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

O čem je příběh:

B2

Ježíš proměňuje vodu ve víno

Ježíš na svatbě

Pán Ježíš, jeho učedníci a jeho matka Marie byli pozváni
na svatbu. Bylo to v malém městě, které se jmenovalo Kána.
Všechno probíhalo dobře až do chvíle, kdy došlo víno.

Přečti si:
Jan 2, 1-11

Doplň chybějící písmena:

Ježíš šel na s ___ a ___ ___ u.
Jeho matka M ___ ___ ___ e tam
byla také. Později došlo v ___ ___ o.
Pán Ježíš řekl služebníkům, aby
naplnili šest velkých nádob vodou.
Dalo to hodně práce, ale udělali
vše tak, jak jim řekl.

pro nejmenší

1. příběh

poznejbibli

biblické příběhy pro nejmenší

Naplnili je až po okraj. Když z nich začali nalévat, zjistili, že z nich neteče
voda, ale víno! Všichni byli zase spokojeni.

Vybarvi následující dvě slova
a očísluj nádoby na obrázku od 1 do 6 :

důvěře v Pána Ježíše
a uposlechnutí jeho příkazu.

Problém byl vyřešen díky

Také my mu musíme důvěřovat a poslouchat ho.
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2. příběh

O čem je příběh:

Ježíš uzdravuje nemocného chlapce

Ježíšova moc

Přečti si:
Jan 4, 46-54

Malý chlapec byl tak nemocný, až to vypadalo, že umře. Jeho otec se o něho bál,
a proto se vydal hledat Pána Ježíše. Ten byl však v tu dobu o mnoho kilometrů dál.
Když ho našel, naléhavě Pána Ježíše prosil, aby šel s ním domů. Ježíš mu ale odpověděl,
aby se vrátil domů sám, že jeho syn bude uzdraven. Muž uvěřil tomu, co Pán Ježíš řekl,
a vydal se domů.

Označ fajfkou (a)pravdivou větu. Nesprávnou větu označ křížkem ( x ):
Otec vzal s sebou svého syna k Ježíši.

Otec nemocného chlapce uvěřil tomu, co Ježíš řekl.
Na cestě domů se chlapcův otec potkal se svými služebníky, kteří mu vyšli naproti s dobrou
zprávou, že jeho
synu je mnohem
lépe.
„V kolik hodin se
mu udělalo lépe?“
zeptal se otec.

Vybarvi dva služebníky na obrázku.

„Včera v jednu hodinu ho přešla horečka“, odpověděli.
Otec poznal, že se to stalo přesně v době, kdy mu Ježíš řekl,
že jeho syn bude žít. Teď si byl ještě jistější, že Ježíš je Boží Syn.
Tento pravdivý příběh nám ukazuje, že Pánu Ježíši můžeme
opravdu důvěřovat.

Nakresli chybějící ručičku na hodinách tak, aby
ukazovaly čas, kdy Pán Ježíš uzdravil chlapce.
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3. příběh

O čem je příběh:

B2

Ježíš a bartimeus

Uzdravení slepého muže, který potom následoval Ježíše.

Přečti si:
Marek 10, 46-52

Bartimeus žil v Jerichu. Protože byl
slepý, sedával u cesty a žebral.
Jednoho dne slyšel, že Pán Ježíš jde
kolem.
Věděl, že Ježíš má moc způsobit, aby
jeho oči viděly, a tak začal hlasitě
křičet: „Ježíši, synu Davidův, smiluj
se nade mnou!“
Někteří lidé ho okřikovali, aby byl
zticha. On ale o to víc křičel, protože
opravdu chtěl být uzdraven.
Ježíš se zastavil a zavolal Bartimea.
Ten odhodil svůj plášť, vyskočil
a přišel k Ježíši. „Co chceš, abych pro
tebe udělal?“ zeptal se Ježíš.

Spoj tečky, abys viděl/a,
na čem Bartimeus možná seděl.

Bartimeus řekl: „Chtěl bych vidět.“ Ježíš odpověděl: „Můžeš jít. Byl jsi uzdraven, protože jsi
mi věřil.“ Od chvíle, kdy Bartimeus uviděl, šel cestou za Ježíšem.

Vyber z následujících slov jedno pro každou větu:
Bartimeus

lidé

Ježíš

Někteří _________________ ho okřikovali, aby byl zticha.
___________________ uzdravil Bartimea.
Když byl _____________________ uzdraven, následoval Ježíše.
Věříš Pánu Ježíši a následuješ ho?

/10

úroveň 1

4. příběh

O čem je příběh:

Ježíš uzdravil deset malomocných mužů

„Děkuji Ti, Ježíši.“

Přečti si:
Lukáš 17, 11-19

Jednoho dne, když Ježíš vcházel do
vesnice, potkal deset malomocných mužů.
Měli hroznou kožní chorobu, kvůli které
nemohli žít doma. Z malomocenství se v té
době nikdo neuzdravil.
Když uviděli Ježíše, křičeli: „Ježíši, Mistře,
smiluj se nad námi.” Ježíš jim řekl, ať jdou
a ukážou se kněžím. Jakmile uposlechli,
stal se zázrak. Všech deset mužů bylo
uzdraveno.

Všichni uviděli úžasnou změnu, která se
s nimi stala. Je však smutné, že jenom
Vybarvi vděčného muže. jeden z nich přišel za Pánem Ježíšem, aby
mu poděkoval. Když ho Ježíš uviděl, zeptal
se ho: „Kde jsou ostatní?“ Pak ho pochválil, že se vrátil, aby poděkoval. Tento
muž nebyl ze stejné země jako Ježíš a ostatních devět mužů. Byl to Samaritán
a byl vděčnější než těch devět mužů.

Odpověz na následující otázky. Zakroužkuj správné číslo:
Kolik mužů bylo uzdraveno?

10

7

1

Kolik z nich se vrátilo, aby poděkovali?

1

3

9

I my musíme důvěřovat Pánu Ježíši a poslouchat ho. Také mu děkujme za jeho
lásku a všechno ostatní, co pro nás udělal.
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B2
Body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

Poznámky:

Lekci vraťte zpět na adresu:

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

Celkový součet:
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