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C121. PŘÍBĚH:   Bůh posílá svého Syna Ježíše
PŘEČTI SI:

Lukáš 2,1-7

 / 4

KLÍČOVÝ VERŠ:
1. Jan 4,14

Požádej někoho, aby Ti pomohl 
verš najítKde ses narodil/a? Možná doma nebo v nemocnici. 

Většina z nás se narodila v přítomnosti doktora nebo zdravotních sester, aby bylo zajištěno, že všechno 
proběhne v pořádku. Když se však narodil Ježíš, bylo to úplně jiné!                                                      

O:     Vypiš první písmeno každého obrázku a objevíš, kdo právě vládl v Izraeli, když se narodil Ježíš:

Tito vládci chtěli vědět, kolik lidí žije v jejich říši, a proto nařídili, že se každý musí vrátit do místa svého 
narození. Tam budou všichni lidé zapsáni a spočítáni. 
Z tohoto důvodu se Josef a Marie, nyní manželé, vydali z Nazaretu do Betléma, Josefova rodiště.

O: Marie a Josef cestovali z

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

                                               do   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.
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A právě během návštěvy Betléma se narodil Ježíš. Daleko od domova, bez ložnice, postele a bez doktora či sestřičky 
přišel na svět Boží Syn. 

O:    Vyber správná slova k doplnění vět:

      jesle hostinec plenky

Marie zavinula Ježíše do _________________________ a položila ho do ________________________ , 

protože v ___________________________________ pro ně nebylo místo.

Boží Syn se narodil do těžké doby a vyrostl v chudé rodině. To byl Boží způsob, jak zajistit Spasitele pro všechny.

O:    Vybarvi slova z klíčového verše:

" A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, 

.

“

                                                                                                                      

                                                                                                                                                       1. Jan 4,14

Jenom se nad tím zamysli! Bůh Otec poslal svého Syna, 
Ježíše, aby se stal maličkým bezbranným dítětem.

 Vyrostl a později zemřel jako Spasitel světa. Ale celé to začalo tímto tichým 
prostým způsobem.

O:    Kdo poslal svého Syna?
       (Napiš dvě slova.)
         

           ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___                 
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Biblické příběhy pro děti

„Je to kluk nebo holka?“
„Kolik dítě váží?“
„Jsou dítě a matka v pořádku?“
Takové otázky často kladou lidé, když se narodí dítě.
Když se narodil Ježíš, oznámil anděl jeho narození nejprve 
několika pastýřům.

O:    Zakroužkuj správné odpovědi:

Kdo oznámil narození Ježíše?

Římané   anděl   pastýři

Kdo první slyšel o narození Ježíše?

Římané   anděl   pastýři

Anděl se však nezajímal o to, kolik dítě vážilo. Spíš ho zajímalo, KDO se narodil!

O:    Anděl řekl, že přináší:

Vybarvi každé písmeno kromě X.

2. PŘÍBĚH: Bůh posílá Ježíše, Spasitele

C12
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PŘEČTI SI:
 Lukáš 2,8-15

  / 2
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KLÍČOVÝ VERŠ:
Lukáš 2,11
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Anděl pojmenoval Ježíše třemi jmény. 
                      
O:    Sleduj linku z každého jména a objevíš, co znamená. Potom napiš pod každé jméno správnou odpověď:

    
 Potom se připojil velký zástup andělů, kteří vzdávali chválu Bohu za narození Pána Ježíše.

O:    Vybarvi slova, která řekli:

  
Lukáš 2, 14 

Pastýřům bylo řečeno, že se dítě narodilo v Betlémě. Najdou ho zavinuté 
v plenkách, jak leží v jeslích.

O:    Ve kterém městě se Ježíš narodil?

       V  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Andělé se vrátili do nebe a pastýři se rozhodli, že se půjdou na dítě podívat.
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Někdy se nemůžeme dočkat, až budeme mít narozeniny, prázdniny nebo až přijdou 
Vánoce! 
Když pastýři uslyšeli dobrou zprávu o Ježíši, nemohli se dočkat, až dítě spatří.
Proto se rychle sebrali, že ho půjdou najít. Když ho našli, bylo to přesně tak, 
jak jim anděl řekl!

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

1. Pastýři pospíchali, aby dítě spatřili na vlastní oči.

2. Pastýři počkali do rána a pak se vydali za dítětem.

3. Pastýři našli dítě přesně tak, jak jim andělé řekli.

Teď, když viděli Ježíše, si nemohou takovou ohromnou zprávu nechat pro sebe!
A tak všem, koho potkali, vyprávěli o tom, co se přihodilo.
Všichni, kdo uslyšeli tuto zprávu, byli…

O:    Vypiš první písmeno každého obrázku:

 

     

 
               

3. PŘÍBĚH: Pastýři nalézají Ježíše

C12

KLÍČOVÝ VERŠ:
Lukáš 2,20
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PŘEČTI SI:
Lukáš 2,16-20
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Marie a Josef museli být překvapeni tím, co jim pastýři řekli. 
Marie o tom všem dlouho a usilovně přemýšlela.

O:  Napiš odpovědi na otázky a pak se je pokus najít v osmisměrce:

Matka Ježíše se jmenovala 
___ ___ ___ ___ ___  
Kdo řekl pastýřům dobrou zprávu? 
___ ___ ___ ___ ___ 
Mariin manžel se jmenoval
 ___ ___ ___ ___ ___ 
Andělé přinesli pastýřům
 ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___

Ze zbylých písmen vypiš tajenku: Kdo pospíchal, aby spatřil dítě? 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Jaký zážitek to musel pro pastýře být! Od chvíle, kdy spatřili Ježíše na vlastní oči, se všechno v jejich životě změnilo! 
Jakmile jsme se „setkali“ s Pánem Ježíšem a poznali ho jako svého Spasitele, také se pro nás vše změnilo. Naše životy už 
nebudou nikdy stejné!
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O raných letech Ježíšova života toho moc nevíme. Se svou matkou, sestrami a bratry žil Ježíš 
v Nazaretu.  O Josefovi nemáme žádnou zprávu od chvíle, kdy bylo Ježíšovi 12 let. Ježíš nejspíše 
pokračoval v Josefově práci jako tesař.

Když mu bylo okolo třiceti let, začal kázat Jan Křtitel. Již nějakou dobu žil na poušti, kde jedl 
kobylky a med divokých včel. Jeho zvláštním úkolem bylo připravit lidi na příchod Krista. Jan věděl, 
že ten, kdo má přijít, je o mnoho lepší a mocnější než on sám. Řekl: „Jemu nejsem hoden ani rozvázat 
řemínek sandálu.“ 

O:    Volal:

Vybarvi slova z Marka 1,3.

O:   Doplň chybějící slova a zjistíš, co Jan řekl o Pánu Ježíši:

 silnější, hoden, sandálu

Po mně přichází někdo ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  než já! Nejsem ___ ___ ___ ___ ___ 

ani sehnout se a rozvázat mu řemínek ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

4. PŘÍBĚH: Jan křtí Ježíše

C12

PŘEČTI SI:
Marek 1,1-9

KLÍČOVÝ VERŠ:
Marek 1,7
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Přibližně 30 let žil Ježíš v ústraní se svou rodinou. Nyní nastal čas, aby začal zvát lidi k Bohu a kázat 
dobrou zprávu, o které mluvili andělé, když se narodil!
Jan pokřtil Ježíše v řece Jordán, i když nedokázal pochopit, proč někdo tak výjimečný potřebuje být 
pokřtěn.
Ačkoli byl Ježíš dokonalý a nikdy nepotřeboval odpuštění hříchů, nechtěl působit pyšně nebo nadřazeně 
před ostatními lidmi. Tím, že se nechal pokřtít, se přiblížil hříšným lidem, jako jsme my!

O:    Odpověz:

1. Kdo pokřtil Ježíše? ___ ___ ___

2. Kde byl Ježíš pokřtěn? V řece ___ ___ ___ ___ ___ ___

3. Co Ježíš nikdy nepotřeboval? ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Nyní byl Ježíš připraven na tři roky kázání a uzdravování. Potom měl zemřít na kříži a o tři dny později 
přijít zpět k životu! Ježíš, Syn Boží, se skutečně pokořil, aby nám mohly být odpuštěny hříchy a abychom 
mohli mít přátelství s Bohem.
Dnes, téměř o 2000 let později, znají a milují Pána Ježíše miliony lidí. Znáš ho a miluješ ho jako svého 
Spasitele a Pána?

O:    Vybarvi slova:

  
„ 

.

“
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