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Józef i anio³.

Tê historiê mo¿esz znaleŸæ
w swojej Biblii.

Mateusz
1,18-25

Z³oty wiersz

Mateusz 1,21
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Dla Marii i Józefa by³ to czas niespodzianek.
Planowali pobraæ siê, lecz pewnego dnia Maria
powiedzia³a Józefowi, ¿e oczekuje dziecka.
Józef wiedzia³, ¿e nie by³ ojcem tego dziecka,
wiêc chocia¿ kocha³ Mariê, postanowi³, ¿e nie
o¿eni siê z ni¹.
Dokoñcz zdanie, aby odkryæ, co siê zdarzy³o potem.

Pewnego dnia Józef mia³
(Wpisz pierwsze litery obrazków)

3

Uporz¹dkuj litery w s³owach.
NO£IA

__ __ __ __ __

A A N P

__ __ __ __ przemówi³ do Józefa.

Anio³ powiedzia³: Nie bój siê przyj¹æ Mariê jako swoj¹
¿onê, poniewa¿ to Dzieciê jest z Ducha Œwiêtego.
Oznacza³o to, ¿e Dzieciê nie mia³o ziemskiego ojca.
By³ On Synem Boga!

6

M B12/1

Czyim Synem by³o to Dzieciê?
S __ __ __ __

4

B __ __ __

Anio³ powiedzia³ Józefowi, ¿e ma nadaæ Dzieciêciu szczególne imiê - Jezus. To imiê jest
wyj¹tkowe, poniewa¿ znaczy ono Zbawiciel.
Pokoloruj s³owa, jakie anio³ powiedzia³ do Józefa.

albowiem On zbawi
lud swój od
grzechów jego”.
„Nadasz mu imiê Jezus

4

Oko³o trzydzieœci lat póŸniej Jezus umar³ na krzy¿u,
a poniewa¿ umar³, mo¿emy mieæ
odpuszczenie i zbawienie od naszych grzechów.
Kiedy Józef obudzi³ siê ze snu, zrobi³ to, co powiedzia³
mu anio³: przyj¹³ Mariê jako swoj¹ ¿onê.
Józef by³ gotowy zaufaæ Bogu, chocia¿ wielu ludzi nie
wierzy³oby, ¿e to Dzieciê by³o Synem Boga.
Co zrobi³ Józef, gdy obudzi³ siê ze snu?
__ __ __ __ __ __ __ Mariê jako
swoj¹ ¿onê.

3

To by³ czas niespodzianek dla Józefa i Marii. Maria oczekiwa³a dziecka, a anio³ objawi³ siê
Józefowi. Maria i Józef, we wszystkim, co siê wydarzy³o, byli gotowi s³uchaæ Boga
i okazywaæ Mu pos³uszeñstwo. Czy jesteœmy gotowi robiæ tak samo?

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria B12
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

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

Herod i Mêdrcy ze Wschodu.
Mateusz
2,1-8

Z³oty wiersz:

Mateusz 2,2
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Wielu ludzi by³o bardzo szczêœliwych, kiedy Dzieciê
siê narodzi³o. Ale wieœæ o narodzeniu Jezusa nie by³a
radosna dla wszystkich. Król Herod zaniepokoi³ siê,
kiedy Mêdrcy ze Wschodu przybyli do niego, pytaj¹c
go o nowonarodzonego Króla.
Nowa gwiazda pojawi³a siê na niebie. Mêdrcy ze
Wschodu wiedzieli, ¿e jest to znak narodzenia nowego
Króla. Przybyli do Jerozolimy, aby odnaleŸæ to Dzieciê
i oddaæ Mu pok³on.
Sk¹d przybyli Mêdrcy?

Ze __ __ __ __ __ __ __ .
5

Dok¹d przybyli? Do J __ __ __ __ __ __ __ __ __.
Co chcieli zrobiæ, gdy ju¿ znajd¹ to Dzieciê?

Zabiæ go

Oddaæ Mu pok³on

1

(przekreœl z³¹ odpowiedŸ)
Mêdrcy myœl¹c, ¿e król Herod bêdzie wiedzia³, gdzie
to Dzieciê siê znajduje, przyszli do
niego i zapytali:
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Jednak¿e Herod nie wiedzia³, gdzie jest to Dziecko
i zaniepokoi³ siê, ¿e to Dziecko zosta³o nazwane Królem
¿ydowskim. Herod by³ królem i nie chcia³, aby ktoœ zaj¹³ jego
miejsce.
Herod zapyta³ swoich doradców, czy wiedz¹, gdzie mog³o
narodziæ siê to Dzieciê.

M B12/2

Doradcy dok³adnie zbadali, co prorocy napisali wiele lat wczeœniej, i znaleŸli odpowiedŸ.
Pokoloruj pola z kropkami, aby odkryæ nazwê miejsca, gdzie Dzieciê mia³o siê
narodziæ.

5

Herod przywo³a³ Mêdrców do siebie i powiedzia³: IdŸcie i znajdŸcie to Dzieciê, a kiedy
znajdziecie, wróæcie do mnie i powiedzcie, gdzie Ono jest, abym móg³ równie¿ pójœæ
i oddaæ Mu pok³on.
Ale tak naprawdê Herod wcale nie chcia³ oddaæ pok³onu Jezusowi. On chcia³ Go zabiæ.
Co chcia³ Herod zrobiæ z Jezusem?

Zabiæ Go

Oddaæ Mu pok³on
2

(Przekreœl z³¹ odpowiedŸ)
Tak wiêc Mêdrcy opuœcili Jerozolimê i udali siê do Betlejem, aby znaleŸæ Jezusa.
Narysuj liniê od strza³ki do DWÓCH miejsc, do których dotarli Mêdrcy
poszukuj¹c Jezusa. Nastêpnie pokoloruj poni¿sze s³owa.
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Czas na Bibliê

Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria B12
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

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

Mêdrcy ze Wschodu i Jezus.
Mateusza
2,1-12

Mateusz 2,11
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Odbywaj¹c d³ug¹ podró¿ samochodem, ³atwo mo¿na siê zgubiæ.
Czasami mo¿na pomyliæ znaki drogowe.
Bóg nie chcia³, aby Mêdrcy pob³¹dzili. Tak wiêc, gdy opuœcili
Heroda, znowu zobaczyli gwiazdê. Gwiazda prowadzi³a ich prosto
do miejsca, gdzie by³ Jezus.
Mêdrcy byli bardzo szczêœliwi, kiedy zobaczyli gwiazdê. Wkrótce
zobacz¹ Tego, do którego tak daleko wêdrowali.
Co czuli Mêdrcy, gdy znowu zobaczyli gwiazdê?
Przekreœl z³e odpowiedzi.

smutek

zmêczenie

szczêœcie

3

Wkrótce Mêdrcy dotarli do Betlejem i znaleŸli dom,
gdzie przebywa³ Jezus z Józefem i Mari¹. Kiedy
zobaczyli Jezusa -

oddali Mu
pok³on.
(Pokoloruj s³owa)

Mêdrcy d³ugo podró¿owali - byæ mo¿e gdy dotarli do
Betlejem, up³ynê³o ju¿ 18 miesiêcy od narodzenia Pana
Jezusa. A mimo to nie dali za wygran¹. Wiedzieli, ¿e to
Dzieciê jest kimœ szczególnym i warto Go szukaæ.

3

M B12/3

Mêdrcy przynieœli ze sob¹ trzy dary dla Jezusa - z³oto, kadzid³o i mirrê. By³y to bardzo
cenne dary - zwykle ofiarowywane królom. Mêdrcy wiedzieli, ¿e Jezus nie by³ zwyk³ym
Dzieckiem, wiêc zas³ugiwa³ na najlepsze z darów.
Pod rysunkami Mêdrców wpisz nazwy darów, jakie przynieœli Jezusowi

Z __ o __ __

K __ d __ i __ ³ __

M __ r r __

6

Mêdrcy odpoczêli przez jakiœ czas, ale nadesz³a chwila, by wróciæ do domu. Pamiêtali, ¿e
Herod prosi³ ich, aby wrócili do Jerozolimy. Bóg jednak wiedzia³, ¿e Herod chce zabiæ
Jezusa, wiêc we œnie powiedzia³ im, aby poszli prosto do domu i nie mówili Herodowi,
gdzie jest Jezus.
Poszli wiêc, chwal¹c Boga, ¿e mogli zobaczyæ Króla i Zbawiciela, którego
Bóg pos³a³ na ten œwiat.
Uzupe³nij uk³adankê.
1) Dar przyniesiony przez Mêdrców.
2) Herod chcia³ Jezusa
__ __ __ __ __.
3) Inny dar przyniesiony Jezusowi.
4) Tyle darów mêdrcy przynieœli
Jezusowi.
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Czas na Bibliê

Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria B12
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

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

Ucieczka do Egiptu.
Mateusz
2,13-23

Mateusz 2,15
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Czy zdarzy³o ci siê d³ugo czekaæ na jak¹œ wiadomoœæ? Herod
czeka³ na powrót Mêdrców. Ale oni nie przyszli. Byli
pos³uszni Bogu i poszli prosto do domu.
Herod strasznie siê rozgniewa³ i kaza³ zabiæ ka¿dego ch³opca
w Betlejem, który mia³ poni¿ej dwóch lat
To co zrobi³, by³o straszne. A wszystko dlatego, ¿e ba³ siê, ¿e
kiedyœ to Dziecko zostanie królem zamiast niego.
Bóg ponownie przemówi³ do Józefa we œnie i powiedzia³
mu, aby zabra³ rodzinê i ucieka³ do Egiptu. Tam bêdzie
bezpieczny do czasu, a¿ Bóg powie mu, aby wróci³.
Przekreœl z³e odpowiedzi na poni¿sze pytania.
Kto by³ pos³uszny Bogu i poszed³ prosto do domu?

Herod / Józef / Mêdrcy

Kto kaza³ zabiæ ch³opców?

Herod / Józef / Mêdrcy

Komu Bóg powiedzia³, aby ucieka³ do Egiptu?

Herodowi / Józefowi / Mêdrcom
6

Po pewnym czasie Herod umar³. Bóg powiedzia³ wtedy
Józefowi, ¿e mo¿e bezpiecznie wróciæ do Izraela. Józef,
Maria i Jezus opuœcili wiêc Egipt i przybyli do Nazaretu.

Gdzie przyby³ Józef i jego rodzina?
Do N __ __ __ __ __ __ __ .
To w³aœnie tutaj Jezus dorasta³, a Jego ¿ycie podoba³o siê Jego rodzinie, s¹siadom, a co
najwa¿niejsze, podoba³o siê Jego Ojcu - Bogu.

2

M B12/4

Wiele lat przed narodzeniem Pana Jezusa, Biblia przepowiada³a Jego przyjœcie na œwiat.
Bóg postanowi³, ¿e Jego Syn narodzi siê w Betlejem i wiedzia³, ¿e Herod bêdzie
próbowa³ go zabiæ. Wiedzia³ równie¿, ¿e Jezus bêdzie przebywa³ przez pewien czas
w Egipcie. Biblia zapowiada³a:

„Z Egiptu wezwa³em
Syna mego”.
Pokoloruj s³owa.

2

Bóg przez ca³y czas chroni³ Swojego Syna we wszystkim, co siê wydarzy³o
i z upodobaniem patrzy³ na pos³uszeñstwo Marii i Józefa, którzy wype³nili wszystko,
co Bóg im przykaza³.
W Gwiezdnej Rozsypance zakreœl odpowiedzi na
poni¿sze pytania (mog¹ byæ one wpisane we
wszystkich kierunkach).
1) Kto by³ mê¿em Marii?
2) Do którego kraju Józef zabra³ Jezusa?
3) Kto by³ ¿on¹ Józefa?
4) Kto dba³ o bezpieczeñstwo tej rodziny?
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5) W jakiej ksiêdze by³y przepowiednie
o narodzinach Jezusa?
10

Szczêœliwych Œwi¹t Narodzenia Pañskiego!
„Ojciec pos³a³ Syna jako Zbawiciela œwiata”.
1 Jana 4,14
Uwagi prowadz¹cego
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