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:

3

Ztracená ovce
Přečti si

Klíčový verš:

Lukáš 15,1-7

Lukáš 15,7

Lukášovo
evangelium

Ježíš vyprávěl tento příběh, aby ukázal, že jsme všichni jako ztracená ovce, protože tím, že
děláme špatné věci, jsme se zatoulali daleko od Boha.
Bible nazývá špatné věci HŘÍCHEM.
Pán Ježíš strávil mnoho času na zemi mluvením s hříšníky. Náboženští vůdci Židů mu měli
za zlé, že se s takovými lidmi spolčoval.
Vypiš první písmeno každého obrázku a zjistíš, jak se těmto vůdcům říkalo:

/2

Pastýř v biblickém úryvku ztratil jen jednu ovci. Stále ještě jich měl devadesát devět. Mohl
si říct: „ Mám devadesát devět ovcí. Proč bych se měl zabývat jednou malou hloupou
ovcí?“ Ale tak to nebylo. Vyrazil přes skalnaté kopce a močály, hledal tady, tam a všude,
dokud ji nenašel.
O:

Vypiš z biblického úryvku verš, který se hodí k obrázku:

/2

úroveň 3

O:

Náboženští vůdci v dobách Pána Ježíše se nestarali o „ztracené hříšníky“. Starali se jen sami
o sebe. Mysleli si, že jsou tak dobří, že nepotřebují ničeho litovat.
Pán Ježíš miluje hříšníky – to zahrnuje i Tebe a mě. Bible ho nazývá dobrým pastýřem, protože
byl připraven dát život za své ovce. Právě proto, že zemřel na kříži, můžeme se k němu modlit
a vyznávat všechny věci, které jsme udělali špatně. Pokud jich opravdu upřímně litujeme,
odpustí nám.
O:

O:

Jakým způsobem se pastýř zachoval k ovci, když ji našel?
Zakroužkuj správnou odpověď:
Zbil ji klackem.

Uvařil si ji k večeři.

Odnesl ji domů.

Nechal ji tam, kde byla.

/2

Co řekl pastýř přátelům, když přišel domů? (6. verš)

/2
O:

Vypiš klíčový verš:

/3
O:

Doplň křížovku:

1.

Svisle:
1. Je v nebi nad jedním hříšníkem, který činí pokání.
2. Muž je svolal, když nalezl svou ovci.
3. Někdo, kdo potřebuje litovat svých hříchů.
4. Kolik měl muž ovcí?
5. Místo, kde je radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání.

6.

3.

2.

7.

4.

5.

Vodorovně:
6. Jiné slovo pro příběh.
7. Muž je také svolal, když nalezl svou ovci.
8. Muž hledal, dokud ....

8.

/9
CELKEM:
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2. Příběh:

JMÉNO:
z Evangelia podle Lukáše

Ztracený syn
Přečti si

Klíčový verš:

Lukáš 15,11-24

Lukáš 15,18

Ježíš vyprávěl další příběh, aby pomohl lidem porozumět, že pokud udělají něco špatného,
musí se vrátit k Bohu a svého činu upřímně litovat.

O:

Tento příběh je o dvou synech. O co požádal mladší ze synů svého otce?

/1
O:

Co potom syn udělal?

/1
O:

Odpověz na otázky z příběhu. Odpovědi vyškrtej v osmisměrce:

1.

Kolik synů měl otec?

2.

Který z nich opustil domov?

3.

Kam odešel? Do daleké __ __ __ __.

4.

Co udělal s penězi? __ __ __ __ __ __ __ je.

5.

Co nastalo v daleké zemi? __ __ __ __ .

6.

Pro koho syn pracoval? Pro o __ __ __ __ __.

7.

O jaká zvířata se staral? O __ __ __ __ __ .
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/7
V daleké zemi rozházel své peníze a kvůli nedostatku jídla si musel najít práci.

O:

Zaškrtni práci, kterou musel dělat:
pastýř

výběrčí daní

pasák vepřů

/1

Už jsi někdy udělal/a něco špatného? Cítil/a jsi se kvůli tomu zle? Už jsme si řekli, že Bible
nazývá špatné věci, které děláme, HŘÍCHEM. Nejlepší, co se dá dělat, je vyznat a říct Bohu,
jak je nám líto, co jsme udělali. Syn v biblickém úryvku věděl, že se dostal do této situace,
protože zhřešil. Velmi litoval toho, co udělal.
O:

Co si plánoval, že řekne, až přijde domů? Vypiš klíčový verš:

/1
O:

Ztracený se vrátil! Odpověz ANO nebo NE na následující tvrzení:

Otec se rozčílil, když svého syna uviděl.

...............

Otec běžel svému synu naproti.

...............

Otec byl šťastný, že opět vidí svého syna.

...............

Otec řekl svému synu, že už není vítán.

...............

/4

Otec odpustil svému mladšímu synu všechno špatné.

O:

Co dostal syn od otce na důkaz, že je mu odpuštěno?

1.
2.

/3

3.

O:

Doplň chybějící slova. Zjistíš, co otec řekl svým služebníkům:
NALEZEN

OŽIL

MRTEV

ZTRACEN

Tento můj syn byl _______________________ a ______________________¨

Byl ________________ a je _______________.

Tento příběh je obrazem Boží lásky k nám. Pán Ježíš
vzal trest za všechny naše hříchy, když zemřel na
kříži. Chce, abychom k němu přišli, upřímně litovali
svých hříchů a opustili je. Pak nám odpustí a přivítá
nás do Boží rodiny.

CELKEM:

/2
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3. Příběh:

JMÉNO:
z Evangelia podle Lukáše

Nejtemnější den
Přečti si

Klíčový verš:

Lukáš 23,13-26
a 32-49

Lukáš 23,47

Když nějaká slavná osoba navštíví město, kde bydlíš, zástupy lidí obsadí cestu, po které jede.
Slavný člověk mává a usmívá se. Pokud by se vrátil o týden později, byl/a bys asi překvapen/a,
kdyby na něj stejné zástupy křičely a posílaly ho na smrt. Něco takového se stalo Pánu Ježíši.
Zástupy za ním horlivě chodily, naslouchaly mu a byly od něj uzdravovány. Nyní však křičí, ať
zemře.
O:

Kdo to udělal?
Spoj otázku se správnou osobou:
Koho Pilát svolal?
Koho chtěli lidé propustit?

přední muži

Kdo odsoudil Ježíše k smrti?
Barabáš

Kdo nesl Ježíšův kříž?
Kdo řekl, že Ježíš neudělal nic špatného?
(dvě odpovědi)

Pilát

Kdo požádal Ježíše, aby si na něj vzpomněl?
zločinec

Kdo byl vrah?

Šimon

/8

Pilát, římský guvernér, který vedl soud proti Ježíši, chtěl Ježíše propustit. Dav lidí však křičel
stále to samé.
O:

Co křičeli lidé?

/1
Pilát se nakonec lidem vzdal a Pán Ježíš byl odveden na smrt. Bylo to tak strašné! On nikdy
nezhřešil. Nezasloužil si zemřít. On je Boží Syn. Mohl se kdykoliv osvobodit a zachránit se.
Rozhodl se ale, že to neudělá. Proč? Jeho láska k Tobě byla tak velká, že si přál zemřít na kříži
za Tvé hříchy, aby Tě ochránil před Božím trestem.
Zemřel za Tebe. Už jsi mu poděkoval/a?

O:

Kolik dalších lidí bylo ukřižováno v tu samou dobu jako Ježíš?

O:

Vyškrtni nesprávná slova:

/1

Když byl Ježíš ukřižován, řekl: „Otče, odpusť jim / potrestej je / znič je.“
Vůdcové, kteří ho pozorovali, pro něj plakali / modlili se za něj / vysmívali se mu.

/3

Vojáci k němu přistoupili a nabídli mu chleba / vodu / ocet.
Jeden z mužů poznal, že Pán Ježíš byl ten jediný, kdo mu mohl odpustit. Zemřel s vědomím, že
půjde do nebe a bude tam s Pánem Ježíšem.
O:

Na jak dlouho se setmělo?

O:

Co se stalo v době, kdy byla tma? (viz 45. verš)

/1
/1

O:

Vypiš poslední slova Pána Ježíše:

/1
Římský setník stál hned vedle. Viděl a slyšel všechno, co se tam stalo.
O:

Napiš, co řekl o Pánu Ježíši:

/1
O:

Napiš VLASTNíMI SLOVY – použij biblický úryvek a tuto lekci – proč Pán Ježíš zemřel:

/3
CELKEM:

poznejBibli 3/3
biblické příběhy pro děti

4. PŘÍBĚH

JMÉNO:
z Evangelia podle Lukáše

Nejjasnější den
Přečti si

Klíčový verš:

Lukáš 23,55-56
a 24,1-12

Lukáš 24,6

Byli smutní. Možná i plakali, jak tiše procházeli spícím
městem. Ježíš, jejich přítel, byl mrtev. Svítalo a ženy měly
před sebou důležitý úkol.

O:

Vypiš jména tří žen:

1

O:

2

3

/3

Vyplň kolonky správnými slovy z biblického úryvku:

Ženy šly k
Vzaly s sebou
aby pomazaly tělo
Našly
odvalený od

/5

Představ si jejich překvapení, když našly hrob prázdný! Co to má znamenat? Jak o tom
přemýšlely, náhle uslyšely hlas.

O:

Kdo k ženám promluvil?

/1

úroveň 3

O:

Co se stalo Pánu Ježíši? Odpověz P (pravda) nebo N (nepravda):

Nikdy skutečně nezemřel.
Ženy šly na špatné místo.

/3

Jeho tělo bylo ukradeno.
O:

Co říká klíčový verš? Co se ve skutečnosti stalo?

/1
Takový den! Ženy přestaly být smutné a začaly se radovat. Nemohly se dočkat, až
poví učedníkům tu dobrou zprávu.
O:

Jak učedníci reagovali, když jim to ženy pověděly?

/2
Jeden učedník se rozhodl, že se sám přesvědčí.
O:

Jak se jmenoval?

O:

Co udělal?

O:

Co uviděl?

O:

Jaká byla jeho reakce, když odcházel?

/4

Později toho dne přišel Pán Ježíš k učedníkům a oni bez dalšího pochybování
poznali, že je opravdu živý. Pán Ježíš odešel do nebe a my ho dnes nemůžeme
vidět. Přesto však věříme, že žije, protože Bible říká, že vstal z mrtvých.
O:

Pán Ježíš tedy žije! Jak by se to mělo projevit na Tvém životě?

/1
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

CELKEM:

Poznámky:

Lekci vraťte zpět na adresu:

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

Celkem:
Celkový součet:
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