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

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Vedoucí skupiny:

1. příběh:

Marie a Josef v chrámu

B1

Klíčový verš:

Přečti si:

Lukáš 2,30

Lukáš 2,22-38

Popros někoho,
aby Ti pomohl verš najít.

Když dostaneme dárek k narozeninám, je správné říct: „Děkuji!“
Josef a Marie vzali dítě do chrámu v Jeruzalémě, aby poděkovali Bohu za to, že
jim dal syna. Tam na ně ale čekalo překvapení.

1.
2.
3.
4.

3.

Slovní doplňovačka:
Kdo šel do Jeruzaléma s Marií a s dítětem?
Kam přesně šli? Název budovy…
Co tam chtěli udělat?
Jak se jmenovala matka Ježíše?

1.

2.

R
4.

A

mladší žáci

O:

Když byli v chrámu poděkovat Bohu, přišel
k nim Simeon. Bůh Simeonovi slíbil, že než
zemře, uvidí Mesiáše – Ježíše Krista. Když
uviděl malého Ježíše, vzal ho do náruče, chválil
Boha a děkoval za narození tohoto vzácného
dítěte. Byl velmi šťasten, protože jeho oči
uviděly Boží spásu.

/8

O:

Vybarvi následující slova:

Boží
spasení

/2

V chrámu byla také starší žena, která se jmenovala Anna. Byla prorokyní z pokolení Ašer. Její
otec se jmenoval Fanuel. Dnem i nocí sloužila Bohu – postila se a modlila. Když uviděla Ježíše,
také za něj Bohu poděkovala.
O:
1.
2.
3.
4.

Slovní lušťovka:
Z jakého pokolení byla Anna?
Jak se jmenoval její otec?
Sloužila Bohu dnem i ….
Jak sloužila Bohu?
Postila se a ……….. se.

2.
4.

1.
3.

A
N
N
A

/8

Anna děkovala Bohu za Ježíše a mluvila o něm s každým, koho potkala.
O:

Co dělala Anna?
Doplň chybějící písmena:
M ___ ___ ___ ___ ___ ___

/2

o J ___ ___ ___ ___ ___ s každým,
koho potkala.
Mnoho lidí děkovalo Bohu, když se narodil Ježíš
Kristus. On se narodil, aby se stal Spasitelem
světa. Poděkoval/a jsi mu, že přišel, aby se stal
také Tvým Spasitelem?

-2-

CelKeM:

poznejBibli
biblické příběhy pro mladší žáky

2. příběh

B1

JMÉNO:

Dětství v Nazaretě

Přečti si:

Lukáš 2,39-52

Klíčový verš:
Lukáš 2,40

Popros někoho,
aby Ti pomohl verš najít.

Pán Ježíš vyrůstal s matkou Marií a Josefem. Bydleli v Galileji, v malém městečku
jménem Nazaret.
Každým rokem slavili Židé svátek Velikonoc a při té příležitosti šli do Jeruzaléma spolu
s mnoha dalšími rodinami.
Pro děti to byly vždycky radostné a zároveň napínavé chvíle, kdy trávily několik dní
ve velkém městě. Po svátcích se všichni společně vraceli do svých domovů.
O:

Jak se jmenoval tento zvláštní svátek?

/4

V __ __ __ __ __ __ __ __ __
Jednou, když bylo Ježíši
dvanáct let, vznikl na
zpáteční cestě problém.
Rodiče zjistili, že se jim Ježíš
ztratil. Marie a Josef si
mysleli, že je s příbuznými,
a tak pokračovali v cestě
celý den.
Do večera se však
neobjevil, a proto se vrátili
s velkým strachem do
Jeruzaléma a přemýšleli,
kde jen může být.
Po třech dnech hledání ho nalezli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a dává jim
otázky.
O:

5

8

12

Kolik let bylo Ježíši? Zakroužkuj správnou odpověď:

-3-

/2

O:

Jak dlouho hledali Marie s Josefem Ježíše?
Spoj ukazováček se správnou odpovědí:
3 týdny
3 hodiny
3 dny

O:

/2

Vybarvi místo, kde našli Ježíše:

na loďce

pod stromem

v chrámu

/3

v domě

Učitelé se divili, kolik toho o Bohu ví. Když ho Marie s Josefem uviděli, byli také
překvapeni. Jeho matka mu řekla: „Proč jsi nám to udělal? Tvůj otec a já jsme si dělali
velké starosti.“ Na to Ježíš odpověděl: „Proč jste mě hledali? Nevíte, že musím být tam,
kde jde o mého Otce?“
O:

Vepiš do bubliny, co řekl Ježíš své matce:
proč jste mě h __ __ __ __ __ __?

/5

Nevěděli jste, že musím být t __ __,
kde j __ __ o mého O __ __ __?

Marie a Josef nerozuměli tomu, co jim Ježíš řekl. Bůh byl jeho Otcem. Byl v chrámu,
protože musel být tam, kde šlo o jeho Otce, i když byl tak mladý. Potom se vrátil domů a
znovu ve všem poslouchal Marii a Josefa. Dělal jim radost stejně jako Bohu, svému Otci.
O:

Připiš ANO ke správné odpovědi:
Bůh byl Otcem Ježíše.

/4

Ježíš poslouchal Marii a Josefa.
Je důležité, abychom dělali radost těm, kdo se o nás starají. Jak?
Tím, že je budeme poslouchat. To se Bohu vždy líbí!

-4-

CelKeM:

poznejBibli
biblické příběhy pro mladší žáky

3. příběh:

B1

JMÉNO:

Křest v řece Jordán

Přečti si:

Lukáš 3,1-22

Klíčový verš:
Lukáš 3,22

Popros někoho,
aby Ti pomohl verš najít.

Co se dělo u řeky Jordán?
Zástupy lidí se shromáždily
kolem. Poslouchaly, dívaly se
a pak se vrátily domů
a vyprávěly o tom svým
přátelům a sousedům.
Veškerá
pozornost
se
soustředila na muže jménem
Jan.
O:

Slovní křížovka:

2.

1. Kdo byl středem pozornosti?
2. Jak se jmenovala ta řeka?

1.

/4

V biblickém příběhu se píše, že „Jan dostal Boží slovo.“
To znamená, že Bůh mluvil k lidem skrze Jana.
O:

Vybarvi tato slova:

B O Ž Í S L O V O.“

„Jan dostal

lukáš 3, 2

Jan říkal lidem, že jsou hříšní a že by měli litovat špatných činů, kterých se dopustili. Měli
by je také přestat dělat. Potom se lidé nechali Janem pokřtít – ponořit do Jordánu. Tím
ukázali, že opravdu chtějí svůj život změnit.
Už ses někdy Bohu omluvil/a za něco špatného, co jsi provedl/a? Jestli ne, pak bys to
mohl/a udělat právě teď. Bůh je připraven Ti odpustit. Pomůže Ti dělat, co je správné.
-5-

/4

Jednoho dne přišel Pán Ježíš, aby se nechal pokřtít. On nepotřeboval činit pokání (to znamená
litovat svých hříchů a odvrátit se od zlého). Proč? Protože jako jediný člověk nikdy nezhřešil.
Také proto je jedinečný.
O:

/3

Co Pán Ježíš nikdy neudělal?
N __ __ __ __ __ __ __ __.

Když Jan pokřtil Pána Ježíše, Bůh promluvil z nebe a nádherným způsobem ukázal, jak je se
svým Synem spokojený. Pak na Ježíše sestoupil Duch Svatý v podobě holubice.
O:

Jak nazval Bůh Pána Ježíše? Začni písmenem M, u kterého je šipka,
a ve směru hodinových ručiček čti každé druhé písmeno. Tajenku vypiš:

M

O

O:

O:

V

M

Vybarvi ptáka, v jehož podobě byl Duch Svatý:

sova

pštros

M

A

L

Ý

krkavec

M

I

N

/4

/2

holubice

Odkud zazněl hlas? Zaškrtni správnou odpověď:
peklo

nebe

-6-

/3

řeka

CelKeM:

poznejBibli
biblické příběhy pro mladší žáky

4. příběh

B1

JMÉNO:

pokušení na poušti

Přečti si:

Lukáš 4,1-13

Možná už ses někdy ocitl/a v nějaké
místnosti na chvilku úplně
sám/sama a uviděl/a jsi něco, co Ti
nepatří... třeba čokoládovou
tyčinku. Pak sis pomyslel/a, že si ji
vezmeš.

Klíčový verš:
Lukáš 4,8

Popros někoho,
aby Ti pomohl verš najít.

Byl/a jsi v pokušení udělat něco
zlého. Říct „ne“ nějaké špatnosti
není lehké. Podívejme se na to, co
v takovém případě udělal Pán Ježíš.
O:

Doplň chybějící písmenka:

Co není vždy lehké udělat?
Ř __ __ __ ne

/4

š __ __ __ __ __ věci.
Pán Ježíš byl čtyřicet dní na poušti a během té doby vůbec nic nejedl. Nakonec
vyhladověl. Potom přišel satan a pokoušel Pána Ježíše. Chtěl po něm, aby proměnil
kamení v chléb.
O:

O:

Kolik dní byl Ježíš na poušti? Vybarvi správné číslo:

40 30 20

Odfajfkuj správnou odpověď (a) a špatnou označ křížkem ( x ):

/2

Ježíš byl u moře.
Nejedl žádné jídlo.
Byl pokoušen, aby proměnil kameny v chléb.
-7-

/6

mladší žáci

Potom vzal ďábel Pána Ježíše na vysokou horu a ukázal mu v jednom
okamžiku všechna království světa. Nabídl, že je Pánu Ježíši všechna dá, když
se mu pokloní. Pán Ježíš mu ale odpověděl, že klanět se bude jedině Bohu.
Tomu jedinému náleží pocta.
O:
O:

Co chtěl ďábel, aby udělal Pán Ježíš?
P __ __ __ __ __ __ l Se M __.

Vypiš z klíčového verše (lukáš 4,8) slova, která řekl Pán Ježíš ďáblu.
Vybarvi předtištěná písmenka:

Hospodinu, svému
Bohu,
klanět a
...............................

.

............................................................................................................

Nakonec vzal ďábel Pána Ježíše do Jeruzaléma
na nejvyšší místo chrámu. Tam ho pobídl,
aby skočil dolů, protože pokud je Boží Syn,
nemůže se mu nic stát. Pokoušel se přinutit Pána
Ježíše, aby ukázal svou moc. Pán Ježíš ale opět
ďáblu odpověděl Božím Slovem. Řekl mu,
že nebude pokoušet Boha jen tak pro nic za nic.

/2

/6

Pán Ježíš citoval verše z Písma (ze Starého
zákona), aby ukázal satanovi, že poslouchá Boha,
svého Otce. Jak už jsme si řekli, Pán Ježíš nikdy
nezhřešil.
Na golgotském kříži byl Pán Ježíš potrestán
za naše hříchy. Když tomu věříme a spolehneme
se na něj, On nám odpustí.
Také nám pomáhá říct: „Ne“, když jsme
pokoušeni k něčemu zlému. Pamatuj, že Pán
Ježíš je mocnější než ďábel.

B1
Body

(vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:
2. příběh:

CelKeM:

Poznámky:

lekci vraťte zpět na adresu:

3. příběh:
4. příběh:
Celkem:

Celkový součet:
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