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

biblické příběhy pro starší žáky
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Vedoucí skupiny:

1. LEKCE:

Petrův život - Ježíš povolává Petra

Na mořském břehu často uvidíte rybáře při práci se sítěmi a čluny.
V biblickém úryvku potkáváme Pána Ježíše, jak se prochází
po pobřeží Galilejského jezera.

O:

PŘEČTI SI:
Matouš 4,17 - 22

KLÍČOVÝ VERŠ:
Matouš 4,19

A3

O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

/2
ČINIT POKÁNÍ znamená odvrátit se od vlastní hříšné cesty a zvolit si Boží cestu.

O:

Kdo jsou tito rybáři? Vyplň jejich jména:

1.

_____ _____ _____ ____ _____ _____ _____ ______

2.

_____ _____ _____ _____ _____

3.

____ ____ ____

4.

Šimon zavaný ____ _____ _____ _____

5.

_____ _____ ______ _____ _____ _____

/5
1.

starší žáci

V biblickém úryvku je zmíněno pět rybářů.

poznejBibli
Biblické příběhy pro děti

O:

A3

Vypiš klíčový verš a zjistíš, co Pán Ježíš řekl Petrovi a Ondřejovi:

/1
O:

KŘÍŽOVKA:

2.
3.

Nápověda svisle:

1.

1. Slovo, které znamená odvrácení se od vlastní hříšné cesty
k Boží cestě.
2. Dopravní prostředek rybářů
3. Druhé jméno Šimona
4. Pán Ježíš řekl, že z nich udělá rybáře ...
3.

1.

4.
2.

Nápověda vodorovně:

4.

/8

1. Pán Ježíš řekl Petrovi a Ondřejovi: „ ... za mnou.“
2. Příbuzenský vztah mezi Petrem a Ondřejem
3. Povolání Petra a Ondřeje
4. Nástroj k lovení

O:

Když se rybáři rozhodli jít za Ježíšem, co opustili? Napiš odpovědi na ceduli (viz 20. a 22. verš):
1. ______________________________
Následování Pána Ježíše

2. ______________________________
3. ______________________________

O:

/3

Zakroužkuj slova, která nejlépe popisují, jak rychle se rozhodli následovat
Pána Ježíše:

do tří dnů

do tří hodin

hned

/1

příští týden

I dnes Pán Ježíš volá lidi, aby ho následovali. Následovat ho znamená činit pokání z našich hříchů a poslouchat Pána Ježíše.
Následovníkům Pána Ježíše se říká „UČEDNÍCI“.
V dalších lekcích se budeme zabývat životem Petra (občas ho nazývali Šimon). Bible se o Petrovi zmiňuje častěji
než o ostatních učednících. Byl mluvčím učedníků. Mluvil a jednal jejich jménem. Někdy mluvil Petr rychleji, než myslel,
nebo jednal uspěchaně a neuváženě. Ale jak si o něm budeme číst, dozvíme se, že miloval Pána Ježíše.

A Ty?
2.

CELKEM:
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Biblické příběhy pro děti

2. lekce:

A4
A3

Petrův život – Velký úlovek

Když má dojít ke zvláštní události nebo se má objevit slavná osobnost, shromáždí
se davy lidí. Zde na pobřeží Galilejského jezera (někdy také zvaného Genezaretské)
se tísnil obrovský dav, aby naslouchal Pánu Ježíši.

PŘEČTI SI:
Lukáš 5,1-11

KLÍČOVÝ VERŠ:
Římanům 3,23

O: Co Ježíš učil? Podtrhni správnou odpověď:
židovský zákon 	lidové příběhy

Boží slovo 	římská nařízení

Bible je pro nás Božím slovem.

O: Označ následující výroky jako pravdivé (P) nebo nepravdivé (N):

/1

Ježíš viděl u břehu tři lodě.
Rybáři spravovali své sítě.
Ježíš vstoupil do lodi Šimona Petra.

/4

Posadil se a učil lid z lodi.
Když Ježíš skončil s učením, řekl Šimonu Petrovi, aby vyplul do hlubokých vod a rozhodil sítě.

O: Vypiš, co Šimon Petr odpověděl:

/2
Ačkoliv musel být Šimon Petr unavený a zklamaný, byl ochoten poslechnout pokyn Pána Ježíše.
Někdy je těžké ho poslechnout, ale nakonec je to vždy ta nejlepší věc, jakou můžeme udělat.
3.

poznejBibli

AA4
3
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O:

Podívej se, co se stalo, když Šimon Petr poslechl!

Doplň následující věty: Chytili
společníky.
Naplnili
Lodě se začaly

/4

Všichni byli naplněni úžasem nad úlovkem ryb, ale byl to Šimon Petr, který poznal, jak velký a mocný je Pán Ježíš.

O:

Napiš, co řekl Šimon Petr, když uviděl ryby:

/1
V přítomnosti tak významné osoby, jako je Pán Ježíš, Petr poznal, že je hříšník. A není sám.

O:

Kolik lidí podle klíčového verše zhřešilo? Zakroužkuj správnou odpověď:
			

většina

někteří

jeden

každý

/1

nikdo

Takže Bible nás učí, že každý z nás je hříšník!

O:

Na základě biblického úryvku doplň jména rybářů, kteří pracovali na jezeře:
O
Z
J

P
J

G

E

Z

R

S

K

É

/5
O:

Po přečtení 10. verše napiš vlastními slovy, jaké mělo být nové povolání Šimona Petra:

/2
Pán Ježíš si Tě může použít, pokud jsi ochotný/á činit pokání ze svého hříchu a důvěřovat mu.
4.

CELKEM:
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A3
A4

Biblické příběhy pro děti

3. LEKCE: Petrův život – Ježíš zachraňuje Petra
Už jsi někdy byl/a na lodi uprostřed prudké bouře? Asi ne. Je to děsivý zážitek.
Zkus si představit, jak museli být učedníci o takové větrné a bouřlivé noci vystrašení.

PŘEČTI SI:
Matouš 14,22-33

KLÍČOVÝ VERŠ:
Matouš 14,33

O: Zde najdeš obrázky k biblickému úryvku. Doplň chybějící informace k obrázkům:
							
VERŠE 22-24

								

Ježíš však vystoupil
Loď však byla

/3
VERŠE 25-27
Ježíš
Učedníci se

/3
VERŠE 28-31
Petr vykřikl
Ježíš řekl

/3
VERŠE 32-33
Vítr se
Ti, kdo byli na lodi

/3
5.
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AA4
3

Jmenuj dvě zkušenosti nebo věci, které Ti nahnaly strach:

O:

Co řekl Pán Ježíš svým vystrašeným učedníkům, když k nim přišel (27. verš) ?

/1
O:

OSMISMĚRKA:

1. Kdo kráčel po vodě za Ježíšem? ____ ____ ____ ____
2. Ježíš vystoupil na horu, aby se ____ ____ ____ ____ ____ ____.
3. Petr se začal ____ ____ ____ ____ ____ po té, co kráčel po vodě.
4. Co učedníci použili na plavbu po jezeře? ____ ____ ____
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5. Učedníci viděli Pána Ježíše, jak ____ ____ ____ ____ ____ po vodě.

/5
O:

Vypiš zbývající písmenka, rozlušti je a dozvíš se, co Petr zakřičel:

"____ ____ ____ ____ , ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ !"

/1

Pán Ježíš se stará o všechny své učedníky. My sami máme někdy velké problémy podobně jako učedníci v lodi nebo Petr,
když se topil. Ve chvílích, kdy potřebujeme Pána Ježíše nejvíce, se můžeme spolehnout, že k nám vztáhne ruku, aby nám
pomohl. Máš-li problémy, neváhej k němu volat stejně jako Petr!

O:

Vypiš klíčový verš. Zjistíš, jak učedníci reagovali na to, co pro ně Pán Ježíš udělal:

/1
CELKEM:
6.
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4. lekce:

A3

Petrův život - Kdo je Ježíš?

Šimon Petr viděl Pána Ježíše dělat zázračné věci. Teď si uvědomil, že Pán Ježíš není
obyčejný muž. Mnoho dalších však o tom stále nebylo přesvědčeno.

PŘEČTI SI:
Matouš 16,13-23

KLÍČOVÝ VERŠ:
Římanům 10,9

O: Za koho měli lidé Pána Ježíše? Vyplň chybějící jména:
Někteří říkali, že je _______________________________________________ .
Ostatní tvrdili, že _______________________________________________
a jiní ______________________________________________________________ .

/3

O: Jak nazval Šimon Petr Pána Ježíše? Srovnej písmenka v každém rámečku:
YNS		

ABOH		

ESMÁŠI		

VOŽIÉH

/8
O: Sem napiš rozluštěná slova ve správném pořadí:

/1
Toto slavné sdělení ukazuje, jak si byl Šimon Petr jistý Pánem Ježíšem! Je důležité, abychom i my věřili,
že Pán Ježíš je Synem Božím.

O: Vypiš klíčový verš:

/2

7.

starší žáci

O:

Otázka k zamyšlení! Kdyby se Tě Pán Ježíš zeptal: „Kdo si myslíš, že jsem?“, jak bys odpověděl/a?

O:

Odpověz ANO nebo NE na následující otázky:

Byl Pán Ježíš potěšen odpovědí Šimona Petra?
Poradil Petrovi odpověď někdo z učedníků?
Zjevil Bůh Otec odpověď Šimonu Petrovi?

/3

O: Nyní Šimon Petr rozuměl tomu, kdo je Pán Ježíš. Teď se potřeboval naučit,

co Pán Ježíš přišel udělat. Pán Ježíš řekl, že se mu v Jeruzalémě stanou tři věci.
Přečti si pozorně 21. verš a vypiš je:
1.
2.

/3

3.

Petrova slova k Pánu Ježíši ve 22. verši ukazují, že nevěděl,
proč se mají tyto věci stát. Pán Ježíš, Boží Syn, musel zemřít
a být znovu vzkříšen, aby vyřešil problém našeho hříchu.
Bůh slibuje, že pokud se odvrátíme od svých hříchů a budeme
důvěřovat Pánu Ježíši, budeme spaseni.
Bible učí, že být spasen znamená být zachráněn před hříchem.
A3

/1					

Body (Vyplní vedoucí skupiny)

CELKEM:

Hodnocení:

Lekci vraťte zpět na adresu:

1. LEKCE:
2. LEKCE:
3. LEKCE:
4. LEKCE:

Celkem:
Celkový součet:			
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