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

úvodní biblické příběhy pro děti

PoznejBibli

Podpis rodičů:
Vysvětlení prosím čtěte na zadní straně.

1.PřÍBĚh:

Bible
Co je vlastně Bible?

Ester

Ezdráš

Nehemiáš

1.Letopisů

2.Letopisů

Deuteronomium

DĚJINY

VŠEOBECNÉ DOPISY

PROROCTVÍ

Filemonovi

Titovi

Spočítej knihy:
knih Starého zákona

knih Nového zákona
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Knihy Bible byly napsány v průběhu asi 1 500 let mnoha různými lidmi. Některé z knih obsahují
historii nebo poezii, jiné obsahují Boží Slovo a další vyprávějí příběh Pána Ježíše.
O:

Rozlušti slova a objevíš názvy biblických knih:

YLAŽM – kniha básní
ITOVTI – dopis

ŠDEZRÁ – historická kniha
ŠLÁKU - evangelium
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starší žáci

PAVLOVY DOPISY

2.Timoteovi

1.Timoteovi

2.Tesalonickým

Koloským

1.Tesalonickým

Efeským

Filipským

Galatským

2.Korintským

1.Korintským

Řmanům

DĚJINY

Židům
Jakub
1.Petr
2.Petr
1.Jan
2.Jan
3.Jan
Juda

š
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NOVÝ ZÁKON

ošto

O:

y ap
Skutk

EVANGELIA

Zjevení Jana

MALÍ PROROCI

VELCÍ PROROCI

Matouš
Marek
Lukáš
Jan

š
chiá
Mala
ariáš
Zach
s
Ageu

Jeremiáš
Pláč
Ezechiel
Daniel

Iza
iá

POEZIE

Ozeáš
Joel
Amos
Abdiáš

ZÁKON

ÚVODNÍ
LEKCE

Job
Žalmy
Přísloví
Kazatel
Píseň písní

Jonáš
Micheáš
Nahum
Abakuk
Sofoniáš

2.Královská

1.Královská

Jozue
Soudců
Rút

1.Samuelova

STARÝ ZÁKON

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri

2.Samuelova

Bible je knihovna, velká sbírka knih rozdělená na dvě části – na Starý zákon a Nový zákon.

O:

Označ následující výroky jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):
Lukáš je v Novém zákoně.

Římanům je ve Starém zákoně.

Žalmy jsou v Novém zákoně.

Genesis je ve Starém zákoně.

Zjevení je ve Starém zákoně.

Ezdráš je ve Starém zákoně.
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Většina biblických knih je rozdělena na kapitoly a ty pak na verše.
Když se podíváš do Lukášova evangelia 1. kapitoly, uvidíš, že je rozdělena do 80 částí, které se nazývají verše.
Rozdělení na kapitoly a verše nám usnadňuje najít kterékoliv místo v Lukášově evangeliu velmi rychle.

LUKÁŠ | 2, | 11
kniha
O:

kapitola verš

Vyhledej v Lukášově evangeliu tyto verše a vypiš je:
Lukáš 2,11

Lukáš 9,20

Lukáš 19,10

/9
Teď umíš najít jakékoliv místo v Bibli a můžeš začít svou první biblickou lekci. Přitom si pamatuj, že Lukášovo
evangelium je součástí Boží knihy. Někdy jí říkáme Boží Slovo, protože nás při čtení Bůh vyučuje o sobě a o tom,
co pro nás udělal Pán Ježíš.

CELKEM:

poznejBibli

JMÉNO:

biblické příběhy pro děti

2.PřÍBĚh:

Moudrý a pošetilý stavitel
Budování života na pevném základě

Přečti si

Klíčový verš

Lukáš 6,46-49

Lukáš 6,46

V každé lekci je klíčový verš. Tento verš shrnuje hlavní body lekce.
O:

Vypiš klíčový verš této lekce:
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Ježíš vyprávěl učedníkům příběh o dvou stavitelích. Domy, které oba postavili, byly zvenku bezpochyby
krásné, ale jejich stavební plány se lišily. Jeden muž postavil dům na skále, druhý na holé zemi.
O:

Použij úryvek z Bible a doplň odpovědi do křížovky:
Svisle:
1. Jeden ze stavitelů při stavbě kopal ... .
1

2. Kopal je ve … .
3. A vykopal je jak?

6

4. Pak přišla…
3

Vodorovně:
5. Co se stalo s domem postaveným

2.

4.

5.

rovnou na zemi?
6. Povodeň nemohla s domem
na skále …
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Pán Ježíš vyprávěl tento příběh, abychom pochopili, že jsme všichni stavitelé. Budujeme každý svůj život.
Materiály, které používáme, jsou naše myšlenky, slova a činy. Jako dobří stavitelé musíme stavět
na spolehlivém, pevném základě.
Pán Ježíš a jeho slova jsou spolehlivý základ. Pokud Pána Ježíše slyšíme a posloucháme ho, jsme jako
moudrý stavitel. Jestliže ale slyšíme jeho slova a neuvádíme je do svého života, jsme jako pošetilý stavitel.

úvodní lekce úroveň 3

Následuješ Pána Ježíše? Pán Ježíš chce být Tvým přítelem, pokud mu to dovolíš. Pomůže
Ti být poslušný. Při čtení Bible nám Pán Ježíš pomáhá pochopit, jak bychom měli v životě
jednat. Potřebujeme ji číst. Tím se ujišťujeme, že děláme, co je tam napsáno.
O:

Spoj tato slova s domem podle toho, kterého stavitele popisují:

NESOBECKÝ

NEPOSLUŠNÝ

POŠETILÝ

ČESTNÝ

PEČLIVÝ

POSLUŠNÝ

MOUDRÝ

BEZOHLEDNÝ

SOBECKÝ

Víte
v domě jte
na písku

Dům na skále
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Abychom byli jako moudrý stavitel, musíme budovat naše životy na pevném základě tak, že
budeme poslouchat Pána Ježíše Krista.

CO JE BIBLE?
úROVEň 3
Body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:
2. 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.

CELKEM:
Lekci vraťte zpět na adresu:

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:

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

Celkový součet:

www.PoznejBibli.cz
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