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Slepý muž seděl na kraji silnice.
Žebral. Doufal, že mu nějaký
hodný kolemjdoucí dá trochu
peněz.

Jednoho dne šlo kolem mnoho lidí.
Dělo se něco zvláštního. potom
kdosi řekl slepému muži, že
přichází Ježíš. 

Cože?  Sám Ježíš? Slepec věděl, že
Ježíš by ho mohl ze slepoty
uzdravit! Už nedokázal v klidu
sedět, ale začal křičet, co mu
hlasivky stačily. Ježíš ho uslyšel a
přivolal ho k sobě.

Kdo právě přicházel?

J  __  __  __  __

Slepec věděl, že Ježíš může udělat zázrak

a  U  __  D  __  A  __  I  __  ho.

Muž řekl Ježíši, že by chtěl vidět. pán Ježíš měl radost, že mu slepý muž
důvěřuje, a tak k němu znovu promluvil, a muž najednou viděl! 
plný radosti šel za pánem Ježíšem a chválil boha za to, 
co se mu přihodilo. 

1. příběh Slepý muž vidí
O čem je příběh: Ježíš pomůže muži, který mu věří Přečti si: 

Lukáš 18,35-43
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Nakresli podložku a vybarvi obrázek.
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Určitě máš rád/a, když
si uděláte oběd 
na zahradě nebo když
grilujete. Je příjemné
jíst venku a užívat si
teplého počasí.

Tento příběh je
o jednom velkém
pikniku. Mnoho lidí si
totiž přišlo
poslechnout pána
Ježíše. byli už dlouho
pryč z domova a měli
hlad. A nikde kolem
nebyl žádný obchod.

Ondřej, učedník pána Ježíše, zjistil, že jeden chlapec má u sebe pět chlebů (tenkrát měli
chleby mnohem menší než my) a dvě ryby. bylo toho akorát pro chlapce k obědu, ale ten
to vše odevzdal Ondřejovi. Ondřej přinesl jídlo Ježíši.

pospojuj tečky. Uvidíš, co
měl mít chlapec k obědu.
potom vybarvi obrázek:

Kdo přinesl jídlo Ježíši?

O  __  D  __  E  __

Ježíš přikázal lidem, aby se
posadili na zem. potom chválil
boha za toto jídlo. Učedníci si začali chléb i ryby předávat z ruky do ruky a podávali ho
lidem. bylo toho tolik, že se všichni dosyta najedli, a ještě spousta zbyla. pán Ježíš dokázal
udělat takový zázrak, protože je boží Syn.

2. příběh Zástup lidí se najedl
O čem je příběh: Ježíš dává najíst hladovým lidem Přečti si: 

Jan 6,1-14
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Už sis někdy zranil/a nohu? Možná jsi ji měl/a obvázanou nebo jenom zalepenou náplastí a
bylo těžké se na ni postavit. Náš příběh je o muži, který nemohl chodit celých 38 let!

A to je hodně dlouhá doba! Každý den ho jeho přátelé nosili na kraj rybníka. Muž věřil,
že by mu voda z rybníku mohla udělat dobře.

potom šel kolem Ježíš. Zastavil se u muže a promluvil s ním. Zeptal se ho, jestli by se chtěl
uzdravit. pak mu přikázal, aby vstal, vzal své lehátko a chodil.

Ačkoliv muž nohy tak dlouhou dobu nepoužíval, zjistil, že může chodit! Jak byl šťastný!
Tohle byl nejlepší den jeho života!

Označ pravdivé věty fajfkou a nepravdivé křížkem:

Muž nechodil 38 let.

Seděl na kraji silnice.

Ježíš ho uzdravil a muž mohl chodit.

Dokresli muži šťastný obličej:

pán Ježíš může způsobit, abys i Ty byl/a šťastný/á! 
Když ho poprosíš, vymaže Tvé hříchy a bude Tvým přítelem.

3. příběh Chromý muž chodí
O čem je příběh: Ježíš plní mužovo přání Přečti si: 

Jan 5,1-15
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body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:
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Jairus se moc trápil. Jeho malá holčička byla velmi, velmi nemocná. Žádný
doktor ji nedokázal uzdravit. potom se rozhodl, že požádá o pomoc Ježíše.
Věděl, že Ježíš umí lidi uzdravovat.

brzy ho našel. právě šli do Jairova domu, když vtom jim naproti přišli nějací
lidé a oznámili jim, že už je pozdě. holčička zemřela. Nebyl důvod, aby Ježíš
pokračoval v cestě.

Ke komu si šel Jairus
pro pomoc?

K J  __  __  __  __  __

Ježíš však nenechal jít Jaira
domů samotného. řekl
mu, aby se nebál. Spolu
pak dorazili do Jairova
domu. bylo zde plno
plačících lidí. Ježíš vzal
Jaira, jeho ženu, petra,
Jakuba a Jana do dívčina
pokojíku.

Za chvíli se všichni moc divili! Ježíš vzal dívku za ruku a přikázal jí, aby vstala. 
V mžiku vstala a začala se procházet! pán Ježíš měl moc vrátit této holčičce
život. On má také moc dát nám věčný život.

Doplň chybějící písmena:

holčička  U  __  ř  __  L  __, ale Ježíš ji přivedl

zpátky k  Ž  __  V  __  T  __.

úroveň 1

4. příběh Mrtvá dívka žije!
O čem je příběh: Ježíš vrací život Přečti si: 

Marek 5,21-43
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