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Jméno: 

_______________________________________

 
„Světlem pro mé nohy je tvé slovo,  

osvěcuje moji stezku.“  
 

Žalm 119,105 
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BIBLE—BOŽÍ DOPIS 
 
Víte, že …:  
• Bible se v Guinnesově knize rekordů objevuje celkem třikrát  
• Bible byl vůbec první knihou tištěnou mechanicky (strojem) 
• Pod názvem Gutenbergova Bible je jedním z 21 zachovalých tisků z této 

dílny a je nejdražší knihou, která byla kdy prodána. Při dražbě r. 1978 její 
cena vyšplhala až k částce ………………………………. (viz tajenka) liber.  

• Bible je také nejrozšířenější kniha na světě. V letech 1815 až 1975 dosáhla 
2 a půl miliardy výtisků.  

• Od vynálezu knihtisku byla Bible vytištěna v 1760 jazycích či nářečích.  
• Bible je nejčastěji doložený starý text na světě. Například jen rukopisů No-

vého zákona se dochovalo kolem 13 000 zlomků.  
• Bible je dílem mnoha pisatelů (lidí), které Bůh vedl. Je napsáno, že Bible, je 

„vdechnutá Bohem“.  
• Bible nebyla napsána česky. Starý zákon byl naspán hebrejsky, Nový zákon 

řecky nebo aramejsky (řečí, kterou mluvil i Pán Ježíš). 
(převzato z Jak k nám přišla Bible.) 

Tajenka vám prozradí částku, za kterou byla Gutenbergova Bib le prodána:  
 

1. Která kapitola z celé Bible je nejkratší?  
2. Kolik knih tvoří Nový zákon?  
3. Kolik knih tvoří celá Bible?  
4. Kolik je knih Mojžíšových?  
5. Přečti si verš ze Skutků 1,15 a napiš, kolik lidí se v sešlo po Ježíšově na-

nebevzetí v Jeruzalémě.  
6. Napiš počet (číslo) lidí, kteří se dostanou do nebe i bez Krista a jeho od-

puštění.   
7.  Kolik kapitol má kniha Žalmů?  
 

     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     



 Rohozec 2007 

OBJEV STOLETÍ 

 Jednoho dne na přelomu roku 1946-47 byl 
učiněn šťastnou náhodou objev století. Be-
duín, který hlídal ovce na svazích Mrtvého 
moře, si všiml otvoru v útesu. Hodil do něj 
kámen a uslyšel divný zvuk. Začal tam pát-
rat a zjistil, že jeskyně je plná různých džbá-
nů a střepů. Beduín Muhammed nevěděl, 
co s nimi udělat. Nejprve o ně nikdo neměl 
zájem. Avšak když se dostaly do rukou ar-
cheologů, nastalo pozdvižení. Začalo pátrá-
ní po dalších starých úkrytech starých ruko-
pisů a byly objeveny mnohé svitky. Kmen 
beduínů tak velmi zbohatl.  
Svitky pocházely z knihovny židovské po-
spolitosti, která žila na březích Mrtvého mo-
ře přibližně v Ježíšově době. Když roku 68 
po Kristu obsazovali Římané Palestinu, ulo-
žili tito Židé své vzácné ru-
kopisy Bible do džbánů, a ty 
pak před nepřáteli ukryli v 

těžko přístupných jeskyních nad Mrtvým mořem.  
V Kumránu byly nalezeny opisy všech starozákonních knih kromě 
Ester. Nalezené rukopisy byly asi o 1 000  let starší než ty dosud 
známé. Avšak v jejich znění je překvapně málo rozdílů a to jen do-
kazuje, jak pečlivě písaři pracovali.  
(Převzato z knihy Jak k nám přišla Bible) 
 
 
Napiš, co je to: 
 
• RUKOPIS 
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
• BEDUÍN 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
• ARCHEOLOG 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Zakresli do mapy naleziště starodávných svitků. Pomoc jistě najdeš na internetu.  

 Svitek od Mrtvého moře 
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CO JE TO BIBLE?  
 

Rozluštěte kód a vzkaz:  

  

 

 
BIBLE, TO JE BOŽÍ DOPIS     
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JAKÁ JE BIBLE?  
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JOZUE 

JOZUE - byl muž, který se nezalekl vysokých mužů (obrů), když byl vyslán, aby 
obhlédl zemi. Byl to muž plný víry a oddanosti Bohu.  
Narodil se v Egyptě v době, když Izrael otročil egyptskému faraónovi a vyráběl 
cihle. Po vyjití z Egypta se stal Mojžíšovým pomocníkem a doprovázel například 
Mojžíše na horu Sínaj (Ex 33,11). Dostal také na starost svatostánek (Ex 33,11) 
Během bojů prokázal, že je schopným vojevůdcem (Ex 17,9-13). Patřil Bohu a 
Bůh ho vedl. Když Mojžíš zemřel, převzal Jozue vedení, zodpovědnost za izrael-
ský národ a přijímal Boží příkazy. Jeho úkolem bylo přivést národ do Bohem za-
slíbené země a usadit se v ní.  
 
Jeho jméno JOZUE  znamenalo „__ __ __ __ __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ 
__.“ (zjistěte pomocí tajenky) 

HLAVOLAM 
 

V následujících větách poznáte některé rozkazy a zaslíbení, které dal Bůh Jozuo-
vi před vstupem do zaslíbené země. Správné znění napište na řádky. Pokud je to 
rozkaz, napište na konec řádku R. Je-li to zaslíbení, pak napište Z.  
 
1. .imez oulec máv mesj laD. _________________________________________ 
 

2. .ecinarh énsaj ám ěmez ešaV ______________________________________ 
 

3. .ívatsopen ěbot itorp es odkin, euzoJ _________________________________ 
 

4. .mítsupoen ět ydkiN ______________________________________________ 
 

5. .ýntadu a ýndohzor ď uB __________________________________________ 
 

6. .ěnokáz v ej oc, ešv ňlP ___________________________________________ 
 

7. .icon v end ev mín dan jemíjzoR ____________________________________ 
 

 
(převzato z Učíme se spolu, R 2, S 1, str. 6) 
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JOZUE 
 
Vyber, které výroky jsou pravdivé a rozlišuj písmeny P (pravda) a N (nepravda).  
 
1. Po smrti Mojžíše promluvil Hospodin k Jozuovi a řekl: Mojžíš, můj služebník, ze-
mřel. Proto ti nyní přikazuji, vraťte se zpět do Egypta, do domu otroctví.“   ___ 
 

2. Hospodin, Bůh Izraele, promluvil k Jozuovi a řekl mu: „Jako jsem byl s Mojžíšem, 
budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě.“     ___ 
 

3. Jozue, syn Núnův, vyslal potají do města Jericha dva své muže jako zvědy.   ___ 
 

4. Tito zvědové se ukrývali na střeše domu jedné počestné ženy jménem Ráchel.  
___ 
 

5. Zvědové nakonec byli přistiženi a uvrženi do jerišského vězení, odkud však udat-
ní zvědové v noci utekli.            ___ 
 

6. Izraelci přešli rozvodněnou řeku Jordán po suchu.       ___ 
 

7. Izraelci poslechli Hospodinův rozkaz a obcházeli hradby Jericha po 8 dní, než 
spustili válečný křik.             ___ 
 

8. Všichni obyvatelé Jericha byli zabiti. Nikdo z nich nepřežil.     ___ 
 

9. Akán byl člověk, který odnesl z Jericha věci propadlé klatbě a byl proto s celou 
svou rodinou ukamenován.           ___ 
 

10. Izraelci uzavřeli smlouvu s obyvateli Gilgádu, kteří je přelstili.    ___ 
 

11. Izraelci si bojem získávali další území. Bůh při jednom z bojů dokonce vrhal s 
nebe balvany.              ___ 
 
12. Když se Izraelci usadili v zaslíbené zemi, svolal Jozue všechny izraelské kmeny 

 

HRADBY JERICHA 
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 Kruhová tajenka - tato pavučina v sobě ukrývá prohlášení, které Jozue ve svém 
stáří řekl:. Napište, jak tento výrok zní:  
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOZUE 

ZVUK POLNICE    
 
Najdi cestu, aby se polnice ozvala. 
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JEŽÍŠ 

Spojte starozákonní zaslíbení s novozákonním naplněním podle Matou-
šova evang.: 

 KDO JE JEŽÍŠ?  

Z tajenky se dozvíte, kdo byl Ježíš. Začněte v levém dolním okraji a postupujte ve 
směru hodinových ručiček.  
 
Napište, kdo to o Ježíši řekl? ________________________________________ 



 Rohozec 2007 

JEŽÍŠ VERSUS SATAN 

Ježíš byl na poušti pokoušen satanem, který mu lhal a nabízel věci, které mu nepat-
ří. Ježíš dokázal satanu čelit Biblí, Božím slovem. Tvým úkolem je spojit biblické 
verš se satanovými úskoky.  

JEŽÍŠ A DĚTI 

Vyškrtej všechna X a napiš, jak zní to, co ježíš řekl. Co nám tím chtěl 
Ježíš říct? Své vysvětlení napiš pod verš, který jsi objevil.   
 
XXAXXXMEXXXNXPXXRXXXAXVXXXÍXMXXVXXXÁXMXXJXXSXXT 
XXXLIXXŽXXXEXSXXEXXXXNXEXXOXBXXXRXXÁXXXTXXÍXXXXTX 
XEXNXXXEXXBXUDXXXEXXTXXXXXEXJXXAXXXXKXXOXDXXETX 
IXXNXEXXXVXEXXJDXXXEXXXXTXEXXDXOXXXKXXXRXÁXXXLOX 
XXXVXSXXTXVXXÍXXXNXXEXBXXXEXSXXXKXXXÉXXXXXHXXOXX. 
 
 
Znění: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Vysvětlení:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Z biblického textu zapsaného u Lukáše 19 se ztratila některá slova. Nejděte je:  
 

VJEZD DO JERUZALÉMA 
 
Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do ____________________. Když se 
přiblížil k ________________ a k Betanii u hory, která se nazývá ______________,  
poslal _________ ze svých učedníků a řekl jim: „___________  naproti do vesnice, 
a jak do ní vejdete, naleznete _______________ oslátko, na němž dosud nikdo z 
lidí _________________. Odvažte je a přiveďte! Zeptá-li se vás někdo, proč je od-
vazujete, odpovězte mu: _________________________.“  
Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když _________________ odvazovali, 
řekli jim jeho __________________: „Proč to oslátko odvazujete?“ Oni odpověděli:  
„___________________________.“ Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své  
_________________ a Ježíše na ně posadili. A jak jel, _____________________ 
mu své pláště na cestu. Když se přiblížil ke svahu __________________ hory, po-
čal celý zástup __________________ radostně a hlasitě _______________ Boha 
za všechny mocné činy, které viděli. Volali: „Požehnaný ___________, který přichá-
zí ve jménu _____________________.“ 

JEŽÍŠ 
 

Ježíš řekl, že je jedinou cestou k životu. Najděte cestu k Ježíši.  
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JEŽÍŠ - JERUZALÉM, KDE STRÁVIL SVÉ POSLEDNÍ DNY 
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NEHEMJÁŠ 

Poskládejte jména z poházených slabik:  
 
Chana  - ham _____________ Sanba  - jáš _______________ 
Tóbi    - id _____________ Pa   -kob _______________ 
Je   - lat _____________ Ezd   - sef _______________ 
Jo   - jáš _____________ Já   - ní _______________ 
Nehem  - žíš _____________ Abra   - vel _______________ 
Dav   - náš _____________ Jo   - ráš _______________ 
 

Nehemjáš - kdo to byl?  

Vyškrtejte nepravdivá slova:  
 
„Nehemjáš žil v zajetí a pracoval jako kucha ř/číšník na královském dvoře v Šúša-
nu/Babylón ě. V té době byl perským králem Achašveróš/ Artaxerxes . Nehemjáš 
se od svého bratra/kamaráda Tóbijáše/Chananího dozvěděl o potupném posta-
vení města Jeruzaléma/Jericha a navrátilců ze zajetí. V hlubokém zármutku nad 
touto situací se obrátil v modlitbě k Bohu a připomínal mu jeho minulost/
zaslíbení . Po čtyřech/t řech měsících si král Achašveróš/Artaxerxes povšimnul, 
jak je Nehemjáš ztrápený. Když zjistil, co je příčinou, dal Nehemjášovi mnoho pe-
něz/svolení k cestě do Jeruzaléma/Jericha . Když tam Nehemjáš dorazil, zjistil, 
jaká je situace, a povzbuzoval/napomínal Židy, aby pokračovali v budování do-
mů/hradeb.  To vyprovokovalo okolní sousedy/místodržitele k silnému odporu/
povzbuzování . Nehemjáš jejich snahám čelil pevnou vírou/paží a často se modli-
l/bojoval .“ 
 
Vylušti tajenku a zjisti, jak se jmenovali Nehemjášovi nep řátelé při 
stavbě hradeb:  
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NEHEMJÁŠ 

Doplňte odpovědi:  
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PAVEL - CO O NĚM VÍME?  

Napište seznam dopisů, které Pavel napsal a jsou součástí Nového zákona:  
 
___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Doplňte, co o něm z Bible víme:  
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PAVEL - NA CESTÁCH  

 

Najdi správnou cestu pro Pavla a Akvilu s Priscilou do Korintu:  
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