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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

C3

poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Zacheus měl velmi důležitou práci. byl
hlavním celníkem neboli výběrčím
daní v Jerichu. To znamenalo, 
že pracoval pro římany. Vybíral peníze
- daně, které musí platit všichni lidé.
Většina z výběrčích daní byla
nepoctivá. Vybírala od lidu více,
než bylo nařízeno. Zacheus byl jedním
z nich.

O: Ve kterém městě Zacheus žil? J __ __ __ ___ __.

O: Na jaké pozici pracoval? V __ __ __ __ __ __  D __ __ __.

Zacheus slyšel o Pánu Ježíši a toužil ho uvidět na vlastní oči. Měl ale problém -
byl malé postavy, a proto neviděl přes hlavy lidí, kteří obklopovali Pána Ježíše.
Jak to vyřešil? Vyšplhal na fíkový strom a čekal, až bude Ježíš procházet kolem.
Představ si ten šok, když se Pán Ježíš zastavil, vzhlédl a řekl: „Zachee, pojď
rychle dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma."

O: Následující věty označ jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

1. Zacheus byl vysoký člověk.

2. Zacheus chtěl vidět Ježíše.

3. Zacheus vyšplhal na palmu.

4. Pán Ježíš věděl, kde je Zacheus.

1.Příběh Zacheus
Přečti si:

Lukáš 19, 1-10

Klíčový verš:
Lukáš 19,9
Popros někoho,

aby Ti pomohl verš najít.
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Zacheus okamžitě slezl ze stromu. S velikou radostí přivítal Ježíše ve svém domě. Lidé stojící
kolem reptali. Nelíbilo se jim, že Ježíš jde do domu takového hříšníka, jako je výběrčí daní. 
Pro Zachea to však byl den, na který nikdy nezapomněl! Nejenže přijal Pána do svého domu,
ale také do svého srdce a života.

Pán Ježíš mu řekl:

„Dnes přišlo do
tohoto domu spasení."

O: Vybarvi slova (Lukáš 19,9) a obrázek.

Zacheus řekl Ježíši, že od této chvíle se změní.
Jeho starý život skončil. Jako následovník Pána
Ježíše bude čestný a bude se starat o chudé.

Jak byl šťastný, že ho Pán Ježíš zachránil z jeho
špatného způsobu života! Nikdy nesmíme
zapomenout, že přišel, aby zachránil i nás.

Jen on dokáže změnit naše životy a připravit
nás na nebe!

O: Podtrhni správná slova v závorkách:

1. Zacheus (poslechl/neposlechl), když ho Pán

Ježíš zavolal.

2. Zacheus (se bál/se radoval/ byl smutný),

když vedl Ježíše do svého domu.

3. Způsob jeho života se po setkání s Ježíšem  (nezměnil/zhoršil/zlepšil).

CELKEM:
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biblické příběhy pro děti

Nikodém se podobně jako Zacheus toužil setkat s Pánem Ježíšem. Slyšel o jeho zázracích
a věřil, že Ježíš byl „učitel, který přišel od boha.“ Nikodém byl sám velmi dobrý člověk,
který usiloval o zachovávání pravidel židovského náboženství. Patřil ke skupině Židů,
kteří měli zvláštní označení. 

O: Vypiš první písmeno obrázků a zjisti, jak se tato skupina nazývala: 

Jednoho večera se Nikodém vypravil hledat Ježíše.
Možná si myslel, že bude jednodušší s ním mluvit 
v noci o samotě. Nebo možná nechtěl, aby ho viděli
ostatní farizeové v Ježíšově společnosti. Ať už měl
jakýkoliv důvod, důležité je, že přišel za Pánem
Ježíšem.

Už jsi za ním přišel/šla, abys ho přijal/a za svého
Spasitele?

Když se setkali, Pán Ježíš Nikodéma velmi překvapil.
řekl mu, že pokud se „znovu nenarodí“, nikdy nespatří
ani nevstoupí do božího království. Nikodém byl
zmatený, protože mu Pán Ježíš řekl:

„Musíš se znovu
narodit.“ 

O: Vybarvi slova (Jan 3,7).

2. Příběh Nikodém
Přečti si:

Jan 3,1-16

Klíčový verš:
Jan 3,16

Popros někoho,
aby Ti pomohl verš najít.
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CELKEM:

Co tím Ježíš myslel? Vysvětlil Nikodémovi, že se nemůže
dostat do nebe, pokud nebude vlastnit nový druh života.
Nikodém (a s ním i my všichni) dostal „normální“ život, když
se narodil jako dítě. Aby se však dostal do božího království,
musí se „znovu narodit“ nebo-li „narodit shora“. Tak
dostane nový život, který bible nazývá jako „věčný život“.

O: Označ věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Nikodém přišel za Ježíšem během dne.

Nikodém byl dobrý přísný Žid.

Protože byl dobrý člověk, nepotřeboval se znovu narodit.

„Narodit se znovu“ znamená obdržet „věčný život“.

Klíčový verš shrnuje, co Ježíš řekl Nikodémovi.

Ježíš ho učil, že „bůh tak miloval svět, že dal
svého Syna. Kdokoli v něj věří, nezahyne, ale má
věčný život.“

O: Přečti si klíčový verš a nauč se ho!

O: Doplň vhodná slova do prázdných míst:

1. bůh miloval  __ __ __ __.

2. bůh dal __ __ __ __ __  __ __ __ __.

3. Kdo v něj __ __ __ __, ne__ __ __ __ __ __.

4. Ale bude mít  __ __ __ __ __  __ __ __ __ __.

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří,
nezahynul, ale měl věčný život.”
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biblické příběhy pro děti

Pán Ježíš byl zrovna na dlouhé
cestě a procházel oblastí známou
jako Samaří.

Lidé bydlící v této oblastí byli vůči
Židům nepřátelští a nechtěli 
s nimi mít nic společného. Ježíš
byl velmi unavený, a tak se
posadil u studny, aby si
odpočinul. Jeho učedníci šli do
nedalekého města nakoupit jídlo.
Najednou se objevila žena 
s nádobou. 

Přišla si načerpat vodu ze studny.

O: Odpověz na následující otázky:

1. Jak se jmenovala oblast, kterou Ježíš procházel?
S __ __ __ __ __.

2. Kam odešli učedníci?   Do m __ __ __ __.

3. Kdo přišel, aby nabral vodu?   Ž __ __ __.

„Dej mi, prosím, napít,“ požádal ji
Ježíš. Žena byla skutečně
překvapena, že on - Žid žádá ji -
Samaritánku, aby mu dala vodu!
Židé se Samaritány ani nemluvili!
Divila se ještě víc, když jí Pán Ježíš
nabídl, že od něj může získat „živou
vodu.“ řekl jí, že když se jednou
napije „živé vody“, už nebude nikdy
žíznit! Co tím myslel?

3. Příběh Samařská žena
Přečti si:

Jan 4,4-30

Klíčový verš:
Jan 4,42

Popros někoho,
aby Ti pomohl verš najít.
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CELKEM:

O: Vylušti slovní doplňovačku:

1. Ježíš seděl u  __ __ __ __ __ __ .

2. Protože byla ze Samaří, byla 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

3. Pán Ježíš odpočíval, protože byl 
__ __ __ __ __ __ __.

4. Zprvu si myslela, že byl jen obyčejný  __ __ __ .

5. Požádal ji o  __ __ __ __ .

„Živou vodou“ je ve skutečnosti sám Ježíš! Přál si jí říct, že není jen obyčejný Žid. Vysvětlil jí, že
je Mesiáš a Spasitel, kterého bůh zaslíbil. Pokud v něho uvěří, bude žízeň jejího srdce navždy
zahnána. V tomto smyslu již nebude „nikdy žíznit“.

O: Vybarvi slova (Jan 4,14):

„Kdo se však napije vody, 
kterou mu dám já,

nebude žíznit už nikdy.“
O chvíli později dorazili učedníci. Rozhovor ženy s Pánem Ježíšem skončil. Ve svém srdci uvěřila,
že je Kristus, Spasitel. Nechala svou nádobu na vodu u studny a pospíchala do města, aby 
o něm řekla druhým. 

Vyzvala je: „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad
Mesiáš?“

Mnozí lidé přišli, aby se setkali s Ježíšem. Ještě důležitější však bylo, že v něho uvěřili. To je to,
co by měl udělat každý z nás – nejdříve v něj uvěřit, a potom o něm vyprávět druhým.

O: Přiřaď ANO nebo NE k následujícím větám:

1. Samařská žena uvěřila v Pána Ježíše.

2. bála se o tom říct druhým.

3. Naplnila svou nádobu vodou a šla rovnou domů.

4. Mnozí, kterým řekla o Ježíši, přišli, aby se s ním setkali.
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Pán Ježíš kráčel se svými učedníky po cestě, když k němu
znenadání přiběhl mladý člověk. 

Padl před ním na kolena a žádal ho: „Dobrý mistře, co
mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?"

O: Doplň vhodná slova z textu do následujících vět:

1. Muž byl velmi horlivý, protože nepřišel, 
ale  Př __ __ __ __ __ . 

2. byl uctivý a pokorný, protože padl 
na __ __ __ __ __ __ .

3. Chtěl zjistit, jak může obdržet 
__ __ __ __ __      __ __ __ __ __ . 

Pán Ježíš mu ve své odpovědi připomenul některé
z božích zákonů. Často je nazýváme „Desaterem přikázání“. První čtyři nás učí o našem
přístupu k bohu, zbytek se týká našeho jednání vůči ostatním.

O: Tady jsou tři z nich. 
Přeskládej písmena:

1. ENAZJEBÍJ

__ __ __ __ __ __ __ __ __ .

2. ĎRAKEN

__ __ __ __ __ __ .

3. Cti svého  ETCO 

__ __ __ __ 

a TKAMU

__ __ __ __ __ .

4. Příběh bohatý mladík
Přečti si:

Marek 10,17-23

Klíčový verš:
Marek 10,21

Popros někoho,
aby Ti pomohl verš najít.
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Neměj žádnébohy kroměmne.Nevytvářej simodly.Neužívej jménoHospodinanadarmo.Pamatuj nasobotní den, abyti byl svatý.Cti svého otce i matku.

Nezabíjej.
Necizolož.Nekraď.

Nelži o svém
bližním.

Nezáviďsvémubližnímu.

I.

II.

III.

IV.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
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Celkový součet:
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Mladík je všechna znal velmi dobře! řekl, že je dodržoval již od svého mládí.
Ale bylo to OPRAVDU tak? Pán Ježíš ho vyzkoušel. řekl mu:

„Jdi, prodej všechno, co máš, 

rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi .

Pojď a následuj mě."
(Marek 10,21)

O: Ozdob slova a vybarvi obrázek.

Jakmile to uslyšel, zesmutněl. byl velmi bohatý a
svůj majetek miloval víc než cokoliv jiného!
Nedokázal si představit, že by se vzdal svých
peněz. Nebyl ochoten dát Pánu Ježíši PRVNí
MíSTO ve svém životě. 

Zklamaně odešel pryč. Jaká škoda, že takový
horlivý člověk nebyl připraven následovat Pána
Ježíše!

A co Ty? Dovoluješ někomu nebo něčemu, aby
zabíralo první místo ve Tvém životě, které má
patřit Pánu Ježíši?

O: Vyber správná slova ze závorek a podtrhni je:

1. Muž byl velmi  (chudý/bohatý).

2. Odešel od Ježíše  (zmatený/smutný/šťastný).

3. Pro něj byly peníze  (důležitější/méně důležité)

než Pána Ježíš.

m
ladší žáci

CELKEM:
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