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Slovo úvodem
Milá kamarádko a kamaráde,

držíme Ti palce, aby se Ti podařilo do tohoto sešitku nalepit všechny  
samolepky, které budeš dostávat během školního roku. Nejvíce Ti však 
přejeme, abys z příběhů Starého zákona poznal/a, že Pánu Bohu moc záleží 
na každém člověku – I NA TOBĚ. Tak jako se stará o Izraelity, tak se stará 
o každého z nás. 

Anna Skočovská

Druhá strana obálky
bez potisku



1

Izraelité se v zaslíbené zemi Kanaán začali při-
dávat k pohanům, kteří věřili vymyšleným bůžkům.  
Neprosili Hospodina o ochranu, a proto do jejich země 
vtrhli nepřátelští Midjánci. 2

Izraelité prosili Hospodina za odpuštění svého špat-
ného chování. Hospodin je vyslyšel a připravil pro ně 
plán záchrany. Vybral si k tomu mladého Gedeóna.
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3

Hospodin poslal Gedeónovi pomocníky pro boj 
s Midjánci. Sešlo se jich ale málo. Gedeón si pro-
to v yžádal od Hospodina znamení, aby se ujistil, 
       že jim opravdu pomůže zvítězit. 4

Izraelité v čele s Gedeónem vtrhli do tábora Midjánců. 
V rukou měli hliněné nádoby, ve kterých ukrývali  
pochodně, a křičeli: „Za Hospodina a Gedeóna!“  
A tak zvítězili.
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5

Samson byl známý svou obrovskou silou ukrytou 
v dlouhých vlasech. Sílu dostal od Hospodina, aby 
ochránil Izraelity před nepřátelskými Pelištejci. Úkol 
         ale Samson nesplnil. 6

Noemi se svou rodinou utekla před hladem do cizí 
země. Tam jí zemřel manžel i oba ženatí synové.  
Její snacha Rút ji měla moc ráda, a proto, když se  
Noemi rozhodla vrátit domů do Betléma, šla s ní. 
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7

Noemi a Rút žily v městě Betlémě. Rút chodila sbírat 
klasy s obilím na pole bohatého Boáze. Hospodin se 
postaral o to, aby se Boáz do Rút zamiloval a vzal si ji 
         za ženu. 8

Izraelité postavili ve městě Šílo kamennou budovu,  
do které uložili Archu úmluvy. Říkalo se jí svatyně. 
Sem putovali jednou do roka, aby si vyprosili požeh-
nání od Hospodina.
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9

Izraelita Elkána měl dvě ženy. Peninu, která měla  
několik dětí, a Chanu, která děti mít nemohla. Moc se 
tím trápila. Penina se jí kvůli tomu často vysmívala. 10

Chana se jednou šla vyplakat k Hospodinu do svaty-
ně. U vchodu se setkala s knězem Élím, který ji potěšil 
zprávou, že Hospodin jí slyší a brzy se jí narodí dítě.
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11

Hospodin vyslyšel Chaninu modlitbu a daroval jí 
chlapce Samuela. Když povyrostl, rodiče ho dovedli 
do svatyně v Šílo, aby z něj kněz Élí vychoval dobrého 
         Hospodinova služebníka. 12

Samuel jedné noci uslyšel, jak ho někdo opakovaně 
volá. Kněz Élí mu prozradil, že takto volá jedině Hos-
podin. Od té chvíle pak Hospodin k Samuelovi často 
mluvil a on mu rozuměl.
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13

Izraelité se chtěli podobat ostatním národům a mít 
krále. Přišli za Samuelem, který často mluvil s Hos-
podinem, aby jim ho uněj v yprosil. Nedbali na  
         Samuelovo varování. 14

Hospodin vybral Izraelitům za prvního krále Saula. 
Ten vládl zpočátku dobře, ale časem zpyšněl. Myslel 
 nepotřebuje radit.
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15

Hospodin ukázal Samuelovi, koho má pomazat 
za nového krále místo Saula. Byl to mladý pastýř  
David. Hospodin si ho vybral ne pro to, jak vypadal, ale 
         protože měl dobré srdce. 16

David byl v mládí pastýřem ovcí. Uměl hrát na citeru 
(hudební nástroj se strunami podobný harfě) a krás-
ně zpíval. Písním, které složil, říkáme žalmy a některé 
můžeme slyšet v kostele při mši svaté.
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17

Rodina, do které se narodil Pán Ježíš, dodržovala  
zvyky podle židovské tradice. Narozeného Ježíše při-
nesli rodiče do chrámu v Jeruzalémě a představili jej 
         Hospodinu. 18

David díky Hospodinově pomoci porazil kamenem 
a prakem obra Goliáše. Tím zvítězil nad nepřá- 
telskými Pelištejci, kteří chtěli z Izraelitů udělat své 
otroky.

18
Vánoce – oslava Ježíšových narozenin 

 a svátek Svaté rodiny 17



19

Ze Saulova syna Jónatana a Davida se stali opravdoví 
přátelé. Byli často spolu. Proto Jónatan pomohl  
Davidovi k útěku před rozzlobeným králem Saulem, 
         který ho chtěl zabít. 20

David se stal druhým izraelským králem. Měl rád  
Hospodina a snažil se ho poslouchat. Do Jeruzaléma 
nechal přenést vzácnou Archu úmluvy, aby byl  
Hospodin nablízku všem lidem.
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Po Davidovi se stal králem jeho syn Šalomoun.  
Hospodin ho obdaroval výjimečnou moudrostí. Díky 
ní dokázal rozsoudit i spor dvou žen hádajících se 
         o dítě. 22

Král Šalomoun se pustil do stavby Hospodinova 
chrámu. Na stavbě si dal obzvlášť záležet. Ozdobil ho 
zlatem a stříbrem. Do chrámu totiž měla být uložena 
vzácná Archa úmluvy.
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Do nového chrámu přinesli kněží ve slavnostním 
průvodu Archu úmluvy. Celý chrám naplnilo zvláštní 
světlo Boží přítomnosti. Šalomoun slavnost ukončil 
         krásnou modlitbou. 24

Král Achab s královnou Jezábel nařídili Izraelitům  
klanět se vymyšlenému bůžku Baalovi. Hospodinu se 
to nelíbilo, proto poslal k lidem proroka Elijáše.
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Prorok Elijáš oznámil králi Achabovi, že přijde období 
sucha. Elijáš se pak skrýval u potoka Kerítu, kam mu 
Hospodin posílal po havranech jídlo. Později bydlel 
u jedné vdovy v Sareptě. 26

Hospodin na hoře Karmel ukázal Izraelitům, že je  
pravým Bohem, který dokáže všechno. Vymyšlený 
Baal nedokáže nic. Hospodin tehdy zázračně seslal 
oheň na připravený oltář.
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27

Prorok Elijáš utekl před královnou Jezábel, která 
ho chtěla zabít. Hospodin Elijáše posiloval, aby do-
putoval na horu Choréb. Na této hoře k němu pro-
mluvil v tichém vánku. 28

Nástupcem proroka Elijáše se měl stát jeho nejlepší 
žák Elíša. Právě on byl svědkem události, kdy si vzal 
Hospodin proroka Elijáše v ohnivém voze k sobě  
do nebe.
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Prorok Elíša připomínal lidem, aby nezapomínali na 
Hospodina a poslouchali ho. Boží moc se skrze Elíšu 
projevovala v zázracích. Elíša tak pomohl chudé vdově 
         z bídy a hladu. 30

Náman přišel za prorokem Elíšou s prosbou o uzdra-
vení z malomocenství. Elíša mu vzkázal, aby se  
sedmkrát ponořil do řeky Jordánu. Náman poslechl  
a nemoc zmizela.
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O Velikonocích si připomínáme největší zázrak,  
který se kdy stal. Pán Ježíš vstal z mrtvých, a tak zví-
tězil nad smrtí. Tímto vítězstvím nám otevřel cestu do  
         nebe a my se z toho radujeme.

Velikonoce – Pán Ježíš vstal z mrtvých

32

Hospodin zjevil Izajášovi svou krásu a svatost  
v chrámě. Hospodinovou nádherou přemožený Izajáš 
se nabídl stát se jeho prorokem.
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Prorok Izajáš řekl, že se Izraelité kvůli svým hříchům 
dostanou do zajetí. Kromě toho ale také prorokoval,  
že se někdy v budoucnu narodí Mesiáš, který lidi  
        vysvobodí z hříchu a smrti. 34

Tři Izraelští mládenci neposlechli králův rozkaz,  
který nařizoval klanět se zlaté soše v Babylonu. Byli  
za to vhozeni do ohnivé pece. Hospodin je ale zachrá-
nil, oheň jim neublížil.
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Rozmařilému králi Belšasarovi se ukázala ruka píší-
cí na zeď tajemný nápis. Byl to vzkaz od Hospodina.  
Jedině Izraelita Daniel dokázal nápis rozluštit a říci,  
co znamená. 36

Daniel si trouf l neuposlechnout králův rozkaz,  
který zakazoval modlit se k Hospodinu. Byl proto 
vhozen do jámy se lvy. Hospodin věrného Daniela 
před hladovými lvy ochránil.
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Hospodin dal proroku Ezechielovi nahlédnout do 
budoucnosti. Na suchých kostech, které Božím 
dechem ožily, ukázal, že se Izraelité vrátí ze zajetí 
        domů. 38

Král Kýros dovolil Izraelitům vrátit se zpět do staré 
vlasti. Radost z návratu byla převeliká. V Jeruzalémě 
měli opravit Hospodinův chrám, který byl už mnoho 
let rozbořený.
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Ne všichni proroci splnili úkol, kter ý dostali od 
Hospodina. Také Jonáš se snažil před Hospodinem 
        skrýt, ale Hospodin ho našel i na moři. 40

Jonáš ve městě Ninive říkal lidem, že budou za své 
špatné chování potrestáni. Ninivané se polekali a hned 
se polepšili. A Hospodin jim odpustil. Jonáš z toho ale 
neměl vůbec radost.
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Izraelská dívka Ester se stala perskou královnou.  
Na radu zlého králova rádce Hamana vyšel příkaz, aby 
byli všichni Izraelité zahubeni. Ester věděla, že tomu 
musí zabránit. 42

Hospodin dal královně Ester odvahu, aby pozvala  
krále i zlého Hamana na večeři. Při ní král poznal  
Hamanovy špatné úmysly, vyplnil Esteřino přání  
a daroval Izraelitům svobodu.
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43

Hospodin poslal na zem slíbeného Mesiáše. Je jím 
Pán Ježíš, který se pro naši záchranu stal člově-
kem. Přišel, aby nám řekl, že jeho Otec nás má rád.  
        Ježíš nás dovede k němu do Božího království.

43
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