Jméno:

Třída:

Číslo pracovního listu:

BIBLE: Poselství a základní rozdělení
Bible se dělí na dvě části: …………………………………………………... a ………………………………..……………………………
Starý zákon obsahuje …………knih

Zachycuje v nich dějiny izraelského lidu a jeho vztahu s Bohem. A na jejich základě nám dává poznat,
jaký je Bůh, jaký je člověk a jaký je Boží plán s člověkem. Je to plán spásy.

Starý zákon se skládá ze čtyř částí: Knihy Mojžíšovy, Historické knihy, Prorocké knihy a Mudroslovné
knihy.
Úkol: Spojte čarou názvy knih s texty v rámečku tak, jak k sobě patří.

Knihy Mojžíšovy

Protože lidé na Boha často zapomínali, posílal jim své
proroky, kteří měli lidu přinášet Boží slovo. Proroci
lidem připomínali, že mají důvěřovat jedině Bohu,
modlili se za lid, přinášeli Boží varování nebo útěchu,
připomínali Boží lásku

Historické knihy

Ve formě přísloví, žalmů a písní obsahují moudrost o
životě, jeho radostech i bolestech a také o Boží
moudrost, velikosti a lásce.

Prorocké knihy

Tyto knihy obsahují vyprávění o stvoření světa a
člověka, o praotcích izraelského národa, otroctví
v Egyptě, vysvobození, putování pouští do zaslíbené
země.

Mudroslovné knihy

Tyto knihy vypráví o dobývání zaslíbené země,
představují nám příběhy velkých izraelských soudců a
králů, a také připomínají, jak mnohokrát lid Boha
zrazoval.

Nový zákon obsahuje ……….… knih.
Úkol: Dopište k jednotlivým údajům správné názvy:

Život a zmrtvýchvstání Ježíše
z Nazareta, Božího Syna.

Podávají zprávu o počátcích
církve.

Doprovázeli lidi na jejich
cestě víry. Je jich celkem 21.
Prorocká vidění konce světa
a konečné bitvy proti zlu.

Úkol: doplňte:
Nový zákon přináší radostnou zprávu o tom, že přišel Mesiáš, který osvobodil lidstvo od otroctví
hříchu, a s ním na zem přišlo Boží království. Tím Mesiášem je ……………………..

Základní poselství Bible je shrnuto v této modlitbě:
Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti a lásce.
Člověka jsi stvořil k svému obrazu a svěřil jsi mu celý svět, aby vládl nade vším tvorstvem a sloužil
jedině tobě, svému Stvořiteli. A když ti člověk odepřel poslušnost a ztratil tvé přátelství, tys ho
nenechal napospas smrti. Slitovával ses nad lidmi a pomáhal jim, aby tě hledali a nacházeli.
Častokrát jsi jim nabízel smlouvu a kázáním proroků je učil očekávat spásu. A tak jsi, Otče, miloval
svět, žes k naší spáse poslal svého jediného Syna, když přišla plnost času. Mocí svatého Ducha se
stal člověkem, narodil se z Panny Marie, žil náš život a podobal se nám ve všem, kromě hříchu.
Chudým zvěstoval spásu, zajatým vykoupení, zarmouceným radost. A naplnil tvou vůli a byl poslušný
až k smrti kříže; svou smrtí smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. A abychom už nežili sami
sobě, a žili pro něho, tvého Krista, pro nás ukřižovaného a vzkříšeného, poslal jako svůj první dar
těm, kdo uvěřili, tvého svatého Ducha; a ten dále koná ve světě jeho dílo, všechno naplňuje
a posvěcuje.

Úkol: Podtrhněte v modlitbě všechna slova, která vypovídají o tom, jaký je Bůh.

