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

biblické příběhy pro děti

PoznejBibli

Vedoucí skupiny:

1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra
PŘEČTI SI:

KLÍČOVÝ VERŠ:

Matouš 4,18-22
Matouš 4,19
Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že potřebuje dobré
Požádej někoho,
aby
Ti pomohl verš najít
pomocníky, kteří by zůstávali po jeho boku a byli zároveň jeho
přáteli. Jednoho dne, když se procházel kolem Galilejského jezera, uviděl dva rybáře. Jeden se jmenoval
Šimon Petr a druhý Ondřej, Petrův bratr.

O:

A3

Jak se jmenovali dva rybáři?

___ ___ ___ ___ ___ p ___ ___ ___ a O ___ ___ ___ ___ ___
Tito dva rybáři vrhali své sítě do vody a doufali, že chytí nějakou rybu. Ježíš viděl, jak pilně pracují, a věděl, že jsou
to lidé, kteří by mu mohli být ku pomoci. Zavolal je k sobě, aby ho následovali. Chtěl jim jako svým pomocníkům
dát novou vzrušující práci.

/6
O:

Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

		
		
		

Pojďte
z ___ m ___ ___ ___
a
já
z
vás
u ___ ___ ___ ___ ___

		

r ___ ___ ___ ___ ___ l ___ ___ ___ .
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1.

mladší žáci

Řekl: „Pojďte za mnou a já z vás udělám rybáře lidí.“

poznejBibli
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A3

Šimon Petr a Ondřej se již s Pánem Ježíšem setkali a věděli, že je někým velmi důležitým. Jakmile je povolal, zanechali tito
dva rybáři své sítě a následovali ho.

O:

Zakroužkuj, co Šimon Petr a Ondřej zanechali u jezera:

/3
Tito dva muži se stali Ježíšovými prvními učedníky. To znamená, že byli připraveni ho následovat, kamkoli šel, a dělat cokoli,
oč je požádal. Celkem si Pán Ježíš vyvolil 12 mužů, kteří se stali jeho nejbližšími pomocníky a přáteli. Toho samého dne
pozval Pán Ježíš k následování ještě další dva rybáře. Jmenovali se Jakub a Jan. Ihned Ježíše uposlechli. Opustili svou loď
a svého otce a následovali ho.

O:

Kolik celkem vyvolil Ježíš učedníků? Zakroužkuj správnou odpověď:

4
O:

5

10

12

/3

Pouze dvě z následujících vět jsou správné. Najdi je a označ fajfkou:
Jakub a Jan byli pozváni následovat Ježíše.
Jakub a Jan řekli, že budou Ježíše následovat později.
Jakub a Jan zanechali své sítě a otce a následovali Ježíše.
Jakub a Jan nechtěli být Ježíšovými učedníky.
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I dnes Pán Ježíš potřebuje chlapce a děvčata, aby byli jeho pomocníky.
Patříš k jeho pomocníkům? Stát se pomocníkem znamená, že budeš poslouchat a následovat jeho Slovo.
CELKEM:
2.
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2. PŘÍBĚH:

A4
A3

Pán Ježíš pomáhá Petrovi

Ve škole se jistě neučíte všechno najednou. Ani u Šimona Petra tomu nebylo jinak.
KLÍČOVÝ VERŠ:
PŘEČTI SI:
Lukáš 5,1-11
Lukáš 5,10
Jednou opět lovil ryby a byl velmi zaměstnán čištěním svých sítí. Pán Ježíš byl také
u Galilejského jezera a mluvil k velkému zástupu. Všichni naslouchali úžasné zprávě,
kterou jim přinášel. Byl tam takový nával, že Pán Ježíš požádal Petra, zda by nemohl použít jeho loď, ze které by k lidem
mluvil. Teď mohl každý vidět i slyšet mnohem lépe.

O:

Vepiš následující slova do správných okének:

loď

zástup

Ježíš

Galilejské jezero

rybáři

/4
Když Ježíš skončil svou řeč k zástupu, obrátil se na Šimona Petra a řekl: „Zajeď dál na hlubinu a pusť se do lovení.“ Petr
se snažil namítat, že celou noc těžce pracovali a nic nechytili. Museli být velmi
unaveni a zklamáni, ale Petr vždy chtěl dělat to, co si Pán Ježíš přál. Proto
přece jen vyjel a rozprostřel sítě k lovu.
Nikdy nic takového neviděli! Táhli z vody síť, ve které bylo takové množství
ryb, že se začala trhat! Dávali znamení přátelům na druhé lodi, aby jim přišli
na pomoc. Obě lodi byly tak plné ryb, že se téměř potápěly.

3.
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O:

Co se stalo, když Šimon Petr uposlechl Pána Ježíše? Podtrhni správnou odpověď:

Nechytil nic.

O:

AA4
3

Jeho síť se naplnila.

/3

Chytil jen několik málo ryb.

Napiš první písmeno každého předmětu a zjistíš, jak říkáme těm úžasným věcem,
které Pán Ježíš dělal:

/4
Šimon Petr byl tak udiven tím, co viděl, že padl před Ježíšem na kolena. Teď poznal, jak je Pán Ježíš veliký a jak je on sám
hříšný. Pán Ježíš byl nejúžasnějším člověkem, s jakým se kdy setkal!

O:

Kdo udělal ten veliký zázrak? Vybarvi jen správné jméno:

/5
Šimon Petr změnil svůj postoj. Skončil s lovením ryb a rozhodl se stát se následovníkem Pána Ježíše. A tak Šimon Petr, Jakub
a Jan vytáhli své lodě na břeh, nechali všeho a následovali Ježíše.

O:

Doplň chybějící písmena v následujících větách:

Šimon Petr, Jakub a J
zanechali a

___ ___

byli velmi nadšeni, když spatřili zázrak. Vytáhli své l

___ ___ ě na břeh, všeho

n ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ i J ___ ___ ___ ___ ___

.

/4
Pán Ježíš chce, abychom ho následovali a dělali mu radost vším, co děláme, ve škole i při hraní.

CELKEM:
4.
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3. PŘÍBĚH:

Pán Ježíš tiší bouři
PŘEČTI SI:
Matouš 8,23-27

KLÍČOVÝ VERŠ:
Matouš 8,27

Jednoho dne se Pán Ježíš se svými učedníky plavil lodí přes Galilejské jezero.
Někteří z učedníků jezero dobře znali, protože na něm často lovili ryby.
Najednou přišla velká bouře.
Vítr byl tak silný, že se vlny přelévaly přes loď.
Učedníci se báli, ačkoli byli v zacházení s lodí velmi zkušení.

O:

3.

Napiš odpovědi na následující otázky do křížovky:
2.

1. Kdo byl s Pánem Ježíšem v lodi?

4.

2. Co se náhle stalo?
3. Jak se učedníci cítili?
4. Co začali nabírat?

1.

/8
Po namáhavém dni Pán Ježíš usnul v lodi. Učedníci byli tak vystrašení, že ho vzbudili.
Křičeli: „Mistře, mistře, umíráme!“

O:

Podtrhni slovo, které označuje, co Pán Ježíš dělal, když byla bouře:

VESLOVAL			

JEDL			

SPAL

5.

/2
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O:

Do slovní bubliny doplň písmena a zjistíš, jakými slovy učedníci budili Pána Ježíše:

M__s__ř__, __i__t__e, u ___í___á___e!

/3
Pán Ježíš je napomenul, aby se nebáli, protože on byl s nimi v lodi. Zeptal se jich, kde je jejich víra, že je může bezpečně
provést bouří.

O:

Ježíš se ptal po jejich ....................................................... Podtrhni správné slovo:

		
		

VÍŘE		

SPOKOJENOSTI		

ODVAZE

/2

Pán Ježíš promluvil k větru a vlnám. Postavil se ve člunu a zvolal mocným hlasem: „Klid, utiš se!“
Vítr ustal a vlny zmizely.

O:

Vybarvi a nauč se biblická slova:

„Vstal,

vítr a vzedmuté vlny, ty rázem

“
.

a byl

/3

To byl další úžasný zázrak! Není divu, že se učedníci divili a řekli:

		

„Kdo to vůbec je, že přikazuje i v ____ ____ ____ ____
a v ____ ____ ____ ____ a poslouchají ho?“

O:

/2

Doplň chybějící písmena z klíčového verše.

Poděkujme dnes Bohu za velikost Jeho Syna, Pána Ježíše Krista.
CELKEM:
6.
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4. PŘÍBĚH:

Pán Ježíš zachraňuje Petra

Byl/a jsi někdy za noci na moři, když zuřil divoký vítr? Pokud ano,
určitě víš, jak úzko bylo učedníkům, když je v noci na Galilejském
jezeře zastihla zlá bouře.

O:

PŘEČTI SI:
Matouš 14,22-33

KLÍČOVÝ VERŠ:
Matouš 14,33

Napiš jméno jezera, na kterém učedníky zastihla bouře:

Pán Ježíš s učedníky nebyl. Byl na hoře a modlil se ke svému Otci. Poté, co strávil mnoho času se zástupy,
chtěl být chvíli sám.

O:

/2

Proč šel Pán Ježíš na horu? Doplň chybějící písmena:

Aby se m ____ ____ ____ ____ ____ k Bohu, svému O ____ ____ ____ .

						

/4

Mezitím se dole na rozbouřeném jezeře situace učedníků zhoršovala.
Uprostřed noci náhle spatřili něco, o čem si mysleli, že je to přízrak.
To je vyděsilo ještě víc. Ale nebyl to žádný duch. Byl to Pán Ježíš, který
jim přišel na pomoc.
Šel po vodě. Nevěděli, že je to Ježíš, dokud k nim nepromluvil.

O:

Po čem kráčel Pán Ježíš? Podtrhni správnou odpověď:

VODA		

PÍSEK 		

TRÁVA

/2
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O:

Napiš odpovědi na následující otázky do křížovky:

1. Co dělal Ježíš na vodě?
2. Odkud Ježíš přišel? (2 slova)
3. Co pociťovali učedníci, než Ježíše poznali?
4. Učedníci se vyděsili a ... strachy.
5. Který z učedníků se odvážil jít po vodě?
6. Co ho vyděsilo, že se začal topit?
7. Vykřikl: Pane, ... mě!

7. 3.
4. 6.
5.

K
T
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R

Č
Č
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Tajenka: Co si učedníci mysleli, že vidí?

_____________________________________________

Ježíš jim řekl: „Vzchopte se, to jsem já, nebojte se!“
Petr požádal Ježíše, jestli by směl přijít k němu.
Pán Ježíš mu řekl: „Pojď!“ Vystoupil tedy z lodi
a ve chvilce kráčel po vodě. Šel směrem k Ježíši,
ale najednou viděl ten silný vítr a obrovské vlny
a zděsil se. Začal se topit.

O:

Vybarvi slova, která Petr vykřikl:

Pán Ježíš vztáhl svou ruku a zachránil Petra. Když byli oba v lodi, bouře ustala. Teď poznali, jak veliký je
Pán Ježíš. „Opravdu jsi Boží Syn,“ řekl mu Petr. I my musíme poznat, že Pán Ježíš je Božím Synem,
který nás přišel zachránit. Petr byl zachráněn před utonutím. My budeme zachráněni před našimi
hříchy, když uvěříme v Pána Ježíše.

			
A3
					
Body (Vyplní vedoucí skupiny)
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CELKEM:

Hodnocení:

Lekci vraťte zpět na adresu:

1. PŘÍBĚH:
2. PŘÍBĚH:
3. PŘÍBĚH:
4. PŘÍBĚH:

Celkem:
Celkový součet:			
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