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Vyplň následující údaje.
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Pán Ježíš spolu s některými učedníky šel do domu Šimona Petra. Ale nastal problém.
Šimonova tchýně byla velmi nemocná. Té nemoci říkali „horečka“, bylo to něco jako
těžká chřipka. Šimon a jeho žena prosili Ježíše, aby jí pomohl.

Kdo šel do domu Šimona Petra? J __ __ __ __ .

Co bylo s Petrovou tchýní?
Podtrhni správnou odpověď:

spalničky     horečka     neštovice

Ježíš pohrozil horečce a ta odešla! Žena hned vstala a mohla je obsloužit jídlem. 
Byl to další zázrak!

Pán Ježíš je Boží Syn a má moc
uzdravit každou nemoc.

Ten večer přišlo do domu mnoho
lidí, aby je Pán Ježíš uzdravil.

Vybarvi slovo:
Ježíš je všechnyuzdravil .  

Pán Ježíš má moc změnit životy těch, kdo mu věří.

1. Příběh Lidé, kteří se setkali s Ježíšem - Nemocná žena
O čem je příběh: Moc Pána Ježíše Přečti si:

Lukáš 4,38-44

/10

Namaluj na talíř jídlo
a obrázek vybarvi.
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Když máš spalničky nebo neštovice,
nemůžeš chodit do školy, protože by se
od Tebe mohl někdo nakazit. V době
Pána Ježíše mělo hodně lidí strašlivou
nemoc kůže zvanou malomocenství. 
Ta se rychle šířila z člověka na člověka. 

Malomocní lidé museli opustit své
domovy a své rodiny. Museli se držet
dál od ostatních!

Jednou se jeden malomocný člověk
setkal s Pánem Ježíšem. Prosil, aby ho
Ježíš uzdravil. Ježíš na něj pohlédl.
Rozhodl se mu pomoct. Miloval
všechny, kdo ho potřebovali. 

Pak udělal něco pozoruhodného. Dotkl
se toho muže! Ježíš se nenakazil a muži se okamžitě udělalo lépe. 
Jak velkou musel mít radost! Ježíš změnil jeho život. Byl zase zdravý.

Doplň následující slova na správná místa:

uzdravil       malomocenstvím       dotkl

Pán Ježíš se setkal s mužem,

který trpěl m__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Ten muž poprosil Pána Ježíše, aby ho u__ __ __ __ __ __ __.

Ježíš se ho d __ __ __ __ a muž byl zase zdravý.

Pán Ježíš ukázal, jak moc má toho člověka rád.

Máš rád/a Pána Ježíše? On svou smrtí na kříži dokázal, 
jak moc Tě miluje!

2. Příběh Lidé, kteří se setkali s Ježíšem - Malomocný muž
O čem je příběh: Jak nás Pán Ježíš miluje Přečti si:

Lukáš 5,12-16
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Vybarvi Pána Ježíše a domaluj
muže, kterého se dotkl:
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Lidé přicházeli z mnoha míst, aby si
poslechli Pána Ježíše. Dům, kde Ježíš
zrovna uzdravoval, byl přeplněný. Čtyři
muži se pokoušeli dostat svého
ochrnutého přítele, který ležel na lehátku,
před Pána Ježíše. 

Bylo to nemožné. A tak ho vynesli na
střechu. Udělali do ní díru a svého přítele
spustili dolů přímo před Ježíše. Pána Ježíše
velmi potěšilo, když viděl jejich víru.

Věděl, že jejich nemocný přítel udělal něco
zlého, a tak řekl: „Člověče, tvé hříchy jsou
ti odpuštěny.”

Zakroužkuj správné odpovědi na následující otázky:

Kolik přátel měl ochrnutý člověk?
3      10      4

Jak se dostal do domu?
dveřmi        oknem        střechou

Lidé v domě nevěřili, že Ježíš může odpouštět hříchy. Aby jim dokázal, že má moc
odpouštět hříchy, řekl Pán Ježíš ochrnutému, aby vstal. K překvapení všech ten muž hned
vstal a odešel domů. Cestou chválil Boha.

Vybarvi slova: Ježíš odpouští lidem hříchy.
Pán Ježíš má moc odpustit i Tvé hříchy. Chce, abys jich opravdu litoval/a.
Potom mu poděkuj, že kvůli nim zemřel na kříži.

3. Příběh Lidé, kteří se setkali s Ježíšem - Ochrnutý muž 
O čem je příběh: Jak Pán Ježíš odpouští Přečti si:

Lukáš 5,17-26
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Namaluj muže na lehátku
zavěšeném na provazech.
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Levi, nebo-li Matouš, byl velmi zaneprázdněný
člověk. Vybíral daně od lidí ze svého města.
Nikdo ho neměl rád, protože pracoval pro
Římany. Někdy si možná vzal víc peněz, než měl. 

Jednou přišel do Matoušova města Pán Ježíš.
Řekl Matoušovi: „Pojď za mnou!”

Matouš okamžitě vstal, opustil svou práci
a šel za ním.

Kdo následoval Ježíše? 

M __ __ __ __ __  

Co mu Pán Ježíš řekl?

Ježíš byl s učedníky pozván do Matoušova
domu na večeři. Byli tam všichni
Matoušovi přátelé.

Matouš chtěl všem říct, že teď je z něho jiný člověk, protože se rozhodl
následovat Pána Ježíše. A co Ty? Následuješ Pána Ježíše? 

Prvním krokem je přijít k němu 
a uvěřit v něho jako ve svého Pána 
a Spasitele.

úroveň 1

4. Příběh Lidé, kteří se setkali s Ježíšem - Matouš 
O čem je příběh: Následování Pána Ježíše Přečti si:

Lukáš 5,27-32

/10

P __ __ __   Z__ 
M __ __ __.
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