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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

B2

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Už jsi někdy byl/a pozván/a na
svatební hostinu? Tak to sis na sebe
vzal/a nejlepší šaty, pozoroval/a jsi,
jak se všechno točí kolem ženicha a nevěsty, a ještě ke všemu Ti bylo
naservírováno výborné jídlo! Svatba je velká událost - velmi pečlivě
dopředu plánovaná. Šťastný pár si přeje, aby všechno klapalo tak,
jak má.

O: Kde se konala svatba v Janovi 2. kapitole?

O: Na seznam napiš jména některých 
hostů. Pomůže Ti 1. a 2. verš:

Brzy po začátku svatební hostiny se něco
pokazilo. Marie si všimla, co se děje. Věděla,
že Pán Ježíš to vyřeší.

O: Napiš do každé bubliny, co řekla 
Marie. Doplň také číslo verše:

Marie říká Ježíši o problému. Verš:             Marie dává pokyn služebníkům. Verš:

1. lekce Zázraky – Proměnění vody ve víno
Přečti si

Jan 2,1-11
Klíčový verš:

Jan 2,11

/ 1

/ 3

/ 4

Seznam hostů



p

celkeM:

Marie věděla, že pokud služebníci poslechnou Pána Ježíše, všechno dobře dopadne. My se také
musíme učit důvěřovat a poslouchat, když nám Pán Ježíš řekne, abychom něco udělali.

O: Odpověz PRAVDA nebo NePRAVDA k následujícím výrokům:

Bylo zde šest velkých nádob na vodu.

Tyto nádoby byly skleněné.

Bylo jim řečeno, aby naplnili nádoby do půlky vodou.

když vrchní správce svatby ochutnal vodu, bylo z ní víno.

Vrchní správce svatby byl překvapen a zmaten. Něco takového se při jiných svatbách nestávalo.

O: Podívej se na 10. verš a doplň do nápisu na nádobě tato slova:
„Nejlepší víno“ a „Ne tak dobré víno“:

Jak dobře to dnes dopadlo! A bylo to všechno ještě úžasnější, protože tu byl Pán Ježíš. Služebníci
věděli, odkud víno pochází, a brzy to tajemství museli vědět i ostatní hosté. Proměnou vody ve víno
dal Pán Ježíš lidem znamení, aby pochopili, kdo ve skutečnosti je.

O: křížovka:

1. __ __ __ __ __ __ __ __ v něj uvěřili, 
protože udělal zázrak.

2. Toto byl __ __ __ __ __ zázrak, který Ježíš udělal.

3. Tehdy zjevil svou __ __ __ __ __.

4. Udělal zázrak, protože je Boží __ __ __.

Všechny zázraky Pána Ježíše jsou taková „znamení“. 
Ukazují, že Pán Ježíš je Boží Syn (viz klíčový verš).

/ 4

/ 4

/ 4

Na jiných svatbách

NEJPRVE

______________________

POZDĚJI

_________________

Na této svatbě

NEJPRVE

______________________

POZDĚJI

_________________

2.

3.

4.

1.
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Zpráva o Ježíšově prvním zázraku se velmi rychle
rozšířila. Brzy poté šel Ježíš do Judska na oslavu
Velikonoc. Někteří lidé z Galileje tam byli také 
a viděli Ježíše dělat další zázraky.

Tato lekce je o důležitém muži v Galileji, který se
také o těchto zázracích doslechl. Měl totiž problém,
a ten mohl vyřešit jen Pán Ježíš.

O: Doplň do mapy jména tří míst zmíněných v biblickém úryvku:

O: Spoj správné části vět čarou:

Ježíš se vrátil velmi nemocný.

Otec chlapce byl do kány.

chlapec byl z kafarnaum.

O: VlASTNÍMI SlOVY popiš, jak se otec chlapce rozhodl řešit svůj problém:

kafarnaum je vzdáleno asi 32 kilometrů od kány. Mohl Pán Ježíš vůbec něco podniknout,
když byl od nemocného hocha tak daleko?

O: Jak Ježíš odpověděl na mužovu žádost? Podtrhni správnou odpověď:

„Nemůžu ti pomoct, mám hodně práce.“

„Je to pro mě moc daleko.“

„Jdi, tvůj syn žije.“

„Už je na všechno příliš pozdě.“

2. lekce Zázraky – Uzdravení chlapce
Klíčový verš:

Jan 4,50
Přečti si

Jan 4,43-54

/ 3

/ 3

/ 2

/ 1

k _ _ _ _ _ _ _ _

J _ _ _ _ _ _ _ _

k _ _ _   
G _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Izrael

Středozemní
moře

Mrtvé 
moře

80,4 km
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O: Vypiš druhou část klíčového verše. Mluví o tom, co muž dále udělal:

O: Rozšifruj slova a vepiš je do vět:

Na cestě domů se královský úředník setkal se svými __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (UŽBSleYÍNk).

Oznámili mu dobrou __ __ __ __ __ __ (UVRÁPZ).

chlapec byl stále __ __ __ __ __ __ (VUAŽIN).

Opustila ho __ __ __ __ __ __ __ (AČkOeHR).

Stalo se to __ __ __ __ __ (RAVeČ).

O: Zakroužkuj slovo, které popisuje, jak se muž musel cítit:

ztrápený          zklamaný          šťastný          rozzlobený

O: co potom muž udělal?

U __ __ __ __ __ (53. verš)

Jak byl muž rád, že důvěřoval Pánu Ježíši a poslechl ho. Moc Pána Ježíše uzdravila jeho syna a teď 
v něj celým svým srdcem věřil. Pán Ježíš chce, aby mu takto důvěřoval a poslouchal ho každý z nás.
Věříme-li v jeho slib, že nám dá věčný život, můžeme navíc objevovat, jak je Pán Ježíš nádherný. 

Důvěřuj a buď poslušný, protože není jiný způsob, jak být šťastný v Pánu Ježíši,
než mu důvěřovat a být poslušný.

/ 2

/ 5

/ 2

/ 1

/ 1

cAPeRNAUM

cANA

O: Dokresli ručičku 
tak, aby hodiny 
ukazovaly čas,
kdy byl chlapec 
uzdraven:

O: Dokresli ručičku 
tak, aby hodiny 
ukazovaly čas, 
kdy Ježíš slíbil 
chlapcovo 
uzdravení:

kafarnaum

kána
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Škola, kam chodí Tomáš a Veronika, uspořádala sbírku. Šlo o pořízení vodícího psa pro jednoho
slepého muže, který bydlel v jejich městě. Pes by pomohl panu Dvořákovi na cestě do práce,
doprovázel by ho do obchodu a na spoustu dalších míst. Být dnes slepcem sice není jednoduché, ale
existuje spousta možností, jak slepcům život usnadnit. Za dnů Pána Ježíše to však bylo úplně jinak.

O: Doplň křížovku pomocí biblického úryvku o slepém muži:

Dolů:

1. Zázrak se udál v okolí města 
__ __ __ __ ___ __.

2. Slepý muž seděl u __ __ __ __ __.

Vodorovně:

3. Slepý muž 
byl syn __ __ __ __ __ __.

4. co dělal u cesty?
__ __ __ __ __ __

5. Ježíš vycházel z města se
svými __ __ __ __ __ __ __ __.

Bartimeus byl díky své slepotě bezmocný.  Slyšel hluk zástupu kolem sebe a brzy zjistil, co se
vlastně děje. Procházel tudy Pán Ježíš!

O: Pomocí čísel 1-4 dej věty ohledně dalších událostí do správného pořadí. 
Na tečky napiš číslo odpovídajícího verše:

lidé v zástupu ho napomínali, aby mlčel, ale on křičel o to víc. Verš ..........

Ježíš nechal pro Bartimea poslat. Verš ..........

Odhodil svůj plášť a přišel k Ježíši. Verš ..........

Bartimeus křičel: „Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou.“ Verš .........

3. lekce Zázraky – Prozření slepého
Klíčový verš:
Marek 10,52

Přečti si
Marek 10,46-52

B2

/ 8

/ 5

2.

4.

1.

5.

3.
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O: Přečti si 51. verš a doplň otázku Pána Ježíše a Bartimeovu odpověď:

Pán Ježíš byl potěšen tím, jak byl Bartimeus pevně rozhodnut se k němu probojovat. Svou
odpovědí prokázal, že opravdu věří, že ho Ježíš může uzdravit.

O: Vypiš klíčový verš:

A najednou Bartimeus viděl!

O: Rozlušti písmena a zjistíš, proč Pán Ježíš 
Bartimea uzdravil:

Měl ÍURV __ __ __ __ v Pána Ježíše.

(Jiné slovo stejného významu je DŮVĚRA.)

každý z nás potřebuje Pána Ježíše stejně bezodkladně jako Bartimeus! Pokud mu důvěřujeme jako
svému Spasiteli, pak je důležité udělat to samé co Bartimeus.

O: Použij kód k rozluštění (a=1, b=2, c=3 atd. nepočítej písmena s háčky)

15/1/20/13/5/4/16/23/1/21               17/1/15/1               11/5/27/10/20/5

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __           __ __ __ __          __ __ __ __ __ __

p

celkeM:

/ 2

/ 1

/ 2

/ 2

?

!

Ježíš se zeptal:

Bartimeus odpověděl:

-6-



JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro děti

Určitě si vybavuješ chvíle, kdy ses cítil/a „pod psa“ stejně jako Matylda z obrázku. Nebylo Ti
dobře, musel/a jsi ležet v posteli a co bylo nejhorší – nikdo z Tvých kamarádů Tě nemohl
navštívit, protože by mohli chytit tu ošklivou vyrážku.

O: Zjisti, která nemoc vlastně Matyldu trápí. Vybarvi ji:

Matyldu navštívil doktor. Netrvalo to dlouho a byla zase zdravá. Biblický úryvek je o skupině
mužů s nemocí, kterou dříve nebylo možno vyléčit. Je to nemoc kůže. Nazývá se malomocenství
nebo také lepra. Nakažení lidé měli na rukách a nohou vředy, které byly infekční. To znamenalo,
že tito lidé nemohli žít s rodinou ani přáteli pohromadě. Žili odloučeně od všech lidí, ale nějak
se dozvěděli o Pánu Ježíši. Jednoho dne k němu přišli s pevnou vírou, že je může uzdravit.

O: Dokonči obrázek – dokresli správný počet mužů a napiš, co volali:

O: ke komu je Ježíš poslal? Zakroužkuj správnou odpověď:

k doktorovi          ke knězi          ke starostovi          ke králi

Toto však směl malomocný udělat jen v případě, že byl uzdraven, aby mohl dostat povolení se
vrátit ke své rodině. Tak zněl zákon. A zde jim Ježíš říká, aby šli, i když jejich těla byla stále
pokryta vředy!

O: co se stalo ve chvíli, kdy uposlechli Pána Ježíše?

4. lekce Zázraky – Uzdravení deseti malomocných
Klíčový verš:

Žalm 107,8
Přečti si

Lukáš 17,11-19

B2

/ 4

/ 2

/ 1

zarděnky

neštovice

příušnice
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lekci vraťte zpět na adresu:
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

celkem:

celkový součet:

B2

O: Napiš správné slovo pod každý obrázek:

zapomněli                              vrátil se                              uzdraveni

O: Vyplň chybějící slova z 15. a 16. verše. Říkají nám, že muž, který se vrátil, byl 
opravdu vděčný Bohu, a ne jen spokojený sám pro sebe:

15. verš ... vrátil se a __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ Boha.

16. verš ... Padl na __ __ __ __ k Ježíšovým __ __ __ __ __ 

a __ __ __ __ __ __ __ mu.

O: Vypiš první písmeno každého obrázku a zjistíš, kdo se vrátil, aby poděkoval 
Pánu Ježíši:

Židé neměli tyto lidi v lásce. Přesto se jako jediný vrátil, aby poděkoval Pánu Ježíši. 
I my dostáváme od Boha mnoho dobrých věcí.

O: Napiš tři takové věci:

Nezapomínáš za ně Bohu děkovat?

Nikdo z nás není malomocný, ale každý z nás potřebuje být uzdraven z hříchů. Pán
Ježíš zemřel na kříži, a proto se to může stát. Bible říká: „ ... krev Ježíše, jeho Syna,
nás očišťuje od každého hříchu.“ (1. Janův 1,7). Důvěřujeme-li Pánu Ježíši stejně
jako muži v tomto příběhu, můžeme být zrovna tak uzdraveni. Už jsi mu
poděkoval/a, že za Tebe zemřel?

O: Vypiš klíčový verš:

úroveň 3
celkeM:

/ 4

/ 3

/ 1

/ 2

/ 3
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