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

biblické příběhy pro děti

Poznejbibli

Vedoucí skupiny:

1. Příběh:

Učit se od Ježíše
Přečti si:
Lukáš 10,38-42

b3

Klíčový verš:
Lukáš 10,42
Popros někoho,
aby Ti pomohl verš najít.

Marta žila v betanii. Pozvala Pána Ježíše a jeho
učedníky k sobě na návštěvu. Chtěla pro ně udělat
to nejlepší, vždyť Pán Ježíš byl tak mimořádná
návštěva.

O:

Kde žila Marta? V b __ __ __ __ __ __.

O:

Vyplň jmenovku na stůl pro velmi důležitého
hosta:

Pán J __ __ __ __ K __ __ __ __ __ __

O:

Kdo další měl přijít? Jeho U __ __ __ __ __ __ __.
Návštěva dorazila. Ale Marta měla ještě tolik
práce! Neměla čas se posadit a povídat si s nimi.
Zatímco připravovala jídlo, její sestra Marie
seděla u nohou Pána Ježíše a nechala se jím
vyučovat.
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/4
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mladší žáci

Určitě míváte doma někdy návštěvu. Než se objeví,
má Tvoje máma hodně práce. Musí uklidit dům,
nakoupit a uvařit, aby bylo všechno, jak má být.
Možná bys jí mohl/a pomoct!?

Marta byla stále rozhněvanější. Nikdo jí nepomohl. Už toho měla dost! Šla k Pánu Ježíši:
„Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mně? řekni jí přece, ať mi
pomůže!“ řekla.
Ježíš promluvil k Martě laskavě. Vysvětlil jí, že není potřeba se honit a rozčilovat. Marta dělala
dobrou věc - chtěla je pohostit chutným jídlem. To ale není to nejdůležitější. Přišla o čas
strávený s Ježíšem. Marie se naopak rozhodla pro to nejlepší – naslouchala Pánu Ježíši.
O:

Spoj každou možnost s jednou ze sester (pro každou sestru použij jinou barvu):

Vybrala si to nejlepší.
Marta

Vytížená v kuchyni.

Marie

Poslouchala
u Ježíšových nohou.
Promeškala čas
strávený s Ježíšem.
Rozčílila se.
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Chtěla posloužit.
Pro nás je také důležité udělat si čas na pečlivé naslouchání bohu a studium jeho Slova, bible.
O:

Vybarvi slovo a obrázek:

Bible
/4
O:

Co by pro nás mělo být nejdůležitější?
Podtrhni správnou odpověď:
.
Mít si pořád s čím hrát a užívat si.
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Upřít pozornost na Pána Ježíše a dělat, co on chce.

CELKEM:

poznejbibli

b3

JMÉNO:

biblické příběhy pro mladší žáky

2. Příběh:

Život díky Ježíši

Klíčový verš:

Přečti si:
Jan 11,1-7
a 17-44

Jan 11,25
Popros někoho,
aby Ti pomohl verš najít.

Vzpomeneš si na chvíli, kdy Ti bylo smutno? Možná se
Ti rozbila hračka nebo umřelo Tvoje zvířátko. Marie
s Martou byly smutné, protože jejich bratr Lazar
onemocněl. Chtěly, aby Ježíš byl u toho, a tak pro něj
poslaly. Věděly, že on může Lazara uzdravit.
Ale Ježíš se rozhodl, že nepůjde. Věděl, co je pro Marii
a Martu nejlepší. Věděl, jak to všechno nakonec
dopadne.

O:

Kdo onemocněl? L __ __ __ __ .

O:

Kdo měl přijít za Marií a Martou? J __ __ __ __.

/2
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Lazar brzy zemřel. Jeho tělo bylo zabaleno do kusů plátna a položeno do jeskyně
s velkým kamenem u vchodu. Marie a Marta už Lazara nikdy neuvidí. Jak jim bylo
smutno!
O několik dní později se Ježíš rozhodl Marii a Martu navštívit. Když Marta slyšela, že Ježíš
přichází, vyšla mu naproti. byla zmatená, že Ježíš nepřišel dřív. Vysvětlil jí, že Lazar bude
zase žít. Martě se muselo ulevit, když se dozvěděla, že Lazarova smrt není konec. Všichni,
kdo věří v Pána Ježíše, mají slíbený věčný život.
O:

Která sestra mluvila s Ježíšem první? M __ __ __ __.

Marta poté šla domů a řekla Marii, že ji
Ježíš chce vidět. Marie byla stále smutná
a plakala. Vzaly Ježíše k Lazarovu hrobu.
Ježíš myslel na svého drahého přítele
Lazara a na všechen smutek, který jeho
smrt způsobila. Rozplakal se také.
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Potom udělal Ježíš něco velmi zvláštního. Požádal
několik lidí u hrobu, aby odvalili kámen od vchodu.
V další chvíli zvolal hlasitě: „Lazare, pojď ven!“
K překvapení všech Lazar z hrobu vyšel.
byl stále zabalený do kusů plátna.

Ježíš měl moc přivést Lazara zpět k životu. Teď Marie
s Martou poznaly, jak vzácného přítele mají. Rozuměl
jejich smutku a podělil se s nimi o něj. A navíc měl moc
dát Lazarovi život zpátky.

O:

Vyplň křížovku:
5.

1.

Kdo vzkřísil Lazara z mrtvých?

2.

Jedna ze sester

3.

Ježíš přikázal lidem kolem, aby … kámen.

4.

Ježíš zvolal: „Lazare, … ven!“

5.

Když přišel Pán Ježíš k hrobu, začal ……

2.

1.

3.
4.

/ 10
O:

Vypiš tajenku. Prozradí Ti, co dostal Lazar zpátky:

/2
Před vzkříšením Lazara z mrtvých řekl Ježíš Martě: „Já jsem vzkříšení i život.“ To znamená, že
on jediný má moc nad smrtí a může dát život, který trvá věčně. Pokud v něj věříme, má moc
dát nám věčný život.
O:

Doplň slova, která řekl Ježíš Martě:

Já jsem v __ __ __ __ __ __ __ __
i ž __ __ __ __.

/2
CELKEM:

poznejbibli
biblické příběhy pro mladší žáky

3. Příběh:

b3

JMÉNO:

Láska k Ježíši
Přečti si:
Jan 12,1-11

Klíčový verš:
1. Janův 4,19
Popros někoho,
aby Ti pomohl verš najít.

Někteří lidé kolem nám velmi pomáhají. Tito lidé jsou pro nás vzácní. Je dobré jim
poděkovat za všechno dobré, co pro nás dělají. Možná už jsi někomu dal/a dárek jako
poděkování.
O:

Nakresli, co bys tak mohl/a dát:
n
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/2
Marie a Marta byly tak šťastné, že jim Ježíš vrátil bratra. Pán Ježíš pro ně tolik znamenal.
Chtěly mu ukázat, jak moc jsou mu vděčné, a proto uspořádaly oslavu, kde byl tím
nejdůležitějším hostem. byl tam i Lazar. Seděl s Ježíšem, jako by nikdy nebyl nemocný.
Marta s radostí obsluhovala hosty.
Marie udělala něco extra zvláštního. Chtěla tak ukázat svou lásku k Ježíši. Vzala nádobku
s drahou voňavou mastí a pomazala s ní Ježíšovy nohy. Potom je utřela svými vlasy.
Sladká vůně naplnila celý dům. Marie se zachovala opravdu krásně.
O:

Napiš písmeno správného obrázku do čtverečku:

A

Marie měla nádobu s

b

Dala ji na Ježíšovy

C

Utřela je svými

/6

Ale v místnosti byl jeden člověk, který nesouhlasil s tím, co Marie právě udělala. byl to Jidáš,
jeden z Ježíšových učedníků. Jemu to připadalo jako plýtvání peněz. „Proč se ta mast
neprodala a peníze se nedaly chudým?“ zeptal se. Je to smutné, ale Jidáše chudí lidé vůbec
nezajímali. byl to lakomý, zlý muž a mrzelo ho, že přišel o peníze, které by se prodejem masti
dostaly do jeho rukou.

O:

Spoj čarou otázku se správnou odpovědí:

KDO

byl vzácný host?

Marta

nebyl vůbec rád?

Marie

ukázal svou lásku?

Lazar

obsluhoval při oslavě?

Ježíš

seděl s Ježíšem u stolu?

Jidáš
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Jidáš věděl, že mast stála spoustu peněz. Pro Marii však Ježíš
znamenal mnohem víc, než co ji stála mast. Jidáš nepochopil,
jak moc velký Pán Ježíš je. Ježíše Mariino vyznání lásky
potěšilo. Měl radost, že Marie použila mast tímto způsobem.

Když přemýšlíme nad tím, jak nás Pán Ježíš miloval a že pro
naši záchranu dal svůj život, měl by i pro nás být vzácný.
Můžeme ho stejně jako Marie milovat pro jeho lásku k nám.

O:

Vybarvi slova z klíčového verše:

„My milujeme jeho,
on miloval nás.“

neboť

první

1. Janův 4,19

/2

CELKEM:

poznejbibli
biblické příběhy pro mladší žáky

4. Příběh:

JMÉNO:

b3

Dívat se na Ježíše
Přečti si:
Lukáš 19,28-44

Klíčový verš:
Jan 1,12
Popros někoho,
aby Ti pomohl verš najít.

Ježíš věděl, že přichází do Jeruzaléma
naposledy. brzy nastane chvíle, aby udělal
to, kvůli čemu na zem přišel. Přišel zemřít,
aby naše hříchy mohly být odpuštěny!
Důležitá návštěva naší země přijíždí často
ve velkém autě. Ježíš věděl, že on také přijede do Jeruzaléma zvláštním způsobem –
způsobem, který naplánoval bůh a který je popsaný v bibli dlouho předtím, než k tomu
došlo.
Když byli téměř ve městě, požádal Ježíš
dva ze svých učedníků, aby šli napřed.
řekl jim, aby šli do vesnice, kde najdou
uvázané oslátko. Měli ho odvázat a
přivést k Ježíši.
brzy ho našli a přivedli přesně tak, jak
řekl. Na záda oslátka položili své pláště a
Ježíš si na ně sedl. Zástupy lidí se
shromáždily podél cesty, kudy Ježíš jel.
Pokládaly své pláště na cestu, čímž
vytvořily takový koberec. Zástupů se
zmocnila radost a lidé začali chválit
boha. Věděli, že Ježíš je ten král, kterého
poslal bůh.
O:

Napiš P (pravda) nebo N (nepravda) ke každé větě:
Ježíš byl na cestě do betléma.
brzy zemře.
Ježíš řekl třem učedníkům, aby šli napřed.
Učedníci našli uvázané oslátko.
Položili na hřbet oslátka své pláště.
Ježíš šel pěšky a oslátko vedl.

/ 12

úroveň 2

O:

Vybarvi, co zástup křičel, když jel kolem Ježíš na oslátku:

„Požehnaný král, jenž
přichází v
Hospodinově jménu!“
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Tito lidé chtěli mít Ježíše za krále. V zástupu
byli ale i takoví, kdo neměli Ježíše rádi.
Rozčilovalo je, že se tolik lidí z Ježíše raduje.
Pán Ježíš věděl, že bude velmi brzy po jejich a
že ho pošlou na smrt.
Každý z nás musí udělat důležité rozhodnutí
ohledně Pána Ježíše. buď ho ve svém životě přivítáme, nebo se rozhodneme
říct mu „ne“ a nedáme mu žádný prostor. O kolik lepší je přivítat ho do našich
životů! Když to uděláme, staneme se součástí jeho rodiny – to říká bůh.
O:

Rozšifruj poslední dvě slova z klíčového verše, která vysvětlují, co se
stane, když přijmeme Pána Ježíše do svého života:
„… těm, kteří ho přijali, dal právo být …
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Í Ž O B I M / T M Ě D I .”
__ __ __ __ __ __ / __ __ __ __ __ .”
O:

V osmisměrce najdi tato čtyři
slova z příběhu a zaškrtej je:
PLÁŠTě
OSLÁTKO
DAV
KRÁL

body

O
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CELKEM:

(vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

R

Poznámky

Lekci vraťte zpět na adresu:

2. příběh:
3. příběh:
4. příběh:

Celkem:
Celkový součet:
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