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1. LEKCE:     Co je modlitba?
PŘEČTI SI:
Žalm 5,1-8

KLÍČOVÝ VERŠ:
Žalm 5,2
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Vyplň následující údaje:  
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

Vedoucí skupiny:

1.

Potkal/a jsi někdy někoho opravdu důležitého? Jestli ano,
určitě jsi nevěděl/a, co máš říct. Možná jsi úplně ztratil/a řeč.
Modlitba je rozhovor s Bohem, který je tou nejdůležitější Osobou. 
Někdy je těžké se modlit, protože nevíme, co říct.

Král David, který napsal dnešní žalm, si nikdy nemyslel, že modlitba je 
jednoduchá věc. Tyto čtyři lekce se zaměřují na modlitbu. Máme naději, 
že Ti pomohou více porozumět tomu, jak mluvit s Bohem.

O:   Dnešní úryvek z Bible je modlitbou. Jaká tři jména nebo tituly použil David 
k oslovení osoby, ke které se modlil?

Když se modlíme, nesmíme zapomenout, že mluvíme s někým velmi zvláštním. Přes svou velikost však 
Bůh touží po tom, abychom s ním mluvili. Ne vždy nám ale odpovídá.
       
O:   Podívej se na 5. a 6. verš a napiš svými slovy, co se Bohu nelíbí:

Někdy je těžké se modlit, protože nevíme, co říct.
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Bible nám zde však také říká, že Bůh je milosrdný (viz 8. verš).

Když nás Bůh nepotrestá tak, jak bychom si zasloužili, ale jedná s námi laskavě, dává nám najevo své milosrdenství.

O:    Co mohl David díky Božímu milosrdenství dělat? (viz 8. verš)

O:   Který výrok je pravdivý (P) a který nepravdivý (N) ?

David se modlil zrána.

David nečekal, že budou vyslyšeny jeho prosby.

Bůh si libuje ve zlu.

Svévolní a zlí (arogantní) lidé neobstojí v Boží přítomnosti.

O:   Vypiš klíčový verš, který vystihuje, ke komu se David modlil:

O:    Křížovka:

1. Hospodin vyslyší Davidova ………….. (v.2)

2. David tak oslovuje Boha ………….. (v.3)

3. Bůh nemá rád ………….. (v.5)

4. Bůh má v nenávisti ……………. (v.6)

5. Bůh obrací lháře …………. (v.7)

6. David smí do Božího domu ……. (v.8)

7. David se chce v chrámě v posvátné úctě ………. (v.8)

Modlit se znamená mluvit s všemohoucím Bohem. On chce, abychom s ním hovořili. Proč se na něj právě teď 
v modlitbě neobrátíš a nepoprosíš ho, aby Ti dal moudrost porozumět těmto lekcím?

4.

3.

7.

1.

5.
6.

2.
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2.  LEKCE: Vyslýchá Bůh naše modlitby?
PŘEČTI SI:

Lukáš 18,9-14
KLÍČOVÝ VERŠ:

Jakub 4,6
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Někteří lidé rádi mluví o sobě. Libují si v tom, když se mohou druhým pochlubit, co mají a co všechno dělají. Tady je 
příběh, který vyprávěl Pán Ježíš. Týká se dvou mužů, z nichž jeden byl velmi přísným a pobožným Židem, farizeem. Ten 
druhý byl celník (nebo taky publikán), který byl všemi nenáviděn, protože pracoval pro Římany.

O:   Podívej se na 9. verš a napiš svými slovy, proč Pán Ježíš vyprávěl tento příběh:

O:   Který z mužů byl hrdý na své dobré skutky? 

O:   Který z mužů věděl, že dělá špatné věci?
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

O:   Kam se šli pomodlit?
 

Za dnů Pána Ježíše to bylo to správné místo, kam se chodili Židé modlit. V dnešní době chodí mnoho lidí do kostela a 
dalších podobných budov, aby se pomodlili. Je však důležité vědět, že se k Bohu můžeme modlit VŽDY a VŠUDE!

O:   Jaké tři dobré věci o sobě farizeus v modlitbě řekl?

 
Na těchto věcech, které farizeus dělal, nebylo samo o sobě nic špatného. Zlé však bylo to, že se Bohu snažil ukázat, jak 
je „dobrý“.
 

  / 1
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  / 3
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O:   K tomu, abys pochopil/a správný způsob modlitby k Bohu, vypiš část klíčového verše, která začíná 
slovem „Bůh“:

Celníkova modlitba byla krátká, ale upřímná. Věděl, že udělal spoustu věcí špatně. Velmi toho litoval 
a prosil Boha o slitování:

O:   Křížovka:
1. Tomuto příběhu se také říká …
2. Dva muži přišli do chrámu, aby se…
3. Celník se ani neodvážil vzhlédnout k …
4. Celník sám sebe nazval …
5. Budova, do které vešli tito dva muži.
6. Příběh byl pro ty, kdo spoléhají na svou vlastní …
7. Kdo vyprávěl tento příběh?
8. Co dělal farizeus dvakrát do týdne?
9. Celník se podíval k nebi a … do prsou.

Poté, co se pomodlili, odešli domů. Nicméně Pán Ježíš řekl, že jenom jeden se vrátil domů ospravedlněn. To znamená, 
že vyznal svůj hřích a bylo mu odpuštěno. Odešel domů a věděl, že své věci dal s Bohem do pořádku.

O:   Který z mužů se vrátil domů ospravedlněn?

O:   Podívej se na 14. verš a spoj čarou větu, která patří k danému muži:

pokorný muž         pyšný muž

Bůh slyší pokorné a upřímné modlitby. Neodpoví těm, kdo jsou pyšní a vychloubají se. Pomodli se nyní a
popros ho, aby Ti odpustil to špatné, co jsi udělal/a. Poděkuj mu, že poslal Pána Ježíše na tento svět, 
aby za Tebe zemřel. Když to uděláš, budou věci mezi Tebou a Bohem dány do pořádku.

 /                       3
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Bůh ho povýší.

Bůh ho pokoří.

8.

    6.

7.

   1.

2. 3.

9.
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KLÍČOVÝ VERŠ:
Matouš 6,8

PŘEČTI SI:
Matouš 6,5-15

3.  LEKCE:  Jak se máme modlit?

5.
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Většina lidí se už v životě za jistých okolností modlila. Například když někdo z rodiny vážně onemocněl anebo když něco 
moc potřebovali.

Bůh však po nás chce, abychom se modlili pravidelně a ne                          slova, slova
jenom tehdy, když něco není v pořádku. Pán Ježíš ukázal                                   slova
učedníkům, jak se mají pravidelně modlit.

Za dnů Pána Ježíše někteří lidé postávali na rozích ulic, 
velmi dlouze se modlili a přitom vyslovovali vznosná slova, 
aby je každý dobře viděl a slyšel.

O:   Podtrhni správné možnosti v následujících větách. Zjistíš, co řekl Pán Ježíš o modlitbě:

Pán Ježíš řekl, že se máme modlit NA VEŘEJNOSTI / V SOUKROMÍ.

Potom náš Otec, kterého nevidíme, nás veřejně ODMĚNÍ / POTRESTÁ.

O:   Vypiš klíčový verš, který nám připomíná, že náš Otec ví, za co se chceme modlit:

O:   Najdi v osmisměrce následující slova:

NEBE

OTEC

KRÁLOVSTVÍ

CHLÉB

ODPUSŤ

POKUŠENÍ

Tato slova najdeš v modlitbě, kterou řekl Pán Ježíš svým učedníkům.

O:   Vypiš zbývající písmena. Znáš tato slova? Urči, který je to verš: _________________________ 

P O K U Š E N Í O T

Č E N E Á Ť Š K T E

R Ý C B J S S I V N

E B H E E U S Í C C

H A L N Ť P S E E P

O S É V Ě D T T Í T

V É B J O M É N O

Í V T S V O L Á R K
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Pán Ježíš nechce, abychom tuto modlitbu opakovali doslovně. Máme ji používat jako vzor.

O:   Podívej se na modlitbu v 9.-13. verši a následující věty seřaď a očísluj ve správném pořadí 
od 1 do 5:

   Prosba za odpuštění

   Oslovení Boha jménem a chválení jeho jména

   Odpuštění svým bližním

   Hledání Boží vůle

   Prosba za jídlo na každý den

O:   Jak zní první dvě slova modlitby v 9. verši?

Musíme pochopit, že můžeme mluvit k Bohu jako ke svému Otci, pouze pokud jsou naše hříchy odpuštěny.

Je Bůh Tvým Otcem? Jsi členem jeho rodiny? To se může stát jedině tehdy, když poprosíš Pána Ježíše o odpuštění 
hříchů a dovolíš mu, aby byl Tvým Pánem a Spasitelem.

Existuje několik různých druhů modliteb.

O:   Rozlušti následující slova:

1. Modlitba, která vzdává (KYÍD)  _____ _____ _____ _____.

2. Modlitba, která (ÁÍLVCH)  _____ _____ _____ _____ _____.

3. Modlitba, která (RSOÍP) _____ _____ _____ _____ _____ Boha za to, co potřebujeme.

Když poprosíme Pána Ježíše, aby se stal naším Pánem a Spasitelem, Bůh nám odpustí. Jakou máme
povinnost vůči těm, kteří se proti nám provinili?

O:   Vybarvi nebo vystínuj každé políčko a dozvíš se to:

Pán Ježíš učil své učedníky, že když se modlí, musí být připraveni změnit svoji modlitbu v čin.

 /                        1
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4. LEKCE: Odpovídá Bůh na naše modlitby?

7.

PŘEČTI SI:
1. Samuelova 

1,1-20

KLÍČOVÝ VERŠ:
1. Samuelova 1,20

  / 1
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Bůh ne vždy odpovídá na naše modlitby tak, jak bychom očekávali. Někdy neodpoví
tak rychle, jak bychom si přáli. Ale jeho odpovědi a jeho plány jsou vždy to nejlepší!
V úryvku z knihy Samuelovy vidíme, že Hana neměla děti. Proto byla tak smutná. Ostatní členové rodiny nerozuměli jejím 
pocitům.

O:   Co dělala Penina Haně? (viz 6. verš)

O:   Zakroužkuj obrázek, který nejlépe popisuje, jak dlouho Hana Peninu snášela:

            několik dní                      několik hodin                     několik let (Diář na 5 let)  

               
                                                                                                                      

O:  Jaká byla první slova Elkány k Haně? (viz 8. verš):

Hana přestala úplně jíst, protože byla velmi nešťastná. Nemusíme vždy nechat věci zajít tak daleko a začít se modlit 
k Bohu, až když je nejhůř. On uslyší naše modlitby kdykoli.

O:  Doplň slova do následující části příběhu:      modlila se      slib     plakala     syna

Hana …………………..............................................……… k Hospodinu a usedavě …………………………  Složila Bohu …………………………, 

že zasvětí život svého ………………........ službě Hospodinu.

Když prosíme v modlitbě za nějakou věc, musíme být připraveni nechat Boha dělat věci po svém, a ne si diktovat vlastní 
řešení.

O:  Označ následující výroky jako P (pravdivé) a N (nepravdivé): 

Hana se modlila nahlas.

Kněz Elí si myslel, že je Hana opilá.

Elí řekl Haně: „Jdi v pokoji.“

DiářSrpen
21.
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Body (Vyplní vedoucí skupiny)
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2. LEKCE:

3. LEKCE:

4. LEKCE:

Celkem:

Celkový součet:   
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1. 2. 3.

A a dáno otevřeno

B hledejte naleznete bude

C vám tlučte proste

C3 A1 B3 C1 A2

B1 A1 B2

C2 A1 B3 C1 A3
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O:   Křížovka:
1) Přísaha
2) Žena, která nemohla mít děti.
3) Hana se …………. v hořkosti duše.
4) Komu Hana svěřila svůj žal?
5) Modlila se z celého …………..
6) Jméno kněze

Hana se cítila úplně jinak, když se pomodlila. I když ještě neobdržela na svou modlitbu odpověď, začala jíst 
a přestala být smutná. Hana věřila, že Bůh vyslyší její prosby a dá jí syna. Toto je modlitba víry.

O:   Vypiš poslední část klíčového verše. Dozvíš se, proč Hana pojmenovala svého syna
Samuel:

Bible nám říká, že Bůh nám odpoví na naše modlitby, budeme-li ho prosit ve víře (to znamená, budeme-li mu 
plně důvěřovat). On sám nejlépe ví, co potřebujeme, a dá nám to nejlepší.

O:   Rozlušti kód a vyluštěná slova napiš do rámečku. Zjistíš, co Pán Ježíš řekl o modlitbě:

Hana obdržela odpověď na svou modlitbu, když se narodil Samuel. Jakmile trochu vyrostl, odevzdala ho Hana 
Hospodinu, jak to slíbila. Bůh však na ni nezapomněl a dal jí ještě pět dětí! (1.S 2,21) Někdy Bůh odpovídá na 
naše modlitby předivným způsobem. Už jsi někdy dostal/a odpověď na svou modlitbu? Jestli ano, tak bys mu 
mohl/a právě teď poděkovat...

       


