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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

B4

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Pán Ježíš byl velmi záhy po příjezdu do Jeruzaléma na oslátku zatčen. Události se daly
do pohybu a zanedlouho došlo k ukřižování.

O: Tady jsou jména dvou mužů, kteří sehráli velkou roli při soudu a samotném 
rozsudku. Rozšifruj je:

TÁILP

SHOREDE

O: Který z nich několikrát řekl, že na Ježíši nenalézá žádnou vinu?

V den, kdy byl Pán Ježíš souzen, chtěl Pilát propustit jednoho člověka. Buď bude
osvobozen Ježíš, nebo jiný vězeň. 

O: Zjisti jméno tohoto vězně. Vypiš první písmeno každého obrázku:

O: Jakou roli sehrál v tomto dni Šimon z Kyrény?

1. lekce: Pán Ježíš - Pokládá život
Přečti si

Lukáš 23,1-26,
32-46

Klíčový verš:
Lukáš 23,33
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celkeM:

k ukřižování došlo na kopci za Jeruzalémem.

O: Přečti si klíčový verš a:

1. nakresli na kopec správný počet křížů.
2. doplň název kopce.
3. napiš „JeŽÍŠ“ nad jeho kříž.

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

kolemstojící se Ježíši vysmívali. 

Voják mu nabídl vodu.

Jeho šaty byly dány chudým.

Na kříži nad jeho hlavou byla cedulka.                   

když Ježíš visel na kříži, modlil se ke svému Otci.

Muži visící na křížích vedle Ježíše se od sebe lišili. každý měl na Ježíše jiný názor. Jeden na něj křičel
a urážel ho. Druhý upřímně litoval svých špatných činů a požádal Pána Ježíše o milost a odpuštění.

O: Vypiš: 1. co řekl druhý zločinec ve 41. verši o Ježíši.
2. co řekl Ježíši ve 42. verši.
3. Ježíšovu odpověď z 43. verše

Všichni bychom měli jednat stejně jako tento muž! Potřebujeme se odvrátit od svých hříchů a věřit
Pánu Ježíši, že nás vezme k sobě do ráje (nebe). 

O: Toho dne se událo několik zvláštních věcí.
1. co se stalo se sluncem? 
2. co se stalo s chrámovou oponou?

O: Vypiš poslední slova Pána Ježíše před smrtí:

Je důležité, abychom při čtení o smrti Pána Ježíše pochopili, že jeho smrt byla velmi zvláštní.
Došlo k ní totiž „kvůli našim hříchům“ (1. korintským 15,3). Zemřel, aby nám mohly být naše hříchy
odpuštěny. Dnes nás Bůh volá, abychom se k němu obrátili a věřili mu, že jen ON nás může
zachránit.
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biblické příběhy pro děti

V životopisech slavných lidí  pojednává
poslední kapitola obvykle o tom, jak a kdy
zemřeli. Pak už není co říct! Příběh Pána Ježíše
se však velmi liší! Pro něj neznamenala smrt na
kříži konec.

Na obrázku mluví Marie Magdaléna se
dvěma učedníky (2. verš).

O: Nyní odpověz na otázky:

co bylo za den?

kde byla toho rána Marie?

co tam objevila?

k jakému závěru došla?

Jak se jmenoval jeden z učedníků?

Na obrázku jsou dva učedníci na místě,
kde byl Ježíš pohřben.

O: Vyškrtni NeSPRÁVNÁ slova:

Petr dorazil k hrobu jako PRVNÍ / DRUHÝ.

Druhý učedník se podíval dovnitř a uviděl JEŽÍŠOVO TĚLO / PLÁTNA / KÁMEN.

Petr poté vešel dovnitř a uviděl  NIC / JEŽÍŠE / PLÁTNA / KÁMEN.

Druhý učedník pak  ZAKŘIČEL RADOSTÍ / VEŠEL DOVNITŘ / OMDLEL.

Oba muži  SE POSADILI A ČEKALI NA MARII /USNULI / ŠLI DOMŮ.

2. lekce: Pán Ježíš – Vstává z mrtvých
Klíčový verš:
Římanům 10,9

Přečti si
Jan 20,1-18
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Marie zůstala sama na místě, kde byl Ježíš pohřben.

A zažila něco nečekaného!

O: Přečti si 11.-16. verš a doplň mřížku:

1. Marie uviděla dva.

2. Barva

3. Marie si myslela, že s ním mluví.

4. Marie tak oslovila Ježíše.

5. Něco z toho, co Marie dělala.

6. Místo určené k pohřbívání

Mariin smutek se rázem proměnil v radost. Zjistila totiž, že osoba, s níž mluví, byl Ten, který zemřel
na kříži! A byl vzkříšen Boží mocí! Byla si tím úplně jistá.

Vzkříšení Pána Ježíše je velmi důležitou částí Božího velkého plánu naší záchrany. Jeho
zmrtvýchvstání bylo předpovězeno ve Starém zákoně. Proto víme, že jeho smrt postačí
k vymazání všech našich hříchů.

O: Vypiš klíčový verš:

Živý Pán Ježíš dal Marii úkol. 

O: ke komu ji poslal?

O: co jim měla říct?

Všichni, kdo stejně jako Marie znají a milují Pána Ježíše, o něm dnes mohou vyprávět lidem kolem
sebe. Znáš ho? Miluješ ho? Říkáš o něm ostatním? 

BÝT VZkŘÍŠeN znamená VSTÁT Z MRTVÝcH. I. korintským 15,3-4
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biblické příběhy pro děti

Dobří detektivové hledají důkazy, aby mohli pokročit ve vyšetřování zločinu. Z nalezených důkazů
potom vyvodí závěry. 

existuje spousta důkazů pro víru ve zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Pojďme se na některé podívat!

O: Přečti si Jan 20,19-21 a odpověz na otázky:

1. Proč se učedníci pečlivě zavřeli?

2. co řekl Ježíš, když přišel?

3. Proč si myslíš, že jim ukázal své ruce a bok?

4. Jak se cítili, když ho uviděli?

O: Teď si přečti 24. a 25. verš a doplň chybějící slova:

Toho večera s nimi ........................ nebyl. Ostatní .................................... mu vyprávěli, 

co se stalo. Řekl, že ................................., dokud neuvidí stopy po hřebech na jeho rukou. 

Ne, neuvěří, dokud se nedotkne .................... ran po hřebech a dokud nesáhne do jeho

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

Podívej se na 26.-29. verš a všimni si, jak se změnil Tomášův názor:

O: Označ výroky jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Ježíš se na Tomáše za jeho slova zlobil.   

Ježíš věděl přesně slovo od slova, co Tomáš řekl.

Dveře byly tentokrát otevřené.

Tomáš uvěřil, protože na vlastní oči viděl. 

3. lekce Pán Ježíš – Odchází
Klíčový verš:

Lukáš 24,51
Přečti si

Jan 20,19-29
Lukáš 24,50-53
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Nyní byly všechny Tomášovy pochybnosti pryč. Byl si absolutně jist, že osoba, kterou znal jako
Ježíše, byla živá. Musel to tedy být Boží Syn.

O: Vylušti, co o něm řekl Tomáš:

„ Ů J M    N Á P   A   J M Ů   H B Ů “

__ __ __       __ __ __           __         __ __ __     __ __ __

Tomáš uvěřil, protože viděl. Je však možné UVĚŘIT A NeVIDĚT! (Přečti si konec 29. verše.) každý
z nás to může udělat! Přestože jsme ho neviděli, můžeme v něj věřit jako ve svého Spasitele a Pána.

Nastala chvíle, kdy se měl Pán Ježíš vrátit do nebe.

O: Přečti si lukáše 24,50-53 a odpověz na otázky:

1. kam se Ježíš vrátil?

2. Jméno vesnice:

3. kam odešli učedníci?

O: Vypiš klíčový verš:

O: Vylušti kód a zjistíš, co učedníci cítili (1=a,... nepočítej písmena s háčky):

19 / 1 / 4 / 16 / 20 / 21

__  __  __  __  __  __

když nás opouští blízký přítel, pociťujeme smutek. S učedníky to ale bylo jinak! (52. verš). Nemohli
být smutní, vždyť nic nekončilo – tím si byli jistí!

Dostali od Ježíše nejen úkol, ale také krásná zaslíbení. O tom se přesvědčíme v další lekci.

NÁVRAT PÁNA JEŽÍŠE K OTCI V NEBI SE NAZÝVÁ NANEBEVZETÍ.

celkeM:
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Představ si, že někdo, koho dobře znáš a víš o něm, že mluví pravdu, Ti něco slíbí. Máš sto
důvodů mu důvěřovat, a tak se těšíš. A jednoho dne je slib opravdu splněn. Stejně to bylo
s učedníky Pána Ježíše. když se vracel zpátky do nebe, dal jim úžasná zaslíbení. Učedníci
uvěřili, že své sliby jednoho dne splní.

O: Přečti si Skutky 1,8, kde najdeš jeho první zaslíbení. Potom doplň následující větu:

Slíbil, že jim dá 

O: Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):
Moc, kterou jim slíbil,:

bude záviset na jejich vlastní síle a odvaze. 

jim umožní být jeho svědky.

přijde od Boha, Ducha Svatého.

jim pomůže kázat po celém světě.

O: Doplň do ukazatele tři 
místa, kam Ježíš učedníky
s dobrou zprávou poslal:

Dnešní křesťané mohou mít stejnou moc. Přebývá v nich Duch Svatý. Pokud spoléhají na jeho
pomoc, mohou být pro Pána Ježíše užiteční tím, že o něm vyprávějí druhým. Nemohou to
dělat ze své vlastní síly.

O: Přečti si příběh o nanebevzetí a odpověz na následující otázky:

1. co ho skrylo před jejich zraky?

2. kolik mužů se tam náhle objevilo?

3. Jakou barvu mělo jejich oblečení?

4. Jak nazvali učedníky?

4. lekce: Pán Ježíš – Vrátí se
Klíčový verš:

Skutky 1,11
Přečti si

Skutky 1,4 a 8-12
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lekci vraťte zpět na adresu:

Poznámky:

Vydavatel: www.PoznejBibli.cz, Občanské sdružení Žilinská 4, Praha 4, Žilinská 1835/4, 141 00, IČO: 270 29 531.

kontakt:  kurzy@poznejbibli.cz, nedenominační materiál

© Bible Educational Services. P.O. Box 42, Penarth, CF64 3YD. Visit www.besweb.org or phone 01202 873500 for information Registered Charity UK 1096157

Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

celkem:

celkový součet:

B4

Jakmile Ježíš odešel do nebe, bylo učedníkům dáno nové zaslíbení.

O: Vypiš část klíčového verše, která toto zaslíbení obsahuje:

když někdo blízký odjíždí, je milé vědět, že se zase jednoho dne vrátí. křesťané po
celém světě vědí, že se Pán Ježíš vrátí. Svůj slib neporuší!

O: Dokonči následující věty. Vezmi si na pomoc Bibli. Doplň jen pár slov:

Tyto verše nám potvrzují, že Se VRÁTÍ. Pro každého z nás je důležité, abychom na
tu velikou událost byli PŘIPRAVeNI. Jak? Tím, že mu budeme důvěřovat jako
svému Spasiteli. Pokud to tak je, měli bychom vést život jako jeho dobří
„svědkové“.  Duch Svatý nám k tomu dává sílu.

O: Osmisměrka:

1. lidé, kteří mluví o tom, co viděli.

2. Barva

3. Viděli to na obloze.

4. Oblast, ze které byli učedníci.

5. Ježíš tam odešel.

6. Objevili se dva.

7. Bůh to nikdy neporuší.

8. Město blízko místa nanebevzetí

1.Tesalonickým 4,16 „sám Pán

Jan 14,3 „Jdu, abych vám připravil místo. Až 
.”

„Tento Ježíš...

úroveň 3
celkeM:
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