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1. Příběh

Ježíš uzdravuje muže

O čem je příběh: Nemocný muž a jeho přítel se setkávají s Ježíšem

Přečti si

Lukáš 5,17-26

Byl jeden muž, který nemohl chodit. Měl přátele, kteří se rozhodli ho přinést
k Ježíši, protože věděli, že mu může pomoct. Mužovi kamarádi ho přenesli na
nosítkách na místo, kde byl Ježíš.

Ke komu ho kamarádi přinesli? K __ __ __ __ __ __
Ježíš právě vyučoval zástup
lidí v jednom domě. Když
muži k domu dorazili, bylo
zde tolik lidí, že se nemohli
dostat dovnitř. Tak vylezli na
střechu. Odstranili pár tašek a
dírou spustili nemocného
kamaráda na zem přímo před
Ježíše.
Když Ježíš uviděl postiženého
muže, řekl mu, že jeho hříchy
jsou odpuštěny. Potom mu
řekl, aby vstal a šel. Muž se
okamžitě zvedl a odešel k
sobě domů.

Dokresli muže na lehátku, jak je spouštěn
střechou, a vybarvi obrázek.

Ježíš odpustil muži hříchy a uzdravil ho. Všichni užasli nad takovým zázrakem!
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2. Příběh

z Evangelia podle Lukáše

Ze smrti k životu

O čem je příběh: Ježíš křísí mrtvého muže

Přečti si
Lukáš 7,11-17

Jednoho dne byl Ježíš ve městě jménem Naim. Byl tam s ním i velký zástup lidí.
V branách města potkal Ježíš ženu. Byla velmi smutná, protože jí zemřel jediný syn. Manžel
této ženy už také nežil.
Ježíš viděl, že žena je
smutná a osamělá. Řekl
jí: „Neplač.“
Potom šel k marám a
položil na ně svoji ruku.
Promluvil na chlapce:
„Chlapče, říkám ti,
vstaň!“ Když to dořekl,
chlapec, který byl před
chvílí mrtev, se posadil.
Ježíš ho vrátil jeho matce.

„Chlapče, říkám ti,
vstaň!“
Vybarvi obrázek a slova, jež řekl Ježíš chlapci.
Ježíš udělal další úžasný zázrak a všichni lidé, kteří to viděli, chválili Boha. Mnoho lidí se o
tom dozvědělo.

Doplň chybějící písmena:
Ježíš udělal další z __ __ __ __ __.
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3. Příběh

z Evangelia podle Lukáše

Neboj se!

O čem je příběh: Ježíš tiší bouři

Přečti si
Lukáš 8,22-25

Už jsi se někdy bál/a? Tento příběh z Bible nám vypráví o chvíli, kdy se Ježíšovi přátelé,
učedníci, velmi báli.
Jednoho dne nastoupil Ježíš se svými učedníky do lodi. Řekl jim, aby pluli na druhou stranu
jezera.
Jak tak pluli přes jezero, Ježíš usnul. Najednou se strhla obrovská bouře. Byly obrovské vlny
a loď se plnila vodou. Učedníci byli vyděšeni.

Co se stalo, zatímco Ježíš spal? Začala b __ __ __ __.
Zakroužkuj správnou odpověď:
Během bouřky byli učedníci

šťastní

smutní

vyděšení
Probudili Ježíše a řekli
mu, že všichni zemřou.
Ježíš vstal a okřikl vítr a
vlny. Najednou byl všude
klid.
Když to učedníci uviděli,
zděsili se. Ježíš jim řekl,
že se neměli bát. Měli
mu věřit, že jim pomůže.
Stejně jako pomohl
učedníkům, když se báli,
může Ježíš pomoct i nám.

Vybarvi obrázek.
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4. Příběh

Nasycení pěti tisíců

O čem je příběh: Ježíš nasycuje pět tisíc lidí pěti chleby a dvěma rybami

Přečti si

Lukáš 9,10-17

Velký zástup lidí následoval Ježíše celý den. Bylo v něm pět tisíc mužů.
Velký zástup lidí následoval Ježíše
celý den. Bylo v něm pět tisíc
mužů.
Když nastával večer, začali mít lidé
hlad. Ježíš řekl učedníkům, aby
dali lidem najíst.
Jediné jídlo, které učedníci měli,
bylo pět chlebů a dvě ryby. Přinesli
je k Ježíši.

Vybarvi obrázek

Všichni se posadili na zem. Ježíš děkoval Bohu za jídlo, které měli. Potom
Ježíš lámal chleby a ryby na kusy. Dával je učedníkům a ti je rozdávali lidem.
Ačkoliv měl Ježíš jen pět chlebů a dvě ryby, dokázal s nimi nasytit pět tisíc
mužů. Když se všichni najedli, zbylo dokonce dvanáct košů jídla!

Kolik měli učedníci chlebů?
Kolik měli učedníci ryb?
Kolik košů zbylo?
Ježíš věděl, že lidé budou mít hlad a budou potřebovat jídlo. Záleželo mu na
nich, a tak jim pomohl. Ježíši záleží dnes i na nás a také nám pomůže, když ho
necháme.
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