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Vyplň následující údaje

Věk: datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

C3

poznejBibli
biblické příběhy pro mládež 

další doporučená čtení: • Matouš 4,23-25 • Marek 1,32-34 • Jan 5,17-27

Během svých cest se Pán Ježíš setkal s mnoha lidmi. Většina z nich měla problém
určitého rázu. Měl moc je uzdravit. Nikdo, kdo se s Pánem Ježíšem setkal, už nebyl
stejný jako předtím. Člověku z biblického úryvku se kompletně změnil celý život.

O: do plánu města vepiš 
názvy míst:

1) jméno města

2) jméno rybníku 

3) jméno brány 
(nebo tržiště)

O: Jak říká Písmo, rybník 
měl několik 
sloupořadí. Napiš na 
ně chybějící slova:

1. Bylo tam _________________ sloupořadí.
2. Muž byl nemocen třicet_________________ let.
3. u rybníka ležela spousta_________________ .
4. Pán Ježíš poznal, že muž tam ležel již dlouhou _________________.

1. Studie Pánova moc 
Uzdravení nemocného Přečti si:

Jan 5,1-16
Klíčový verš:

Jan 5,24
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CeLKeM:

O: Vypiš první písmena obrázků a zjistíš, co se v tu dobu dělo:

Pán Ježíš viděl potřebu tohoto člověka a okamžitě mu chtěl pomoct.

O: Na co se ho Pán Ježíš zeptal?

O: Co odpověděl?

O: Označ následující tvrzení jako P (pravdivá) nebo N (nepravdivá) a své odpovědi zdůvodni 
odkazem na verše:

Ježíš řekl: „Pomůžu ti do vody!“                         

Člověk byl uzdraven okamžitě.

Židé byli nadšeni tím, co Pán Ježíš udělal.

Člověk byl uzdraven v sobotní den.

O: dej následující věty do správného pořadí (1 – 6): 

Pán Ježíš řekl člověku, aby již nehřešil, aby se mu nestalo něco horšího.

Muž nevěděl, kdo ho uzdravil, protože Pán Ježíš se vmísil do davu. 

ten člověk nakonec oznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš.

Pán Ježíš ho nalezl v chrámu.

Židé se ho ptali: „Kdo ti mohl říci: ,Vezmi si lehátko a choď!‘?“

Židovští představení začali Ježíše pronásledovat.

A opět židovští vůdci prokázali, že jim jde hlavně o dodržování zákona a ne o lásku, péči a laskavost vůči
potřebným lidem. Pán Ježíš i nadále trpělivě vysvětloval, že jeho požehnání přichází ne na základě
dodržování pravidel, která vymysleli lidé, ale skrze víru v jeho moc a jeho Slovo.

O: Vypiš klíčový verš a podtrhni, co je třeba k získání věčného života: 

Verš

Verš

Verš

Verš
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/ 1

/ 1

/ 2

/ 3
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JMÉNO:
C3poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

další doporučená čtení: • Lukáš 7,11-15 • Jan 11,1- 44 • Římanům 1,1- 4

Někdo kdysi řekl, že Pán Ježíš byl buďto šílený, poslaný od toho zlého nebo sám Bůh.

O: to dokázal třemi velikými zázraky. doplň chybějící slova:

Vzkřísil …………………..………………….. vdovy z mrtvých. (Lukáš 7,12)

Vzkřísil Jairovu …………………..………………….. z mrtvých. (Lukáš 8,42)

Vzkřísil …………………..………………….. Marie a Marty z mrtvých. (Jan 11,20-23)

O: Podívej se do Římanům 1,4 a dokonči větu:

dalším důkazem jeho božství bylo jeho …………………..………………….. .

Všechny tyto události dokazují, kým Pán Ježíš skutečně je. V biblickém úryvku se můžeme
dočíst, jak velká byla jeho moc.

O: Podtrhni správná slova v následujícím odstavci:

Když se Pán Ježíš vrátil, zástup ho NENÁVIDĚL/VÍTAL/PŘEHLÍŽEL. 
Jairus, který byl   FARMÁŘ/RYBÁŘ/PŘEDSTAVENÝ SYNAGOGY, 

ZAŘVAL/PŘINESL DAR/PADL K JEŽÍŠOVÝM NOHÁM. Žádal ho, aby přišel do jeho domu,
protože jeho TCHÝNĚ/SESTRA/DCERA umírala. Bylo jí 12 /  32 /  46 let. 

Pán Ježíš byl tak laskavý, že se  při cestě do Jairova
domu zastavil, aby pomohl ještě jiné osobě.

2. Studie Pánova moc 
Vzkříšení mrtvého Klíčový verš:

Jan 11,25
Přečti si:

Lukáš 8,40-56

/ 3

/ 1

/ 5

Kdyby pronášel silná slova a pak
nebyl schopen je konat, dokazovalo

by to, že byl šílený.

Nikdy však netvrdil, že by dokázal něco, 
co později nesvedl, a vždy mluvil pravdu.

Proto jsme přijali, že je BŮH.

Kdyby pronášel krajní výroky, které
by se pak ukázaly jako nepravdivé,
dokazovalo by to, že byl od zlého.
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CeLKeM:

O: Křížovka, která je založena na příběhu o významnosti Pána Ježíše:

Vodorovně
1. Petr řekl, že se na něj tlačí a mačkají ... .
2. Pán Ježíš se zeptal: „Kdo se ... dotkl?“
3. Žena vysvětlila, proč se ... Pána Ježíše.
4. Pán Ježíš ji nazval: „... .“  
5. Pán Ježíš řekl ženě, že jí uzdravila její ... .

Svisle
6. Byla nemocná ... let.
7. Nikdo jiný nedokázal ženu ... . 
8. Žena utratila všechno své jmění za ... .
9. Žena byla hned ..., když se dotkla Ježíše. 

(viz verš 47)

O: Podívej se znovu do biblického úryvku a napiš, jak rychle byla žena uzdravena:

O: doplň slova, která Pán Ježíš řekl ženě, když před něj padla:

„tvá ____________________ tě uzdravila. Jdi v ______________________."

Konečně dorazil Pán Ježíš do Jairova domu. dívku přivedl během několika minut zpět k životu, a
prokázal tak svou moc nad smrtí.

O: Vyber správné odpovědi a napiš je:

truchlící lidé         Jairus          Jairus a jeho žena

Kdo se bál?

Kdo plakal?

Kdo se vysmíval?

Kdo byl ohromen? 

O: Vypiš klíčový verš, který vysvětluje, že Pán Ježíš má velikou moc dokonce i nad smrtí:

Bůh nás vidí jako mrtvé kvůli naší hříšnosti. Jak ale říká klíčový verš, můžeme získat nový věčný
život, když v něj uvěříme. Stejně jako měl Pán Ježíš moc přivést Jairovu dceru zpět k životu, je
schopen přivést nás z duchovní smrti a dát nám věčný život.

/ 5

/ 4

/ 1

/ 1
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JMÉNO:
C3poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

další doporučená čtení: • Marek 1,40-45 • Lukáš 7,1-10 
• Lukáš 17,11-19

Pán Ježíš právě dokončil jedno ze svých velikých kázání. Říká se mu „kázání na
hoře.“ Sešly se celé zástupy, aby si ho poslechly. Pán Ježíš se stával slavným.

O: Jaký problém měl první člověk, který za ním přišel?

O: Co udělal, když přišel?

O: Jak Ježíše nazval? 

O: Věřil, že Ježíš pro něj dokáže něco udělat. Co?

V těch dnech neexistovala žádná známá léčba této nemoci, která byla považována za velmi
nakažlivou.  Lidé postiženi touto nemocí nesměli pracovat ani žít ve své domácnosti. Nikdo se k nim
nepřibližoval. Proto je tak úžasné si číst, že Pán Ježíš chtěl a byl připraven pomoct i takovému
člověku.

O: Staly se tři znamenité věci. SVÝMi SLOVY dokonči věty a dej je do správného pořadí 
1 – 3:

Ježíš řekl: ....................................................................................... .

Okamžitě ....................................................................................... .

Ježíš vztáhl...................................................................................... .

Muž se měl jít ukázat knězi. Pokud se kněz ujistí, že je nemoc pryč, bude se moct vrátit zpět 
k rodině a do práce.

O: Křížovka založená na verších 5 – 13:

Vodorovně
1. druhý muž, který přišel, byl ..., 

římský úředník, který měl na povel 100 mužů.
3. Nemocný byl Ježíšem ... .
4. Ježíš přišel do města ... .
6. Pokrývá to dům.  
7. Muž řekl, že si ..., aby Pán Ježíš

přišel do jeho domu.
8. Vysvětlil to tak, že někomu řekne ... 

a on jde. 

Svisle
2. Mužův ... byl nejspíš ochrnutý po mrtvici. 
5. Muž ho žádal, aby řekl jen ... .

3. Studie Pánova moc 
Pomoc potřebným Klíčový verš:

Matouš 8,13
Přečti si:

Matouš 8,1-13

/ 4

/ 3

/ 4
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CeLKeM:

O: Podívej se do Lukáše 7,1-9, kde máme další detaily. Srovnej tyto dva příběhy. 
Označ pravdivé věty fajfkou a nepravdivé křížkem:

Ježíš se rozzlobil, když slyšel, že ho setník nechce vzít do svého domu.

Ježíš byl ohromen mužovou velikou vírou.

Setník byl k lidem laskavý a nechal jim postavit synagogu.

Setník projevil neobvyklý zájem o svého služebníka.

Pán Ježíš byl vírou toho člověka potěšen. Věřil, že slova Pána Ježíše byla dostatečně mocná, aby
přinesla uzdravení, aniž by Pán Ježíš byl osobně přítomen.

O: Vypiš klíčový verš:

Pán Ježíš vyřkl v evangeliích mnoho velikých zaslíbení. Potřebujeme setníkovu víru, abychom
uvěřili, že všechno, co řekl, také udĚLÁ!

O: Vyhledej následující biblické odkazy a vypiš verše. Objevíš dvě z těchto velikých zaslíbení, 
ke kterým se můžeš hlásit:

Jan 6,37

Jan 10,9

/ 1

/ 2

/ 2

/ 4
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JMÉNO:
C3poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

další doporučená čtení: • Matouš 14,13-21 • Marek 6,34-44 
• Lukáš 9,10-17

Zatím jsme se v těchto studiích zabývali uzdravující mocí Pána Ježíše, která se týkala jednotlivců.
Pokaždé je zcela uzdravil. další zázrak je však jiný, protože svědky byly tisíce lidí.

O: Osmisměrka:

1. Pán Ježíš právě odešel za ___________  jezero.

2. Byl tam s ním veliký zástup, protože viděli
___________ , které konal na nemocných.

3. Zástup ___________ za Pánem Ježíšem.

4. ___________ se posadili na hoře s Ježíšem.

5. Blížily se židovské svátky ___________ .

6. Ježíš se zeptal ___________, kde nakoupí chleby,
aby se všichni lidé najedli.

Je tu ještě něco zvláštního ohledně tohoto zázraku. Jako jediný byl zaznamenán všemi čtyřmi
pisateli evangelií. Každý podává trochu jiné svědectví, jak je běžné pro kteroukoliv událost
popisovanou několika různými novinami.

O: Přečti si Matouše 14,14:

Matouš nám vysvětluje důvod, proč Pán Ježíš uzdravil nemocné v zástupu a později je 

i nasytil. udělal to, protože  .................................................................. .

O: Přečti si Marka 6,34:
Marek říká, že Pán viděl lid jako ovce, které nemají  ......................... .

O: Přečti si Lukáše 9,10:
Lukáš informuje, že se to odehrálo nedaleko města ............................................... .

Pisatelé evangelií nám sdělují, že když se blížil večer, učedníci chtěli po Ježíšovi, aby poslal
zástup pryč. Pán Ježíš měl však v plánu něco jiného!

O: Na co se podle Janova evangelia zeptal Filipa?

4. Studie Pánova moc 
Nasycení hladových Klíčový verš:

Jan 6,35

/ 7

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

Přečti si:
Jan 6,1-15
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. studie:

2. studie:

3. studie:

4. studie:

Celkem:

Celkový součet:

C3

O: doplň do následujícího odstavce správné číslovky:

5     5 000     12     200 denárů (mzda za 8 měsíců)     2     12

Filip mu odpověděl: „Nestačilo by nám chleba ani za ____________, aby se na

každého dostalo aspoň trochu!“ Ondřej zjistil, že je tam chlapec, který má _______

ječných chlebů a ______ ryby. Pán Ježíš všem řekl, aby se posadili. Bylo tam

přinejmenším __________ mužů. Když Pán Ježíš vzdal díky, ________ učedníků

rozneslo chléb a ryby. Potom sesbírali zbytky - naplnili _______ plných košů.

Předchozí studie nám ukázaly, že Pán Ježíš měl moc nad smrtí a nemocemi a že
dokázal uzdravit dotykem nebo dokonce i na dálku. Nyní byly tisíce hladových lidí
nasyceny - oběd jednoho chlapce nakrmil mnohé. Ve chvíli, kdy učedníci nemohli
dělat vůbec nic, Pán Ježíš se dokázal postarat o všechny.

to nám připomíná, že bychom měli důvěřovat Bohu, že naplní naše každodenní
potřeby.

O: Z Matouše 6,31 a 32 vypiš SVÝMi SLOVY, co o nás náš „nebeský Otec“ ví:

Pán Ježíš se stará i o naše duchovní potřeby. Pomáhá křesťanům, aby rostli a sílili.

O: Vypiš klíčový verš. Potvrzuje nám, že Pán Ježíš se dokáže postarat o všechny 
naše potřeby:

O: Spoj čarami dvě vhodné části vět:

Lidé si mysleli,  odešel na pusté místo, aby se modlil.
Ježíš věděl,  že takový zázrak dokáže jen prorok.
Ježíš raději že se pokusí ho prohlásit novým králem.

Skuteční křesťané najdou naplnění všech svých potřeb v Pánu Ježíši. Pokud mu zcela
důvěřujeme, je pro nás jeho neomezená moc vždy dostupná.

úroveň
4

CeLKeM:
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/ 3

/ 2
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