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

biblické příběhy pro děti

PoznejBibli

Vedoucí skupiny:

1. PŘÍBĚH: Petr usnul
PŘEČTI SI:
Matouš 26,36-46

Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat vzhůru a Ty jsi přesto
usnul/a? Petrovi se to stalo!

KLÍČOVÝ VERŠ:
Jan 15,14

Požádej někoho,
aby Ti pomohl verš najít

A4

Petr byl už téměř tři roky následovníkem Pána Ježíše. Byl jedním
z Ježíšových dvanácti dobrých přátel, učedníků. Kamkoliv šel Ježíš,
šli i jeho učedníci.
Teď se přibližoval konec Ježíšova života. Vzal své učedníky
do zahrady zvané Getsemane. Požádal Petra, Jakuba a Jana,
aby zůstali poblíž, zatímco on poodešel kousek dál do zahrady,
aby se modlil k Bohu, svému Otci.

O:

O:

Tomáš		

Jidáš		

Petr

Jan

Ondřej

Jakub

/6

Doplň následující větu:

Ježíš přišel do zahrady, aby se m ____ ____ ____ ____ ____ ke svému O ____ ____ ____ .

/4
1.

mladší žáci

Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem
v zahradě:

poznejBibli

A4

Biblické příběhy pro děti

Požádal tři ze svých učedníků, aby bděli. Pán Ježíš byl velmi
rozrušený. Věděl, že má brzy zemřít za hříchy všech lidí. Není
divu, že se modlil ke svému Otci a byl smutný.
Když se však po hodině vrátil, nalezl učedníky, jak spí. Vlastně
se třikrát vzdálil, aby se modlil, a třikrát se vrátil zpět a oni
pokaždé spali.

O:
tři

Z následujících slov vyber správné odpovědi:
jednu hodinu

spali

třikrát

Co dělali učedníci? ............................................................................ .
Jak dlouho byl Ježíš pryč? ......................................................... .
Kolikrát se Ježíš vrátil? ............................................................... .

/4

Kolik učedníků bylo s Ježíšem? ............................................... .

O:

Napiš nejsprávnější odpověď pod kříž:

Ježíš zemřel za: učedníky.
		
Židy.
		
hříchy všech lidí.
					

/2

Ježíš zemřel za .................................................................................................. .

Když Pán Ježíš dokončil modlitbu, vzbudil své učedníky. Věděl o skupině mužů, která byla na cestě a chtěla
ho poslat na smrt. Neutekl, protože věděl, že jeho Otec chce, aby zemřel. Řekl učedníkům: „Vstávejte! Můj zrádce
už je blízko!“

O:

Vepiš do slovní bubliny slova, která Ježíš řekl, když budil své učedníky:

		

			

V __ __ __ __ __ __ __e!
M __ j zr__ d __ __ už je __ l __ z __ __.

/4

Petr Pána Ježíše zklamal právě ve chvíli, kdy ho nejvíce potřeboval. Chlapci a děvčata,
kteří milují Pána Ježíše, se musí vždy snažit dělat to, co on po nich chce.
CELKEM:
2.

poznejBibli
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2. PŘÍBĚH:

Petr bojuje
PŘEČTI SI:
Matouš 26,47-56

KLÍČOVÝ VERŠ:
Efeským 4,26

Petr zklamal Pána Ježíše tím, že usnul, když byl požádán, aby se s ním modlil.
Jidáš však udělal ještě něco horšího. Za peníze slíbil Ježíšovým nepřátelům,
že jim prozradí, kde ho najdou. Tomu říkáme „zrada“. Jidáš zradil Ježíše
v tu noc, kdy ve tmě přivedl skupinu mužů, aby ho zajali.

O:

Křížovka:

1.
P

1. Co chtěl Jidáš od Ježíšových nepřátel?
2. Jak bylo venku, když zajali Ježíše?
3. Jak se jmenoval Ježíšův zrádce?
4.

4. Co chtěli s Ježíšem udělat?

Z

3.

2.

J

T

/8
Protože byla tma, bylo těžké rozeznat, který z mužů je Ježíš. Jidáš ho proto políbil, aby ukázal, koho se mají chopit.

O:

Co udělal Jidáš Ježíši? Zaškrtni správnou odpověď:
Potřásl mu rukou. 		

Uhodil ho.

Políbil ho. 			

Objal ho.

/4

3.
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Když Petr viděl, že Pána Ježíše zajali, velmi se rozzlobil. Vzal svůj meč a napadl jednoho z mužů. Usekl mu ucho. Ježíš mu hned
přikázal, aby přestal. Potom se Pán Ježíš dotkl mužova ucha a uzdravil ho.

O:

Zakřížkuj tu část těla, kterou Petr usekl:

/4

I my se podobně jako Petr někdy zlobíme a děláme
nebo říkáme věci, které jsou špatné. Pokud se staneme
křesťany, může nám Pán Ježíš pomoct, abychom nebyli
vůči ostatním hrubí. Když všichni učedníci viděli, co se
děje, nevěděli, co dělat. Možná je napadlo, že by mohli
být také zatčeni. Zapomněli na Pána Ježíše. Proto se
rozprchli do všech stran, jak nejrychleji mohli. Petr se
však schoval a zpovzdálí následoval celou skupinu,
aby viděl, co se s Ježíšem stane.

O:

Napiš ANO u správné věty:

Učedníci zůstali v Ježíšově blízkosti.
Učedníci utekli.

/4

Učedníci zaútočili na zástup.
Není vždy snadné dělat, co po nás Pán Ježíš chce. Pokud mu však důvěřujeme, pomůže nám dělat to správné.
CELKEM:
4.

poznejBibli
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3. PŘÍBĚH:

Petr zapírá
PŘEČTI SI:
Matouš 26,69-75

KLÍČOVÝ VERŠ:
Žalm 51,9

Když byl Pán Ježíš zajat a veden do domu nejvyššího kněze, všichni
učedníci utekli.
Možná se báli, že by mohli být také uvězněni.
Petr se zachoval jinak. Rozhodl se zpovzdálí sledovat zástup,
který vedl Ježíše.

O:

Vyber správná slova do prázdných míst:
Ježíš

učedníci

Petr

Většina u ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ utekla, ale P ____ ____ ____ sledoval zástup,
který zajal J ____ ____ ____ ____ ____ .
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Petr se dostal až na dvůr nejvyššího kněze. Byla chladná noc, a tak si ohříval ruce nad ohněm.
Spolu s ním tam bylo ještě pár lidí. Jedna služka přišla k Petrovi a řekla: „Ty jsi byl také s tím Ježíšem!“ Petr však dostal
strach, a tak zalhal. Řekl: „Nevím, o čem mluvíš.“

O:

Napiš do bubliny slova, která Petr odpověděl služce:

N ____ ____ ____ ____,
					

o čem m ____ ____ ____ ____ ____ !

/3
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Petra ještě dvakrát odhalili jako Ježíšova učedníka. Vždycky však odpověděl: „Neznám toho muže!“ Zalhal celkem třikrát.
Když říkáme, že Petr zapřel Ježíše, znamená to, že lhal o tom, že ho nezná.

O:

Vypiš první písmeno každého obrázku a připomeneš si, co Petr udělal:

/2
Je smutné, že Petr nebyl natolik odvážný, aby přiznal, že je učedníkem Pána Ježíše. Krátce nato zakokrhal kohout. V tom
okamžiku si Petr vzpomněl, jak mu Pán Ježíš řekl: „Než zakokrhá kohout, třikrát mne zapřeš!“

O:

Kdo připomněl Petrovi Ježíšova slova?

/2

K __ __ __ __ __

		
O: Zakroužkuj, kolikrát Petr zapřel Ježíše:
		

5

3

/2

1

Ježíš se otočil a pohlédl přímo na Petra. Když si Petr uvědomil, co udělal, vyšel ven a plakal. Byl velmi nešťastný,
že Pána Ježíše zradil.

O:

Vybarvi klíčový verš:

													

Petr se možná takto modlil. Jistě potřeboval poprosit, aby byly jeho hříchy umyty a odpuštěny.
Po těchto událostech byl Pán Ježíš odveden na kříž. Tam zemřel za nás, aby naše hříchy, včetně lží,
které jsme vyslovili, mohly být odpuštěny.

Žalm 51,9
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I my se proto můžeme modlit modlitbou vyjádřenou v klíčovém verši.
CELKEM:
6.
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4. PŘÍBĚH:

A4

Petr miluje

Pán Ježíš umřel na kříži. Jeho tělo bylo uloženo do hrobu v jeskyni.
Ale ráno na velikonoční neděli VSTAL Z MRTVÝCH. Někteří z jeho učedníků
se s ním toho dne setkali!

O:

PŘEČTI SI:
Jan 21,1-19

KLÍČOVÝ VERŠ:
1. Jan 4,19

Doplň správná slova:

U ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ se radovali, že vidí Ježíše
Ž ____ ____ ____ ____ ____.
Pak se však rozhodli jít lovit r ____ ____ ____.
Lovili celou noc a nic nechytili. Příští ráno zahlédli někoho na břehu. Byl to
Pán Ježíš, ale oni ho nepoznali. Řekl jim, aby vhodili sítě na pravou stranu lodi. Udělali to a skutečně - po
chvíli byla plná ryb.

O:

/6

Vepiš do bubliny slova, která Ježíš řekl učedníkům:

H o ď t e ____ ____ ____ ____ n a ____ ____ ____ ____ ____ od l ____ ____ ____.

/2

Učedníci udělali, co jim Ježíš řekl. Ke svému úžasu chytili tolik ryb,
že se nemohly do sítě ani vejít. V tom okamžiku Jan pochopil,
že to musí být Ježíš a zvolal: „To je Pán!“ Petr neváhal ani chviličku,
skočil do vody a doplaval k Ježíšovi.

O:

Domaluj rybářskou síť na obrázek.

/2
7.

mladší žáci

O:

Který z učedníků poznal, že na břehu stojí Ježíš?

J ____ ____

/2

Který z učedníků skočil do vody? P ____ ____ ____

O:

Zakroužkuj na jídelním lístku, co snídali:

Jídelní lístek
chléb
ovoce
ryby
lupínky
maso

/4
Když se najedli, zeptal se Pán Ježíš třikrát Petra: „Opravdu mě miluješ?“ Tentýž Petr, který Pána Ježíše
nechal na holičkách a zapřel, řekl naprosto jasně: „Pane, ty víš, že tě mám rád.“

O:

Do bubliny napiš, co řekl Ježíš a jak Petr odpověděl:

Petře,

Pane,
			
			
Ty v ____ ____ , že Tě m ____ ____
						
r____ ____ .

m ____						
____ ____ ____ ____ ____
m ____ ? 			

Pán Ježíš miluje každého z nás. Když pochopíme, že zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých, měli
bychom také říct: „Pane, miluji Tě!“

			
					
Body (Vyplní vedoucí skupiny)

CELKEM:

Hodnocení:

Lekci vraťte zpět na adresu:

1. PŘÍBĚH:
2. PŘÍBĚH:
3. PŘÍBĚH:
4. PŘÍBĚH:
A4
Celkem:
Celkový součet:			
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