)

Možná	už	ses	někdy	pokusil/a	vytvořit	něco	zvláštního.	Jak	ses	cítil/a,	když	Tě	za	to	někdo	druhý	
pochválil?	Určitě	Tě	to	potěšilo.	Boha	také	těší,	když	obdivujeme	jeho	stvoření.	Pokud	se	Ti	podaří	vyřešit	
následující	tajenku,	zjistíš,	co	po	nás	Bůh	chce.

O:  Vypiš první písmeno každého obrázku:
 

Bůh	je	stvořitelem	vesmíru.	Důkaz	jeho	síly	a	slávy	je	vidět	v	přírodě	všude	kolem	nás.
Neexistuje	větší	moc	než	jeho,	protože	on	je	tvůrcem	všeho!

Jsi	jiný	než	zvířata.	Bůh	Tě	tak	stvořil.

Uvědom	si,	že	jsi	byl/a	stvořen/a	k	Božímu	obrazu,	a	nezapomeň	ho	chválit!
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Představ si, že Ti tvůj kamarád přinese dárek, postaví ho na stůl, ale zakáže Ti dárek 
otevřít. Jak dlouho potrvá, než to prostě nevydržíš a podíváš se dovnitř? Přesně v ten 
moment, kdy dárek otevřeš, překvapení zkazíš. To je jen příklad, abys pochopil(a), jak přišel hřích do dokonalého světa 
stvořeného Bohem.

Hřích je neposlouchat Boží příkazy.

O: V biblickém úryvku jsme se dozvěděli, že Bůh dal Adamovi a Evě všechno, co si jen mohli přát. 
Zanechal jim také jeden důležitý příkaz. O jaký příkaz šlo?

O: Zakroužkuj správnou odpověď:

Bůh řekl, že když Adam a Eva snědí ovoce ze zakázaného stromu, tak oba ...

onemocní    budou muset odejít

zemřou   budou potrestáni
Had řekl, že když Adam a Eva snědí ovoce ze zakázaného stromu, tak...

nezemřou    budou smutní

budou potrestáni oba onemocní
Had byl Boží nepřítel. Byl to Satan v přestrojení.                                                                                                                             

O:  Co říká Bible o hadovi? (viz Genesis 3,1)

Zatímco Eva poslouchala, co jí had říká, prohlížela si ovoce a zjistila o něm několik věcí, které ji přesvědčily, 
aby ochutnala.

O:  O jaké věci šlo?

A1

KLÍČOVÝ VERŠ:
Genesis 3,3

PŘEČTI SI:
Genesis 2,15-17

a 3,1-13

  / 2
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3.  LEKCE:      Na počátku: Věci jdou špatným směrem!
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O:  Označ věty jako pravdivé (P) nebo nepravdivé (N):

Adam	se	jako	první	zakousl	do	ovoce.

Uvědomili	si,	že	jsou	nazí.

Svázali	fíkové	listy	a	přepásali	se	jimi.

Byli	oba	velice	šťastní.

O:  Uprav pořadí písmen. Dozvíš se, co Adam s Evou udělali, když slyšeli Boha chodit po zahradě: 

mdaA /      i /     ejoh /  eanž /     es /   ilosavch

________   __  ________  ________  ____  ______________    

O:    Bůh je zavolal, protože se schovávali. Co řekl Adam Bohu?

														

O:   Jak se Adam vymluvil?

O:  Na koho to svedla Eva?

Jak se chováš, když uděláš něco špatného? 
Vymýšlíš si různé výmluvy nebo se pokoušíš celou věc svést na někoho 
jiného? Přesně tohle udělali Adam s Evou. Všichni jsme někdy zhřešili, 
ale neměli bychom se vymlouvat nebo se snažit přikrýt svou chybu lží. 
Nemůžeme svůj hřích před Bohem ukrýt. Ví o něm všechno. Chce, 
abychom toho litovali a od hříchu se odvrátili. Potom nám může 
odpustit. Bůh řekl Adamovi, že svým hříchem zkazil zemi, která bude 
rodit trní a bodláčí. Adam s Evou museli opustit nádhernou zahradu a 
Adam musel velice tvrdě pracovat, aby jim opatřil potravu. Kvůli svému 
hříchu už nebyli šťastni v Boží společnosti. Jednoho dne budou muset 
zemřít. Kvůli jejich hříchu se každá lidská bytost narodí s hříšnou                
přirozeností. Podívej se do dopisu Římanům 5,12 ve své Bibli.
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Pokud se chystáš na cestu někam, kde jsi ještě nikdy nebyl/a, musíš se nejdřív ujistit o správném   
       směru. Podíváš se do mapy nebo se zeptáš někoho, kdo na tom místě už byl.
       Pokud si řekneš, že se tam nějak dostaneš a vydáš se prostě 

"
nějakým“ směrem, určitě zabloudíš!

    Existuje cesta k Bohu. Je to jeho cesta. 

      Kain se chtěl dostat k Bohu po své vlastní cestě.

   O:  Čím byli Kain a Ábel?
           

   O:  Křížovka:

      1. Starší bratr se jmenoval  ...........................

       2. Obdělával  ......................................

       3. Oba bratři přinesli Bohu  .......................................

       4. Ábelova byla z  .................................  jeho stáda.

       5. Starší bratr obětoval (dvě slova) ...............................

       6. Bůh ale nenašel v jeho darech  .....................................................................

       O:  Která oběť Boha uspokojila?

   

      O:  Kain se na Boha velice zlobil, protože odmítl přijmout jeho oběť. Dopiš chybějící 
             písmena a zjistíš, co Kain udělal:

       
      Z __ __ __ L          S__ __ __ __               BR __ __ __ __.
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   4. LEKCE: Na počátku:Dělat věci podle Boha!
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7.

PŘEČTI SI:
Genesis 4,1-16

KLÍČOVÝ VERŠ:
Jan 14,6
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     O:  Jak byl Kain potrestán (viz 12. verš)?

              

  

        Ábel obětoval beránka a to Boha potěšilo, jelikož to byl předobraz Pána Ježíše. 
        On je ten Boží Beránek, který se za nás obětoval na kříži, aby na sebe vzal hřích celého světa.                 
        Dnes se mnoho lidí pokouší uspokojit Boha svou vlastní cestou, ale Bible říká: je jen JEDNA 
        cesta, jak Boha uspokojit. Musíme požádat Boha o odpuštění všeho špatného, co jsme kdy  
        dělali. Musíme vložit svoji důvěru na Pána Ježíše, který nám chce odpustit. Bůh je opravdu   
        schopen nás zbavit hříchů díky oběti  Pána Ježíše Krista na kříži.

Těm, kteří v něho věří, je odpuštěno!

        O:  Napiš na ukazatel jméno země, kam Kain odešel žít:
         

        O:  Vypiš klíčový verš. Zjistíš, jak se dostat zpátky k Bohu:

         Ábel věřil, že je hříšník a potřebuje prolít krev beránka, aby dosáhl Božího odpuštění.                              
         Kain si však svoji hříšnost nepřipouštěl a nesnažil se přijít k Bohu správnou cestou.
         Ábel byl přijat díky své víře v Boha. Přečti si Židům 11,4.

        

            
           
         A1

Hodnocení:
Lekci vraťte zpět na adresu:
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4. LEKCE:

Celkem:

Celkový součet:   
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O:  Přečti si 14 verš a doplň čtyři důvody, proč nemohl Kain unést svůj trest

Kain řekl, že není schopen unést svůj trest


