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

PoznejBibli

biblické příběhy pro nejmenší

Vedoucí skupiny:

1. PříbĚH

O čem je příběh:

Velikonoční příběh – Jidáš

Ježíš je zrazen

Přečti si:
Matouš 26,14-16
a 36-50

Doplň chybějící písmenka:

V __ l __ kn __z dal
J __ d __ š __ v __ peníze.

Nedlouho poté se Pán Ježíš modlil v Getsemanské zahradě. Když skončil,
přišel Jidáš a za ním zástup mužů. V rukou měli meče a klacky. Jidáš Ježíše
políbil. Hned nato se ho chopili.
Učedníci utekli pryč. Pána Ježíše vedli jako nějakého
vězně.

Vybarvi slova a obrázek:

ZAHRADĚ.
Pán Ježíš byl zatčen v Getsemanské

C4

pro nejmenší

Přichází čas, kdy bude Pán Ježíš vydán
na smrt. Jeden z jeho učedníků jménem Jidáš
šel za Ježíšovými nepřáteli. Slíbil jim, že je
dovede na místo, kde přebývá Ježíš, aby ho
mohli bez problémů zatknout. Jako odměnu
za vyzrazení Pána Ježíše dostal Jidáš od
velekněze 30 stříbrných.
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2. PříbĚH

O čem je příběh:

p

C4

Velikonoční příběh - Pilát

Ježíš trpí místo nás

Přečti si:

Pilátem.

Matouš 27,1-2
a 11-31

Po zatčení byl Pán Ježíš vyslýchán římským prokurátorem Pontiem

(Vybarvi písmena.)

byl si jist, že Ježíš neudělal nic špatného, a měl v plánu ho
propustit na svobodu. Židé ale chtěli místo něho propustit
známého zločince barabáše. Trvali na tom, že Ježíš musí zemřít.
Pilát udělal, co chtěli. barabáš byl propuštěn na svobodu a Pán
Ježíš odsouzen k trestu smrti na kříži.
Ještě než byl Pán Ježíš ukřižován, chovali se k němu vojáci velmi krutě. Oblékli mu rudý plášť a na
hlavu mu nasadili korunu z trnů. Posmívali se mu, že je „židovský král“. Také ho bili a plivali na něj.
Pak ho přibili ke kříži.

Doplň chybějící písmenka a nakresli obrázky:
R __ d __

pl __ šť

Trn __ v __

k __ r __ n __

bible nám říká, že zemřel kvůli našim hříchům. Neexistuje jiný způsob, jak by nám mohlo být
odpuštěno. Jen takto jsme připraveni pro nebe!
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3. PříbĚH

O čem je příběh:

C4

Velikonoční příběh - Josef

Ježíš vstává z mrtvých

Přečti si:
Matouš 27,57-66

Pán Ježíš zemřel na kříži. Ten samý večer požádal bohatý muž jménem Josef Piláta
o Ježíšovo tělo. Chtěl ho pohřbít. Pilát souhlasil.

Podtrhni správné slovo:

Pán Ježíš na kříži OMDLEL / ZEMřEL.
Josef byl bOHATÝ / CHUDÝ muž.
Josef měl v úmyslu Ježíšovo tělo SPÁLIT / POHřbíT.
Josef zabalil tělo Pána Ježíše do čistého plátna a položil ho do nového hrobu, který mu patřil.
Vchod hrobu zavalil velikým kamenem.

Vybarvi obrázek Josefa u hrobu a nakresli kámen:

„Vstal z mrtvých!“

O tři dny později Pán Ježíš vstal z mrtvých. Jen bůh mohl něco takového udělat! Dnes je Pán Ježíš
živý. Dokáže zachránit všechny, kdo mu věří.

Vybarvi slova z bible:

/10

-3-
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4. PříbĚH

O čem je příběh:

Velikonoční příběh - Dva pocestní

Ježíš žije!

Přečti si:
Lukáš 24,13-35

Dva Ježíšovi učedníci šli z Jeruzaléma do Emauz –
vesnice vzdálené 11 kilometrů. byli velmi smutní,
protože jejich Mistr zemřel. Ještě se nedozvěděli tu
novinu, že vstal z mrtvých.

Zakroužkuj správnou odpověď:
Učedníci šli z

Jeruzaléma / Emauz / betléma.
Učedníci měli namířeno do

betléma / Emauz / Jeruzaléma.

Náhle se k nim připojil Pán Ježíš. Šel s nimi a povídal
si s nimi, ale oni ho nepoznali! Pozvali neznámého muže k sobě domů. Připravili
jídlo… a právě ve chvíli, kdy začali jíst, ho poznali! Poté Ježíš zmizel.

„Kristus
vzkříšen.”

Jak byli šťastní! Teď určitě věděli, že Ten, kdo zemřel na kříži, opět žije! Pospíchali
zpátky do Jeruzaléma, aby to řekli ostatním učedníkům.

Vybarvi slova:

zemřel za naše hříchy,

byl pohřben a třetí den byl

C4
body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

Už jsi mu uvěřil/a, že Tě zachránil z Tvých hříchů?
Tohle všechno udělal pro Tebe!

Poznámky:
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Lekci vraťte zpět na adresu:

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

Celkový součet:
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