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

biblické příběhy pro starší žáky

  PoznejBibli

Vedoucí skupiny:

1. LEKCE: Muži, které si použil Bůh – Gedeon
PŘEČTI SI:
Soudců 6,11-23 a
7,12-22

KLÍČOVÝ VERŠ:
Soudců 6,16

Všiml/a sis, jak lidé pořád opakují stejné chyby? Izraelité na tom
byli podobně. Jakmile zapomněli na Boha a začali sloužit falešným
božstvům okolních národů, Bůh je potrestal. Dovolil totiž jejich nepřátelům, aby je napadli. Potom
Izraelité litovali svých hříchů (činili pokání) a Bůh jim poslal vůdce, aby je zachránil. Na chvíli
uctívali Hospodina, ale netrvalo dlouho a zase na něj zapomněli.

C11

Pro tentokrát Bůh poslal Midiánce. A náhle se zjevuje anděl!

O:  Co právě dělal Gedeon, když k němu promluvil anděl?

O:  Použij slova k doplnění textu:
    sám

Izrael

poslední

Manases

                  Jdi v této své síle
                                                     Můj rod je v .........................................
                  a zachráníš .............................. z hrsti                                 nejubožejší a já jsem v rodném domě
                  Midiánců. Já .............................                                              ................................................................................
                   tě přece posílám.
                                                             

O:  Vypiš klíčový verš, ve kterém Gedeon dostává od Boha slib:

/4
/2

1.

starší žáci
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Gedeon chtěl nějaký důkaz, že vzkaz byl skutečně od Pána. Připravil tedy jídlo a nabídl ho cizinci.

O:  Podívej se do Soudců 6,19-21 a podtrhni správné odpovědi na následující otázky:
Kde byl anděl?                                na skále / pod stromem / ve stanu
Kam měl Gedeon položit jídlo? pod strom / na skálu / na zem
Co se stalo s jídlem?                     Spálil ho oheň. / Snědli ho. / Zkazilo se.

/4

Co se stalo s andělem?                Zůstal s Gedeonem. / Snědl jídlo. / Zmizel.
Gedeon si myslel, že zemře, ale Pán mu řekl tato slova:
„Buď klidný. Neboj se, nezemřeš.“

O:  Všechna tato Hospodinova slova najdi v osmisměrce:
Vyškrtej také název oltáře, který Gedeon Hospodinu postavil.
Ze zbylých písmen vypiš tajenku (začni dole vpravo, všechny další řádky čti také zprava):
  --------------------------------------------------------------------------------------------
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/3

Tu noc zničil Gedeon Baalův oltář patřící jeho otci a obětoval Hospodinu. Poté svolal velkou armádu,
ale Bůh její počet snížil.

O:  Když Gedeon vyslechl dva Midiánce, jak si povídají o snu, co řekl své armádě? (Soudců 7,15):

/1
O:    Kolik skupin utvořili?

           Kolik mužů bylo v každé skupině?
           Kolik mužů se zúčastnilo celkem?
Každý voják měl u sebe tři věci. Jednou z nich byl džbán.

O: Ze začátečních písmen obrázků zjisti další dvě věci:

Bůh dal Gedeonovi vítězství! Gedeon potřeboval spoustu ujištění, že Bůh ho chce použít.
Byl „nikdo“ a stal se „někým“, protože Hospodin byl s ním. Bůh si Tě může úžasně použít,
pokud mu důvěřuješ a pokud ho posloucháš.
                                                                                                                                                                                                    CELKEM:
2.

/3
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2. lekce:

A4
C11

Muži, které si Bůh použil – Samson

PŘEČTI SI:
KLÍČOVÝ VERŠ:
Když mluvíme o někom silném, často ho přirovnáváme k Samsonovi. Samson se stal
Soudců 16,6-31
Soudců 16,28
vůdcem Izraelitů v době, kdy nad nimi vládli Filištíni. Byl to velký silný muž s dlouhými
vlasy. Byl nazír, což znamená, že byl zvláštním Božím mužem. Dlouhé vlasy byly jedním
ze znaků nazírů. Sílu, kterou měl od Boha, Samson mnohokrát demonstroval ve vítězných bojích nad Filištíny. Proto je tak
zajímalo, co způsobuje jeho nadpřirozenou sílu. Podplatili tedy ženu, kterou Samson miloval, aby pro ně jeho tajemství
odhalila.

O: Zakroužkuj, kolikrát se Dalila zeptala Samsona na stejnou otázku (i když pokaždé použila trochu jiná slova):

    

O: Vlastními slovy napiš znění její otázky:

6x     12x

3x

/1
/1

O: Vyškrtni nesprávná slova:
Plánem bylo, že
			
			

1. Dalila			
2. potom		
3. Filištíni čekali

sváže Samsona / praští Samsona, aby ztratil vědomí.
zakřičí: „Samsone, Filištíni jdou!“ / zatřese Samsonem.
ve vedlejší místnosti / v blízké vesnici.

/3

Události se nevyvíjely podle plánu. Samson se pokaždé dostal ze sevření bez sebemenších problémů.
Dalila mu den za dnem vyčítala a přemlouvala ho, aby jí své tajemství vyzradil.
Nakonec jí Samson všechno řekl.

O: Zakroužkuj správnou odpověď:

/1

          Tajemství bylo v jeho:
                                                                                  
                                                                                     vlasech        

uchu                     noze

O: Který verš nám říká, že tentokrát si byla Dalila jistá, že odhalila pravdu?

/1

VERŠ   _________________________

Samson znovu usnul a Dalila zavolala někoho z Filištínů, aby mu vlasy oholil.

O: Vypiš, co řekla Dalila a co si Samson pomyslel, když se probudil:

/4
3.
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A4

Podívej se na konec 20. verše. Nepoznal, že ho Hospodin opustil. Jak smutné! Samson byl zvláštní muž. Bůh si ho
tak moc používal a on přesto zapomněl, že Bůh mu dal sílu s určitým záměrem. Filištíni neztráceli čas a Samsona
zajali. Uvázali ho do řetězů a mučili ho. Bůh však měl pro Samsona ještě jeden úkol.

O: Podívej se na 22. verš a vypiš, co se dělo Samsonovi ve vězení:

/2
O: Podívej se na 23. - 25. verš. Filištíni se velmi radovali, když uslyšeli zprávy o Samsonově zajetí.
.........Doplň chybějící slova:

         Filištínští ....................................... obětovali oběť svému bohu ................................... Lid ........................... svého boha.
                                                             Zavolali Samsona z ......................................................, aby je bavil.

/4

Samson měl předposlední přání. Požádal chlapce, který ho vedl, aby ho nechal si odpočinout u sloupů
podpírajících budovu.

O: Podívej se do klíčového verše a vypiš, o co Samson požádal Boha:

/2
Samson se naposledy vzepřel a sloupy zbořil. Budova se zřítila a mnoho lidí zahynulo, včetně Samsona.

O: Představ si příběh otištěný v zítřejších novinách a jako nadpis použij konec 30. verše:
PGAZEJSKÉ LISTY

/1
Tento příběh je smutný. Varuje křesťany před nebezpečím odvrácení se od Boha a strašnými následky, CELKEM:
které z toho plynou. Ať se stane cokoliv, když potom litujeme všech svých špatností, Bůh na nás nikdy
nezapomene a je ochoten nám odpustit.
4.
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3. LEKCE:  Muži, které si Bůh použil – Jonáš
Děláš vždy všechno hned, jakmile se Ti to řekne, nebo jsi ten případ, kterému se všechno
musí říkat dvakrát nebo i třikrát? Bůh dal Jonášovi úkol, ale ten neposlechl. Co to jen
způsobilo problémů!

PŘEČTI SI:
Jonáš 1,1-16 a
3,1-3

KLÍČOVÝ VERŠ:
Jonáš 2,10

O: Jonáš byl prorok. Označ následující výroky jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):
Prorok je člověk, který vyřizuje lidem, co říká Bůh.   
Prorok je člověk, který říká, co se stane.

/3

Prorok je člověk, který vede armádu.

O: Vypiš, co přikázal Bůh Jonášovi:

/1
Proč nechtěl jít Jonáš do Ninive?
         Možná proto, že měl z Ninivských strach.
         Nebo se mu nelíbilo poselství, které jim měl zvěstovat – kdyby Bůh obyvatele Ninive nakonec nepotrestal, vypadal                  
.......... by Jonáš jako hlupák.
Jonáš se proto rozhodl pro opačný směr. Ocitl se na lodi a Bůh seslal velkou bouři.

O: Napiš do obdélníčků názvy tří míst zmíněných ve verších 1-3:

   Bůh řekl Jonášovi, aby šel do
B
                                                                                                                                                  

Jonáš nakonec šel do (3,1)
Loď mířila do
Jonáš nastoupil na loď v

5.

/3
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O: Na tečkované linky napiš, kdo řekl následující výroky (verše 6-12):
„Vstaň a modli se.“ 		

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

„Pojďme losovat.“		

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

„Z jaké jsi země?“		

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

„Jsem Hebrej.“			

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

„Co s tebou máme dělat?“

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

„Hoďte mě do moře.“		

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

/5

Námořníci nechtěli Jonáše hodit přes palubu, a tak pádlovali k pevnině, co jim síly stačily. Moře se však neutišilo, dokud
to neudělali. Když bouře ustala, modlili se lodníci k Jonášovu Bohu a slíbili mu věrnost. Mysleli si, že se Jonáš utopil, ale
Bůh s ním ještě neskončil. Připravil pro Jonáše ještě jednu šanci.

O: Vlastními slovy napiš, jak Bůh zachránil Jonáše:

/1
Uvnitř ryby si Jonáš uvědomil, jak blízko byl smrti a jak ho Hospodin zachránil.

O: Vypiš poslední větu klíčového verše:

/1
I my potřebujeme pochopit, že jen Hospodin nás může zachránit z následků našich hříchů a naší neposlušnosti.

O: Teď si shrneme Jonášův příběh s pomocí osmisměrky:
1.
2.
3.
4.
5.

O:

Amitajův syn					
Lodníci ho tam hodili.
Jméno přístavu, odkud Jonáš vyplul.
Jméno města, kam ho Bůh poslal.
Loď měla namířeno do tohoto města.
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Ze zbývajících písmenek poskládej tajenku. Zjistíš, jaký měl Jonáš problém: ....................................................

Bůh odpověděl na Jonášovu modlitbu a způsobil, že ho ryba vyplivla na suchou zem. Znovu řekl Jonášovi, aby šel do
Ninive. Tentokrát poslechl! V Bibli je napsáno mnoho věcí, které máme dělat. Nejdůležitější ale je se odvrátit od svých
hříchů a uvěřit v Pána Ježíše. Od Jonáše se můžeme naučit, jak je důležité poslouchat Boha a nejít si svou vlastní cestou.
CELKEM:

Jonáš nakonec uposlechl. A Ty?
6.

poznejBibli
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4. lekce:

Muži, které si Bůh použil – Nehemiáš      
PŘEČTI SI:

KLÍČOVÝ VERŠ:

  Nehemiáš dostal důležitou práci, která mohla být dána jen zodpovědnému člověku.
Nehemiáš 1,1-4 a
Nehemiáš  3,38
2,1-8 a 3,38-4,17
  Byl číšníkem krále Persie. To znamená, že než přinesl víno králi, musel ho ochutnat, aby
  bylo jisté, že není otrávené. Jednoho dne mu jeho bratr Chanani přinesl špatné zprávy z dalekého Jeruzaléma.
  Židé tam prožívali těžké časy.

O: Doplň chybějící samohlásky a dozvíš se, co o městě řekl:
        

„Hr ____ db ____     J ____ r ____ z ____ l ____ m ____    js ____ ____   p ____ b ____ ř ____ n ____

/2

         a     br____n ____         sp____ l ____ n ____.“

O: Jak to zapůsobilo na Nehemiáše? Rozlušti slova:
							
		
							
		
							

LPAKLA 		

______________

ŘKÍLAAN		

________________

OPISTL ES		

____________ ____			

							

ODLIML ES		

____________ ____

O:

/4

   
Nehemiáš byl Žid, který miloval Jeruzalém. Modlil se za tuto
            ....záležitost čtyři měsíce. Jednoho dne si král všiml, že
s Nehemiášem není něco v pořádku.

Co řekl král Nehemiášovi (2,2)?

/1
V přítomnosti krále si nikdo nemohl dovolit vypadat ztrápeně! Nehemiáše králova otázka vylekala, ale dokázal mu říct
o zprávách z Jeruzaléma. K jeho překvapení se ho král zeptal: „Co žádáš?“

O:

Co udělal Nehemiáš potom? Zakroužkuj správnou odpověď:

/2

Pomodlil se /Plakal /Postil se .... a králi odpověděl /raději nic neřekl /zalhal.

O:

Kam chtěl odcestovat?

O:

Co tam chtěl dělat?

/2

Král dovolil Nehemiášovi na čas opustit své povinnosti v paláci a odjet do Jeruzaléma.
7.

2.

úroveň 3

O:   Křížovka:
1. Lesmistr (2,8)
2. Nehemiáš o to požádal krále. (2,7)
3. a 4. Chtěl to znovu postavit kolem města. (2,13)
5. Potřeboval to na stavbu. (2,8)

3.
4.

1.
5.

Nehemiáš se vydal na dlouhou cestu do Jeruzaléma.
Když dorazil na místo, prohlédl si město. Řekl lidem o svých
plánech a nadchl je tím. Začali stavět. Jakmile měli polovinu
práce za sebou, museli stavitelé čelit protivenství (3,38-4,17).

/5

O:   Napiš svými slovy, co jejich nepřátelé plánovali (4,2):
Nehemiáš a ostatní stavitelé SE MODLILI a POSTAVILI STRÁŽE! Nehemiáš věřil v modlitbu a pilnou práci!
Bylo to obrovské dílo, obzvláště vezmeme-li v úvahu, že jejich životy byly v nebezpečí.

        

O:   Vlož následující slova na správná místa:
roh 		

hvězdy

hradby

pamatovat polovina		

/  1

bojovat

Nehemiáš povzbudil lid slovy, aby ....................................... na Pána. .............................. mužů pracovala, zatímco druhá
polovina se ozbrojila kopími, štíty a luky. Nehemiáš měl i muže, který by troubil na .................................., kdyby
hrozilo nějaké nebezpečí. Stavitelům řekl, že: „Náš Bůh bude ..................................................... za nás.“

/  3

Pracovali velmi pilně od svítání, až dokud nevyšly ...................................................... .
Nakonec byly ......................................... dostavěny.

            
           
         C11

Bůh si použil Nehemiáše, protože to byl muž modlitby a byl rozhodnutý dokončit práci, kterou mu Bůh
uložil, ať se děje cokoliv. Všichni následovníci Pána Ježíše by měli dělat všechno – doma i ve škole - se
stejným zápalem jako Nehemiáš, aby z nich měl Bůh radost. Přečti si Koloským 3,23-24.
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Body (Vyplní vedoucí skupiny)

CELKEM:

Hodnocení:

Lekci vraťte zpět na adresu:
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2. LEKCE:
3. LEKCE:
4. LEKCE:
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