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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:
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biblické příběhy pro děti

U cesty do Jericha seděl slepý muž. Nic neviděl, a proto nemohl ani pracovat.
Jediné, čím se mohl živit, bylo žebrání.

Jednoho dne však muž i bez zraku poznal, že se děje něco zvláštního. Slyšel hluk
blížícího se davu.

„Co se to děje?“ ptal se.
„Prochází tudy Ježíš Nazaretský,“
odpověděli mu.

Ježíš Nazaretský! Slepec věděl,
že to je Spasitel. Ježíš by mu mohl
pomoct! Nestál o peníze, 
ale o uzdravení! 
„Ježíši, Synu Davidův, smiluj se
nade mnou!“ volal, co mu
hlasivky stačily. Některým lidem
jeho křik vadil, a tak mu řekli, 
aby byl zticha. Nikdo ho však
nedokázal zastavit, byla to jeho
poslední naděje, a proto křičel
ještě víc.

O: Nakresli mužovu rohožku
a jeho smutnou tvář:

O: Doplň chybějící písmena:

Muž s __ __ __ __ podél cesty vedoucí do J __ __ __ ___ __ . Zjistil, že přichází

J __ __ __ __. Začal v__ __ __ __  o pomoc, ale někteří lidé mu řekli,

aby byl z __ __ ___ __  .

1. Příběh: Slepec vidí
Přečti si:

Lukáš 18,35-43

Klíčový verš:
Lukáš 18,43

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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Ježíš ho uslyšel. Věděl, že potřebuje pomoc.
Zastavil se a řekl, aby k němu muže přivedli. 

„Co mám pro tebe udělat?“ zeptal se Ježíš.

„Pane, ať vidím,“ odpověděl. 

Pán Ježíš měl radost, když viděl víru slepého
muže. Potom ho uzdravil - jeho víra v Pána
Ježíše ho uzdravila!

Okamžitě prohlédl. 

Jaký údiv musel muž prožít, když mohl pohledět
do Ježíšovy tváře. Od této chvíle se jeho život
zcela změní! Ježíš pokračoval v cestě a muž ho
následoval. Celou dobu chválil boha za to, co se
stalo.

O: Přiřaď fajfku ke správným a křížek k nesprávným větám:

Ježíš slyšel, že ho muž volá.

Ježíš šel a postavil se vedle něho. 

Muž žádal Ježíše o peníze.

Ježíš způsobil, že muž viděl.

Slepý muž věřil v Ježíše.

Když muž prohlédl, následoval Ježíše.

Pán Ježíš by rád pomohl i Tobě! Může Tě
očistit od Tvých hříchů a dát Ti nový
začátek. Proč ho o to nepožádáš stejně
jako muž z příběhu?

CELKEM:
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biblické příběhy pro děti

Ježíše následoval
velký zástup lidí.
Ježíš se rozhlédl a
viděl, jak je zástup
početný. Věděl, že
tito lidé budou brzy
potřebovat jídlo, a 
z tohoto místa bylo
všude daleko. Kde
seženou jídlo? Ježíš
však věděl, jak je
nasytí.

Jeden z Ježíšových
učedníků, Filip, se
pokusil zjistit, kolik peněz by bylo třeba, aby zástup nasytili. Potom další učedník,
Ondřej, našel chlapce, který měl s sebou oběd – pět malých chlebů a dvě ryby. Ondřej
nemohl tušit, jak by se z tohoto množství dalo nasytit tolik lidí. 

O: Spoj jméno učedníka se správným obrázkem:

2. Příběh: Nasycení zástupu
Přečti si:

Jan 6,1-14

Klíčový verš:
Jan 6,35

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

/ 4
Filip Ondřej

Chlapcův oběd
nebude k ničemu!

Jídlo pro tolik lidí
by stálo celé jmění!
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CELKEM:

O: Dokresli zbytek jídla, které měl mít 
chlapec k obědu, a doplň vhodná čísla:

chlebů a ryby

Jenom Ježíš mohl zajistit tolik jídla pro hladový
zástup. Nechal všechny posadit se na trávu. bylo zde 5 000 mužů a spousta žen a dětí. Potom
vzal Ježíš pět chlebů a dvě ryby a vzdal za ně díky bohu.

Jídlo si lidé předávali z ruky do ruky. bylo toho tolik, že se každý najedl dosyta! Protože Pán
Ježíš je Stvořitelem všech věcí, měl moc zajistit jídlo pro všechny.

Když s obědem skončili, Ježíš požádal učedníky, aby sesbírali zbytky. Naplnili dvanáct košů! 

O: Spoj začátky vět se správným koncem:

Lidé se pro všechny.

Ježíš vzdal díky posadili.

Jídla bylo dost za jídlo.

Učedníci sesbírali 12 košů zbytků.

Když si lidé uvědomili, co se stalo, pochopili, že Ježíš není obyčejný člověk. Později vysvětlil
svým učedníkům, kým skutečně je.

O: Vybarvi nebo ozdob slova, která Pán Ježíš řekl:

„Já jsem chléb života.“
Jan 6,35

Toto nové označení Pána Ježíše jim mělo připomenout, jak jim dal jídlo, které potřebovala
jejich těla. Také nás však vyučuje, že nám může dát věčný život.
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Určitě jsi už někdy spadl/a a
zranil/a si nohu. Možná jsi ji
měl/a obvázanou (nebo stačila
náplast) a nějakou dobu pro
Tebe bylo těžké chodit. Tento
biblický příběh je o muži, který
nemohl chodit 38 let!

Každý den seděl u rybníku bethesda s mnoha dalšími nemocnými. Čekali a pozorovali
hladinu vody. Věřili, že první osoba, která se dostane do vody, jakmile se hladina začne
vířit, bude uzdravena. Pro tohoto chromého člověka bylo velmi obtížné se do vody
dostat, protože neměl nikoho, kdo by mu pomohl.

O: Doplň chybějící písmena:

1. Tento muž nemohl používat své n __ __ __ 
2. Nechodil již 38 l __ __.
3. U rybníku byla s __ __ __ __ __ __
nemocných.
4. Rybník se nazýval b __ __ __ __ __ __ __.

Jednoho dne procházel kolem Ježíš. Zastavil se a
promluvil s chromým mužem.

„Chceš být uzdraven?” zeptal se Ježíš. Muž mu vysvětlil
svoji beznadějnou situaci.

„Vstaň, vezmi si lehátko a choď,“ přikázal Ježíš. 

Normálně by to nebylo možné. Tento chromý muž však 
o tom dlouho nepřemýšlel a udělal, co mu Ježíš řekl.
A ono to fungovalo! Mohl chodit!

3. Příběh: Chromý muž chodí
Přečti si:

Jan 5,1-15

Klíčový verš:
Jan 5,24

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

/ 8
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CELKEM:

Jak šťastný musel být, když si uvědomil, že to byl pro něj začátek nového života! Už nikdy
nebude muset sedět u rybníka a čekat.

O: Uspořádej tři věci, které Pán Ježíš muži přikázal, do správného pořadí:

O: Dokresli mužovu tvář po uzdravení:

O: Zakroužkuj slovo, které vystihuje,
jak se cítil:

smutný        unavený        šťastný      rozčilený

Ačkoliv byl muž uzdraven, stále ještě
nepochopil, kdo Ježíš je. Později se s ním znovu
setkal v chrámu. Tentokrát mu Ježíš řekl, že je
mu odpuštěno. 

Pán Ježíš je ten jediný, kdo může odpustit naše
hříchy. Potřebujeme odpuštění hříchů, abychom
mohli žít s bohem v míru, mohli ho ctít a sloužit
mu.

/ 6
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Vezmi si lehátko!

Choď!

Vstaň!
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Jairus byl ve městě, kde bydlel, velmi
důležitým člověkem. Jeho dcera (bylo jí
teprve 12) byla vážně nemocná a nikdo jí
nedokázal pomoct. Potom mu přišel na
mysl Ježíš. On přece dokáže uzdravit lidi!

Tak rychle, jak to šlo, se Jairus prodíral
zástupem, až Ježíše našel. Padl k jeho
nohám a žádal ho, aby pomohl jeho
dceři. Ježíš viděl, jak je Jairus smutný, a
tak se vydal k jeho domu.

O: Kdo byl nemocen?
Jairova __ __ __ __ __ 

O: Koho šel hledat Jairus?    __ __ __ __ __ __ 

Zatímco byli ještě na cestě, někdo z Jairova domu přinesl špatnou zprávu. „Tvá dcera je
mrtvá.“ řekli. Nebyl už důvod, aby Ježíš pokračoval v cestě. Jairovi muselo být smutno,
když si uvědomil, že pro Ježíšovu návštěvu je už příliš pozdě. Ten však stále dával Jairovi
naději, že vše bude v pořádku. „Neboj se, jen věř, “ řekl mu.

brzy dorazili k domu, kde již
plno lidí oplakávalo dívčinu
smrt. Ježíš vzal s sebou 
do domu  rodiče dívky a tři
učedníky. 

Jemně uchopil dívku za ruku a
řekl jí, aby vstala. K úžasu všech
přítomných se dívka postavila a
začala se procházet.

4. Příběh: Mrtvá dívka žije!
Přečti si:

Marek 5,21-43

Klíčový verš:
Marek 5,42

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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Lekci vraťte zpět na adresu:Poznámky:

body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Celkem:

Celkový součet:

Potom jí dali něco k jídlu. Jak musel být Jairus šťastný, že s ním Ježíš šel a
přivedl jeho dceru zpět k životu!

O: Kolik let bylo dívce?

O: Kolik učedníků bylo s Ježíšem v místnosti?

O: Co Ježíš s dívkou udělal? Vyškrtni špatné odpovědi:
Dýchl na ní.                         Vzal ji za ruku.
řekl jí, aby vstala.               Zvedl její hlavu.

O: Slož puzzle. Dopiš slova na správná místa:

Protože Ježíš je boží Syn, měl moc dívce
vrátit život. Každý den bychom měli být
vděční za dar života.
Je to ohromná věc být živý a užívat dobré věci, které
nám bůh dal. Pán Ježíš nám chce dát také jiný druh
života – život věčný. Víme, že naše hříchy byly
odpuštěny, můžeme žít s bohem v míru a jednou 
s ním budeme v nebi. Proč nepoděkuješ Pánu Ježíši 
za to, že za Tebe zemřel, aby Ti mohl dát dar věčného života?

O: Vybarvi slova:

božím darem je věčný  život
v    Kristu Ježíši, našem Pánu. 

římanům 6,23b

úroveň
2

CELKEM:
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procházet

dívka 

hned vstala 

a začala se 
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