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Vyplň následující údaje

Věk: datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

C12

poznejBibli
biblické příběhy pro mládež 

další doporučená čtení: • Římanům 5,12-21 • 1. Korintským 15,20-22 
• 1. timoteovi 2,13 a 14

Jaká to byla temná hodina pro svět, když hřích porušil vztah mezi člověkem a Bohem! A přece
i v tu chvíli Boží zaslíbení Spasitele zářilo jako jasná hvězda přinášející naději dokonce i nám!

O: Podtrhni správné slovo: 

ADAM / EVA byl/a v zahradě  EGYPT/EDEN/EDOM pokoušen/a 
HADEM / LABUTÍ / SLIMÁKEM jako první, aby neposlechl/a Boha.

Bůh se zeptal ženy, co udělala.

O: Jak odpověděla?

Satan, který přišel jako had, využil lsti, lži a pochybnosti, aby přiměl Adama a evu
zhřešit. Vybrali si, že budou vůči Bohu neposlušní, než aby ho poslouchali a líbili se mu.
tento čin neposlušnosti byl prvním HŘÍCHeM ČLOVĚKA.

O: Vyhledej a vypiš Římanům 5,12 a objevíš strašné důsledky jejich hříchu:

A přece tohoto pro lidstvo smutného dne, kdy důsledkem jejich hříchu bylo odloučení
od Boha (viz 3,24), dal Bůh ve své veliké lásce PRVNÍ ZASLÍBeNÍ Spasitele. to on obnoví
zničený vztah mezi člověkem a Bohem.

1. StudIe Narození Krista 
Zaslíbení od Boha

Přečti si:
Genesis 3,1-24
Izaiáš 7,14-16

Klíčový verš:
Izaiáš 7,14
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CeLKeM:

O: Přečti si 15. verš a doplň chybějící slova ve správném tvaru:

„Rozpoutám také _______________ mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím _________. 
On ti rozdrtí __________ a ty mu ___________________ patu.“

Bůh slíbil, že jednoho dne se narodí Pán Ježíš, který Satanovi zasadí „smrtelný úder“. Poskytne
spasení těm, kdo jsou zotročeni hříchem.

O: doplň správná čísla veršů u každého Božího výroku:

hadovi:  „Polezeš po břiše a žrát budeš prach.“

evě: „Své děti budeš rodit v bolestech.“

Adamovi: „V potu tváře budeš jíst svůj chléb.“

O: Jakým způsobem byla země ještě prokleta kvůli hříchu, který na ni vstoupil?

Mnohem později Bůh dává další zaslíbení prostřednictvím svého služebníka - proroka Izaiáše 
(viz Izaiáš 7).

O: Co bylo to zvláštní znamení, o kterém Izaiáš mluvil?

O: Jak se měl jmenovat? to znamená: „Bůh je s námi“.

to bylo skutečně úžasné znamení. Nic podobného se nikdy
předtím ani potom nestalo! Když k tomu došlo, člověk si měl
uvědomit, že Bůh právě pracuje na uskutečňování svého
zaslíbení.

Narození Krista bylo monumentální událostí lidských dějin!
Byla to skutečnost, kterou Bůh připravoval, předpověděl a
zázračně vedl - příchod Božího Syna jakožto Zachránce světa.

O: Odpověz PRAVdA nebo NePRAVdA k následujícím větám:

Zhřešila pouze eva.

umíráme, protože jsme hříšníci.

Panna, která otěhotněla a porodila syna,
byla zázračným znamením.

Spasitel zničí Satana a jeho vliv.

Boží zaslíbení se vždy uskuteční.

Verš: 

Verš: 

Verš: 
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JMÉNO:
C12poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

další doporučená čtení: • Galatským 4,4 a 5 • 1. timoteovi 1,15 • 1. Janův 4,9 a 14

Josef čelil velmi obtížnému rozhodnutí. Zjistil, že Marie, kterou si měl brzy vzít za ženu, čeká
dítě! Musel si asi klást otázku, kdo je za to odpovědný.

O: Jednou větou popiš, co se chystal udělat:

O: Která jeho charakterová vlastnost ho nutila takto jednat (viz verš 19)?

O: Podtrhni, kdo navštívil Josefa, když uvažoval o tom, co udělá:

jeho otec          Marie          anděl          david          kněz

O: Zakroužkuj, jak se Boží posel Josefovi ukázal:

v hořícím keři          v oblaku          ve snu

O: Přečti si 20. verš a doplň vhodná slova na správná místa a potom dokonči větu, 
která říká, co anděl sdělil Josefovi:

„Josefe, synu _________, neboj se __________ __Marii za _________, neboť to, 

_________ ___ ______ _________ _________, _____ ____ _________ _________ .“

O: Vypiš klíčový verš a zjistíš, co ještě anděl řekl:

Od chvíle, kdy v edenu Adam s evou neposlechli Boha, bylo třeba Spasitele (Zachránce). Bůh
sliboval jeho příchod v průběhu mnoha staletí. Celou tu dobu pro něj připravoval cestu. Nyní
nastal ten správný okamžik pro jeho narození - měl se narodit Spasitel!

2. StudIe Narození Krista 
Vstříc problémům Klíčový verš:

Matouš 1,21
Přečti si:

Matouš 1,18-25
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CeLKeM:

O: Vyhledej a vypiš Galatským 4,4, který tuto skutečnost vysvětluje:

tyto události byly naplněním proroctví proneseného před mnoha lety.

O: Přečti si Matouš 1,22 a 23 a s ohledem na 1. studii zjisti jméno proroka,
který tato slova napsal:

O: Podtrhni správné slovo:

„Hle,  dívka / žena / panna počne a porodí
syna / dceru / dvojčata a dají mu jméno 

Bethuel/Samuel/Immanuel.“

O: Zodpověz následující otázky a odpovědi vyhledej v osmisměrce:

1. Komu se ukázal anděl? 

2. Jméno matky dítěte

3. Jedno ze jmen dítěte

4. Prorok předpověděl, že Marie počne ještě jako .... 

5. dítě bylo počato z ducha ....

6. Jeho lid bude zachráněn ze svých ....

O: Vypiš zbývající písmena a zjistíš význam jednoho ze jmen dítěte:

O: Napiš VLAStNÍMI SLOVY, co Josef udělal, když se probudil:

Pokud podobně jako Josef důvěřujeme Božímu Slovu a posloucháme ho, můžeme si také být jisti
Boží pomocí, když na nás dolehnou těžkosti. Pamatuj si, že pokud znáš Pána Ježíše jako svého
Spasitele, můžeš mu v modlitbě vždy říct o svých problémech. Je tvým Přítelem, a proto je vždy
připraven naslouchat a pomoci. 

O: Jaké jméno dal Josef Mariinu prvorozenému Synu? 
toto jméno znamená „Bůh, Spasitel“:
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JMÉNO:
C12poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

další doporučená čtení: • Izaiáš 9,6 • Micheáš 5,2 • Jan 14,1-6

Narození Pána Ježíše nebyla náhoda. Ani to nebyl plán Marie a Josefa. Bylo to zázračně 
a pečlivě připraveno samotným Bohem! Stejně jako poslal anděla, aby ohlásil jeho narození
pastýřům, umístil Bůh na nebe neobyčejné znamení!

O: Co to bylo?

O: Kde byli muži, když to spatřili?

O: Proč tito lidé cestovali do Jeruzaléma?

O: Kdo byl králem v době jejich návštěvy?

O: Jakou otázku položili králi?

Když král konzultoval tyto zprávy se svými „znalci”, informovali ho, že Kristus se má narodit 
v Betlémě. 

O: Podtrhni, z jakého zdroje získali své informace:

královský diář          novinové titulky          prorocké spisy

tato informace byla sepsána Micheášem přibližně 700 let před Kristovým narozením.

O: Vyhledej Micheášovo proroctví (Micheáš 5,1) a s pomocí zde zmíněných údajů 
vyškrtni nepravdivá slova:

Celý název města bylo Betlém ELKÁNSKÝ/EFRAIMSKÝ/EFRATSKÝ.

Bylo to malé město v  JUDSKU/JOPPĚ/JEZREELU.

Právě z něho vzejde ten, kdo bude  VOJÁKEM/VLÁDCEM/STAVITELEM

nad ITUREÍ/ISSACHAREM/IZRAELEM.

3. StudIe Narození Krista 
Naplněná proroctví Klíčový verš:

Matouš 2,6
Přečti si:

Matouš 2,1-12
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CeLKeM:

Poslední fráze z Micheáše 5,1 nás učí, že Pán Ježíš existoval ještě před svým narozením v Betlémě.

O: Otevři si Izaiáše 9,5 a vypiš všechna jména tohoto „dítěte“ a „syna“:  

Jak je úžasné vidět, že tato proroctví Starého zákona se tak přesně naplnila! Naplnění
starozákonních proroctví v novozákonní době mocně posiluje naši důvěru v Bibli jakožto Bohem
inspirované Slovo. také nás přesvědčuje, že i dosud nenaplněná proroctví se naplní, například
příchod Pána Ježíše. Řekl: „Jdu, ... zase přijdu a vezmu vás k sobě.“ Jan 14,3.

Herodes žádal, aby mu mudrci sdělili místo, kde se dítě nachází.

O: Co jim řekl, že chce udělat?

Víme, že když to řekl, nebyl Herodes upřímný, ale naopak
použil lest (viz 2,13).

uctívání mudrců však bylo odlišné.

O: Napiš větu, která vyjádří, jak upřímní a opravdoví 
byli ve svém vztahu vůči Bohu:

O: Odpověz pouze jediným slovem ohledně mudrců, kteří navštívili malého Ježíše:

1. Jak na Heroda zapůsobilo sdělení mudrců?
2. Po odchodu od Heroda mudrci znovu uviděli 

hvězdu. Co cítili?
3. Stavení, kde našli dítě. 
4. Části těla zmíněné, když mudrci uviděli malého Ježíše.
5. Jeden z darů
6. Co použil Bůh, aby mudrcům předal další pokyn?
7. Jak zněl tento pokyn?

tajenka: Jméno krutovládce ____________

Mudrci považovali Ježíše za Vládce a někoho, kdo je hoden jejich nejlepších darů a nejvyšší pocty.
Herodes však v Ježíšovi
viděl soka, který
ohrožuje jeho trůn.

Jak ho vidíš ty? 
Je svrchovaným Pánem
tvého života nebo
spíše „ohrožuje” způsob, jakým žiješ?
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JMÉNO:
C12poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

další doporučená čtení: • Genesis 3,15 • Skutky 10,38-43

Herodes se obával narození Krista. Nařídil popravu všech chlapců mladších dvou let 
v betlémské oblasti. doufal, že Pán Ježíš bude mezi zavražděnými dětmi. Jeho plán byl zlý,
protože za ním stál Satan. Proroctví z Genesis 3,15 se již z části naplnilo.

O: Vyhledej si tento verš a vypiš, co říká o vztahu mezi hadem (Satanem) 
a „potomkem ženy“ (Pánem Ježíšem):

Na Golgotě se Pán Ježíš chystal zničit Satana a připravit ho o jeho moc. to byl jeden z důvodů,
proč přišel na náš svět!

O: Vypiš klíčový verš, který ukazuje na tuto důležitou skutečnost:

V biblickém úryvku si čteme, že Bůh má vše pod kontrolou! Bůh předal prostřednictvím
andělů své pokyny Josefovi, aby zachránil děťátko z Herodovy úkladné léčky.

O: Vylušti následující doplňovačku:

1. Josef byl prostřednictvím tohoto varován.

2. Proroctví tvrdilo, že si Bůh povolá svého syna z této země.  

3. Josef to dostal od Boha ve snu.

4. Naplnilo se slovo ... Jeremiáše.

5. Josef měl vzít dítě a jeho ...

O: Které slovo se objevuje vodorovně i svisle? 

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

Josef opustil Judsko v noci.

Vzal s sebou jen děťátko.

Zůstal v egyptě až do Herodovy smrti. 

Zabití chlapců bylo prorokováno.

toho času v Judsku kraloval Hiram.

4. StudIe Narození Krista 
Pronásledování začíná Klíčový verš:

Židům 2,14
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Přečti si:
Matouš 2,13-23
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. studie:

2. studie:

3. studie:

4. studie:

Celkem:

Celkový součet:

C12

Když konečně opustili egypt, naplnili slova proroka Ozeáše (viz Matouš 2,15).

O: Vypiš jeho proroctví:

O: Vyplň křížovku:

1. Král, který nařídil masakr. 
2. Město, ze kterého Josef pocházel.
3. Vztah mezi Josefem a Marií
4. Místo, kam Josef šel místo Judska. 
5. Bůh jeho prostřednictvím promluvil 

k Josefovi.
6. Jméno starozákonní knihy, která je zmíněna 

ve verši 17. a následuje po knize Izaiáš. 
7. Král v době, kdy se Josef vrátil. 
8. Co cítil Josef, když se dozvěděl o novém králi?

V této obtížné době mluvil Bůh k Josefovi ve snech. 

O: Napiš tři čísla veršů, ve kterých je to zmíněno:

Pokaždé Josef jednoduše důvěřoval Bohu a byl poslušen jeho Slovu.

O: Kolik bylo v těchto čtyřech studiích zmíněno naplněných proroctví 
(Matouš 1,18 - 2,23)? (Nápověda - vyhledej vždy slovo PROROK):

Narození Pána Ježíše bylo zázračné, ale také obyčejné, prosté, a přece vznešené!
Četli jsme o lidech, kteří ho uctívali, i o těch, kdo se ho snažili zničit!

Během těchto studií jsme pozorovali, jak se před námi ohromný Boží plán rozvinul.
Následují otázky, na které si musíš odpovědět sám/sama:

Věříš, - že děťátko, které se narodilo v Betlémě, je Božím Synem?
- že přišel z nebe?
- že zemřel na golgotském kříži?
- že ti poskytuje záchranu?
- že byl vzkříšen z mrtvých?

Bůh čeká, jak odpovíš!

Přejemi Ti krásné Vánoce!
„Díky Bohu za jeho nepopsatelný dar!" 2. Korintským 9,15

Verš:Verš:Verš:

úroveň
4

CeLKeM:
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