poznejbibli

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

biblické příběhy pro mládež

Vedoucí skupiny:

1. příběh

Ježíšovy výroky
O hříchu

Další doporučená čtení: • Matouš 7,24-27 • Jan 5,24
• Jan 8,31-37

Přečti si:
Lukáš 19,1-10

C2

Klíčový verš:
Lukáš 19, 10

Titulky novinových článků často obsahují důležitá prohlášení, výroky
prezidenta nebo premiéra. Velmi brzy se na jejich výroky zapomene, ale slova pána Ježíše
jsou stále čtena a připomínána už téměř 2 000 let.
Napiš na každé „noviny“ titulek založený na biblickém odkazu pod nimi:
DENNÍ TISK

Marek 1,22
O:

DENNÍ TISK

DENNÍ TISK

Marek 12,37

Jan 7,46

Doplň křížovku podle biblického úryvku:

1. Druh stromu, na který muž vylezl.
2. Město, do kterého Ježíš vstoupil.
3. Ten člověk byl ... .
výběrčí daní (nebo publikán).
4. Ten, kdo má hodně peněz, je ... .
5. ... napřed, když si uvědomil, že Ježíš přichází.
6. Toužil se na Ježíše ... .
7. pán Ježíš přišel, aby hledal
a ... ztracené. (viz klíčový verš)
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/3

dorost

O:

/4

Nebyl ve svém městě oblíbený. Nikdo mu nedůvěřoval, a dokážeme pochopit proč.
O:

Ve kterém verši si čteme, že byl nečestný?

/1

Verš:

byl také považován za ZRÁDCE, protože vybíral daně pro římany, kteří obsadili zemi a život Židům
velmi ztěžovali. Ačkoliv si místní lidé nenašli pro Zachea čas, pán Ježíš si ho udělal.
O:

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

pán Ježíš věděl, kde muž byl.

pán Ježíš ho přehlížel.

pán Ježíš věděl, kdo to je.

pán Ježíš byl příliš zaneprázdněn, než aby se zastavil.

/5

pán Ježíš věděl, jaký typ člověka to byl.

pán Ježíš vešel do jeho domu. Lidé z města ho za to velmi kritizovali.
O:

Vysvětli VLASTNíMI SLOVY, proč se to lidem z města nelíbilo:

O:

Vyber dvě odpovědi, které vystihují Zacheovu reakci na Ježíšovu výzvu.
Spoj je s obrázkem Zachea:

/2

Odmítl slézt ze stromu.
řekl, že zlé věci napraví.
řekl, že se měnit nebude.
Činil pokání ze svých hříchů.
řekl Ježíšovi, aby odešel.
pán Ježíš reagoval na kritiku slovy: „Dnes přišlo do tohoto domu spasení." Co tato veliká slova
znamenala pro Zachea? pojďme si to vysvětlit.

/2

„být spasen“ je zkušenost, která zahrnuje celý život křesťana od chvíle, kdy uvěřil v Ježíše jako
svého Spasitele, až do chvíle, kdy bude vzat k němu do nebe.
O:

Doplň chybějící slova:

Podívej se do 1.Timoteovi 1,15. Když se staneme křesťany, jsme zachráněni od pOKUTY nebo
TRESTU za naše ___________, protože pán Ježíš přišel, aby spasil hříšníky.
Podívej se do Židům 7,25. Čteme si zde o tom, že díky tomu, že pán Ježíš je __________, dává
nám MOC překonat hřích. To znamená, že jsme zachraňováni každý den našeho života.
Nakonec se podívej do Židům 9,28, kde se dozvídáme, že jednoho dne se pán Ježíš ukáže
po ______________ . Až se to stane, naše spasení bude dokonáno, protože budeme zachráněni
z příTOMNOSTI hříchu. budeme v nebi s pánem Ježíšem navěky.
pán Ježíš stále hledá a zachraňuje ty, kdo jsou ztraceni. Nalezl a odpustil již i Tobě?

CELKEM:

/3

poznejbibli
biblické příběhy pro mládež

2. příběh

C2

JMÉNO:

Ježíšovy výroky
O zraku

Přečti si:
Jan 9,1-41

Klíčový verš:
Jan 9, 5

Další doporučená čtení: • Jan 8,12 • Jan 12,44-46 • Skutky 26,12-18 • 1.petr 2,9

Už jsi někdy zkoušel/a chodit po domě/bytě, když byla tma a nefungovala elektřina? Šel/šla jsi
opatrně, přidržoval/a se nábytku a přesto o něco zakopl/a? V takové situaci se brzy začneš
cítit nejistě a zjistíš, že ani nevíš, kde jsi. Slepí lidé nebo lidé s částečnou ztrátou zraku se
do takových situací dostávají poměrně často. Lidé, kteří neznají pána Ježíše, zrovna tak.
Nevidí, jakým směrem se jejich životy ubírají, a nechápou nebezpečí, které leží před nimi.
pán Ježíš na toto téma několikrát mluvil.
O:

podívej se na biblické verše z Janova evangelia a doplň:

Jan 3,19
Jan 8,12
Jan 12,46

Lidé si více než světlo _____________ tmu, protože jejich skutky byly zlé.
Kdo nenásleduje pána Ježíše, __________ ve tmě.
Já, světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří,
_____________ve tmě.

Zázrak popsaný v biblickém úryvku nám pomáhá pochopit změnu, která nastane v životě
toho, kdo se setká s pánem Ježíšem.
O:

/3

Dokonči následující věty. Slova najdi v osmisměrce:

Muž byl slepý již od svého ………………….
Učedníci se domnívali, že je slepý kvůli svému ………………. .
pán Ježíš řekl, že přichází ……………. , kdy nikdo nebude mocI pracovat.
pán Ježíš řekl, že je ……………… světa.
plivl a udělal ze slin…………….. .
pán Ježíš tím pak pomazal ………………. muže.
řekl muži, aby šel k rybníku………………. .
Muž se tam měl ………………. .

í

h

ř

D

I

N

O

Z

I

E

I

N

T

Z

K

I

I

O

G

N

L

T

ě

V

A

K

Č

N

E M

N M U

O

N

A

E

N
A

U

C

O
R

í Ch U

O

L

T
T

Ý

Á

h

L

G

Z

S
L

b

O

I

N

E
S

Nyní viděl, ale to byl jen začátek dalších problémů! Když se někdo stane křesťanem, často to
tak bývá. Všechny problémy nezmizí!

/4

O:

Napiš ke každé větě osobu, která ji řekla.
Odpovědi vyber z :
rodiče

slepec

„Není to snad ten, který tu sedával a žebral?“

farizeové

sousedé

„Jsem to já!“

„Ten člověk není od boha, vždyť nedodržuje sobotu!“

/4

„Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že teď vidí, ale nevíme.“
Slepec nerozuměl věcem týkajícím se pána Ježíše, ale učil se rychle.
O:

Doplň oslovení pána Ježíše:

podívej se do 2. verše

Nazvali ho …

podívej se do 38. verše

Nazval ho ….

podívej se do 17. verše

Nazval ho ….

/3

Nakonec vyhnali uzdraveného muže ze synagogy. Ale pán Ježíš ho našel.
O:

Dej následující rozhovor do správného pořadí od 1-4:

„Věřím, Pane!“

„Už jsi ho viděl,"
řekl mu Ježíš. "Je to ten,
který s tebou mluví.“

„Věříš v Syna člověka?“

„Kdo to je?“

pán Ježíš nejenže otevřel jeho oči, aby mohl fyzicky vidět, ale také otevřel jeho mysl. Nyní věděl,
kdo pán Ježíš je a jak v něj věřit.
O:

/4

Vypiš verš Jan 8,12, který se podobá klíčovému verši.
Zakroužkuj, co musíme udělat, abychom obdrželi „světlo světa“:

/2
Zde pán Ježíš opět učinil významné prohlášení. Tím, co udělal pro slepce, dokázal,
že na to má právo.

CELKEM:

poznejbibli
biblické příběhy pro mládež

3. příběh

C2

JMÉNO:

Ježíšovy výroky
O pastýřích

Přečti si:
Jan 10,1-33

Další doporučená čtení: • Žalm 23 • Izaiáš 40,10-11
• Lukáš 15,3-7 • Židům 13,20

Klíčový verš:
Jan 10,9

použili jsme dvě události ze života pána Ježíše, abychom porozuměli jeho důležitým výrokům.
V tomto biblickém úryvku vyprávěl pán Ježíš podobenství, aby jeho prostřednictvím
srozumitelně vyjádřil své myšlenky.
O:

Křížovka (viz verše 2-11):

1. přeskládej písmena a objevíš označení člověka, kterého ovce nebudou následovat:
icz í
3.
2. pastýř, který přichází, aby kradl, zabíjel a ničil, je … .
5.
3. Když vcházíme dveřmi – pánem Ježíšem – nalezneme…
1.
(viz verš 9, 1. pád).
6.
4. Ovce ... hlas skutečného pastýře.
5. Ježíš řekl: „Já jsem dobrý …“.
6. Ovce (tzn. lidi, kteří ho následují) slyší jeho … .
2.
7. ... před nimi.
4.
8. Volá ovce … .
7.

8.

Je třeba pochopit, že když životem kráčíme sami za sebe, jdeme směrem pryč od boha.
O:

Izaiáš 53,6 říká: My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu
_______________.

/4
/1

potřebujeme, aby nám pán Ježíš ukázal, kam máme v životě směřovat, a také nám pomohl
v těžkých situacích.
O:

pečlivě se podívej do biblického úryvku a označ věty jako p (pravdivé) nebo N
(nepravdivé):
„Ježíš řekl, že přišel, aby přinesl život.“

„Ježíš řekl, že by nepoložil život za ovce.“
„Ježíš řekl, že ho ovce znají.“
„Ježíš řekl, že nezná Otce.“

Když pán Ježíš řekl, že je dobrý pastýř, myslel tím, že je ten skutečný pastýř, který nás nikdy
neopustí a nevyužije. Ostatní pastýři takoví nejsou.

/4

O:

Doplň vlastnosti jiných pastýřů (nádeníků):
nezáležet

utíkat

nádeník

vlk

nepatřit

Nádeník ale není pastýř a ovce mu ____________; když vidí přicházet_____________, opouští ovce

/3

a ___________. Když se pak vlk vrhá na ovce a rozhání je, ______________ utíká, protože
je nádeník a na ovcích mu______________.

pán Ježíš je dobrý pastýř, protože se stará o všechny své ovce a nikdy je neopouští. Je smutné, že
ne všichni lidé přijímají, co pán Ježíš říká.
O:

Napiš ke každému výroku o pánu Ježíši číslo verše, kde ho můžeme najít:
Je posedlý démonem a blázní!

verš

Může snad démon otvírat oči slepým?

verš

Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to jasně.

verš

Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!

verš

/4

pán Ježíš řekl, že jsou jen dvě skupiny lidí (viz 26. a 27. verš).
O:

Do každého obdélníku napiš buď bYLI JEhO OVCE, nebo NEpATřILI MEZI JEhO OVCE.
protože nevěřili.

protože slyšeli jeho hlas.

protože mají věčný život.

protože nikdy nezahynou.

Když jednou uvěříme v pána Ježíše, patříme mu navždy. Nikdy
nás neopustí. Jsme již napořád křesťané. pojďme bohu
poděkovat, že když jsme uvěřili v dobrého pastýře, který za nás
zemřel, ponechá nás ve svém stádu navěky.

Můžeš skutečně říct: „Hospodin je můj pastýř”?

CELKEM:

/4

poznejbibli
biblické příběhy pro mládež

4. příběh

C2

JMÉNO:

Ježíšovy výroky
O spasení

Další doporučená čtení: • Numeri 21,4-9 • Jan 1,10-13
• Jan 14,6

Přečti si:
Jan 3,1-16

Někdy pán Ježíš mluvil v podobenstvích nebo jednoduchých větách, někdy mluvil k zástupům,
jindy k jednotlivcům. Někdy říkal varovná slova, při jiných příležitostech zvolil slova útěchy.
O:

Všechna jeho slova však přicházela od ………………… . (viz Jan 3,34)

Jeden člověk přišel k Ježíši.

Klíčový verš:
Jan 3,16

/1

Jak se jmenoval?
Jaké postavení měl mezi Židy?
Kdy přišel?
Jakým titulem oslovil Ježíše?

/4
Možná si říkáš, že už toho o bohu víš poměrně dost. Tento muž si to rozhodně myslel! byl
dokonce učitelem náboženství! pán Ježíš s ním však musel začít úplně od začátku.
O:
O:

Co je pro Tebe zcela nezbytné?

Musíš se

Co když se tak nestane?

Nemůžeš

. (verš 7)
. (verš 3)

Rozumíš tomu, co to znamená? pán Ježíš říká, že nemůžeme jít do nebe, pokud od něj
neobdržíme život.
O:

/2

Doplň správná slova do následujícího odstavce:

bůh rodina přirozený hřešit znovuzrozeni duchovní

Narodili jsme se jako děti a dostali jsme ………………………… život, ale nemáme ………………………..

život. Je pro nás velmi snadné ………………………….. a jsme odloučeni od …………………………. .

Jakmile se staneme křesťany, jsme …………………………. . Začínáme nový duchovní život, protože

jsme nyní členové boží …………………………. .

/3

úroveň 4

Duchovní život přijímáme prostřednictvím Ducha Svatého. práci Ducha Svatého je
obtížné vyjádřit, protože nejsme schopni ji vidět.
O:

pán Ježíš řekl Nikodémovi, že to je jako …………… . (8. verš)

Nemůžeme ho fyzicky vidět, ale můžeme pozorovat jeho vliv.
pro Nikodéma bylo velmi obtížné to pochopit stejně jako pro mnohé lidi dnes.
O:

/1

Odpověz ANO nebo NE:

Znovuzrození je dílo Ducha Svatého.

Znovuzrodíme se konáním dobrých skutků.

/4

Znovuzrození potřebují jen zlí lidé.

Nikdo nemůže vejít do nebe, pokud není znovuzrozen.

pán Ježíš dokončil rozhovor s Nikodémem hlubším vysvětlením evangelia. podívej se
do Numeri 21,4-9. pán Ježíš použil tento příběh, aby nám pomohl pochopit, proč za
nás musel zemřít.
O:

O:

Doplň správná slova:
______________________
byl vyvýšen na kříži.

Stalo se to
na poušti.

Stalo se to
v Jeruzalémě.

Uštknutí lidé se
museli podívat,
aby žili.

Musíme __________
v pána Ježíše, abychom
žili.

potom obdrželi
život.

potom obdržíme
____________
___________.

Vypiš klíčový verš:

/3
/2

Toto je jedno z nejúžasnějších prohlášení v Bibli.
Věříš tomu?
Jsi si jist/á, že máš věčný život?

C2
body (vyplní vedoucí skupiny)

had byl vyvýšen
na kůlu.

poznámky:

CELKEM:

Lekci vraťte zpět na adresu:

1. studie:
2. studie:
3. studie:
4. studie:
Celkem:

Celkový součet:
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