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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

2
Lukášovo 

evangelium

PoznejBibli
úvodní biblické příběhy pro děti

Už se Ti někdy stalo, že jsi si chtěl/a koupit něco tak moc, že jsi byl/a připraven/á čekat
celé hodiny ve velmi dlouhé frontě? Muži v tomto příběhu se pokoušeli dostat k Pánu
Ježíši a čekal je obrovský dav lidí, tedy … velká fronta.

O: Jaké dvě skupiny lidí poslouchaly vyučování Pána Ježíše?

O: Odkud tito lidé přišli?

Zprávy o pobytu Pána Ježíše ve městě přivedly muže k nápadu, že k němu přinesou
svého nemocného přítele.

O: Napiš P (pravda) nebo N (nepravda) k následujícím větám:

Vzali svého přítele zpátky domů, protože v domě, 

kde vyučoval Ježíš, bylo moc lidí. ...............

Prorazili si do domu cestu. ...............

Našli jiný způsob, jak se k Pánu Ježíši dostat. ...............

Jak dobré přátele měl nemocný muž! Nevzdali se. Byli rozhodnuti se k Pánu Ježíši
dostat, protože věděli, že uzdraví jejich přítele. Věřili, že má moc.
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1. Příběh: Věř a budeš odměněn
Přečti si

Lukáš 5,17-26

Klíčový verš:
Lukáš 5,20

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

O: Napiš VLASTNíMI SLOVY, jak dostali muži svého nemocného přítele k Pánu Ježíši:

O: Napiš pod každou bublinu, kdo řekl tato slova:

O: Podtrhni jednu SPRÁVNOU odpověď v každé větě:

1. Ježíš uzdravil nemocného muže, protože jeho přátelé měli odvahu/ byli laskaví/
měli víru.

2. Muž byl uzdraven, jakmile se vrátil domů/ okamžitě/ za pár hodin.

Muži věřili v moc Pána Ježíše uzdravit jejich přítele a byli odměněni – viděli ho chodit. Pán
Ježíš má také moc odpustit muži jeho hříchy. Pán Ježíš je jediný, kdo to může udělat. Věděl o
jeho hříších a chtěl mu odpustit. Ví také o Tvých hříších. Už jsi ho poprosil/a, aby Ti je
odpustil? Pokud ne, proč to neuděláš teď?

O: Označ fajfkou (a) správnou větu a křížkem (x) nesprávnou:

O: Vypiš verš, který zmiňuje slovo „VíRA“.

Víra znamená věřit nebo důvěřovat. Věříš v Pána Ježíše? 

3. Ježíš má moc Ti pomoct dělat, co je správné.

2. Pán Ježíš má moc Ti odpustit hříchy.

1. Pán Ježíš má moc Tě udělat bohatým.

Tvé hříchy jsou
ti odpuštěny.

Vezmi si lehátko
a jdi domů.

Dnes jsme viděli něco
neuvěřitelného.
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JMÉNO:
2 / 3poznejBibli

biblické příběhy pro starší žáky

„Zázraky se pořád dějí,“ říkají lidé, když se stane něco neočekávaného.

Lidé, kteří viděli podivuhodné zázraky vykonané Pánem Ježíšem, museli cítit to samé. Ale není
to neuvěřitelné, přivést mrtvého člověka zpátky k životu?

O: Podtrhni správné slovo v následujících větách:

1. Ježíš byl v Betánii/Naimu/Jeruzalému.

2. Byl sám / se svými učedníky.

3. Byl blízko synagogy / trhu / městské brány.

4. Uviděl pohřeb / svatbu / večírek.

Plačící žena už neměla muže a teď zemřel i její jediný syn.

O: Jak můžeme z bible dokázat, že žena plakala?

Pán Ježíš má k lidem velkou lásku. Rozuměl smutku té ženy a chtěl jí potěšit.

O: Co dělali lidé nesoucí mrtvé tělo? Odpověz ANO nebo NE k následujícím větám:

Řekli Ježíši, aby odešel.

Tiše stáli.

Pokračovali v pohřbu.

O: Vypiš, co řekl Pán Ježíš chlapci:

2. Příběh: Ze smrti k životu

Klíčový verš:
Lukáš 7,15 

Přečti si
Lukáš 7,11-17

z evangelia podle Lukáše
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ceLkeM:

Lidé v pohřebním průvodu zažili největší šok svého života!

O: Jaké tři věci se odehrály dále?

Nikdy předtím nic takového neviděli. Jak se to mohlo stát?

O: Kdo si mysleli, že Pán Ježíš je? Označ fajfkou (správně) nebo křížkem (špatně):

O: Koho chválili a oslavovali? O kom říkali, že je toho dne navštívil a pomohl jim?
(viz 16. verš)

Poznali, že on jediný má moc nad smrtí.

Vzkříšením mrtvého dával Bůh lidem velkou příležitost uvěřit, že Ježíš je Bůh v lidském těle.
Asi ne mnoho z nich porozumělo této
vzácné skutečnosti.

Víš, že v jistém smyslu jsi „mrtvý/á“? Špatné
věci, které děláme, nás oddělují od Boha.
Pro Boha jsme mrtví v našich hříších.
Potřebujeme, aby nám Pán Ježíš hříchy
odpustil, přišel do našeho života a v Bohu
nám dal nový život. Potom budeme chtít
Bohu naslouchat a být poslušní.

Lidé byli tak vzrušeni tím, co viděli, že o tom
pořád mluvili a mluvili.

O: Kam se zpráva rozšířila?

21

velký prorokdoktorkouzelník

3. Ježíš …

1. Mrtvý chlapec…

2. a …
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JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro starší žáky

Už jsi se někdy opravdu bál/a? Většina z nás už někdy pocítila opravdový strach. A tady jsou
rybáři – velcí, silní muži, kteří byli zvyklí na moře,… a teď se opravdu bojí!

O: Kdo byl s Ježíšem?

O: Jak se dostali na druhou stranu jezera?

O: Co dělal Ježíš?

O: Proč se muži báli?

O: Co muži udělali, když se nebezpečí zvětšovalo?

O: Co řekli?

O: Přiřaď větám čísla v pořadí, jak se udály:

Náhle bylo ticho.

Okřikl vítr a vlny.

Zeptal se učedníků, kde je jejich víra.

Postavil se v lodi.

O: Vypiš, co řekli učedníci (25. verš):

klíčový verš nám říká: „kdykoli bojím se, v tobě mám naději.“

3. Příběh: Neboj se!
Klíčový verš:

Žalm 56,3-4

Přečti si
Lukáš 8,22-25
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Víme, kdo je Pán Ježíš. Je Božím Synem. Spolu s celým světem vytvořil i moře a stále má moc
nad vším, co udělal. Proto měl moc rozkázat moři a větru a ty ho poslechly.

O: Vypiš části verše z bible, které se vztahují k obrázkům:

O: Co děláš, když se bojíš?

běžíš pro pomoc?     Křičíš?     Voláš kamaráda?     Schováš se?     

Nebo něco jiného?

O: Co říkají klíčové verše? Co máš dělat, když se bojíš?

O: Na co se zeptal Pán Ježíš učedníků?

kdyby důvěřovali Pánu Ježíši, nemuseli mít strach. když požádáme Ježíše, aby se stal naším
spasitelem, je potom pořád s námi a ví o všem, co se nám děje. Můžeme mu důvěřovat, že
nám pomůže, protože má všechno pod kontrolou. Zvláště ve chvílích, kdy máme strach.

ceLkeM:
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JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro starší žáky

kdo se o Tebe stará? „Moje máma“ nebo „můj táta“ jsou obvyklé odpovědi, nebo taky „moje
babička“ či „teta“. To jsou lidé, které znáš nejlépe. Oni jsou svědky Tvých dobrých dní, i těch
špatných. Milují Tě však takového jaký/á jsi a chtějí pro Tebe to nejlepší.

Víš, že Pán Ježíš se o Tebe stará ještě víc?

Podívejme se, co se stalo v úryvku z Bible.

Pána Ježíše následovaly zástupy lidí, a proto bylo pro něj obtížné mít čas pro sebe.

O: blízko jakého města byl?

Pán Ježíš znal potřeby lidí, kteří k němu přicházeli a vždycky jim pomohl.

O: Z 11. verše vypiš tři věci, které Ježíš udělal:

když se schylovalo k večeru, učedníci přišli k Pánu Ježíši.

O: Kdo řekl následující? Odpověz „JEŽíŠ“ nebo „UČEDNíCI“:

„Pošli zástup pryč.“

„Dejte jim najíst.“

„Máme pět chlebů a dvě ryby.“

„Ať se posadí.“

O: Spoj čarou slovo na chlebu se správným číslem na rybě. (Pokud možno použij na 
každou čáru jinou barvu.):

1

2

3

4. Příběh: Starat se o druhé.
Klíčový verš:

Lukáš 12,7

Přečti si
Lukáš 9,10-17

2 / 3
z evangelia podle Lukáše
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

celkem:

celkový součet:

www.PoznejBibli.cz

ke konci dne byl zástup hladový a unavený, ale Ježíš neměl v úmyslu poslat je
pryč. Místo toho jim velmi zvláštním způsobem ukázal, jak se o ně stará. To, co

mělo být jídlem pro jednoho, se stalo jídlem pro tisíce! Jak je Pán Ježíš úžasný!

O: Napiš VLASTNíMI SLOVY, co Ježíš udělal, než rozdal chleby a ryby 
(16. verš):

Všichni lidé měli dost – nikdo nezůstal hladový - a ještě spousta zbyla!

Pán Ježíš znal potřeby lidí a věděl, jak je naplnit! Nezměnil se! I dnes se stará 
o lidi. Miluje Tě a ví o Tobě všechno. když ho necháš, postará se o Tebe. Staral se
tak, že zemřel na kříži, aby Ti, kdo v něj věří, byli zachráněni.

O: Odpověz ANO nebo NE. Stará se o Tebe Ježíš, když:

O: Vyhledej klíčový verš a vypiš ho:

Je krásné, že se Bůh stará o všechno včetně ptáků. Pán Ježíš učil své učedníky, že
mají větší cenu než vrabci. Stejným způsobem se stará o nás každý den.
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ceLkeM:
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se bojíš? spíš? jsi šťasný/á?

jsi smutný/á? jsi osamělý/á? se trápíš?

LUKÁŠOVO EVANgELIUM
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