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biblické příběhy pro nejmenší

Vedoucí skupiny:

Josef a anděl

O čem je příběh: Josef poslouchá boha, i když je to těžké

Přečti si:
Matouš 1,18-25

Josef s Marií plánovali svatbu. Jednoho dne
však Marie řekla Josefovi, že čeká miminko.
Josef věděl, že není otcem. Ačkoliv Marii
velmi miloval, rozhodl se, že se s ní kvůli
tomu neožení.
Jedné noci měl Josef sen. Promluvil k němu
anděl. řekl: „Neboj se oženit s Marií. Dítě,
které čeká, je z Ducha Svatého.“

To znamená, že dítě nemělo lidského otce.
Jeho otcem byl bůh!

Ježíš je boží S __ __.
(Doplň chybějící písmena.)

Anděl řekl Josefovi, že má narozenému
miminku dát zvláštní jméno – Ježíš.
Je zvláštní, protože znamená „Zachránce.“

Vybarvi andělova slova:

Vybarvi obrázek.

ON ZAChRÁNí
„Dáš mu jméno Ježíš, neboť

svůj lid od jejich hříchů.“

Když se Josef ze snu probudil, udělal, co anděl pověděl.
Oženil se s Marií.
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2. Příběh

herodes a mudrcové

O čem je příběh: Mudrcové hledají Ježíše

Přečti si:

Matouš 2,1-8

Na obloze se objevila nová hvězda. Mudrcové
na Východě věděli, že je to znamení narození nového
Krále. Vydali se na cestu do Jeruzaléma, aby dítě našli.
Chtěli se mu poklonit. Krále heroda taková novina
nepotěšila. On byl přece král a nechtěl na svém trůně
vidět jiného krále!

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

Nakresli velkou zářící hvězdu.

poklonit se mu

herodes nevěděl, kde dítě je. Zeptal se svých rádců, kde se dítě mělo narodit.
Odpověděli mu, že v

bETLÉMě.

Vybarvi slova i obrázek.

herodes si k sobě zavolal mudrce a řekl jim:
Jděte a najděte to dítě. Až ho najdete,
oznamte mi, kde je, abych se mu také mohl
jít poklonit.
Ale herodes neměl v úmyslu se Ježíši klanět.
Chtěl ho nechat zabít!
A tak se mudrci vydali do betléma.
-2-
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3. Příběh

Mudrcové a Ježíš

O čem je příběh: Mudrcové následují hvězdu a najdou Ježíše

Přečti si:
Matouš 2,9-12

Když mudrci odešli od heroda, znovu uviděli hvězdu. Velmi se z toho radovali. hvězda je
vedla až k místu, kde bylo dítě, za kterým urazili veliký kus cesty. brzy se konečně setkají
s Ježíšem!

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

únavu

smutek

Mudrcové dorazili do betléma. Našli dům, kde přebývali Ježíš a Josef s Marií. Jakmile
uviděli Ježíše,

PADLI NA KOLENA.

Vybarvi slova.

Mudrci přinesli pro Ježíše tři
dary – zlato, kadidlo a myrhu.
To byly velmi drahé dary.
Takové se obvykle dávaly jen
králům. Mudrci dobře věděli,
že Ježíš není obyčejné dítě
a že si zaslouží ty nejlepší dary.

Nastal čas návratu.
Vzpomněli si, že je herodes
žádal, aby se k němu vrátili
se zprávou o Ježíši.
bůh však věděl, že herodes měl
v plánu Ježíše zabít.

Vybarvi obrázek.

Ve snu řekl mudrcům, aby šli rovnou domů.
Šli tedy domů a chválili boha, že mohli spatřit Ježíše, nového Krále.
-3-
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4. Příběh

Útěk do Egypta

O čem je příběh: bůh se stará o svého Syna

Přečti si:
Matouš 2,13-23

herodes čekal na návrat mudrců, ale oni nedorazili. Poslechli boha a
odcestovali rovnou domů. herodes se velmi zlobil a rozhodl se, že nechá
povraždit všechny dvouleté a mladší chlapce z betléma a blízkého okolí.

To byla strašlivá věc!
A všechno kvůli tomu,
že se herodes bál o svůj trůn!

bůh promluvil k Josefovi ve snu.
řekl mu, aby sbalil svou rodinu
a utekl do Egypta. Tam budou
žít v bezpečí až do chvíle,
kdy mu bůh dá pokyn k návratu.

Za nějakou dobu herodes
Vybarvi obrázek.
zemřel. bůh řekl Josefovi, že se
může vrátit do Izraele. A tak
Josef s Marií a Ježíšem opustili Egypt a přestěhovali se do Nazaretu.

Kam se přestěhoval Josef s rodinou?

Do N ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Tady Ježíš vyrostl. byl milý své rodině, svým sousedům a hlavně bohu, svému
Otci. Josef s Marií dělali bohu také radost, protože ho ve všem poslouchali.
I my tak můžeme s boží pomocí žít.

bůh svého Syna ochraňoval během všech těchto událostí.

„Ježíš, boží Syn.“
Vybarvi slova:
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body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

Veselé Vánoce!

Poznámky:
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Včasné odevzdání:
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