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Narodzenie Pana Jezusa: Na pocz¹tku
1 Moj¿eszowa 3,13-20
Izajasz 7,14-16

Z³oty wiersz

Izajasz 7,14

Ka¿da historia ma swój pocz¹tek. Cudowna historia
narodzenia Pana Jezusa nie rozpoczyna siê w Betlejem
ale w³aœnie na pocz¹tku historii. To w³aœnie w
Ogrodzie Eden Bóg z³o¿y³ pierwsz¹ obietnicê
o przyjœciu Zbawiciela.
Uporz¹dkuj litery, aby
odkryæ dwoje ludzi, którzy
mieszkali w ogrodzie i wpisz
ich imiona w ramkach.
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Wpisz brakuj¹ce s³owa w poni¿szym fragmencie, aby zobaczyæ, co z³ego wydarzy³o siê
pewnego dnia. (SprawdŸ swoje odpowiedzi porównuj¹c je z 1 Moj¿eszow¹ 3,1-6).
Bóg

m¹dra

kusi³

popatrzy³a

drzewa

niepos³uszna

Pewnego dnia w¹¿ (diabe³) .......................... Ewê. Ok³ama³ j¹ i powiedzia³, ¿e .............. wcale
nie powiedzia³, ¿e umr¹, gdy zjedz¹ owoc z ................ poznania dobrego i z³ego.
Wtedy............................na drzewo i zobaczy³a, ¿e by³o piêkne a jego owoc by³ dobry do
jedzenia i on sprawi, ¿e bêdzie ................. . Potem by³a ............................ Bogu: zjad³a owoc da³a
go te¿ Adamowi i on tak¿e go zjad³. .

6
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Co powiedzia³a Ewa, gdy Bóg zapyta³ j¹, co uczyni³a?

1

S C12/1

Ten akt niepos³uszeñstwa by³ PIERWSZYM GRZECHEM!
Przeczytaj i wpisz poni¿ej Rzymian 5,12, aby odkryæ tragiczne skutki pierwszego grzechu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Bóg ukara³ wê¿a ale gdy to uczyni³, obieca³, ¿e pewnego dnia przyjdzie Zbawiciel, który zniszczy
diab³a i jego z³e uczynki!
Wpisz brakuj¹ce litery a, ¹, e, ê, i, o, u, y, aby zobaczyæ, co Bóg powiedzia³ do wê¿a.
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Kiedy Bóg powiedzia³ do wê¿a o potomstwie (nasieniu) kobiety, które zdepcze jego
g³owê, mówi³ o Panu Jezusie i Jego wielkim zwyciêstwie, które mia³ odnieœæ nad
diab³em, kiedy umar³ na krzy¿u.
Pod koniec 1 Moj¿eszowej 3 Bóg wygania Adama i Ewê z ogrodu. W ten sposób
zostali oddzieleni od Niego. Jakie to smutne. I dzisiaj jest to prawdziwe! My
tak¿e jesteœmy oddzieleni od Boga przez nasz grzech. Bóg pos³a³ swojego Syna,
aby sta³ siê naszym Zbawicielem i dziêki temu mo¿emy dost¹piæ odpuszczenia.
Gdy Mu zaufamy, zostaniemy wprowadzeni do Bo¿ej rodziny..
W czasach Starego Testamentu Bóg ci¹gle przypomina³ o obietnicy zes³ania Zbawiciela. Na
przyk³ad, prorok Izajasz przekaza³, w jaki szczególny sposób to siê stanie..
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz a potem ZAKREŒL Jego imiê, które oznacza „Bóg z nami”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Wstaw (P)RAWDA lub (F)FA£SZ obok poni¿szych stwierdzeñ.
Zbawicielem œwiata jest Pan Jezus..

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

Tak jak Adam i Ewa i my jesteœmy grzesznikami

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

Historia narodzenia Pana Jezusa zaczyna siê w Betlejem.

................
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Lekcja 2: Narodzenie Pana Jezusa: Bo¿y pos³aniec
Przeczytaj

Mateusz 1,18-25

Z³oty wiersz:

Mateusz 1,21

Œwiêta Narodzenia Pana Jezusa to czas niespodzianek.
Prze¿ywamy wspania³e chwile, gdy odkrywamy, jak
wielki i niezwyk³y prezent otrzymaliœmy lub gdy
dowiadujemy siê, ¿e przyje¿d¿aj¹ nasi dziadkowie.
Pewien cz³owiek imieniem Józef prze¿y³
niespodzianki - nawet DWIE. Po pierwsze odkry³, ¿e
jego dziewczyna, z któr¹ chcia³ siê o¿eniæ, oczekuje
dziecka. Nie wiedzia³, jak to mo¿liwe, poniewa¿
jeszcze nie mieszkali razem.
Który wiersz mówi nam, ¿e myœla³ o tym,
by po cichu opuœciæ

Wiersz:

1

Gdy o tym myœla³, prze¿y³ drug¹ niespodziankê. Pojawi³ siê anio³, Bo¿y pos³aniec,
i przemówi³ do niego!
Co anio³ powiedzia³ Józefowi?
Postaw (û) lub (ü) obok poni¿szych stwierdzeñ, aby pokazaæ, co jest w³aœciwe
lub niew³aœciwe.
Józef by³ synem Daniela
Maria poczê³a Dziecko w mocy Ducha Œwiêtego.
Maria mia³a urodziæ syna.
Dziecko musia³o byæ nazwane Jezus.

q
q
q
q

1
4

Przeczytaj wiersz 22 i wpisz jedno zdanie, aby wyjaœniæ, dlaczego to wszystko siê
zdarzy³o.

1
To wspaniale, ¿e obietnica, któr¹ Bóg da³ przez Izajasza wiele wieków wczeœniej, teraz siê wype³ni³a
(Zobacz lekcja 1, Izajasz 7,14).
Wpisz poni¿ej czêœæ z³otego wiersza, która mówi, dlaczego Pan Jezus przyszed³ na ten œwiat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Zakreœl w³aœciwe znaczenie imienia IMMANUEL.
Syn Bo¿y
Œwiête Dzieciê

Bóg z nami

1

S C 12/2

Nie wolno nam zapomnieæ, ¿e Ten, który zosta³ nazwany Immanuel, by³ kimœ wiêkszym ni¿ tylko
maleñkim ch³opcem. By³ On œwiêtym Bo¿ym Synem, który przyszed³ z nieba na ziemiê, aby staæ
siê Zbawicielem. W³aœnie dlatego Jego przyjœcie na œwiat by³o tak cudowne. Gdyby Pan Jezus by³
jedynie synem Józefa i Marii a nie Bo¿ym Synem, musia³by byæ grzesznikiem tak jak i my i nie
móg³by umrzeæ, aby zbawiæ nas od naszych grzechów. Pan Jezus by³ unikalny. Jego matk¹ by³a
Maria, a Ojcem by³ Bóg.
Co siê sta³o, gdy Bo¿y pos³aniec opuœci³ Józefa? Tylko trzy stwierdzenia s¹ prawdziwe.
Ponumeruj je we w³aœciwej kolejnoœci od 1 do 3.
Józef obudzi³ siê.
Józef dyskutowa³ z Bogiem.
Józef rozwiód³ siê z Mari¹.

q
q
q

q
q
q

Józef nazwa³ dziecko Jezus.
Józef po³o¿y³ siê spaæ.
Józef o¿eni³ siê z Mari¹.

Zadanie Józefa mo¿e nie by³o ³atwe, ale podobnie jak Maria, zaufa³ Bogu
i wszystko z³o¿y³ w Jego rêce. Jeœli kochamy Pana Jezusa i naœladujemy
Go, my tak¿e musimy zaufaæ Bogu i byæ pos³uszni Jego S³owu.

3
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Uzupe³nij poni¿sz¹ KRZY¯ÓWKÊ, aby powtórzyæ g³ówne fakty z tej lekcji.

KRZY¯ÓWKA
1. Urodzi³ siê, aby zbawiæ swój lud od
.................. jego.
2. Cz³owiek, który by³ pos³uszny Bo¿emu
poleceniu.
3. Imiê jej pierworodnego syna.
Poczê³a dziecko w mocy
(4) ................ (5) .................
6. To imiê znaczy „Bóg z nami”.
7. Bóg powiedzia³ Józefowi o tym cudzie
poczêcia we ..................
8. By³ Bo¿ym pos³añcem.
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Lekcja 3: Narodzenie Pana Jezusa: Szczególna gwiazda
Przeczytaj

Mateusz 2,1-12

Mateusz 2,11

Z³oty wiersz:

Marek i Ania byli bardzo przejêci œwiêtem Narodzenia
Pana Jezusa. Otwarli ju¿ swoje prezenty i teraz czekali na
odwiedziny szczególnych goœci. Przyjechali do nich
z Australii ciocia Patrycja i wujek Andrzej i mieli mieszkaæ
z nimi do Nowego Roku. Te œwiêta to czas rodzinnych
odwiedzin i przebywania razem.
Z fragmentu do przeczytania uczymy siê, ¿e pierwsze œwiêta Narodzenia Pana Jezusa równie¿
by³y czasem szczególnych odwiedzin. Najpierw przyszli pasterze, którzy znaleŸli Pana Jezusa
w ¿³obie. A rok lub d³u¿ej po narodzeniu odwiedzili Go Mêdrcy ze Wschodu.
Rozwi¹zuj¹c krzy¿ówkê, dowiesz siê, co robili Mêdrcy zanim znaleŸli „nowonarodzonego”
Króla.

Krzy¿ówka

2

5

1. By³ królem Judei
1

2. Przyszli ze Wschodu
5

3. Najpierw przyszli do ...................................
4. Urodzi³ siê w Betlejem
3
4

5. Mêdrcy zobaczyli j¹ na wschodzie
6. Przyszli, aby Mu oddaæ ........................

7
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N
Zakreœl na kompasie
kierunek, z którego
przyszli Mêdrcy.

W
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Podkreœl s³owa, które najlepiej opisuj¹ reakcjê króla
i mieszkañców Jerozolimy na pytania Mêdrców
Byli szczêœliwi i zadowoleni.
Byli rozgniewani i by³o im przykro.
Byli zatrwo¿eni i niespokojni.

1
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Wtedy Herod pos³a³ do arcykap³ana i uczonych w Piœmie, aby mu pomogli.
Sk¹d wiedzieli, ¿e „nowonarodzonego” Króla - Chrystusa - mo¿na znaleŸæ w Betlejem?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
Herod przestraszy³ siê, ¿e mo¿e straciæ tron, chocia¿ wcale tego Mêdrcom nie powiedzia³. Zachêci³
ich tylko, aby poszli do Betlejem. Poprosi³ te¿, aby powiadomili go, kiedy znajd¹ „Chrystusa”, aby
i on móg³ Go odwiedziæ!
Gdy Mêdrcy opuœcili króla, zobaczyli znowu gwiazdê.
Wyjaœnij W£ASNYMI S£OWAMI, co ta szczególna gwiazda zrobi³a.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
Zakreœl tê czêœæ ko³a, która jest po stronie w³aœciwej odpowiedzi.
Kiedy zobaczyli gwiazdê, uradowali siê

Weszli do stajni

Zobaczyli ma³e dziecko

byli zasmuceni.

do domu.

niemowlê. By³o z Mari¹

Upadli przed Nim i zaœpiewali Mu

Józefem.

5
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oddali Mu chwa³ê.

Przeczytaj z³oty wiersz, aby dowiedzieæ siê, jakie skarby dali Panu Jezusowi.

1

2

1

3

Odpowiedz TAK lub NIE przy poni¿szych stwierdzeniach.
Bóg ostrzeg³ ich we œnie, aby nie wracali do Heroda

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

Powiedziano im, aby szybko wrócili do Heroda.

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

Poszli do swojego domu inn¹ drog¹.

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

3
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Jeszcze raz zobaczyliœmy, ¿e to ma³e Dziecko by³o Kimœ naprawdê szczególnym.
Oddawano Mu chwa³ê jako Królowi ¿ydowskiemu. Anio³ przedstawi³ Go jako Chrystusa Pana,
Zbawiciela œwiata i œwiêtego Syna Bo¿ego. Zatrzymaj siê i zapytaj siebie: Czy naprawê wiem, kim
On jest? I co muszê zrobiæ, jeœli te wszystkie wspania³e rzeczy dotycz¹ce Pana Jezusa s¹
prawdziwe? Jeœli jeszcze tego nigdy nie zrobi³eœ, to teraz zaufaj Mu i przyjmij go w modlitwie jako
Pana i Zbawiciela.
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Lekcja 4: Narodzenie Pana Jezusa: Nocna ucieczka
Przeczytaj

Mateusz 2,13-23

1 Jana 3,8

Z³oty wiersz:

Czasami mamy z³e sny. Budz¹c siê jesteœmy wdziêczni, ¿e wszystko siê skoñczy³o. Kiedy Bóg
przemówi³ do Józefa drugi raz, musia³ sobie ¿yczyæ, aby to by³ tylko z³y sen. Ale sytuacja by³a
gorsza, bo Bóg ostrzeg³ go o zbi¿aj¹cych siê powa¿nych problemach.
Po³¹cz rozdzielone zdania wpisuj¹c odpowiednie cyfry w puste kratki.
1

Anio³ pojawi³ siê Józefowi, gdy

a¿ Pan mu powie, ¿e mo¿e wróciæ.

2

Powiedzia³ Józefowi, ¿e ma pójœæ

Herod bêdzie próbowa³ zabiæ Jezusa.

3

Józef mia³ wzi¹æ

do Egiptu.

4

Józef mia³ tam pójœæ, poniewa¿

5
1
Mariê i Jezusa.
5 Józef mia³ tam pozostaæ, a¿
Mêdrcy opuœcili jego dom.
Ta nocna ucieczka i póŸniejszy powrót do Izraela by³o wype³nieniem innego proroctwa, danego
wiele wieków wczeœniej.
Wpisz s³owa proroctwa. (Zobacz wiersz 15).

1
Odpowiedz na pytania a potem zakreœl odpowiedzi
w Rozsypance literowej. S¹ one ukryte we wszystkich
mo¿liwych kierunkach.
1. Kto by³ z³y na Mêdrców? .................................
2. Gdzie mieszkali ci mali ch³opcy?......................................
3. Ile lat mieli niektórzy z nich? ..................
4. Która z ksi¹g Starego Testamentu jest wspomniana w wierszu
17? .....................................
5. Prorok powiedzia³, ¿e coœ bêdzie s³ychaæ. Co to by³o?
........................................
6. Co Bóg u¿y³, aby ostrzec Józefa? ...................................,
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Pozosta³e litery odczytane zgodnie z kierunkiem strza³ki pomog¹ ci odkryæ, co Herod
chcia³ uzyskaæ, kiedy wyda³ ten straszliwy rozkaz!
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Ten straszny postêpek by³ czêœci¹.diabelskiego spisku, aby zabiæ Pana Jezusa. I przez ca³e Jego
¿ycie diabe³ przypuszcza³ na Niego ataki, próbuj¹c powstrzymaæ Go od wykonania Bo¿ej woli.
Dlaczego diabe³ to robi³? Pan Jezus umieraj¹c na krzy¿u, mia³ pokonaæ diab³a. Czy pamiêtasz Bo¿¹
obietnicê z Ogrodu Eden? Wróæ do lekcji 1 i przeczytaj 1 Moj¿eszowa 3,15. Jak to dobrze, ¿e Bóg
zachowa³ bezpiecznie Pana Jezusa w Egipcie pod opiek¹ Marii i Józefa.
Odpowiedz na poni¿sze pytania zamieszczone w Notesie.

5
1
Kiedy Bóg przemówi³ pomownie do Józefa we œnie? (2,19)

1

...............................................................................................................................
Gdzie zabra³ Józef to ma³e Dziecko? (2,20)

1

...............................................................................................................................
Dlaczego Józef nie chcia³ wróciæ do Judei? (2,22)

1

...............................................................................................................................
Gdzie zamiast tego poszed³? (2,23)

1

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

Wpisz OSTATNIE ZDANIE z³otego wiersza. Potem zakreœl IMIÊ TEGO, który sta³ za planem
Heroda i który zosta³ pokonany na Golgocie, kiedy Pan Jezus umar³ na krzy¿u.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3
1
Tak wiêc widzimy, ¿e HISTORIA NARODZENIA PANA JEZUSA jest o wiele szersza i nie
ogranicza siê do ¿³obu w Betlejem. Jest to wspania³a historia, w której mieszaj¹ siê radoœæ i smutek.
Im wiêcej o niej myœlimy, tym wyraŸniej mo¿emy zobaczyæ, ¿e nic nie zdarzy³o siê przypadkowo.
Wszystko by³o dok³adnie przeprowadzone przez Boga, tak jak to On sam obieca³.

RADOSNYCH ŒWI¥T

NARODZENIA

PAÑSKIEGO!

„Gdy¿ dziœ narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan”.
£ukasz 2,11.
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