Vyplň následující údaje
Věk:
Datum narození:
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biblické studie pro mladé

Vedoucí skupiny:

1. LEKCE

Betanie - Domov

Přečti si:
Lukáš 10,38-42

Další doporučená čtení:• Marek 6,7-13
• Římanům 12,1-2 • Izaiáš 40,28-31

Nikdo neví, kolik kilometrů Pán Ježíš nachodil při svých cestách přes Judsko a Galileu
během tří let svého veřejného působení. Často se musel cítit unavený, hladový a zralý
na odpočinek. Je velmi pravděpodobné, že domov Marie a Marty byl místem, kde mu
bylo vždy dopřáno jídlo a odpočinek.
O:

V Janovi 11,1 zjistíš, kde Marie a Marta bydlely:

O:

Tato vesnice je jen kousek od hlavního města Judska, kterým je:

/1

Viz Jan 11,18.

Návštěvníci, kteří se chtěli dostat do hlavního města, tam museli vystoupat po příkré cestě.
Mnoho z nich se zastavilo ve vesnici, kde žila Marie a Marta, aby si odpočinuli před
poslední částí výstupu.
Co podle Lukáše 10,38 udělala Marta, když Ježíš vešel do vesnice?

Obě sestry měly rozdílnou povahu.
O:

A F
V osmisměrce jsou chybějící slova z následujících vět. L U
A D
Zakroužkuj je a doplň na správná místa ve větách:
CH Ě
Pán Ježíš a jeho _________ navštívili domov
U O
O CH
Marie a Marty.
L W
Marie _________ u Ježíšových _________
S E
a __________________, co říkal.
O K
Marta byla zaneprázdněna přípravou _________.
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Klíčový verš:
Marek 6,31
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p

Marie se chtěla učit od Pána Ježíše. Toho mohla dosáhnout jedině tím, že mu byla blízko
a soustředila se na to, co říká. Možná ho nikdy předtím takto mluvit neslyšela. Marta byla
mnohem více zaměstnána svými povinnostmi v domácnosti. Je velmi snadné být jako Marta
zaneprázdněn domácími pracemi, sportem, počítačem, televizí atd., takže nemáme čas číst si Boží
Slovo a modlit se. Když se nezastavíme a nezačneme naslouchat Pánu, nikdy nepoznáme,
co nám chce říct.

Marta byla nespokojená.
O:

O:

Na co si Pánu Ježíši stěžovala?

/1

Napiš část Ježíšovy odpovědi, která je v 41. verši:

/1

Ve 42. verši Pán Ježíš pokračuje ve své odpovědi Martě.
O:

Napiš svými vlastními slovy, co myslel Pán Ježíš touto odpovědí:

/2

Při jedné příležitosti byli učedníci velmi zaneprázdněni stejně jako tehdy Marta.
O:

O:

Vypiš klíčový verš a podrthni slova, která jim Pán Ježíš řekl:

Přečti si Marek 6,7-13 a napiš PRAVDA nebo NEPRAVDA k následujícím výrokům:

/3

Pán Ježíš vyslal učedníky v párech.

Bylo jim řečeno, aby šli a prozkoumali krajinu.

Učedníci říkali lidem, aby se obrátili k Bohu a činili pokání.
Ježíš jim dal moc nad zlými duchy.

Učedníci strávili den tím, že naslouchali Pánu Ježíši stejně jako Marie. Kdyby neposlouchali,
nevěděli by, co mají dělat. Rada k zapamatování z tohoto kurzu je:
„Nebuď ve svém životě tak zaneprázdněný/á,
abys neměl/a čas naslouchat Pánu Ježíši a učit se od něj.“

CELKEM:

/4

poznejBibli
biblické studie pro mladé

2. LEKCE

B3

JMÉNO

Betanie - U hrobu

Přečti si:
Jan 11,1-44

Klíčový verše
Jan 11,25 a 26

Další doporučená čtení:• Lukáš 23,39-43 • 1. Korintským 15• Filipským 1,21-23

O něco později Pán Ježíš znovu navštívil Betanii.
Pravděpodobně zde byl pravidelným návštěvníkem.
O:
O:

Který verš z biblického úryvku mluví o tom, co cítil Ježíš k rodině v Betanii?
Verš:
Křížovka:

VODOROVNĚ
1. Pán Ježíš řekl, že Lazarova
nemoc je k Boží ________. (v. 4)
4. Učedníci si mysleli, že Lazar ________. (v. 12)
6. Pán Ježíš jim musel otevřeně říct,
že Lazar je ________. (v. 14)
SVISLE
2. Když se Ježíš dozvěděl zprávu o Lazarovi,
4.
zůstal ještě ________ dny tam, kde byl. (v. 6)
3. Učedníci se báli jít do Judska, protože Židé
se snažili Ježíše ________. (v. 8)
5. Tomáš si myslel, že když s ním půjdou do Judska,
pravděpodobně tam ________. (v. 16)
O:

3.

2.

B

5.

E

T

A N

I

E

1.

6.

Když Pán Ježíš přišel do Betanie, stalo se následující. Doplň chybějící slova:

/6

Lazar byl mrtvý už ________ dny. Z Jeruzaléma přišli někteří ________,

aby utěšili Marii a Martu. Jeruzalém byl jenom ________ ________ daleko.

________ ihned vyběhla naproti Ježíši, ale ________ zůstala doma.

Nakonec přišly k Ježíši obě sestry. Je zajímavé, že když ho uviděly, řekly obě to samé.
O:

/1

/6

Co řekly?

/1

p

Pán Ježíš byl schopný je utěšit a dát jim naději.
O:

Vypiš klíčové verše:

Pán Ježíš se zeptal Marty, zda věří, že jí může dát věčný život. Marta pravděpodobně nerozuměla
tomu, co Ježíš říkal, protože mluvil o dvou druzích smrti.

/2

1) Fyzická nebo-li přirozená smrt
Nastává tehdy, když naše těla stejně jako Lazarovo onemocní a zemřou.
2) Duchovní smrt
Ta je důsledkem hříchu. Znamená oddělení od Boha.
Když zemřeme a naše hříchy nejsou odpuštěny, strávíme věčnost odděleni od Boha
a pod jeho trestem.
Pokud jsme uvěřili v Pána Ježíše a přijde konec našeho života, půjdeme do nebe,
kde budeme navěky s ním. Pro křesťany neznamená smrt konec života - viz Filipským 1,21-23.
O:

Přečti si Jan 3,16 a Jan 5,24 a napiš, co je slíbeno těm, kdo věří v Ježíše Krista:

/2

Uvěřil/a jsi a přijal/a jsi, co Ti Ježíš slibuje?

Pán Ježíš vzkříšením Lazara z mrtvých dokázal, že má moc nad smrtí.
O:

Přečti si posledních 10 veršů biblického úryvku:
Co z Ježíšova chování ukazuje, že byl člověk?
Co z Ježíšových činů ukazuje, že byl Bohem?

/2
CELKEM:

poznejBibli
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3. LEKCE

B3

JMÉNO

Betanie - U stolu
Další doporučená čtení:• Exodus 12 • Matouš 2,1-11

Přečti si:
Jan 11,55-57
a Jan 12,1-11

Klíčový verš
Žalm 95,6

Mohlo by se zdát, že po vkříšení Lazara každý uvěří, že Ježíš je Mesiáš. To se však nestalo.
Místo toho velekněz a farizeové hledali způsob, jak Ježíše zabít.
Mesiáš (nebo také Kristus) znamená Bohem vyvolený Zachránce.
O:

Přečti si Jan 11,57 a vysvětli SVÝMI VLASTNÍMI SLOVY,
jaké nařízení vydali náboženští vůdci:

Většina Židů se chystala jít o Velikonocích do Jeruzaléma. Jednou za rok oslavovali,
že je Bůh vysvobodil z otroctví v Egyptě.
O:

Kdo byli v době vyjití z Egypta vůdci v Izraeli? (viz Exodus 12,1)

O:

Ježíš navštívil domov Lazara, Marie a Marty. Uveď PRAVDA nebo NEPRAVDA
k těmto větám:

/1
/1

Lazar byl příliš nemocný na to, aby přijímal jídlo.

Pán Ježíš byl nejvýznamnějším hostem.

Marta si zvolila sedět u Ježíšových nohou.

Učedníci se báli přijít do Betanie.

Večeře se konala šest dní před Velikonocemi.
O:

Jakou nezvyklou věc udělala Marie a jaký to mělo výsledek?

Marie udělala něco podobného jako mudrcové, kteří přišli k narozenému Ježíši.
O:

Podívej se do Matouše 2,11 a napiš jedno slovo, které popisuje, co udělali:

Při této příležitosti chtěla Marie ukázat svou lásku k Pánu. Dobrovolně dala Pánu to,
co ji stálo velký obnos peněz, přibližně výdělek dělníka za celý rok.

/5
/3
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p

Jidáš nebyl připraven přinést oběť, jako to udělala Marie. Byl naopak sobecký.
O:

Co řekl?

/2

O:

1.
2.
3.

O:

Biblický úryvek nám říká o Jidášovi několik věcí. Vyjmenuj tři z nich:

/3
Vypiš odpověď Pána Ježíše Jidášovi:

/1
O:

Vypiš klíčový verš. Podtrhni jedno slovo, které shrnuje téma této lekce:

/2
Marie naslouchala Pánu Ježíši. Byla také svědkem vzkříšení svého bratra z mrtvých. Nyní začinala
chápat, že on je Boží Syn. Proto ukázala svou lásku tím, že mu projevila úctu.
V dnešní době mohou křesťané ukázat svou lásku k Pánu Ježíši tím, že poslouchají jeho přikázání.
O:

Najdi verš Jan 14,15 a vypiš jej:

/1
Popros Pána Ježíše, aby Ti pomohl to dělat.

CELKEM:

poznejBibli
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4. LEKCE

B3

JMÉNO

Betanie - Na cestě do Jeruzaléma
Další doporučená čtení:• Zachariáš 9,9-13 • Jan 12,12-19

Přečti si:
Lukáš 19,28-41

Klíčový verš
Jan 1,12

Pán Ježíš se připravuje na to, čemu dnes říkáme „Květná neděle“ nebo „Triumfální vjezd“
do Jeruzaléma. Pro zopakování: Ježíš se nachází v blízkosti Betanie a je připraven na konečný výstup
do velkého města. V této sérii lekcí jsme se zamýšleli nad třemi událostmi, kdy Pán navštívil Betanii.
O:

Seřaď správně písmena ve slovech, aby sis připomněl/a hlavní pravdy,
které jsme se naučili z každé jeho návštěvy:

V první lekci jsme se učili být jako Marie a SOTNLUCHAA _________________ mu.
V druhé zase být jako Marta a ĚVITŘ _________________ v něho.

A ve třetí být jako Marie a AVTCÍUT _________________ ho.

Do Jeruzaléma to bylo něco okolo tří kilometrů a Pán tam již předtím několikrát šel.
Nyní si však zvolil úplně jiný způsob cestování.
O:

Jaké příkazy dal Pán Ježíš svým dvěma učedníkům?

O:

Jak měli odpovědět, kdyby se jich někdo zeptal, co dělají?

Zde jsou dvě pozoruhodné věci. Za prvé, Pán Ježíš požádal své učedníky, aby udělali něco
nezvyklého a oni ho přesto poslechli. Za druhé, majitel osla byl připraven podělit se o něco,
co mu patřilo, a nechat to Pánu. Existují věci, které Pán chce, abys udělal/a,
a Ty nejsi připravený/á ho poslechnout? Existují věci, které Pán chce, abys mu dal/a,
a Ty nejsi ochotný/á mu je přenechat?
O:

/3

/2
/2

Napiš ANO nebo NE k těmto větám:

Někteří lidé pokládali své pláště na cestu.
Na zádech oslátka bylo kožené sedlo.
Ježíš jel na oslátku.

Někteří farizeové křičeli proti Ježíši.

Cesta vedla směrem dolů z Olivetské hory.

Pán Ježíš měl radost, když viděl Jeruzalém.

/6

Přečti si biblický úryvek a vypiš oslavnou píseň, která se toho dne zpívala:

úroveň 4

O:

/2

O:

Na základě Jana 12,13 vysvětli pomocí jedné věty, co dalšího lidé dělali:

O:

Vypiš klíčový verš:

O:

Asi před 500 lety Bůh řekl, že má tento den přijít. Podívej se na toto proroctví
v Zachariáši 9,9 a napiš SVÝMI VLASTNÍMI SLOVY, jak ho Pán Ježíš naplnil:

/1

Toho dne byl Pán Ježíš v Jeruzalémě vítán. Už jsi ho přivítal/a ve svém životě?
Proč se takto nemodlit?

/2
/2

Celý svůj život
chci Ti, Pane, dát,
ukaž mi, jak žít,
chci Ti chválu vzdát.
Všechno co mám,
dnes dávám Tobě,
umírám sám sobě,
Ty kraluj ve mně sám.
B3
úrOVeň 4
Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. studie:

Poznámky:

CELKEM:

Lekci vraťte zpět na adresu:

2. studie:
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4. studie:
Celkem:

Celkový součet:

www.PoznejBibli.cz

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
„Biblické Citáty jsou z Bible, překladu 21. století © 2009 BIBLION, o. s. Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.“

