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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

B3

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Většina z nás je ráda, když nás navštíví naši dobří přátelé,
třeba na Vánoce nebo na narozeninovou oslavu.
Rádi je doma přivítáme a pohostíme.

V tomto biblickém úryvku potkáváme dvě sestry,
které milovaly, když je Pán Ježíš navštívil.

O: Zakroužkuj jména sester:
Anna              Miriam              Alžběta

Marie             Priscilla              Marta

O: Pečlivě si přečti 38. verš, abys zjistil/a,
která sestra ho vlastně pozvala.
Napiš její jméno:

Přišel, když byl pozván. Stejné je to i dnes. když poprosíme Pána Ježíše, aby vstoupil do
našich srdcí a životů, vždy je připraven přijít.

O: Najdi verš Zjevení Jana 3,20 a dokonči ho:

O: Teď se podívej, co se dělo v domě Marty. 
Doplň následující slova do prázdných míst:

zaneprázdněna       Marie       posadila       jídla       učit       Marta

když Pán Ježíš přišel, začal je _____________ .

_____________ se  _____________k jeho nohám a poslouchala každé slovo.

Nicméně _____________ byla velmi 

__________________________ přípravou _____________ .

„Hle, stojím u dveří...

1. lekce: Betanie – Dvě sestry
Přečti si

Lukáš 10,38-42
Klíčový verš:

Lukáš 10,42
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V tehdejší době žáci vždy seděli u nohou svého učitele.
To znamenalo, že byli ochotni a připraveni se učit.

Tak i my, když si uděláme čas a nasloucháme, jak k nám Bůh mluví skrze své Slovo - Bibli, se tím
učíme spoustu důležitých věcí (tedy pokud čteme Bibli pečlivě).

O: Z následujících šesti možností zakroužkuj tři, které nejlépe vystihují Marii:

starostlivá        soustředěná       sedící        stěžující si        pracující        učící se

Marta zatím tvrdě pracovala. Pro ni to byla veliká
pocta, že mohla připravovat jídlo pro Pána Ježíše.
Naneštěstí se nechala zavalit starostmi s přípravou.

O: Napiš PRAVDA nebo NePRAVDA
k následujcím větám:

Marta neměla doma dost jídla.

Marta byla znepokojena, protože ji Marie nepomáhala.

Marta hubovala Marii.

Marta si stěžovala na Marii Ježíšovi.

Jak moudře se Pán Ježíš s touto situací vypořádal!

O: Přečti si znovu klíčový verš a vypiš jej:

Vlastně nám tím stejně jako Marii a Martě říká, jak je důležité naslouchat jeho Slovu.

O: Vypiš z Jana 5,24, co Pán Ježíš slíbil těm, kdo mu naslouchají a věří:
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Je to vždy velmi smutné, když někdo z rodiny onemocní nebo dokonce zemře. Dokážeš si asi
představit, jak bylo Martě s Marií, když jim vážně onemocněl bratr.

O: Přeskládej písmenka, abys zjistil/a jeho jméno:

Jmenoval se - ZAARl __ __ __ __ __ 

Jméno vesnice, ve které žili - TAeNBeI __ __ __ __ __ __ __

Marie a Marta si byly jisté, že je Pán Ježíš miluje a že se o ně zajímá. Poslaly mu tedy vzkaz.

O: Napiš na svitek,
co bylo ve vzkazu:

O: co udělal Ježíš, když obdržel jejich zprávu?
Odfajfkuj správnou odpověď a špatnou označ křížkem:

Začal plakat.

Další čtyři dny zůstal na místě.  

Řekl, že ta nemoc je pro Boží slávu.

Napsal Martě a Marii odpověď.

Ježíš o lazarovi věděl všechno, protože je Boží Syn.
Ve skutečnosti nepotřeboval, aby mu to Marie s Martou řekly!

O: Podívej se, co řekl svým učedníkům ve 14. verši, a doplň chybějící písmena:

„__ a __ a __    __ e __ __ e __ .“

Poté se vydal Pán Ježíš s učedníky za Marií a Martou. Byla to dlouhá cesta, a když dorazili, už
bylo po pohřbu. 

2. lekce: Betanie - Nářek obrácený v radost
Klíčový verš:

Jan 11,25
Přečti si

Jan 11,1-7 a 17-44
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O: kolik dnů byl lazar v hrobě? Vystínuj správnou odpověď:

Obě sestry vyšly, aby se setkaly s Pánem Ježíšem. každá však v jinou dobu.

O: Pečlivě si přečti 20. a 33. verš a spoj otázky se správnou sestrou:

která sestra šla jako první?

která usedla u jeho nohou?

která plakala?

která řekla, že věří, že Ježíš je Boží Syn?

Pán Ježíš je Boží Syn, a proto nejen všechno ví, ale také může cokoliv udělat!

O: Napiš, jakou velmi zvláštní věc učinil lazarovi:

V jistém smyslu potřebujeme i my nový život. Jako hříšníci jsme „mrtví“, protože v sobě nemáme
Boží život. Pán Ježíš je jediný, kdo nám může tento věčný život dát.

O: Vypiš klíčový verš a přemýšlej, co pro nás znamená:

O: V osmisměrce zakroužkuj slova, která odpovídají nápovědě:

1. Místo, kde se uloží mrtvý:  ___________

2. V nejkratším verši Pán Ježíš:  ___________

3. Měl být odvalen:  ___________

4. lazar byl vůči Marii a Martě:  ___________

5. Ježíš nepromluvil tichým,

ale  ___________ hlasem.
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Rádi vyjádříme svou vděčnost člověku, který
k nám je laskavý nebo nám pomůže vyřešit
problém. Marie a Marta byly stejné.
Pán Ježíš jim projevil svou ohromnou lásku
vzkříšením lazara z mrtvých. Teď by rády
udělaly něco pro něho!

O: Přečti si 2. verš a napiš několika slovy, co připravily na počest Pána Ježíše:

O: V příběhu jsou zmíněny čtyři osoby. Spoj jméno s příslušným činem:

lAZAR reptal(a).

MARIe připravoval(a) jídlo.

MARTA seděl(a) u stolu.

JIDÁŠ IŠkARIOTSkÝ pomazal(a) Ježíšovi nohy.

Teď se podívej na každého z těch čtyř.

Jidáš
O: Napiš ANO nebo Ne ke každému výroku:

Byl to zloděj.

Staral se o peníze učedníků. 

Byl vždy připraven pomoci chudým lidem.

Byl zcela čestný.

Lazar
O: Přeskládej písmena, která popisují lazara:

VIÝŽ                                              Ž __ __ __

NÝŤATSŠ                                       Š __ __ __ __ __ __ 

ÝČŽUeTIN                                     U __ __ __ __ __ __ __

3. lekce: Betanie – Další návštěva
Klíčový verš:
1. Janův 4,19

Přečti si
Jan 12,1-11

B3
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Pamatuj si, že když skrze víru v Pána Ježíše přijmeš nový život, můžeš být pro něj zrovna tak
užitečný/á. Jak? Říkej o něm lidem kolem sebe.

O: Přečti si 10. a 11. verš. Napiš jednou větou, jak byl lazar pro Pána Ježíše užitečný:

Marta
O: Podívej se zpět do první lekce. (lukáš 10, 38-42)

co Marta toho dne učinila? Vystínuj správnou odpověď:

Při této příležitosti byla úplně šťastná, že může sloužit Pánu Ježíši.

Marie
O: co bylo v její nádobce?

O: co učinila s obsahem?

O: k čemu použila své vlasy?

O: Jaký vliv to mělo na celou místnost?

Marie velmi milovala Pána Ježíše. chtěla mu vyjádřit svou
vděčnost. Jak vzácný je Pán pro Tebe? Opravdu ho miluješ? 
Vždyť on první miloval Tebe. Přišel, aby se stal i Tvým Spasitelem.

O: Vypiš klíčový verš:

(kniha 1. Janův není Janovo evangelium. 1. Janův najdeš téměř na konci Nového zákona.)

p

celkeM:
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Plakala.

Stěžovala si.

Posadila se u nouhou Ježíše.
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Čas pomalu vyprchával. Pán Ježíš věděl, že zanedlouho ho jeho vlastní lid zcela zavrhne a vydá
na smrt.  Ale předtím, než se tak stane, jim chtěl ukázat, že je jejich skutečný Mesiáš a král. 
Rozhodl se pro velmi zvláštní způsob.

O: když Pán Ježíš směřoval z Betanie k Jeruzalému, pro co poslal své učedníky?

O: Napiš na oslovu uzdu, co měli učedníci říct, kdyby jim někdo bránil oslíka vzít:

Všechno se stalo tak, jak Pán Ježíš řekl. To nám ukazuje, že má pod kontrolou naprosto vše.

O: když ho přivedli k Ježíši, co se stalo? Odpověz ANO nebo Ne k následujícím větám:

Ježíš posadil na oslíka malé dítě.

lidé pokládali své pláště na cestu.

Ježíš nemohl zvládnout nezkrotného oslíka. 

lidé začali naříkat a plakat. 

Vjel na něm do města.

Možná si kladeš otázku, proč Pán Ježíš vstoupil do města tímto způsobem. Před mnoha lety
Bůh zaslíbil, že se Mesiáš takto zachová (viz Zachariáš 9,9). Svou jízdou na oslátku lidem
oznamoval: „Já jsem váš Mesiáš. Přijmete mě?“

Dnes se nás ptá na stejnou otázku. Jsi připraven/a učinit ho zcela svým Pánem a Spasitelem?

4. lekce: Betanie – Směřování do Jeruzaléma
Klíčový verš:

Jan 1, 12
Přečti si

Lukáš 19, 28-44
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lekci vraťte zpět na adresu:
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

celkem:

celkový součet:

B3

Pokud ho přijmeme, platí pro nás nádherné zaslíbení, jak říká klíčový verš.

O: Vypiš ho:

Dav byl nadšen. Vypadalo to jako skutečné uvítání.

O: Napiš, co volali:

Ale Pán Ježíš nebyl sveden jejich křikem! Věděl, že ho stejně zavrhnou a bude
vydán židovskými vůdci na smrt.

O: Doplň slova na správné místo a poslední větu dokonči závěrem z 44. verše:

NePŘÁTelÉ       ZNIČeN       JeRUZAlÉM       MĚSTO

Plakal nad ........................... . Řekl, že přijde den, kdy je jejich 

.................... obklopí valem a celé  .................... bude

........................... . Řekl, že se to stane, protože

.........................................................................................................

....................................................................................................... .

každý rok si připomínáme tuto událost v den, kterému říkáme  „květná neděle“.

O: Vyhledej Jana 12,12 a 13. Napiš jednou větou,
proč se tomuto dni říká květná neděle:

úroveň 3
celkeM:
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