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Narodzenie
Pañskie

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

Lekcja 1: Narodzenie Zbawiciela
– Nowina anio³a

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

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
1 Tym. 1,15 Hebr. 1,1-3 1 Jana 4,14

Z³oty wiersz

Mat. 1,18-25
£uk. 1,26-38
Mat. 1,21

Dzisiaj nowiny dotycz¹ce wielkich wydarzeñ rozprzestrzeniaj¹ siê po ca³ym œwiecie w zadziwiaj¹cym
tempie dziêki nowoczesnym systemom komunikacyjnym. Nie powinno nas zatem dziwiæ, ¿e Bóg
zapowiedzia³ narodzenie Zbawiciela zanim ono nast¹pi³o. Uczyni³ to w bardzo szczególny sposób.
Podaj imiona dwóch ludzi, którym Bóg we fragmencie do przeczytania da³ tak¹ zapowiedŸ.

1.

2.

2

Jaki zwi¹zek w tym czasie istnia³ pomiêdzy dwojgiem tych ludzi?
1
Co uczyni³ Józef widz¹c, ¿e jego narzeczona oczekuje dziecka?

2
Co mu powiedzia³ anio³ o jego powziêtym zamiarze?

2
Bóg uczy³ Józefa, ¿e Zbawiciel, który
wkrótce siê urodzi, jest kimœ znacznie
wiêkszym ni¿ tylko zwyczajnym
cz³owiekiem. Dlatego musia³ przyjœæ na
œwiat w szczególny sposób.
Jakie imiê mia³ nadaæ Józef temu Dziecku?

1

G A12/1

Maj¹c w pamiêci, ¿e to imiê oznacza „ZBAWICIEL”, wpisz poni¿ej zdanie, aby
wyjaœniæ, dlaczego jest to odpowiednie imiê dla Niego.

2
We wszystkich tych wydarzeniach wype³ni³a siê Bo¿a obietnica dana jednemu z Bo¿ych proroków
setki lat wczeœnie.
Wpisz poni¿ej, co prorok powiedzia³.

2
Kiedy anio³ pojawi³ siê Marii (zobacz: £uk. 1,26-38), mia³ jej do powiedzenia wiele wa¿nych rzeczy.

Uk³adanka

5

U¿ywaj¹c poni¿szych hase³ wpisz odpowiedzi
w kolumnach od 1 do 7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa krainy, gdzie zosta³ pos³any anio³.
Nazwa miasta, do którego on przyby³.
1
Anio³ powiedzia³: Znalaz³aœ ³askê u .................................
Imiê panny, do której anio³ zosta³ pos³any.
Narodzone dzieciê ma zasi¹œæ na jego tronie.
Imiê Dzieciêcia.
To Dzieciê ma .................................................... na wieki.

7

4
2

6
3

Zakreœl w uk³adance imiê anio³a, który ukaza³ siê Marii.
Nowina anio³a jest wa¿na dla nas dzisiaj, poniewa¿ ka¿dy
z nas potrzebuje zbawienia od swoich grzechów. (Zobacz
z³oty wiersz). Bóg z powodu swojej wielkiej mi³oœci do nas,
da³ swojego Syna, aby sta³ siê naszym Zbawicielem.
Czy przyj¹³eœ Go jako Zbawiciela i zaprosi³eœ do swojego serca i ¿ycia?

Uwagi prowadz¹cego

8
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Lekcja 2: Narodzenie Zbawiciela
– Dekret cesarza
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Przypowieœci 21,1 Daniel 4,34 i 35 Filip. 2,5-7

Przeczytaj

Z³oty wiersz

£uk. 2,1-7

£uk. 2,7

Przez wiele lat wielkim cesarstwem rzymskim rz¹dzili po kolei potê¿ni w³adcy zwani cesarzami.
Mieszkali oni w Rzymie, tysi¹ce kilometrów od ma³ego kraju, w którym mieszkali ¯ydzi.
Wpisz imiê cesarza, który panowa³ w czasie, gdy
narodzi³ siê Pan Jezus.

1

Chc¹c zbieraæ podatki nakaza³ spisaæ wszystkich swoich poddanych. Wyda³ wiêc rozkaz (dekret).
Wype³nij puste miejsca w tym wymyœlonym dekrecie.

Z Pa³acu Cesarskiego
w ...................................
do ..................................
Rozkaz .........................
Ludzie, aby zastosowaæ siê do rozkazu
królewskiego, musieli wróciæ do miejsca
swojego urodzenia. Fragment do przeczytania
mówi nam o dwóch takich ludziach, którzy
musieli odbyæ tak¹ podró¿.
Jakie by³y ich imiona?

1)

.......................................
..........................................
Podpisany .........................

2)
Izrael

4
1

Zaznacz na mapie:
_A__

___

Morze
Œródziemne

1. Nazwê miasta i regionu sk¹d musieli wyruszyæ.
2. Nazwê miasta i regionu, do którego przybyli.
2

______T

D
__

__

Od jakiego s³awnego ¿ydowskiego króla pochodzi³ Józef?
1

__T_____
80 km

Morze
Martwe

Temu królowi Bóg da³ wspania³¹ obietnicê.

G A12/2

Wpisz poni¿ej, co Bóg powiedzia³ temu królowi w 2 Ksiêdze Samuelowej 7,16.

2
Te obietnice wype³ni¹ siê w koñcu w Panu Jezusie.
Zasugeruj przyczynê, dla której ta podró¿ (ponad 100 km) mog³a byæ trudna dla Marii.
1
Nigdy nie wolno nam zapomnieæ, ¿e za tymi wszystkim wydarzeniami
by³a moc wiêksza ni¿ moc cesarza. Sam Bóg panowa³ w pe³ni nad
wszystkim, gdy przybli¿a³a siê ta wielka chwila przyjœcia Syna Bo¿ego
na œwiat. Setki lat wczeœniej Bóg przepowiedzia³ przez proroka
Micheasza, ¿e Zbawiciel narodzi siê w Betlejem.
ZnajdŸ Micheasza 5,2 i wpisz poni¿ej.

3
Cesarz August w dalekim Rzymie nie rozumia³ tego, w jaki sposób Bóg u¿y³ jego dekretu, aby
doprowadziæ do urodzenia siê Pana Jezusa w Betlejem, tak jak to zaplanowa³. Tak wiêc nie tylko
Zbawiciel urodzi³ siê we w³aœciwym miejscu, ale tak¿e we w³aœciwym czasie. Bóg przygotowa³
wydarzenia na œwiecie, aby narodzenie Zbawiciela odby³o siê we w³aœciwym czasie i miejscu!
Wpisz poni¿ej, co Galacjan 4,4 mówi na ten temat.

2
Fragment do przeczytania opisuje bardzo prosto i bezpoœrednio, co wydarzy³o siê w Betlejem.
Przeczytaj wiersz 6 i 7 ponownie, a potem wpisz poni¿ej z³oty wiersz PODKREŒLAJ¥C s³owa,
które pokazuj¹, dlaczego zosta³ On po³o¿ony w ¿³obie.

3
Tak wiêc wielkie wydarzenie mia³o miejsce. Bo¿y Syn przyszed³ z nieba, sta³ siê prawdziwym
cz³owiekiem i umar³ za nasze grzechy. Dzisiaj jest w stanie i jest chêtny zbawiæ wszystkich, którzy
Mu zaufaj¹. Oby ka¿dy z nas mia³ tê pewnoœæ, ¿e ma „miejsce” dla Niego.

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 3: Narodzenie Zbawiciela
– Odwiedziny pasterzy
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Jan 5,24 2 Koryntian 6,2

Przeczytaj

Z³oty wiersz

£uk. 2,8-20

£uk. 2,11

Bezpieczne przyjœcie dziecka na œwiat jest zawsze powodem wielkiej radoœci. Wieœci szybko siê
rozchodzi³y, wkrótce zapukali goœcie i z³o¿yli serdeczne ¿yczenia, a mo¿e nawet przynieœli i dary.
Kto wed³ug fragmentu do przeczytania jako
pierwszy odwiedzi³ maleñkiego Jezusa?

1

W jaki sposób zostali oni poinformowani o Jego narodzeniu?

2
Co zrobili, kiedy wieœæ o Jego narodzeniu do nich dotar³a?
1
Przeczytaj uwa¿nie s³owa, które anio³ powiedzia³ i znajdŸ TRZY TYTU£Y, którymi nazwa³
Jezusa. Wpisz je poni¿ej.

1)

2)

3)

3

Poni¿ej podane jest znaczenie tych trzech tytu³ów, ale s¹ one podane w niew³aœciwej kolejnoœci.
Wstaw w kratkach numer tytu³u, który w³aœciwie zosta³ wyjaœniony.
Najwy¿szy W³adca.
Ratownik od grzechu.
Mesjasz lub Namaszczony.

3

Anio³ powiedzia³ pasterzom o DWÓCH „znakach”, aby umo¿liwiæ im znalezienie Dziecka. Co to by³o?

1.
2.

2

Gdy anio³ zakoñczy³ swoje zwiastowanie, nagle przy³¹czy³a siê do niego wielka iloœæ niebiañskich
pos³añców.
Wpisz poni¿ej co mówili.

2

G A12/3

Historia odwiedzin pasterzy ma dla nas dzisiaj trzy wa¿ne lekcje:
1. Znaczenie S£UCHANIA o Zbawicielu.
Jeœliby nigdy nie s³yszeli o Nim, nie przyszli by nigdy, aby Go zobaczyæ! Dla nas równie¿ jest to
wa¿ne.
Przeczytaj, co mówi Rzym. 10,17 o s³uchaniu Bo¿ego S³owa (czyli Biblii). Wpisz poni¿ej ten wiersz.

2
2. Znaczenie ZWA¯ANIA na to, co s³yszymy.
Pasterze post¹pili zgodnie z tym, co s³yszeli.
Wpisz poni¿ej z £uk. 2,15, co mówili jeden do drugiego, gdy anio³ ich opuœci³.

1
My tak¿e musimy zwa¿aæ na to, co Bóg mówi do nas. S³uchanie bez przyk³adania wagi do tego, nie
zaprowadzi nas do nieba!
Dokoñcz to pytanie z Hebr. 2,3.

„To jak¿e my ujdziemy...
?”

1

3. Znaczenie POŒPIECHU w wykonaniu tego, co nam Bóg mówi.
Który wiersz we fragmencie do przeczytania mówi nam, ¿e
pasterze nie oci¹gali siê, aby pójœæ do Betlejem?

Wiersz

1

Jest wiele przyczyn, dla których nie powinniœmy zwlekaæ z zaufaniem Panu
Jezusowi. Wszyscy wiemy, jak niepewne jest ¿ycie na ziemi i wiemy równie¿, ¿e
przyjœcie Pana Jezusa jest bliskie. Nie marnujmy sposobnoœci przyjœcia do Pana
Jezusa i uczynienia go swoim Panem i Zbawicielem.

Wpisz w dymku,
co Pan Jezus
powiedzia³
w £uk. 13,24.
1

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 4: Narodzenie Zbawiciela
– Dary Mêdrców
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
1 Kronik 29,9-17 £uk. 21,1-4

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Mat. 2,1-23

Mat. 2,11

Po pewnym czasie inni goœcie przybyli zobaczyæ Pana Jezusa. Czêsto s¹ oni nazywani „Mêdrcami” lub
„Magami”. Byli to ludzie, którzy obserwowali gwiazdy, uwa¿nie studiuj¹c ich ruch po niebie.
W odró¿nieniu od pasterzy musieli oni przebyæ dalek¹ drogê.
Wpisz na drogowskazie kierunek, z którego przyszli,
a tak¿e miasto, do którego przybyli najpierw.
2
Co ich prowadzi³o w tej d³ugiej podró¿y?
1
Po przybyciu do miasta zapytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król ¿ydowski? To pytanie wywo³a³o
reakcjê w krêgach przyjaznych panuj¹cemu wówczas królowi.
Kto by³ tym królem?

1

Jaka by³a jego reakcja?
1
Aby odpowiedzieæ na pytanie Mêdrców, król zwo³a³ ekspertów staro¿ytnych Pism ¿ydowskich,
zwanych przez nas Starym Testamentem.

Jak¹ odpowiedŸ byli w stanie daæ królowi?

2

Wpisz poni¿ej wiersz (z ksiêgi proroka Micheasza), na którym oparli swoj¹ odpowiedŸ.

2
Uzyskawszy t¹ odpowiedŸ Mêdrcy przeszli dalsze 10 kilometrów do Betlejem.
Tam znaleŸli w domu ma³e dziecko z Mari¹ i Józefem. Wtedy oddali Mu czeœæ i podarowali Mu swoje
drogocenne dary.

G A12/4

Jakie dary Mu ofiarowali? Zakreœl to s³owo w uk³adance.

1)

2)

3)

1

UK£ADANKA
Odpowiedz na pytania,
a odpowiedzi wpisz do
uk³adanki.
1
2
3
4
5
6

1. Mêdrcy przybyli ze
_______________________.
2. Szukali nowo narodzonego
____________ ¿ydowskiego.
3. Prowadzi³a ich
_______________________.
4. By³ wówczas panuj¹cym
królem.
5. Prorok zapowiedzia³, ¿e tam siê
narodzi Zbawiciel.
6. Inaczej: Mesjasz.

W jednej z kolumn litery odpowiedz¹ ci na powy¿sze pytanie.

9

Mêdrcy, ofiaruj¹c swoje cenne dary Panu Jezusowi pokazali, jak bardzo Go ceni¹. Bóg pokaza³ im, jak
SZCZEGÓLNY by³ ten nowo narodzony Król i wiedzieli, ¿e zas³ugiwa³ na najlepsze skarby, jakie
posiadali.
Ka¿dy z nas powinien zapytaæ samego siebie: Jak drogi jest On dla MNIE? Czy ja wysoko Go ceniê.
Czy On naprawdê jest MOIM Zbawicielem i MOIM Panem?
Gdy zastanawiasz siê nad tymi pytaniami, wpisz poni¿ej Rzymian 12,1.

1

Uwagi prowadz¹cego
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