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Podívej se na nebe. Je nad tebou roze-
střeno jako nějaký stan. Oblaka, hnaná 
větrem, vytvářejí stále nové tvary. Bůh 
stvořil zemi. Ta se klidně pohybuje po 
své dráze.

Bůh stvořil hlubiny oceánů a pevninu  
s jejími, horami a údolími.

Prameny hor nám dávají vodu, která 
údolími plyne v dál. Pijí z ní zvířata. 
Ve větvích stromů bydlí ptáci a zpívají 
svou píseň.

Bůh dává vyrůstat trávě pro dobytek. 
Lidem dává plody polí, ovoce a obilí. 

Pro každé zvíře zařídil domov. Stromy 
pro ptáky a vysoké skály pro kamzíky. 
Měsíc dává světlo v noci. Svítí lesním 
zvířatům. Lidé vstávají se sluncem, 
když se divoká zvířata ukládají do 
svých úkrytů. Vše je závislé na Bohu. 

„Budu zpívat Hospodinu po celý svůj 
život, budu opěvovat svého Boha, 
dokud budu.“  

(Bible – Žalm 104,33)

Přejeme hodně radosti  
při malování!

Zastav se a zvažujZastav se a zvažuj
obdivuhodné Boží skutky.obdivuhodné Boží skutky.

Bible – Jób 37,14
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Budu ti radit, spočine Budu ti radit, spočine 
na tobě mé oko.na tobě mé oko.

Bible – Žalm 32,8

Na počátku stvořil Bůh Na počátku stvořil Bůh 
nebesa a zemi.nebesa a zemi.  

Bible – 1. Mojžíšova 1,1



Chvalte jej nebesa i země, Chvalte jej nebesa i země, 
moře a vše, co se v nich moře a vše, co se v nich 
hýbe!hýbe!

Bible – Žalm 69,35



Najdi v dolním obrázku 10 chyb! Zmatek v dárcích.  
Pomoz dětem rozplést stuhy a nalézt  

správný dárek!



Pomoc mi přijde od Pomoc mi přijde od 
Hospodina, který učinil Hospodina, který učinil 
nebesa i zemi. nebesa i zemi.     

Bible – Žalm 121,2

Uvěř v Pána Ježíše, a budeš Uvěř v Pána Ježíše, a budeš 
zachráněn.zachráněn.            Bible – Skutky 16,31



Odpuštění hříchů Odpuštění hříchů 
přijme každý,přijme každý,

kdo v něho věří.kdo v něho věří.  
Bible – Skutky 10,43



Vždyť kdo mě Vždyť kdo mě 
nachází, nachází nachází, nachází 
život, dosáhne život, dosáhne 

zalíbení u zalíbení u 
Hospodina.Hospodina.

Bible – Přísloví 8,35

Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, 
přivádí mě k vodě na místech odpočinku.přivádí mě k vodě na místech odpočinku.
           Bible – Žalm 23,2



Noe
Noe žil před mnoha, mnoha 
lety. Tehdy mluvil Bůh s lidmi 
přímo. Ale lidé dělali mnoho 
zlých věcí. Nechtěli mít s  
Bohem nic společného.  
Tu Boha bolelo, že stvořil lidi. 
Chtěl je zničit a zaplavit celou 
zem vodou.

Ale našel Noeho a jeho ro-
dinu. Ti měli zůstat naživu.  
Milovali Boha a dělali to, co 
jim řekl. Proto Bůh sdělil Noe-
mu svůj plán na záchranu: 
Noe měl postavit velkou loď 
– na suché zemi. Druzí lidé 
se Noemu vysmívali. Ale on 
věděl od Boha, že může být 
zachráněn jen tou archou. 
Když byla loď hotová, směli 
všichni přijít na palubu.  
Ale lidé se stále ještě  
Noemově arše smáli.

Přišla jen zvířata. Z každého 
druhu jeden samec a jedna 
samice. Naposled do archy 
vešel Noe se svou rodinou.  
A Bůh za nimi zavřel dveře.

Déšť padal na střechu. Venku 
stoupala voda stále výše. 

 
Vůbec nepřestávalo pršet. 
Trvalo to čtyřicet dnů a nocí. 
A archa? Archa začala plavat. 
Voda pokryla dokonce i ty 
nejvyšší hory. Z měst a lesů  
už nic nebylo vidět.

Všechno ve vodě zahynulo, i 
lidé. Pak Bůh myslel:  
„Už to stačí.“ A přestalo pršet. 
Po mnoha týdnech byla země 
opět suchá. Noe a jeho rodina 
a zvířata mohli archu konečně 
opustit. Byli rádi a děkovali 
Bohu za záchranu v arše. 

Bůh řekl Noemu: „Vidíš duhu 
na nebi? Pokaždé když 
uvidíš duhu, připomene ti 
to,  
že mám lidi rád a chci je  
zachránit.“

To všechno si můžeš přečíst v 
Bibli. Je to docela na začátku 
Bible v 1. Mojžíšově knize,  
v kapitolách 6-9.

Víš, že Bůh tě miluje? Chce, 
aby se ti dobře dařilo a abys 
byl jednou u NĚHO v nebi. 
Není to krásné? 

Avšak pozor! – Všichni lidé 
mají zlé, hříšné srdce.  
Tak nemohou nikdy přijít k 
Bohu.

Proto poslal na tuto zem 
svého Syna, Pána Ježíše.  
Ten za tebe zemřel na kříži!  
Za tvé hříchy! – 

A teď! Ježíš Kristus žije! Vstal! 
Každý, kdo v NĚHO uvěří a 
vyzná MU své hříchy, je za-
chráněn. Pověz Ježíši Kristu 
v modlitbě své hříchy a po-
děkuj MU, že zemřel také za 
tebe a za tvé hříchy. Potom 
jsi zachráněn jako tehdy lidé v 
arše…



Najdi v dolním obrázku 10 chyb! Zabloudil! Co teď? 
Pomůžeš traktoristovi najít cestu domů?



Jestliže své hříchy vyznáváme, Jestliže své hříchy vyznáváme, 
on je věrný a spravedlivý, aby on je věrný a spravedlivý, aby 
nám hříchy odpustil a očistil nás nám hříchy odpustil a očistil nás 
od každé nepravosti.od každé nepravosti.

Bible – 1. Janův 1,9

Psíček
Zuzanka měla na svém lůžku 
zoologickou zahradu z plyšových 
i jiných zvířátek. Ale jednou večer, 
když chtěla zvířátka uložit ke 
spánku, chybělo jí malé štěňátko 
Psíček. Hledala ho všude, ale ve 
svém tmavém pokoji ho nemohla 
najít. Nakonec řekla své mamince: 
„Maminko, nemohu najít Psíčka! 
Možná, že se ztratil někde ven-
ku… ach, můj ubohý Psíček!“ 
Maminka ji těšila: „Jsem si jista, že 
tvého Psíčka zase najdeme. Jdi teď 
spát, zítra ho budeme hledat. Proč 
nepoprosíš Boha o pomoc?

Přešlo několik dnů, ale Zuzanka 
prostě nemohla Psíčka najít. Byla 
velmi, velmi smutná.

Jednoho dne, když maminka 
právě uklízela Zuzančin pokoj, 
zvolala: „Zuzanko! Podívej se, co to 
tu je!“ – Za postelí Zuzanka našla 
velmi zaprášeného Psíčka. „Ach 
Psíčku,“ řekla, „copak tu jen děláš? 
Už jsem měla takový strach!“ 

Natáhla ruku, vytáhla Psíčka z kou-
ta a něžně ho očistila od prachu.

Zuzanka i její zvířátka byly velmi 
šťastné, že zase mají Psíčka.

Stejně jako to bylo s Psíčkem, tak 
jsou „plni prachu“ všichni lidé. 
Pokaždé, když člověk udělá něco 
zlého, jako když zalže nebo vez-
me něco, co mu nepatří (Bůh to 
nazývá hříchem), nabere na sebe 
„prach“ (= hřích). Ale je tu prob-
lém: Člověk se sám nemůže očis-
tit, tak jako se z police utře prach 
nebo jako Zuzanka očistila Psíčka. 
Může to udělat jen Pán Ježíš. A 
On je velmi smutný, když jsou 
lidé ztraceni v hříchu. Pověz Mu: 
„Pane Ježíši, já jsem tak zaprášená 
od hříchů. Je mi to líto, že jsem 
zhřešila. Ráda bych zase byla 
čistá.“ Pak On ten „prach“ očistí a 
dá ti docela nový život.



Tak bude v nebi větší  Tak bude v nebi větší  
radost nad jedním hříšníkem,  radost nad jedním hříšníkem,  

který činí pokání. který činí pokání. 
Bible – Lukáš 15,7

Bude pást své stádo  Bude pást své stádo  
jako pastýř, svou paží jako pastýř, svou paží 

shromáždí jehňata  shromáždí jehňata  
a v náruči je ponese.a v náruči je ponese.

      Bible – Izajáš 40,11



Co člověk zaseje,    to také skl idí .Co člověk zaseje,    to také skl idí .     
              Bible – Galatským 6,7



Vše, co dýchá,Vše, co dýchá,
ať chválí Hospodina!ať chválí Hospodina!

Bible – Žalm 150,6

TyTy
mnemne

následuj !následuj !
Bible – Jan 21,22



Kdo mne následuje, nebude Kdo mne následuje, nebude 
chodit ve tmě, ale bude mít chodit ve tmě, ale bude mít 
světlo života.světlo života.      Bible – Jan 8,12



Pro hledače pokladů.  
Najdeš cestu přes mnoho kanálů mezi 
ostrovy ke ztracenému pokladu pirátů dříve, 
než ho najde jiný hledač pokladů? 

Najdi v dolním obrázku 10 chyb!



Od východu slunceOd východu slunce
až po západaž po západ

budiž chválenobudiž chváleno
jméno Hospodinovo!jméno Hospodinovo!

Bible – Žalm 113,3

Neboj se, protožeNeboj se, protože
já jsem s tebou.já jsem s tebou.

Bible – Izajáš 41,10



Doplň prázdná místa následujícími slovy:

 rozumíme,

že Božím 

byly uspořádány ,

takže to, co  ,

 z viditelného.
Hebrejům 11,3

světy

výrokemVírou

vidíme
nevzniklo
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538 62 Hrochův Týnec

Tvoje zlá slova, skutky a myšlenky  
Tě oddělovaly od Boha. 

Jsou jako hluboká propast mezi Bohem a tebou.

Co teď? Je vůbec nějaká možnost,  
jak přijít k Bohu? Copak neexistuje nikdo,  

kdo by mohl překlenout tuto propast? – Ano! 
Bůh dokázal vytvořit cestu!

Pokoušíš se přijít k Bohu vlastní silou,  
dobrými skutky nebo skrze náboženství. 

Ale to, o co se pokoušíš, nestačí.

Ježíš je jediná cesta k Bohu! 
Zemřel za tebe, aby ses mohl dostat přes propast  

hříchu a abys mohl přijít k Bohu. 
Když Ho poprosíš, aby ti odpustil tvé hříchy, 

obdržíš věčný život a budeš zachráněn.
Ježíš Kristus

Neboť všichni zhřešili 
a postrádají 

Boží slávu …
Bible - Římanům 3,23

Neboť tak Bůh miluje svět, 
že dal svého jediného Syna,  

aby každý, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný.

Bible – Jan 3,16

Ježíš mu řekl:  
„Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. 

Nikdo nepřichází k Otci 
než skrze mne.“

Bible – Jan 14,6
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Neboť jste zachráněni milostí …  
ne na základě skutků …

Bible - Efeským 2,8-9

1.  

2.

3.  

4.  



Bůh viděl všechno, co učinil, Bůh viděl všechno, co učinil, 
a hle, bylo to velmi dobré.a hle, bylo to velmi dobré.

Bible – 1. Mojžíšova 1,31Bible – 1. Mojžíšova 1,31
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