PRACOVNÍ LIST K 81. LEKCI (Kniha Ezechiel)
Úkol 1: Zařaď knihu Ezechiel do správné skupiny knih Bible (zakroužkuj).
HISTORICKÁ KNIHA

BÁSNICKÁ KNIHA MALÍ PROROCI

Úkol 2: Zakroužkuj, kolik kapitol má kniha Ezechiel.

18

VELCÍ PROROCI

28

38

48

KNIHA ZÁKONA

58

Úkol 3: Zakroužkuj význam jména Ezechiel.
BŮH POTĚŠUJE

BŮH POSILUJE

BŮH MILUJE

BŮH JE BLÍZKO

BŮH VIDÍ

Úkol 4: Rozlušti (dej písmenka do správného pořadí), proti kterým národům (krajinám,
místům) mimo Judsko prorokuje Ezechiel a ohlašuje i jim Boží soud.

MÓAM ____________ ÁMOB ____________
DMEÓ __________ RTÝ
_______
LETŠPIAE _______________
DSÓIN __________ GTEYP ___________

Úkol 5: Spoj správně dva sloupce – o čem je kniha Ezechiel.
1. - 3. KAPITOLA

Ezechiel popisuje nový chrám a nové město Jeruzalém

4. - 11. KAPITOLA

Ezechiel vidí boj Boha a jeho nepřítele Góga ze země Mágog

12. - 24. KAPITOLA

Bůh volá lid k pokání a nabízí jim nový život, chce sám být jejich pastýřem

25. - 32. KAPITOLA

Ezechiel prorokuje proti Judsku (např. přirovnává k jej k nevěrné ženě)

33. - 37. KAPITOLA

Ezechiel prorokuje proti okolním národům Boží soud

38.-39. KAPITOLA

Boží sláva opouští město, popis soudu (zničení Jeruzaléma)

40.-48.KAPITOLA

Ezechiel vidí Boží slávu a je povolán za proroka

Úkol 6: Napiš, která proroctví z knihy Ezechiel si pamatuješ (co z knihy Ezechiel si pamatuješ,
jaké obrazy Ezechiel používá ve svých proroctvích).

Úkol 7: Rozlušti verš, kde Bůh říká skrze proroka Ezechiele povzbuzení svému lidu v zajetí.

Klíč k řešení:

Úkol 8: Doplň slova do textu z listu apoštola Petra, který také hovoří o novém nebi a nové
zemi pro všechny, kdo svěřili svůj život Bohu a poslouchají ho. Nápověda: 2. list Petrův,
3.kapitola
Tehdy _________s rachotem zaniknou, _________ se žárem roztaví a země se všemi _______činy bude
postavena před _______. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a ________ musíte žít vy, kteří
dychtivě očekáváte příchod ______________! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.
Podle jeho slibu čekáme nové ________a novou ________, ve kterých přebývá _______________.
SLOVA: zemi - vesmír - Božího dne - zbožně - nebesa - nebe - spravedlnost - lidskými - soud

Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v knize Ezechiel (ve vybraných kapitolách).
1. Kolik let měl Ezechiel, když byl povolán Bohem? (kap.
1)
2. Jak se jmenoval průplav, u kterého byl Ezechiel
povolán jako prorok? (kap. 1)
3. Kolik dní celkem musel Ezechiel ležet na boku (levém i
pravém) na znamení trestu pro Izrael? (kap. 3)
4. Jaká jména uvádí Ezechiel jako příklady věrných
(spravedlivých) mužů, kteří svou věrností zachrání jen
sebe? (kap. 14)
5. Jak Ezechiel označuje (pojmenovává) Božího nepřítele,
se kterým na konci věků bude sveden boj a ze které země
pochází? (kap. 38-39)
6. Kolik loktů bude měřit nový Jeruzalém kolem dokola, o
kterém hovořil Ezechiel? (kap. 48)

