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Vyplň následující údaje.

Věk:

Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny: poznejBibl
první biblické příběhy pro děti

Když bylo Ježíši dvanáct let, šel do velkého města jménem Jeruzalém, aby
tam oslavil Velikonoce. Když byl čas vrátit se s rodiči domů, zůstal Ježíš ve
městě. Jeho rodiče o tom však nevěděli.

Až druhý den poznali, že Ježíš nejde s nimi. Začali ho všude hledat. O tři dny
později ho našli v chrámu, jak sedí s důležitými nábožnými lidmi. Naslouchal
jim a dával jim otázky. 

Zakroužkuj správné číslo:

Kolik bylo Ježíši, když ho rodiče našli v chrámu? 10 11 12

Kolik dní nemohli Ježíše najít? 3 4 5

Po návratu domů byl Ježíš vždy poslušný rodičům i Bohu.

I my bychom měli
poslouchat Boha a
rodiče stejně jako
Ježíš. 

1. Příběh Chlapec
O čem je příběh: Chlapec Ježíš Přečti si

Lukáš 2,39-52
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Ježíš měl bratrance Jana. Mnoho lidí za Janem přicházelo, aby si poslechlo, co jim chtěl
povědět. Jan jim říkal, že musí litovat svých hříchů a nechat se pokřtít. Jan připravoval lidi
na dobu, kdy přijde Ježíš. 

Jednoho dne Jan křtil lidi
ve vodě, když přišel i
Ježíš. Jan pokřtil také
Ježíše. Ve chvíli, kdy ho
křtil, otevřelo se nebe.
Na jeho rameno se snesl
Duch Svatý v podobě
holubice a z nebe se
ozval hlas. Ten řekl: „Ty jsi
můj milovaný Syn, v tobě
jsem našel zalíbení.“ 

Hlas přišel od Boha. Bůh mluvil o svém Synu, Pánu Ježíši. Ježíš nepotřeboval litovat svých
hříchů jako všichni ostatní, protože nikdy nic špatného neudělal. Bůh ukázal, že má z Ježíše
radost.

Vyplň chybějící písmena a zopakuješ si, co řekl Bůh Pánu Ježíši:

„Ty jsi můj m __ __ __ __ __ __ __ __ S __ __,
v tobě jsem našel z __ __ __ __ __ __ __.“

Ježíšovi bylo třicet let a po této události začal vyučovat a uzdravovat lidi.

2. Příběh Hlas z nebe
O čem je příběh: Bůh má v Ježíši zalíbení Přečti si

Lukáš 3,1-8 a

21-23
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Vybarvi obrázek jak Jan křtil Ježíše

z Evangelia podle Lukáše
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Už Tě někdy napadlo udělat něco špatného? Možná jsi někdy měl/a chuť zalhat nebo vzít si
něco, co nebylo Tvoje. Tomu se říká „dostat se do pokušení“. Ježíš věděl, jaké to je, ačkoliv
nikdy nic špatného neudělal.

Poté, co byl Ježíš pokřtěn, odešel do pouště. Strávil tam 40 dní, a potom přišel ďábel, aby
ho pokoušel. 

Jak dlouho byl Ježíš na poušti? __  __  dní.

Kdo Ježíše pokoušel? Ď  __  __  __  __.

Pán Ježíš měl velký hlad,
protože celou dobu na poušti
nic nejedl. Ďábel věděl, že Ježíš
je hladový, a tak ho lákal, aby
proměnil kameny v chléb. Ďábel
také pobízel Ježíše, aby se mu
poklonil a aby skočil z
nejvyššího místa chrámu.

Ježíš neudělal nic z toho, co po
něm ďábel chtěl. Místo toho
použil slova z Bible, aby mu
ukázal, že poslouchá Boha,
svého Otce, a ne ďábla.

Když nás to láká udělat něco
špatného, měli bychom vždy říct
„NE“, stejně jako Ježíš říkal „NE“
ďáblu. Někdy je to těžké, ale
Bůh nám může pomoct. 

3. Příběh Říkat „NE“
O čem je příběh: Ježíš v pokušení Přečti si

Lukáš 4,1-13
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Vybarvi obrázek Ježíše v pokušení.

z Evangelia podle Lukáše
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Po Ježíšově křtu se o něm doslechlo mnoho lidí. V Nazaretu, ve městě, kde
vyrostl, se začínal stávat slavným. Brzy po odchodu z pouště se Ježíš vrátil do
Nazaretu.

Do jakého města šel Ježíš? N __ __ __ __ __ __ 

Ve zvláštní den, o šabatu, šel Ježíš do synagogy (dům podobný kostelu).
Postavil se a začal číst z proroka Izajáše, což je kniha v Bibli.

Kam šel Ježíš? Do S  __  __  __  __  __  __  __

Úryvek, který přečetl, byl o něm a krásných věcech, které se Pán Ježíš za
svého života na zemi chystá udělat.  Znamenalo to, že Ježíš bude pomáhat
lidem, uzdravovat je a kázat dobrou zprávu.

Pak šel a dělal mnoho úžasných skutků. Napadá Tě nějaký, kterým pomohl
lidem?
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4. Příběh Pomáhat lidem
O čem je příběh: Ježíš vysvětluje, jak lidem pomůže Přečti si

Lukáš 4,14-22
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Nakresli obrázek z doby, kdy Ježíš pomáhal lidem.


