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OBIECANE DZIECI 

 

ŹRÓDŁA: Łk 1,5-38; Mt 1,18-21; Życie Jezusa, rozdział 10. 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię Jego” (Łk 1,49). 
 
 

GŁÓWNA PRAWDA Boże dary miłości przynoszą nam radość i nadzieję.  
 

CEL – dzieci Wiedzą, że Boże dary przynoszą nam szczęście i spełnienie. 
Czują się kochane przez Stwórcę. 
Reagują, ciesząc się z Bożych obietnic, które nam podarowano. . 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

 
 
 
 
 
 
 

TO JEST LEKCJA O: 
 

Anioł Gabriel przychodzi z wizytą do kapłana Zachariasza podczas gdy ten wykonuje służbę w 
świątyni. Gabriel zapewnia go, że nie musi się bać. Obiecuje, że urodzi mu się syn, który 
wykona szczególną pracę dla Boga. Zachariasz wątpi w prawdziwość jego słów. Bóg sprawia 
więc, że Zachariasz staje się niemy aż do chwili narodzin dziecka. Ten sam Gabriel przychodzi 
także do Marii i obiecuje jej, że urodzi ona syna, a bezie to Syn Kogoś Największego. Anioł 
przemawia we śnie do Józefa, oznajmiając mu, że stanie się ziemskim ojcem Jezusa.  
  
łasce. 
Bóg wypowiedział wiele obietnic (darów łaski), które przekazuje nam w swoim Słowie - Biblii. 
Najlepszą z nich stanowi dar zbawienia. Obietnice te przynoszą nam radość i nadzieję.  
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

Józef był wdowcem. Prawdopodobnie miał co najmniej sześcioro innych dzieci (Mt 12,46; 
13,55; Mk 6,3), starszych od Jezusa.  
W tamtych czasie zaręczyny były tak samo poważnym i oficjalnie uznawanym wydarzeniem jak 
ślub. Józef mógł wziąć z Marią rozwód na dwa sposoby: albo mówiąc, że nie jest już z niej taki 
zadowolony albo podczas rozprawy publicznej, w obecności świadków.  
Zanim przemówił do niego anioł, postanowił zrobić to pierwszy. Ważne jest, aby dostrzec 
różnicę między słowami, których anioł użył, aby oznajmić Józefowi, że Maria będzie miała 
dziecko, i słowami, których użył, mówiąc Zachariaszowi, że urodzi mu się syn. „Anioł nie 
powiedział Józefowi, że jego «żona» urodzi mu syna w taki sam sposób, jak powiedział 
Zachariaszowi o Janie (Łk 1,13). Jezus miał się urodzić jako «Syn Boga», a nie jako syn Józefa” 
(The SDA Bible Commentary, cz. 5, s. 283); zob. również: komentarze dotyczące wersetu 19 i 
20 (283)).  
 

DEKORACJA SALI Udekoruj salę tak, jakbyście znajdowali się na zewnątrz. Użyj gałązek i ułóż z nich „ognisko”. 
Stwórz stajenkę z zabawkowymi zwierzakami i żłobek. 
Na tablicy lub ścianie możesz umieścić obrazki przedstawiające Betlejem, mapę ukazującą 
trasę Marii i Józefa, zdjęcia nieba i połączone z nimi zdjęcia dzieci ze szkółki sobotniej.  

 

  



 

 
 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 

 
 
PRZYWITANIE 

Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – co sprawiło im radość, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, 
aby podzielili się doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Potem rozpocznijcie 
realizację wybranej czynności wprowadzającej. 

 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz zabawę odpowiednią dla twojej grupy. 
 
 

A. RADOŚĆ Z NARODZIN	
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- matki i 
ojcowie  

Zaproś dwóch lub trzech rodziców, 
aby opowiedzieli, co czuli, gdy 
dowiedzieli się, że będą mieli dzieci, 
i jak przygotowywali się na ich 
przyjście na świat. Poproś, aby 
przynieśli zdjęcia lub pamiątki. 
Powiedz: Dzisiaj … (wstaw imię) 
jest tutaj, aby opowiedzieć nam o 
pewnym ekscytującym 
wydarzeniu w jego / jej życiu. 

Zapytaj: Czy macie jakieś swoje zdjęcia z dzieciństwa? Czy 
rodzice opowiadali wam, kto przychodził do waszego domu, 
aby was zobaczyć w pierwszych miesiącach życia?  
Niech dzieci podzielą się swoimi historiami. 
Dzisiaj dowiemy się czegoś na temat dwóch rodzin, które były 
zaskoczone i bardzo podekscytowane, kiedy dowiedziały się, 
że będą miały dzieci. Ich maluchy były darami od Boga. 
A dzisiejsze przesłanie dotyczy Bożych darów, które 
otrzymujemy: 

 
BOŻE DARY MIŁOŚCI PRZYNOSZĄ NAM RADOŚĆ I NADZIEJĘ.  
Powtórzmy to razem. 
 
 

B. CICHA WIADOMOŚĆ 
 

Przebieg Rozwinięcie 
Zapytaj: Czy ktokolwiek z was miał kiedyś problemy 
z głosem albo mocno się przeziębił i ciężko przechodził 
chorobę? Potrzebuję ochotnika!  
Do ochotnika powiedz: Udawaj, że straciłeś głos. Podam ci 
słowo, które musisz wyjaśnić grupie za pomocą gestów. 
Może to być przedmiot lub czynność. Dziecko, które 
odgadnie hasło, pokazuje jako następne. Po cichu mów 
dzieciom słowa do odgadnięcia.  
 
Przykładowe hasła: kołysanie dziecka, chodzenie na 
czworaka, raczkowanie, zabawa grzechotką itd. 

Zapytaj: Co łączyło wszystkie słowa, które 
zgadywaliście? (Dziecko.) 
Co myślicie na temat komunikowania się z innymi 
bez słów? Czy jest to trudne? (Niektóre rzeczy są 
trudniejsze niż inne.) 
W jaki sposób możesz komunikować się z innymi? 
(Pisanie, rysowanie.) W naszej dzisiejszej historii 
nauczymy się czegoś o człowieku, który stracił głos, 
a także o tym, jak Boży dar w postaci dziecka pomógł 
mu go odzyskać.  
Nasze dzisiejsze przesłanie brzmi: 

 
BOŻE DARY MIŁOŚCI PRZYNOSZĄ NAM RADOŚĆ I NADZIEJĘ.  
Powtórzmy to razem. 
 
 
 
 



 
C. NIESPODZIANKI	

 
Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- dwie laleczki 
- dwa pudełka 
- papier prezentowy 

Przed lekcją włóż każdą lalkę do pudełka 
i opakuj ładnym papierem. Powiedz: Mam 
tutaj dwa prezenty. Zgadniecie co jest 
w środku? Daj dzieciom chwilę na 
zgadywanie. Niech potrząsną pudełkiem. 
Niech dwoje dzieci podejdzie i otworzy 
pudełka. 

Zapytaj: W jaki sposób dziecko może być darem? 
(Każde dziecko jest darem od Boga.) 
W naszej dzisiejszej historii Bóg powiedział 
dwóm rodzicom, że chce im podarować syna. 
Dzisiaj Bóg nadal daje nam różne prezenty, aby 
nas uszczęśliwić.  
Nasze dzisiejsze przesłanie brzmi:  

 
BOŻE DARY MIŁOŚCI PRZYNOSZĄ NAM RADOŚĆ I NADZIEJĘ.  
 
 

 
MODLITWA 
 
WSPÓLNOTA - Wspomnij o radościach i smutkach, o których uczniowie opowiedzieli ci, wchodząc do sali. Zapoznaj ich z 
wersetem pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z lekcji, którą studiowali w ubiegłym tygodniu. 
Przypomnij o urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 
PIEŚNI 
W mym sercu miłość lśni (pieśń nr 273) 
Witaj dniu radości  (pieśń nr 100) 
Miasteczko małe (pieśń nr 141) 
  
MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
DARY  - Powiedz: Dawanie darów, aby pomagać innym dowiedzieć się o Jezusie, to jeden ze sposobów, aby okazać 
Mu, jak bardzo cenimy Jego dary i łaskę.  
 
MODLITWA 

Materiały Przebieg 

- wycięte kontury 
prezentów 
- papier prezentowy 
- klej 
- ołówki 

Daj każdemu dziecku wycięty z papieru kontur prezentu i poproś je, aby wszystkie napisały na 
kartce coś, za co są wdzięczne i za co chciałyby uwielbić Boga. Przyczep prezenty do 
większego kawałka papieru prezentowego. Umieść je w widocznym miejscu, aby zborownicy 
widzieli je przez cały grudzień. Podziękuj Bogu za Jego dary i za najlepszy dar ze wszystkich 
– Jego Syna, Jezusa.  

 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przebieg 
- kostiumy z czasów biblijnych (dla 
dorosłej kobiety i mężczyzny) 
- biała szata (dla anioła) 

Postaci: anioł Gabriel, Zachariasz, Maria. 
 
Historia jest przedstawiona z perspektywy Gabriela. Poproś kogoś, aby ubrał się 
na wzór anioła. Niech ta osoba opowie jego historię albo ty ją opowiedz, a ona 
będzie pokazywała, co się dzieje w narracji.  

 
OPOWIADANIE HISTORII  

 
Mam na imię Gabriel. Jestem jednym z Bożych aniołów. Widziałam już wiele rzeczy, ale najbardziej ekscytujące 

jest coś, co stało się dwa tysiące lat temu. Zaczęło się, kiedy Bóg poprosił mnie, abym dostarczył ludziom trzy różne 
wiadomości.  

Kiedy Adam i Ewa dopuścili się grzechu, wiedzieliśmy, że Boży plan musi zakładać naprawienie tego błędu. Teraz 
nadszedł ten czas. Nie mogłem się doczekać, aż dostarczę dobre wieści. 



Pierwsza osoba, którą odwiedziłem, to Zachariasz, starszy kapłan. Wykonywał on swoje kapłańskie obowiązki w 
świątyni w Jerozolimie. On i Elżbieta kochali Boga i wiernie Mu służyli. Niestety, byli smutni, ponieważ nie mieli dzieci. Ale 
to miało się zmienić. 

Poczekałam, aż Zachariasz wejdzie do świątyni, aby na ołtarzu spalić kadzidło. Kiedy pojawiłem się obok, 
przestraszył się. 

Powiedziałem mu, że nie musi się mnie bać.  
- Mam dla ciebie dobre wieści. Bóg wysłuchał twoich modlitw. Elżbieta, twoja żona, będzie miała syna. Nazwiesz go Jan. 
Wielu ludzi będzie szczęśliwych z tego powodu i będzie chciało uczcić jego narodziny. Będzie wielki w oczach Bożych. 
Jednak nie wolno mu pić wina ani żadnego innego napoju alkoholowego. Od dnia swoich narodzin będzie napełniony 
Duchem Świętym. Poprowadzi wielu ludzi z powrotem do Boga. Pomoże im przygotować się na przyjście Pana. 

Zachariasz spojrzał na mnie.  
- Skąd mam mieć pewność, że to, co mówisz, jest prawdą? - zapytał. - Moja żona i ja jesteśmy starzy. Jak możemy mieć 
dziecko? 

Rzekłem do niego:  
- Ja jestem Gabriel. Stoję tutaj w obecności Bożej. On wysłał mnie, abym przekazał ci dobre wieści. Ponieważ jednak nie 
wierzysz  w to, co Bóg mówi do ciebie, pozostaniesz niemy aż do dnia, kiedy urodzi się dziecko. 

Na zewnątrz wszyscy zastanawiali się, dlaczego Zachariasza tak długo nie ma. Zazwyczaj kapłan, który spalał 
ofiarę, natychmiast wracał do ludu. Zachariasz nie było przez dłuższy czas. Próbował gestami pokazać, co się wydarzyło i 
ludzie zrozumieli, że miał wizję. 

Wszystko wydarzyło się dokładnie tak, jak zaplanował to Bóg. Kiedy Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży,  
zostałem wysłany do Nazaretu, aby porozmawiać z jej krewną, młodą kobietą o imieniu Maria, która była zaręczona z 
Józefem, cieślą. 

Kiedy pojawiłem się przed nią, powiedziałem: 
- Bądź pozdrowiona. Zostałaś wyróżniona przez Boga. Bóg jest z tobą!  

Maria była zszokowana. Zastanawiała się, co naprawdę miałem na myśli, więc kontynuowałem:  
- Nie bój się. Bóg jest zadowolony z tego, jak żyjesz. Będziesz miała syna. Kiedy On się narodzi, nazwiesz go Jezus. On 
będzie Synem Boga, i będzie rządził na wieki. 

Maria nie wątpiła w to, co powiedziałem. Zapytała tylko, jak to się stanie. Wyjaśniłem:  
- Bóg ześle swego Świętego Ducha, aby twoje dziecko było Synem Boga. Twoja starsza krewna, Elżbieta, również będzie 
miała dziecko. Teraz jest w szóstym miesiącu ciąży. Z Bogiem nic nie jest niemożliwe. 

Maria odpowiedziała:  
- Jestem służebnicą Pańską. Pragnę czynić wszystko, o co on prosi. Zrobię więc to, co należy do mnie według tego, co 
powiedziałeś. 

Po tym spotkaniu poszedłem do Józefa - mężczyzny, z którym Maria była zaręczona. Powiedziałem mu, że dostanie 
ona prezent od Pana Boga. On również przyjął moją wiadomość z radością. Kiedy opuściłem Marię i Józefa, bardzo się 
cieszyłem - tak samo jak reszta aniołów. Boży plan, aby ocalić ludzkość, zaczął wchodzić w życie.  

  
 

ROZWINIĘCIE 
 
Zapytaj:  Co byście zrobili, gdyby nagle przyszedł anioł, aby wam coś oznajmić?  
Dlaczego Zachariasz nie chciał uwierzyć aniołowi? Dlaczego przyjście na świat jego dziecka miało być takie 
wyjątkowe? Jaka była różnica między reakcją Marii a Zachariasza? Zarówno jedno, jak i drugie dziecko było 
szczególnym darem od Boga. Bóg zesłał je, ponieważ je kochał. Powiedzmy razem nasze dzisiejsze przesłanie:  
 
BOŻE DARY MIŁOŚCI PRZYNOSZĄ NAM RADOŚĆ I NADZIEJĘ.  
 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 

- kartka papieru 
- ołówki 

Napisz werset pamięciowy na tablicy albo dużej kartce papieru. Powiedzcie go razem 
na głos. Powtórzcie go, a potem poruszajcie tylko ustami, zamiast mówić to głośno. 
Powtarzajcie go tak długo, aż będziecie umieli powiedzieć cały werset, jedynie ruszając 
ustami. Werset brzmi:  
„Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię jego” (Łk 1,49). 
Powtarzajcie tak długo, aż zapamiętacie cały werset. 

 
 
 



STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblia 
- zdjęcia 
sześciorga 
różnych 
dzieci 

Przed lekcją ukryj sześć zdjęć dzieci w różnych miejscach w całej 
sali. Na odwrocie każdego z nich napisz po jednym z poniższych 
odnośników biblijnych.  
Uformuj sześć małych grup. Powiedz: Bóg kocha dzieci 
i dorosłych. Wszyscy są dla Niego szczególni. Biblia mówi 
nam o sześciu wyjątkowych dzieciach. Zdjęcia sześciorga 
dzieci są schowane w naszej sali. Kiedy dam wam sygnał, 
niech każda grupa spróbuje znaleźć jedno zdjęcie i 
sprawdzić, jaki tekst znajduje się na jego odwrocie. 
Przygotujcie się na to, że będziecie musieli opowiedzieć 
koleżankom i kolegom, kim było to dziecko i co uczyniło je 
tak szczególnym. 
Dorośli pomagają w razie potrzeby.  

● Księga Wyjścia 2,1-10 (Mojżesz) 
● Księga Sędziów 13,6-7.24 (Samson) 
● 1 Księga Samuela 1,17-20 (Samuel) 
● 2 Księga Królewska 4,11-17 (syn Szunamitki) 
● Księga Rodzaju 21,1-3 (Izaak) 
● Księga Rodzaju 30,22-24 (Józef) 

Niech każda grupa wypowie się na temat imienia dziecka 
i szczególnych okoliczności jego narodzin.   

Zapytaj: Czy Bóg miał jakiś 
szczególny plan na życie innych 
osób poza Jezusem, Janem 
i dziećmi, o których właśnie 
czytaliśmy? Dlaczego? 
Tak, Bóg ma specjalny plan dla 
każdego z nas. On obiecuje, że 
wskaże nam drogę. 
Zajrzyjmy do Księgi Przypowieści 
3,5-6.  Niech jedno z dzieci przeczyta 
fragment z Biblii.  
Skąd możemy mieć pewność, że 
podążamy Bożą ścieżką 
przeznaczoną dla nas?  
Kiedy czytamy Biblię, dowiadujemy 
się coraz więcej o wspaniałych 
darach miłości, które daje nam Bóg. 
Powtórzmy nasze dzisiejsze 
przesłanie:  

 
 
BOŻE DARY MIŁOŚCI PRZYNOSZĄ NAM RADOŚĆ I NADZIEJĘ.  
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
NAJLEPSZY DAR OD BOGA	
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- instrumenty 
lub rzeczy, 
którymi można 
wytwarzać 
dźwięki 
- śpiewniki 

Śpiewajcie pieśni, 
które mówią o tym, 
jak cieszymy się 
z daru Bożego - 
Jezusa, naszego 
Zbawcy.  

Zapytaj: Które pieśni wam się podobały i dlaczego? Jak się czujecie, gdy 
śpiewacie? 
Jaki jest najlepszy dar, który możesz dostać od Boga?  
Tak, dokładnie – Bóg zesłał nam swojego Syna, Jezusa, aby przybył na 
ziemię. Jezus pokazał nam, jak żyć. Kiedy przyjdzie znowu, chce, abyśmy 
poszli z Nim do nieba. Czy cieszycie się z tak wspaniałego prezentu? 
Powtórzmy nasze dzisiejsze przesłanie:  

 
BOŻE DARY MIŁOŚCI PRZYNOSZĄ NAM RADOŚĆ I NADZIEJĘ.  
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 

A. PROJEKT ŚWIĄTECZNY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- informacje 
dotyczące 
projektów 
świątecznych 
organizowanych 
przez lokalna 
społeczność 
- stoper 
- list do rodziców 

Dowiedzcie się, jakie projekty 
bożonarodzeniowe są realizowane w waszej 
okolicy. Porozmawiaj z liderami twojego zboru. 
Przedyskutuj projekt z dziećmi, zaproś je do 
wzięcia w nim udziału, a w ciągu miesiąca 
zbierz materiały potrzebne do jego wykonania.   
Przygotuj list do rodziców na temat wspierania 
dzieci, które będą brać udział  w projekcie. 
Niech zapakują prezenty lub wykonają kartki.  

Zapytaj: Ile Bożych darów zdążysz przez minutę? 
Bóg ma dla nas dużo prezentów. Co o nich 
sądzicie? Jak się czujecie, otrzymując prezent od 
Boga? 
Biorąc udział w …….., możemy dzielić się 
radością, jaką mamy dzięki Jezusowi. Weźcie te 
listy i przekażcie je rodzicom, a potem 
opowiedzcie im o projekcie. Poproście ich, aby 
pomogli wam wziąć w nim udział. Powtórzmy 
razem nasze dzisiejsze przesłanie: 

  
BOŻE DARY MIŁOŚCI PRZYNOSZĄ NAM RADOŚĆ I NADZIEJĘ.  
 



 
 

B. ANIOŁ 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- kontur anioła dla 
każdego dziecka 
- brokat w kleju 
- flamastry 
- papier 
- nożyczki 

Zachęć dzieci do udekorowania aniołka i napisania na nim 
wersetu pamięciowego z Łk 1,49. Utwórzcie pary. Powiedz: 
Pomyślcie teraz o rzeczach, które wydają się trudne lub 
sprawiają, że jest wam smutno. Podzielcie się nimi 
z partnerem. Niech trzyma aniołka wysoko i mówi werset 
z Łk 1,49 oraz: „Obdarowuje nas radością i nadzieją”.  
Zabierzcie aniołki do domu i pokażcie swojej rodzinie. 
Opowiedzcie swoim bliskim o Jezusie, Bożym darze dla 
każdego człowieka i wyrecytujcie werset, którego się 
nauczyliście.  

Zapytaj: Kim jest 
Wszechmocny, który czyni dla 
nas wielkie rzeczy? W jaki 
sposób okazuje nam miłość? 
Co jest największym darem od 
Boga dla nas?  
Jak się z tym czujecie? 
Powtórzmy razem nasze 
dzisiejsze przesłanie: 

  
BOŻE DARY MIŁOŚCI PRZYNOSZĄ NAM RADOŚĆ I NADZIEJĘ.  
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Módlcie się o projekt realizowany w waszej okolicy. Podziękujcie Bogu za Jego dary, szczególnie za dar Jezusa, który daje 
nam radość i nadzieję.  
 
 
  



 
 

(możesz wyciąć ten fragment i dać go rodzicom – spędzając czas z dzieckiem, pomogą mu utrwalić ważne prawdy) 
 

MATERIAŁ DLA DZIECI 
 
 
Tekst źródłowy: Łk 1,5-38; Mt 1,18-21; Życie Jezusa, rozdział 10. 
Tekst pamięciowy: „Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię Jego” (Łk 1,49). 
Główna prawda: Boże dary miłości przynoszą nam radość i nadzieję. 
 

DZIECI OBIECANE 
 

Czy twoja mama kiedykolwiek obiecała ci coś wyjątkowego? Coś czego pragnąłeś od dłuższego czasu? Jak się 
czułeś, gdy wreszcie spełniła tę obietnicę? Właśnie tak mógł czuć się Zachariasz, gdy Bóg posłał do niego anioła z 
wyjątkową obietnicą.  

 
Kapłan Zachariasz służył w świątyni, ponieważ był to jego tydzień służby. Każdego dnia miał wchodzić do miejsca 

świętego miejsca, gdzie palił kadzidło i wznosił modlitwy ludu do Boga. Pewnego dnia jak zwykle przystąpił do wykonywania 
swojej służby. Okazało się jednak, że nie będzie to zwyczajny dzień. Stało się bowiem coś zarazem dziwnego i cudownego. 

Zachariasz stał przed złotym ołtarzem. Dym palonego kadzidła unosił się przed Bogiem. Nagle po prawej stronie 
ołtarza pojawił się anioł. Kapłan był zaskoczony i przestraszony. Wtedy anioł przemówił: 
- Nie bój się Zachariaszu. Bóg wysłuchał twoich modlitw. Twoja żona urodzi chłopca, którego nazwiesz Jan. Duch Święty 
będzie z nim, a on skłoni wielu ludzi do zmiany życia i pomoże im przygotować się na spotkanie z Panem. 

Zachariasz nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał. On i jego żona Elżbieta nie mieli dzieci, chociaż przez wiele lat się 
o to modlili. Ale byli już na to za starzy. Ludzie w ich wieku nie mieli dzieci. 
- Skąd mam wiedzieć, że to, co mówisz, jest prawdą? - zapytał. - Moja żona i ja jesteśmy starzy - za starzy, żeby mieć 
dziecko.  

Anioł odpowiedział:  
- Jestem Gabriel. Stoję w obecności Boga, który wysłał mnie do ciebie z tym szczególnym przesłaniem. Ponieważ nie 
uwierzyłeś, zamilkniesz, dopóki nie urodzi się twój syn. To będzie znak, że to, co powiedziałem, jest prawdą.  

Potem anioł zniknął. Ludzie na dziedzińcu świątyni zastanawiali się, co się stało z Zachariaszem. Kiedy opuszczał 
święte miejsce, próbował opowiedzieć im, co widział. Ale tak jak powiedział anioł, nie mógł mówić. Potrafił tylko pisać i 
próbował porozumiewać się za pomocą gestów. 

Wkrótce po wizycie anioła Elżbieta zaszła w ciążę. Bóg dotrzymał swojej obietnicy. Kiedy dziecko się urodziło, 
wszyscy myśleli, że otrzyma imię po swoim ojcu. Jednak Zachariasz, któremu wrócił głos, powiedział do sąsiadów i 
przyjaciół: 
- Ma na imię Jan.  

Sześć miesięcy po wizycie u Zachariasza Gabriel przyniósł dobrą nowinę innej osobie, młodej kuzynce Elżbiety - 
Marii.  
- Raduj się, Bóg jest z tobą – powiedział do młodej kobiety.  

Maria była zaskoczona. Zastanawiała się, kim jest nieznajomy. Dlaczego powiedział: „Bóg jest z tobą”? Była 
zdenerwowana i trochę przestraszona.  

Gabriel kontynuował:  
- Nie bój się. Bóg da ci syna, którego nazwiesz Jezus. Będzie znany jako Syn Boży i będzie panował w królestwie, które 
nigdy się nie skończy! 

Maria była bardzo młoda i zastanawiała się, jak to możliwe. Jak mogła mieć dziecko?  
- Twoje dziecko zostanie stworzone przez Boga – powiedział Gabriel. – Twoja kuzynka Elżbieta też urodzi dziecko. Dla 
Boga nie ma rzeczy niemożliwych. 

Maria uwierzyła Gabrielowi.  
- Jestem służebnicą Boga — rzekła. - Niech będzie tak, jak powiedziałeś.  

Następnie Gabriel poszedł odwiedzić Józefa, mężczyznę, którego Maria miała poślubić. Powiedział mu, że Maria 
urodzi dziecko — Syna Bożego. A Józef uwierzył w jego przesłanie. Miał stać się ziemskim ojcem Syna Bożego. 

To jest łaska — kiedy Bóg obiecuje coś, co wydaje się niemożliwe.  
Obiecał syna Elżbiecie i Zachariaszowi. Dotrzymał słowa.  



Obiecał syna Marii i Józefowi. Dotrzymał słowa.  
Obiecał, że ponownie ześle do nas Jezusa, abyśmy mogli żyć z Nim na zawsze.  
Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Jezus przyjdzie ponownie! 

 

Sobota 
● Jeśli to możliwe, wraz z rodziną przejdźcie się na spacer lub urządźcie sobie przejażdżkę. Policzcie kościoły, które 

widzicie. Jak bardzo różnią się one od świątyni w czasach Jezusa? W jaki sposób różnią się od twojego kościoła? 
● Podziel się z rodzicami historią, którą usłyszałeś podczas lekcji. Napisz werset pamięciowy na długim pasku 

papieru. Zawijaj najpierw początek, potem koniec, ucząc go swoją rodzinę.  
● Zapytaj rodzinę: Jakie jeszcze dary na literę A jak ANIOŁ możemy wymienić? (np. ananas, agrest, Alpy, itd.) 
● Śpiewajcie pieśni pochwalne i dziękujcie za Boże dary.  

 
Niedziela 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment z Ewangelii Łukasza 1,5-25. Dlaczego Zachariasz nie 
mógł mówić? W jaki sposób komunikował się z ludźmi? Z Elżbietą? 

● Niech twoja rodzina nie odzywa się do siebie podczas jednego posiłku. Jak poprosisz o podanie ci czegoś ze stołu?  
● Podziękuj Bogu za to, że umiesz i możesz mówić. 

 
Poniedziałek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i porozmawiajcie na temat fragmentu z Ewangelii Łukasza 1,57-
66. Czy Boża obietnica dana Zachariaszowi się wypełniła? Co Zachariasz powiedział przyjaciołom i sąsiadom? 
Dlaczego? Aby dowiedzieć się więcej na temat Jana, przeczytaj Mt 3,1-16, Mk 1,1-12 albo Łk 3,1-18 

● Poproś rodziców, aby pokazali ci twoje zdjęcia, gdy byłeś malutki i porozmawiaj z nimi o tym. Spotkaj się z kimś, 
kto ma małe dziecko. Zrób coś, aby pomóc tej osobie zajmować się maluchem. 
 

Wtorek 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i porozmawiajcie na temat fragmentu z Ewangelii Łukasza 1,67-

80. Jak Zachariasz kazał nazwać swoje dziecko? Co miało ono robić w życiu? 
● Napiszcie swoją własną pieśń. Poproś każdego członka rodziny, aby zaczął ją od słów: „Wychwalam Boga za…”. 

Niech wszystkie wasze podziękowania staną się pieśnią. 
● Zaśpiewajcie pieśni pochwalne, a potem pomódlcie się do Boga, dziękując Mu.  

 
Środa  

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i porozmawiajcie na temat fragmentów z Ewangelii Łukasza 1,26-
38 i Ewangelii Mateusza 1,18-24. Czego dowiedziałeś się na temat Marii, Jezusa i Józefa? Co to znaczy, że „jego 
królestwo nigdy się nie kończy”?  

● Co oznacza bycie sługą Bożym? Jak możesz używać swojego głosu, aby służyć Panu? 
 
Czwartek 

● Spytaj rodziców, czy możesz wykonać ciasteczka w kształcie aniołów. Podziel się nimi podczas kolacji.  
● Przeczytajcie i porozmawiajcie na temat fragmentu z Ewangelii Łukasza 1,39-56. Co Elżbieta powiedziała na temat  

Marii? Co Maria powiedziała sama o sobie? O Panu? Kim jest „Wszechmocny”?  
● Zapytaj swoją rodzinę: Co Wszechmocny zrobił dla nas? Zrób listę i podziękuj Bogu za Jego wspaniałe dary.  

 
Piątek 

● Opowiedz swojej rodzinie historię ze szkoły sobotniej. Kto będzie aniołem Gabrielem? Zachariaszem? Elżbietą? 
Marią? Józefem? 

● Zapytaj każdą osobę o jej ulubioną obietnicę biblijną i poproś o wyjaśnienie, dlaczego akurat ta jest jej ulubioną. 
Odszukajcie te obietnice w Biblii i przeczytajcie każdą z nich. Czy Bóg dotrzymuje swoich obietnic? Skąd możemy 
to wiedzieć? 

● Śpiewajcie pieśni pochwalne; podziękujcie Bogu za dotrzymywanie Jego obietnic. Powiedzcie Mu, co czujecie na 
myśl o życiu w niebie razem z Nim. Poproście, aby Pan Jezus przyszedł jak najszybciej.  


