Vedoucí skupiny:

1. Příběh

Josef a anděl

poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Přečti si:
Matouš 1,18-25

Na Josefa a Marii čekala spousta
překvapení. Plánovali spolu
svatbu, ale jednoho dne Marie
řekla Josefovi, že bude mít dítě.
Josef věděl, že není otcem.
Rozhodl se proto, že si Marii
nevezme, přestože ji velmi miloval.
O:

Doplň větu a zjistíš,
co se stalo potom:

Jedné noci měl Josef... (vepiš první písmena každého předmětu.)
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Klíčový verš:
Matouš 1,21

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

mladší žáci

Vyplň následující údaje
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:
e-mail:
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O:

Napiš písmenka ve správném pořadí:

lAědn __ __ __ __ __ poslaný od

oahB __ __ __ __ promluvil k Josefovi.

Anděl mu řekl: „Neboj se vzít si Marii za manželku,
protože dítě je z Ducha Svatého."
To znamená, že dítě nemělo lidského otce.
byl to boží Syn!
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O:

Kdo byl otcem dítěte?

/4

b __ __
Anděl řekl Josefovi, že mu má dát zvláštní jméno - Ježíš. Toto jméno je zvláštní, protože
znamená „Zachránce”.
O:

on zachrání
jejich hříchů

Vybarvi slova klíčového verše, která řekl anděl Josefovi:
„Dáš mu jméno Ježíš, neboť

svůj lid od
.”
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(Matouš 1,21)
Uběhlo přes 30 let a Ježíš zemřel na kříži. Protože se tak stalo, mohou nám být odpuštěny
hříchy.
Když se Josef probudil, udělal to, co mu anděl
řekl. Vzal si Marii za ženu. Josef uvěřil bohu,
ačkoliv mnoho lidí by nevěřilo, že to dítě bylo
boží Syn.
O:

Co udělal Josef, když se probudil?
O __ __ __ __ __ __ __ s Marií.

Josef s Marií zažili několik překvapení.
Marie čekala dítě a Josefovi se ukázal anděl!
Josef s Marií byli připraveni poslouchat boha,
ať se jim dělo cokoliv. Jsme také připraveni?

CELKEM:
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poznejbibli b12

JMÉNO:

biblické příběhy pro děti

2. Příběh:

herodes a mudrcové

Přečti si:
Matouš 2,1-8

Klíčový verš:
Matouš 2,2

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Když se narodí dítě, celá rodina a mnoho dalších blízkých
lidí se z toho raduje. Zpráva o narození Ježíše však
neudělala radost všem. Když za králem herodem přišli
mudrcové z Východu a ptali se ho na narození nového
krále, dostal strach.
Na obloze se objevila hvězda. Mudrcové z Východu
věděli, že je to znamení narození nového krále. Cestovali
do Jeruzaléma, aby našli dítě a poklonili se mu.
O:

Odkud mudrcové cestovali? Z V __ __ __ __ __.

O:

Kam přišli? Do J __ __ __ __ __ __ __ __ __.

O:

Co se chystali udělat, až najdou dítě? Škrtni nesprávnou odpověď:
zabít ho

poklonit se mu

Mudrcové šli za herodem, protože si mysleli, že ví, kde se narozený král nachází.
Zeptali se ho:
Kde je ten narozený
židovský král?

herodes však nevěděl, kde je. Také ho
rozčilovalo, že dítěti říkali „židovský král“.
Králem byl přece herodes
a nechtěl, aby někdo jiný usedl na jeho
trůn!
herodes se proto zeptal svých rádců,
kde se dítě narodilo.
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Rádci pečlivě prozkoumali spisy proroků, které byly napsány před mnoha lety, a našli odpověď.
O:

Vybarvi každý útvar, který obsahuje tečku. Zjistíš název místa, kde se dítě narodilo:

herodes si zavolal mudrce a řekl jim: „Najděte to dítě. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se
mu také mohl poklonit.“
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Ale herodes se ve skutečnosti nechtěl Ježíši poklonit. Chtěl ho zabít!
O:

Co chtěl herodes udělat dítěti? Škrtni nesprávnou odpověď:
zabít ho

A tak mudrcové vyrazili do betléma.
O:

poklonit se mu
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Kudy vedla cesta mudrců? Nakresli čáru od šipky a vybarvi slova:

Mapa
Izraele

Nazaret
z Východu

„Přišli jsme
se mu
poklonit.“
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(Matouš 2,2)

Jeruzalém
betlém
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CELKEM:

poznejbibli b12

JMÉNO:

biblické příběhy pro děti

3. Příběh:

Mudrcové a Ježíš

Přečti si:
Matouš 2,9-12

Klíčový verš:
Matouš 2,11

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Už jsi někdy s rodinou vyrazil/a na dlouhou cestu autem a
zabloudili jste? Je tak jednoduché minout směrovku bez
povšimnutí.
bůh si ale nepřál, aby mudrcové z Východu zabloudili. Jakmile
vyšli z herodova paláce, znovu uviděli hvězdu. Velmi se z toho
radovali. Už brzy uvidí toho, za kým urazili takovou dálku!
hvězda je vedla přímo až na místo!
O:

Co cítili mudrcové, když znovu uviděli hvězdu? Škrtni nesprávnou odpověď:
smutek

únavu

štěstí

Zanedlouho mudrcové dorazili do betléma a našli dům, kde přebýval Ježíš s Josefem a
Marií. Když uviděli Ježíše,
O:
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Vybarvi slova a do rámečku namaluj hvězdu:

padli na kolena.

Mudrcové cestovali velmi dlouho. Možná jim cesta trvala i
rok a půl od chvíle, kdy se Ježíš narodil, do chvíle, kdy se
setkali v betlémě. Ale
nevzdali se! Věděli, že
toto dítě je někdo velmi vzácný a stojí za to ho
hledat.

/2

Mudrcové přinesli pro Ježíše tři dary - zlato, kadidlo a myrhu. To byly velmi drahé dary, takové
se většinou dávaly králům. Mudrcové věděli, že Ježíš není obyčejné dítě a zaslouží si ty nejlepší
dary.
O:

Doplň pod mudrce názvy darů. Potom vybarvi obrázek:

z __ __ __ __

k __ __ __ __ __ __

m __ __ __ __

Nastal čas návratu. Mudrcové si pamatovali, že se mají vrátit k herodovi do Jeruzaléma. bůh
však věděl, že má v plánu Ježíše zabít. Ve snu proto řekl mudrcům, aby šli rovnou domů
a herodovi o Ježíši neříkali.
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A tak se vydali na cestu. Chválili boha, že směli konečně spatřit Krále a Spasitele, kterého bůh
dal světu!
O:

Doplň do mřížky:

1) Mudrcové následovali její světlo.
2) Mudrcové se _ _ _ _ _ _ _ Ježíši. (11.
verš)
3) Král, který chtěl Ježíše zabít.
4) Jeden z darů pro Ježíše.
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CELKEM:

poznejbibli b12

JMÉNO:

biblické příběhy pro děti

4. Příběh:

Útěk do Egypta

Přečti si:
Matouš 2,13-23

Klíčový verš:
Matouš 2,15

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Už jsi někdy dlouho čekal/a na nějakou zprávu?
herodes čekal na návrat mudrců z betléma, ale oni
se nevraceli! Poslechli boha a vrátili se rovnou domů.
herodes se velmi rozzlobil. bál se totiž, že jednoho
dne se to dítě stane králem místo něho. Proto se
rozhodl nechat všechny dvouleté a mladší chlapce
z betléma a blízkého okolí zabít. To bylo strašné
rozhodnutí!
bůh opět promluvil ve snu k Josefovi. řekl mu, aby
se svou rodinou utekl do Egypta. Tam budou
v bezpečí, dokud jim bůh nedá pokyn k návratu.

O:

Škrtni nesprávnou odpověď:

Kdo poslechl boha a šel rovnou domů? Herodes / Josef / mudrcové
Kdo se rozhodl nechat zabít děti? Herodes / Josef / mudrcové

Komu bůh řekl, aby utekl do Egypta? Herodovi / Josefovi / mudrcům
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O něco později herodes zemřel. bůh oznámil Josefovi, že je bezpečné vrátit se zpátky
do Izraele. A tak Josef s Marií a Ježíšem opustili Egypt a přestěhovali se do Nazaretu.
O:

Jak se jmenovalo město,
kam se Josef a jeho rodina
nastěhovali?
N __ __ __ __ __ __

Ježíš rostl a byl milý svým rodičům,
sousedům a hlavně bohu, svému Otci.

/2

úroveň 2

Stovky let před Ježíšovým narozením bůh naplánoval, že se jeho Syn narodí
v betlémě. Je to zapsáno v bibli. bůh také věděl, že herodes se pokusí Ježíše
zabít a že Ježíš kvůli tomu stráví nějaký čas v Egyptě. V bibli stojí:
O:

„Povolal jsem svého
Syna z Egypta.“
Vybarvi tato slova:

během všech těchto událostí bůh chránil svého Syna. Marie a Josef dělali
radost bohu svou poslušností ve všem, co jim přikázal.
O:

/2

V osmisměrce najdi odpovědi na následující otázky:

1) Kdo byl Mariin manžel?
2) Do které země utekl Josef a jeho rodina?
3) Kdo byla Josefova žena?
4) Kdo rodinu ochraňoval?
5) Která kniha předpověděla Ježíšovo narození?
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Čím dělali Josef s Marií radost bohu? Vypiš zbylá písmenka:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __.
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„Otec poslal Syna, Spasitele světa.“
1. Jan 4,14

Veselé Vánoce!
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(vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:
2. příběh:

CELKEM:

Poznámky:

Lekci vraťte zpět na adresu:

3. příběh:
4. příběh:

Včasné odevzdání:
Úprava:

Celkem:

Celkový součet:

www.Poznejbibli.cz

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

