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1 Sväté písmo
1. Vyber vhodné slová zo zátvorky a doplň ich do textu.
(Nový, Biblia, ľudské slovo, svätopisci, Mladý, Starý, Božie slovo)
Sväté písmo nazývame aj ...................... . Je to napísané .................................................. . Delí
sa na ........................... a ............................... zákon. Sväté písmo napísali ............................... .

2. Priraď k obrázku vhodné slovné spojenie.

PAPYRUS

ZVITOK

KUMRAN

PERGAMEN

3. Knihy Svätého písma vyfarbi takto: historické červenou farbou, prorocké
modrou farbou a poučné zelenou farbou.
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4. Zakrúžkuj správnu odpoveď.
1. Sväté písmo:
a) sú všetky knihy o Bohu, ktoré
existujú
b) je napísané Božie slovo
c) je kniha o živote Pána Ježiša
2. Sväté písmo delíme na:

4. Sväté písmo je:
a) kniha, cez ktorú sa nám prihovára Boh
b) kniha, ktorá opisuje stvorenie sveta
c) kniha o kúzlach a tajomstvách
5. Starý zákon obsahuje:
a) správy o prvých kresťanoch

a) Starý a Mladý zákon

b) správu o stvorení sveta a človeka

b) Prvý a Druhý zákon

c) listy svätých apoštolov

c) Starý a Nový zákon
3. Sväté písmo má:

6. Nový zákon obsahuje:
a) udalosti zo života Pána Ježiša

a) 45 kníh

b) proroctvá o budúcom Mesiášovi

b) 27 kníh

c) správy o kráľovi Šalamúnovi

c) 72 kníh

a Dávidovi

5. Priraď správne skratku ku knihe Svätého písma.
Exodus
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Prvá kniha Samuelova
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Kniha Judita
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Kniha proroka Jonáša
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Kniha žalmov
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Evanjelium podľa Jána

1Sam

Prvý list Korinťanom

Ž

Skutky apoštolov

Jn

Zjavenie apoštola Jána

Sk

6. Vyhľadaj vo Svätom písme citáty, vyber si jeden z citátov a nauč sa ho
naspamäť.
Gn 1, 1 ...................................................................................................................................
Ž 23, 1 ...................................................................................................................................

Sir 6, 5 ..................................................................................................................................
Jn 3, 16 ..................................................................................................................................
2 Stvorenie sveta
1. V tajničke sa ukrýva názov knihy, v ktorej sa opisuje stvorenie sveta.
1
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6

7
1. Krajina, kde žil Ježiš
2. Prvá žena
3. Mesto, kde prežil Ježiš detstvo
4. Krajina, kam Jozef a Mária s malým Ježišom
utiekli pred Herodesom
5. Mýtnik (Lk 9, 1n)
6. Abrahámov syn (Gn 21, 1n)
7. Vrch, kde Mojžiš dostal Desatoro (Ex 19, 1n)

2. Napíš, ako opisuje stvorenie sveta Biblia.
1. deň
2. deň
3. deň
4. deň
5. deň
6. deň
7. deň

3 Prví ľudia
1. Vyškrtaj zadané slová, ostane ti 22 písmen, ktoré tvoria tajničku.
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MESIÁŠ, SVET, BIBLIA, SRDCE, VÔĽA,
ADAM, EVA, ČLOVEK, RAJ, ZÁHRADA,
OVOCIE, HRIECH, HAD, MUŽ, ŽENA,
DOBRO, ZLO, ZÁVISŤ

.......................................................................................................................................................
2. Vyfarbi zvitky, ktoré označujú hriech.
radosť
neposlušnosť

dobro
odlúčenie
od Boha

zlo

sebectvo
pokora

3. Doplň 7 hlavných hriechov.
P___ L________ S_______ O________
Z_____ H___ L_______

4. Spoj symbolické pojmy so zodpovedajúcim významom.
rajská záhrada

pokušiteľ, nepriateľ

zakázané ovocie

nebo

had

hriech

5. Prečítaj si následky prvého hriechu.
a/strata Božieho priateľstva, b/ oslabenie vôle, c/ zatemnenie mysle,
d/náklonnosť k zlému, e/ strata večného života

4 Noe
1. Doplň do textu slová zo zátvorky.
(spravodlivý, neresť, vody, štyridsať, koráb,
zvieratá, holubicu, krkavca, obetu)
Keď Pán videl, že ľudská ____________ na zemi je
veľká, a že zmýšľanie ich srdca je ustavične
naklonené ku zlu, povedal: „Vyničím zo zemského
povrchu ľudí, ktorých som stvoril.“ Noe však našiel
milosť u Pána, lebo bol __________________
a bezúhonný, viedol bohumilý život.
Boh povedal Noemovi: „Urob si ___________,
lebo privediem na zem ___________ potopy.“ A na
zem pršalo ________________ dní a štyridsať nocí. S Noemom a jeho rodinou vošli do
korába aj _________________ z každého druhu po jednom páre.
Štyridsať dní po potope Noe vypustil z korába ______________. Ten sa vrátil, lebo vody na
zemi nevyschli. Po ňom vypustil __________________, ale aj tá sa k nemu vrátila. Po čase
zasa vypustil holubicu a už sa nevrátila.
Potom Noe vystavil oltár a obetoval na ňom _______________. Boh uzavrel s Noemom
zmluvu, že už nikdy viac nebude potopy, ktorá by spustošila zem.

(porov. Gn 6)

2. Rozšifruj text.
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5 Abrahám
1. Pozoruj na mape Abrahámovo putovanie. Vyhľadaj miesta, ktorými putoval a vypíš
ich.

________________________________________________________________________
2. Označ, či je výrok pravdivý/nepravdivý.
Abrahám opustil svoj rodný kraj.

P

N

Abrahám nechcel, aby Boh riadil jeho život.

P

N

Boh uzavrel s Abrahámom zmluvu.

P

N

Abrahám odpovedal Bohu vierou.

P

N

Abrahám nemal nikdy deti.

P

N

Abrahámova žena sa volala Rebeka.

P

N

Abrahám bol ochotný obetovať Bohu svojho syna Izáka.

P

N

3. Boh povedal Abrahámovi: „Pretože si svojho syna neušetril predo mnou, zahrniem ťa
požehnaním. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, lebo si
poslúchol môj hlas.“
Napíš, predobrazom akej veľkej obety je obetovanie Izáka.
.......................................................................................................................................................
4. Abrahám bol vždy poslušný Bohu a plnil Božiu vôľu.
Napíš, čo ti najviac prekáža v plnení Božej vôle. (lenivosť, ľahostajnosť....)
.......................................................................................................................................................
5. Vytvor kreslený príbeh Abrahámovho života – usporiadaj udalosti z jeho života
správne podľa poradia a nakresli do voľných políčok. (Obetovanie Izáka, Abrahámova
pohostinnosť, Abrahám vyslobodzuje zajatcov, Abrahám opúšťa svoj rodný kraj, Abrahám
vyjednáva s Bohom o mestách Sodoma a Gomora, Abrahám sa stáva praotcom Božieho
ľudu.)

1

2

6 Jakub a Ezau
1. Rozšifruj mená patriarchov izraelského národa.
B R Á H M A A _______________________
K U B A J

_______________________

Á K I Z

_______________________

2. Prečítaj si príbeh o tom, ako sluha vybral manželku Izákovi.
Abrahámov sluha odcestoval s ťavami, naloženými
pokladmi tam, odkiaľ kedysi Abrahám odišiel na Boží
pokyn, do krajiny Haran. Ťavy priviedol k studni
mimo mesta. Počkal, až tam prídu ženy a dievčatá po
vodu. Povedal si, že svojmu pánovi Izákovi vyberie za
manželku tú, ktorá podá vodu nielen jemu, ale aj jeho
ťavám. Čoskoro prišla po vodu pekná dievčina. Sluha
ju oslovil: „Daj sa mi napiť z tvojho krčaha!“

„Napi sa, pane!“ odpovedala. Potom dodala: „Načriem aj tvojim ťavám.“
Sluha sa jej opýtal, ako sa volá. Vysvitlo, že sa volá Rebeka, a že pochádza z Abrahámovho
rodu. O chvíľu prišiel aj jej brat Laban a pozval sluhu do svojho domu. Keď sluha požiadal
o jej ruku pre svojho pána, Rebeku vďačne dali za manželku Izákovi. Sluha im odovzdal
Abrahámove

bohaté

dary

a s Rebekou

s vydal

na

cestu

domov.

(porov. Gn 24)
Čím si Rebeka zaslúžila, že sa stala Izákovou ženou? Vyfarbi správne odpovede.

mala pekné šaty
ochotou poslúžiť

vonkajšou krásou

dala sa napiť aj ťavám
3. Pomenuj osoby na obrázku a popíš udalosť, ktorá sa tam odohrávam

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
4. Boh zmenil Jakubovi meno na Izrael. Čo to v preklade znamená, zistíš v tajničke.
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7 Jozef a jeho bratia

1. Doplň mená Jakubových synov.
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2. Prečítaj si príbeh o tom, prečo
bratia znenávideli Jozefa.
Jakub mal dvanásť synov. Z nich
mal najradšej Jozefa. Preto mu dal
ušiť zvlášť pekný plášť. Bratia mu
ho

závideli.

Otec

preukazoval

Jozefovi pozornosť aj inak. Keď

jeho bratia videli, že Jozefa má najradšej, znenávideli ho.
Jozef mal raz zvláštny sen. Vyrozprával ho svojim bratom:
„Na poli sme viazali snopy. Môj snop sa narovnal a vaše sa pred ním hlboko skláňali.“
„Azda chceš byť naším kráľom?“
Pre tento sen ho ešte viac znenávideli.
Inokedy mal znovu sen:
„Slnko, mesiac a hviezdy sa poklonili predo mnou.“
Otec ho pokarhal:
„Čo má znamenať tento sen? Azda sa budeme ja, tvoja matka a tvoji bratia klaňať pred tebou
až po zem?“ Jozef mal vtedy 17 rokov.
(porov. Gn 37, 2 - 11)
3. Zisti, kam bratia hodili Jozefa. Pri písaní písmen sa abeceda posunula o jedno
písmeno dopredu.
Bratia hodili Jozefa do B H R S D P M V .......................................................................
4. Opíš Jozefov príbeh podľa obrázkov.
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D

C

A Bratia predávajú Jozefa do otroctva
B Jozef sa v Egypte dostáva k faraónovi
C Jozef zachraňuje Egypt pred hladom
D Bratia prichádzajú do Egypta na obilie
E Jakubtajničku
a jeho rodina
prichádzajú
do
5. Vylúšti
a zistíš,
čo bolo dôvodom
Egypta žiť
E

Jozefovho väzenia.

1
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1. Kam sa dostal Jozef v Egypte?
2. Krajina, kam sa dostal Jozef
3. Ktorý z väzňov bol popravený?
4. Egyptský kráľ
5. Previnenie proti láske
6. Čo mali obaja väzni?
7. Čo viedlo bratov k tomu, že predali Jozefa?
8. Jozefov otec
9. Čo chcel Júda urobiť s Jozefom?
10. Jakub svojho syna Jozefa ...
11. Veliteľ telesnej stráže

8 Mojžiš

1. Doplň do textu chýbajúce slová, pomôžu ti obrázky pod textom.
Izraeliti žili v ........................... niekoľko storočí. Nový faraón chcel zabrániť tomu, aby sa
........................... rozrastali. Ich život sa stával stále ťažším pre množstvo ......................... .
Keď faraón videl, že sa národ aj tak vzmáha, nariadil, aby všetkých novonarodených
............................ zahubili. Istej žene z kmeňa Léviho sa narodil ................... . Matka ho
ukrývala tri mesiace. Potom ho vložila do ..................... a ten položila do rieky Níl. Keď sa
tam prišla kúpať faraónova dcéra, objavila dieťa v košíku. Vzala si ho a rozhodla sa ho
vychovať. Nazvala ho ................................ .Tak sa Mojžiš dostal na faraónov dvor. Tam sa
mnohému naučil. Potreboval to, pretože Pán Boh ho pripravoval na veľkú ............................ .

2. Boh prehovoril k Mojžišovi z kra, ktorý horel, ale nezháral. Mojžiš mal oznámiť
Izraelitom, že ich Boh vyvedie z egyptského otroctva. Uistil Mojžiša, že bude stále s nimi.
Oznámil mu svoje meno – JAHVE. Z poprehadzovaných písmen zlož, čo znamená Božie
meno Jahve.
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9 Veľká noc – noc odchodu z Egypta

1. Podľa obrázkov pomenuj desať egyptských rán.
Mojžiš na Boží príkaz predstúpil pred Izraelitov, aby im oznámil, že ich Pán Boh chce
vyviesť z krajiny otroctva do zasľúbenej zeme. Všetci jednomyseľne súhlasili. Potom Mojžiš
a jeho brat Áron predstúpili pred faraóna a žiadali, aby ľud prepustil. Faraón odmietal, preto
Egypt postihlo týchto desať rán:

1. ..................................

4. ...................................

7. ..................................

2. ...................................

5. ....................................

8. ....................................

3. .................................

6. ...................................

9. ......................................

10. ..................................

2. Po desiatej rane faraón prepustil Izraelitov na púšť. Keď oplakal svojho syna, rozhodol sa,
že ich bude prenasledovať a privedie ich späť. Vtedy Boh opäť svoj ľud zázračným spôsobom
zachránil. Izraeliti prešli cez Červené more. Bola to prvá Veľká noc – PESACH – prechod.

Boh poslal silný vietor, ktorý zadržal vody mora.
Synovia Izraela prešli stredom mora po suchu.
Egypťania ich začali prenasledovať. Nadránom sa
však vody znovu vrátili na svoje pôvodné miesto.
Vlny zmietli Egypťanov aj s ich vojnovými
vozmi a všetci zahynuli.
Potom Izraeliti zaspievali Pánovi ďakovnú pieseň.
Doplň slová v zátvorke do textu ďakovnej
piesne.(Pánovi, velebiť, Jahve, Červenom, mora,
Faraónove, nepriateľa, hlbín)
„Spievajme ........................., lebo sa preslávil.
Koňa i jazdca zmietol do ................, Pán je moja sila a udatnosť, on ma zachránil.
On je môj Boh, chcem ho .........................., Boh môjho otca, budem ho chváliť.
Pán je ako bojovník, ...........................je jeho meno.
.................................... vozy a jeho vojsko zmietol do mora,
jeho najlepší bojovníci utonuli v .................................. mori.
Vlny ich pokryli, sťa kameň klesli do .......................... .
Tvoja pravica, Pane, vyniká mocou, tvoja pravica, Pane, zasiahla ................................. .
Vovedieš ich a zasadíš na vrchu svojho dedičstva,
v svojom bezpečnom príbytku, ktorý si ty, Pane, urobil,
vo svätyni, ktorej základy kládli tvoje ruky, Pane. Pán bude kraľovať na veky a navždy!“
(Ex 15, 1 – 18)

10 Putovanie púšťou a Desatoro
1. Prečítaj si tri príbehy, ktoré zažili Izraeliti počas putovania púšťou, keď sa o nich Pán
zázračne staral.
Horká voda
Od Červeného mora putovali Izraeliti cez púšť Sur. Cesta bola dlhá a namáhavá a oni nemali
vodu. Prišli do Máry, kde konečne našli vodný prameň. Voda však bola horká, nedala sa piť.
Izraeliti začali reptať. Mojžiš volal k Bohu. Boh mu ukázal drevo a kázal mu, aby ho hodil do
vody.Keď sa tak stalo, voda zosladla a všetci uhasili svoj smäd.
Prepelice a manna
Izraeliti sa dostali na Sinajský polostrov. Je to skalnatá púšť. Zabezpečiť si obživu pre seba
i dobytok na tomto mieste nebolo ľahké. Preto ľudia rýchlo zabudli na zázraky, ktoré Pán pre
nich vykonal a búrili sa proti Mojžišovi a Áronovi takto: „V Egypte sme síce museli
pracovať, no sedeli sme pri hrncoch plných mäsa. Vy ste nás vyviedli na púšť, aby sme tu
zahynuli od hladu.“ Mojžiš sa modlil za ľud a Boh jeho modlitbu vypočul. Mojžiš predstúpil
pred Izraelitov a povedal: „Dnes večer sa dozviete, že vás z Egypta zachránil Pán. Dnes večer
budete jesť mäso a ráno sa nasýtite chlebom.“
A stalo sa tak, večer prileteli do tábora prepelice. Ráno na zemi našli jemný biely prášok,
z ktorého piekli chlieb. Nevedeli, čo to je. Pýtali sa: „Man hu?“ (Čo je to?) Odtiaľ pochádza
názov – manna. Mojžiš im odpovedal: „Toto je chlieb, ktorý vám dal Pán.“ Každé ráno si
z neho mohli nazbierať toľko, koľko spotrebovali na jeden deň. Šiesty deň si nazbierali
dvakrát toľko, aby v sobotu nemuseli nič robiť, aby ho zasvätili Bohu. Mannu jedli Izraeliti na
púšti štyridsať rokov.
Víťazstvo nad Amalekitmi
Izraelitov napadol nepriateľ. Boli to Amalekiti.
Mojžiš vysiela Jozueho, aby viedol vojsko do
boja. Mojžiš, Áron a Hur vyšli na končiar vrchu
a modlili sa. Kým mal Mojžiš ruky zdvihnuté,
víťazili Izrealiti, keď mu ruky padali dole, víťazil
nepriateľ. Hur a Áron mu podopierali ruky
z oboch strán, až kým Jozue neporazil všetkých
Amalekitov.
(porov. Ex 15 – 17)
Vyznač miesta putovania Izraelitov na mape.

2. Zakrúžkuj správnu odpoveď.
1. Tretí mesiac po odchode z Egypta prišli
Izraeliti na:
a) Púšť Šúr

5. Prikázania, ktoré dostal Mojžiš od
Boha voláme:

b) Sinajskúpúsť

a) Desatoro

c) Púšť Paran

b) Pätoro
c) Šesť hlavných právd

2. Boh hovoril s Mojžišom:
a) V hustom mraku

6. Kým bol Mojžiš na vrchu Sinaj,

b) Vo vánku

Izraeliti porušili:
a) Prvé prikázanie

c) Vo vetre
3. Na žiadosť Boha uzavrieť zmluvu

b) Druhé prikázanie

s Izraelitmi ľud odpovedal:

c) Tretie prikázanie

a) „Všetko, čo hovorí Pán, urobíme!“

7. Boh ustanovil Izraelitom:

b) „Urobíme, čo budeme chcieť.“

a) Jeden výročný sviatok

c) „Nechceme sa klaňať Bohu.“

b) Dva výročné sviatky
c) Tri výročné sviatky

4. Mojžiš dostal od Boha prikázania na
vrchu:

8. Mojžiš bol na vrchu s Bohom:

a) Sion

a) 40 dní a 40 nocí

b) Karmel

b) 45 dní a 45 nocí

c) Sinaj

c) 50 dní a 50 nocí

3. Napíš správnu odpoveď číslom.
Prikázania, ktoré upravujú vzťah Boha k človeku
sú:
...................................................................................
...................................................................................
Prikázania, ktoré upravujú vzťah človek k blížnemu
a sebe samému sú:
...................................................................................
...................................................................................

11 Jozue
Jozue sa stal Mojžišovým nástupcom. Bol to bojovník a vodca. Ešte počas Mojžišovho života
bol jeho dôverníkom. Spolu s ďalšími jedenástimi mužmi bol Mojžišom vyslaný na výzvedy
do Kanaánu pred vstupom do zasľúbenej zeme. Iba on a Kaleb priniesli Izraelitom priaznivé
správy a povzbudzovali ľud, aby nereptal proti Bohu. Za tento postoj bol odmenený tým, že
mohol vstúpiť do zasľúbenej zeme, a to dokonca ako vodca ľudu.
To, že bol naozaj dobrým Mojžišovým nástupcom, je potvrdené vo Svätom písme
udalosťami, ktoré boli podobné tým, ktoré zažili Izraeliti s Mojžišom. Tak ako Mojžiš
previedol Izraelitov súšou cez Červené more, tak pod Jozueho vedením prešli Izraeliti po
suchej zemi cez Jordán. Pred odchodom z Egypta slávil izraelský národ Paschu s Mojžišom,
Jozue oslavoval Paschu so svojím ľudom po vstupe do Kanaánu. Mojžiš sa často zhováral
s Bohom a prosil o odpustenie hriechov Izraelitov. Jozue sa tiež často rozprával s Bohom,
a podobne ako Mojžiš, aj on sa prihováral za národ, keď ľud zhrešil.
Pravdepodobne najznámejší príbeh z čias obsadzovania Kanaánu pod vedením Jozueho je
dobytie mesta Jericha, ktoré Izraeliti dostali bez boja. Jericho bolo na prvý pohľad nedobytné
mesto. Obkolesovali ho silné múry. Ako však vieme, Bohu nič nie je nemožné.
Prostredníctvom Jozueho Boh viedol Izraelitov. Na Boží pokyn bojovníci, kňazi a ostatní ľud
obchádzali hradby mesta, pričom trúbili na trúbach a niesli Archu zmluvy. Šesť dní sa nič
nedialo, na siedmy deň obišli mesto sedemkrát a na Pánov rozkaz spustili mohutný krik.
Mohutné hradby sa odrazu zrútili a Izraeliti
mohli vojsť do Jericha.
1. Pracuj so Svätým písmom a odpovedz.
Ako sa volá biblická kniha, v ktorej vystupuje
Jozue ako vodca Izraelitov?
.........................................................................
Čo v preklade znamená meno Jozue?
.........................................................................
Čomu nás učí príbeh o Jozuem?
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

12 Samson

1. Po smrti Jozueho Izraeliti nemali spoločného vodcu. Medzi ľudom sa rozmáhali rôzne
pohanské zvyklosti. Ich viera sa oslabila a často sa dostali do otroctva okolitých pohanov.
Vtedy im Boh posiela vodcov, ktorí ich zjednocujú a pomáhajú premôcť nepriateľov. Ako
týchto vodcov voláme, zistíš, ak vylúštiš tajničku.
1

2

3

4

5

6

7

8

1. Vrch, na ktorom dostal Mojžiš prikázania
2. Miesto, kam Abrahám putoval
3. Koľko bolo Božích prikázaní?
4. Izraeliti sa z Egypta vydali na ďalekú ...
5. 2. deň Boh stvoril ...
6. Božská čnosť
7. Abrahámov syn
8. Prvý človek

...........................................................................
2. Odpovedz na otázky.
Koľko rokov bol Samson sudcom v Izraeli?
............................................................................
Aká udalosť zo Samsonovho života je na
obrázku?
.............................................................................
.............................................................................
Aký národ bol Samsonovým nepriateľom?
.............................................................................
V čom sa ukrývala Samsonova sila?
.............................................................................
Ako sa volala Samsonova žena?
.............................................................................
Ako sa končí príbeh o Samsonovi?
.......................................................................................................................................................

13 Rút
1. Prečítaj si text a vypracuj nasledovné úlohy.
Rút bola Moabčanka. V čase, keď v Izraeli úradovali sudcovia, nastal v krajine hlad. Jeden
človek – Elimelech sa preto odsťahoval z Betlehema a žil na rovinách Moabska s manželkou
Noemi a dvoma synmi. Keď Elimelech zomrel, synovia sa oženili s moabskými ženami.
Jedna sa volala Orfa a druhá Rút. Po desiatich rokoch zomreli aj obaja synovia a Orfa, Rút
i Noemi zostali samy. Pre Noemi bolo Moabsko cudzia krajina, preto sa rozhodla vrátiť do
rodného Betlehema. Svojim nevestám povedala, aby sa vrátili do svojho rodného domu. Orfa
sa so svokrou rozlúčila a vrátila sa domov. Rút však nasledovala svoju svokru. V Izraeli sa
o ňu starala. Hoci nebola Izraelitka, bola jej oddaná a ctila si ju. Aby sa uživili, chodievala
Rút zbierať na pole klásky po žencoch. Bola to namáhavá práca, ktorú vykonávala na
horúcom slnku po celý deň. Tam sa spoznala s Bózom, ktorý si všimol jej usilovnosť
a pracovitosť. Zapáčila sa mu, vzal si ju za manželku a správal sa k nej šľachetne a úctivo.
Narodil sa im syn, ktorému dali meno Obed. Ten mal syna Izaiho, ktorý bol otcom
najslávnejšieho kráľa v Izraeli Dávida. A z Dávidovho rodu pochádza i Pán Ježiš.
a) Aké posolstvo nám zanecháva kniha Rút?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
b) Pán Ježiš pochádza z rodu Dávidovho. Vypíš rodokmeň od Rút a Bóza po
Dávida.
.................................................................................................................................................
c) V ktorom evanjeliu sa nachádza rodokmeň
Ježiša Krista?
.............................................................................
d) Ako sa správaš k svojim blízkym? V čom
sa pokúsiš polepšiť?

14 Samuel
1. Anna dala svojmu synovi meno Samuel. Aký je význam tohto mena, sa dozvieš, ak
správne rozšifruješ text. Pri písaní písmen sa abeceda posunula o jedno písmeno
dopredu (A sa posunulo na Z).
NC ANGZ RNL RH GN UXOPNRHKZ
.......................................................................................................................................................
2. Prečítaj si text o povolaní Samuela a odpovedz na otázky.
Samuel spal v blízkosti svätyne neďaleko Héliho. Jedného dňa ho Pán oslovil: "Samuel,
Samuel!"
Chlapec pribehol k Hélimu a povedal: "Tu som, volal si ma?"
"Nevolal som ťa, spi!", odpovedal Héli.
To sa ešte dvakrát zopakovalo. Héli preto povedal Samuelovi: "Ak ťa znovu osloví, povedz:
Hovor, Pane, tvoj sluha počúva."
Pán sa potom prihovoril Samuelovi: "Nad domom Héliho som vyriekol kliatbu, pretože jeho
synovia zlorečili Bohu a on im to nezakázal."
Na druhý deň Samuel rozprával Hélimu, čo sa stalo. Héli uznal, že sa previnil. Obaja jeho
synovia padli v boji. Samuel medzitým dospel. Stal sa Božím prorokom a sudcom v Izraeli.
(porov. 1 Sam 3)
Samuel počul hlas Boha. Podčiarkni slová, ktorými Bohu odpovedal.
Boh sa prihovára aj nám. Kedy môžeš najlepšie počuť Boží hlas? (v kriku, v tichu ...)
.......................................................................................................................................................
Boh sa k nám prihovára aj cez iných ľudí (rodičov, učiteľov, priateľov, súrodencov ...) Cez
koho sa tebe Boh najčastejšie prihovára?
.......................................................................................................................................................
Si vnímavý na slová, ktorými sa ti iní prihovárajú?
.......................................................................................................................................................
Ako reagoval Héli, keď mu Samuel oznámil Boží zámer s jeho synmi?
.......................................................................................................................................................
Vieš prijať kritiku?
.......................................................................................................................................................

15 Dávid
1. Boh prikázal Samuelovi pomazať nového kráľa, pretože Šaul sa stal nehodným tohto
postavenia. Samuel bol poslaný k Izaimu, pretože jedného z jeho synov si vyvolil za kráľa.
Bol to Dávid. Samuel by podľa zovňajška bol vybral iného z Izaiho synov. Boh mu však
vnukol ...(odpoveď nájdeš v tajničke)
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2. Dávid a Goliáš
Filištínci bojovali proti Izraelitom. Z ich radov vystúpil bojovník, oblečený do panciera,
menom Goliáš a povedal: „Vyberte si spomedzi seba jedného muža! Ak ma premôže, budeme
vašimi sluhami. Ak zvíťazím ja, vy budete slúžiť nám!“. Nikto si netrúfal postaviť sa proti
nemu. Potom ku kráľovi pristúpil Dávid a podujal sa
premôcť Goliáša. Obliekli mu kráľov pancier, avšak on sa
v ňom nevedel pohybovať. Preto si ho vyzliekol, vzal svoju
palicu, v potoku si vybral päť hladkých kamienkov, vzal svoj
prak a vybral sa smerom ku Goliášovi. Ten zvolal: „Čo som
ja pes, že ideš na mňa s palicou?“ Dávid odvetil: „Ty ideš
proti mne s mečom a s kopijou. Ja však idem v mene Pána
zástupov.“ Potom vybral kamienok, vložil ho do praku
a zasiahol ním Filištínca tak, že padol dolu tvárou. Dávid
pribehol a odťal mu hlavu. Filištínci sa potom rozutekali.
(porov. 1 Sam 17)

Odpovedz na otázky.
Čo si myslíš? Prečo Dávid premohol Goliáša hoci bol omnoho menší?
.......................................................................................................................................................
Na koho sa spoliehaš v živote ty?
.......................................................................................................................................................
Kto/čo je tvoj najväčší nepriateľ?
.......................................................................................................................................................
Ako môžeš poraziť pokušenia v živote?
.......................................................................................................................................................
3. Vymaľuj hudobný nástroj, na ktorom hrával Dávid

4. Vyfarbi z týchto vlastností tie, ktoré mal Dávid.

odvážny

závistlivý

odpúšťajúci

netrpezlivý

lenivý

plný
dôvery

5. Označ, či je daný výrok pravdivý alebo nepravdivý.
Dávid je autorom žalmov.

P

N

Dávid nikdy neodpustil Šaulovi.

P

N

Dávid bol veľmi vysoký.

P

N

Dávid premohol Goliáša.

P

N

Dávid porazil Goliáša kopijou a mečom.

P

N

Dávid hral na harfe.

P

N

6. Dávid je autorom žalmov, ktoré sa modlievame pri svätej omši. Veľmi známym je 23.
žalm, ktorý opisuje Boha ako starostlivého pastiera. Doplň do žalmu slová zo zátvorky.
(zelených, chodníkoch, pastier, menu, vodám, zlého, ísť, palica, očami, stôl, hlavu, dni,
milosť, dome)
Pán je môj ....................................., nič mi nechýba:
pasie ma na .............................. pašienkach.
Vodí ma k tichým ..........................., dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych ..............................., verný svojmu ........................... .
I keby som mal ....................... tmavou dolinou, nebudem sa báť ..............., lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja ..........................., tie sú mi útechou.
Prestieraš mi ......................, pred ....................... mojich protivníkov.
Leješ mi olej na ....................... a kalich mi napĺňaš až po okraj.
Dobrota a ......................... budú ma sprevádzať, po všetky .................. môjho života.
A budem bývať v ................. Pánovom mnoho a mnoho dní.
7. Prečítaj si text o Dávidovom veľkom previnení voči Bohu, potom odpovedz na otázky.
Dávid sa stal mocným kráľom. Jeho vojská viedol do boja vždy Joab. Dávid zasa žil vo
svojom jeruzalemskom paláci. Jedného dňa podvečer vyšiel na terasu svojho paláca. Uvidel
tam ženu, ktorá sa práve kúpala. Bola veľmi pekná. Volala sa Betsabe a bola manželkou
Uriáša, jedného z Dávidových veliteľov. Kráľ si ju pozval k sebe a zhrešil s ňou. Aby sa jeho
hriech nezverejnil, napísal Joabovi list: „Postavte Uriáša na to miesto, kde najviac zúri boj.
Potom ho nechajte osamote, aby zomrel.“
Uriáš v boji padol. Dávid sa potom oženil s jeho vdovou Betsabe. Vtedy Pán poslal
k Dávidovi proroka Nátana. Nátan povedal: „V jednom meste žili dvaja ľudia: jeden bohatý,
druhý chudobný. Boháč mal mnoho oviec, chudobný iba jednu a tú mal veľmi rád. Boháč raz
dostal návštevu. Hosťovi pripravil obed, avšak nevzal si ovcu zo svojho stáda, ale vzal ovečku
chudobného človeka a túto pripravil na hostinu.
Dávid vzplanul zlosťou a zvolal: „Ten človek, čo takto konal, musí zomrieť!“
„Ten človek si ty!“ odvetil Nátan, „dal si zabiť Uriáša, aby si si mohol vziať jeho manželku.
Preto sa meč nikdy neodvráti od tvojho domu.“
Dávid priznal: „Zhrešil som proti Pánovi.“
(porov. 2 Sam 11 – 12)

Dávid dokázal priznať, že konal nesprávne. Ako reaguješ ty, keď ťa niekto upozorní na
chyby?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Akým spôsobom Nátan upozornil Dávida na hriech?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je potrebné upozorňovať ľudí, ak robia zle?
.......................................................................................................................................................
Ako máme napomínať iných?
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Čo je ľútosť?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Aká môže byť ľútosť?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Napíš svoju vlastnú modlitbu ľútosti.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

16 Šalamún

1. Z poprehadzovaných slov poskladaj vetu, ktorú povedal Šalamún Bohu, keď sa ho
spytoval, čo si od neho žiada.
teda mi múdre daj Pane som rozlíšiť od dobré srdce vedel aby zlého
___

__

_ _ _ _,

________

_ _ _ _,

_____

__

_____

_ _ _ _ _,

___ ___

_____

_ _ _ _ _!

2. Prečítaj si príbeh o Šalamúnovom múdrom rozsudku.
Ku kráľovi prišli dve matky. Jedna obviňovala druhú: "S touto ženou bývame v tom istom
dome. V noci jej zomrel syn. Ona vymenila naše deti. Keď som sa zobudila, môj syn bol
mŕtvy. Potom som zistila, že mŕtve dieťa nie je môj syn."
"To nie je pravda!", odpovedala druhá. "Tvoj syn umrel a môj žije!"
Šalamún rozhodol: "Mečom rozdeľte žijúce dieťa, polovičku z neho dajte jednej a polovičku
druhej žene!"
"Nech nie je ani moje, ani tvoje, rozsekni ho!", zvolala druhá.
"Pane, radšej jej dajte dieťa!", povedala prvá.
Šalamún rozhodol: "Dajte ho prvej, ona je matkou!"
(porov. 1Kráľ 3, 16 - 28)

3.

Kráľ

Šalamún

postavil

v

Jeruzaleme chrám, ktorý sa stal
posvätným miestom. Izraeliti v
ňom

uložili

archu

zmluvy.

Posviacka chrámu trvala osem dní.
Komu je zasvätený váš chrám?
........................................................
....................................................

Šalamún bol mocný a bohatý. Túžba po väčšom bohatstve spôsobila, že bol neverný Bohu.
Preto ho opustila i Božia múdrosť. Vládol v Izraeli 40 rokov. Po ňom nastúpil jeho syn
Roboam a počas jeho panovania sa kráľovstvo rozpadlo. Izraeliti sa dostali pod nadvládu
cudzích národov.

17 Proroci
1. Proroci boli ľudia, ktorí ohlasovali Božie posolstvo, zvestovali vieru, povzbudzovali,
napomínali a niekedy aj predpovedali budúcnosť. Niektorí proroci predpovedali aj príchod
Mesiáša.
V tajničke sa ukrýva meno proroka, ktorý napomínal tých, ktorí neboli verní Bohu.
1

2

3

4

5
1. Jakubov brat
2. Abrahámov príbuzný
3. Abrahámov syn
.........................................................

4. Syn Adama a Evy
5. Prvý izraelský kráľ
2. Rozhodni, či je výrok pravdivý/nepravdivý.
Achab navrhol Eliášovi, aby rozhodli, ktorý boh je pravý.

P N

Achab zvolal ľud a 450 Bálových prorokov.

P N

Na skúšku si vybrali dvoch baránkov.

P N

Bálovi proroci vzývali meno Bála.

P N

Eliáš vylial na obetu 12 vedier vody.

P N

Boh vyslyšal modlitbu Bálových prorokov.

P N

3. Eliáš premohol pohanských kňazov. Ukázalo sa, ktorý boh je pravým Bohom. Achabova
manželka Jezabel preto Eliáša znenávidela ešte viac a prenasledovala ho. Eliáš sa pred
prenasledovaním ukrýval až došiel k vrchu REBHO (vylúšti prešmyčku) ................................ .
Tam sa mu zjavil Pán. V bublinách sú poprehadzované písmená možností, v ktorých mohol
Eliáš nájsť Boha. Najskôr vyskladaj slová. Potom vyfarbi bublinu, ktorá označuje správnu
odpoveď.
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http://www.bible-printables.com/Coloring-Pages/Old-Testament/10-OT-024-samson.htm

Pracovný list Rút
http://www.bible-printables.com/Coloring-Pages/Old-Testament/10-OT-025-ruth.htm

Pracovný list Dávid
http://www.bible-printables.com/Coloring-Pages/Old-Testament/10-OT-029david.htmhttp://www.onlineomalovanky.cz/Omalov%C3%A1nky-hudebn%C3%ADn%C3%A1stroje.html
http://www.omalovanky-zadarmo.sk/hudobne-nastroje/
http://www.oscadnica.fara.sk/index.php/sviatosti/spove.html

Pracovný list Šalamún
http://www.cvolomouc.cz/logos/clanok/slava-chramovej-bohosluzby

