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„Bůh stvořil člověka, aby byl 
jeho obrazem…, jako muže 
a ženu je stvořil.“
Genesis 1,27 

„Nepřikázal jsem ti snad: Buď 
rozhodný a udatný, neměj strach 

a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, 
bude s tebou všude, kam půjdeš?“

Jozue 1,9
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Moje jméno:

Můj věk:

Moje adresa:

Moje datum narození:

Můj sbor:

Můj oblíbený učitel:

Můj kazatel:

Moje škola:

Moje třída:

Dnešní datum:

To
 js

em
 já

…
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Rozhodl ses, že chceš, 
aby byl Ježíš tvým 
přítelem i přítelem 

tvých kamarádů? 
To je skvělé!

Vítáme 
tě mezi 

námi! 
Společně 

chceme prožít 
nezapomenutelné 

chvíle, během 
kterých 

budeme stále 
více poznávat 
našeho Boha 

Otce i jeho Syna 
Ježíše, který za 

nás zemřel  
a má nás rád.

Vítej mezi námi!
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Ježíš mi ukázal, že 
mě má Bůh rád 

a chce být se mnou, 
proto mi poslal 

zprávu, kterou si čtu 
každý den.

Starý zákon
 Genesis
 Exodus
 Jozue
 1. Samuelova
 2. Samuelova
 1. Královská
 Ester
 Daniel

Nový zákon
 Matouš
 Marek
 Lukáš
 Jan 
 Skutky apoštolů

Přečetl jsem   
následující části Bible:
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Ježíš mi ukázal, že mě má Bůh 
rád a chce být se mnou!

Můj oblíbený biblický verš:

Místo, kde je zapsán

1.
2.
3.
4.

Datum, kdy jsem 
ho objevil

Verše, které mne ujišťují, že mne Bůh v životě 
vede (vypiš):

1.

2.

3.

4.
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Ježíš mi ukázal, že mě 
má Bůh rád a chce být 

se mnou…

…prostřednictvím mojí 
modlitby.

Bůh odpověděl na moji modlitbu takto:

Za co v modlitbě prosím:

Za co v modlitbě děkuji:
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S Boží pomocí chci žít moudře a chci také 
správně používat dary, které jsem od něj dostal: 
celou moji osobnost, můj čas, moje schopnosti, 
všechno, co mám. Chci, aby moji kamarádi stále 
víc ve mně viděli Boží dobré vlastnosti, abych 
tak v nich pomohl vzbudit touhu Boha poznávat.

Ježíš mi ukázal, že mě má Bůh 
rád a přeje si, abych se stal 

jeho přítelem!

Jako křesťan 
chci, aby mě Bůh 

v životě vedl.
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Každý den při všech činnostech, které 
dělám, pečuju o své tělo:

 pravidelně si čistím zuby
 pravidelně se sprchuju
 před jídlem si myju ruce
  pravidelně si měním 

spodní prádlo
  pravidelně si stříhám 

nehty 
 chodím učesaný
 nosím čisté oblečení 

Díky přátelství 
s Ježíšem chci růst 
k Božímu obrazu. 



10

Jak rostu:

Díky přátelství s Ježíšem chci 
růst k Božímu obrazu. 

Datum Moje výška (cm) Moje váha (kg)


