
Věková kategorie: 
4 – 8 let 

 

KRÁL A KRÁL KRÁL Ů 

 
 Biblické verše: 

 

• O pýše krále Nabúkadnesara, Da, 3. kap. 

• O spasení: J 14,6 Ježíš mu odpověděl:   „Já jsem ta cesta, 
pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ 

• Příběh o boháči a Lazarovi, L 16,20 

 
 Hry: 

• Hra na naučení verše: Děti se snaží trefit míčkem obrázek 
sochy krále Nebúkadnesara. Kdo trefí a řekne správně verš, 
získává bod nebo odměnu. 
 

• Hra na pravdu:  
Děti dostanou dvě kartičky se slovy ANO, NE. Vy jim 
budete říkat nějaké informace z toho, co je teď učíte. Některé 
budou pravdivé, jiné ne. Děti se mají rozhodnout a zvednout 
příslušnou kartičku. (Pro ty, kteří ještě neumí číst, rozlište 
kartičky i barevně.) 

 
• Na krále:  

Král má na hlavě královskou korunu a také vlastní prsten. 
Komu ho dá, ten se stane jeho rádcem. Někomu ho dá. 
Všichni zavřou obě pěsti tak, jako by měli ten prsten všichni. 
Za dveřmi je člověk, který hledá královského rádce. Ten 
přijde a má jen tři možnosti na někoho ukázat a říct, že u něj 
je právě ten prsten.  

 
 Rukodělky: 

• Vyrobte korunu pro krále nebo královský prsten z drátku a 
korálků. 

 

 
 Pomůcky: 

• míček, obrázek sochy krále Nebúkadnesara 

• šablona koruny, papíry, lepidlo, nůžky, dekorace 

• drátky, korálky 

• kartičky ANO, NE 

 

 



 
KRÁL A KRÁL KRÁL Ů 
 
Byl jednou jeden král a ten špatně kraloval. Ptáte se proč špatně? To je tak. On byl 
neuvěřitelně pyšný a měl rád jen sám sebe. A pro svou pýchu ty lidi, kterým kraloval, ani 
neviděl. Nebyl hloupý, to ne. Byl velmi vzdělaný, knih měl plnou královskou knihovnu a ještě 
spoustu věcí měl. Třeba obrovskou sbírku vzácných kamenů, taky sbírku motýlů, sbírku 
vyřezávaných skvostů z celé zeměkoule, až mu to kdekdo záviděl. Měl i spoustu sluhů a stůl 
plný lahůdek každý den, ale když za ním někdo přišel, král jen o sobě a svém bohatství 
povídal a ty druhé vůbec nevnímal. 
Jednoho dne za ním přišel takový malý kluk, snad osm roků měl, a že byl ještě malý, tak 
nerozuměl tomu, co se smí a co ne. A protože byl dobrák, chtěl králi udělat radost. Vyprávěl 
mu, že četl o muži, který byl skoro tak bohatý jako on, ale to už je pradávno. A ten člověk prý 
taky všechny předčil svým bohatstvím, ale jediné mu chybělo. Neznal Pána Ježíše a nechtěl 
poslouchat nic o tom, jak ho má Pán Ježíš rád. Nechtěl vědět, že jednou přijde den, kdy mu 
smrt vezme všechno jeho bohatství, a že z  něj bude úplný žebrák. Kdyby to chtěl pan král 
všechno dobře vědět, ta kniha se jmenuje Bible, kde se tento příběh vypráví.  
„A hned ti, králi, povím, jak to bylo dál. Ten boháč se největším chudákem stal. I když i pro 
něj Pán Ježíš v nebi místo chystal.“ Tak to všechno ten malý kluk králi vypravoval, ale král se 
jen smál a jeho slov si nevšímal. A ten malý kluk? Ten byl smutný, protože, co naplat, král je 
král, a i když dobrý nebyl, on ho měl rád. Pod okny královské komnaty, kde se tento rozhovor 
odehrál, si hrála malá holčička s oslíkem. I ten oslík patřil do králova majetku.  
Holčička seděla jako pěna. Ani nemukla, když ten kluk vypravoval příběh z Bible. 
A najednou ten kluk vstal, nikdo si ho totiž nevšímal. Jen Bůh mu pošeptal do ouška:  
„Neboj se, povídej dál.“  
A jak tak ten kluk vstal, zavolal: „Copak tu není nikdo, kdo by chtěl znát Pána Ježíše? Copak 
tu nikdo nestojí o spasení?“  
A ze zahrady se ozvalo: „Já“. To ta malá holčička. A protože moc chtěla vědět víc o Pánu 
Ježíši a o spasení, volala znovu a znovu: „No přece já, já, jááá.“ Jak to oslík uslyšel, přidal se 
taky, protože si myslel, že je to nějaká nová hra, a hry měl strašně rád. Teď spustil: I já, i já, i 
já, i jáá.  
To už král zpozorněl. Co se to děje v mojí zemi? Uslyšel cosi o spasení a dav veliký venku 
volat i já, i já, i já… Myslel si, že celá jeho zem, všichni poddaní budou mít něco, co on ještě 
nemá. Zapomněl na svou důstojnost, vyskočil a vykřikl: I JÁ!!! 
Pak se teprve zarazil, protože až teď uviděl, že se k oslíkovi přidal. Ale protože byl král, zase 
honem svou důstojnost našel a svým sloužícím hned rozkázal:  
„Přineste Bibli!!! Svolejte všechen lid a budeme společně číst, protože já, král, si přeji toto 
spasení ve své zemi mít.“ A jak tak král poslouchal, poznal, že byl špatný král. Ale pak už 
dobře kraloval. Jak je to možné? No zkrátka, do jeho života zasáhl králů Král, Pán Ježíš, 
nejmocnější, nejbohatší, ale také nejlaskavější a… zkrátka nejlepší král. A ten král se smál, že 
celé toto probuzení oslík započal, tam, kde malý kluk kázal. 
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