
 ODVAHA (Matouš 14,22 - 33) 

     Video naleznete: https://youtu.be/qdCpYA4lGEo  

 
  Hádej, kdo jsem?  

1. Byl jsem jeden z učedníků Ježíše Krista. 

2. Měl jsem bratra Ondřeje. 

3. Oba dva jsme byli rybáři. 

4. Moje jméno znamená Skála. 

5. Kráčel jsem za Ježíšem po vodě. 
 

Moje jméno je ___  ___  ___  ___. 

 
  Do textu zapiš slova pod textem.  

Loď byla daleko od ________________ a vlny ji zmáhaly, protože 

______________ vál proti ní. K ránu šel k nim, kráčeje po ______________. 

Vyděsili se, že je to ______________ a křičeli strachem. Ježíš na ně hned 

promluvil a řekl jim: „______________, já jsem to, nebojte se!“ Petr mu 

odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať ______________ k tobě po 

______________.“ A on řekl: „Pojď!“ Petr ______________ z lodi, vykročil 

na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho 

______________, začal tonout a vykřikl: „Pane, ______________ mne!“ 

Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi 

______________?“ Když vstoupili na loď, vítr se ______________.“ 

Matouš 14,24-32 

 

Nápověda: 

VYSTOUPIL, UTIŠIL, MOŘI, ZEMĚ, VODÁCH, PŘÍZRAK, VÍTR, 

PŘIJDU, ZACHRAŇ, VZCHOPTE SE, POCHYBOVAL, STRACH 

 

  Každá věta má dvě různá pokračování. Vyber, která jsou pravdivá, a 
slabiky, které k nim patří, zapiš do tajenky.  

 
1. KDYŽ UČEDNÍCI VIDĚLI JEŽÍŠE JÍT PO VODĚ, 

 byli nadšeni    NE 

 vyděsili se    DŮ 
 
 

2. JEŽÍŠ PETROVI ŘEKL, 

 aby za ním šel po vodě  VĚ 

 aby na něj počkal v lodi  PO 
 
 
 

3. KDYŽ PETR UVIDĚL SILNÝ VÍTR,  

 vůbec se nebál a šel dál  CHY 

 dostal strach a začal se topit  ŘUJ 
 

 
 

4. KDYŽ JEŽÍŠ VIDĚL, ŽE SE PETR TOPÍ, 

 pomohl mu a ptal se, proč pochyboval BO 

 podal mu ruku a řekl mu,    VĚŘ 
že z něj nikdy nebude pořádný křesťan 

 
 
 

5. KDYŽ SE JEŽÍŠ VRÁTIL NA LOĎ, UČEDNÍCI SI ŘEKLI, 

 že je to nějaký duch   BUJ 

 že je jistě Syn Boží   HU 
 
 

TAJENKA:……………………………………………………………………………. 

 



 

 

  Nakresli loďku na rozbouřeném moři. Vlny můžeš nakreslit nebo 
nalepit z krepového papíru. Mezi vlny napiš různé pochybnosti nebo 
konkrétní situace, kterých se bojíš.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POCHYBNOSTI A STRACH NÁS STAHUJÍ DOLŮ. 

TO, CO PÁN JEŽÍŠ UDĚLAL KDYSI, UDĚLÁ I DNESKA.  

PODÁVÁ NÁM POMOCNOU RUKU A ZACHRAŇUJE NÁS.  

ŘÍKÁ NÁM: „NEBOJ SE, JSEM S TEBOU.  

SPOLU TO ZVLÁDNEME.“ 

S PÁNEM JEŽÍŠEM SE NEMUSÍŠ BÁT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bibli  v Izajášovi 41,10 čteme: 

 

„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, 

nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. 

Dodám ti odvahu, 

pomocí ti budu,  

budu tě podpírat pravicí 

                                  své spravedlnosti.“ 

 

 
 

 


