
LEKCE 88: JEŽÍŠOVO NAROZENÍ A DĚTSTVÍ 

Biblický text k lekci: Matouš 1-2; Lukáš 1-2; Jan 1,1-18 

Cíle lekce: 

- dítě vlastními slovy popíše příběh narození Jana Křtitele a Ježíše 

- dítě jmenuje rodiče Jana Křtitele a rodiče Ježíše 

- dítě řekne, kde a za jakých okolností se Ježíš narodil 

- dítě řekne, jaké dary přinesli Ježíšovi mudrci z východu 

- dítě povypráví o ohrožení Ježíšova života Herodem 

- dítě vlastními slovy řekne, jak ohlašuje Ježíšův příchod na zem evangelista Jan 

- dítě si uvědomuje, že to, co říká Bůh, je pravda, i když to může znít divně (u Boha není nic nemožné) 

- dítě vnímá poslušnost Marie a Josefa, inspiruje se poslušností mladého Ježíše 

 

Klíčové verše:  

Matouš 1,21: „Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ 

Matouš 1,23: „‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s 

námi‘.“ 

Lukáš 1,13: „Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka 

Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.“ 

Lukáš 1,37: „Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“ 

Lukáš 2,10-11: „Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen 

lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ 

Lukáš 2,30-32: „neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež bude 

zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“ 

Lukáš 2,49: „On jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc 

mého Otce?“ 

Lukáš 2,52: „A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.“ 

Biblická fakta: 

Ježíšův rodokmen: 3x14 generací (52 generací do Adama), Adam – David; David – babylónské 
zajetí; babylónské zajetí – narození Krista  

Rodiče Ježíše: Marie a Josef 

Ježíš se narodil v Judsku – v Betlémě. Za vlády krále Heroda, když šli na pravidelné sčítání lidu. 

Ježíšovi se přišli poklonit tři mudrci z Východu na základě hvězdy na nebi; dali mu dary: zlato, 
kadidlo a myrhu 

Král Herodes chtěl malého Ježíše zabít. Josef s Marií však utekli na pokyn anděla ve snu do Egypta. 

Herodes nechal v Betlémě a okolí vyvraždit všechny chlapce do dvou let. Po smrti Heroda se Ježíš 
se svými rodiči usadil ve městě Nazaret. 

Rodiče Jana Křtitele (Ježíšova bratrance) se jmenovali Zachariáš (prorok) a Alžběta. 

Zachariáš a Alžběta byli již oba pokročilého věku (staří) a proto Zachariáš neuvěřil Božímu zaslíbení 
o narození potomka Jana – za to byl potrestán němotou (až do narození syna nemohl mluvit). 

Zachariášovi zvěstuje narození Jana a Marii zvěstuje narození Ježíše anděl Gabriel. 

První, kdo se Ježíšovi přišli poklonit, byli pastýři, kterým jeho narození zvěstoval anděl. 



V chrámu na Ježíšovo narození čekal starý zbožný muž Simeon a stará prorokyně Anna – ti chválili 
Boha za narození Spasitele, když Ježíše uviděli. 

Ježíš ve 12 letech jel s rodiči jako obvykle do Jeruzaléma na velikonoční svátky, ale po nich zůstal 3 
dny bez jejich vědomí v chrámě a rozmlouval tam s učenci. 

 

Pohledy evangelistů (stručné shrnutí): 

Matouš Popisuje v první kapitole Ježíšův rodokmen až od Adama. Ve druhé kapitole pak 
popisuje narození Ježíše (především zprávu o jeho narození Josefovi) a klanění 
mudrců, snahu Heroda zabít malého Ježíše, se kterým však rodiče utekli do Egypta a 
následné vyvraždění malých dětí. Po smrti Heroda Matouš uvádí, že se Ježíš s rodiči 
usadil v Nazaretu 

Marek jeho evangelium začíná až vystoupením Jana Křtitele coby dospělého člověka 

Lukáš Zaměřuje se podrobněji na předpověď narození jak Jana Křtitele, tak Ježíše. Zachycuje 
setkání dvou budoucích maminek (Marie a Alžběty. Pak se věnuje popisu narození 
Jana Křtitele a na něj navazujícího chvalozpěvu Zachariáše. Ve druhé kapitole pak 
popisuje nejpodrobněji ze všech evangelistů okolnosti narození Ježíše (ve chlévě), 
situaci pastýřů, setkání starého Simeona a Anny s malým Ježíšem, kteří v něm poznali 
Spasitele. Lukáš jako jediný zachycuje dvanáctiletého Ježíše a jeho příběh rozhovoru 
s farizeji v chrámě na cestě do Jeruzaléma o Velikonocích. 

Jan Evangelista Jan nepopisuje Ježíšův příchod na svět jako příběh, ale formou básně. 
„Nehmatatelný Bůh se stává hmatatelným.“ Slovo, které se stalo tělem (Bůh se stal 
pro člověka viditelný), popisuje jej jako světlo, které rozhání tmu, ale Izraelský národ, 
kam Ježíš přišel, ho nepoznal jako krále, až na několik jednotlivců, kteří o něm vydávali 
svědectví. 

 

Pro zvídavé: 

➢ Lukáš evangelium věnoval muži jménem Theofilos 

➢ anděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíše, když je Alžběta v 6. měsíci těhotenství 

➢ Alžběta tajila své těhotenství po 5 měsíců 

➢ Marie zůstala u Alžběty na návštěvě asi 3 měsíce 

➢ Ježíš se narodil v době, když Sýrii spravoval Quirinius 

➢ Ježíš byl dle zákona 8. den po narození obřezán 

➢ prorokyně Anna byla dcera Fanuelova z pokolení Ašer, žila se svým mužem jen 7 let, pak byla 

až do svých 84 vdova 

 

Myšlenky k 88. lekci (aplikace): 

• Izraelci si na rodokmen Ježíše dost potrpěli, čím byl delší, tím důležitější člověk byl → Ježíš byl 

tím nejdůležitějším člověkem, který se na Zemi, kdy narodil (od jeho narození se začal počítat 

letopočet) 

• 14 pokolení v rodokmenu je 2x7 a sedmička znamená plnost → Ježíš přišel na Zemi v pravý čas, 

když se čas naplnil; Ježíš i do situací v našich životech vstupuje v pravý čas 

• Marii i Alžbětě se narodily děti za nenormálních okolností → u Boha není nic nemožné, když 

nám Bůh něco zaslíbí/ukáže/zjeví, že se stane, pak své slovo dodrží, i když to z našeho pohledu 

je nepravděpodobné, či dokonce nemožné 

• Ježíše nepřišlo navštívit po narození mnoho lidí, ale byli mezi nimi, jak mocní mudrci, tak chudí 

pastýři → Ježíš je tu pro každého z nás, ať jsme bohatí, chudí, domácí či cizinci  



• narození Ježíše je prvním krokem k uskutečnění Božího plánu záchrany na Zemi – i přes 

nebezpečenství (od krále Heroda) si Bůh svého syna ochránil → Bůh si svůj plán v našem životě 

dotáhne do konce 

• zpráva pro Marii o narození Ježíše znamenalo pro ženu v tehdejší době smrt, Marie však 

poslušně a s vírou přijala úkol → Bůh po nás může chtít i takové věci, které ostatní budou 

odsuzovat, ale když nám to sdělí sám Bůh, máme poslechnout 

• Ježíš se narodil do nuzných podmínek (chlév) → byl to předpoklad, že se mu lidé nebudou 

klanět proto, že by jim z toho mohlo něco „kápnout“, Ježíši musíme věřit ne proto, že to 

s sebou přináší nějaké výhody, ale proto Něho samotného 

• Simeon a Anna čekali na Mesiáše, byli zaměřeni na jeho příchod a dočkali se → očekávej na 

Pána Boha ve svém životě, když budeš na něho naladěn, nemineš ho 

• Ježíš se narodil s jasným účelem → aby se stal záchranou pro všechny národy (pro všechny) 

lidi; kdo jej pozná jako Zachránce, bude mít věčný život. 

 

Náměty pro činnosti s dětmi: 

1.  Zůstat němý – motiv Zachariášovy němoty. Děti sedí vedle sebe v řadě. Vybere se jeden, jehož 
úkolem bude rozesmávat. Kdo se rozesměje a vydá přitom zvuk (počítá se ale i „tichý“ smích), 
vypadává. Poslední tři, kteří zůstanou, získají bod. V rozesmívání se děti střídají. Pokud někdo 
dosáhne 3 bodů, už dále nehraje. Pořadí pak určíme podle toho, kdo dříve skončil, resp. dle počtu 
bodů. 
2. Přepiš písmeno bez mluvení – motiv Zachariášova mlčení. Utvoříme dvě, případně i více přibližně 
stejně silných družstev. Děti se v jednotlivých družstvech posadí za sebe, tak, že vidí druhému na 
záda. Na povel posledním v řadě ukáže (řekne, pošeptá) písmeno. To musí co nejrychleji napsat na 
člověka před sebou, ten zase před sebou a tak dále až to dojde k prvnímu, který písmeno napíše na 
papír a ukáže. Hrajeme několik kol. Za vítězství v jednom kole je bod. Vyhrává družina, která získá 
nejvíce bodů. 
3. Kalendář – motiv jména dvou narozených chlapců. Úkolem dětí je za daný časový limit (cca 2-3 
minuty) napsat co nejvíce chlapeckých jmen (českých). Těžší verze je, že omezíme jména začínající 
pouze na písmeno J (dle Ježíš, Jan). 
4. Najdi „dítě“ - motiv hledání 12letého Ježíše v chrámě. Vedoucí uschová obrázek (či dva nebo tři 
při větším počtu dětí) někde v místnosti. Pak děti pustí do místnosti a jejich úkolem je hledat daný 
obrázek. Kdo obrázek najde, má bod. Kdo má první tři body vyhrává. Další pořadí je určeno dle toho, 
jak ostatní ukončují, případně dle počtu zbývajících bodů. 
 
Obrázek chlapce: 

 
 

 


