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biblické příběhy pro nejmenší

Vedoucí skupiny:

O čem je příběh:

Učit se od pána Ježíše

Udělej si čas a uč se od Pána Ježíše

Marta pozvala Pána Ježíše na večeři. Chtěla pro vzácného hosta
připravit vše tak, jak nejlépe uměla.

Přečti si:
Lukáš 10, 38-42

Když ale Ježíš přišel, Marta neměla čas být s ním.
Měla pořád moc práce, zatímco její sestra Marie
zůstala s Ježíšem a učila se z jeho slov.

Marta začala být na Marii brzy rozzlobená.
Nebylo spravedlivé, že Marie nechala Martu dělat
veškerou práci. Marta šla tedy za Ježíšem.
Požádala ho, aby řekl Marii, aby jí pomohla.

Ježíš Martě laskavými slovy vysvětlil, že není nutné
se rozčilovat. Jistě chtěla udělat dobrou věc připravit výborné jídlo, ale Marie udělala něco ještě
lepšího. Naslouchala Ježíši a učila se od něj.

Připoj políčko s textem
k Marii nebo k Martě:

Marie

Učila se od Ježíše.
Měla moc práce a
nemohla se učit.

Nakresli na stůl jídlo.
Marta

Kdo se zachoval lépe? Zakroužkuj správnou odpověď:
Marta
Marie
Také pro nás je důležité najít si čas, abychom mohli
pozorně naslouchat Bohu a učit se z jeho Slova, Bible.

B3

pro nejmenší

1. příběh
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biblické příběhy pro nejmenší

2. příběh

O čem je příběh:

p

B3

Život díky pánu Ježíši

Pán Ježíš vzkřísil mrtvého člověka

Přečti si:
Jan 11, 1-7
a 17-44

Byl to pro Marii a Martu velmi smutný čas. Jejich
bratr Lazar zemřel. Jeho tělo bylo zabaleno do
plátna a uloženo do hrobu. Vchod hrobu byl
zatarasen velkým balvanem.
Čtyři dny po Lazarově pohřbu přišel Ježíš
navštívit Marii a Martu. Jeho přátel mu bylo
velmi líto. Šel se podívat na místo, kde byl Lazar
pohřben. Když viděl plačící Marii, také plakal.
Pak ale udělal Pán Ježíš velmi zvláštní věc.
Požádal několik lidí stojících u hrobu, aby odvalili
balvan, který zakrýval vchod. Pak hlasitě zavolal:
„Lazare, pojď ven!“
A Lazar vyšel z hrobu. Byl stále ještě zabalen do
plátna.
Ježíš měl moc dát Lazarovi život zpátky. Marie
a Marta v tu chvíli poznaly, jak velmi vzácného
přítele, Ježíše, mají.

Koho Ježíš vzkřísil? L __ __ __ __ __ .

Vybarvi následující slova a také obrázek:

Ježíš řekl:

„Já jsem vzkříšení i život.“
Jan 11, 25

Co tím Pán Ježíš myslel? Chtěl nám tím říct, že jen on nám může dát věčný život.
Dostaneme ho, pokud budeme v Pána Ježíše věřit.
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3. příběh

O čem je příběh:

B3

Láska k pánu Ježíši

Marie projevila svoji lásku k Pánu Ježíši

Dal/a jsi někdy někomu dárek, abys mu
poděkoval/a a ukázal/a, jak velmi si ho vážíš?

Přečti si:
Jan 12, 1-11

i
Děkuj

Marie a Marta měly takovou radost z toho, že jim
Ježíš vrátil jejich bratra! Chtěly proto uspořádat
pro Ježíše hostinu.
Bylo tam pozváno mnoho lidí, ale Pán Ježíš byl
z nich ten nejdůležitější.
Marie chtěla ukázat, jak moc ho miluje. Koupila velkou nádobu vonného oleje (tehdy se
používal jako parfém), kterým namazala Ježíšovy nohy. Pak je otřela svými vlasy. Celý dům
se naplnil vůní toho oleje. Vonný olej stál Marii spoustu peněz, ale Ježíš byl pro ni tak
vzácný a důležitý, že ho chtěla všechen použít jen pro něj.

Zakroužkuj obrázek, který ukazuje, co Marie dala Ježíši:

Jak použila Marie svůj dar? Na Ježíšovy n __ __ __.
Vybarvi slova tohoto verše z Bible:
„My ho milujeme, protože

on první miloval nás.“
1. Janův 4, 19
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4. příběh

O čem je příběh:

hledět na pána Ježíše

Přivítání Pána Ježíše

Přečti si:
Lukáš 19, 28-44

Ježíš naposledy přicházel do Jeruzaléma. Brzy měl nastat čas jeho smrti,
aby nám mohly být odpuštěny hříchy. Ježíš věděl, že musí do Jeruzaléma vjet,
proto požádal dva ze svých přátel, aby mu přivedli osla. Přehodili mu přes
záda své pláště a Ježíš se na ně posadil. Potom projížděl ulicemi Jeruzaléma.
Lidé pokládali své pláště na zem. Chtěli tím vytvořit takový koberec.

Na čem Ježíš jel? Zakroužkuj správnou odpověď:

kráva

povoz

osel

Zástup lidí začal radostně a hlasitě chválit Boha.
Poznali, že Ježíš je tím výjimečným králem.

Požehnaný král, jenž přichází
v Hospodinově jménu!
Vybarvi obrázek a slova, která lidé
vykřikovali.
Potřebujeme přivítat Pána Ježíše do našich
životů. Když to uděláme, staneme se součástí
Boží rodiny. Tak to říká Bůh.

B3
Body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:
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Poznámky:

Lekci vraťte zpět na adresu:

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

Celkový součet:
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