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

poznejBibli
biblické studie pro mladé

Vedoucí skupiny:

LEKCE 1:

Cesta vpřed
Křesťané pospolu

Další doporučená čtení:• Skutky 4,23-31
• Židům 10,25 • 1. Jan 1,5-7

Přečti si:
Skutky 2,41-44
Skutky 4,32-35

B8

Klíčový verš
Skutky 2,42

Možná máš brzy nastoupit do nové školy. Jsi zvědavý/á, jaké to bude? Je jisté, že získáš
mnoho nových zkušeností, ale také se budeš muset hodně učit. Tak je to i s člověkem,
který přijme Pána Ježíše jako svého osobního Zachránce, a tím se stane křesťanem.
Změní se mu život. V následujících lekcích se dozvíš některé důležité věci o tomto
novém křesťanském životě.
Na základě prvního biblického úseku doplň chybějící slovo:

Božím záměrem je, aby křesťané, kdykoli je to možné, byli …......

Je důležité si uvědomit, že slovo „církev“ v Bibli nikdy neznamená budovu, ale naopak
označuje SKUPINU KŘESŤANŮ, kteří se spolu scházejí, aby uctívali Boha a sloužili mu.

O:

Rozlušti slova:

Bible říká, že RKÍVCE __ __ __ __ __ __ jsou IDLÉ __ __ __ __
a ne LESTKO __ __ __ __ __ __.

O:

Na ceduli napiš název
města, ve kterém byla
první křesťanská církev
(viz Skutky 1,12-14):

.

/1

dorost

O:

/3
/1

Představ si, že bychom mohli navštívit jejich setkání! Co se na nich odehrávalo?
A jací lidé se tam scházeli?
O:

Následující slova doplň do prázdných míst ve větách:
chleba radovali víra Petr připomínali spolu učili modlili

…...……………....…….... a ostatní apoštolové ………....………………………….... ostatní o Pánu Ježíši.

….........…….………....……...... se z toho, že jsou …...…………....…..……......... - Bible pro to používá slovo
„společenství“. …............…………………........... si Pána Ježíše „lámáním ….………....………….....“.

Pokaždé se …....…………....……….... k Bohu. Díky těmto věcem rostla jejich ……………………....…..... v
Pána Ježíše.

O:

/4

Napiš P (pravda) nebo N (nepravda) k následujícím větám:

Když jsi uvěřil/a v Pána Ježíše, tak už nepotřebuješ pomoc
ostatních křesťanů.
Jako křesťané rosteme, když žijeme podle toho,
co nás učí Bible.
Vše, co od nás Bůh očekává, je odříkat si doma modlitbu.

/4

Pána Ježíše více poznáváme, když jsme ve společenství ostatních
křesťanů.
O:

O:

Vypiš klíčový verš:

/1

Znovu si přečti ze 4. kapitoly verše 32-35. Zakroužkuj slova,
která podle tebe popisují církev v Jeruzalémě:
CHAMTIVÁ

SOBECKÁ

UŽITEČNÁ

PEČUJÍCÍ

/3

MILUJÍCÍ

NEPŘÍJEMNÁ

Věříš opravdově v Pána Ježíše? Pokud ano, snaž se setkávat s ostatními křesťany. Pros Boha, abys
jako křesťan mohl růst. Pamatuj si, že věci, které jsou v klíčovém verši, jsou důležité pro Tvůj nový
život.
O:

Přečti si následující verše a stručně napiš, co dělali první křesťané za každých okolností:

Skutky 2,44-45
Skutky 4,31

/3

Skutky 5,42

CELKEM:

poznejBibli
biblické studie pro mladé

LEKCE 2:

B8

JMÉNO

Cesta vpřed
Křesťanský křest

Přečti si:
Matouš 28,16-20
Skutky 8,34-39
a 18,8

Klíčový verš
Skutky 2,41

Další doporučená čtení:• Jan 3,1-5 • Skutky 16,11-34 • Římanům 6,1-14
• Římanům 10,9

Už jsme si řekli, že stát se křesťanem znamená začátek úplně nového života. Pokud jsi křesťan,
znovu ses narodil/a, jak o tom Pán Ježíš učil v 3. kapitole Janova evangelia. Skončil/a jsi
se svým starým životem a vykročil/a jsi do nového života. Jak o této úžasné změně můžeš dát
vědět svým kamarádům nebo rodině? Můžeš začít tím, že se necháš POKŘTÍT. Tak to dělali první
křesťané.
O:

Podle druhé části verše Skutky 18,8 doplň, jaké tři kroky zdejší lidé udělali:
Krok 3 Dali se ............................. .
Krok 2
Krok 1

.................... v Pána Ježíše.

…........... evangelium.

Můžeš se zeptat sám sebe: „Udělal/a jsem už všechny tyto kroky?“
Přečti si Skutky 8,36-38. Zjistíš, jak to probíhalo, když byli věřící v Pána Ježíše křtěni
(„pokřtít“ doslova znamená „ponořit“ nebo „potopit“).

1. Sestoupením do vody se
ztotožňujeme se smrtí
Pána Ježíše.
O:

2. Ponořením do vody se
ztotožňujeme s pohřbem
Pána Ježíše.

/3

3. Vystoupením z vody se
ztotožňujeme se vzkříšením
Pána Ježíše.

Vyškrtni nesprávná slova v závorkách:
Filip pokřtil komořího v (oleji / vodě / víně).

Ten uvěřil v Pána Ježíše (předtím / poté), co byl pokřtěn.

Komoří (odmítl křest / požádal o křest / bál se být pokřtěn).
Při křtu šli do vody (jeden / dva / tři) lidé.

/4

Přemýšlej teď o tom, proč se křesťané dávají pokřtít.

1

Chtějí být POLUŠNÍ Pánu Ježíši! On dal pokyn, že každý, kdo v něho uvěří, má být pokřtěn.
Měli bychom ho tedy poslechnout!

Přečti si Matouš 28,18-20. Tato slova patří k posledním, která Pán řekl svým apoštolům před tím,
než vystoupil do nebe.
O:

Označ věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Pán Ježíš nemá na zemi žádnou moc.

Apoštolové měli kázat pouze Židům.

Ti, kdo uvěří, mají být pokřtěni.

/5

Pro křesťany jsou nařízení Pána Ježíše velmi důležitá.

Pán řekl, že křesťané mohou vždy při práci pro něj
počítat s tím, že s nimi bude.

2
O:

Chtějí veřejně vyznat, že následují Pána Ježíše. Římanům 10,9 mluví o tom, jak je důležité Pána
Ježíše vyznat.
Vypiš tento verš:

/2

Jeden z nejlepších způsobů jak vyznat, že Ježíš je Pán, je být pokřtěn!
O:

Přečti si klíčový verš a odpověz na následující otázky:

Co každý z nich udělal předtím, než byl pokřtěn?

/2

Kolik lidí se ten den stalo křesťany?
O:

Najdi v osmisměrce správné odpovědi a zakroužkuj je:

Bible tak označuje lidi, kteří mají být pokřtěni.
Aby mohl být křest proveden, je toho zapotřebí velké množství.
Kdo nařídil svým následovníkům, aby byli pokřtěni?
Jméno paní, která byla pokřtěna (Skutky 16).

V češtině má slovo křesťan původ ve slově „křest“.
V řeckém textu a v jiných jazycích však je označení křesťanů odvozeno od slova Kristus - Kristovec.
Je třeba si uvědomit, že křesťan je následovník Krista, a ne člověk, který byl pokřtěn.

CELKEM:

/4

poznejBibli
biblické studie pro mladé

LEKCE 3:

B8

JMÉNO

Cesta vpřed
Poslední večeře
Další doporučená čtení:• Matouš 26,17-30 • Skutky 20,7

Přečti si:
Lukáš 22,14-20
1. Korintským
11,23-31

Klíčový verš
1. Korintským
11,26

Máš nějaké fotografie, které Ti pomáhají vzpomenout si na dobrého kamaráda nebo nějakého
zajímavého člověka, kterého jsi potkal jen jednou v životě? Když se na ně podíváš, vyvolají
v Tobě mnoho vzpomínek. Víš o tom, že Pán Ježíš určil svým služebníkům docela zvláštní
způsob, jak si ho mají připomínat? Není to něco, na co by ses měl/a jen podívat. Je to něco,
co se má dělat!
3
O:

Na základě Lukáše 22 doplň křížovku:

Vodorovně:
1. Kdo seděl u stolu s Pánem Ježíšem?
4. Zvíře, které Židé jedli v době,
kdy byla ustanovena Pánova večeře.

1

2

Svisle:
2. Pán Ježíš věděl, že má za krátký čas …........ (verš 15)
3. Co Ježíš přirovnal ke svému tělu?
5. Vzal chléb, vzdal díky a ….....
6. Poslední jídlo dne.
O:

Teď si přečti 1. Korintským 11,23-31 a pak doplň 24. verš:
„TO ČIŇTE ____ ______ ______________.“

Pojďme zjistit, co přesně měli učedníci dělat.
O:

4

5

6

/3
/1

Podle biblického textu zvol správná
slova v následujících větách a
podtrhni je:

Vše to začalo jednoho
(dne, odpoledne, noci).
Bylo to těsně předtím, než byl Pán Ježíš
(pohřben, ukamenován, zrazen).
První věc, kterou vzal, byl/o/a
(mléko, víno, chléb, voda).
Poté, co za něj Bohu poděkoval, ho (rozlomil,
rozkrojil, rozřízl) a řekl svým učedníkům, aby
ho (prodali, nechali si ho, jedli).
Potom vzal (sklenici, kalich, pohár) s vínem
a dal ho svým učedníkům.

/3

Pán Ježíš dal CHLEBU a kalichu VÍNA zvláštní význam. (1. Korintským 11)

=
=
O:

Řekl, že odteď to budou symboly. Čeho? Doplň do rámečků:

/1

Tímto učil Pán Ježíš svoje učedníky, že se chystá zemřít proto, aby mohli být zachráněni. Jeho tělo
bude za ně přibito na kříž a jeho krev bude prolita, aby jim bylo odpuštěno. Nikdy nemají
zapomenout na to, co ho stálo smazání jejich hříchů.

/1

Pán Ježíš chce, aby jeho následovníci dál brali chléb a víno na jeho památku.
O:

Dokdy to mají dělat?

To vysvětluje, proč křesťané stále plní Pánovy příkazy. Ty totiž platí pro dnešní křesťany úplně stejně
jako pro jeho první učedníky.
Pán Ježíš chce, aby jeho následovníci dál brali chléb a víno
na jeho památku.
O:

Bible používá pro tento zvláštní způsob připomínání
nejméně DVA názvy:

ÍMLÁNÁ BLACHE

NÍLESDPO EVŘEČE
O:

O:

Vypiš klíčový verš:

__ __ __ __ __ __

To čiňte

/1

/2

__ __ __ __ __

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

/2

Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Chléb je obrazem (nebo znázorňuje) jeho krev.

Mnoho křesťanů stále dělá to, co si Pán Ježíš přál.

Pán Ježíš dal toto zvláštní přikázání poté, co vstal z mrtvých.
Kalich vína znázorňuje jeho krev.

Pán Ježíš chce, aby ti, kdo v něho věří, si ho připomínali,
dokud se zas nevrátí.
Člověk, který NENÍ opravdovým věřícím v Pána Ježíše,
by si ho měl také připomínat tímto způsobem.

/6
CELKEM:

poznejBibli
biblické studie pro mladé

LEKCE 4:

B8

JMÉNO

Cesta vpřed
Růst křesťana

Přečti si:
1. Petr 2,1-3
2. Petr 3,18
Skutky 17,10-12

Klíčový verš
1. Petr 2,2

Další doporučená čtení:• 1. Timoteus 2,1-4 • Jakub 4,8 • 2. Petr 2,21

Každý z nás se narodil živý. Jako děti jsme potřebovali pravidelnou stravu přiměřenou našemu věku.
Bez toho bychom zcela určitě nemohli přežít! Abychom sílili a byli zdraví, potřebujeme řádnou výživu.
Stejně tak je to i v našem duchovním životě. „Jídlo“, kterým jako křesťané rosteme, je Bible, Boží
Slovo.
O:

Přečti si 1. Petrův 2,2 a svoje odpovědi napiš do rámečků:

K čemu jsou křesťané přirovnáni?

K jakému každodennímu pokrmu je Bible přirovnána?

/2

Nejlepší způsob, jak může mladý křesťan růst, je číst si každý den kousek Bible. (Možná kvůli
tomu budeš muset vstávat dříve!) Když to děláme, následujeme velmi dobrý příklad lidí
popisovaných ve Skutcích 17,11.
O:

Přečti si ten verš a odpověz:

Jaký název je zde použitý pro „Bibli“?

Jaká slova vypovídají o tom, že tito lidé studovali Bibli pravidelně?

/2

Bible je opravdu zvláštní kniha. Je to Boží Slovo pro nás. K jejímu sepsaní si Bůh použil obyčejné
lidi, ale svým Svatým Duchem řídil jejich mysl a ruce. Tak jim dal svá slova pro nás.
O:

Přečti si 2. Petr 1,21 a napiš tu část verše, která toto vysvětluje:

/2

Bible je INSPIROVANÉ Boží Slovo.
O:

Přečti si, co o sobě říká sama Bible v 2. Timoteovi 3,16.
Vypiš tento verš:

/2

O:

úroveň 4

Zde je takový žebřík pro každodenní biblické studium.
Rozlušti slova a napiš je na jednotlivé příčky žebříku:

1. ČÍPTESÍŘ
2. TOPAS
3. METÝŘLEŠP
4. DLIMOT ES
5. ŽTÍORP

/5

Poznámka: Je dobré také mít zápisník na
„oblíbené verše“!

Snaž se šplhat po žebříku každý den a brzy
zjistíš, že se stáváš silnějším křesťanem. Příčka 4 nám připomíná ještě něco dalšího,
co nás jako křesťany posiluje. Modlitba je naším telefonním spojením s Bohem,
naším Otcem. Když se k němu modlíme, On nás slyší a je nám blíž.
O:

Opiš první část verše Jakub 4,8:

Modlitba neznamená pouze prosit o něco pro sebe. Zahrnuje mnohem víc.
Pavel píše svému příteli Timoteovi a dává mu shrnutí toho, co je obsahem modlitby:
„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání
za všechny lidi.“ Všechny tyto prvky modlitby jsou důležité spolu s dalšími, které
jsou uvedeny dále.

/1

O:

Spoj čarou každé slovo s jeho správným vysvětlením nebo definicí:
Děláme to, když chceme říct Bohu,
jak je velký a dobrý.
Vyznání
Musíme to dělat, když jsme předtím udělali
Přímluva
něco špatně.
Díkůvzdání
Chvála
Uctívání

Prosba

B8
úROVEň 4
Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. lekce:

Toto slovo znamená žádat Boha o něco,
co potřebujeme.
Prosba k Bohu za potřeby druhých.

Znamená to říct Bohu „děkuji“ za dary, které nám
dává.
Vyjádření obdivu a úcty, například zpěvem písní.

Nyní, když jsi došel/šla až sem, zeptej se sám/sama sebe: „Věřím opravdu, že budu
jednou s Pánem Ježíšem v nebi?“ Jestliže ano, jsi jeho dítě! Vždy si pamatuj, že když
budeš pečlivě číst jeho Slovo a modlit se k němu, porosteš!

/6

CELKEM:

Poznámky:

Lekci vraťte zpět na adresu:

2. lekce:
3. lekce:
4. lekce:
Celkem:

Celkový součet:

www.PoznejBibli.cz
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