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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

c2

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Muž z biblického úryvku žil ve městě Jericho a vybíral tam daně. Některé bible ho
nazývají publikánem, jiné používají již novější termín - výběrčí daní.

O: Napiš jeho jméno:

Svým způsobem byl ve své práci velice úspěšný.

O: Přečti si 2. verš a napiš dva důvody
k této domněnce:

Výběrčí daní byli obvykle velice neoblíbení, protože nebyli poctiví a vybírali od lidí víc
peněz, než bylo zapotřebí. Také se na ně nahlíželo jako na zrádce, protože pracovali 
pro nenáviděné Římany. Zacheus byl tímto pohrdáním už očividně znechucený a toužil
po novém, lepším životě.

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

Toužil vidět Ježíše.

Protlačil se davem, aby mohl s Ježíšem promluvit.

Protože byl malé postavy, bylo pro něj těžké Ježíše zahlédnout.

Vylezl na dub, aby se před Ježíšem ukryl.

Vylezl na fíkovník, aby Ježíše viděl.

1. Lekce Setkání v Jerichu
Přečti si:

Lukáš 19,1-10
Klíčový verš:
Lukáš 19,10

/ 1

/ 5

/ 2

Byl....

Byl....



Možná, že si Zacheus říkal, jestli by si Ježíš vůbec někoho, jako je on, někoho hříšného a všemi
nenáviděného, vybral za svého následovníka. A velmi brzy to zjistil!

O: Napiš, co mu Ježíš řekl, když se zastavil u stromu:

Tato slova nás učí, že nás Pán Ježíš miluje, i když hřešíme. chce nás změnit, pokud se upřímně
odvrátíme od svých hříchů. 

Zacheus se nyní musel rozhodnout, co Ježíši odpoví. Má ho POSLecHNOUT nebo IGNOROVAT?

O: Vypiš verš, který nám říká, co udělal:

Bylo to moudré rozhodnutí! Už jsi ho přijal/a jako svého Spasitele a Pána? (čti Jan 1, 12)

Toho dne došel Zacheus ve svém životě na křižovatku. Slova 8. verše nám dokazují, že se změnil.
Teď, když byl následovníkem Pána Ježíše, se choval jinak. Pán Ježíš přijal a „zachránil“ výběrčího
daní (viz 9. a 10. verš).

O: Osmisměrka:

Přečti si verš 8 až 10. Najdi odpovědi k následujícím otázkám a odpovědi pak zaškrtni 
v osmisměrce:

1. Jakou část ze svého majetku Zacheus slíbil vrátit?

2. Jak Zacheus Ježíše oslovil, když k němu mluvil?

3. co Ježíš řekl, že přišlo do Zacheova domu?

4. Jací lidé měli něco získat díky Zacheovu slibu?

5. Jak Ježíš pojmenoval sám sebe? (2 slova)

6. Čí syn byl podle Pána Ježíše Zacheus?

O: Vypiš klíčový verš:

ceLkeM:
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JMÉNO:
c2poznejBibli

biblické příběhy pro děti

V předchozí lekci jsme viděli, jak Židé nenáviděli výběrčí daní. V této lekci si připomeneme, že
neměli rádi ani další skupinu lidí.

O: Přečti si 9. verš a napiš, co to bylo za skupinu:

Tentokrát Ježíš procházel Samařím a došel do 
jednoho města.

O: Do jakého města?

Židé těmito lidmi opovrhovali a nechtěli s nimi nic mít, protože byli míchané rasy a neměli
čistě židovskou krev. Ale Pán Ježíš byl jiný. On miluje všechny, nezáleží mu na barvě pleti ani
na rase. Podívejme se, jak se Samaritánkou jednal.

O: Škrtni  všechna slova,  která do vět nepatří:

Protože byl Pán Ježíš unavený, sedl si ke  STROMU / ŘECE / STUDNI.

Přišla žena, která

HLEDALA ZTRACENOU OVEČKU / CHTĚLA  NAČERPAT VODU / SI CHTĚLA VYPRAT PRÁDLO.

Ježíš ji poprosil  O VODU / ABY ŠLA PRYČ / O JÍDLO.

Jeho žádost ji překvapila, protože byl SAMARITÁN / ŽID / ŘÍMAN

a ona byla  SAMARITÁNKOU / ŘEKYNÍ / ŽIDOVKOU.

Byla docela zmatená, když jí řekl, že jí může dát

SPOUSTU PENĚZ / ŽIVOU VODU / VZÁCNÝ PARFÉM.

chtěl, aby pochopila, že má pro ni dar, který by zcela uspokojil potřeby jejího nitra. Získala by
tím věčný život. Tím darem byl samozřejmě ON sám. Otázkou bylo: Přijme ho a zcela mu
uvěří? Rozhodně se o jeho dar velice zajímala!

O: Napiš, co řekla v 15. verši:

S  __  __  __  __  __  __  __  __  I

2. Lekce Setkání u studny
klíčový verš:

Jan 4,29
Přečti si:

Jan 4,5-30
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ceLkeM:

O: Potom Pán Ježíš změnil téma.

koho měla zavolat?

Jaké překvapení to pro ní muselo být, když jí Pán Ježíš přesně řekl podrobnosti o jejím životě! Věděl
o ní úplně všechno! Byla si jistá, že se setkala s někým velmi důležitým!

O: Jak ho popsala? (verš 19)

O: Doplň do věty chybějící písmena (verš 25):

„Ježíš je M _ _ _ _ Š zvaný k _ _ _ _ _ S.“

Tato dvě slova (významově podobná) jsou tituly pro Spasitele, kterého Bůh slíbil poslat. 
Ježíš ženě řekl, že je skutečně tím Spasitelem.

O: Napiš, co jí řekl v 26. verši:

O: Odpověz na otázky:

kdo přišel, když spolu mluvili?    

Proč byli učedníci tak překvapeni?    

kam žena odešla?    

co u studny nechala?

O: Vypiš klíčový verš, který vysvětluje, co řekla lidem ve městě:

Všemi opovrhovaná Samaritánka byla přesvědčená, že jeho tvrzení, že je Mesiáš (kristus), bylo
pravdivé. Ve svém srdci mu uvěřila. Přijala „živou vodu“, kterou jí slíbil. Věříš i Ty? Přijal/a jsi ten 
„Boží dar“, kterým je věčný život skrze našeho Pána Ježíše krista? (Římanům 6,23)
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Určitě každý rok rádi oslavujete své narozeniny. Rádi
dostáváte narozeninová přání a dárky. Možná také pořádáte
oslavu s dortem a svíčkami!

V biblickém úryvku Pán Ježíš vysvětluje, jak se člověk může
„znovu narodit“.

O: Napiš jméno člověka, s kterým Pán Ježíš mluvil (verš 1), a jednu informaci
o tomto člověku:

Pán Ježíš mu opakovaně zdůraznil, že je nezbytné, aby se „ZNOVU NARODIL“, pokud chce být
v „Božím království“.

O: Vyber jeden verš, kde to Pán Ježíš tvrdí, a vypiš ho (máš na výběr z několika veršů): 

Nikodém byl pěkně zmatený. Opravdu Ježíš říkal, že se musí stát znovu miminkem a narodit se
tak, jak už se jednou narodil?

O: Napiš číslo verše, ve kterém Nikodém tento problém řeší:

To je samozřejmě nesmysl! co měl ale Pán Ježíš na mysli, když říkal „znovu se narodit“?
Přemýšlej! co se stalo, když ses narodil/a? Odpověď zní – ZAČAL/A JSI ŽÍT! když se někdo
„ZNOVU NARODÍ“, přijme NOVÝ ŽIVOT, který je jiný než ten přirozený, jiný než ten, který jsme
získali od našich rodičů.

O: Jaké slovo v 16. verši popisuje tento nový život?

Takže být „ZNOVUZROZeNÝ“ znamená získat „BOŽÍ ŽIVOT“, který je mnohem lepší a trvá
navěky. Bůh nám ho nabízí jako dar, tedy zadarmo. (Římanům 6, 23)

JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro děti

3. Lekce Setkání v noci
klíčový verš:

Jan 3,16
Přečti si:

Jan 3,1-16

c2
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Bůh nám dá věčný život za JeDNÉ jediné podmínky. Najdeš ji v 15. a 16. verši. 

O: Napiš, co od nás Bůh žádá:

Pamatuješ si na starozákonní příběh, který Ježíš
Nikodémovi připomenul? (Znovu si ho přečti 
v Numeri 21, 4-9.) Mojžíš vyzdvihl hada na kůl a
Izraelité, kteří byli uštknuti, získali nový život tím, 
že se na hada podívali. Pán Ježíš byl vyzdvižen na
kříž, a proto dnes můžeme získat VĚČNÝ ŽIVOT 
(to znamená znovu se narodit). Musíme v něj však
celým srdcem věřit.

O: Vypiš klíčový verš:

O: křížovka:

Vodorovně:

1. co Bůh tolik miloval?
2. Nikodém řekl, že Pán Ježíš je jedním z nich. (verš 2)
3. kdy se Ježíš setkal s Nikodémem?
4. Jedno slovo pro zázračný skutek.
5. Starozákonní postava, kterou Pán Ježíš zmínil.
6. co Mojžíš vyvýšil na kůlu.

Svisle:

7. Jaký život dostaneme, když uvěříme v Pána Ježíše?
8. Toto slovo znamená „někam se dostat“. (verš 5)
9. Skupina Židů, ke které Nikodém patřil.
10. když jsme znovuzrozeni, narodili jsme se z …. (verš 5)

ceLkeM:
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Narodit se slepý! Jaká tragédie! Ale Pán Ježíš s ním měl slitování. Použil svou moc a vrátil mu
dokonalý zrak.

O: Zaškrtni následující tvrzení – pravdivá fajfkou a nepravdivá křížkem:

❑ Muž byl žebrák.

❑ Pán Ježíš na něho plivnul.

❑ Udělal bláto a dal mu ho na oči.

❑ Poslal ho do rybníku Bethesda.

❑ když muž uposlechl Ježíšovy pokyny, začal normálně vidět.

Jak šťastný musel muž být, když mohl poprvé vidět lidi
a věci kolem sebe. Ale ne všichni z toho měli radost.
Brzy to vyvolalo hořkou diskuzi o tom, jestli je Pán Ježíš
dobrý nebo ne.

O: Přečti si 13. – 17. verš a napiš odpovědi 
k těmto otázkám:

Jak se nazývali židovští představení, kteří se dohadovali?

Proč si někteří z nich mysleli, že Ježíš není od Boha?

Proč jiní říkali, že nemůže být hříšník?

co muž, který byl slepý, řekl v 17. verši o Pánu Ježíši?

Vidíme, jaké neshody panovaly ohledně osoby Pána Ježíše. I dnes je to stejné. Někteří jsou
„PRO“ něj, jiní „PROTI“. Možná si říkáš: „Záleží na tom vůbec?“ Přečti si, co o tom říká 
Jan 3,36. která část verše platí pro Tebe?

Židé začali spekulovat, že se ten člověk ve skutečnosti nenarodil slepý.

O: koho se na to zeptali?

JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro děti

4. Lekce Setkání se slepcem
klíčový verš:

Jan 9,25
Přečti si:

Jan 9,1-38

c2
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Lekci vraťte zpět na adresu:

Poznámky:
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

celkem:

celkový součet:

c2

Nicméně dohady o Pánu Ježíši neustávaly. Farizeové dělali všechno pro to, aby
slepec řekl o Pánu Ježíši, že je hříšník. Ale on to neudělal.

O: Vypiš z klíčového verše, co na to bývalý slepec odpověděl:

O: Brzy nato už byl v tvrzení o Pánu Ježíši odvážnější. Opiš 33. verš:

Následkem toho bylo, že židovští představení vykázali slepce ze synagogy (22. 
a 34. verš). Zjistil, že není vždycky jednoduché věřit v Pána Ježíše a veřejně se
k němu před ostatními hlásit. Avšak v době, kdy o něj nikdo jiný nejevil zájem, se
Pán Ježíš stal jeho OPRAVDOVÝM PŘÍTeLeM, protože za ním přišel a pomohl mu
porozumět a uvěřit.

O: Vlastními slovy popiš, co se stalo ve verši 35 – 38:

když Pánu Ježíši upřímně odevzdáme svůj život, můžeme se také spolehnout, že
nás bude podporovat a pomáhat nám.

O: Abys mohl/a dokončit tuto lekci, dopiš na vyznačenou linku jména osob, 
které řekly následující:

úroveň
3

ceLkeM:

/ 2

/ 1

/ 3

/ 4

Je dospělý; ptejte se jeho. Pane, já věřím.

Víme, že tento muž je
hříšník.

Já jsem Světlo světa.

www.PoznejBibli.cz


