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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

B2

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná
událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

Pán Ježíš byl spolu se svými učedníky pozván na svatbu. Na svatbu byla také
pozvána jedna důležitá osoba.

O: Napiš první písmeno každého obrázku a zjistíš její jméno:

Svatba se konala v malém městečku v Galileji.

O: Vynech svatební zvonečky a vypiš písmena:K Á N A
Jméno toho městečka bylo

.

1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno
Přečti si: 
Jan 2,1-11

Klíčový verš: 
Jan 2,5

Popros někoho, aby Ti
pomohl verš najít.
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Když byla svatba v plném proudu, zásoba vína se vyčerpala. Co teď budou dělat? 
Pro hosty to bude zklamání! Marie měla velmi dobrý nápad. Napřed řekla o problému 
Ježíši, a pak řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám řekne.“  

O: Vybarvi písmenka:

Byla to dobrá rada. Poslouchat Pána Ježíše je velmi důležité.

Poblíž stály obrovské nádoby.

O: Spočítej nádoby a napiš na jednu z nich výsledek:

Pán Ježíš přikázal služebníkům, aby naplnili nádoby
vodou. Dalo to hodně práce, ale služebníci udělali
přesně to, co jim Ježíš řekl. Naplnili nádoby až po okraj.
„Teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby,“ 
řekl jim Ježíš. Voda už nebyla vodou! Proměnila se ve:

O: Vybarvi všechna políčka s tečkou:

Když hosté ochutnali, všichni se shodli, že je to NEJlEPŠÍ víno! Toto byl první zázrak Pána Ježíše.
Použil svou moc, a tak vyřešil jejich problém. Nebylo snad dobře, že udělali přesně to, co jim
Ježíš nakázal? Kdyby neposlechli, problém by se nevyřešil. My máme také velký problém. Naše
hříchy nás vzdálily od Boha, ale on nás miluje. Dal Pána Ježíše, aby se stal naším Spasitelem.

O: Vybarvi písmenka:

Musíme mu důvěřovat a poslouchat ho 

tak, jak to udělali služebníci na svatbě. Jedině tak se zbavíme našeho problému.

CElKEM:
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„Udělejte, cokoli
vám řekne.“
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JMÉNOB2poznejBibli
biblické příběhy pro mladší žáky

Jednoho dne se Pán Ježíš vrátil do města, kde proměnil
vodu ve víno. To město se jmenovalo Kána. Jeden
významný muž, královský úředník, uslyšel, že Pán Ježíš přijel
do města. Proto se vydal ze svého bydliště v Kafarnaum 
do Kány za Ježíšem. 

Byla to dlouhá cesta, přibližně 32 kilometrů, ale tato
vzdálenost muže neodradila. Jeho syn byl velmi nemocen a
on chtěl Ježíše požádat, aby s ním šel do Kafarnaum a
vyléčil ho.

O: Dopiš do vlajek jména měst: 

Když muž přišel do Kány, našel Ježíše a
prosil ho, aby šel rychle s ním, než jeho syn
zemře. Jak vyčerpaný a plný strachu musel
tento otec být! Pán Ježíš ho nenechal čekat
a ani po něm nechtěl žádné složité věci.
Jednoduše řekl:

O: Vybarvi písmenka:„Jdi, tvůj syn žije.”
Jan 4,50

2. příběh: Ježíš uzdravuje nemocného chlapce
Přečti si: 

Jan 4,46-54

Klíčový verš: 
Jan 4,50

Popros někoho, aby Ti
pomohl verš najít.
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poznejBibli

CElKEM:

Královský úředník vzal Pána Ježíše za slovo. Měl v něho takovou důvěru, že ho ani
nepřesvědčoval, aby šel tu dlouhou cestu do Kafarnaum s ním. Vydal se tedy na zpáteční cestu.
Pán Ježíš si naši důvěru zaslouží. On miluje každého z nás tak moc, že dal svůj život, aby nám
byly odpuštěny hříchy. Ujisti se, že mu také důvěřuješ. 

Ještě když byl královský úředník na cestě, potkal své služebníky. Ti mu sdělili radostnou  zprávu,
že se jeho synu už daří dobře. Služebníci dokonce věděli, kdy se to stalo. Otec chlapce si
vzpomněl, že to bylo přesně v tu hodinu, kdy mluvil s Ježíšem. 

O: Doplň věty:

Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho s  __  __  __  __  __  __  __  __  __  . Přinesli 

mu r  __  __  __  __  __  __  __  __  zprávu. Řekli, že se synovi už daří __  __   __  __  __.

Celá rodina byla tak šťastná! Všichni si byli jisti tím, že Ježíš je opravdu Boží Syn. 

Moc Pána Ježíše uzdravit chlapce, i když byl od něj
vzdálen mnoho kilometrů, přesvědčila celou rodinu, 
že mají věřit v Pána Ježíše.

O: Přeškrtni špatné zakončení věty:

Chlapec byl uzdraven,   když se ho Pán Ježíš dotkl.

když ho otec přinesl k Ježíši.

ve chvíli, kdy o chlapci Pán Ježíš mluvil.
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JMÉNOB2
poznejBibli

biblické příběhy pro mladší žáky

Byl úplně obyčejný den. Bartimeus seděl jako obvykle u cesty do Jericha a žebral 
u kolemjdoucích o peníze. Byl slepý a toto byl jediný způsob, jak si vydělat na živobytí.

O: Doplň chybějící písmenka:

Žebrák se jmenoval B  __  __  __  __  __  __  __  __.

Žebral blízko města J  __  __  __  CH  __.

Byl to jediný způsob, jak se uživit, protože byl S  __  __  __ Ý.

V dálce slyšel nějaký hluk. Vypadalo to na velké množství lidí. Divil se tomu, co se děje.
V tom mu někdo řekl, že přichází Ježíš Nazaretský. Jakmile to Bartimeus uslyšel, hned
věděl, že to je jedinečná příležitost, aby byl uzdraven. On věděl, že Pán Ježíš má moc
uzdravovat lidi. Začal nahlas křičet:

„Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou.“

O: Nakresli Bartimea sedícího na podložce:

Někteří lidé se na Bartimea zlobili, že dělá takový povyk. Říkali mu, aby byl potichu, ale
Bartimeus na to nedbal. Křičel ještě víc než předtím. Opravdu si přál, aby ho Ježíš
uzdravil. 

Měli bychom být jako Bartimeus. Každý z nás potřebuje Pána Ježíše, aby mu byly
odpuštěny hříchy. Ujistěme se, že nepromarníme svou šanci mu věřit.

3. příběh: Ježíš a slepý muž
Přečti si: 

Marek 10,46-52

Klíčový verš: 
Marek 10,52

Popros někoho, aby Ti
pomohl verš najít.
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poznejBibli

CElKEM:

Ježíš se zastavil. Řekl, aby zavolali slepého Bartimea. Jakmile Bartimeus uslyšel, že ho chce Pán
Ježíš vidět, odhodil plášť, vstal a přišel k Ježíši.

O: Odfajfkuj (a) správnou větu a zakřížkuj (x) špatnou:  

Bartimeus křičel k Pánu Ježíši.

Bartimeus ztichl, když ho lidé okřikli.

Ježíš prošel kolem žebráka a dělal, jako by nic neslyšel.

Bartimeus vstal a přišel k Ježíši.

Zástup zadržel Bartimea, aby nemohl k Ježíši přijít.

„Co chceš, abych pro tebe udělal?“ zeptal se Pán Ježíš Bartimea.

„Pane,“ odpověděl Bartimeus, „chci vidět!“

„Můžeš jít, tvá víra tě uzdravila,“ řekl Ježíš. Ještě než to dořekl, Bartimeus začal vidět. Pán Ježíš
má moc dělat takové zázraky. 

Když v něj věříme, může udělat ještě větší zázrak - odstraní naše hříchy.

O: Křížovka: 

1. Jak se jmenoval slepý muž u cesty?

2. Čím se živil? Byl ...

3. Věděl, že Pán Ježíš má moc ...

4. Když ho Pán Ježíš zavolal, odhodil ...

5. Pán Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe ...?“ 

6. Odpověděl: „Pane, chci ...“

7. Pán Ježíš řekl, že Bartimea uzdravila jeho ...

Bartimeus následoval Ježíše. Jak musel být šťasten! My můžeme být také šťastní, jestliže
důvěřujeme Pánu Ježíši jako našemu Spasiteli a následujeme ho každý den.
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JMÉNOB2poznejBibli
biblické příběhy pro mladší žáky

V zemi, kde žil Pán Ježíš, mělo mnoho lidí vážnou nemoc, které se říká malomocenství.
Byla tak nebezpečná, že lidé, kteří se nakazili, se nesměli stýkat s ostatními lidmi. Museli
opustit své rodiny a žít mimo město či vesnici.

Jednoho dne, když Pán Ježíš přicházel do vesnice, potkal deset mužů. Všichni byli
malomocní. A protože měli zakázáno se ke komukoliv přiblížit, stáli opodál a volali:
„Ježíši, mistře, smiluj se nad námi.“

O: Zakroužkuj správné slovo.

Závažná choroba se nazývala:

PlANÉ NEŠTOVICE SPAlNIČKY     MAlOMOCENSTVÍ

Pán Ježíš potkal  DESET DEVĚT ŠEST mužů. 

O: Doplň chybějící písmenka, abys zjistil, co volali nemocní na Pána Ježíše:

Pán Ježíš na ně zavolal, ať se jdou ukázat kněžím.
Muži poslechli Pána Ježíše a šli se ukázat kněžím.

Tím, že poslechli slova Pána Ježíše, jasně dokázali
svoji víru v něj. Ještě ani nedošli k cíli a stal se
zázrak! Všech deset mužů bylo úplně uzdraveno.

4. příběh: Ježíš uzdravuje muže 
nakažené malomocenstvím Přečti si: 

Lukáš 17,11-19

Klíčový verš: 
Žalm 107,21

Popros někoho, aby Ti
pomohl verš najít.
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Celkem:

Celkový součet:

B2

O: Doplň chybějící slovo:

Byli uzdraveni, když u  __  __  __  __  __  __   Pánu Ježíši.

Jakmile zpozorovali, že jsou uzdraveni, jeden z těch deseti se vrátil, aby
Pánu Ježíši poděkoval. Tentokrát nemusel stát opodál. Přišel rovnou
k němu, padl mu k nohám a děkoval za své uzdravení.

Pán Ježíš si všiml, že poděkovat přišel jen jeden. 

„Kde jsou ostatní?“ zeptal se.

Muž, který se vrátil, nebyl Žid. Byl to Samaritán.

O: Napiš vždy první písmeno slova, abys zjistil,
co řekl Samaritán Pánu Ježíši:

My všichni máme za co děkovat Bohu, který nás tak miloval, že poslal
svého jediného Syna. Ten zemřel za naše hříchy, ale nyní žije a je naším
Spasitelem. 

Náš příběh končí slovy Pána Ježíše k Samaritánovi: „Tvá víra tě uzdravila!“
To byl nejšťastnější den jeho života! Nezapomínejme chválit Pána za jeho
dobrotivost.

posloucháš pána Ježíše a jsi mu vděčný/á? 

m
ladší žáci

CElKEM:
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