Vyplň následující údaje:
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

biblické příběhy pro starší žáky

PoznejBibli

Vedoucí skupiny:

1. LEKCE:

Vánoční příběh – Na začátku

Každý příběh má svůj začátek. Nádherný vánoční příběh nezačal
v Betlémě, ale přímo na počátku historie. Stalo se to v zahradě
Eden, kde Bůh poprvé zaslíbil příchod Zachránce (Spasitele).

O:

PŘEČTI SI:
Genesis  3,13-20
a Izaiáš 7,14-16

KLÍČOVÝ VERŠ:
Izaiáš 7,14

C12

Rozlušti písmena a objevíš jména dvou lidí, kteří žili v zahradě.
					
Jejich jména napiš do rámečků:

		

AEDAAVM

O:

Do odstavce doplň chybějící slova. Odkryješ smutnou událost, ke které došlo
v zahradě (své odpovědi si zkontroluj v Genesis 3,1-6):

neposlechnout

podívat se Bůh pokoušet moudrý strom

Jednoho dne had ......................................... Evu. Lhal jí. Tvrdil, že ............................................ neřekl, že zemřou, pokud sní ovoce
ze ....................................... poznání dobra i zla. Eva ...................................... na strom a viděla, že je dobrý k jídlu a že ovoce
lákavé na pohled a ještě k tomu ji učiní ............................................. Eva ............................................... Boha a jedla
z něho. Dala i Adamovi, který také ochutnal.
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O:
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Jak odpověděla Eva, když se jí Bůh zeptal, co udělala?

/1

Tento projev neposlušnosti byl PRVNÍ HŘÍCH!

O:

Vyhledej a vypiš Římanům 5,12. Objevíš tragické následky prvního hříchu:

/2
Bůh potrestal hada, ale zároveň slíbil, že jednoho dne přijde Zachránce, který zničí ďábla a jeho zlé skutky!

O:

Doplň samohlásky (a, e, i, o, u, y) a zjistíš, co Bůh řekl hadovi:

R  __  zp  __  __  t  __  m
t  __  k   __        n  __  př  __  t  __  lstv  __ m  __  z  __       t  __  b  __  __
a     ž  __   n  __ __     i     m  __  z  __   tv  __  m        a      j  __  j  __ m       p  __  t  __  mk   __  m.
__ n    t __    r __  zdrt  __    h l   __   v   __      a      t   __    j   __  m   __     p   __   t   __ .

/4

Když Bůh mluvil k hadovi o potomkovi ženy, který rozdrtí hadovi hlavu, měl na mysli Pána Ježíše a jeho velké
vítězství nad ďáblem tím, že zemře na kříži.
Na konci Genesis 3 posílá Bůh Adama i Evu pryč ze zahrady a tím je od sebe odděluje. Jak smutné! Platí to i dnes
pro nás! I my jsme odděleni od Boha našimi hříchy! Bůh poslal svého Syna, aby se stal naším Zachráncem, aby nám
mohlo být odpuštěno. Tím, že mu budeme důvěřovat, nás Bůh přijme do své rodiny. V průběhu událostí Starého zákona
Bůh příchod tohoto Zachránce stále připomíná. Například prorok Izaiáš zaznamenal, jak velmi vzácný náš Spasitel bude.

O: Vypiš klíčový verš a zakroužkuj jeho jméno, které znamená „Bůh je s námi“:

/2

O: Následující výroky označ jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):
Spasitelem (Zachráncem) světa je Pán Ježíš.   ..............
Stejně jako Adam a Eva - i my jsme hříšníci.      ..............
Vánoční příběh začal v Betlémě.                            ..............

                                                                                                                                                                                                   
2.
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2. lekce:

A4
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Vánoční příběh – Boží posel
PŘEČTI SI:
Matouš 1,18-25

KLÍČOVÝ VERŠ:
Matouš 1,21

Vánoce jsou časem překvapení. Už dlouho si něco přeješ a
konečně se dozvíš, jestli je to pod stromečkem nebo ne.
A nebo přijede nečekaná návštěva, třeba babička! Jeden muž jménem Josef zažil hned DVĚ taková
překvapení. Zaprvé se dozvěděl, že dívka, kterou si chtěl vzít za ženu, bude mít dítě. Nechápal, jak by
to bylo možné, když spolu ještě nežijí.

O: Který verš nám říká, že měl v plánu tajně zrušit zasnoubení?

/1

Verš:

Ve chvíli, kdy o tom přemýšlel, se odehrálo druhé překvapení! Anděl, Boží posel, se mu ukázal a promluvil k němu!

O: Co řekl anděl Josefovi? Zafajfkuj správné odpovědi, špatné zakřížkuj:
Josef byl Danielův syn.
Marie počala mocí Ducha svatého.
Marie porodí syna.
Dítě se bude jmenovat Ježíš.

/4

O: Podívej se na 22. verš a jednou větou vyjádři, proč se toto všechno dělo:

/1
Jak je krásné, že Boží slib, který Izaiáš zapsal před několika stovkami let, se nyní vyplnil!
(viz 1. lekce – Izaiáš 7,14)
                                                                                      

O: Vypiš část klíčového verše, který nám říká, proč Pán Ježíš přišel na svět:
          ___________________________________________________________________________________________________________________
          ___________________________________________________________________________________________________________________
          ___________________________________________________________________________________________________________________
          ___________________________________________________________________________________________________________________
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Zakroužkuj správný význam jména „IMMANUEL“:

Boží Syn		

Svaté dítě		

/1

Bůh je s námi

Kéž nikdy nezapomeneme, že Ten zvaný „Immanuel“ byl více než jen miminko. Byl to svatý Boží Syn, který přišel
z nebe, aby nás zachránil. Proto byl jeho příchod na svět plný zázraků. Pokud by byl Pán Ježíš synem Marie a
Josefa, a ne synem samotného Boha, byl by stejným hříšníkem jako my všichni a nikdy by za nás nemohl zemřít.
Pán Ježíš byl jedinečný! Jeho matkou byla Marie, ale Otcem byl Bůh!

O:

Co se stalo, když Boží posel odešel od Josefa? Jen tři z následujících vět jsou pravdivé.
Očísluj je podle časové posloupnosti:

Josef se probudil.
Josef dal miminku jméno Ježíš.
Josef se vyptával Boha.
Josef usnul.
Josef se s Marií rozešel.
Josef se s Marií oženil.

/3
Josefův úkol nebyl jednoduchý. Důvěřoval však stejně jako Marie Bohu a všechno odevzdal do jeho
rukou. Pokud milujeme Pána Ježíše a jsme jeho následovníci, musíme Bohu důvěřovat a poslouchat
jeho Slovo.

O:

Vyplň křížovku. Zopakuješ si hlavní fakta této lekce:

6.

5.

1. Jméno panny.
2. Dítě počala mocí ... (dvě slova)
3. Boží posel.
4. Muž, který poslechl Boha.
5. Anděl k němu hovořil ve ...
6. Bůh je s námi.
7. Jméno prvorozeného syna.
8. Narodil se, aby zachránil lidi z jejich ...

1.
8.
2.
4.
7.
3.
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3. LEKCE: Vánoční příběh - Nová hvězda
PŘEČTI SI:
Matouš 2,1-12

KLÍČOVÝ VERŠ:
Matouš 2,11

Honza s Aničkou byli na Štědrý večer vzrušením bez sebe. Po rozbalení spousty
krásných dárků teď očekávali rodinnou návštěvu. Jejich strýc Pavel a teta Milena měli
přijet až z Austrálie. Zůstanou u nich do Nového roku. Vánoce jsou časem rodinných návštěv, časem, kdy můžeme být
pohromadě.
Z biblického čtení se dozvídáme, že první Vánoce byly také časem neobyčejných návštěv. Zaprvé se jednalo o pastýře,
kteří navštívili Pána Ježíše položeného v jeslích, a o několik let později šlo o mudrce z Východu.

O: Vyplň slovní doplňovačku a dozvíš se, čím si prošli mudrci, než dorazili do Betléma:
B

1. Jméno tehdejšího krále.
1.

2. Místo, kam mudrcové dorazili nejprve.

E
5.

3.

3. Proč vlastně hledali nového Krále? Chtěli ... mu ....
2.
4. Herodes se ptal učitelů na místo narození ...

T
L
É

4. M

5. Jak povolal Herodes mudrce? (7. verš)

/7

O: Na kompasu zakroužkuj směr, ze kterého přišli mudrci:
S
V

Z
                                                                 

O:

/1

                                                                                 

J

Podtrhni slova, která nejlépe popisují reakci krále a celého města, když se mudrci vyptávali:
radost a nadšení
hněv a hořkost
pozdvižení a nervozita

5.

/1
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Herodes hned nechal poslat pro vrchní kněze a učitele, aby mu pomohli.

O:

Jak věděli, že „narozený“ Král – Kristus se má narodit v Betlémě?

/1
Herodes se bál o svůj trůn, ačkoliv se o tom mudrcům nezmínil. Místo toho je pobízel k odjezdu do Betléma.
Požádal je, aby ho informovali, až Krista najdou. Také by ho totiž rád navštívil. Když mudrci odešli od Heroda,
znovu se nechali vést hvězdou.

O:

Vlastními slovy popiš, co tato neobyčejná hvězda dělala:

/1
O:

Vybarvi půlku kolečka u správné části věty:

              Když spatřili hvězdu,  zaradovali se                posmutněli.
Potom vešli      do stáje                             do domu.
  

Uviděli               malé dítě

    novorozené miminko.

Bylo v domě      s Marií                  s Josefem.

/5

              Padli na kolena a zazpívali mu            klaněli se mu.

O:

Přečti si klíčový verš a vypiš dary, které mudrci Pánu Ježíši přinesli:

/1
O:

Označ následující výroky jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Bůh je varoval ve snu, aby se nevraceli k Herodovi.  ............
Bylo jim řečeno, aby se rychle vrátili k Herodovi.      ............
Vrátili se domů jinou cestou.                                            ............
Opět vidíme, že toto malé dítě byl Někdo velmi vzácný. Byl uctíván jako Král Židů. Andělé o něm
tvrdili, že je Kristus Pán, Spasitel světa a svatý Boží Syn. Zastav se a zeptej se sám/sama sebe:
„Opravdu vím, kým ON je? Pokud jsou všechny tyto nádherné události pravda, co musím udělat?“
Pokud jsi to ještě neudělal/a, uvěř mu jako svému Pánu a Spasiteli právě teď!
6.
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4. lekce:

Vánoční příběh – Noční útěk
PŘEČTI SI:

         Někdy se nám zdají špatné sny. Jakmile se probudíme, jsme rádi, že je to za námi.
         Když Bůh promluvil k Josefovi podruhé, asi si přál, aby to byl jen zlý sen.  Ale bylo
         to ještě horší. Bůh ho varoval před nadcházejícími těžkostmi.

O:

KLÍČOVÝ VERŠ:

Matouš 2,13-23

1. Jan 3,8

Spoj věty dohromady tím, že k nim přiřadíš správná čísla:
Anděl se zjevil Josefovi

      dokud mu Pán neřekl, že se může vrátit.

              2.

Řekl Josefovi, aby odešel

      se Herodes snažil zabít Ježíše.

              3.

Josef s sebou vzal

      do Egypta.

              4.

Josef se chystal odejít, protože

      Marii a Ježíše.

              5.

Josef tam zůstal,

      poté, co mudrci odcestovali domů.

1.

/5

Tento noční útěk a pozdější návrat do Izraele měly naplnit další proroctví zapsané před stovkami let.    

O:

Vypiš prorocká slova (viz 15. verš):

							

   

O:

Odpověz na otázky a odpovědi vyškrtej v osmisměrce:
1. Kdo se rozhněval na mudrce? ......................................
2. Kde žili malí chlapci? 		

......................................

3. Kolik bylo některým z nich?

.......................................
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4. Která kniha Starého zákona je za Izaiášem a je zmíněná v 17. verši? .................................
5. Co řekl prorok, že je slyšet v Rámě? (2 slova ze 3)

....................................................................

/6

6. Co použil Bůh, aby varoval Josefa? .......................................................................................................

O:

Ze zbývajících písmen vypiš tajenku. Říká, co rozkázal Herodes:

/1
7.

starší žáci

Tento zločin byl součástí ďáblova plánu na zničení Pána Ježíše. Ve skutečnosti se ďábel snažil na Pána     
Ježíše útočit po celý jeho život, aby mu zabránil činit Boží vůli. Proč to ďábel dělal? Prostřednictvím své
smrti na kříži Pán Ježíš Satana porazil. Pamatuješ na Boží slib v zahradě Eden? Podívej se zpět do 1. lekce
a do Genesis 3,15.

O: Zodpověz otázky z poznámkového bloku:
POZNÁMKY
Kdy promluvil Bůh opět k Josefovi ve snu?
(2,19)
...........................................................................................
...........................................................................................
Kam měl vzít malé dítě? (2,20)
...........................................................................................
............................................................................................
Proč se Josef nechtěl vrátit do Judska?
(2,22)
...........................................................................................
...........................................................................................
Kam místo toho šel? (2,23)
.............................................................................................
.............................................................................................

O:

/  4

Vypiš POSLEDNÍ VĚTU klíčového verše. Potom zakroužkuj JMÉNO TOHO,
kdo byl za Herodovým zlým plánem a kdo byl poražen na Golgotě, když Pán Ježíš
zemřel na kříži:

........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Teď víme, že VÁNOČNÍ PŘÍBĚH je mnohem víc než jen jesle v Betlémě! Je to krásný příběh,
kde se radost prolíná se smutkem. Čím více o tom přemýšlíme, tím je nám jasnější, že se nic
nestalo náhodou. Všechno to bylo pečlivě připravené Bohem přesně tak, jak to zaslíbil.

Přejeme Ti šťastné Vánoce!

C12

" Dnes se vám ... narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán.“ Lukáš 2,11
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Body (Vyplní vedoucí skupiny)
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