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Lekcja 1: Narodzenie Chrystusa Z³o¿ona obietnica
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Rzymian 5,12-21

1 Koryntian 15,20-22

1 Tymoteusza 2,13 i 14

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

Przeczytaj

Z³oty wiersz

1 Moj¿eszowa 3,1-24
Izajasz 7,14-16

Izajasz 7,14

Kiedy Bóg przerwa³ spo³ecznoœæ miêdzy cz³owiekiem a Bogiem, by³a to dla œwiata straszna godzina
ciemnoœci. A jednak w takiej chwili Bo¿a obietnica Zbawiciela œwieci³a jak œwiat³o gwiazdy nios¹c
nadziejê - równie¿ dla nas.
Podkreœl w³aœciwe odpowiedzi w ka¿dym z nawiasów.
(ADAM / EWA) by³a kuszona przez (WÊ¯A / £ABÊDZIA / ŒLIMAKA) w Ogrodzie
(EGIPT / EDEN / EDOM) do niepos³uszeñstwa Bogu.

3

Bóg zapyta³ Ewê, co uczyni³a. Jaka by³a jej odpowiedŸ?
1

Szatan, który przyszed³ w postaci wê¿a, u¿y³ podstêpu, k³amstwa i w¹tpliwoœci, aby sprawiæ, ¿e Adam
i Ewa zgrzeszyli. Wybrali oni niepos³uszeñstwo wobec Boga zamiast pos³uszeñstwa. To
niepos³uszeñstwo by³o pierwszym grzechem ludzi.
Przeczytaj i wpisz poni¿ej Rzymian 5,12, aby odkryæ straszne skutki ich grzechu.

2
Jednak w tym smutnym dla rodzaju ludzkiego dniu,
kiedy w rezultacie grzechu zosta³ on oddzielony od Boga
(zobacz 3,24), Bóg w Swojej wielkiej mi³oœci da³
PIERWSZ¥ OBIETNICÊ Zbawiciela. Mia³ On odnowiæ
zerwan¹ spo³ecznoœæ miêdzy Bogiem i cz³owiekiem.

G C12/1

Przeczytaj wiersz 15 i wstaw w³aœciwe s³owa w wykropkowane miejsca.
Gdy Bóg obwieœci³ s¹d nad wê¿em, to powiedzia³: „Ustanowiê............................. miêdzy tob¹ a
kobiet¹, miêdzy twoim ............................ a jej ....................................;
ono .............................. ci g³owê, a ty ........................... je w piêtê”.
3
Bóg obieca³, ¿e pewnego dnia Pan Jezus siê narodzi i pokona szatana. On przygotuje zbawienie dla
wszystkich, którzy s¹ zniewoleni przez grzech.
Przypisz prawid³owe numery wierszy ka¿dej z powy¿szych wypowiedzi:
wiersz
wiersz
wiersz

do wê¿a: „Proch bêdziesz jad³ po wszystkie dni ¿ycia swego”
do Ewy: „W bólach bêdziesz rodzi³a dzieci”.
do Adama: „W pocie oblicza twego bêdziesz jad³ chleb”.

3

W jaki sposób ziemia zosta³a równie¿ przeklêta z powodu pojawienia siê grzechu?

1
Du¿o póŸniej Bóg da³ inn¹ obietnicê przez swojego s³ugê, proroka Izajasza. (Przeczytaj Izajasz 7).
Jaki mia³ byæ ten szczególny znak, o którym mówi³ Izajasz?
1
Jakie mia³o byæ Jego imiê?

Oznacza ono „Bóg z nami”.

1

To by³ naprawdê cudowny znak. Nigdy wiêcej nie zdarzy³o siê nic podobnego. ani wczeœniej ani
póŸniej. Kiedy ten cud wydarzy³ siê, ludzie powinni wiedzieæ, ¿e Bóg wype³nia³ swoj¹ obietnicê.

Narodzenie Chrystusa by³o donios³ym wydarzeniem w
historii œwiata. By³o to wydarzenie, które Bóg zaplanowa³,
przepowiedzia³ i w cudowny sposób kontrolowa³ przyjœcie Jego Syna, aby sta³ siê Zbawicielem œwiata..

Odpowiedz PRAWDA lub FA£SZ przy poni¿szych stwierdzeniach.
Tylko Ewa zgrzeszy³a.
Umieramy, poniewa¿ jesteœmy grzesznikami.
Cudownym znakiem by³o poczêcie i urodzenie syna przez dziewicê.
Zbawiciel mia³ zniszczyæ szatana i jego dzie³a.
Bo¿e obietnice zawsze siê wype³niaj¹.

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 2: Narodzenie ChrystusaStawianie czo³a problemom

Przeczytaj

Mateusz 1,18-25

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Kolosan 4,4 i 5;

1 Tymoteusza 1,15

1 Jana 4,9 i 14

Z³oty wiersz

Mateusz 1,21

Józef stan¹³ przed trudn¹ decyzj¹. Odkry³, ¿e
Maria, z któr¹ wkrótce mia³ siê o¿eniæ,
oczekiwa³a dziecka. By³ ciekawy, kto by³ za
to odpowiedzialny.
Wpisz zdanie, aby okreœliæ, co mia³ zamiar zrobiæ.

1
Jaki mia³ charakter, skoro chcia³ post¹piæ w ten sposób? (Zobacz wiersz 19).

1
Podkreœl, kto odwiedzi³ Józefa, gdy rozmyœla³, jak powinien post¹piæ.

Jego ojciec
Dawid

Maria
Kap³an

Anio³
1

Zakreœl, w jaki sposób objawi³ siê Józefowi Bo¿y pos³aniec.

W p³on¹cym krzyku.

W ob³oku.

We œnie.

1

Przeczytaj wiersz 20 i wstaw w³aœciwe s³owa w wykropkowanych miejscach a potem dokoñcz
zdanie, aby pokazaæ, co anio³ powiedzia³ Józefowi.
„Józefie, synu ........................., nie .................... siê przyj¹æ..........................., ¿ony swej,
albowiem to ...........................................................................................
..............................................................................................................................”

3

Wpisz z³oty wiersz, aby odkryæ, co jeszcze powiedzia³ anio³.
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1
Odk¹d Adam i Ewa byli niepos³uszni Bogu w Ogrodzie Eden,
by³ potrzebny Zbawiciel. Przez wiele stuleci Bóg obiecywa³
zes³anie Go i przygotowywa³ drogê przyjœcia dla Niego. Teraz
nadszed³ w³aœciwy czas, aby wszystko to siê wype³ni³o Zbawiciel wkrótce mia³ siê narodziæ!

G C12/2

Przeczytaj i wpisz poni¿ej wiersz Galacjan 4,4, który wyjaœnia t¹ sprawê.

2
Te wydarzenia by³y wype³nieniem proroctwa danego wiele lat wczeœniej.
Przeczytaj Mateusz 1,22 i 23 i po³¹cz to z lekcj¹ 1, aby
odkryæ imiê proroka, który napisa³ te s³owa.

1

Podkreœl w³aœciwe odpowiedz umieszczone w ka¿dym z nawiasów.
„Oto (DZIEWCZYNA / KOBIETA / PANNA) pocznie
i porodzi (SYNA /CÓRKÊ / BLI NIÊTA) i nadadz¹ Mu imiê
(BETUEL /SAMUEL / IMMANUEL)”.
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3

Rozsypanka
Odpowiedzi na poni¿sze has³a zakreœl w Rozsypance.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jemu objawi³ siê anio³.
Imiê matki Dziecka.
Jedno z imion (tytu³ów) Dziecka.
Tak prorok okreœli³ matkê Dziecka.
Dzieciê by³o poczête z ................... Œwiêtego.
On mia³ zbawiæ swój lud od ................... jego.
3

Odczytaj pozosta³e litery, aby odkryæ znaczenie jednego z imion tego Dziecka.
1
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co Józef zrobi³, kiedy siê obudzi³.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1
Jeœli tak jak Józef ufamy Bogu i jesteœmy pos³uszni S³owu Bo¿emu, to gdy
napotykamy na problemy, mo¿emy byæ pewni Bo¿ej pomocy. Pamiêtajmy, ¿e kiedy
znamy Pana Jezusa jako Zbawiciela, mo¿emy zawsze mówiæ Mu o naszych
trudnoœciach modl¹c siê do Niego. A On, jako nasz Przyjaciel, zawsze jest gotowy
wys³uchaæ nas i nam pomóc.
Jakie imiê nada³ Józef pierworodnemu synowi Marii?
To imiê oznacza: Bóg jest Zbawicielem.

Uwagi prowadz¹cego

1
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Lekcja 3: Narodzenie Chrystusa Wype³nienie proroctw

Przeczytaj

Mateusz 2,1-12

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Izajasz 9,5

Micheasz 5,1

Jan 14,1-6

Z³oty wiersz

Mateusz 2,6

Narodzenie Pana Jezusa nie by³o przypadkowe. Nie by³o ono planowane
przez Mariê i Józefa ale by³o ono dok³adnie i w cudowny sposób
przygotowane przez samego Boga. On pos³a³ zarówno anio³a, aby
zwiastowa³ pasterzom nowinê o narodzeniu, jak równie¿ da³ niezwyk³y
znak na niebie obwieszczaj¹cy Jego narodzenie.
Co mo¿na by³o zobaczyæ?
Gdzie przebywali ludzie, którzy to zobaczyli?
Po co ci ludzie przybyli do Jerozolimy?
Kto by³ królem Judei podczas ich wizyty?

4

Jakie pytanie zadali królowi?
1

Kiedy król wypytywa³ swoich „ekspertów”, a oni poinformowali go, ¿e
Chrystus mia³ siê narodziæ w Betlejem.
Podkreœl, z jakiego Ÿród³a zasiêgnêli swoich informacji.

Z królewskiego pamiêtnika.

Z nag³ówków gazety.

Z pism prorockich

1

Ta informacja by³a zapisana przez Micheasza oko³o 700 lat przed narodzeniem Chrystusa.
Przeczytaj proroctwo Micheasza (Micheasz 5,1) i na podstawie podanych tam faktów, przekreœl z³e s³owa.

Pe³na nazwa tego miasta brzmia³a Betlejem Elkana / Efraim / Efrata.
By³o to ma³e miasto w Judei / Joppie / Jezreelu.
Jednak stamt¹d mia³ siê wywodziæ ¯o³nierz / W³adca / Budowniczy
nad Iture¹ / Issacharem / Izraelem.

4

G C12/3

Ostatnia czêœæ Micheasza 5,1 uczy nas, ¿e Pan Jezus istnia³ zanim urodzi³ siê w Betlejem.
Wróæmy do Izaj. 9,5 i wymieñ WSZYSTKIE tytu³y „dzieciêcia ...syna (który jest dany)”.

4
To wspania³e, ¿e mo¿emy widzieæ, ¿e te proroctwa Starego Testamentu wype³ni³y siê tak dok³adnie.
Wype³nienie siê proroctw starotestamentowych w czasach Nowego Testamentu wzmacnia nasz¹ wiarê
w Bibliê jako natchnione Bo¿e S³owo. To przekonuje nas równie¿, ¿e proroctwa, które siê jeszcze nie
spe³ni³y, na pewno wype³ni¹ siê, na przyk³ad: obiecane powtórne przyjœcie naszego Pana. On
powiedzia³: , „A jeœli pójdê...przyjdê znowu ". (Jan 14,3).
Herod prosi³ Mêdrców, aby powiedzieli mu, gdzie jest Dzieciê, gdy Go znajd¹.
1

Powiedzia³, ¿e chce coœ uczyniæ. O czym mówi³?
Wiemy, ¿e mówi¹c to Herod by³ nieszczery i podstêpny.
(Zobacz 2,13).
Oddanie chwa³y przez Mêdrców by³o zupe³nie inne.
Wpisz poni¿ej zdanie, aby pokazaæ, jak szczerzy
i hojni byli w oddawaniu chwa³y Dzieciêciu.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3
Odpowiedz jednym s³owem na ka¿de z pytañ dotycz¹cych odwiedzin mêdrców u ma³ego
Dzieciêcia, Jezusa.
1. Mêdrcy zobaczyli gwiazdê na ..................

O

2. Miejsce, gdzie Go znaleŸli.

O

3. Jeden z darów, jakie przynieœli.

O

4. Gdy Go zobaczyli, oddali Mu .................

O

2

Mêdrcy zobaczyli w Panu Jezusie W³adcê i Kogoœ, kto by³ godny ich najlepszych darów i najwy¿szej
czci. Herod zaœ ujrza³ w Nim rywala i pretendenta do tronu.
A ty za kogo Go uznajesz? Czy jest On Panem twojego ¿ycia czy raczej zagro¿eniem dla twojego
sposobu ¿ycia?

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 4: Narodzenie Chrystusa Pocz¹tki przeœladowania

Przeczytaj

Mateusz 2,13-23

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
1 Moj¿eszowa 3,15

Z³oty wiersz

Dzieje 10,38-43

Hebrajczyków 2,14

Herod poczu³ siê zagro¿ony narodzeniem Chrystusa. Rozkaza³, aby wymordowaæ wszystkich
ch³opców w wieku do dwóch lat w rejonie Betlejem. Robi¹c to mia³ nadziejê, ¿e Pan Jezus bêdzie
pomiêdzy zabitymi ch³opcami. Jego plan by³ straszny, tak jak z³y jest szatan stoj¹cy za nim. Wype³ni³
siê czêœciowo wiersz z 1 Moj¿eszowej 3,15.
Przeczytaj ten wiersz biblijny i napisz, co jest powiedziane o relacji miêdzy wê¿em (szatanem)
a „potomstwem kobiety” (Panem Jezusem).

1
Na Golgocie Pan Jezus zniszczy³ szatana i odar³ go z jego mocy. By³a to jedna z przyczyn Jego
narodzenia na nasz œwiat.
Wpisz z³oty wiersz, który mówi nam o tym wa¿nym fakcie.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1
We fragmencie do przeczytania widzimy, ¿e Bóg nad wszystkim panowa³. Bóg przez anio³a poleci³
Józefowi, aby uratowa³ ma³e Dzieci¹tko przed bezbo¿nym spiskiem Heroda.

Uk³adanka

Uzupe³nij UK£ADANKÊ WYRAZOW¥.
Józef zosta³ ostrze¿ony we .......................
Przemówi³ do Józefa.
Mia³ iœæ do ......................
Józef wype³ni³ s³owa .......................
Józef by³ .................... Bo¿emu S³owu.

Które s³owo pojawia siê zarówno poziomo, jak
i pionowo?

3

Odpowiedz TAK lub NIE przy poni¿szych stwierdzeniach.
Józef opuœci³ Judeê noc¹.
Wzi¹³ ze sob¹ tylko ma³e Dziecko.
Pozosta³ w Egipcie a¿ do œmieci Heroda.
Zabójstwo ch³opców by³o wype³nieniem proroctwa.
W tym czasie królem by³ Hiram.

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

5

G C12/4

Kiedy w koñcu opuœcili Egipt, wype³ni³y siê s³owa Ozeasza proroka. (Zobacz Mateusz 2,15).
Wpisz s³owa jego proroctwa.
1
1

2

Krzy¿ówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uzupe³nij KRZY¯ÓWKÊ.
Nazwa ksiêgi Starego Testamentu, wspomnianej
w wierszu 17.
Imiê króla, który panowa³ po powrocie Józefa.
Król, który kaza³ zamordowaæ dzieci.
Miasto, gdzie osiedli³ siê Józef.
Co odczu³ Józef, gdy us³ysza³ o nowym królu?
Herod to .................. nowego króla.
Józef zamiast w Judei, osiedli³ siê w tej krainie.
Bóg ostrzeg³ Józefa we ..............

5
4
8

3

6

7

4

W tym trudnym czasie, Bóg przemawia³ do Józefa we œnie.
Wpisz numery wierszy, gdzie jest o tym wspomniane.

wiersz
wiersz
wiersz

3

Za ka¿dym razem Józef ufa³ Bogu i by³ pos³uszny Jego S³owu.
Ile proroctw jest wspomnianych w naszych czterech lekcjach
2
(pomiêdzy Mateusz 1,18 a Mateusz 2,23, które zosta³y wype³nione ?
Narodzenie Pana Jezusa Chrystusa by³o zarówno cudowne jak i zwyczajne, ziemskie a jednak
majestatyczne. Czytamy zarówno o ludziach oddaj¹cych Mu czeœæ jak i o takich, którzy pragnêli Go
zabiæ. Dziêki naszym lekcjom mogliœmy zobaczyæ, ¿e wielki Bo¿y plan zosta³ ods³oniêty.
A oto pytania dla CIEBIE. Postaraj siê na nie odpowiedzieæ.:
Czy wierzysz, - ¿e Dzieciê urodzone w Betlejem to Syn Bo¿y?
- ¿e przyszed³ z nieba?
- ¿e umar³ na krzy¿u na Golgocie?
- ¿e przygotowa³ dla nas zbawienie?
- ¿e trzeciego dnia zmartwychwsta³?
Bóg czeka na twoje odpowiedzi!

Radosnych œwi¹t Narodzenia Pañskiego!
„Bogu niech bêd¹ dziêki za niewys³owiony dar jego" 2 Koryntian 9,15.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
Copyright © 2010 BES Pocztowa Szko³a Biblijna

Odeœlij swoje lekcje
pod adresem:

