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Velké události se dnes šíří do celého světa díky 
moderním komunikačním prostředkům neuvěřitelně 
rychle. Nemusí nás proto udivovat, že Bůh oznámil 
narození Spasitele ještě předtím, než k němu došlo. 
Udělal to velmi zvláštním způsobem.

O:   Vypiš jména dvou lidí z probíraného úseku, kterým Bůh něco oznámil:

O:     Jaký měli tito dva lidé v té době vztah?

        

O:     Co chtěl Josef udělat, když se dozvěděl, že jeho vyvolená nevěsta čeká dítě?

O:     Co mu řekl anděl, když přemýšlel o svém záměru?

Bůh poučil Josefa, že Spasitel, který se měl narodit, je víc, než kterýkoli jiný člověk. Proto měl vstoupit na 
tento svět velmi zvláštním způsobem.

O:     Jak měl Josef dítě pojmenovat?

  Další doporučená čtení:    
1 Timoteovi 1,15; Židům 1,1-3; 1. Jan 4,14
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1. LEKCE:         Narození Spasitele 
        Poselství andělů KLÍČOVÝ VERŠ:

Matouš 1,21
PŘEČTI SI:

Matouš 1,18-25
 a Lukáš 1,26-38
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O:   Význam tohoto jména je „SPASITEL“. Jednou větou vysvětli, proč je pro něj toto jméno
velmi vhodné:

Všemi těmito událostmi se splnily Boží sliby, které dal svému lidu o celá staletí dříve.

O:   Napiš zde, co předpověděl prorok:

Když se anděl Marii zjevil (Lukáš 1,26-38), oznámil jí řadu důležitých věcí.

O:   Křížovka:

1. Název oblasti (Lukáš 1,26)

2. Město, ve kterém žila Marie.

3. Anděl řekl: „Tvé dítě bude nazýváno Syn ..... .“

4. Marii andělova slova velmi ..... (Lukáš 1,29)

5. Anděl řekl: „Nalezla jsi ..... u Boha.“

6. „Porodíš Syna a dáš mu jméno .... .“

7. Jméno Mariiny příbuzné.

O:   V tajence najdeš jméno anděla, který se ukázal Marii:

Andělovo poselství je pro nás velmi důležité, protože každý z nás potřebuje být zachráněn ze svých hříchů (viz klíčový 
verš). Bůh pro svoji velkou lásku k nám dal svého Syna, aby nás spasil.
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Přijal/a jsi ho s radostí do svého srdce a svého života?
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2. LEKCE:         Narození Spasitele 
                            Příkaz vládce 

              Další doporučená čtení:            
     Přísloví 21,1; Daniel 4,34-35; Filipským 2,5-7
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KLÍČOVÝ VERŠ:
Lukáš 2,7

PŘEČTI SI:
Lukáš 2,1-7
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Velká Římská říše byla po mnoho let ovládána řadou mocných vládců, známých 
jako císaři.  Žili v Římě, městě, které bylo mnoho set kilometrů vzdálené od malé 
země - domova Židů.

O:   Napiš jméno císaře, který vládl v době, kdy se narodil Pán Ježíš:

Aby mohl účinně vybírat daně, požadoval, aby byl každý občan zaregistrován. Vydal proto nařízení.

O:   Vyplň do volných řádků, jak asi takové nařízení vypadalo:

Podle císařova nařízení se lidé museli vrátit 
do místa svého narození. Náš úsek z Lukášova 
evangelia hovoří o dvou lidech, kteří se také 
vydali na cestu.

O:   Jak se jmenovali?

O:   Doplň do mapy:

1. Místo a oblast, ze které cestovali.
2. Místo a oblast, kam se ubírali.

O:   Od kterého krále z židovské historie se odvíjel Josefův původ?

Tomuto králi dal Bůh úžasné zaslíbení.

V ........................................................................................

Komu   ............................................................................

Nařizuje se ..................................................................

Podepsán   ....................................................................

IZRAELSKÁ ZEMĚ

  1.

  2.

Středozemní
moře
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O:   Co Bůh tomuto králi řekl v 2. Samuelově 7,16?

Toto zaslíbení se jednou naplní v Pánu Ježíši.

O:   Napiš důvod, proč mohla být tato cesta (asi 110 km) pro Marii obtížná:

Nesmíme nikdy zapomenout na to, že za těmito 
událostmi byla větší moc než císařova. Bůh sám měl 
plnou kontrolu nade vším, protože se přibližoval 
velký okamžik, kdy měl Boží Syn vstoupit na svět. 
Stovky let předtím Bůh oznámil skrze svého proroka 
Micheáše, že se Spasitel narodí v Betlémě.

O:   Vypiš Micheáše 5,1:

Císař Augustus ve vzdáleném Římě neměl ponětí o tom, že si Bůh použije jeho nařízení k tomu, aby se narození Pána 
Ježíše uskutečnilo v Betlémě přesně tak, jak to určil. Nejenže se Spasitel narodil na pravém místě, ale i v pravý čas. 
Bůh nastavil světové události tak, že byly přesně načasovány k narození Spasitele v pravou chvíli.

O:   Vypiš, co se o tom říká v Galatským 4,4:

Dnešní biblický úryvek zaznamenává velmi jednoduše a přímo, co se v Betlémě stalo.

O:   Přečti si znovu verše 6 a 7 a vypiš klíčový verš. Podtrhni slova, která vysvětlují, proč byl     
      položen do jeslí:

Jak velká to byla událost! Syn Boží přišel z nebe, stal se člověkem a zemřel za naše hříchy. I dnes je připraven 
zachránit všechny, kdo v něj věří. Kéž si pro něj každý z nás udělá místo!

poznej Bibli A12

  4.

  biblické příběhy pro dorost

/3

/1

/2

/2

/3



  

Další doporučená čtení:     
               Jan 5,24; 2. Korintským 6,2

Bezpečný příchod nového dítěte na svět je vždycky příčinou k radosti. 
Zpráva se rychle rozšíří a brzy přicházejí návštěvy s přáním všeho 
nejlepšího a někdy také s dárky.

O:  Kdo byli podle úseku z Lukášova evangelia první lidé, kteří navštívili děťátko Ježíše?

O:  Jak se dozvěděli o jeho narození?

O:  Co právě dělali, když se k nim dostala zpráva o jeho narození?

O:  Přečti si pozorně slova, která řekl anděl, a najdi TŘI TITULY, kterými Ježíše nazval. Vypiš je:

O:  Zde jsou VÝZNAMY těchto tří titulů, ale jsou v nesprávném pořadí. Seřaď je pomocí čísel 1-3:

Svrchovaný vládce

Vysvoboditel z hříchu

Pomazaný

O:  Anděl dal pastýřům dvě informace, podle kterých měli děťátko najít. Které to byly?

Když anděl skončil svoje oznámení, připojil se náhle k velkému zástupu nebeských poslů.

O:  Napiš, co říkali:
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3. LEKCE:         Narození Spasitele 
                           Návštěva pastýřů KLÍČOVÝ VERŠ:

Lukáš 2,11 
PŘEČTI SI:
Lukáš 2,8-20
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Z příběhu o návštěvě pastýřů se můžeme naučit TŘEM důležitým věcem:

1. Je důležité, abychom USLYŠELI o Spasiteli.
Kdyby o něm pastýři neslyšeli, nikdy by se na něj nešli podívat. To je důležité i pro nás.

O:   Přečti si, co je o slyšení Božího Slova (tj. Bible) napsáno v Římanům 10,17. Verš vypiš:

2. Je důležité, abychom JEDNALI podle toho, co slyšíme. 
Pastýři jednali podle toho, co slyšeli.

O:   Napiš (podle verše 15), co si řekli, když od nich andělé odešli:

I my musíme dbát na to, co nám Bůh říká. Slyšet a nejednat podle toho, může mít za následek, 
že se nedostaneme do nebe!

O:   Doplň tuto otázku z listu Židům 2,3:

3. Je důležité udělat RYCHLE to, co nám Bůh říká.

O:   Který verš z biblického úryvku říká, že pastýři neztráceli čas a šli do Betléma?

I my máme mnoho důvodů, proč neotálet s přijetím Pána 
Ježíše. Víme, jak nejistý je náš pozemský život, a také víme, 
že druhý příchod Pána Ježíše je nadosah. Nepromarněme 
příležitost přijít k němu a poprosit ho, aby se stal naším 
Pánem a Spasitelem.

O:   Vypiš zde, co Pán Ježíš řekl v Lukášovi 13,24:

 „Jak bychom tedy...
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O něco později přišli i další návštěvníci, aby viděli Pána Ježíše. Říkává se jim mudrci 
nebo mágové. Byli to muži, kteří se zabývali hvězdami a pozorně sledovali jejich 
pohyby na obloze. Na rozdíl od pastýřů museli cestovat daleko.

O:  Vyplň do ukazatele směr cesty, odkud přišli,
     a město, do kterého vstoupili nejprve:

O:  Čím se řídili na své dlouhé cestě?

Když dorazili do města, ptali se, kde je ten právě narozený židovský král. Tato otázka velmi rozrušila krále, který v té 
době vládl.

O:  Který král to byl?

O:  Jak zareagoval?

Aby mohl král odpovědět na dotazy mudrců, povolal odborníky na staré židovské spisy, kterým říkáme „Starý zákon“.

O:  Jakou od nich král dostal odpověď?

O:  Vypiš verš (z proroka Micheáše), na kterém založili svou odpověď:

Když mudrci dostali potřebné informace, šli dalších 10 km do Betléma. Tam nalezli Josefa, Marii a malé děťátko v domě. 
Klaněli se mu a předložili před něj své drahé poklady.

 4. LEKCE:         Příchod Spasitele
                            Dary mudrců KLÍČOVÝ VERŠ:

Matouš 2,11 
PŘEČTI SI:

Matouš 2,1-23

  Další doporučená čtení:     
                            1. Letopisů 29,9-17; Lukáš 21,1-4
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O:  Jaké mu dali dary?

O:  Křížovka. Doplň následující verše. Chybějící slova vlož 
do křížovky – všechna v 1. pádě:

1 = Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec 
nejmenší, vždyť právě z tebe vyjde Panovník, .................................. pro 
Izrael, můj lid.
2 = Tehdy .................................. tajně povolal mudrce a vyptával se jich, 
kdy přesně se jim ta hvězda ukázala.
3 = Padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali 
mu dary: zlato, ....................... a myrhu.
4 = Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval 
a dal v ..................................................a celém okolí povraždit všechny 
chlapce mladší dvou let.
5 = V ....................................................................... je slyšet křik – naříkání
a mnohé úpění.
6 = A hle, hvězda, kterou viděli na .............................................................. 
je předcházela.
7 = Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do .............

Tím, že mudrci přinesli své drahé dary Pánu Ježíši, dali najevo, jak moc si ho váží. Bůh je poučil, jak velmi vzácný je 
tento nově narozený Král, a oni věděli, že si zaslouží to nejlepší z pokladů, které měli. Každý z nás by si měl položit 
otázku: Jak moc je pro mě vzácný? Cením si ho vysoko? Je skutečně MŮJ Spasitel a MŮJ Pán?

O:  Pokud sis dobře promyslel/a tyto otázky, vypiš Římanům 12,1:
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     Body (vyplní vedoucí skupiny)               Hodnocení:                                                                          Lekci vraťte zpět na adresu:

        1.PŘÍBĚH

        2.PŘÍBĚH

        3.PŘÍBĚH

        4.PŘÍBĚH

        Celkem:

        Celkový součet:
        
   www. poznejBibli.cz        

Vydavatel: www.PoznejBibli.cz, Občanské sdružení Žilinská 4, Žilinská 1835/4, 141 00, IČO: 270 29 531.
kontakt: kurzy@poznejbibli.cz, nedenominační materiál

© Bible Educational Services. P.O.Box 42, Penarth, CF 64 3YD. Visit www.besweborg or phone 01202 873500 for information Registered Charity UK 1096157
„Biblické Citáty jsou z Bible, překladu 21.století © 2009 BIBLION, o.s. Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.“

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

/9


