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

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Vedoucí skupiny:

1. příběh

Ježíš pokládá život

Přečti si:

Lukáš 23,1-26
a 32-43

B4

Klíčový verš:
Lukáš 23,33

Popros někoho,
aby Ti pomohl verš najít.

mladší žáci

Několik dní poté, co Ježíš přišel do
Jeruzaléma, se konala zvláštní večeře.
Ježíš věděl, že s učedníky večeří
naposledy. Po jídle se šel modlit do
zahrady. Přišli si tam pro něj jeho
nepřátelé s holemi a meči, aby ho zatkli.
Je smutné, že jim jeden z učedníků, Jidáš,
pomohl Ježíše najít.
Lidé, kteří Ježíši usilovali o život, ho vzali
druhý den k Pilátovi, místodržiteli. Pilát měl rozhodnout, jestli Ježíš zemře. Kladl
mu mnoho otázek, ale nenašel na něm nic špatného. Chtěl nechat Ježíše
propustit, ale velký dav lidí byl proti Ježíši a nechtěl o tom ani slyšet. „Ukřižuj
ho! Ukřižuj ho!“ křičeli lidé, co jim hlasivky dovolily. Třikrát se je Pilát pokusil
přesvědčit, že Ježíš nic neudělal. Nakonec však davu ustoupil a poslal Ježíše
na smrt.
O:

Očísluj události od 1-5:

Pilát se vyptával Ježíše.

Jeho nepřátelé ho přišli zatknout.

Ježíš jedl večeři se svými učedníky.

Pilát nakonec udělal, co chtěl dav lidí.
Ježíš se modlil v zahradě.
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Ježíš byl tedy odveden ven z Jeruzaléma
k ukřižování. Muže jménem Šimon přinutili,
aby nesl velký dřevěný kříž. Když dorazili na
kopec, přibili vojáci Ježíšovy ruce a nohy
ke kříži. Spolu s ním byli k smrti odsouzeni
i dva zločinci, jeden napravo a druhý
nalevo od Ježíše.
O:

Nakresli správný počet křížů a do
rámečku napiš jméno osoby, která
byla ukřižována uprostřed:

/2

Když Ježíš visel na kříži, dělali si z něj vojáci legraci. Dokonce
i jeden ze zločinců se Ježíši vysmíval. Ale ten druhý věděl, že
Ježíš není jako oni dva. Byl si vědom, že on sám teď umírá,
protože provedl něco špatného. Uvědomoval si, že Ježíš nic
špatného neudělal! Poznal, kdo Ježíš je, a požádal ho, aby si na
něj vzpomněl.
Pán Ježíš mu slíbil, že ještě toho dne s ním bude v ráji.

O:

Spoj každou osobu s jeho rolí v tomto příběhu:
Jidáš
pilát
Šimon
Zločinec

požádal Ježíše, aby si na něj vzpomněl.
odsoudil Ježíše k smrti.
pomohl Ježíšovým nepřátelům.
nesl kříž.

Stejně jako onen zločinec potřebujeme pochopit, že Pán Ježíš neumíral na kříži, protože udělal
něco špatného. Byl tam, aby ukázal velkou Boží lásku k nám a aby nesl trest za naše hříchy.
Zemřel, aby nám naše hříchy mohly být odpuštěny a mohli jsme si být jisti, že jdeme do nebe.
Tys z lásky sebe ponížil,
svůj život za mne položil,
tak podstoupil smrt přehořkou,
abys vykoupil mne láskou svou.

CELKEM:
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poznejBibli
biblické příběhy pro děti

2. příběh

B4

JMÉNO:

Ježíš zemřel a byl pohřben

Přečti si:

Lukáš 23,44-56

Klíčový verš:

1. Korintským
15,3-4

Popros někoho,
aby Ti pomohl verš najít.

Bylo poledne. Náhle přestalo
svítit slunce a setmělo se.
Trvalo to tři hodiny.
Během té doby byl Pán Ježíš
trestán Bohem za naše
hříchy.
Ačkoliv mu lidé do této chvíle
způsobili už mnoho bolesti,
nedokážeme si představit,
jak strašný tento trest musel
být.
Naší úlohou je věřit, že trpěl za nás, a poděkovat mu za jeho velkou lásku.
Slovy nelze vyjádřit to,
co Pán měl podstoupit.
A to všechno z lásky k nám,
vytrpěl náš drahý Pán.
Je nádherné vědět, že udělal všechno, co bylo potřeba, aby naše hříchy mohly být
odpuštěny.
Poté, co Pán Ježíš skončil s našimi hříchy, řekl: „Otče, do tvých rukou svěřuji svého
ducha.“ Tímto způsobem Ježíš oznámil, že dokončil úkol, který ho Otec poslal vykonat.
O:

Napiš P (pravda) nebo N (nepravda) za každou větou:
Temnota nastala uprostřed dne.
Tma trvala čtyři hodiny.

Během temnoty nesl Ježíš trest za naše hříchy.
Než Ježíš zemřel, promluvil ke svému Otci.
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Když Pán Ježíš zemřel, jeho přátelé
byli smutní a zoufalí. Nerozuměli
tomu, proč se to všechno muselo
stát. Jeden muž jménem Josef udělal
něco moc laskavého a statečného. Šel
za Pilátem a požádal o Ježíšovo tělo.
Opatrně ho sundal z kříže, zabalil do
plátna a položil do hrobky. Potom na
vchod navalil velký kámen.
O:

Nakresli kámen a vybarvi
obrázek:

O:

V osmisměrce zaškrtni slova z příběhu:

O:
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Muž, který požádal o tělo.
__ __ __ __ __
Jméno muže, kterého požádal o tělo.
__ __ __ __ __
Zabalil ho do __ __ __ __ __ __.
Tělo položil do __ __ __ __ __ __.
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Vybarvi tato slova z klíčového verše:

„Kristus zemřel za
naše hříchy
podle Písem, byl pohřben…“ 1. Korintským 15,3-4

CELKEM:

/2

poznejBibli
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3. příběh

B4

JMÉNO:

Ježíš vstal z mrtvých

Přečti si:

Jan 20,1-18

Byla neděle ráno
– třetí den od
Ježíšovy smrti.
Marie vstala
velmi brzy a šla
k hrobu. Velký
kámen byl
odvalen od
vchodu. Hrobka
byla prázdná!
Kdo odnesl tělo?

Klíčový verš:

římanům 10,9

Popros někoho,
aby Ti pomohl verš najít.

Marie běžela za
Petrem a Janem,
aby jim pověděla,
co se stalo. Sami se šli přesvědčit. Petr vešel rovnou do hrobu. Našel jen kusy látky, které
měl Ježíš omotané kolem těla.
I Jan vstoupil do hrobu. Podíval se na složená plátna a zamyslel se. Uvěřil, že Ježíš ožil!
O:

Spoj rámeček se správnou osobou:
První byl/a
u hrobu.

Jan

První vešel/vešla
do hrobu.

Marie

Uvěřil/a, že Ježíš
vstal z mrtvých.

Petr

Jan a Petr šli zpátky domů. Marie byla velmi zmatená. Stála tam a plakala. Potom se
znovu podívala do hrobu. Tentokrát tam uviděla dva anděly.
„Proč pláčeš?“ zeptali se jí. Marie jim řekla, že se ztratilo tělo jejího Pána.
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Otočila se a uviděla, jak v zahradě stojí nějaký muž. I on se jí
zeptal, proč pláče. Marie si myslela, že je to zahradník. Možná,
že on odnesl tělo.
„Marie!“ řekl ten cizí muž. Marie okamžitě pochopila podle
způsobu, jakým ji oslovil, že to je její Mistr, Pán Ježíš!
S radostí se k němu rozběhla. Jak úžasného přítele měla! Má
moc i nad smrtí! Marie se znovu vydala za učedníky. Tentokrát
pro ně měla nádhernou novinu – JEŽÍŠ ŽIJE!

5.

O:

Vyplň slova do vět i do křížovky:

1. Petr a Jan zanechali v zahradě ženu jménem
__ __ __ __ __.
2. Marie u hrobu __ __ __ __ __ __ __.
3. Marie v hrobce uviděla dva __ __ __ __ __ __.
4. Pak uviděla muže a myslela si, že je to
__ __ __ __ __ __ __ __ __.
5. On ji oslovil: „__ __ __ __ __“
a ona poznala, že je to Ježíš.

2.

1.

3.

4.
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Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých. Pán Ježíš žije, proto ho můžeme poznat jako svého Spasitele
a Přítele. Už jsi ho poprosil/a, aby Ti odpustil? Jsi jeho přítel?
O:

Vybarvi slova z klíčového verše:

„Bůh ho vzkřísil
z mrtvých.“
Římanům 10,9

CELKEM:
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poznejBibli
biblické příběhy pro děti

4. příběh

B4

JMÉNO:

Ježíš odešel, ale vrátí se

Přečti si:

Lukáš 24,50-53
a Skutky 1,4-12

Pokud jsi někdy zažil/a stěhování nebo změnu školy, víš, jaké to je rozloučit se se svými
kamarády. Představ si, že se stěhuješ někam hodně daleko a už je nikdy neuvidíš! Tak
nějak se cítili učedníci, když je Ježíš opustil.

Klíčový verš:
Skutky 1,11

Popros někoho,
aby Ti pomohl verš najít.

Když se vrátil zpět k životu, strávili s ním učedníci ještě nějaký čas. Teď už jim bylo
jasnější, proč musel zemřít. Uběhlo šest týdnů ode dne, kdy Pán Ježíš vstal z mrtvých.
Vzal jedenáct učedníků na horu zvanou Olivetská. Vysvětlil jim, že nastal čas, aby se
vrátil do nebe. Nezůstanou tady sami, protože k nim brzy přijde zvláštní Pomocník,
Duch Svatý.
O:

Napiš jméno hory:
O __ __ __ __ __ __ __ __

Q:

O:

Nakresli správný počet učedníků, jak stojí na hoře
(první dva jsme nakreslili za Tebe):

Kdo byl ten zvláštní Pomocník, který měl přijít?
D __ ___

S __ __ __ __

Když Ježíš mluvil se svými učedníky, náhle se vznesl od země. Během chvíle ho zakryl
oblak. Učedníci zůstali zírat do nebe.
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/6
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úroveň 3

Objevili se u nich dva andělé.

„Proč tady stojíte a koukáte do nebe?“ zeptal se anděl.
„Tento Ježíš se zase vrátí.“
O:

O:

Co zakrylo Ježíše? Podtrhni správnou odpověď:
slunce / mrak / tma
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Učedníci se vrátili zpátky do
Jeruzaléma, jak jim Ježíš řekl.
Jednoho dne se vrátí! Ačkoliv nevíme,
kdy se to stane, můžeme si být jistí, že
Boží slib nebude nikdy porušen.

Kdy se Ježíš vrátí? Podtrhni správnou odpověď:
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za dva roky / zítra / nevíme / za deset let
Pro nás je ale důležité, abychom byli na jeho návrat připraveni. Jsme připraveni
se s ním setkat? Ano, pokud v něj věříme a naše hříchy jsou odpuštěny.
O:

Vyškrtej všechna písmena X, Y a Z. Objeví se slova z klíčového verše.
Vypiš je:
XYJXEŽYZÍXZŠZYXSZEXZVYRXÁZTXYÍZY

__ __ __ __ __

Body

(vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:
2. příběh:

__ __
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__ __ __ __ __.

CELKEM:

Poznámky:

Lekci vraťte zpět na adresu:

3. příběh:
4. příběh:
Celkem:

Celkový součet:
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