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Lekcja 1: Maria i Józef w œwi¹tyni
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

£ukasz
2,22-38

Z³oty wiersz

£ukasz 2,30
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Kiedy otrzymujemy prezent na urodziny, to zawsze powinniœmy powiedzieæ: Dziêkujê.
Józef i Maria zabrali Jezusa do œwi¹tyni w Jerozolimie, aby podziêkowaæ Bogu za to
3
4
2
Dziecko, ale tam czeka³a na nich niespodzianka!
Wype³nij krzy¿ówkê.

1

Poziomo:
1. Do tego miasta zaniesiono ma³ego Jezusa.
Pionowo:
2. Mama Jezusa.
3. M¹¿ mamy Jezusa.
4. W tym miejscu chcieli Bogu podziêkowaæ.
8

Gdy byli w œwi¹tyni i dziêkowali Bogu,
przyszed³ tam równie¿ cz³owiek imieniem
Symeon. Bóg mu obieca³, ¿e nie umrze, dopóki
nie zobaczy Mesjasza - Jezusa Chrystusa. Kiedy
zobaczy³ Jezusa, wzi¹³ go na rêce, chwali³ Boga i
dziêkowa³ Mu za to szczególne Dziecko. By³
bardzo szczêœliwy, poniewa¿ jego oczy zobaczy³y
Bo¿e Zbawienie.
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Pokoloruj s³owa.

Bo¿e Zbawienie

2

W œwi¹tyni w tym czasie przebywa³a tak¿e starsza kobieta, Anna. By³a ona prorokini¹ z
plemienia Aser a jej ojciec nazywa³ siê Fanuel. Dniem i noc¹ s³u¿y³a ona Bogu w
postach i modlitwach. Kiedy zobaczy³a Jezusa, równie¿ podziêkowa³a Bogu za Niego.
Odpowiedzi na poni¿sze pytania dotycz¹ce Anny,
wstaw do „drabinki”.
1. Z jakiego plemienia pochodzi³a?
2. Kto by³ jej ojcem?
4
3. Kiedy s³u¿y³a Bogu?
_ _ _ _ _ i noc¹.
4. Co zrobi³a, gdy ujrza³a Jezusa?

1
2

A
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N
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8

Anna nie tylko podziêkowa³a Bogu za Jezusa,
ale tak¿e mówi³a o Nim wszystkim, których spotka³a.
Co jeszcze uczyni³a Anna?
Uzupe³nij brakuj¹ce litery.
M __ __ __ __ __ o
J __ __ __ __ __ __ wszystkim,
których spotka³a.

Wiele ludzi podziêkowa³o Bogu, kiedy Pan Jezus siê
narodzi³. On przyszed³ po to, aby byæ Zbawicielem
œwiata. Czy podziêkowa³eœ Mu za to, ¿e przyszed³,
aby byæ twoim Zbawicielem?

Uwagi prowadz¹cego

2

Razem
20
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Wzrastanie w Nazarecie
£uk.
2,39-52

Z³oty wiersz:

£uk. 2,40
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Pan Jezus wzrasta³ mieszkaj¹c ze
swoj¹ matk¹ Mari¹ i Józefem w Galilei,
w mieœcie zwanym Nazaret.
Co roku w okreœlonym czasie zwanym
Œwiêtem Paschy opuszczali Nazaret i
udawali siê do Jerozolimy wraz z
wieloma innymi rodzinami.
Dla dzieci by³ to zawsze ekscytuj¹cy
czas i po zakoñczeniu uroczystoœci
wszyscy razem wracali do domu maj¹c za sob¹ kilkudniowy pobyt w du¿ym
mieœcie.
Jak nazywa³o siê to coroczne œwiêto?
Œ__ __ __ __ __ P __ __ __ __ __ .
Podczas jednej z takich podró¿y, kiedy Jezus mia³
dwanaœcie lat, w drodze powrotnej powsta³ wielki
problem!
Maria i Józef zauwa¿yli, ¿e Jezus zagin¹³! Z
pocz¹tku myœleli, ¿e by³ razem ze swoimi
krewnymi, tak wiêc szli dalej ca³y dzieñ.
Jednak pod koniec dnia, kiedy nie mogli Go
znaleŸæ, powrócili do Jerozolimy niepokoj¹c siê i
zastanawiaj¹c siê, gdzie On móg³ byæ.
Po trzech dniach poszukiwania znaleŸli Go w œwi¹tyni. Siedzia³ pomiêdzy nauczycielami,
s³ucha³ ich i zadawa³ im pytania.
Ile lat mia³ Jezus? Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ:

5

8

12

4

2
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Jak d³ugo Maria i Józef szukali Jezusa?
Narysuj liniê od palca wskazuj¹cego do w³aœciwego przedzia³u czasu.
Przez 3 tygodnie
Przez 3 godziny
Przez 3 dni

2

Pokoloruj miejsce, gdzie znaleŸli Jezusa.

3
w ³odzi

pod drzewem

w œwi¹tyni

w domu

Nauczyciele byli zdumieni faktem, ¿e tak wiele wie o Bogu. Kiedy Maria i Józef
zobaczyli Go, zdumieli siê. Jego matka powiedzia³a do Niego: Có¿eœ nam to
uczyni³? Oto ojciec twój i ja bolej¹c szukaliœmy ciebie. Jezus odpowiedzia³:
Czemuœcie mnie szukali? Czy¿ nie
wiedzieliœcie, ¿e w tym, co jest
Czemuœcie mnie
s __ __ __ __ __ __? Czy¿ nie
Ojca mego, Ja byæ muszê?
Wpisz w dymek, co powiedzia³
Jezus swojej mamie.

w__ __ __ __ __ __ __ __ ’ __ __ __ __
¿e w tym, co jest O__ __ __ mego,
J__ byæ muszê?

5

Maria i Józef nie rozumieli tego, co powiedzia³ Jezus. Jego Ojcem by³ Bóg. On
by³ w œwi¹tyni, poniewa¿ musia³ byæ w miejscu nale¿¹cym do Jego Ojca.
Napisz TAK obok zdañ wyra¿aj¹cych prawdê.
Bóg by³ Ojcem Jezusa.

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

Jezus by³ pos³uszny Marii i Józefowi.

.............
4

Gdy dorastamy wa¿ne jest, abyœmy starali siê sprawiaæ zadowolenie tym, którzy
siê nami opiekuj¹, robi¹c to, co nam powiedz¹. To zawsze podoba siê Bogu!

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Ochrzczony w Jordanie
£uk.
3,1-22

Z³oty wiersz:

£uk. 3,22
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Co dzia³o siê nad rzek¹ Jordan? T³umy ludzi
zgromadzi³y siê dooko³a, aby s³uchaæ, patrzeæ a
potem powróciæ do domu, aby opowiedzieæ o
wszystkim swoim przyjacio³om i krewnym.
W centrum uwagi wszystkich by³ cz³owiek
imieniem Jan.

1

1. Kto by³ w centrum uwagi?
2

2. Jak nazywa³a siê rzeka?
4

Biblia mówi nam, ¿e „dosz³o S³owo Bo¿e Jana”. To znaczy, ¿e to Bóg da³ Janowi
poselstwo, które przekazywa³ innym ludziom.
Pokoloruj poni¿sze s³owa.

„Dosz³o

S³owo Bo¿e

Jana”.

Jan powiedzia³ ludziom, ¿e s¹ grzesznikami i powinni odczuwaæ ¿al z
4
powodu z³ych uczynków, które zrobili i przestaæ je robiæ. Wtedy byli
chrzczeni przez zanurzenie w Jordanie. To pokazywa³o, ¿e naprawdê chcieli
zmieniæ swoje ¿ycie.
Czy powiedzia³eœ ju¿ kiedyœ Bogu: Przepraszam za wszystkie z³e rzeczy, które
zrobi³eœ? Jeœli nie, to dlaczego nie zrobiæ tego teraz? Bóg jest gotowy
przebaczyæ ci i pomóc robiæ to, co w³aœciwe.

M B1/3

Pewnego dnia przyszed³ Pan Jezus, aby daæ siê ochrzciæ. On nie potrzebowa³
upamiêtaæ siê (to znaczy odczuwaæ ¿al i odwróciæ siê od tego co z³e), poniewa¿
On by³ jedynym cz³owiekiem, który nigdy nie zgrzeszy³. To sprawia³o, ¿e by³
bardzo szczególn¹ osob¹.
Czego Jezus nigdy nie zrobi³?
3

Nigdy nie z __ __ __ __ __ __ __ __ .
Kiedy Jan ochrzci³ Jezusa, Bóg przemówi³ z nieba pokazuj¹c w ten cudowny
sposób, ¿e On mia³ upodobanie w swoim
Synu (to znaczy: by³ bardzo zadowolony z
D
Y
Niego). Równie¿ Duch Œwiêty w postaci
N
go³êbicy, zst¹pi³ na Niego.
O
Zaczynaj¹c od litery i id¹c w kierunku
A
strza³ki wypisz ka¿d¹ DRUG¥ literê,
B
aby odkryæ, co odczuwa³ Bóg w
O
stosunku do swojego Syna.

W

__ __ __

Z
Y

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

L
£

Pokoloruj tego ptaka, którego postaæ
przybra³ Duch Œwiêty.

Sowa

Struœ

Kruk

O

4

Go³¹b
2

Sk¹d pochodzi³ g³os? Zaznacz (4) w³aœciw¹ kratkê.

o Z piek³a

o Z nieba

o Z rzeki
3

Uwagi prowadz¹cego
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4:

Kuszenie na pustyni

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

£uk.
4,1-13

Z³oty wiersz:

£uk. 4,8
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Mo¿e by³eœ kiedyœ w szkole sam przez
chwilê i zobaczy³eœ coœ, co nie nale¿a³o do
ciebie, na przyk³ad paczka chipsów i
pomyœla³eœ o zabraniu jej.
By³eœ kuszony do z³ego. Powiedzieæ „Nie”
z³ym rzeczom nie zawsze jest ³atwo.
Pos³uchajmy, co Pan Jezus zrobi³.
Wstaw brakuj¹ce s³owa.
Co nie zawsze jest ³atwe?
P __ __ __ __ __ __ __ __ __ „NIE” z __ __ __ rzeczom.
4

Jezus przebywa³ czterdzieœci dni na pustyni i w tym czasie nic nie jad³. W
rezultacie by³ bardzo g³odny. Wtedy diabe³ kusi³ Jezusa, prosz¹c Go, aby
zamieni³ kamienie w chleb.
Pokoloruj liczbê dni, któr¹ Jezus przebywa³ na pustyni.

40

30

20

2

Zaznacz 3 lub 2 obok poni¿szych zdañ, aby pokazaæ czy jest to PRAWDA
lub NIEPRAWDA.
Jezus by³ nad morzem.

........

Nic nie jad³.

........

By³ kuszony, aby zamieniæ kamienie w chleb. ........
6
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Nastêpnie diabe³ wzi¹³ Jezusa na wysok¹ górê i pokaza³ Mu wszystkie królestwa
œwiata. Powiedzia³, ¿e jeœli Jezus pok³oni mu siê, wszystkie te królestwa bêd¹
Jego. Jezus powiedzia³ diab³u, ¿e Biblia mówi, ¿e tylko Panu mamy oddawaæ
pok³on (oddawaæ chwa³ê).
Diabe³ chcia³, aby Pan Jezus coœ zrobi³. Co to by³o?
Chcia³, aby mu siê p __ __ __ __ __ __ __ .

2

Ze z³otego wiersza wypisz te s³owa, które Jezus powiedzia³ do diab³a.
Pokoloruj te s³owa, które zosta³y ju¿ napisane.

Panu Bogu
pok³on

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

..................................... bêdziesz.

W koñcu diabe³ przeniós³ Jezusa do Jerozolimy na szczycie
œwi¹tyni i powiedzia³ Mu, ¿e jeœli jest Synem Bo¿ym, to niech
siê rzuci w dó³ z takiej wysokoœci, a nie poniesie ¿adnej
szkody. Kusi³ Jezusa, aby zrobi³ pokaz swojej mocy. Jezus
znowu zacytowa³ diab³u Bo¿e S³owo. Nie chcia³ wystawiaæ na
próbê Boga z tego powodu!
Pan Jezus cytowa³ wiersze z Biblii (Stary Testament), aby
pokazaæ diab³u, ¿e On jest pos³uszny Bogu, swojemu Ojcu.
Pan Jezus, jak to ju¿ mówiliœmy, nigdy nie zgrzeszy³.
Na krzy¿u Golgoty Pan Jezus by³ ukarany za
nasz grzech. Kiedy wierzymy w to i ufamy Mu,
On nam odpuszcza grzechy i pomaga nam
powiedzieæ „nie”, kiedy jesteœmy kuszeni do
z³ego. Pamiêtaj, On jest wiêkszy ni¿ diabe³.
Uwagi prowadz¹cego
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