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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

B1

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

kdo je Tvůj bližní? lidé, kteří bydlí
ve vaší ulici? Tvoji sousedé? Tvoji
spolužáci?

Pánu Ježíši byla položena stejná
otázka. Odpověděl podobenstvím.

O: Co se stalo muži v podobenství na cestě do Jericha?
Zaškrtni správnou odpověď:

Spadl ze srázu. Byl napaden lupiči.

Došla mu voda. Špatně odbočil.

O: Podrobně popiš, co se cestujícímu přihodilo:

Podobenství, která Pán Ježíš vyprávěl, byly jednoduché příběhy. 
Obsahovaly učení o Bohu a jeho cestách.

1. lekce: Podobenství – kdo je můj bližní?
Přečti si

Lukáš 10,25-37
Klíčový verš:

Lukáš 10,27
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celkeM:

O: Tři muži šli tou samou cestou. Rozlušti slova a zjistíš, kdo byli tito muži:

každý z nich se při pohledu na zraněného muže u cesty zachoval zcela jinak.

O: Napiš ke každému činu jednoho z mužů:

Vyhnul se mu.

Uviděl ho a pokračoval v cestě.

Přišel k němu a pomohl mu.

kněz a levita (pomocník v chrámu) se ke zraněnému muži nezachovali jako dobří bližní.

O: Samaritán se jako dobrý bližní projevil. Dokaž to doplněním slov do správných míst:

hostinský   olej   denáry   víno   dva   hostinec   mezek   rány

Přistoupil, ovázal mu ____________ a polil je ______________ a ______________. Naložil ho na

svého ____________, dovezl do _________________ a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl

_________ _______________ a dal je ____________________.

O: co nám Pán Ježíš přikazuje ohledně našich bližních? 
Vypiš klíčový verš a podtrhni odpověď:

Pán Ježíš učil, že bližním je pro Tebe každý, kdo potřebuje Tvoji pomoc. když projevujeme lidem
kolem nás lásku, dokazujeme tím, jak moc milujeme Boha.

„Milosrdný Samaritán“ nám ukazuje, jak bychom měli milovat ostatní.

O: Jakým způsobem můžeš ostatním pomáhat? Napiš své nápady mezi ruce:
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JMÉNO:
B1poznejBibli

biblické příběhy pro děti

co je ve Tvém životě nejdůležitější? Možná je to něco, co vlastníš, nebo je to
někdo, koho znáš. Denně jsme z televize bombardováni reklamou na nejno-
vější hračku nebo počítač. Zdá se, že každý ve třídě po nich touží. Jak důležité jsou pro
Tebe takové věci? Nic na tomto světě netrvá věčně, ale Bůh nám nabízí dar, který 
trvá. Pokud důvěřuješ Pánu Ježíši, tento poklad od něho dostaneš.

Toto podobenství bylo řečeno jako varování.

O: Vypiš klíčový verš a toto varování objevíš:

O: Odpověz PRAVDA nebo NePRAVDA na následující věty:

Muž byl rybář.

Muž byl bohatý.

Muž myslel jen na sebe.

Muž choval dobytek.

O: Zaškrtni správnou odpověď. Měl bohatou úrodu a ptal se sám sebe:

komu mám dát přebytek úrody?

co mám dělat? Nemám kam úrodu uložit!

co bych měl dělat s penězi z úrody?

O: Vyplň chybějící písmena a, e, i, o, u, y a dozvíš se, jak se bohatý muž rozhodl:

O: Bohatý muž v biblickém úryvku mluví sám k sobě. 
kolika činnostem se hodlá věnovat, až postaví větší stodoly? 
Napiš odpověď do čtverečku:

2. lekce Podobenství – Bohatý sedlák
Klíčový verš:

Lukáš 12,15
Přečti si

Lukáš 12,13-21
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celkeM:

O: Napiš VlASTNÍMI SlOVY, co si bohatý sedlák řekl, když přemýšlel o budoucnosti:

O: Doplň písmena a dozvíš se, co Bůh odpověděl bohatému muži. Vlož každé písmeno 
na správné místo – například l je (5,6), což znamená 5 vodorovně a 6 nahoru:

a: (9,2), (5,1)
á: (6,6)
b: (4,6), (4,3)
c: (1,4), (1,2)
č: (1,3)
d: (1,5), (6,3)
e: (9,6), (3,5), (7,4), (7,3)
ch: (1,1)
i: (2,4), (5,2)
í: (2,3)
l: (5,6), (6,1)
m: (5,4)
n: (8,6), (2,5), (8,5), (8,2)
o: (9,5), (2,2)
ř: (6,4)
s: (4,5), (4,2), (6,2), (3,1)
š: (8,4)
t: (1,6), (4,1)
u: (4,4), (5,3)
v: (6,5)
y: (2,6), (2,1)
z: (7,6)

Tu noc pošetilý bohatý muž zemřel a musel opustit své jmění. Připravoval se mnoho let, ale
zapomněl se připravit na setkání s Bohem. Pán Ježíš vyprávěl toto podobenství, aby nám ukázal, jak
pošetilé je vynechat Boha z našich plánů.

Ačkoliv byl tento sedlák zámožný, v Božích očích byl chudý.

O: Podtrhni správné možnosti, jak se stát v Božích očích bohatým:

Vírou v Pána Ježíše.
Vyděláním spousty peněz.
Pokáním z hříchů.
Upřednostněním sebe sama.

Žádné bohatství na zemi nás nemůže zachránit. Musíme věřit v Pána Ježíše a prosit ho o odpuštění
hříchů. Potom od Boha obdržíme poklad věčného života.

„Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
(Římanům 6,23)
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JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro děti

Byl pěkný den a zástup se shromáždil na krásném místě u Galilejského moře. Toužili slyšet ještě
více z Ježíšova fascinujícího učení. Vznikla velká tlačenice, a tak Pán Ježíš poprosil jednoho z rybářů
o loď. Z lodi mohl k davu lépe promluvit a možná přitom uviděl nějakého sedláka na úpatí kopce,
jak rozsévá semena.

O: Popiš VlASTNÍMI SlOVY čtyři typy půdy, kam semena dopadla, a čtyři různé věci, které 
se se semeny udály. Obrázky Ti pomohou:

Pán Ježíš zdůraznil, že toto podobenství je velmi důležité. Učedníci ale neporozuměli jeho
významu, a proto jim ho Ježíš vysvětlil.

O: Napiš první písmeno každého obrázku a dozvíš se, co podle Pána Ježíše představovalo 
v podobenství „semeno“:

Je to jiné vyjádření podstaty Bible. když čteme nebo slyšíme slova z Bible, je to jako semeno
zasívané do naší mysli a srdce.

3. lekce Podobenství – Rozsévač
Klíčový verš:

Marek 4,20
Přečti si

Marek 4,1-20

B1
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Někdy je od nás Slovo odňato.

O: Napiš vedle ptáka, kdo nám bere z mysli a ze srdce Boží slovo:

Půda, na kterou semeno padlo,

byla S __ __ __ __ __ __ __.

Země na těchto místech nemá H __ __ __ __ __ __.

Semeno umírá, protože nemá k __ __ __ __.

lidé tohoto typu půdy přijímají Slovo

s R __ __ __ __ __ __.

Jsou ale N __ __ __ __ __ __.

Pán Ježíš chtěl vysvětlit učedníkům, že někteří lidé jsou zprvu velmi nadšení, když ho mají následovat,
ale jakmile přijdou problémy, vzdávají to. Třetí typ půdy je obrazem lidí, kteří nedají Bibli a Pánu Ježíši
v životě první místo.

O: Podívej se na 18.-19. verš a odpověz PRAVDA nebo NePRAVDA. Je zde vysvětleno, proč tito 
lidé neodpověděli na Boží slovo:

Měli příliš mnoho starostí.

Nikdy neslyšeli Boží slovo.

Pokládali peníze a majetek vůbec za příliš důležité.

Proto je Boží slovo v jejich životech „zadušeno“ a nenastane u nich žádná změna. Opravdová žeň
vzešla až z posledního typu půdy.

O: Vypiš klíčový verš a dozvíš se, co musíme dělat, aby byl v našich životech vidět vliv Božího 
slova:

každý člověk reaguje na Boží slovo jiným způsobem. Ale jen jediný nás přivede k uspokojivé úrodě –
pokud čteme jeho Slovo, nasloucháme mu a s pomocí Pána Ježíše ho uvádíme do našich životů. 
Jak často čteš Bibli a jaký typ půdy vlastně jsi?

celkeM:
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JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro děti

Myslíš si, že odpouštět druhým lidem je jednoduché?
Někdy je to celkem snadné, jindy ne.

O: Zaškrtni, které činy se těžko odpouštějí kamarádovi:

kdyby mi ukradl svačinu.

kdyby mi před ostatními nadával.

kdyby porušil slib.

kdyby se se mnou přestal kamarádit.

Bůh je připraven nám odpustit všechno špatné. Máme i my odpouštět druhým, když nám
ublíží? Petr položil Pánu Ježíši stejnou otázku.

O: Podívej se na tato čísla:               7     77     777     70 x 7     70

co si PeTR MYSlel? kolikrát by měl odpustit svému bratrovi? Zakroužkuj správné číslo.

Pán Ježíš vysvětlil, že odpustit by měl častěji než jen sedmkrát. Aby mu pomohl tomu lépe
porozumět, vyprávěl podobenství.

O: co právě dělal král v podobenství, když k němu byl přiveden služebník? 
Zaškrtni správnou odpověď:

Byl na hostině.

kontroloval účetnictví.

Byl na návštěvě u jiného krále.

O: Zaškrtni správnou odpověď. kolik dlužil služebník králi?

O: když služebník nemohl zaplatit svůj dluh, jaký měl být jeho trest? 
Doplň chybějící samohlásky a, e, i, o, u, y: 

O: Služebník prosil o více času na vrácení dluhu. co odpověděl král? Podtrhni správný výše 
uvedený králův výrok.

4. lekce Podobenství – Odpouštět druhým
Klíčový verš:
Efeským 4,32

Přečti si
Matouš 18,21-35

B1
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malou částku velkou částku

B_d_š    pr_dán    d_     _tr_ctví 

s_    sv_ _    ž_n_ _, 

s    dětm_    _    s_    vším    c_    máš.

Půjdeš do vězení, 
dokud svůj dluh nezaplatíš. 

Odpouštím ti tvůj dluh, můžeš jít.
Máš tři měsíce na zaplacení.
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

celkem:

celkový součet:

www.PoznejBibli.cz

O: co provedl služebník svému druhovi, který mu dlužil jen pár denárů? 
Následuj šipky směrem dolů a nahoru po sloupcích a vypiš odpověď.

_ _ _ _ _ _ / _ _ /_  / _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ / 

_ _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ .

O: když muž prosil o více času na splacení peněz, co řekl služebník?
Zaškrtni správnou odpověď:

Máš tři měsíce na zaplacení.

Půjdeš do vězení, dokud nevrátíš svůj dluh.

Netrap se, dluh ti odpouštím.

O: NAPIŠ SVÝMI VlASTNÍMI SlOVY, proč se král zlobil na služebníka, kterému 
dluh odpustil:

Bůh poslal svého Syna, Pána Ježíše, zemřít na kříž, aby nám mohlo být odpuštěno.
Pokud Bůh zaplatil takovou cenu, aby nám mohl odpustit, neměli bychom my být
připraveni odpouštět druhým? Pokud neodpouštíme, jsme jako služebník v tomto
podobenství. I když mu král odpustil, sám odpustit odmítl.

O: Vypiš klíčový verš a pochopíš, co Bůh očekává od těch, kterým odpustil:

O: Není jednoduché druhým odpouštět. Semafor ukazuje co dělat, když se 
někdo proti Tobě prohřeší. každé slovo je napsáno pozpátku.
Napiš je správně na řádky pod nimi:

Ň  A  T  S  e  Ř  P  /  e  S  /  T  A  D  Á  H
__ __ __ __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __
Ď  U  B /  N  e  V  A  R  P  I  Ř  P  /  e  S  /  T  I  l  D  O  M  
__ __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __
I  N  k  e  Ř :  /  M  Í  T  Š  U  O  P  D  O  /  I T
__ __ __ __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __  / __ __

úroveň 3
celkeM:
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