
1. PŘÍBĚH:	 		Pán Ježíš povolává Petra
 O čem je příběh:           Následovat Pána Ježíše

biblické příběhy pro nejmenší

Pán Ježíš si chtěl vybrat nějaké dobré pomocníky.
Jednoho dne uviděl dva rybáře. Jeden z nich se jmenoval Petr a druhý byl jeho bratr Ondřej. 

Jak se jmenovali tito dva rybáři?

P ___ ___ ___ 
           a

O ___ ___ ___ ___ ___

     
                                                  Vybarvi obrázek, na kterém je Pán Ježíš a rybáři.  

Pán Ježíš je k sobě přivolal a řekl jim, aby ho následovali. Okamžitě nechali své sítě být a šli za ním. Dnes Pán 
Ježíš chce, aby ho stejným způsobem následovali kluci a děvčata, jako jsi Ty nebo Tvůj kamarád. 
Jsi připraven/a ho poslechnout?

PŘEČTI SI:
Matouš 4,18-22
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Vyplň následující údaje:  
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

Vedoucí skupiny:



Jednoho dne použil Pán Ježíš Petrovu loď. Seděl v ní a mluvil k lidem o Bohu. Když skončil,
řekl Petrovi, ať jede ulovit nějaké ryby. Petr Pána Ježíše poslechl a chytil tolik ryb, že se jeho síť začala 
trhat. Petr byl velmi překvapený! Teď si byl jist, že Pán Ježíš je někdo velmi výjimečný. Ve svém srdci Petr 
věděl, že je hříšný člověk. Nezasloužil si ten velký úlovek, který mu Pán Ježíš dal.

Kdo byl velmi výjimečný?

____  ____  ____         _____  _____  _____  _____  _____

Kdo byl hříšný?

_____  _____  _____  _____

Chudák Petr! Cítil se být tak špatným, že padl
Pánu Ježíši k nohám.

                         Spoj tečky na obrázku a pak ho celý vybarvi.
Vybarvi a nauč se tento verš:

                                                                                                                                                                            Lukáš 5, 8

Víš, že jsi také hříšník? Už ses Pánu Ježíši přiznal/a a poprosil/a ho, aby Ti odpustil?

A 3
Biblické příběhy pro nejmenší

2. PŘÍBĚH:  Pán Ježíš pomáhá Petrovi
O čem je příběh:        Petr poznává, jak je hříšný

PŘEČTI SI:
Lukáš 5,1 - 11
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Biblické příběhy pro nejmenší

3. PŘÍBĚH:   Ježíš uklidňuje bouři
O čem je příběh:     Moc Pána Ježíše PŘEČTI SI:

Matouš 8,23-27
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Jednoho dne se Pán Ježíš plavil se 
svými učedníky přes Galilejské jezero.
Náhle začala velká bouřka. 

Vítr byl tak silný, že se vlny valily přes 
loď. Ale Pán Ježíš spal! Učedníci měli 
takový strach, že ho šli probudit. Křičeli: 
„Pane, zachraň nás! Vždyť se utopíme!“

Pán Ježíš jim řekl, aby se nebáli, protože 
byl s nimi v lodi. Pověděl jim, že mají 
malou víru. Měli mu přece důvěřovat, že 
je v bouři ochrání.

     
         

  Vstal a hlasitě zakřičel:

Vítr přestal vát a vlny se uklidnily.  Kdo byl s Pánem Ježíšem v lodi?

JEHO _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Poděkujme dnes Bohu za jeho Syna, Pána Ježíše, že je tak mocný.

Spoj čárky  a  dokresli loď na  vlnách, obrázek  vybarvi.
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Lekci vraťte zpět na adresu:Hodnocení:Body (Vyplní vedoucí skupiny)

1. PŘÍBĚH: 

2. PŘÍBĚH:

3. PŘÍBĚH:

4. PŘÍBĚH:

Celkem:

Celkový součet:   
   

www.PoznejBibli.cz

Jedné noci, když učedníci pluli přes Galilejské jezero, zastihla je zlá bouře!

Jak se jmenovalo jezero?

G ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

Pán Ježíš s nimi nebyl. Zůstal na břehu, aby se mohl jít o samotě pomodlit na horu. Uprostřed noci 
učedníci najednou uviděli přízrak! Alespoň si to mysleli. Velmi se báli.

Ale to nebyl přízrak! Byl to Pán Ježíš, který jim přišel na pomoc. Chodil po vodě!

Petr vystoupil z lodi a šel po vodě směrem k Pánu Ježíši. Náhle ho vyděsily ty obrovské vlny a začal 
se topit.

Vybarvi slova, která Petr vykřikl:

          Matouš 14, 30

Pán Ježíš ho ihned chytil a zachránil ho tak před utopením.

Když důvěřujeme Pánu Ježíši, jsme zachráněni před naším hříchem.
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4. PŘÍBĚH:	 	Pán Ježíš zachraňuje Petra
O čem je příběh:					 	Petrova krátká modlitba
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PŘEČTI SI:
Matouš 14,22-33
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