Každý den chvíli s Biblí
(příručka pro rodinné pobožnosti)

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni
ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.
Matouš 18,20
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Pár slov rodičům a dětem
… na začátek
Milí rodiče!
Máte chuť strávit každý den u Bible a ve ztišení alespoň chvíli společně – jako
rodina? Kdysi to bývalo „dobrý zvykem“, v dnešní uspěchané době je to spíš výjimkou. Ale to, že jste po takovém sešitě vůbec sáhli, naznačuje, že patříte mezi ty, kdo
by rádi tyto požehnané chvíle zařadili do rychlého koloběhu týdne.
Zažila jsem jako dítě, že u nás doma se každý večer takto rodina sešla a dodnes
vzpomínám, jak velice mne duchovně ty chvíle ovlivňovaly a ovlivnily na celý život.
Vždycky jsem se na ně těšila a nikdy jsem se nenudila. – Byla jsem úměrně svému věku konfrontována s Božím slovem, mohla pokládat rodičům otázky tam, kde
jsem čtenému biblickému textu nerozuměla, mohla jsem slyšet nebo sama někdy
říct zkušenost víry, kterou jsem ten den prožila. Bible i sdílená víra se mi tak stávaly
srozumitelnějšími a konkrétnějšími. Prostě mi patřily do života.
Přála bych vám i vašim dětem, aby každodenní čas rodinných pobožností byl požehnaným spočinutím „U Ježíšových nohou“ (Marie si vyvolila tu lepší stránku, než
uhoněná Marta) a zdrojem sil do všedního života.

Milé děti!
Máte rády napínavé příběhy? Rády čtete? Dozvídáte se nové věci? Rády soutěžíte, luštíte hádanky? Pak je tenhle sešit právě pro vás! Má být vaším pomocníčkem
při pravidelném čtení z Bible i zábavou. Nejlepší bude, když u toho budou všichni
členové vaší rodiny (pokud nebude pes či kočka rušit). Dokonce můžete zkoušet
své rodiče – což se tak často nestává, že?
Ale i kdyby někdo z vás náhodou četl Bibli z rodiny sám, nevadí. I to je fajn a krásně se to zvládne. Když nebudeš něco vědět, nezoufej! Nikdo neví vždycky všechno.
Na konci sešitu jsou řešení otázek a hádanek.
Tak s chutí do toho! Uvidíš, že i biblická kniha Skutků stojí za to!
Každý den přečti určený kousek – něco jako když otevíráš okénka adventního
kalendáře s čokoládičkami. Ani o den dřív ani o den později. Tak si to vychutnej!
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Ježíš odchází do nebe
Přečti si:
Skutky 1,1-14
Otázka:
Komu byla napsána kniha Skutků?
Odpověď si můžeš vyluštit v tajence.

1. Kolik dnů po vzkříšení ještě
Pán Ježíš učil učedníky?
2. Ke komu se potom vrátil?
3. Které město neměli učedníci
opustit?
4. Jakým způsobem křtil lidi Jan
Křtitel?
5. Pánu Ježíši říkali Mistře.
Jak se říká dnes tomu, kdo
učí studenty?
6. Učedníci se ptali Pána Ježíše,
jestli chce obnovit království
pro:
7. Co Pán Ježíš slíbil, že učedníci
dostanou od Ducha Svatého?
8. Když Pán Ježíš odcházel do
nebe, zakryl ho:
9. Pán ježíš odešel do nebe
z hory, která se jmenuje:
10. Když se učedníci vrátili už
bez Pána Ježíše do Jeruzaléma, co dělali?
(Tajenku čti ve zvýrazněných políčkách od shora dolů.)
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Náhrada za Jidáše
Přečti si:
Skutky 1,15-26
Otázky:
1) Koho na Ježíše přivedl Jidáš?

______

2) Co znamená slovo hakeldama, které souvisí s Jidášovou smutnou smrtí?

______ ____

3) Pro losování vybrali dva náhradníky. Jeden se jmenoval Matěj a druhý Josef Barsabas, kterému se také
říkalo

______

4) Co předcházelo losování?

_________

5) Co bylo na obou kandidátech nejdůležitější (proto
je měl vybrat Pán Bůh a ne lidé)?

_____

(Nápověda pozpátku: ežárts, elop évavrK, sutsuJ, abtildom, ecdrs)
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