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O čem je příběh:

Dobrý Samaritán

Miluj svého bližního

Přečti si:
Lukáš 10,25-37

Židovský učitel položil Ježíši otázku:
„Kdo je můj bližní?“ Ježíš mu vyprávěl
příběh, aby ukázal, že bližní je každý,
kdo potřebuje pomoc.
Jeden muž šel do Jericha.
Na cestě ho přepadli bandité, okradli
ho a nechali ležet zraněného.

Kam měl muž namířeno?
Do J ___ ___ ___ ___ ___.

Další tři muži šli po stejné cestě.
Vybarvi obrázek.
První byl kněz. Ani se na ubožáka
nepodíval. Druhý byl levita – muž, který pomáhal v chrámu. Přišel, podíval se,
ale hned pokračoval v cestě.

Třetí cestující byl Samaritán. Židé a Samaritáni se vůbec nepřátelili. Tento muž však
pomohl umírajícímu. Odvezl ho do hostince, aby se o něj postaral.
Ježíš se zeptal: „Který z těchto tří byl jeho bližní?"
Židovský učitel odpověděl: „Ten, který byl k němu laskavý.“

Kdo pomohl umírajícímu muži? Podtrhni správnou odpověď:
kněz

levita

Samaritán

Pán Ježíš je jako dobrý Samaritán. Chce být Tvým Spasitelem,
Přítelem a Pomocníkem.

B5

pro nejmenší

1. příběh
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2. příběh

O čem je příběh:

B5

Ztracená ovce

Jak moc se o nás Pán Ježíš zajímá

Přečti si:
Lukáš 15,1-7

Už ses někdy ztratil/a? Pokud ano, víš, jak
je úžasné, když Tě někdo najde a zavede
domů.
Ježíš vyprávěl příběh o pastýři, který měl
sto ovcí. Jedna z nich se ztratila.
Pastýř opustil všechny ovce a šel hledat
tu ztracenou.
Když ji konečně našel, vzal si ji na
ramena. Šťastně si ji nesl až domů.
Doplň chybějící čísla a písmena:

Vybarvi obrázek.
Pastýř měl ___ ___ ___ ovcí.
Ztratil ___ ovci.
Pastýř n ___ ___ ___ ___ z ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ovci.

Bible říká, že my jsme jako ta ztracená ovce. Pán Ježíš je dobrý Pastýř, který nás chce najít
a postarat se o nás. Dal za nás svůj život - tak moc se o nás zajímá.

Vybarvi a nauč se tato slova:

Ježíš řekl:

„Já jsem dobrý
pastýř.“
Jan 10,11
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3. příběh

O čem je příběh:

B5

Marnotratný syn

Litovat toho, co jsem udělal/a špatně

Přečti si:
Lukáš 15,11-24

Ježíš vyprávěl další příběh. Byl o synu, kterého
už nudil život doma. Požádal svého otce,
aby mu dal peníze. Otec mu je dal a on opustil
domov. Odešel do daleké ciziny.
Nejdřív se ohromně bavil. Bezrozmyslu
rozhazoval své peníze. Když všechno utratil, jeho
noví kamarádi se k němu už vůbec neznali.
Potom nastal v té zemi hlad. Bylo velmi těžké
sehnat jídlo. Také práci nemohl najít,
a tak se začal starat o prasata.
Najednou si uvědomil, jaký byl hlupák. Rozhodl se, že se vrátí domů a omluví se. Jeho otec
ho viděl přicházet a běžel mu
naproti. Srdečně ho přivítal.
Odpustil svému synu a uspořádal
velkou oslavu. Měl totiž obrovskou
radost, že má svého syna doma.

Zakroužkuj správnou větu:
Otec mu vynadal.

Otec mu odpustil.
Otec ho vyhnal.

I my děláme špatné věci. Bůh
očekává, že jich budeme litovat
a omluvíme se za ně. Přeje si nám
odpustit a přivítat nás do své
rodiny.

Vybarvi obrázek a domaluj otcův obličej.
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4. příběh

O čem je příběh:

Rozsévač

Co děláme s Božím Slovem

Přečti si:
Marek 4,1-20

Jednoho dne Ježíš vyučoval o farmáři,
který rozsévá semena. Rozhazuje je na zem.
Ne ze všech ale vyrostou rostliny. Ježíš řekl,
že se s nimi mohou stát tyto čtyři věci:

1) Mohou spadnout na cestu a být sezobána
ptáky, a proto vůbec nevyrostou.

2) Mohou padnout na kamenitou půdu, takže
nebudou moci zakořenit. Proto velmi brzy
uhynou.
3) Mohou padnout do trní, kde se zadusí.

4) Mohou padnout na dobrou půdu a přinesou
úrodu.

Kam musí semena padnout, aby vydala
úrodu?

Na d ___ ___ ___ ___ ___ p ___ ___ ___.

Vybarvi obrázek
a dokresli semena.

Později Ježíš tento příběh vysvětlil. Semeno je Boží Slovo - Bible. My jsme
jako země, kam padají semena. Když se učíme z Bible, je to, jako když je
semeno zaseto do našich srdcí.

Jaký druh půdy jsi Ty? Bůh si přeje, abychom byli jako dobrá půda a věřili
tomu, co ve svém Slově – Bibli říká.

„v e t v é m s l o v ě
skládám naději “
Vybarvi slova důležitého biblického verše:

B5
Body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

Poznámky:

Žalm 119, 42
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Lekci vraťte zpět na adresu:

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