
1. PŘÍBĚH:   Bůh posílá svého Syna, Ježíše
O čem je příběh:            Narození Ježíše

Vyplň následující údaje:  
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

Vedoucí skupiny:

biblické příběhy pro nejmenší

Kde ses narodil/a? Možná doma nebo v  porodnici.  Většina 
z nás se narodila v přítomnosti doktorů a sestřiček, kteří 
dohlíželi, aby všechno proběhlo v pořádku.

Když ale přicházel na svět Ježíš, všechno bylo jinak.

Římský vládce chtěl vědět, kolik lidí žije v jeho říši, 
a tak přikázal, aby se každý vrátil do místa, kde se narodil, 
a tam se nahlásil.

Josef s Marií museli cestovat z Nazaretu do Josefova rodného města – Betléma.
A právě ve chvíli, kdy dorazili do Betléma, se narodil Ježíš. Daleko od domova, bez ložnice nebo alespoň 
postele, bez doktorů a sester přišel na svět Ježíš, Boží Syn.

Dej tato slova na správná místa ve větě:

JESLE   HOSTINEC   PLENKY

Marie zabalila Ježíše do  P __ __ N __ K  a položila do  J __ S L __ ,  protože 

v  H __ ST __ NC __  pro ně nebylo místo.

PŘEČTI SI:
Lukáš 2,1-7
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Vybarvi obrázek.
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Biblické příběhy pro nejmenší

Když se narodil Ježíš, oznámili to andělé nejprve pastýřům.

Vybarvi obrázek a tři zvláštní jména, která andělé použili pro Ježíše:

        „Dnes se vám narodil 

  

   váš 
   

  a .

“

Potom se k nim připojil veliký zástup andělů a všichni chválili Boha za narození Pána Ježíše. Pastýři se dozvěděli, že dítě 
se narodilo v Betlémě a že ho najdou, jak leží v jeslích zabalené do plenek.

V jakém městě se Ježíš narodil?

v B __ T L __ __ __ .
Andělé se vrátili do nebe a pastýři se rozhodli, že se půjdou na děťátko podívat.

2. PŘÍBĚH:  Bůh posílá Ježíše, Zachránce
O čem je příběh:        Andělé se ukázali pastýřům

PŘEČTI SI:
Lukáš 2,8-15
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Když pastýři uslyšeli dobrou zprávu 
o Ježíši, nemohli se dočkat, až ho uvidí 
na vlastní oči. A tak se spěšně vydali 
na cestu. Miminko našli přesně tak, 
jak to říkali andělé.

Takovou věc si nemohli pastýři nechat 
pro sebe! Každému, koho potkali, 
vyprávěli, co viděli a slyšeli. Všichni nad 
tou zprávou žasli!

Marie s Josefem museli být překvapení 
z toho, co jim pastýři vypověděli. Marie 
velmi přemýšlela o všem, co se stalo.

Zakroužkuj správnou odpověď:

Kdo spěchal, aby viděl dítě?

Marie   Josef   pastýři

Kdo o těchto věcech velmi přemýšlel?

Marie   Josef   pastýři

V tento den zažili pastýři úžasné věci! Od chvíle, co spatřili Ježíše, se pro ně všechno změnilo!

I my se změníme, jakmile poznáme Pána Ježíše jako svého Zachránce. Náš život už nikdy nebude stejný!

poznejBibli
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3. PŘÍBĚH:   Pastýři hledají Ježíše
O čem je příběh:     První návštěva u děťátka PŘEČTI SI:

Lukáš 2,16-20
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Body (Vyplní vedoucí skupiny)

1. PŘÍBĚH: 

2. PŘÍBĚH:

3. PŘÍBĚH:

4. PŘÍBĚH:

Celkem:

Celkový součet:   
   

www.PoznejBibli.cz

Od narození Ježíše uběhlo 30 let. Jan Křtitel teď připravoval lidi na příchod Pána. Žil v poušti, 
jedl kobylky a včelí med. Věděl, že Ten, který má přijít, je důležitější než on sám. Jan pokřtil Ježíše 
v řece Jordán. Nerozuměl však tomu, proč NĚKDO tak vzácný potřebuje křest.

Ačkoliv byl Ježíš dokonalý a nepotřeboval odpuštění, nechtěl, 
aby to vypadalo, že je pyšný nebo že se povyšuje nad ostatní. 
Tím, že se nechal pokřtít, postavil se Ježíš na stejnou úroveň 
s hříšnými lidmi, jako jsem já nebo Ty!

Ježíš, Boží Syn, se opravdu ponížil, a to tak, že se nechal 
ukřižovat, aby nám mohly být odpuštěny hříchy a abychom se 
mohli přátelit se samotným Bohem.

Dnes, téměř o 2 000 let později, znají a milují Pána Ježíše miliony lidí. Znáš ho a miluješ ho jako 
svého Zachránce a Pána?

Odpověz  ANO  nebo  NE:

Pán Ježíš potřeboval odpuštění. 

My potřebujeme odpuštění.
  pro nejm

enší

4. PŘÍBĚH:  Jan křtí Ježíše
O čem je příběh:      Ježíš u řeky Jordán PŘEČTI SI:

Marek 1,1-9
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