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

Vedoucí skupiny:

1. lekce:

Pisatelé evangelií – Matouš

(Poznámka: Tento měsíc budeš vyhledávat hodně různých
veršů. Než odpovíš na otázky, pečlivě si je přečti!)

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Přečti si

Matouš 9,9-13;
27,37-42

B8

Klíčový verš:
Matouš 16,16

Kdo byl Matouš?

Pisatelem prvního evangelia byl Žid. Svou zprávu psal pro Židy, kterým chtěl dokázat, že
Pán Ježíš je ta významná osoba, kterou Bůh skrze proroky zaslíbil židovskému národu.
Čekali totiž na Mesiáše (nebo krista) mnoho let.
O:

Napiš první písmeno každého obrázku a objevíš Matoušovo druhé jméno:

O:
O:

O:

Kde Matouš seděl, když ho Ježíš uviděl? Napiš svou odpověď na stůl:
Co řekl Ježíš Matoušovi?

Přečti si Lukáše 5,28. Napiš,
co udělal Matouš, když
poslechl Ježíše:

starší žáci

/1

Dnes nám Pán Ježíš říká to samé jako Matoušovi. Jsme připraveni zachovat se jako on a
vydat Bohu svůj život? Od této chvíle se Matouš stal novým člověkem a také jedním
z Pánových dvanácti učedníků. Všude chodil s Pánem Ježíšem a slyšel mnoho z jeho učení
a viděl spoustu zázraků.

/1
/1

/1

Matouš popisuje Ježíše jako Krále.

Matouš začíná evangelium vyprávěním o narození Pána Ježíše. (Matouš 1 a 2).
O:

O:

Osmisměrka. Vyškrtej slova a vypiš zbylá písmenka:

Narození, východ, hvězda, dítě, Marie, zlato,
myrha, Betlém, Herodes.
koho hledali mudrcové z Východu?

N __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __

král byl zaslíben už dlouho předtím.
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/9
/1

í

Mojžíšovy a spisy dalších proroků byly pro Židy velmi důležité. Dnes je známe pod názvem Starý
zákon. Obsahují mnoho zaslíbení o přicházejícím králi, kterému říkali Mesiáš. Matouš se na verše
ze Starého zákona odvolával nejméně stokrát, aby dokázal, že Ježíš byl tímto králem.
O:

Vyhledej Matouše 21,4 a 5 a vypiš, co jeden z proroků Starého zákona řekl o 500 let dříve:

/2

Odmítnutý a ukřižovaný král.

Některým Židům bylo jasné, že Ježíš je tím dlouho slibovaným králem, avšak většina Židů ho
odmítla přijmout. O něco později byl ukřižován.
O:

Přečti si Matouš 27,37 a napiš velkými písmeny,
co bylo napsáno na ceduli nad Ježíšovou hlavou
na kříži:

O:

Teď si přečti Matouš 27,42 a vypiš, co náboženští vůdci chtěli, aby Ježíš udělal předtím,
než mu uvěří:

Pokud by Pán Ježíš udělal, co po něm žádali, nikdy by nezemřel jako náš Zachránce a Bůh by nám
nemohl odpustit naše hříchy.
O:

Vypiš z klíčového verše, jak Petr popsal Ježíše:

Jednoho dne se Pán Ježíš, který dnes žije a panuje v nebi,
vrátí a bude panovat na zemi.

/1
/2
/1

celkeM:

poznejBibli
biblické příběhy pro děti

2. lekce

B8

JMÉNO

Pisatelé evangelií – Marek

Přečti si

Skutky 12,5-12
Marek 1,29-42

Klíčový verš:
Marek 10,45

Markovo evangelium je nejkratší z evangelií. Bylo psáno hlavně pro Římany. Při čtení si všimni, že
Marek na rozdíl od Matouše nezmiňuje moc židovských zvyků. Markův příběh je jako rychlý akční
film!

Kdo byl Marek?

Marek bylo jeho latinské (římské) jméno, ale Židé mu mezi sebou říkali jeho židovským
jménem.
O:

Přečti si znovu Skutky 12,12 a objevíš ho. Pak ho podtrhni:
Lukáš Jan Petr Michael

/1

Z tohoto biblického úryvku je vidět, že
Markova rodina byla v dobách první
církve dobře známá. Jeho dům byl
místem setkávání pro křesťany
v Jeruzalémě.
O:

1. co tam křesťané dělali?
2. Proč to dělali?
3. Jak se jmenovala jeho matka?

/3

V Petrově dopise si čteme (1. Petr 5,13), že nazývá Marka svým synem. To neznamená, že Petr
byl jeho otcem, ale že mu byl Marek velmi blízký. Možná proto, že se Marek stal křesťanem,
když od Petra slyšel o Pánu Ježíši.

Marek byl křesťan, a proto chtěl sloužit Bohu. Ze Skutků 12,25 a 13,4 a 5 se dozvídáme,
jak Marek pomohl svému bratranci Barnabášovi a Pavlovi
šířit dobrou zprávu o Pánu Ježíši.
O:

Pod loď napiš jméno ostrova, na který Marek plul:

O:

Přečti si Skutky 15,36-38 a
napiš VlASTNÍMI SlOVY proč:

Pavel byl právě na své druhé misijní cestě a nebyl nadšený,
že s sebou vzali i Marka.

O:

Napiš jméno muže, který si přál, aby šel Marek s nimi:

Marek sice na začátku své služby Bohu selhal, ale jak šel čas, poučil se ze svých chyb. Pavel na
konci svého života dokonce pro Marka poslal, protože věděl, že mu Marek pomůže
(viz 2. Timoteova 4,11).

/1

/2
/1

Marek popisuje Ježíše jako dokonalého Služebníka.

Je úžasné si číst, že Bůh použil člověka, který už kdysi v jeho službě zklamal, aby psal o Božím
dokonalém Služebníku, Pánu Ježíši kristu.
V 16. kapitole se Marek soustředí více na skutky Pána Ježíše než na jeho slova. Ve skutečnosti
zaznamenal 18 zázraků.
Tento příběh je o Služebníku, proto Marek vynechává detaily o narození a dětství Pána Ježíše. Hned
od začátku se věnuje jeho veřejnému působení.
Služebník je ten, kdo pracuje rukama.
O:

Vyhledej následující verše a napiš VlASTNÍMI SlOVY, co Ježíš dělal svýma rukama:

Marek 1,30-31

/3

Marek 1,41
Marek 5,41
Služebník si také všímá věcí, které je potřeba udělat.
O:

/2

Vyhledej tyto dva verše a napiš VlASTNÍMI SlOVY, co Ježíš viděl a potom udělal:

Marek 6,34

Marek 6,48
O:

/2

Vypiš klíčový verš a podtrhni tu největší práci, kterou pro nás Pán Ježíš vykonal:

Jeho smrt na kříži byla tou největší prací. Pro každého, kdo v něj věří, to totiž znamená, že mu
může být odpuštěno. Bylo to velmi ponižující, vždyť s ním zacházeli hůře než s otrokem! Bůh byl
však s jeho prací spokojen a vzkřísil svého Služebníka z mrtvých.

Marek nám ukazuje, že Pán Ježíš používá druhé lidi, aby mu sloužili.
Aby mohla Boží velká práce pokračovat, vybral Pán Ježíš zvláštní služebníky.
O:

Doplň křížovku a dokonči tajenku
(viz Marek 3,13-16):
1. Další Petrovo jméno
2. Ježíš s nimi vyšel na …
3. kolik zvláštních služebníků si Ježíš vybral?
4. co je poslal dělat?
5. co jim dal?
Bůh chce, abychom věřili v jeho Syna a poté
následovali jeho příklad služby. Sám nám dá
moc, kterou budeme ke službě Bohu
potřebovat.
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4.

3.

celkeM:

poznejBibli B8

JMÉNO

biblické příběhy pro děti

3. lekce

Pisatelé evangelií – lukáš

Přečti si

Lukáš 1,1-4
a 4,1-12

Už jsi někdy ve škole musel/a psát vyprávění nějaké mimořádné události, jakou je například
návštěva vašeho města slavnou osobností nebo školní výlet? Třetí evangelium je pečlivě napsaná
reportáž o velmi vzácné Osobě!

Milý

O:

komu psal lukáš?

O:

Přečti si znovu 4. verš a napiš VlASTNÍMI SlOVY, proč mu to lukáš napsal:

Kdo byl Lukáš?

Klíčový verš:
Lukáš 19,10

/1
/1

lukášovo jméno je v Novém zákoně zmíněno jen třikrát. Byl Pavlovým velmi blízkým přítelem.
Při čtení Skutků apoštolů, které lukáš také napsal, si můžeme všimnout, že byl s Pavlem velmi
často (viz Skutky 16,10-12).
V koloským 4,14 Pavel zmiňuje svého dobrého přítele lukáše.
O:

Napiš, co Pavel o lukášovi říká:

Ve svém posledním dopise adresovaném Timoteovi z vězení mluví Pavel o lukášově věrnosti.
O:

/2

Napiš, co říká Pavel o lukášovi v 2. Timoteovi 4,11:

Lukáš popisuje Ježíše jako dokonalého Člověka.

lukáš byl pohan (nebyl Žid), proto si ve svém evangeliu dává práci s vysvětlováním židovských
zvyků a míst, aby pomohl svým pohanským čtenářům.

/1

lukáš chce, abychom pochopili, že Pán Ježíš byl nejen opravdovým člověkem, ale zároveň byl
i Bohem.
Své vyprávění začíná narozením Pána Ježíše.
O:

Přečti si lukáš 2,11 a podtrhni slovo, kterým ho popsal anděl:
Služebník Spasitel Pastýř Vládce
lukáš je jediný pisatel, který vypráví o dětství Pána Ježíše.

O:

Přečti si lukáš 2,52 a zakroužkuj, komu byl Ježíš už jako malý chlapec milý:
farizeům Bohu Římanům zákoníkům lidem

/1
/2

lukáš také vypráví o pokoušení Pána Ježíše.
O:

Přečti si lukáš 4,1-12 a označ věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Ježíš proměnil kámen v chleba.

Satan sváděl Ježíše, aby se mu poklonil.
Ježíš nepodlehl žádnému pokušení.
Pán Ježíš byl na rozdíl od nás dokonalý. Jiné události jeho života však dokazují, že byl skutečně člověkem.
O:

/3

Vyhledej tyto tři verše a dokonči věty o jeho lidských pocitech a potřebách:
lukáš 4,2

Měl h……..

lukáš 8,23

U………….

lukáš 19,41 R…………….…… se.
Jak lukáš pokračuje ve svém vyprávění o dokonalém člověku, zdůrazňuje, že Pán Ježíš se často
modlil. Mnohokrát zmiňuje jeho lásku k lidem. Několikrát o něm mluví jako o Synu člověka.
O:

Vypiš klíčový verš a podtrhni, komu přišel na pomoc. Toto byl velký úkol Syna člověka:

O:

lukáš popisuje, jak ho splnil svou smrtí na kříži. Ve chvílích jeho ukřižování o něm byly
řečeny nádherné věci, které na Ježíše ukazují jako na dokonalého Člověka.

/3
/2

co řekl Pilát?
(lukáš 23,14)
co řekl zločinec?
(lukáš 23,41)
co řekl setník?
(lukáš 23,47)

/3

Na konci podává lukáš zprávu
o jeho vzkříšení a nanebevzetí.
O:

/1

Přečti si lukáš 24,51 a
napiš na oblak, kde je
dnes Pán Ježíš:

Boží Syn, Pán Ježíš, byl dokonalý Člověk a zemřel na kříži, aby se stal Tvým
Spasitelem a Pánem. Uvěřil/a jsi mu, že Ti odpustil? Je Tvým přítelem? Pokud ano,
buď tedy jako Lukáš a vyprávěj ostatním, jak je úžasný!

celkeM:

poznejBibli B8
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biblické příběhy pro děti

4. lekce:

Pisatelé evangelií – Jan

Přečti si

Jan 20,26-31

Klíčový verš:
Jan 20,31

Kdo byl Jan?

Stejně jako Matouš byl i Jan jedním z dvanácti učedníků. Byl jedním z prvních, kdo Pána Ježíše
následovali. Byl svědkem ukřižování i vzkříšení. kromě evangelia napsal ještě tři krátké dopisy
a Zjevení.
Podívej se na 1. Jan 1,1 (je to první ze tří Janových epištol – dopisů). Zde je Pán Ježíš nazván
„Slovem života“.
O:

Označ věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):
Jan slyšel Ježíše mluvit.
Jan pouze viděl Ježíše ve snu.
Jan se Ježíše dotýkal rukama.

Ve svém evangeliu Jan nezmiňuje své jméno, ale sám sebe označuje zvláštním způsobem.
O:

Vyhledej Jan 13,23 a Jan 20,2. Napiš, jak Jan sám sebe nazýval:

O:

Doplň jména do Janova rodokmenu podle Marka 1,19 a 20:

otec:

/1

matka:

Jan
O:

/3

bratr:

Jaké bylo Janovo zaměstnání? Zakroužkuj správnou odpověď:
pekař farmář stavař rybář

Jan spolu se svým bratrem a jejich přítelem Petrem tvořili mezi dvanácti apoštoly zvláštní
skupinku.

/2
/1

Jan popisuje Ježíše jako Božího Syna.

úroveň 3

Už víme, že lukáš zdůrazňuje Pána Ježíše jako dokonalého Člověka. Jan dává důraz
na to, že je Boží Syn.
O:

Vyhledej tyto verše a vypiš, co o sobě řekl sám Pán Ježíš:

JÁ JSEM

......................................................... Jan 10, 9

......................................................... Jan 10, 11

/8

......................................................... Jan 14, 6

......................................................... Jan 15, 1

„JÁ JSeM“ je titul nebo jméno samotného Boha (viz exodus 3,14).
V Janově evangeliu si Pán Ježíš tento titul vztáhl na sebe.

O:

Ježíš Kristus je Bůh v lidském těle.

Zde najdeš další výroky „Já jsem“ a tři zázraky Pána Ježíše.
Spoj každý výrok se zázrakem, který mu nejblíže odpovídá:

„Já jsem vzkříšení a život.“ (Jan 11,25)

Ježíš nasytil 5 000 lidí. (Jan 6)

„Já jsem světlo světa.“ (Jan 8,12)

Ježíš vzkřísil lazara z mrtvých.(Jan 11)

„Já jsem chléb života.“ (Jan 6,35)

Ježíš uzdravil slepého muže. (Jan 9)

Všechny zázraky byly „znamením“, že Pán Ježíš je Boží Syn.

O:

/3

Vypiš klíčový verš a podtrhni slovo, které vyjadřuje, v co Jan doufá, že
všichni uděláme po přečtení jeho evangelia (toto důležité slovo se v Janově
evangeliu nachází 99x):

/2
Všichni čtyři pisatelé evangelií chtěli svými záznamy vyjádřit, jak nádherná je
osoba Pána Ježíše. Už jsi skrze svou víru v něj dostal/a věčný život? Pamatuj na
jeho vlastní slova v Janovi 14,6.
„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
B8
Body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

celkeM:

Poznámky:

lekci vraťte zpět na adresu:

2. příběh:
3. příběh:
4. příběh:
celkem:

celkový součet:
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