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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

e-mail:

Vedoucí skupiny:

B12

poznejBibli
biblické příběhy pro mladé

Další doporučená čtení: • Izaiáš 7,14 a 9,6 • Jan 1,6-14
• 2. korintským 8,9

Dějiny celého světa jsou spojeny s narozením Ježíše, Božího Syna. Souvisí s tím naděje
každého člověka, že se dostane do nebe. Proto bylo oznámení anděla Gabriela tak
důležité. 

O: Odpovědi najdeš v Lukáši 1,26-38:

Marii se mělo narodit ... . D..................................

Měl sestoupit na Marii. D..................   S...................

co měl Ježíš činit nad domem Jákobovým?  k..................................

U Boha není nic … . N..................................

Marie řekla, že je Pánova … S..................................

Anděl Gabriel způsobil, že Marie byla … R..................................

Byla vybrána Bohem. M..................................

Přinesl zprávu. A..................................

Mariino dítě bude nazýváno … Nejvyššího. S..................................

Zaslíbení bylo naplněno. Zpráva, kterou přinesl anděl Gabriel Marii, se vyplnila přesně
tak, jak bylo předpovězeno. Nebylo to jednoduché ani pro Marii ani pro Josefa. Nejspíš
museli čelit neporozumění ze strany příbuzných a přátel, kteří nevěřili, že dítě bylo
zplozeno Duchem Svatým, tedy bez zásahu jiného člověka.

O: To potvrzuje klíčový verš. Napiš, co anděl řekl:

1. Lekce Vánoční zázrak
Narodil se Syn Přečti si:

Lukáš 1,26-38
a 2,1-7

Klíčový verš:
Lukáš 1,35

/ 9

/ 2



ceLkeM:

Na rozkaz římského vůdce museli Josef s Marií těsně před
narozením dítěte odcestovat na jih do jiného města.

O: Označ na mapě místa zmiňovaná ve druhém
biblickém úryvku:

O: Vyplň „Zprávu cestovního agenta“:

O: Vyhledej a vypiš 2. korintským 8,9:

O: Vysvětli VLASTNÍMI SLOVY, jak se naplnila slova z 2. korintským 8,9 při narození Ježíše:

/ 1

/ 3

/ 4

/ 1

Jezero 
Galilejské

N __________

G __________

B __________

J __________

Jeruzalém

Zpráva 

Důvod k cestě:

Z nařízení__________________________________________________.

Všichni byli povinni ______________________________________________.

Proč Betlém?

Protože Josef___________________________________________.

Ubytování

Žádné volné místo v ______________________________________________.

Dětská kolébka byly ______________________________________________.

Dítě bylo zabaleno do ______________________________________________.
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JMÉNO:
B12poznejBibli

biblické příběhy pro mladé

Další doporučená čtení: • Jan 14,27 • Římanům 5,1 • efeským 2,17

Narození dítěte oznamujeme příbuzným a kamarádům často tím, že pošleme oznámení. 
když se narodil Pán Ježíš, bylo jeho narození ohlášeno zcela jiným způsobem!

O: Vyškrtni nesprávná slova v následujícím odstavci:

když měl Bůh v úmyslu oznámit světu narození svého Syna, poslal
krále/anděly/kněze. Ti se rozhodli zprávu sdělit   pastýřům/knížatům/výběrčím daní,

kteří se starali o velbloudy/osly/ovce na polích. Tito muži se 
vyděsili/zaradovali/rozhněvali,  protože nebylo obvyklé setkat se s anděly.

Novina, kterou měli uslyšet, byla skutečně dobrá.

O: co byla ta „veliká radost pro všechny lidi“?

Dítě, které se narodilo, mělo mnoho jmen a titulů.

O: Podívej se na následující verše. Dozvíš se víc o třech jménech, která zmínili andělé:

Zachránce:     Přečti si Matouš 1,21 a napiš, proč je titul „Zachránce“ velmi výstižný:

kristus:     kristus znamená – „Pomazaný.“ Přečti si Jan 17,3. kdo poslal krista?

Pán (nebo Mistr):     Přečti si Filipským 2,9-11. kdo bude vyznávat, že Ježíš je Pán?

Tato jména a tituly nám pomáhají porozumět, že dítě toho dne narozené se od nás ostatních
velmi lišilo. Uvědomuješ si, že Ježíš byl poslán, aby se stal Tvým Spasitelem? Už jsi ho někdy
prohlásil/a za Pána svého života?

2. Lekce Vánoční zázrak
Ohlášení Spasitele Klíčový verš:

Lukáš 2,11
Přečti si:

Lukáš 2,8-20

/ 2

/ 2

/ 2

/ 2

/ 1
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ceLkeM:

O: Osmisměrka: 

1. kdo přišel, aby se setkal s novorozencem? 
2. kde se mělo dítě nacházet? 
3. Andělé řekli, „S _ _ _ _ Bohu“. 
4. kam se andělé vrátili? 
5. kdo přemýšlel o těchto věcech?
6. Od koho muži obdrželi zprávu? 

O: Rozlušti šifru a vypiš, co andělé řekli:

V tehdejších dnech nebyli pastýři považováni za vážené občany. Bůh se přesto rozhodl ohlásit
narození Pána Ježíše právě jim! 

Dostalo se jim velké výsady. Byli první, kdo slyšeli a mohli
šířit dál zprávu o příchodu Ježíše, Spasitele, na tento svět. 

O: Podívej se do 1. korintským 1,26-29 a VLASTNÍMI 
SLOVY vyjádři, jakým lidem se dává Pán Bůh poznat:

O: Podívej se do Lukáše 2,18 a VLASTNÍMI SLOVY popiš, 
jak ostatní reagovali na novinu od pastýřů:

I my máme výsadu – můžeme oznamovat lidem kolem nás dobrou zprávu, které jsme stejně jako
pastýři uvěřili.  

Pokud jsi uvěřil/a, že Ježíš je kristus a vyznal/a jsi ho jako svého Pána, pak o tom sám/sama budeš
chtít druhým lidem říkat.

/ 6

/ 1

/ 2

/ 2
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JMÉNO:
B12poznejBibli

biblické příběhy pro mladé

Další doporučená čtení: • Izaiáš 60,1-3 • Žalm 72,10 a 11 
• Zjevení 5,11 a 12

když se v rodině narodí dítě, každý o něm chce všechno vědět. 

Také král Herodes chtěl od mužů hledajících narozeného krále zjistit všechno. 

O: Odpověz na otázky, které mohl Herodes klást:

kdo jsou tito muži?

Odkud přišli?

co je přivádí z takové dálky?

co mají v plánu, až najdou nového krále?

kam by měli teď jít?

Pocestnými byli mudrci, kteří studovali hvězdy. Jejich studie je přivedly k narození
významného krále. Domnívali se, že tento král by se měl narodit v paláci. Jak se mýlili!

O: Popiš, jak se cítil Herodes a další lidé v Jeruzalémě, když se dozvěděli tuto novinu:

Zcela jinak než pastýři. král Herodes nebyl ani trochu potěšen zprávou o narození Pána Ježíše.
Nejspíš si myslel, že „nový král“ by mohl převzít jeho trůn. Proto začal plánovat, jak se ho
zbaví!

V Matouši 2,13-18 si přečti, co Herodes zosnoval, aby zabil Pána Ježíše.

Ani dnes mnozí nevítají Pána Ježíše. Přesto chce být králem Tvého života. Dovolíš mu, 
aby Ti vládl?

Ačkoliv nebyly Pánu Ježíši ještě ani dva roky, mudrci věděli, že je velmi vzácný. 
V jejich očích byl králem.

O: když Pána Ježíše našli, jaké tři věci udělali? (11. verš)

Jak se jmenuje?kolik váží?
Je to kluk

nebo holka?
Jak je mamince?

3. Lekce Vánoční zázrak
Uctění vládce Klíčový verš:

Matouš 2,11
Přečti si:

Matouš 2,1-12

/ 1

/ 3

/ 5

1.

2.

3.
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ceLkeM:

O: Vypiš klíčový verš:

O: křížovka:

1. Herodes povolal … a … .

2. Čím byli vedeni mudrci? 

3. Jeden z darů mudrců.  

4. Další dar. 

5. A ještě další dar! 

6. Označení člověka, který je citován v 6. verši … . 

O: Podívej se na následující verše a VLASTNÍMI SLOVY vyjádři, co můžeš dělat, abys poctil/a 
Pána Ježíše stejně jako mudrci:

Jan 6,29

Jan 13,34

Jan 14,15

/ 6

/ 1

/ 1

/ 1

/ 2

A

U

Ě

Z

O

-6-



JMÉNO:
B12poznejBibli

biblické příběhy pro mladé

Další doporučená čtení: • Izaiáš 40,1-5 • Židům 2,1-4 • 1. Petr 1,10-12

Zvláštní události, jako jsou prázdniny, Vánoce nebo narozeniny, vždycky
očekáváme netrpělivě. Zdají se být tak daleko. „Dočkám se jich vůbec?“ 
říkáš si. A pak ten den konečně přijde! 

Simeon a Anna čekali téměř celý svůj život na jednu významnou událost.
Věděli, že k ní dojde, protože o ní četli v Písmech, ve Starém zákoně. Věděli,
že Bůh dodrží svůj slib. Duch Svatý sdělil Simeonovi, že nezemře, dokud
nespatří krista.

(Jiné označení pro krista je Mesiáš.)

O: Najdi jedno ze starozákonních zaslíbení, které Simeon musel dobře znát (Izaiáš 9,5). 
Vypiš všechna jména nebo tituly, které toto dítě mělo obdržet:

Ten, na kterého Simeon tak dlouho čekal, přišel! Ten velmi dlouho zaslíbený Mesiáš se
narodil! Simeon ho spatřil na vlastní oči. Není divu, že chválil Boha.

O: Podrobně vyplň Simeonův  profil:

4. Lekce: Vánoční zázrak 
Spasení! Klíčový verš:

Izaiáš 7,14

/ 5

/ 5

Přečti si:
Lukáš 2,25-40

Simeonův
profil

kde žil?

Jaká slova vystihují jeho charakter?

co ho přimělo jít do chrámu?

koho vzal do náručí?

co udělal potom?
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Lekci vraťte zpět na adresu:Poznámky:

O: Doplň slova do Simeonovy modlitby a zaškrtni je v osmisměrce:

„Mé __________ spatřily tvé spasení... 

- __________ ke __________ národům 

a __________ tvého lidu Izraele.”

Simeon nebyl jediný, kdo dychtivě očekával 
Mesiáše. Prorokyně Anna sloužila Bohu 
po mnoho let a také byla naplněna radostí, 
když spatřila Pána Ježíše.

O: Z jakého kmene pocházela?

O: Jak trávila všechen svůj čas?

O: co dělala, když uviděla dítě?

Stovky let před narozením Pána Ježíše slíbil Bůh, že pošle Spasitele. Nyní přišel! 
Bůh své sliby vždy dodrží.

O: Vypiš klíčový verš a přečti si Matouš 1,22-23:

V těchto studiích jsme viděli, že pastýři, mudrci, Simeon, Anna a v neposlední řadě
Marie a Josef přivítali narození Pána Ježíše s nadšením. Na některé lidi, například
krále Heroda, však měla tato zpráva opačný účinek. A Ty? Těší Tě, že se narodil?
Už jsi mu poděkoval/a, že přišel na tento svět, a požádal/a ho, aby se stal Tvým
Spasitelem? Proč to neudělat o těchto Vánocích?

Veselé Vánoce!

„A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa.“ 
1. Janův 4,14

úroveň
4

ceLkeM:

/ 4

/ 3

/ 3
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. studie:

2. studie:

3. studie:

4. studie:

Včasné odevzdání:

Úprava:

celkem:

celkový součet:

B12
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