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Vyplň následující údaje
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

biblické příběhy pro děti

1. lekce

lidé, kteří se setkali s Ježíšem
Nemocná žena

Přečti si:
Lukáš 4, 38-44

Všude, kam Ježíš přišel, dělal
zázraky. Mnozí lidé byli
uzdraveni, jiným se dostalo
pomoci.
Jednou v sobotu Ježíš uzdravil
muže v synagoze. Později toho
dne byl pozván do Šimonova
domu. Ondřej, Jakub a Jan byli
také pozváni.
Ale nastal problém. Šimonova
tchýně byla nemocná. Trápila ji
vysoká horečka. Dnes bychom
asi řekli, že měla těžkou
chřipku. Požádali tedy Ježíše,
aby ji uzdravil. On se dotkl její
ruky a pohrozil horečce.
Horečka odešla, žena vstala a byla
v okamžiku schopna obsluhovat je při jídle.
Byl to další zázrak!
O:

1.

2. Žena byla Šimonova …
3.co ženu trápilo?

4. co hned udělala, když ji Pán uzdravil?

N

2.

4.

V

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

/4

3.

Vybarvi obrázek a doplň chybějící
slova do křížovky:

1. Čí dům to byl?

B8

Klíčový verš:
Skutky 10,38

mladší žáci

Vedoucí skupiny:

A

/4

Začínalo se stmívat. Přicházela
spousta lidí s různými nemocemi.
Pán Ježíš je mohl odmítnout, byl
to pro něj perný den. Přesto
na ně vkládal své ruce
a uzdravoval je. Nikdo z nich
neodešel domů bez uzdravení
Pánovým dotykem.

O:

Správná tvrzení označ fajfkou (✔) a špatná tvrzení křížkem (✘):

když se začalo stmívat, přicházeli k Ježíši další lidé.
Ježíš některé z nich odbyl.

/6

Ježíš každého z nich uzdravil.

Další den si Ježíš přivstal. chtěl najít klidné
místo, kde by se mohl modlit ke svému Otci.
Ale i tady si ho zástupy našly.
lidé neustále přicházeli k Pánu Ježíši, protože
měl tak velkou moc.

O:

V klíčovém verši je shrnuto, co všechno Ježíš dělal.
S pomocí tohoto verše doplň chybějící slova:
ďábel

Bůh

uzdravoval

Procházel zemí a konal dobro. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ všechny,
kdo byli pod mocí __ __ __ __ __, protože s ním byl __ __ __ .
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celkeM:

poznejBibli
biblické příběhy pro děti

2. lekce

B8

JMÉNO:

lidé, kteří se setkali s Ježíšem
Malomocný muž

Přečti si:
Lukáš 5,12-16

když děti chytnou spalničky
nebo neštovice, musí zůstat
doma v posteli. Nemohou
chodit do školy nebo se setkávat
s lidmi, aby někoho nenakazily.
V době Pána Ježíše byla hodně
rozšířena nemoc zvaná
malomocenství. kdo onemocněl
touto nemocí, nesměl dál žít se
svou rodinou ani chodit do
práce.

Klíčový verš:
Lukáš 7,22

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Jednoho dne Ježíš potkal
malomocného člověka. Jakmile
ten muž spatřil Ježíše, padl
na kolena a prosil, aby ho Ježíš
uzdravil. Řekl: „Pane, kdybys jen
chtěl, můžeš mě očistit.“
O:

Do bublin napiš slova, která malomocný řekl Pánu Ježíši:
P __ __ __ ,
k __ __ __ __ __ j __ __
ch __ __ __, m__ __ __ __ m__
o__ __ __ __ __ __.

Pak udělal Pán Ježíš pozoruhodnou věc. Dotkl se
toho nemocného muže.
Mohli bychom si myslet, že se Ježíš nakazí. kdepak!
Řekl jen: „Já to chci. Buď čistý!”
Muži se okamžitě ulevilo. Byl to další velký zázrak!
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O:

Doplň odpovědi na následující otázky do křížovky:

1. Jak se jmenovala ta nemoc?
2. Muž chtěl, aby ho Ježíš …
3. kdo muže uzdravil?
4. Pán Ježíš se muže …
5. Takovému způsobu uzdravení říkáme …

5

1

Z

A

2

Č

Pán Ježíš znovu ukázal svou velkou moc.
On mohl měnit lidské životy a dělat z nich nové.

/8

když k Pánu Ježíši přijdeme stejně jako malomocný muž,
může změnit i náš život. Pokud mu důvěřujeme,
odpustí nám naše hříchy.

4

T

l

3

Muži bylo řečeno, aby se šel ukázat knězi, že byl uzdraven. Pak se mohl vrátit ke své rodině a
práci. Nikdy nezapomene na den, kdy se setkal s Ježíšem!

O:

Označ věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):
Pán Ježíš ukázal svou velkou moc.

/6

Pán Ježíš může odpustit hříchy.
Uzdravený muž okamžitě zapomněl na své setkání s Ježíšem.
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3. lekce

JMÉNO:

lidé, kteří se setkali s Ježíšem
Ochrnutý muž

Přečti si:
Lukáš 5,17-26

Klíčový verš:
Lukáš 5,24

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Muselo být úžasné trávit čas s Ježíšem. Nikdo
nemohl předvídat, co se stane.
Při jedné příležitosti se zástup lidí vtěsnal
do domu, aby slyšel Ježíše kázat. Ostatní
se tísnili u dveří.
Čtyři muži se doslechli, kde je Ježíš,
a snažili se k němu dostat svého
ochrnutého přítele. Nemohli vejít
dveřmi, a tak vynesli muže
na střechu.
Pak část střechy rozebrali a spustili
ho dolů, přímo před Ježíše.

O:

Doplň chybějící slova do následujících vět:
uvnitř

venku

1. Ježíš byl __ __ __ __ __ __ domu a kázal lidem. Mnoho lidí se tísnilo __ __ __ __ __ .
střechy

Ježíši

čtyři

2. __ __ __ __ __ muži udělali díru do __ __ __ __ __ __ a spustili svého přítele dolů
k __ __ __ __ __ __ .
před

ochrnutý

3. __ __ __ __ __ __ __ muž přistál bezpečně přímo __ __ __ __ Ježíšem.
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O:

Vypiš první písmeno každého obrázku a uvidíš, co se Ježíši líbilo na čtyřech
mužích a jejich příteli:

/2
Pán Ježíš řekl ochrnutému muži: „Člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny.” Náboženským vůdcům
se vůbec nelíbilo, co Ježíš řekl. Dohadovali se mezi sebou, že přece jedině Bůh může odpustit
hříchy. V klíčovém verši se dočteme, jak jim Ježíš vysvětlil, že má moc odpouštět hříchy.
O:

Vybarvi a nauč se klíčový verš:

„Syn člověka má
na zemi moc
odpouštět hříchy.”
lukáš 5,24

/4

Aby dokázal, že má moc odpouštět hříchy, přikázal ochrnutému muži vstát.
k překvapení všech ten muž hned vstal a odešel domů. cestou chválil Boha.
Pán Ježíš má moc odpustit Tvé hříchy.
chce, abys jich opravdu litoval/a a
poděkoval/a mu. Vždyť za Tebe a Tvé
hříchy zemřel na kříži!
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4. lekce

B8

JMÉNO:

lidé, kteří se setkali s Ježíšem
Matouš

Přečti si:
Lukáš 5,27-32

Mnozí lidé žasli nad tím, co Pán Ježíš kázal a dělal.
Jiní chtěli opustit svou práci, dokonce i své
domovy, jít za Ježíšem a zůstat s ním. Toto je
příběh o jednom takovém člověku.
Jmenoval se levi, ale často mu říkali Matouš.

Klíčový verš:
Lukáš 5,32

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Jednoho dne seděl Matouš u silnice a vybíral
daně. lidé k němu přicházeli a platili daně. Tyto
peníze levi odevzdával Římanům, kteří ovládali
jejich zemi.
Nikdo neměl Matouše rád, protože pracoval pro
nepřítele – Římany. Výběrčí daní si občas část
vybraných peněz nechali pro sebe – kradli. I proto
nebyli oblíbení.

O:

Rozšifruj slova a doplň do vět:

levimu často říkali TMAOUŠ __ __ __ __ __ __.
Matouš byl výběrčím NAÍD __ __ __ __ .

Matouš pracoval pro YNÍŘAM __ __ __ __ __ __ .

Matouš byl některými považován za ĚZOLDEJ __ __ __ __ __ __ __ .

Pojď za mnou!

Ježíš přišel k Matoušovi a řekl mu:
„Pojď za mnou.”
Matouš nevěřil svým uším! Pomyslel si:
„Opravdu chce Ježíš, aby ho muž jako já
následoval? Opravdu má o mě zájem?”
Matouš nezaváhal. Pokud ho Pán volá, tak
půjde okamžitě. „Všechno opustil, vstal a šel
za ním.“
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úroveň 2

Matouš udělal tři věci, když mu Ježíš řekl: „Pojď za mnou.”
O:

Očísluj věty od 1 do 3 podle správného pořadí:
Matouš šel za ním.

Matouš všechno opustil.
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Matouš vstal.

Později toho dne vystrojil Matouš
hostinu. chtěl, aby se všichni jeho
přátelé setkali s Ježíšem. Náboženští
vůdci měli zato, že by se Ježíš neměl
stýkat s takovými „hříšníky“. Pán Ježíš
jim však odpověděl slovy klíčového
verše:
O:

„Nepřišel jsem
volat k pokání
spravedlivé, ale
hříšné.“
Vybarvi a nauč se klíčový verš:

Lukáš 5,32

B8
Body

(vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:
2. příběh:

Pán Ježíš nemá rád hřích (špatné věci, které děláme), ale miluje hříšníky.
Zemřel proto, aby naše hříchy mohly být odpuštěny. I my ho potřebujeme
následovat a věřit v jeho odpuštění stejně jako Matouš.

Poznámky
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celkeM:

lekci vraťte zpět na adresu:

3. příběh:
4. příběh:
celkem:

celkový součet:
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