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Zacheus měl dobré zaměstnání. Vybíral
peníze, které musí každý člověk platit své
vládě. říká se jim daně. Někdy si však
Zacheus vzal víc peněz, než měl!
Nyní uslyšel o pánu Ježíši a chtěl ho vidět
na vlastní oči. byl malé postavy, 
a tak neviděl přes hlavy ostatních lidí 
v davu. Vyšplhal tedy na strom a čekal,
až kolem půjde Ježíš.

Doplň chybějící písmenka:

Z ___ Ch ___ ___ S  

V ___ ŠpLh___L     N___     STR___M.

pán Ježíš se u Zacheova stromu zastavil.
řekl mu, aby rychle slezl, protože se ho chystá dnes navštívit! Zacheus rychle
seskočil a s velkou radostí si pána Ježíše odvedl do svého domu. Dnes byl pro
Zachea nádherný den!

pán Ježíš mu řekl:  (vybarvi slova) „DNES přišlo 

do tohoto domu    SpASENí.”
Zacheus hezky přivítal pána Ježíše ve svém domě, ale udělal dokonce ještě něco
lepšího – přijal ho za svého Spasitele! Od této chvíle se jeho život úplně změnil –
stal se z něho poctivý výběrčí daní!

1. příběh Zachaeus
O čem je příběh: pán Ježíš na návštěvě Přečti si: 

Lukáš 19,1-10
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Vybarvi obrázek.
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Nikodém chtěl stejně jako Zacheus vidět pána Ježíše.
Jedné noci se za ním vydal.

Když se setkali, měli spolu dlouhý rozhovor. Nikodém byl
velmi zmatený, když pán Ježíš zmínil, že se musí „znovu
narodit“, aby mohl vstoupit do božího království.

pán Ježíš mu řekl: „Musíte se 

.”
Jan 3,7
Spoj tečky.

Co tím myslel? Chtěl Nikodémovi sdělit, že se může 
do nebe dostat, pouze pokud bude mít ještě jiný život.

bible takovému životu říká „věčný život.“ pokud uvěříme 
v pána Ježíše jako svého Spasitele, narodíme se znovu 
a dostaneme tak „věčný život.“

pán Ježíš potom Nikodémovi vysvětlil, že On (Ježíš) bude muset trpět a zemřít. Udělá to
rád, abychom mohli žít věčně, pokud v něj uvěříme. Mít „věčný
život“ znamená, že jsme připraveni jít do nebe.

Jaký život dostaneme, když uvěříme v pána Ježíše?

V  ___  ČN  ___ Ž  ___  V ___ T.  

2. příběh Nikodém
O čem je příběh: Mít věčný život Přečti si: 

Jan 3,1-16
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Jednoho dne procházel pán Ježíš
zemí zvanou Samaří. Cítil se velmi
unaveně, a tak se posadil 
u studny. V tu chvíli přišla žena 
s velkým džbánem. Chtěla si
načerpat vodu.

Doplň chybějící písmenka:
pán Ježíš procházel zemí
zvanou 

S __ M __ ř __.

posadil se 

u ST __ DN __.

Žena si přišla ke studni pro 

V __ D __.
Vybarvi obrázek a dokresli ženě nádobu na vodu.

při pohledu na neznámého muže poznala, že je to Žid. Věděla, že s ní nebude mluvit,
protože Židé si se Samaritány nikdy nepovídali. Jak byla překvapená, když ji požádal 
o vodu! Ještě větší překvapení ji čekalo, když jí řekl, že by jí mohl dát

ŽIVOU VODU.
(vybarvi slova)

Jak spolu rozmlouvali, vysvětlil jí, že je pravým Kristem (nebo Zachráncem), kterého poslal
z nebe sám bůh. Uvěřila mu. Nechala džbán džbánem a spěchala o něm říct ostatním.
Za chvíli se objevila spousta lidí a mnoho z nich v něj uvěřilo.

bůh chce, abychom uvěřili v pána Ježíše stejně jako žena u studny.

3. příběh Žena ze Samaří
O čem je příběh: Setkání s pánem Ježíšem Přečti si: 

Jan 4,4-30
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body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Celkem:

Celkový součet:
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Jednou k pánu Ježíši přiběhl mladý muž a padl před ním
na kolena. řekl: „Co mám dělat, abych dostal 

VěČNÝ ŽIVOT?”

(vybarvi slova)

„Znáš přeci boží přikázání, nebo ne?“ řekl mu Ježíš.

„Ano,“ odpověděl mladík. „Celý život jsem je dodržoval.“

„Schází ti jen jedna věc,“ řekl pán Ježíš. „prodej všechno,
co máš. peníze rozdej chudým a potom mě následuj.“

Když to muž uslyšel, velmi zesmutněl, otočil se a odešel. Měl mnoho peněz
a měl je raději než pána Ježíše! Udělal velkou chybu – dovolil, aby peníze byly
v jeho životě na prvním místě.

Nesmíme nikomu ani ničemu dovolit, aby zaujal místo, které náleží pánu
Ježíši.

Zafajfkuj správné věty. Nesprávné označ křížkem:

1. Mladík nikdy neslyšel o božích přikázáních.

2. Měl mnoho peněz.

3. Miloval své peníze více než pána Ježíše.

4. Odešel od pána Ježíše velmi šťastný.

úroveň 1

4. příběh bohatý mladík
O čem je příběh: pán Ježíš vždy na prvním místě Přečti si: 

Marek 10,17-23
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