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Vyplň následující údaje:
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Adresa:

Vedoucí skupiny:

2
Lukášovo 

evangelium

poznejBibli
biblické příběhy pro mládež 

další doporučená čtení: • Lukáš 7,36-50 • Lukáš 11,2-4 • Lukáš 23,34

Pán Ježíš začal procházet celou zemí a přitom kázal, vyučoval a uzdravoval. Zpráva 
o něm se rychle šířila, takže se shromažďovaly celé zástupy, aby si ho poslechly a viděly
jeho zázraky. Jednoho dne, když učil právě v nějakém domě, přišlo několik
náboženských vůdců, aby si ho mohli vyslechnout. tito lidé byli extrémně pečliví
ohledně dodržování Božího zákona. Na pohled vypadali velmi dobře, ale mnozí z nich
neprokazovali vůči potřebným lidem žádnou lásku nebo zájem.

O: Kdo byli tito náboženští vůdcové?

O: Odkud přišli?

Zpráva, že Pán Ježíš je ve městě, dovedla několik mužů k tomu, aby k němu přinesli
svého nemocného přítele.

O: Zaškrtni správný výrok:

tento muž byl malomocný.

Přinesli ho na lehátku.

Přátelé ho odnesli zpět domů, protože dům,
kde byl Ježíš, byl přeplněný.

Našli jiný způsob, jak ho dostat k Pánu Ježíši.

Jak dobré přátele tento nemocný muž měl! Nevzdali se. Byli odhodláni dostat se k Pánu
Ježíši, protože věděli, že je schopen uzdravit jejich přítele. Věřili v jeho moc ho uzdravit.

O: sVÝMi sLOVY napiš, jak muži dostali nemocného přítele k Ježíšovi:

1. studie Pán Ježíš
Odpuštění hříšníkovi Přečti si:

Lukáš 5,17-26
Klíčový verš:

Lukáš 5,20
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K vyplnění této lekce budeš potřebovat Bibli nebo alespoň Lukášovo evangelium. 

Pokud ho nemáš, řekni to osobě, která Ti předala tuto lekci. 

ANO  NE



CeLKeM:

Farizeové a učitelé čekali, až Pán Ježíš udělá nějakou chybu v tom, co říkal a dělal.

O: Co si pomysleli, když uslyšeli, co řekl chromému člověku?

O: Napiš sVÝMi sLOVY, co řekl Pán Ježíš muži:

O: Co Pán Ježíš udělal, aby dokázal, že má moc odpouštět hříchy?

O: Vyškrtni nesprávná slova z následujícího odstavce:

Muž byl uzdraven jakmile se dostal domů/ okamžitě / dalšího dne. 

Vzal si / opustil/ odevzdal to,  na čem ležel, a šel 

do synagogy/ k řece/ domů a cestou oslavoval 

a chválil Boha/ zlořečil Bohu/ zapomněl na Boha.

O: Jaká byla reakce lidu?

Pán Ježíš řekl něco nadmíru důležitého, když mluvil k farizeům (verš 24). Řekl, že má na zemi
pravomoc odpouštět hříchy. Je třeba, abychom se ujistili, že jsou odpuštěny i naše hříchy a že skrze
víru máme nový vztah s Pánem Ježíšem.

O: Vypiš klíčový verš  a POdtRHNi, proč Pán Ježíš uzdravil nemocného muže:

toho dne Pán prokázal Boží moc třemi způsoby. Zaprvé tím, že odpustil hříchy, a dále tím, 
že uzdravil ochrnutého člověka.

O: Co byl ten třetí způsob?

Pán Ježíš je syn Boží, a tak zná naše myšlenky i motivy. Pán Ježíš věděl vše o hříších tohoto muže 
a také o jeho potřebě uzdravení. (Pokud máš Bibli, vyhledej dopis Židům 4,13 – je to zcela jistě
verš, který tě donutí přemýšlet!) On ví všechno i o našich hříších! už jsi ho požádal, aby ti je
odpustil? Pokud ne, proč bys to neudělal/a dnes? Pamatuj, on je ten jediný, kdo mám moc
odpouštět hříchy!
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JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro mladé

další doporučená čtení: • Žalm 107,23-32 • skutky 27,21-26 • 1. Petrova 5,7

Pán Ježíš měl mnoho následovníků (nebo učedníků). Jednoho dne, poté co strávil celou noc
modlitbou, si vyvolil 12 mužů. Byli nazváni apoštoly, což znamená „vyslanci“. Pán Ježíš jim
poskytl zvláštní vyučování a později je vyslal do měst a vesnic, aby sami vyučovali a kázali.

O: Vyhledej Lukáš 6,12-16 a vypiš jména sedmi z nich do slovní doplňovačky:

Někteří z těchto mužů byli rybáři a Ježíš často používal jejich lodě 
k cestám přes Galilejské jezero, kde navštěvovali další města.

Při jedné takové příležitosti, kdy pluli přes jezero, propukla bouře.

O: doplň chybějící slova:

V této chvíli: Pán Ježíš 

Loď se plnila

Muži byli naplněni

O: Co řekli učedníci Pánu Ježíši?

Ačkoliv byli učedníci v bezprostřední blízkosti Pána, chybělo jim něco velmi důležitého.

O: O co se jednalo (viz klíčový verš)?

2. studie Pán Ježíš
Utišení bouře Klíčový verš:

Lukáš 8,25
Přečti si:

Lukáš 8,22-25
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z evangelia podle Lukáše
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CeLKeM:

O: Znovu se podívej na klíčový verš a označ následující výroky jako P (pravdivé) 
nebo N (nepravdivé):

Ježíš znovu usnul.

Ježíš skočil do moře.

Ježíš vstal a utišil vítr.

Jezero pak bylo zcela klidné.

Zdá se, že si do této chvíle učedníci nebyli plně vědomi jeho velikosti. Před chvílí se třásli strachy
před bouřkou a nyní užasli nad jeho mocí!

O: Jakou otázku mu položili?

strach nebyl jejich jedinou reakcí ...

O: Jakými jinými způsoby reagovali učedníci na to, co udělal?

Zázraky, které Ježíš dělal a které se objevují v celém Lukášově evangeliu, dokazují, že je Božím
synem.

O: Znovu si přečti klíčový verš a sVÝMi sLOVY napiš, co ujistilo učedníky, že jejich Pán 
je skutečně Boží syn:

Pán Ježíš stvořil toto jezero, když tvořil
svět, a má stále moc nade vším. Kdyby
učedníci důvěřovali Pánu Ježíši, nemuseli
se bát. Když požádáme Pána Ježíše, aby
se stal našim spasitelem, je už stále 
s námi a ví o všem, co se nám děje. Má ve své moci vše, takže mu můžeme důvěřovat, 
že nám pomůže, především ve chvílích, kdy se bojíme.

O: Napiš o něčem, co tě vyděsilo a co jsi udělal/a, abys to překonal/a:
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JMÉNO:
poznejBibli

biblické příběhy pro mladé

další doporučená čtení: • Žalm 107,1-9 • Matouš 14,13-21 • Marek 6,30-44 
• Jan 6,1-14

Pán Ježíš nyní vyslal apoštoly na zvláštní misi, kde měli vyučovat a kázat.

O: Kolik apoštolů vyslal?

O: Jakým způsobem je Pán Ježíš vybavil k tomuto úkolu, který jim svěřil?

O: Které dvě věci měli dělat?

O: Když se vrátili, Ježíš je vzal do jednoho 
města. Jak se jmenovalo?

Netrvalo dlouho a zástupy našly Pána Ježíše.

O: Vypiš dva způsoby, kterými pomáhal lidem, když k němu přišli:

Když byli apoštolové na jezeře v bouři, prokázali nedostatek víry. Když čelili zástupu
unavených a hladových lidí, nenašli v sobě dostatek zájmu.

O: Napiš VLAstNÍMi sLOVY, co apoštolové Ježíšovi řekli:

Pán Ježíš neměl v úmyslu přehlížet potřeby lidí, kteří přišli z daleka, aby ho slyšeli. 
Řekl apoštolům, aby nasytili zástup – ti se ale učili velmi pomalu! Pán Ježíš jim dal moc
vyhánět démony a uzdravovat lidi, oni ale selhali v poznání, že jim také mohl dát moc 
k NAsYCeNÍ lidí. Možná si apoštolové mysleli, že Pán se nezajímá o každodenní potřeby, 
jako je jídlo, pití a odpočinek. samozřejmě, že se zajímal a chtěl, aby si jeho učedníci 
těchto věcí také všímali.

3. studie Pán Ježíš
Nasycení tisíců Klíčový verš:

Lukáš 9,17

Přečti si:
Lukáš 9,1-2 

a 10-17
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CeLKeM:

Nejprve bylo třeba zástup zorganizovat.

O: Nakresli čáru, kterou spojíš správné počty (pokud možno různými barvami):

Kolik mužů zde bylo? 2

Kolik lidí bylo v každé skupině? 12

Kolik bochníků použil? 50

Kolik ryb? 5000

Kolik plných košů bylo později sebráno? 5

O: Co udělal Ježíš předtím, než rozmnožil chleby a ryby?

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

i pro nás je dobré, abychom vzdávali díky Bohu, kdykoliv se chystáme jíst.

O: Koho Pán požádal, aby mu pomohl rozdávat jídlo?

Pán Ježíš ukázal svým učedníkům a zástupu několika tisíc lidí, že je schopen je všechny nasytit 
a usPOKOJit jejich potřeby. ukázal, že se zajímá o každý aspekt jejich života, a proto je odmítl
poslat pryč hladové.

Pán Ježíš je i dnes takový – všichni, kdo k němu přijdou, obdrží věčný život jako dar (zdarma). 
(Viz Římanům 6,23.)

O: Vypiš klíčový verš a POdtRHNi slova, která vystihují, jak byli všichni nasyceni:

Pán Ježíš znal potřeby lidí a také věděl, co s nimi udělat. Nezměnil se! Miluje tě a ví o tobě
všechno! také se o tebe bude starat, pokud mu to dovolíš. staral se tak moc, že zemřel na kříži,
aby ti, kteří v něj uvěří, mohli být zachráněni.

O: Pokus se zmínit některé způsoby, jakými dnes Bůh projevuje svůj zájem o nás:
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JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro mladé

další doporučená čtení: • Lukáš 8,40-56 • Jan 5,24 • Jan 11,17-44

dva velké zástupy se setkaly před městem. Jeden truchlil a smutněl, druhý byl plný vděčnosti 
a očekávání. Bylo to setkání živých a mrtvých. 

O: Křížovka:

1. Město, do kterého Ježíš přišel.
2. Kde Ježíš potkal ženu? u ...
3. Žena byla… . 
4. Říkali, že Ježíš byl veliký… 
5. Šli s Ježíšem.
6. Vztah ženy k mrtvému
7. Mrtvý člověk byl teprve … 
8. Pán Ježíš řekl ženě: „...“

O: Ze zvýrazněných políček slož slovo, kterým vyjádříš, co cítil 
Pán Ježíš při pohledu na ubohou vdovu: s __ __ __ __ __

O: Vysvětli, jak víme, že žena plakala:

Pán Ježíš měl vůči lidem ohromnou lásku. Rozuměl zármutku této ženy a chtěl ji znovu učinit
šťastnou.

O: Abys zjistil/a, co se stalo dále, seřaď následující věty do správného pořadí od 1 do 5:

Mrtvý se posadil a začal mluvit.

ti, kteří nesli máry, zůstali stát.

Ježíš ho vrátil zpět jeho matce.

dotkl se már.

Promluvil k mladému muži bez života.

dokážeš si představit, jak museli všichni truchlící najednou ztichnout a s jakým napětím musel
celý dav sledovat každý pohyb Pána Ježíše? Měl takovou autoritu!

4. studie Pán Ježíš
Vzkříšení mrtvého člověka Klíčový verš:

Lukáš 7,22
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Přečti si:
Lukáš 7,11-17

z evangelia podle Lukáše
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Lekci vraťte zpět na adresu:
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. studie:

2. studie:

3. studie:

4. studie:

Celkem:

Celkový součet:

www.PoznejBibli.cz

O: Vypiš, co řekl mrtvému:

Zástup, který následoval nosiče már,
musel prožít životní šok! 
Nikdy předtím nic takového neviděli.
Znali však vysvětlení pro to, co se
stalo.

O: Popiš reakci zástupu na to, co viděl:

O: V 16. verši vyhledej poslední věc, kterou lidé řekli. Napiš ji:

uvědomili si, že Bůh k nim přišel velmi zvláštním způsobem! Pokud Pán Ježíš může
vzkřísit mrtvého, musí to být opravdu „veliký prorok“. Lidé byli tak vzrušení tím, 
co viděli, že o tom jistě stále mluvili a mluvili.

O: Kam se ve skutečnosti tato novina rozšířila?

Víš, že jsi v jistém smyslu mrtvý/á? V efeským 2,1 si čteme, že „jsme mrtví ve vinách
a hříších“. Špatné věci, které děláme, nás oddělují od Boha. Jsme duchovně mrtví
kvůli našim hříchům. Ale Bůh vůči nám projevil své veliké slitování a laskavost. Poslal
svého syna, Pána Ježíše, aby za NÁs přijal trest, trest za naše hříchy, a nabízí nám
místo soudu odpuštění hříchů a VĚČNÝ ŽiVOt. Viz Jan 5,24. 

Pokud uvěříme v Pána Ježíše, obdržíme odpuštění a nový život! už jsi udělal/a
tento krok?
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CeLKeM:
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