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

O čem je příběh:

poděkování v chrámu

Poděkování Bohu za jeho syna

Když dostanem dárek, je správné poděkovat. Josef a Marie vzali
malého Ježíše do chrámu v Jeruzalémě, aby za něj poděkovali
Bohu.
Když byli v chrámu, potkali muže jménem Simeon. Ten
dostal od Boha úžasný slib, že spatří Pána Ježíše Krista
předtím, než umře. Když uviděl dítě, vzal ho do rukou
a poděkoval za něj Bohu.
Byl velmi šťastný, protože jeho oči uviděly

Boží spasení.
Vybarvi slova a obrázek.

Marie s Josefem potkali ještě jednu paní. Jmenovala se
Anna. Sloužila Bohu v chrámě dnem i nocí. Když uviděla
Ježíše, také poděkovala Bohu a vyprávěla o něm
každému, koho potkala.
Už jsi Bohu za jeho velikou lásku poděkoval/a? Ukázal
nám jí tak, že k nám o prvních Vánocích poslal svého
syna - Pána Ježíše.

Přečti si:
Lukáš 2,22-38
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pro nejmenší

1. příběh
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2. příběh

O čem je příběh:

Dospívání v Nazaretu

Jak Ježíš vyrůstal

Přečti si:
Lukáš 2, 39-52

Představ si velký dav lidí, jak někam putuje. Všichni si povídali a děti se smály a hrály si.
Marie a Josef se spolu s mnoha ostatními rodinami vraceli domů do Nazaretu.
Byli v Jeruzalémě oslavit Velikonoce. Od chvíle, co opustili město, Ježíše neviděli. Mysleli si,
že je někde v davu se svými kamarády. Večer ale zjistili, že se jim ztratil. Okamžitě se vrátili
zpět, aby ho hledali.
Po třech nepříjemných
dnech všemožného
hledání, ho našli s učiteli
v chrámu. Naslouchal jim
a pokládal jim otázky.
Každý byl překvapený,
že toho ví o Bohu tolik.
Přestože mu bylo teprve
dvanáct let, toužil
poslouchat svého Otce
a sloužit mu.

Vybarvi obrázek.

Kolik bylo Ježíši let? Zakroužkuj správné číslo:
Bylo mu

5

8

12 let.

Ježíš vyrůstal v Nazaretu a celou tu dobu byl poslušný. Zatímco jsme ještě děti, měli
bychom se snažit poslouchat ty, kdo se o nás starají. To dělá Bohu velkou radost!

Kde Ježíš vyrůstal?

V N __ __ __ __ __ __ __ .
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3. příběh

O čem je příběh:

B1

pokřtěn v řece Jordán

Jan křtí Ježíše

Přečti si:
Lukáš 3, 1-22

Vybarvi obrázek.
Bůh poslal muže jménem Jan, aby sdělil lidem velmi důležitou zprávu. Měl jim říct, že nežijí
dobře a že by měli litovat špatných věcí, kterých se dopouštějí. Na důkaz toho, že opravdu
chtějí změnit svůj život, je Jan křtil v řece Jordán.
Už jsi někdy řekl/a Bohu „promiň“ za špatné věci, které děláš? Pokud ne, tak proč to
neudělat teď? Bůh je připraven Ti odpustit. Pomůže Ti chovat se správně.
Jednoho dne Pán Ježíš přišel za Janem, aby se nechal pokřtít. Nepotřeboval litovat špatných
věcí ve svém životě, protože byl jediným člověkem, který nikdy nic špatného neudělal. Proto
je tak vzácný!
Když byl pokřtěn, Bůh promluvil z nebe. Nádherným způsobem ukázal, jak moc je se svým
Synem spokojen.

Zaškrtni fajfkou nebo označ křížkem:

Ježíš nikdy neudělal žádné špatné věci.
Jan pokřtil Ježíše.
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4. příběh

O čem je příběh:

pokušení na poušti

Říct „NE“ špatným věcem

Přečti si:
Lukáš 4, 1-13

Po svém křtu Ježíš odešel na poušť.
To je velmi horké a suché místo, kde
stěží něco roste. Během čtyřiceti
dnů, co byl Ježíš na poušti, nic
nejedl. Proto měl velký hlad.
Ďábel řekl Ježíši, aby proměnil
kameny na poušti v chléb. Ježíš
věděl, že by to jeho Otce, Boha,
nepotěšilo, a proto to neudělal.

Potom vzal ďábel Ježíše na vrchol
vysoké hory a ukázal mu všechna
království světa. Slíbil, že mu je všechna dá, když se mu Ježíš pokloní. To by ale
nebylo správné a Ježíš to věděl. Boží slovo totiž říká, že uctívat a klanět se
máme jenom Bohu.

Nakresli Ježíše na vrchu hory.

Vybarvi následující nápis:

Uctívej Pána Boha.

Nakonec řekl ďábel Ježíši, aby skočil z nejvyššího místa chrámu. Bůh přece
slíbil, že ho ochrání. Ježíš mu odpověděl Božím slovem:
„Nebudeš pokoušet Pána Boha“.
Ježíš vždy chtěl poslouchat svého Otce a dělat mu radost.

B1
Body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

Pamatuj, že Pán Ježíš je silnější než ďábel. Jestliže mu budeme důvěřovat,
pomůže nám říct „NE“ ďáblu, když nás pokouší, abychom jednali zle.
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Poznámky:

Lekci vraťte zpět na adresu:

2. příběh:
3. příběh:
4. příběh:
Celkem:

Celkový součet:
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