PRACOVNÍ LIST K 45. LEKCI (Samson)
Úkol 1: Vybarvi správnou odpověď ke každé otázce.
Kdo zvěstoval rodičům Samsona jeho
narození?
Co bylo hlavním důvodem toho, že si
Samson vybral dívku z Timny za ženu?
Kolik dní dal Samson mužům na to, aby
uhodli jeho hádanku?
Kolik lišek pochytal Samson, když se chtěl
pomstít Pelištejcům?
Čím spoutali judští muži Samsona, aby ho
vydali Pelištejcům?
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Co dostala žena, kterou Samson miloval
za jeho zradu?
Co udělali Pelištejci Samsonovi po jeho
zatčení?
Který zázrak Bůh pro Samsona udělal?

1100 šekelů
stříbra
vyřízli mu
jazyk
uzdravil ho z
nemoci

1100 šekelů
zlata
usekli mu uši

novými
tětivami od
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věřila v Boha

Úkol 2: Spoj správně jednotlivé rady Samsona o tom, jak ho zbavit síly, tak, jak je postupně říkal ženě,
do které se zamiloval.

Úkol 3: Nakresli nějaký výjev ze Samsonova života a popiš stručně, cos nakreslil/a.

Úkol 4: Napiš (do levé části tabulky) chyby, které Samson za svůj život udělal, a do pravé části napiš,
jak by to měl udělat správně (co by bylo správné, lepší jednání).
CHYBA, CHYBNÉ JEDNÁNÍ

SPRÁVNÉ, LEPŠÍ ŘEŠENÍ

Úkol 5: Rozšifruj 4 vlastnosti, které má pravá láska - co dělá (jaká je) a dokonči větu

DŽÍYVR

ĚVÍŘ

ÁM DJNĚAI

TVÁRYV

AŤ SE DĚJE COKOLIV (PRAVÁ) LÁSKA:

________________________________________________________
Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v knize Soudců, kapitolách 13-16.
Otázka
1. Jak dlouho utlačovali Pelištejci Izrael, než Bůh
povolal Samsona?
2. Jaký zvláštní dar měl Samson?
3. Samson byl Boží zasvěcenec – co nesměl
dělat?
4. Koho Samson zabil, když šel za svou budoucí
ženou a co zvláštního z této mrtvoly později
jedl?
5. O co se Samson vsadil s Pelištejci, když
neuhodnou zvláštní hádanku?
6. Jak se pomstil Samson Pelištejcům za to, že
mu nedali za ženu dívku, kterou chtěl?
7. Kolik mužů zabil Samson oslí čelistí?
8. Jak projevil Samson svou sílu, když odcházel
jednou od nevěstky?
9. Jak se jmenovala žena, do které se Samson
zamiloval, a která ho potom podvedla?
10. Jak se jmenoval bůh (modla) Pelištejců?
11. Kdy zabil Samson nejvíce Pelištejců a kolik
minimálně to bylo?

Odpověď

