PRACOVNÍ LIST K 80. LEKCI (Kniha Jeremjáš a Pláč Jeremjášův)
Úkol 1: Zařaď knihu Jeremjáš a Pláč Jeremjášův do správné skupiny knih Bible (zakroužkuj).
Jeremjáš: KNIHY HISTORICKÉ KNIHY BÁSNICKÉ (SPISY) KNIHY PROROCKÉ KNIHY ZÁKONA
Pláč: KNIHY HISTORICKÉ KNIHY BÁSNICKÉ (SPISY) KNIHY PROROCKÉ KNIHY ZÁKONA

Úkol 2: Zakroužkuj, kolik kapitol mají uvedené knihy Bible.
Jeremjáš
Pláč Jeremjášův

22
3

32
4

42
5

52
6

62
7

Úkol 3: Doplň správně jména judských králů, za jejichž doby Jeremjáš prorokoval. Odpovědi
najdeš ve 22. kapitole knihy Jeremjáš. První písmenko jména je vyznačeno tučně.
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Úkol 3: Spoj správně dva sloupce – o čem je kniha Jeremjáš.
KAPITOLA 1

popis Jeremjášovy činnosti a utrpení (jak byl ve studni aj.)

KAPITOLY 2-25

proroctví proti okolním pronárodům

KAPITOLY 26-45

povolání proroka Jeremjáše

KAPITOLY 46-51

popis dobytí Jeruzaléma Babylóňany

KAPITOLA 52

proroctví proti Jeruzalému a Judsku

Úkol 4: Napiš vlastními slovy, co je poselstvím knihy Jeremjáš. Jaký trest (jaké tresty) měly
přijít na judský lid a za co?

Úkol 5: Zakroužkuj správnou odpověď týkající se toho, o čem je kniha Pláč Jeremjášů.
Jeremjáš plakal protože:
a) byl osamělý b) nikdo nevěnoval pozornost jeho slovům c) byl zničen Jeruzalém d) byl
vězení a bál se smrti (nechtěl umřít)

Úkol 6: Jeremjáš byl několikrát za život vězněn kvůli tomu, že byl poslušný Bohu a hlásal jeho slovo.
Bůh jej však vysvobodil. Najdi pro Jeremjáše cestu z vězení.
vězení

svoboda
Úkol 7: Jaké podobenství použil Jeremjáš ve svých proroctvích vůči judskému království? Napiš, které
věci k tomu použil, můžeš je i nakreslit. Pokud dokážeš, napiš i co daný obraz znamenal.
Co použil? (popis/nákres)
kap.13

Co to znamenalo?

kap. 18
kap. 19
kap. 24
kap. 27

Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v knize Jeremjáš (ve vybraných kapitolách).
1. Ve které kapitole knihy Jeremjáš prorok
předpovídá příchod Mesiáše (Ježíše) a ke komu
jej přirovnává? (kapitola začíná dvojkou)
2. Jak se jmenoval člověk, který dal Jeremjáše
do vězení, a ještě mu tam něco provedl? Co
přesně? (kap. 20)
3. Kde Jeremjáš málem přišel o život a kdo jej
odtamdud zachránil? (kap. 37-38)
4. Co měl Jeremjáš v životě zakázané Pánem
Bohem? Co nesměl nikdy udělat? (kap. 16)
5. Jak se jmenoval prorok, který vystupoval
proti Jeremjášovi a chtěl jeho proroctví označit
za lživé? (kap. 28)
6. Jak se jmenoval písař, který napsal část
proroctví Jeremjáše? (kap. 36)

