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

1. příběh

O čem je příběh:

poznejbibli

Ježíš prokazuje svoji lásku

Pán Ježíš Kristus zemřel místo nás

biblické příběhy pro nejmenší

Přečti si:
Lukáš 23,1-43

Když Ježíš přišel do Jeruzaléma, vůdci lidu ho chtěli zatknout a zabít. Jedné noci,
když se Ježíš modlil v zahradě, přišli a zajali ho. Příštího dne ho vzali k Pilátovi, muži,
který zemi vládl. Pilát rozhodl, že Ježíš má zemřít na kříži.

Pospojuj tečky na obrázku, aby bylo vidět, jak Ježíš zemřel:

Kolik tam bylo celkem křížů?

Ježíš za nás zemřel, protože nás m ___ ___ ___ ___ ___ ___.

pro nejmenší

Ježíše odvedli na kopec za Jeruzalémem, kde ho za ruce a nohy přibili na kříž. S ním
ukřižovali ještě dva zločince. Byli potrestáni za to, že dělali špatné věci. Ježíš však nic
zlého neudělal. Ježíš tam visel, aby byl potrestán za naše hříchy. Jak moc nás
miloval, když byl ochotný za nás zemřít!
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poznejBibli

biblické příběhy pro nejmenší

2. příběh

O čem je příběh:

B4

Ježíš zemřel a byl pohřben

Smrt a pohřeb Pána Ježíše

Přečti si:
Lukáš 23,44-56

Bylo právě poledne. Slunce však náhle přestalo
svítit a po tři hodiny byla naprostá tma.
Během této doby byl Pán Ježíš Bohem trestán za
naše hříchy. Ježíš již vytrpěl mnoho bolesti, ale
nedokážeme si představit, jak strašlivý musel být
tento trest od Boha.
Potom Ježíš promluvil ke svému Otci. Dokončil všechno, co bylo potřeba udělat, aby nám
byly naše hříchy odpuštěny. Teď byl připraven zemřít.
Jeden laskavý člověk jménem Josef sundal
Ježíšovo mrtvé tělo z kříže, zabalil ho do
plátna a položil do nového hrobu. Vchod
zavalil velkým kamenem.

Kdo uložil Ježíšovo tělo do hrobu?
J ___ ___ ___ ___
Vybarvi obrázek a písmena:

Co umístil před vchod do hrobu?
K ___ ___ ___ ___

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

biblické příběhy pro nejmenší

3. příběh

O čem je příběh:

B4

Ježíšovo vzkříšení

Marie zjistila, že Pán Ježíš žije

Přečti si:
Jan 20,1-18

Ježíšovi přátelé byli po jeho smrti smutní. O tři dny
později vstala Marie velmi brzy ráno a šla se podívat
k hrobu. Překvapilo ji, když našla kámen odvalený
od vchodu a hrob prázdný.
Byla z toho zmatená a začala plakat. Opět se podívala
do hrobu a tentokrát tam uviděla dva anděly.
„Proč pláčeš?“ zeptali se jí.
Marie jim odpověděla, že zmizelo tělo jejího pána. Pak
se otočila a uviděla muže stojícího v zahradě. Myslela
si, že je to zahradník. „Třeba bude vědět, co se stalo,“
pomyslela si, a tak se ho zeptala.
„Marie,“ odpověděl. V tu chvíli Marie poznala, kdo je
ten muž! Byl to Pán Ježíš! Oslovil ji jménem a ona
poznala jeho hlas. Plná radosti a vzrušení se k němu
vrhla.

Namaluj slzy na Mariinu tvář
a vybarvi obrázek.

Koho Marie uviděla v hrobě? A ___ ___ ___ ___ ___
Koho potkala v zahradě? J ___ ___ ___ ___ ___

Dnes můžeme být šťastni, že Pán Ježíš žije. Bůh ho vzkřísil k životu, protože byl spokojený
se vším, co Ježíš na kříži vykonal.
Vybarvi slova z Bible:

„...třetí den byl
vzkříšen...“
1. Korintským 15, 4
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úroveň 1

4. příběh

O čem je příběh:

Ježíš odchází, ale zase se vrátí

Pán Ježíš se vrací

Přátelé Pána Ježíše byli tak rádi, že žije!
Jednoho dne Ježíš vzal své učedníky
nahoru na kopec. Vysvětlil jim, že přišla
chvíle, kdy se musí vrátit do nebe.
Učedníci ale nezůstanou sami, protože jim
brzy pošle pomocníka - Ducha Svatého.

A pak se najednou vznesl vzhůru a zmizel
v oblacích. Učedníci zírali do nebe. Vedle
nich se z ničeho nic objevili dva andělé.
Řekli jim, že Ježíš se vrátí stejným
způsobem, kterým ho viděli odcházet.

Přečti si:
Lukáš 24,50-53
a Skutky 1,4-12

Nakresli oblak a pod něj napiš
Ježíšovo jméno.

Učedníci měli z té zprávy velikou radost! My také víme, že Ježíš se vrátí zpět,
a můžeme se z toho radovat. On přijde pro všechny, kteří ho milují a kteří ho
poprosili, aby se stal jejich Spasitelem. Jsi připraven/a se s ním setkat, až se
vrátí?

Spoj čarou správné části vět:

Ježíš vzal své učedníky nahoru na

anděly.

Po Ježíšově odchodu učedníci uviděli

oblaku.

Ježíš zmizel v

kopec.

Vybarvi slova andělů:

„Ježíš se vrátí.“
Skutky 1,11

Body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

Poznámky:
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Lekci vraťte zpět na adresu:

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

Celkový součet:
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