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V předchozí hodině jsme pracovali s chvalozpěvem tří 

mladíků v ohnivé peci. Kniha, do které lidé vtiskli to, co 

s Bohem po mnoho generací prožívali, se nazývá Bible.  

Mnoho o ní už víte. Například to, že byla napsána lidmi, kterým říkáme 

svatopisci, že vznikala po staletí, že se rozděluje na Starý zákon a Nový Zákon. 

Starý zákon vypráví příběhy od stvoření světa přes vyvolení Izraelského národa, až 

k jeho nelehkému údělu mezi ostatními národy. Nový zákon pak mluví o životě, 

smrti a vzkříšení Ježíše Krista, Božího Syna a o tom, jak se zvěst o něm šířila světem. 

Obě části Bible obsahují dohromady 73 knih. 

My se nyní budeme zabývat jen Novým zákonem. Tvým úkolem bude  

na druhé straně listu toto: 

- mít po ruce Bibli tzv. ekumenický překlad. Pokud takovou doma nemáte, 

můžeš si ji stáhnout do mobilu jako aplikaci, nebo s ní pracovat online, 

například z tohoto webu: http://www.biblenet.cz/ 
 

- je třeba, abyste si osvěžili hledání v Bibli. Tzv. odkazy obsahují na prvním 

místě zkratku názvu knihy, najdeš jí buď v obsahu vytištěné Bible, nebo 

v roletce aplikace. Následující číslo označuje kapitolu v knize a další číslo pak 

verše. Buď jeden, nebo i více. 
 

- práci začni tím, že najdeš ve Starém zákoně dlouhý žalm 119 a v něm verš 

105. Poslední 3 slova tohoto verše vepíšeš do rámečků na horní polici listu. 
 

- ve druhé polici najdeš všechny knihy Nového zákona. Spočítej je, číslo vepiš 

do kruhu a pak barevně odliš jednou barvou 4 evangelia a jinou Skutky 

apoštolů. Další barvou pak Pavlovi listy ležící na sobě a konečně i listy 

ostatních apoštolů. Jako poslední knihu vybarvi i zjevení Janovo, kterou 

Nový zákon končí. 
 

- Pak už tě jen čeká vyhledávání šesti biblických textů, které září jako paprsky 

oné svítily, kterou je pro křesťany právě Písmo svaté Nového zákona. Sedmý 

text v otevřené knize hledat nemusíš, protože písmenka v rámečcích ti ho 

vytvoří. 

 

Přeji hodně úspěchu v práci! 

 

http://www.biblenet.cz/


 


