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

úvodní biblické příběhy pro děti

PoznejBibli

Vedoucí skupiny:

K vyplnění této lekce budeš potřebovat Bibli nebo alespoň Lukášovo evangelium. Pokud ho
nemáš, řekni to osobě, která Ti předala tuto lekci.

1. Příběh:

Chlapec
Ježíš chlapcem

Přečti si

Klíčový verš:

Lukáš 2,39-52

Lukáš 2,52

1

Lukášovo
evangelium

Už Tě někdy rodiče požádali, abys něco udělal/a, zrovna ve chvíli, kdy jsi měl/a rozdělané něco
daleko zajímavějšího? Co v takové chvíli uděláš?
Tato lekce nám říká všechno o Pánu Ježíši v podobné situaci.

O:

Doplň slova z biblického úryvku (Lukáš 2,39-52)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , protože bylo zvláštní období roku, kterému říkáme
V _ _ _ _ _ _ _ _ _.

/3

Problém nastal cestou zpátky domů.

O:

Doplň P (pravda) nebo N (nepravda) k následujícím větám:

Ježíšovi rodiče se ztratili.

_______________

Ježíšovi rodiče ho nemohli najít.

_______________

Ježíš šel se svými přáteli.

_______________

O:

/3

Jak dlouho rodiče hledali Ježíše? Zakroužkuj správnou odpověď:
3 týdny

3 hodiny

3 dny

/1

starší žáci

Ježíšovi bylo _ _ _ _ _ _ _ let. Se svými rodiči cestoval do

O:

V jaké budově nakonec rodiče Ježíše našli?

/2
O:

Co tam Ježíš dělal? Podtrhni správnou odpověď.
Modlil se.

Zpíval chvály.

Poslouchal a dával otázky.

/1

Pán Ježíš miloval poslouchat Boha a mluvit o něm s ostatními, ale byl také připraven poslouchat své rodiče.
Pán Ježíš vždy poslouchal Boha, svého Otce v nebi, a také Marii a Josefa, své pozemské rodiče. Měli bychom
jeho příklad následovat.
O:

Napiš dva způsoby, jak můžeš poslouchat boha:

1
2
O:

/4
Napiš dva způsoby, jak můžeš poslouchat rodiče:

1
2

/4

Být poslušný je někdy těžká věc. Je
však velmi důležité naučit se
poslouchat Boha a rodiče, dokud
jsme ještě děti.

O:

Vypiš klíčový verš:

/2
CeLkeM:

poznejBibli 1/3
biblické příběhy pro děti

2. Příběh:

JMÉNO:
z evangelia podle Lukáše

Hlas z nebe
Ježíš je pokřtěn

Přečti si:

Klíčový verš:

Lukáš 3,1-8
a 21-23

Lukáš 3,22

Co se dělo dole u řeky Jordán?
Zástupy lidí se shromáždily kolem,
aby slyšely a viděly. Potom odešly
domů, aby všechno vyprávěly
svým přátelům a sousedům.
V centru pozornosti byl muž
jménem Jan.

O:

Podívej se na 2. a 3. verš. Doplň chybějící slova a dozvíš se, kdo Jan byl a co dělal:

Jan, syn Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , dostal _ _ _ _ slovo. V _ _ _ _ _ kolem řeky _ _ _ _ _ _ potom

/4

říkal lidem, že potřebují odpuštění svých _ _ _ _ _ _ .

Jan byl Božím poslem. Bůh ho poslal, aby kázal lidem o jejich potřebě odvrátit se od zla.

O:

Spoj čarou správné části vět:

Pokání znamená

dělat zlo.

Hřích znamená

říkat ostatním o Bohu.

kázání znamená

odvrátit se od Boha.

/3

Jan říkal lidem jasně a prostě, že jsou hříšníci a měli by litovat špatných věcí, které udělali.
Potom byli pokřtěni na důkaz toho, že chtějí opravdu změnit svůj život. Jan křtil lidi tak, že je ponořil do
řeky Jordán. Tak ukázal, že činili upřímně pokání.
O:

Často děláme věci, které bychom neměli. Napiš 4 věci, které bychom neměli dělat:

1

2

3

4

/4
Už jsi někdy řekl/a Bohu „Promiň“ za špatné věci, které děláš? Pokud ne, tak proč to neudělat teď? Bůh je
připraven Ti odpustit. Také Ti pomůže dělat, co je správné.
Jednoho dne přišel i Pán Ježíš, aby byl pokřtěn. Nepotřeboval litovat svých hříchů, protože on byl jedinou
osobou, která nikdy nezhřešila. Proto byl tak vzácný! Bůh ukázal nádherným způsobem, že má ve svém Synu
zalíbení.
O:

Podívej se na klíčový verš a vypiš, co bůh řekl:

/3
O:

4.

Vyplň křížovku:

5.
6.

Vodorovně:

1.

1. kolik let bylo Ježíši v této době?
2. V jaké podobě na něj sestoupil Duch Svatý?
3. kdo je Boží Syn?

3.

2.

7.

Svisle:
4. Co dělal Jan s lidmi, kteří upřímně činili pokání?
5. Jan ponořil člověka do řeky jako důkaz, že lituje svých …
6. Odkud se ozval hlas? Z …
7. kdo mluvil z nebe?

/6
Od této události začal Pán Ježíš působit mezi lidmi tak, že je
vyučoval a uzdravoval.
CeLkeM:

poznejBibli 1/3
biblické příběhy pro starší žáky

3. PříBěH:

JMÉNO:
z evangelia podle Lukáše

říkat „Ne“
Ježíš je pokoušen

Přečti si:

Klíčový verš:

Lukáš 4,1-13

Židům 4,15

Chtěl/a jsi někdy udělat něco, o čem jsi věděl/a, že bys to dělat neměl/a?
Tomu se říká být v pokušení.
Pokušení je, když se satan snaží nás přimět, abychom mysleli, říkali nebo dělali špatné věci.

O:

Vypiš klíčový verš, který nám říká, že Ježíš byl pokoušen:

/3
O:

Klíčový verš zmiňuje, kolikrát Ježíš zhřešil. Zakroužkuj správnou odpověď:
jednou

mnohokrát

nikdy

/1
Podívej se do biblického úryvku. Vypráví o době, kdy byl Ježíš pokoušen.

O:

Spoj čarou správné části vět. 1. a 2. verš Ti napoví:
Ježíš byl veden
Ježíš nejedl
Ježíš tam zůstal
Ježíš byl pokoušen
Ježíš byl na

40 dní.
Duchem.
poušti.
nic.
ďáblem (satanem).

/5

O:

Vyplň mezery správnými slovy z biblického úryvku:

když pokoušel _ _ _ _ _ Ježíše poprvé, řekl mu, aby proměnil _ _ _ _ _ v _ _ _ _ _ . Potom chtěl,
aby se mu Ježíš _ _ _ _ _ _ _ _ a do třetice mu řekl, aby se _ _ _ _ dolů
z vrcholku _ _ _ _ _ _ .

/6
O:

Kam vzal ďábel Ježíše při druhém pokušení?

/1
O:

Jmenuj město, kde se odehrálo třetí pokušení:

/1
Pán Ježíš citoval verše ze Starého zákona, aby ďáblu ukázal, že hodlá poslouchat jen Boha. Pán Ježíš,
jako Boží Syn, vždy poslouchal svého Otce. To už jsi se naučil/a.

O:

Vypiš verš z biblického úryvku, který nám říká, komu se máme klanět:

/3
když jsme v pokušení udělat něco špatného, měli bychom vždy říct „Ne“, i když to není pokaždé
jednoduché. Pán Ježíš je pro nás tím nejlepším příkladem. On Ti dá odvahu zůstat pevný, protože je
Tvůj Spasitel a Pán. Nemůžeš stále dělat to správné svou vlastní silou. On Tě může ochránit od moci
hříchu v Tvém životě.

Pamatuj si, že on je silnější než ďábel!
V Židům 4,15 (klíčový verš) se mluví o tom, že Ježíš rozumí našim slabostem, protože byl zkoušen
v každém ohledu jako my, ale nezhřešil.

CeLkeM:

poznejBibli 1/3
biblické příběhy pro starší žáky

4. Příběh:

JMÉNO:
z evangelia podle Lukáše

Pomáhat lidem
Ježíš v synagoze

Přečti si:

Klíčový verš

Lukáš 4,14-22

Marek 10,45

když se vítězný tým nebo slavná osobnost vrací
do svého města, všichni je chtějí vidět.

Sláva Pána Ježíše se rozšiřovala. Mluvilo se o něm
po celé zemi. konečně se vrátil domů a lidé, před
jejichž očima vyrůstal, ho chtěli vidět a slyšet.

O:

ov
Dom

Zjisti jména těchto míst z biblického úryvku:

Oblast, ve které Ježíš vyučoval.
Město, kde bydlel.
Budovy, v nichž učil.

O:

/3

Jaký zvyk měl Pán Ježíš?

/2
O:

Z jaké části bible četl?

/1
když Ježíš dokončil čtení, řekl, že ta slova jsou o něm.
O:
Podívej se pozorně na 18. a 19. verš. VLASTNíMI SLOVY vypiš čtyři způsoby, jakými bude Ježíš
pomáhat během svého života na zemi lidem:

1
2
3
4

/8

úroveň 3

Během následujících tří let se tato slova potvrdila. Pán Ježíš strávil svůj čas zde na zemi
uzdravováním a utěšováním lidí. Některým poskytl jídlo a všechny učil o Boží dobré zprávě.

O:

Použij tato slova k doplnění vět:
Oči / knihu / sluhovi

Potom ____________ zavřel, vrátil ji ______________ a posadil se.

/3

_________ všech v synagoze byly upřeny na něj.
O:

S pomocí klíčového verše odpověz na otázky ANO (pravda) nebo Ne (nepravda):

Ježíš byl někdy nazýván Synem člověka.

__________

Ježíš chtěl, aby mu lidé sloužili.

__________

Ježíš přišel, aby pomáhal ostatním lidem.

__________

/3

klíčový verš říká, že nejúžasnější věcí, kterou Pán Ježíš udělal, bylo, že za nás dal svůj život.
Zemřel na kříži, aby naše hříchy mohly být odpuštěny. Už jsi mu za to poděkoval/a? Už jsi
ho požádal/a, aby přišel do Tvého života? Napíšeš nám o tom?
Pokud Pána Ježíše milujeme, měli bychom následovat jeho příklad a pomáhat ostatním.
O:

Napiš tři způsoby, jakými bys mohl/a pomáhat někomu ze svých přátel:

1
2
3

LuKášOVO eVANgeLIuM
1/3

Body (vyplní vedoucí skupiny)

Marek 10,45 (klíčový verš) nám říká, že Syn člověka (což je Pán Ježíš) nepřišel, aby se mu
sloužilo, ale aby posloužil ostatním tím, že za ně dal svůj život.

Poznámky:

CeLkeM:
Lekci vraťte zpět na adresu:

1. příběh:
2. příběh:
3. příběh:
4. příběh:

Celkem:
Celkový součet:
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