Vyplň následující údaje
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

poznejBibli
biblické studie pro mladé

Vedoucí skupiny:

1. lekce

Zázraky – proměnění vody ve víno

Přečti si:
Jan 2,1-11

B2

Klíčové verše
Jan 14,15
a Jan 15,14

Další doporučená čtení: • Žalm 86,1-12 • lukáš 11,1-13 • Jan 15,9-14

Toto je první zázrak, který Pán Ježíš učinil, a je zaznamenán pouze v Janově evangeliu.
Ježíš, jeho matka a učedníci byli hosty na svatbě. Není zde ale řečeno,
čí svatba to byla.

O:

Najdi verš, ve kterém Marie mluví
k služebníkům. Vypiš, co řekla:

2.

6.

1.

3.
4.

7.

8.

dorost

O:
křížovka
1. Materiál, ze kterého byly
vyrobeny sudy na vodu.
2. Proměnění vody ve víno
byl první Ježíšův …
3. Člověk, který měl na starosti
tuto společenskou událost.
4. Toto vše se odehrálo v ... Galilejské.
5. Služebníci to měli naplnit vodou.
6. Tato společenská událost byla …
7. Pán Ježíš tímto zjevil svou …
8. Pán Ježíš řekl matce: „Ženo, co ode mě ….?“

5.

/9

/2

O:

Vylušti kód a napiš slovo (a=1, b=2 atd...počítej písmena s háčky):
I my bychom měli dělat to, o co nás Pán Ježíš žádá.

To znamená, že máme být __ __ __ __ __ __ __ __ 20 / 19 / 24 / 15 / 28 / 25 / 17 / 12
Milujeme-li Boha, dokazujeme to tím, že děláme, co po nás chce. Pokud se ani nesnažíme poslouchat
Boží nařízení, ukazujeme tím, že Boha nemilujeme. Můžeme se nazývat Božími následovníky a přáteli
pouze tehdy, když mu důvěřujeme jako svému Pánu a Spasiteli a posloucháme ho.
O:

/1

Vypiš dva klíčové verše a podtrhni klíčové slovo v každém z nich:

/4
O:

kdo v těchto dvou verších mluví?

/1

Jak můžeme vědět, co po nás Bůh chce?
1.

čtením Bible

O:

co říká Žalm 119,105?

2.

skrze modlitbu

Bible je Boží slovo pro nás.

/2

Modlitbou mluvíme s naším nebeským Otcem.

Bůh k nám mluví skrze Bibli. My k němu mluvíme skrze modlitbu. Říkáme mu
o našich problémech a potřebách. Tato obousměrná komunikace je v životě
křesťana velmi důležitá. Jako křesťané se nemůžeme spoléhat, že se nám
podaří Boha poslouchat, aniž bychom si denně četli z Bible a pravidelně se
modlili. Tak zjišťujeme, co po nás Bůh chce.
O:

Vypiš první část Žalmu 86,11. To bude Tvá modlitba pro tuto lekci:

/1
celkeM:

poznejBibli B2

JMÉNO:

biblické studie pro mládé

2. lekce

Zázraky – uzdravení chlapce

Přečti si:
Jan 4,43-54

Klíčové verše:
Skutky 16,31
a Římanům 10,9

Další doporučená čtení: Jan 3,14-18 a 36 • 1. Janova 5,1-5 a 10-14

V tomto úryvku se Ježíš vrací do města, kde vykonal první zázrak. Toto město se nachází
v severní části Izraele, v Galileji. Jižně od Galileje je Samaří a na jihu Samaří je Judsko, které
zahrnuje městečka a města jako Betlém, Jericho, Betánie a hlavní město Jeruzalém.

země izrael
Galilea

Středozemní
moře

Samaří

S

Mrtvé
moře
O:

Doplň do mapy následující místa:

1. Jméno jezera

2. Město, kde Ježíš vykonal první zázrak.

3. Město, kde žil královský služebník.

4. Město, kde Ježíš vyrůstal (viz lukáš 4,16).

5. Řeka, ve které byl Ježíš pokřtěn (viz Matouš 3,13).

6. Město, kde se slavily Velikonoce.
7. Oblast, z níž Ježíš právě přišel.

/7

O:

Vepiš odpovědi na následující otázky do mřížky:
1. královský úředník neuvěří,
dokud neuvidí ….?
2. co měl královský úředník
udělat, když se dozvěděl,
že jeho chlapec bude žít?
3. koho úředník potkal
na cestě domů?
4. Jak přesně byl chlapec
nemocen?
5. kdy řekli, že byl uzdraven?

O:

1.
2.
3.
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/1

V jakém vztahu byl úředník vůči chlapci?

Na konci příběhu tento člověk už nevěřil jen slovům, která mu Pán Ježíš řekl. Věřil, že Pán
Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Pán Ježíš má moc nás uzdravit nejen fyzicky (naše bolesti, nemoci,
atd.), ale i duchovně (odpustit naše hříchy a smířit nás s Bohem).
O:

Vysvětli vlastními slovy, proč královský úředník uvěřil v Pána Ježíše:

/2
O:

Vypiš Skutky 16,31 (jeden z klíčových veršů):

/2

Tento verš nám ukazuje, že jediný způsob, jak přijmout Boží spasení a odpuštění hříchů, je víra
v Pána Ježíše krista. Nemůžeme si spasení zasloužit vlastními skutky. Pán Ježíš svou smrtí na kříži
vykonal všechno, co bylo třeba. Vše, co my musíme udělat, je věřit!
O:

Vypiš druhý klíčový verš a podtrhni, čemu musíme věřit, abychom byli spaseni:

/3
Věříš v Pána Ježíše krista?
Řekl/a jsi o tom někomu?

celkeM:

poznejBibli B2

JMÉNO:

biblické studie pro mládé

3. lekce

Zázraky – slepý Bartimeus

Přečti si:
Marek 10,46-52

Klíčový verš
Marek 10,52

Další doporučená čtení: • Matouš 4,18-22 • efeským 6,10-18
• koloským 3,8-17

V dobách Pána Ježíše se lidem slepým od narození nedostávalo žádné pomoci. Jen málokdo se
o ně staral. Většinou byli odkázáni žebrat, aby vůbec přežili. My bychom měli být vděční za to,
že vidíme, a pomáhat těm, kteří nemají takové štěstí jako my.
Zde máme mapu části Judska, oblasti kolem Mrtvého moře nebo-li Slaného moře (jak se mu
tehdy říkalo). Je to moře bez života. V tak silné koncentraci soli nic nemůže žít.
O:

Doplň do mapy:

1. Název řeky (podívej se do minulé lekce
– jedná se o stejnou řeku)
2. Název města, kde Ježíš vykonal tento zázrak
3. Hlavní město Judeje
4. Město, kde žili Marie,
Marta a lazar (viz Jan 11,1)
5. Město, kde se Ježíš narodil

1.
2.

3.
5.

4.

/5
Mrtvé
The
mořeSea
Dead

O:

Osmisměrka:

1. Jméno Bartimeova otce

2. Bartimeus byl ……
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3. co musel Bartimeus dělat, aby získal peníze?

V

Ů

5. Ježíš řekl Bartimeovi, že jeho …. ho zachránila.
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4. Bartimeus volal na Ježíše: „Synu …….“

6. lidé Bartimeovi říkali: „Vzchop se! Vstávej, … tě!“.
7. Pán Ježíš se ho zeptal: „co mám … …. udělat?
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/5

O:

Vyhledej Žalm 145,18 a vypiš ho:

/2

Tohle určitě platilo o Bartimeovi. Stejně tak to může platit pro nás!
Pán Ježíš slyšel Bartimea a dal ho zavolat.
O:

Napiš otázku, kterou mu Pán Ježíš položil, a Bartimeovu odpověď:

Ježíš se
zeptal:

Bartimeus
odpověděl:

Pán Ježíš byl rád, že se k němu Bartimeus tak horlivě snažil dostat. Jeho odpověď dokazuje, že
Bartimeus skutečně věřil, že ho Pán Ježíš může uzdravit.
O:

/2

Vypiš klíčový verš:

/2
Jakou změnu Pán Ježíš učinil s Bartimeem! Všudypřítomná tma byla pryč! Teď se mohl dívat!
O:

O:

Vyhledej a vypiš Jan 8,12. Zjistíš, jaký nový způsob života žijeme, když následujeme Pána
Ježíše:

/2
/1

co Bartimeus odhodil, když šel za Ježíšem?

Můžeme říct, že Bartimeův plášť představuje jeho starý způsob života. když se rozhodneme
následovat Pána Ježíše, musíme zanechat starý způsob života s jeho hříšnými zvyky a myšlenkami
a následovat jeho učení a příklad.
O:

Vypiš vlastními slovy, proč Bartimeus následoval Pána Ježíše:

/1
celkeM:

poznejBibli
biblické studie pro mládé

4. lekce

B2

JMÉNO:

Zázraky – deset malomocných
Další doporučená čtení: • 2. královská 5 • Marek 1,40-45
• Filipským 4,6-7

Přečti si:
Lukáš 17,11-19

Klíčové verše
Efeským 2,8-9

Zvěst o Pánu Ježíši se rozšířila široko daleko. Těchto deset mužů se o něm doslechlo, i když žili
mimo vesnici, odděleně od lidí. Nemoc, kterou trpěli, byla vysoce nakažlivá a prakticky
nevyléčitelná. Udržovali odstup a hlasitě volali na Ježíše.
O:

O:

co volali?

Jaká byla Ježíšova odpověď?

Těch deset vědělo, co to znamená! Pouze kněz mohl vydat potvrzení, že jsou zbaveni
malomocenství a tím pádem čistí. Teprve poté se mohli vrátit do svých domovů a ke svým
rodinám, začít znovu žít normální život a pracovat. Tak se vydali na cestu a po cestě zjistili, jaký
div se s nimi stal.
O:

co se stalo?

Všichni si museli uvědomit, že to pro ně učinil Pán Ježíš. Devět z nich však pokračovalo dále.
O:

Popiš podrobně, co udělal ten poslední:

O:

Jaké národnosti byl tento člověk?

Možná se divíš, proč je zmiňována národnost! Židé a národ tohoto muže se nenáviděli – byli
nepřátelé! A přesto byl tento člověk jediný, kdo se vrátil a poděkoval Pánu Ježíši, který byl Žid.
Ježíš se ho zeptal, kde je těch zbylých devět a proč se jen on vrátil, aby poděkoval Bohu. Není
pochyb, že Bůh dnes často klade stejnou otázku. Jen málo lidí nezapomene Bohu poděkovat a
chválit ho za to, co pro ně dělá, a za vše, co jim dává.

/2
/2

/1
/3
/1

Napiš dvě věci, které Ti Bůh dal a za které můžeš být vděčný/á:

úroveň 4

O:

1.
2.

O:

/2

co muže uzdravilo?

/1

Muž s malomocenstvím byl uzdraven skrze
svoji víru. My taky můžeme být uzdraveni
od nemoci hříchu skrze víru v Pána Ježíše.
To znamená, že můžeme být zachráněni
před trestem za náš hřích, pokud uvěříme,
že Pán Ježíš byl potrestán za nás na kříži.
O:

Vypiš klíčové verše:

O:

V těchto verších:

/3

1. Zakroužkuj slovo, které mluví o Boží spasitelné lásce.

2. Podtrhni slovo, které popisuje, co musíme mít, abychom byli spaseni.
3. co nás nezachrání? Dej toto slovo do rámečku.
O:

co důležitého ses naučil/a z těchto čtyř lekcí?

/3
/2

B2
úroVeň 4
Body (vyplní vedoucí skupiny)

Poznámky:

celkeM:

lekci vraťte zpět na adresu:

1. studie::
2. studie:

3. studie::
4. studie:
celkem:

celkový součet:
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