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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

e-mail:

Vedoucí skupiny:

B12

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

kdybys zjistil/a, že do místa Tvého bydliště přijede někdo slavný, ale nevěděl/a bys
přesně kdy, určitě by ses snažil/a zjistit co nejvíce informací, aby ses na návštěvu
náležitě připravil/a. Židé věděli, že má přijít velmi důležitá osoba – Mesiáš (nebo
kristus) –, ale nevěděli kdy. Proroci žijící dlouhá staletí před ním o něm psali, a tak si
Židé o jeho příchodu mohli všechno přečíst. Stejně jako Ty v dnešním biblickém úryvku.

O: Doplň chybějící písmena (a, e, i, o, u). Objevíš jedno z těchto proroctví:

N__b__ť       s__       n__m       d__t__       n__r__d__ ,       b__d__
n__m       d__n       S__n.

O: Vyplň rámečky a označ na mapě oblasti, kam měl Mesiáš přijít:

Oblast:

Řeka:

1. lekce Vánoční radost! 
Boží zaslíbení Přečti si:

Izaiáš 9,1-7
a Micheáš 5,2

Klíčový verš:
Izaiáš 9,6
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Mrtvé moře



O: Mesiáš měl mnoho jmen nebo titulů.
Zakroužkuj v osmisměrce jména z biblického úryvku:

Podivuhodný rádce
Mocný Bůh
Otec věčnosti
kníže pokoje

Zbylá písmena popořadě (zleva doprava) tvoří jiné
jméno pro Mesiáše. Napiš to jméno sem:

__ __ __      __ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __ 

O: Jak dlouho bude Mesiáš vládnout? Podtrhni správnou odpověď:

30 dní       30 let       navždy

O: Na čí trůn usedne? Zatrhni správnou odpověď:

Eliáše  ❑ Davida  ❑ Mojžíše  ❑

O: Podívej se do Micheáše 5,1 a napiš jméno malého města v Judeji, 
ze kterého bude tento Vládce pocházet:

O: Podle Izaiáše 9,1 doplň odpovědi do mřížky:

1. kdo uvidí světlo?
2. co dělal lid v první řádce tohoto verše?
3. V čem chodí tento lid?
4. Jaké bude světlo, které uvidí?
5. Tito lidé žili v zemi jakého stínu?

když žil Pán Ježíš na této zemi, řekl o sobě, že je světlo světa (viz Jan 8,12).

My víme, že Pán Ježíš je Mesiáš neboli zaslíbený Spasitel. Jeho narození slavíme o Vánocích.
Přestože Židé Mesiáše očekávali, mnozí z nich nepochopili, že je to sám Ježíš. Ani dnes mnozí
nechápou, že kristus by měl být středem vánočních oslav a měl by zaujímat první místo v jejich
srdci a v jejich životech.

celkeM:
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JMÉNO:
B12poznejBibli

biblické příběhy pro děti

Asi by Tě hodně překvapilo, kdyby se Ti najednou zjevil anděl!? Bůh si vyvolil mladou
židovskou dívku, aby se stala matkou jeho syna, a proto k ní poslal anděla. Ten jí pověděl 
o dítěti, které se jí narodí.

O: Podívej se na 26. a 27. verš a podtrhni správné odpovědi na následující otázky:

Jak se anděl jmenoval? Michael / Gabriel / David
Jak se jmenovala mladá žena? Marie / Alžběta / Anna
kde žila? Jeruzalém / Nazaret / Betlém
kdo se měl stát jejím mužem? Áron / Zachariáš / Josef

O: Napiš SVÝMI SlOVY, jak se asi Marie cítila, když k ní anděl promluvil (29. verš):

O: Marie a anděl spolu rozmlouvali. Vyplň pod každou bublinu „Marie“ nebo „Gabriel“
podle toho, kdo mluví:

2. lekce Vánoční radost! 
Mariino překvapení! Klíčový verš:

lukáš 1,32
Přečti si:

lukáš 1,26-38
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Porodíš syna. Jsem služebnice
Páně.

Hospodin s tebou.

Jak se to stane?

Neboj se!

Dáš mu jméno
Ježíš.

Ať se mi stane
podle tvého slova.



celkeM:

Gabriel řekl Marii, jak se má dítě jmenovat.

O: Použij následující klíč. Doplň háčky a čárky. Zjistíš, co řekl:

a e i o u d m n s j z J
a   e   i   o   u   d   m   n   s   j   z   J

d a s m u j m e n o J e z i s
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Mariino dítě se mělo stát výjimečnou osobou.

O: Vypiš klíčový verš:

O: Přečti si 32. a 33. verš a rozlušti slova:

Dítě se jednou stane LRKÁME __ __ __ __ __ __ jako David.

Bude DVÁNULTO __ __ __ __ __ __ __ __ navždy.

Marie byla připravena porodit Božího Syna. Gabriel jí řekl, že „u Boha není nic nemožné”.

O: Začni písmenem „U“ a vyhledej slova 37. verše.
Písmena spoj čarou. Všechna slova na sebe navazují:

Vypiš slova:

Židé očekávali Mesiáše. Teď Marie věděla, že se stane matkou Mesiáše. Věřila tomu, co jí Bůh řekl,
a přijala Boží plán pro svůj život. Měl to být jeden z největších zázraků, který se kdy stal! 
Jsi i Ty připraven/a věřit Božímu Slovu a přijmout jeho Syna jako svého Spasitele? Jsi připraven/a
přijmout plán, který má s Tvým životem? 
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Bůh řekl, že Mesiáš se narodí v Betlémě. Marie s Josefem však žili v Nazaretu, tedy přes 
110 km daleko. když se césar Augustus rozhodl, že spočítá, jak velké je jeho impérium,
pomáhal vlastně nevědomky Božímu plánu! Marie a Josef museli putovat do Betléma, 
aby se dali zapsat. Během jejich pobytu se dítě narodilo. Betlém bylo přesně to místo, 
kde se měl narodit Mesiáš, což Bůh předpověděl před 700 lety.

O: Za každou větou zakroužkuj příslušné písmeno podle toho,
jestli je věta pravdivá nebo není:

PRAVDA NEPRAVDA
každý se musel jít dát zapsat do svého města. k O
Josef putoval z Betléma do Nazaretu. U R
Josef byl potomek Davida. I M
Marie šla s Josefem. S R
Dítě se narodilo v Nazaretu. O T
Byl to Mariin první syn. U B
V hostinci nebylo místo. S l

Jaké slovo tvoří zakroužkovaná písmena?
__ __ __ __ __ __ __

O: který verš nám říká, kam Josef šel?

který verš nám říká, že Marie šla s ním?

který verš nám říká, že Betlém je město Davidovo 
nebo že se tam král David narodil?

který verš nám říká, že dítě bylo položeno do jeslí?

O: kŘÍŽOVkA:

1. Jak se jmenoval vládce, který vydal
nařízení ke sčítání lidu?

2. V jaké oblasti byl Quirinius správcem?
3. V jaké oblasti se nachází Nazaret?
4. V jaké oblasti se nachází Betlém?
5. Nebylo tam pro ně místo. 

(slovo v 1. pádě)
6. Marie do nich zavinula dítě.
7. Marie tam dítě položila. 

(1. pád)

JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro děti

3. lekce Vánoční radost! 
Ježíšovo narození Klíčový verš:

2. korintským 8,9
Přečti si:

lukáš 2,1-7

B12
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Verš:

Verš:

Verš:

Verš:
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O: Vypiš klíčový verš:

Přestože se Ježíš narodil jako dítě, byl to Boží Syn a přišel z nebe na zem. Narodil se, aby se stal
člověkem a zemřel. Přišel na svět do chudých poměrů - Marie ho musela položit do jeslí, což je
místo, kam se dává zvířatům krmení.

O: Proč nemohli zůstat v hostinci? Napiš první písmeno každého obrázku:

O: Podle následujícího klíče vylušti, co Bůh udělal (háčky a čárky doplň sám/sama):

a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6, g=7, h=8, i=9, j=10, k=11, l=12, m=13, n=14,
o=15, p=16, q=17, r=18, s=19, t=20, u=21, v=22, w=23, x=24, y=25, z=26.

11/4/25/26     19/5   22/19/1/11     14/1/16/12/14/9/12     3/1/19    2/21/8

__ __ __ __    __ __   __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __    __ __ __   __ __ __

16/15/19/12/1/12 19/22/5/8/15      19/25/14/1    14/1/18/15/26/5/14/5/8/15      

__ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __    __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    

26 16/1/14/14/25

__ __ __ __ __ __

když Pán Ježíš přišel na tento svět, nebylo zde pro něho místo.

Není místo v Betlémě!
Není místo pro Krále!
Kde jen má svou hlavu složit?
Kde jen místo rychle najít?
„Na kříž s ním!“ zlí lidé křičí!
Vypůjčený hrob mu dali.
Tam však jeho místo není, 
vstal a mrtvý již víc není.
Dnes Král místo také hledá!
V srdci Tvém rád chrám svůj vzdělá.
Nebo místo taky nemáš? 

A dnes? Máš místo ve svém srdci a životě pro Pána Ježíše? 

celkeM:
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V noci, kdy se Pán Ježíš narodil, bylo na polích několik pastýřů. Hlídali svá stáda ovcí. Netušili,
že se v tuto noc stanou slavnými a to na dobu dlouhých staletí. Byli to totiž první lidé, kteří
slyšeli zvěst o narození toho vzácného dítěte!

O: Vyškrtni špatné odpovědi na následující otázky:

co dělali pastýři, když uviděli anděla?

Jedli.          Spali.           Hlídali ovce.

V kterou část dne se to stalo?

V noci.          Brzy ráno.          V poledne.

Marie se polekala, když k ní Gabriel promluvil.

O: Jak se cítili pastýři, když k nim anděl promluvil? Odpověz SVÝMI SlOVY:

O: Srovnej písmena v oblaku a napiš, jakou zprávu přinesl anděl pastýřům:

O: Jaká tři jména nebo tituly použil anděl v souvislosti s Mariiným dítětem?

O: Napiš SVÝMI SlOVY, jak pastýři poznali, že našli správné děťátko:

JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro děti

4. lekce Vánoční radost! 
Zpráva od anděla Klíčový verš:

lukáš 2,11
Přečti si:

lukáš 2,8-20

B12
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lekci vraťte zpět na adresu:

Poznámky:

Vydavatel: www.PoznejBibli.cz, Občanské sdružení Žilinská 4, Praha 4, Žilinská 1835/ 4, 141 00, IČO: 270 29 531.

kontakt:  kurzy@poznejbibli.cz, nedenominační materiál

© Bible Educational Services. P.O. Box 42, Penarth, CF64 3YD. Visit www.besweb.org or phone 01202 873500 for information Registered Charity UK 1096157

Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Včasné odevzdání:

Úprava:

celkem:

celkový součet:

B12

O: Vypiš, co andělé říkali nebo zpívali (viz 14. verš):

O: Do každého čtverečku napiš číslo odpovídajícího obrázku:

❑ si řekli: „Pojďme do Betléma”.

❑ žasli.

❑ nalezli děťátko ležící v jeslích.

❑ při návratu chválili a oslavovali Boha.

❑ všechna ta slova uchovávala 
a zvažovala ve svém srdci.

❑ říkali jiným o děťátku.

O: Vypiš klíčový verš:

Umíme si představit, jakou radost měla Marie, Josef i pastýři, když uviděli
zaslíbeného Božího Syna. Vánoce jsou časem dávání a přijímání dárků, časem
radosti a vděčnosti. Božím největším darem pro nás je Pán Ježíš. Věříš, že je Boží
Syn? Už jsi ho přijal/a jako svého Spasitele?

Proč mu teď nepoděkovat, že přišel na tuto Zem? Poznáš tak skutečnou radost
Vánoc!

Přejeme Ti VESELÉ VÁNOCE!

„Díky Bohu za jeho nepopsatelný dar!“
2. Korintským 9,15

úroveň
3

celkeM:
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1 Pastýři

2 Marie

3 Lidé


