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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny: PoznejBibli
úvodní biblické příběhy pro děti

Když bylo Ježíši dvanáct let, šel se svými rodiči do velkého města zvaného
Jeruzalém. Slavili se zde Velikonoce. Když byl čas vrátit se domů, zůstal Ježíš ve
městě. Jeho rodiče o tom však nevěděli.

O: Doplň tato slova do vět: 

Velikonoce               Jeruzalém               dvanáct

Když bylo Ježíši _______________________ let, šel slavit

____________________________ do města zvaného ___________________.

Rodiče Ježíše se dali na cestu domů,
protože si mysleli, že Ježíš už odešel s
někým ze svých přátel. Až druhý den
poznali, že Ježíš domů neodešel. Začali
se ptát těch, kdo s nimi cestovali, jestli
Ježíše neviděli. Nikdo však nevěděl, kde
by Ježíš mohl být. Marie s Josefem se
vydali zpátky do Jeruzaléma. O tři dny
později ho našli v chrámu.

O: Doplň P (pravda) nebo N (nepravda):

Ježíš cestoval domů se svými přáteli. __________

Rodiče našli Ježíše po dvou dnech. __________

Rodiče našli Ježíše v chrámu. __________

1. Příběh: Ježíš chlapcem
Přečti si

Lukáš 2,39-52

Klíčový verš:
Lukáš 2,52

Popros někoho,aby ti
pomohl verš najít. 
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Ježíš seděl uprostřed skupiny nábožných lidí v chrámu. Naslouchal jim a dával jim otázky.
Všichni se divili, kolik toho Ježíš zná a čemu všemu rozumí.

O: Co dělal Ježíš, když ho rodiče našli? Zakroužkuj správnou odpověď:

zpíval              hrál si              poslouchal a dával otázky

celou tu dobu, kdy Ježíše hledali, se o něj Marie velmi bála. Proto se ho teď ptala: „Proč jsi to
udělal? Nevěděl jsi, že tě budeme hledat?“ Ježíš odpověděl: „Proč jste mě hledali? Měli jste
vědět, že jsem tam, kde jde o mého Otce.“

O: Vybarvi jen obdelníčky s tečkou uprostřed a zjistíš, o kom Ježíš mluvil, když zmínil 
svého Otce:

Pán Ježíš mluvil o svém Otci v nebi, ale Marie s Josefem mu nerozuměli. 

Poté šel Pán Ježíš zpátky domů do Nazaretu s Marií a Josefem. V Nazaretu dále rostl a vždy své
rodiče poslouchal. Jako byl poslušný svým rodičům na zemi, tak poslouchal i Boha, svého Otce
v nebi.

I my bychom měli vždy 

Poslouchat své
rodiče a Boha.

Vybarvi slova.  

ceLKeM:
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JMÉNOpoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Když byl Ježíš už dospělý, setkal se se svým bratrancem.

O: Napiš první písmeno každého obrázku a objevíš jeho jméno:

Mnoho lidí následovalo Ježíšova bratrance Jana, aby si ho poslechli. Jan kázal všem
lidem v oblasti okolo řeky Jordán. Jan jim říkal, že musí litovat všech špatných věcí,
které udělali, a  že potřebují odpuštění svých hříchů. Pokud lidé opravdově litovali
svých hříchů, pokřtil je v řece. To mělo znamenat, že chtějí změnit svůj život. Jan
připravoval lidi na dobu, kdy přijde Ježíš. 

O: Doplň odpovědi na otázky do křížovky:

Svisle:
1. co dělal Ježíšův bratranec s lidmi, když litovali svých hříchů?
2. Jak se jmenovala řeka, u které kázal?

Vodorovně:
3. Jak se jmenoval Ježíšův bratranec?
4. Ježíšův bratranec kázal, že lidé 

musí …… všech špatných věcí.
5. Ještě kázal, že lidé potřebují … 

svých hříchů.

2. PříBěh: hlas z nebe
Přečti si

Lukáš 3,1-8 a 21-
23

Klíčový verš:
Lukáš 3,22 

Popros někoho,aby ti
pomohl verš najít.
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ceLKeM:

Jednoho dne, když Jan křtil
lidi v Jordánu, přišel Ježíš.
Jan pokřtil i Ježíše. Ježíš
nepotřeboval litovat svých
hříchů, protože byl jediným
člověkem, který nikdy nic
špatného neudělal. Bůh
velmi zvláštním způsobem
ukázal, jak je se svým Synem
spokojen.

Vybarvi obrázek.

O: Vyplň chybějící písmena:

J  __  __  pokřtil J  __  __  __  __  __  v řece J  __  __  __  __  __.

Ve chvíli, kdy Jan křtil Ježíše, otevřelo se nebe. Na Ježíšovo rameno sestoupil Duch Svatý v
podobě holubice a ozval se hlas z nebe. řekl: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem našel
zalíbení.“

O: Vybarvi slova, která Bůh řekl svému Synu, Pánu Ježíši:

„Ty jsi můj milovaný
Syn, v tobě jsem našel

zalíbení.“ 
Lukáš 3,22

Ježíšovi bylo třicet let. Po této události začal vyučovat a uzdravovat lidi.
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JMÉNOpoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Už Tě někdy napadlo udělat něco
špatného? Možná jsi někdy měl/a
chuť zalhat nebo vzít si něco, co
nebylo Tvoje. Tomu se říká „dostat
se do pokušení“. Ježíš věděl, jaké
to je, ačkoliv nikdy nic špatného
neudělal.

Poté, co byl Ježíš pokřtěn, odešel
do pouště. Strávil tam 40 dní, a
potom přišel ďábel, aby ho
pokoušel. 

Vybarvi obrázek. 

O: Kam odešel Ježíš poté, co byl pokřtěn?

Do p  __  __  __  __  __  __.

O: Kolik dní byl Ježíš na poušti?

Č __  __  __  __  __  __  __  dní.

Pán Ježíš měl velký hlad, protože celou dobu na poušti nic nejedl. Ďábel věděl, že Ježíš
je hladový, a tak ho lákal a snažil se ho přimět, aby proměnil kameny v chléb. .  

O: Rozlušti červená slova a doplň do věty:

Ďábel chtěl, aby ŽeJíŠ __ __ __ __ __  proměnil eMYKNA __ __ __ __ __ __  
v ÉBLch __ __ __ __ __..

Ďábel také pobízel Ježíše, aby se mu poklonil. Ukázal Ježíši všechna místa světa a řekl
mu, že ho nad nimi udělá vládcem, když se mu Ježíš pokloní.

3. Příběh říkat „NE“
Přečti si

Lukáš 4,1-13

Klíčový verš:
Židům 4,15 

Popros někoho,aby ti
pomohl verš najít.
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ceLKeM:

Ďábel pokoušel Ježíše potřetí. Vzal ho na vrcholek chrámu v Jeruzalémě. Ďábel řekl Ježíši, že
pokud je opravdu Božím Synem, může skočit dolů a andělé ho ochrání..

O: Doplň chybějící písmena:

Ďábel chtěl, aby se mu Pán Ježíš p __ __ __ __ __ __ __.

Ďábel chtěl, aby Ježíš s __ __ __ __ __ z ch __ __ __ __.

Ježíš byl pokoušen ďáblem mnohokrát, přesto nikdy nic špatného neudělal. Aby ukázal, že
poslouchá Boha, svého Otce v nebi, používal slova z Bible.

O: Napiš P (pravda) nebo N (nepravda) k následujícím větám:

Ježíš byl pokoušen ďáblem.

Ježíš vždy udělal to, co mu ďábel řekl.

Ježíš vždy poslouchal Boha.

Klíčový verš nám říká, že Ježíš byl pokoušen, ale nikdy nezhřešil. I my, stejně jako Ježíš, bychom
měli říct „Ne“, když jsme pokoušeni k něčemu špatnému. Někdy je to těžké, ale Bůh nám může
pomoct.

O: Přeškrtni špatné odpovědi: Kolikrát Ježíš zhřešil?

mnohokrátnikdyjednou
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JMÉNOpoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Po Ježíšově křtu se o něm doslechlo mnoho lidí. Začínal se stávat velmi známým. Po
nějaké době, kdy učil v synagogách v Galileji, se vrátil do Nazaretu - města, kde vyrostl.

Jednoho zvláštního dne, když byl sabat, šel Ježíš do synagogy (podobná budova jako
kostel). Povstal, aby četl knihu proroka Izajáše, která je součástí Bible.

O: Spoj otázky se správnými odpověďmi:

V jakém městě Ježíš vyrostl?

Kam šel Ježíš, když byl sabat?

Z jaké části Bible Ježíš předčítal?

Úryvek, který v synagoze přečetl, byl o něm a krásných věcech, které se Pán Ježíš za
svého života na zemi chystal udělat. Znamenalo to, že Ježíš bude kázat dobrou zprávu,
uzdravovat lidi a osvobozovat je.

O: Najdi v osmisměrce některé z věcí, kterými bude Pán Ježíš pomáhat lidem:

synagoga

Nazaret

Izajáš

4. Příběh Pomáhat lidem
Přečti si

Lukáš 4,14-22

Klíčový verš:
Marek 10,45 

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:

www.PoznejBibli.cz

Ježíš pak šel a dělal
mnoho úžasných
skutků. Napadá Tě
nějaký, kterým
pomohl lidem?

Nakresli obrázek z
doby, kdy Ježíš
pomáhal lidem.

Klíčový verš vysvětluje, že Ježíš přišel na tento svět, aby pomohl a zachránil
ostatní lidi, ne aby se mu sloužilo a bylo o něj pečováno.

„Ani Syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby
dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ Marek 10,45

O: Proč Ježíš přišel na svět?

Aby s __ __ __ __ __ __  a d __ __ svůj __ __ __ __ __ jako výkupné za 

mnohé. (Výkupné znamená, že zemřel místo nás.) 

Když Ježíš přečetl v synagoze úryvek z Bible, chtěl lidem vysvětlit, že je Boží
Syn a přišel, aby je zachránil. Lidé ale nepochopili, co jim říkal.

O: Kdo byl Ježíš?

B  __  __  __    S  __  __.
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