Czas na Bibliê

Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ M³odszego Wieku Szkolnego

Pamiêtaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu:
Wiek..................................Data urodzenia.........................................
Nazwisko i imiê....................................................................................

Oceny

Seria

A12

Adres (kod pocztowy)............................................................................... Lekcje biblijne w

(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)

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

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

Ewangeliach

Suma ............................
Ogó³em ........................

Nazwisko prowadz¹cego grupê................................................................

Lekcja 1: Zachariasz i El¿bieta
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

£uk. 1,5-25

Z³oty wiersz

£uk. 1,13
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Zachariasz i jego ¿ona El¿bieta byli smutni. Bardzo chcieli mieæ dziecko. Modlili siê i prosili
Boga o dziecko przez d³ugi czas. Teraz byli ju¿ starsi i wydawa³o siê niemo¿liwym, aby
El¿bieta mog³a mieæ dziecko.
Pewnego dnia przypad³a Zachariaszowi kolej, by s³u¿yæ
w œwi¹tyni.

Wpisz imiê kobiety i mê¿czyzny i nazwê miejsca,
gdzie s³u¿y³, pod obrazkami.

6

Nagle pojawi³ siê anio³ Pana. Zachariasz
przestraszy³ siê na jego widok, lecz
Twoja ¿ __ __ __ ,
anio³ mu powiedzia³:
El¿bieta, urodzi
Nie bój siê, Zachariaszu, bo
s __ __ __ , i n a d a s z
wys³uchana zosta³a modlitwa
twoja i ¿ona twoja, El¿bieta,
i m i ê J __ __ .
urodzi ci syna i nadasz mu imiê Jan.
Uzupe³nij brakuj¹ce s³owa, aby pokazaæ, co powiedzia³ anio³.

ci
mu

6

M A12/1

Anio³ wyjaœni³, ¿e nowo narodzone dziecko bêdzie
szczególne. Bóg u¿yje go, aby odwróciæ wielu ludzi od
z³ej drogi. Wielu te¿ ludzi dziêki niemu zaufa Panu.
Zachariasz nie móg³ uwierzyæ temu co us³ysza³. On
i jego ¿ona byli zbyt starzy, aby mieæ dziecko.
Powiedzia³ o tym anio³owi.
Anio³ Gabriel powiedzia³ wtedy Zachariaszowi, ¿e
poniewa¿ nie uwierzy³, nie bêdzie w stanie mówiæ, a¿
urodzi siê dziecko.

ü

Zaznacz ( ) lub (x) obok poni¿szych zdañ, aby
pokazaæ, czy s¹ PRAWDZIWE lub FA£SZYWE.
Zachariasz powiedzia³ , ¿e jego ¿ona jest zbyt stara,
aby mieæ dziecko.

........

Zachariasz uwierzy³ anio³owi.

........

Gabriel powiedzia³ Zachariaszowi, ¿e bêdzie niewidomy. ........

6

Kiedy Zachariasz wyszed³ ze œwi¹tyni, nie móg³
mówiæ do ludzi. Wszyscy myœleli, ¿e mia³ jak¹œ
wizjê.

Wkrótce El¿bieta oczekiwa³a dziecka. S³owa anio³a
okaza³y siê prawdziwe!

modlitwa

Anio³ powiedzia³ do Zachariasza:

„Wys³uchana zosta³a

twoja”.

(Pokoloruj)

Bóg zawsze s³yszy nasze modlitwy i chce, abyœmy wierzyli, ¿e On na nie odpowie.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ M³odszego Wieku Szkolnego - Seria A12

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:

Maria i Gabriel

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

£uk. 1,26-38

Z³oty wiersz:

£uk. 1,37
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

To by³ przejmuj¹cy czas. Zachariasz i El¿bieta oczekiwali
narodzenia dziecka i teraz anio³ Gabriel mia³ do przekazania inn¹ nowinê.
Tym razem anio³ Gabriel mia³ odwiedziæ kuzynkê
El¿biety, Mariê. Maria nie by³a jeszcze mê¿atk¹,
a mimo to anio³ powiedzia³ jej, ¿e tak¿e bêdzie
mia³a syna. Jej syn bêdzie mia³ nadane imiê Jezus
i bêdzie nazwany Synem Najwy¿szego (Boga).
Imiona s¹ bardzo wa¿ne.
4

1
2
3

U¿yj poni¿szych hase³, które pomog¹ ci
wpisaæ imiona do krzy¿ówki.
1. Imiê kuzynki El¿biety.
2. Imiê Dziecka, które mia³o siê narodziæ.
3. Imiê anio³a.
4. Dzieciê mia³o byæ nazwane
S __ __ __ __ Bo¿ym.
8

Maria by³a zak³opotana tym, co us³ysza³a
od anio³a. „Jak to siê stanie - zapyta³a skoro nie jestem ¿on¹?”
Uzupe³nij brakuj¹ce litery, aby przedstawiæ pytania Marii.

Jak to siê
s __ __ __ __ __
skoro nie jestem
¿ __ __ __ ?
6

Anio³ wyjaœni³, ¿e Bóg Duch Œwiêty zst¹pi na ni¹. Bêdzie mia³ miejsce cud i jej
dziecko bêdzie prawdziwym Synem Bo¿ym.

M A12/2

Pokoloruj i naucz siê na pamiêæ z³oty wiersz, który pomo¿e nam zrozumieæ,
dlaczego ten cud móg³ siê dokonaæ.

„Bo u Boga ¿adna rzecz
nie jest niemo¿liwa”.
£ukasz 1,37

3

Maria uwierzy³a we wszystko, co powiedzia³ jej
anio³ w odró¿nieniu od Zachariasza, który nie
uwierzy³ w poselstwo anio³a!
Maria chêtnie przyjê³a Bo¿y plan i sta³a siê matk¹
tego szczególnego Dziecka.
Wstaw TAK lub NIE obok poni¿szych zdañ,
aby pokazaæ, czy jest PRAWDZIWE lub
NIEPRAWDZIWE.
Maria nie uwierzy³a anio³owi.
....................
Bóg Duch Œwiêty zst¹pi na ni¹.
....................
Maria by³a gotowa, aby wykonaæ Bo¿¹ wolê.
....................

3

Maria chêtnie przyjê³a Bo¿¹ wolê dla swojego ¿ycia. Niew¹tpliwie wielu ludzi
nie uwierzy³o jej opowiadaniu. Jednak¿e ona zaufa³a w pe³ni Bogu. Tak w³aœnie
powinien post¹piæ ka¿dy z nas.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ M³odszego Wieku Szkolnego - Seria A12

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3:

Narodzenie Jana

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

£uk.
1,57-80

Z³oty wiersz:

£uk. 1,76
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

W koñcu dziecko El¿biety urodzi³o siê. To by³ ten syn,
którego Bóg obieca³.
Rodzina i s¹siedzi przyszli z³o¿yæ gratulacje rodzicom
dziecka i wszyscy byli szczêœliwi.
Gdy ch³opczyk mia³ osiem dni, to zwykle nadawano mu
imiê.
Czêsto nadawano synowi imiê jego ojca. Wszyscy
chcieli, aby maleñki ch³opczyk nazywa³ siê Zachariasz,
ale El¿bieta powiedzia³a: Nie!
Wpisz poni¿ej pierwsze litery nazwy ka¿dego
z rysunków, aby odkryæ, jakie imiê chcia³a synowi
nadaæ jego mama.

____

____

____

3

Pokoloruj obrazki.
Wszyscy pytali Zachariasza, jakie imiê nadaæ ch³opcu. Nie móg³ odpowiedzieæ,
poniewa¿ wci¹¿ nie móg³ mówiæ.
Podkreœl prawid³owe zakoñczenie zdania.
Nie móg³ odpowiedzieæ, poniewa¿:
nie móg³ siê zdecydowaæ.
nie móg³ mówiæ.
chcia³, aby zadecydowa³a El¿bieta.
3

M A12/3

Zachariasz nie móg³ mówiæ, ale móg³ pisaæ. Napisa³: Jan jest imiê jego.
Wpisz litery, których brakuje w zdaniu, które napisa³ Zachariasz.
Gdy Zachariasz napisa³ te s³owa, od
razu by³ w stanie mówiæ.
Wtedy zacz¹³ chwaliæ Boga.
Wszyscy byli zdumieni tym, co siê
wydarzy³o i wieœci rozchodzi³y siê po
ca³ej okolicy. Ludzie wyczuwali, ¿e to
dziecko bêdzie siê ró¿ni³o od innych
dzieci i ¿e Bóg bêdzie z nim
w szczególny sposób.

J_ _
j_ _ _
i_ _ _
j_ _ _.
4

Wstaw brakuj¹ce s³owa w poni¿szym fragmencie.
Kiedy Z __ __ __ __ __ __ __ __ __ n __ __ __ __ __ __,
¿e ch³opiec bêdzie mia³ na imiê J __ __ , jego usta otworzy³y siê i móg³
m __ __ __ __ . Chwali³ B __ __ __ , i s¹siedzi
byli z __ __ __ __ __ __ __

tym, co siê wydarzy³o.

6

Gdy Zachariasz chwali³ Boga, to powiedzia³, ¿e pewnego dnia jego syn stanie siê prorokiem Pana. On w³aœnie przygotuje drogê na przyjœcie Pana Jezusa.
Zakreœl prawid³ow¹ odpowiedŸ:
1) Kto chwali³ Boga? Zachariasz / Gabriel / Jan
4

2) Kto stanie siê prorokiem Pana? Zachariasz / Gabriel / Jan

Gdy Jan dorós³, wszystkie te rzeczy wype³ni³y siê,
tak jak to Bóg zapowiedzia³.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ M³odszego Wieku Szkolnego - Seria A12

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Narodzenie Jezusa.
£uk. 2,1-7
Z³oty wiersz:

£uk. 2,7
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Maria oczekiwa³a na narodzenie swojego
Izrael
dziecka. Wszystko by³o przygotowane na
przyjœcie dziecka w jej domu w Nazarecie
Morze
Œródziemne
le¿¹cym w Galilei.
Wtedy przyszed³ rozkaz od rzymskiego
cesarza, ¿e wszyscy musz¹ iœæ do tego
miasta, gdzie siê urodzili. Tam w³aœnie N __ __ __ __ __ __
ich imiona mia³y byæ spisane.
To oznacza³o, ¿e Maria i jej m¹¿ Józef
bêd¹ musieli odbyæ d³ug¹ podró¿ do
Betlejem. To miasto czasami jest nazywane „miastem Dawida”.
B __ __ __ __ __ __ __
Na mapie wpisz nazwê miasta, gdzie
80 km
Morze
Maria mieszka³a i miasto, do którego
Martwe
musieli pójœæ.

4

Kiedy przybyli do Betlejem, by³o tam tak
t³oczno, ¿e trudno by³o znaleŸæ miejsce.
Nigdzie nie by³o wolnego pokoju
w gospodzie, ale w koñcu znaleŸli miejsce,
gdzie mogli siê zatrzymaæ.

Tutaj narodzi³ siê Jezus. Maria owinê³a Go
w pieluszki, a potem po³o¿y³a w ¿³obie,
w którym zwykle znajdowa³o siê jedzenie dla
zwierz¹t. Nikt nie domyœli³by siê, ¿e le¿¹ce
tutaj dziecko mog³o byæ tak wa¿ne.

M A12/4

Krzy¿ówka
Rozwi¹zania hase³ wstaw
do Krzy¿ówki

1

2
3

1. Anio³ zapowiedzia³, ¿e to Dziecko bêdzie
nazwane Synem __ __ __ __ __ .

4

2. Maria to __ __ __ __ __ __ __ __ Józefa.
3. __ __ __ __ __ ze swoj¹ ma³¿onk¹ poszed³, aby
daæ siê spisaæ?
4. Jezus urodzi³ siê
w __ __ __ __ __ __ __ __.

12

Tysi¹ce dzieci rodzi siê codziennie na ca³ym œwiecie, ale nigdy nie urodzi³o siê Dziecko
takie jak to. To Dziecko to Bo¿y Syn.
Œwiêta Narodzenia Pañskiego to czas, kiedy powinniœmy zatrzymaæ siê, zastanowiæ
i podziêkowaæ Bogu za to, ¿e w swojej wielkiej mi³oœci, zes³a³ swojego jedynego Syna
na œwiat, aby sta³ siê naszym Zbawicielem.
Uzupe³nij brakuj¹ce litery.
Jezus jest S __ __ __ __

B __ __ __ __ .
4

Jezus przyszed³, aby byæ naszym Z __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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