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DŁUGIE PODRÓŻE 
 

ŹRÓDŁA: Mt 2,13-23; Pragnienie Wieków, s. 49. 
 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Bóg mój zaspokoi wszystkie potrzeby wasze według bogactwa chwały swojej w Chrystusie Jezusie” 
(Flp 4,19). 
 

GŁÓWNA PRAWDA Bóg prowadzi nas tak samo, jak prowadził mędrców i rodziców Jezusa. 

CEL – dzieci Wiedzą, że Boża łaska daje im powód do posiadania nadziei.  
Czują, że dzięki Bożej miłości mogą z nadzieją patrzeć w przyszłość. 
Reagują, szukając z nadzieją i radością Bożych błogosławieństw teraz i w przyszłości. 
 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

 
 
 

TO JEST LEKCJA O: 

Herod próbuje oszukać mędrców, aby zdradzili mu, gdzie jest Dzieciątko Jezus. Bóg zsyła im sny, 
aby ostrzec ich przed planami Heroda. W ten sam sposób ostrzega również Józefa. On chroni małą 
rodzinę w czasie pobytu w Egipcie, z dala od Heroda. Daje im nadzieję, że pewnego dnia powrócą 
do swojego domu. 
 
łasce. 
Tak jak chronił i dbał o małe dziecko i jego ziemskich rodziców, tak obecnie Bóg  także chroni ludzi. 
On daje nam nadzieję na niebiański dom, na wieczną przyszłość z Nim. 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„W tym czasie Egipt był prowincją rzymską i znajdował się poza jurysdykcją Heroda. Umowną granicą 
pomiędzy Egiptem a Izraelem była rzeka Egiptu znajdująca się około stu kilometrów na południowy 
zachód od Betlejem” (zob. The SDA Bible Commentary, t. 5, s. 291).  
„Zgodnie ze starożytnym zwyczajem wschodnim roczne dziecko to takie, które nie ukończyło jeszcze 
pierwszego roku życia. Dwulatek to dziecko, które ukończyło rok, ale nie ukończyło dwóch lat. 
Prawdopodobnie Herod zwiększył zakres wieku dzieci, aby upewnić się, że osiągnie swój cel, którym 
było zabicie dziecka, o którym dowiedział się od mędrców” (zob. The SDA Bible Commentary, t. 5, s. 
291-292).  
„Nazaret był małym miasteczkiem znajdującym się około stu dwóch kilometrów na północ od 
Jerozolimy” (zob. The SDA Bible Commentary, t. 5, s. 292-293). 
„Natomiast dzięki darom magów z pogańskiego kraju Pan dostarczył środków na podróż do Egiptu i 
pobyt w ziemi obcych” (Pragnienie Wieków, s. 49). 
 

DEKORACJA SALI Zob. lekcja 10 

 

  



 
 

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. WYBIERAMY SIĘ W PODRÓŻ 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- papierowy 
kształt 
walizki dla 
każdego 
dziecka 
(zob.  s. 144) 
- kredki 
 

Daj każdemu dziecku papierowy kształt 
walizki (zob. s. 144). Powiedz dzieciom, że 
wybieracie się w podróż do jednego z 
następujących miejsc: góry, plaża, miasto, 
inne państwo (każdemu dziecku lub grupom 
dzieci daj inny cel podróży). Powiedz: 
Wybieramy się w niespodziewaną 
podróż do... Macie kilka minut, aby 
narysować rzeczy, które trzeba 
spakować do walizki. Daj dzieciom czas, 
a następnie wspólnie obejrzyjcie walizki. 

Zapytaj: Czy wszystkie walizki są takie same? 
Dlaczego? (Potrzebujemy różnych rzeczy do różnych 
miejsc.) Czy walizki mają coś wspólnego? Gdybyście 
musieli wyruszyć w nagłą podróż, jaką jedną rzecz na 
pewno byście ze sobą zabrali? Czego najbardziej by 
wam brakowało, gdybyście byli daleko od domu? W 
naszej dzisiejszej historii Józef i Maria musieli bardzo 
szybko opuścić swój dom. Nie wiedzieli, co czeka ich 
w przyszłości, ale byli pewni, że Bóg będzie z nimi. I to 
prowadzi mnie do naszego dzisiejszego przesłania: 

 
BÓG PROWADZI NAS TAK SAMO, JAK PROWADZIŁ MĘDRCÓW I RODZICÓW JEZUSA.  
Powtórzmy to razem. 
 
 

B. OCHRONA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- gumowe rękawice  
- kalosze 
- parasol 
- fartuch 
- okulary 
przeciwsłoneczne 
- pudełko 
- krem przeciwsłoneczny 
 

Przed lekcją przygotuj kilka przedmiotów, 
które nosimy w celach ochronnych. 
Umieść je w pudełku. Poproś dzieci, aby 
sięgnęły do pudełka, wybrały przedmiot 
bez zaglądania do środka i trzymały go w 
górze. Zapytaj: Do czego byście tego 
użyli? Zachęć dzieci do odgrywania 
scenek przedstawiających to, w jaki 
sposób ich przedmiot mógłby zostać 
wykorzystany. 

Zapytaj: Co te wszystkie rzeczy mają ze sobą 
wspólnego? (Wszystkie są używane do 
ochrony.) Czy znacie inne rzeczy, których 
używamy / potrzebujemy do ochrony? Przed 
jakimi rzeczami musimy chronić dzieci? 
(Ogień, ekstremalne ciepło / zimno, głód.) W 
naszej dzisiejszej opowieści dowiemy się 
więcej o tym, jak Bóg chronił Dzieciątko 
Jezus. Nasze dzisiejsze przesłanie mówi: 

 
BÓG PROWADZI NAS TAK SAMO, JAK PROWADZIŁ MĘDRCÓW I RODZICÓW JEZUSA.  
Powtórzmy to razem. 
 
 
 
 



 
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 
Miasteczko małe (pieśń nr 141) 
Król się rodzi (pieśń nr 143) 
Cześć dla Stwórcy (pieśń nr 28) 
 
MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
DARY - Powiedz: Bóg dał dar swojego Syna, aby każdy mógł mieć możliwość życia z Nim w niebie. Kiedy 
składamy nasze ofiary, dajemy innym możliwość usłyszenia o wspaniałym Bożym darze. 
 
MODLITWA - Powiedz: Bóg dał nam to, co miał najlepszego - swojego Syna. Poproś dzieci o intencje modlitewne. 
Podczas modlitwy poproś je, aby podniosły rękę, jeśli chcą dać Bogu to, co mają najlepszego (czyli siebie). 
 
 

HISTORIA BIBLIJNA 

PRZYGOTUJ: Poproś dzieci, aby wzięły udział w opowiadanej przez ciebie historii, wykonując następujące czynności: 
Kiedy mówisz: …………………………...Oni robią: 
Maria/dziecko Jezus……………………- składają ręce jak przy kołysaniu dziecka.  
Józef …………………………………...... - kciuki do góry.  
Mędrcy…………………………………... - wskazują na czoło.  
Herod…………………………………….. - kciuki w dół. 

Ćwicz, aż dzieci będą pewne swoich działań. Możesz poprosić osobę dorosłą, aby poprowadziła grupę. 
 
 
OPOWIADANIE HISTORII  
 

Przez jakiś czas po narodzinach Jezusa, Maria i Józef pozostali w Betlejem. Spis ludności został zakończony, a 
oni przenieśli się ze stajni do lepszego miejsca. Maria często myślała o nocnej wizycie pasterzy. 

Kilka tygodni później pojawiła się kolejna grupa gości, aby zobaczyć Jezusa. A było to tak ... . 
 

W noc narodzin Jezusa kilku mężczyzn z kraju położonego daleko na wschód od Judei zobaczyło na niebie 
tajemnicze światło. Gdy ono zgasło, pojawiła się nowa gwiazda, której nigdy wcześniej nie widzieli. Byli to mędrcy, zwani 
magami, ponieważ uważnie studiowali różne pisma, aby zrozumieć wiele rzeczy. To światło i nowa jasna gwiazda bardzo 
ich zainteresowały. Natychmiast zaczęli szukać informacji na ten temat i wkrótce odkryli stare proroctwo o „gwieździe z 
Jakuba” i „berle”, które miało „powstać z Izraela” (Lb 24,17). Zastanawiali się, czy ta nowa gwiazda może być wypełnieniem 
proroctwa o obiecanym Mesjaszu, o którym Żydzi mówili od wielu lat. 

W ich kraju zwyczajem było wręczanie prezentów książętom, królom i innym ważnym osobom. Mędrcy wieźli więc 
ze sobą złoto, mirrę i kadzidło - drogie dary, które chcieli ofiarować obiecanemu Zbawicielowi. 

Podróżowali nocą, aby mieć gwiazdę w zasięgu wzroku. Kiedy zatrzymywali się w ciągu dnia, prawdopodobnie 
nadal studiowali proroctwa o Jezusie i coraz bardziej utwierdzali się w przekonaniu, że narodzone dziecko jest tym 
Obiecanym. 

Po wielu dniach Mędrcy zbliżyli się do Jerozolimy, gdzie gwiazda zdawała się spoczywać nad świątynią. Tam 
powiedzieli kapłanom i władcom, dlaczego przybyli.  
- Gdzie jest król żydowski? - zapytali.  

Ale nikt nie wiedział, o co im chodzi. 
Kiedy król Herod usłyszał o tych mężczyznach, próbował dowiedzieć się czegoś od żydowskich kapłanów 

i uczonych. Poinformowali go, że prorok Micheasz zapowiedział, iż dziecko urodzi się w Betlejem. Herod wysłał więc 
mędrców do Betlejem.  
- Gdy znajdziecie Dziecię - rzekł - wróćcie i powiedzcie mi, gdzie jest, abym i ja mógł oddać Mu pokłon.  

Ale Herod kłamał. On nie chciał uczcić żydowskiego króla - planował zabić Jezusa. 



Mędrcy udali się więc do Betlejem, gdzie znaleźli Marię, Józefa i Dzieciątko Jezus. Chociaż nie byli Żydami, 
uznali, że Jezus jest tym, którego obiecał Bóg. Uklękli więc, oddali Mu pokłon i złożyli swoje dary. 

We śnie Bóg ostrzegł Mędrców:  
- Nie wracajcie do Heroda. Idźcie do domu inną drogą.  

Kiedy Herod zrozumiał, że Mędrcy nie wrócą do Jerozolimy, bardzo się rozgniewał. Wydał dekret, na mocy którego 
żołnierze mieli zabić wszystkie niemowlęta w Betlejem, które miały dwa lata i mniej. 

Ale Bóg wciąż był u władzy! We śnie ostrzegł Józefa i kazał mu zabrać Marię i Jezusa do Egiptu. Mieli tam 
pozostać, aż Bóg da im znać, że mogą bezpiecznie wrócić do domu. Mała rodzina wyruszyła natychmiast, w ciemnościach 
nocy. Egipt stał się ich domem aż do śmierci Heroda. Wtedy Bóg posłał anioła, aby przekazał Józefowi, że mogą 
bezpiecznie wrócić do ojczyzny. 

Początkowo Józef myślał o powrocie do Betlejem. Ale Bóg ponownie wysłał o niego wiadomość i skierował go w 
inne miejsce. Zgodnie z Jego wolą Maria i Józef zabrali Dzieciątko Jezus do Nazaretu, dawnego domu Józefa. Tam 
Jezus dorastał. Bóg chronił małego Jezusa, a potem nadal czuwał nad Nim i Jego rodziną. Przez prawie trzydzieści lat 
Jezus żył spokojnie w Nazarecie. 

Bóg kocha również ciebie i twoją rodzinę. Prowadzi cię i czuwa nad tobą każdego dnia. 
 
 
ROZWINIĘCIE 
 
Pozostaw czas na odpowiedź: Co byście pomyśleli, gdybyście zobaczyli mędrców przybywających do Jerozolimy? 
(Zdumienie, zaciekawienie.) Co byście im powiedzieli na temat Jezusa? Opiszcie króla Heroda. 
Jak myślicie co czuli Maria i Józef, kiedy musieli opuścić Betlejem? (Prawdopodobnie byli niepewni przyszłości i bali 
się Heroda, ale ich wiara w Boga była silna - zrobili to, co im nakazał.) Dlaczego nie wrócili do Betlejem? (Bóg wysłał ich 
w inne miejsce). Bóg obiecał, że zaopiekuje się Dzieciątkiem Jezus, Marią i Józefem. On zawsze dotrzymuje swoich 
obietnic. Obiecuje, że będzie także z nami przez całe nasze życie. Powiedzmy wspólnie nasze przesłanie: 
BÓG PROWADZI NAS TAK SAMO, JAK PROWADZIŁ MĘDRCÓW I RODZICÓW JEZUSA.  
 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 
- złote pudełko 
- Biblia 
- słowa 
wersetu 
napisane na 
paskach papieru 

Werset pamięciowy brzmi: „Bóg mój zaspokoi wszystkie potrzeby wasze według bogactwa chwały 
swojej w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,19). Napisz słowa wersetu pamięciowego na kartkach papieru - 
każde z nich na osobnej kartce. Wymieszaj je i włóż do złotego pudełka. Pomóż dzieciom odnaleźć 
werset w Biblii, a następnie wyjmijcie karteczki z pudełka i ułóżcie je w odpowiedniej kolejności. 
Powtarzajcie ćwiczenie to do momentu, aż dzieci będą w stanie to zrobić bez zaglądania do Biblii. W 
przypadku dużej klasy użyj kilku pudełek. 

 
 
 
STUDIUM BIBLII 
 
Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblia Utwórz trzy grupy i daj każdej z nich jeden z poniższych 

tekstów. Poproś dzieci o  jego przeczytanie, a następnie 
odnalezienie we fragmencie z Ewangelii Mateusza 2,13-23 
wersetu, do którego się odnosi. Połącz w pary osoby 
czytające i nieczytające. Dorośli pomagają w razie 
potrzeby. 

● Księga Ozeasza 11,1 - z Egiptu wezwałem mojego 
syna (Ewangelia Mateusza 2,15). 

● Ksiega Jeremiasza 31,15 - zabijanie niemowląt 
(Ewangelia Mateusza 2,18). 

● Księga Izajasza 53,3 i Ewangelia Jana 1,46 - 
będzie nazwany Nazarejczykiem albo będzie 
wzgardzony (Ewangelia Mateusza 2,23). 

Zapytaj: Jak myślicie, dlaczego Bóg 
powiedział ludziom o Jezusie setki lat przed 
Jego narodzeniem? Co mówi wam to o 
Bogu? (Możemy Mu zaufać. On robi to, co 
obiecuje.) 
Bóg obiecał, że przygotuje dla nas dom w 
niebie. Czy myślicie, że tak jest? Dlaczego? 
(Możemy ufać Bogu, ponieważ spełnione 
proroctwa dowodzą, że On dotrzymuje słowa.) 
Czy wierzycie, że Bóg was kocha i będzie z 
wami, gdy dorośniecie? Jaką różnicę zrobi 
to w twoim życiu? 
Wypowiedzmy razem nasze przesłanie: 

 
BÓG PROWADZI NAS TAK SAMO, JAK PROWADZIŁ MĘDRCÓW I RODZICÓW JEZUSA.  



 
 
ZASTOSOWANIE 

 
OBIETNICE NA PRZYSZŁOŚĆ 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblia 
- kartka 
papieru - 
flamastry /  
kredki 
 

Powiedz: Zajrzyjmy do Biblii, aby zobaczyć co Bóg 
obiecał nam na przyszłość. Pomóż dzieciom znaleźć 
i przeczytać na głos Ewangelię Jana 14,1-4 i Apokalipsę 
Jana 21,2-4. Omówcie te wersety. 
Powiedz: Bóg obiecał, że przygotuje dla nas piękne 
domy. W Jego mieście nie będzie już płaczu, smutku ani 
bólu. Narysujmy obrazek przedstawiający miejsce, w 
którym chcielibyście zamieszkać w niebie. Przeznacz na 
to odpowiednią ilość czasu. 

Zapytaj: Kto chciałby mieszkać w niebie? 
(Wszyscy.) Skąd możemy być pewni, że pewnego 
dnia będziemy mogli tam zamieszkać? (Bóg posłał 
na ziemię swojego Syna, aby umarł za nasze grzechy 
i pokazał nam, jak żyć we właściwy sposób.) 
Czasami jesteśmy przerażeni. Bóg obiecał, że 
zawsze z nami będzie - zarówno na ziemi, jk i w 
niebie. Czy w to wierzycie? Dlaczego? 
Wypowiedzmy razem nasze przesłanie: 

 
BÓG PROWADZI NAS TAK SAMO, JAK PROWADZIŁ MĘDRCÓW I RODZICÓW JEZUSA.  
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 

A. ŚWIĄTECZNY PROJEKT 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- informacje o 
wspólnotowym 
projekcie 
bożonarodzeniowym 

Dokończ projekt, który rozpocząłeś 
wcześniej w tym miesiącu. Porozmawiajcie 
o reakcjach ludzi, do których był skierowany. 
Pamiętaj, aby podziękować wszystkim, 
którzy pomogli przy jego realizacji. 
 

Zapytaj: Co sądzicie o naszym projekcie teraz, kiedy już 
go zakończyliśmy? Jak się czujecie? (Szczęśliwi, 
zadowoleni; dobrze, że pomogliśmy innym.) 
Co było najlepsze? Co było najtrudniejsze? Co 
następnym razem zrobilibyście inaczej? 
Wypowiedzmy razem nasze przesłanie: 

  
BÓG PROWADZI NAS TAK SAMO, JAK PROWADZIŁ MĘDRCÓW I RODZICÓW JEZUSA.  
 
 

B. PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- kartonowe 
tuby (puste 
rolki po 
papierze 
toaletowym) - 
po dwie dla 
każdego 
dziecka 
- taśma 
 

Poproś, aby każde dziecko połączyło taśmą 
dwie rurki, tworząc parę „lornetek”. 
Powiedz: To jest specjalna „lornetka”. 
Kiedy przez nią patrzę, mogę sobie 
wyobrazić wiele rzeczy, które 
chciałabym robić w przyszłości. 
Dobierzcie się w pary i podzielcie się 
tym, co chcielibyście robić 
w przyszłości. Kiedy skończycie, 
powiedzcie dzisiejsze przesłanie 
swojemu partnerowi. 

Pozostaw czas na odpowiedź: Czy ktoś chciałby podzielić się z 
grupą swoimi marzeniami na przyszłość? 
Co powinniśmy zrobić, planując naszą przyszłość? (Poprosić 
Boga, aby był z nami.) 
Jeśli Bóg jest z nami, jakiej przyszłości możemy być pewni? 
(Szczęśliwej i spełnionej.) Zabierzcie „lornetki” do domu i pokażcie 
je komuś w tym tygodniu. Opowiedzcie, jak Bóg chronił 
Dzieciątko Jezus i że On chce chronić również te osobę. Może ona 
z nadzieją patrzeć w przyszłość, ponieważ Bóg ją kocha 
i poprowadzi ją tak, jak poprowadził rodziców Jezusa. 
Wypowiedzmy razem nasze przesłanie: 

  
BÓG PROWADZI NAS TAK SAMO, JAK PROWADZIŁ MĘDRCÓW I RODZICÓW JEZUSA.  
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zaśpiewajcie Obietnicę nam Jezus dał (pieśń nr 215). Powiedz: Wkrótce rozpocznie się nowy rok. Możemy ufać Bogu, że 
dotrzyma swoich obietnic, że będzie się nami opiekował i błogosławił nam przez cały ten rok i przez wszystkie 
następne lata. Podziękujmy Mu za to, że był z nami w minionym roku i za to, że będzie z nami przez kolejne 365 dni.	  



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

MATERIAŁ  DLA DZIECI 

Tekst źródłowy: Mt 2,13-23; Pragnienie Wieków, s. 49. 
Tekst pamięciowy: „Bóg mój zaspokoi wszystkie potrzeby wasze według bogactwa chwały swojej w Chrystusie Jezusie” (Flp 
4,19). 
Główna prawda: Bóg prowadzi nas tak samo, jak prowadził mędrców i rodziców Jezusa. 
 
 

DŁUGIE PODRÓŻE 
 

Czy kiedykolwiek byłeś w długiej podróży? Czy pakowanie i przygotowywanie zajęło dużo czasu? Maria i Józef wyruszyli 
w długą podróż. W dodatku musieli wyjechać w pośpiechu. Przez pewien czas po narodzinach Jezusa mieszkali w Betlejem. 
Przenieśli się ze stajni w lepsze miejsce. A Maria często rozmyślała o nocnej wizycie pasterzy. Kilka tygodni później pojawiła się 
kolejna grupa gości, aby zobaczyć Jezusa. A było to tak... 

 
W noc narodzin Jezusa kilku mędrców w dalekim kraju na wschód od Judei badało niebo. Zobaczyli oni dziwne światło, 

które po chwili zgasło. Gdy zniknęło, pojawiła się nowa gwiazda. Ci mędrcy, zwani magami, przez długi czas badali gwiazdy. Ale 
tej gwiazdy nigdy wcześniej nie widzieli.  

Widok tego światła i jasnej nowej gwiazdy zaciekawił mężczyzn. Natychmiast zaczęli studiować starożytne pisma. 
Wkrótce odkryli przepowiednię o „gwieździe z Jakuba” i „berle”, które powstanie z Izraela” (Lb 24,17). Zastanawiali się, czy ta 
nowa gwiazda może być spełnieniem tego proroctwa. Czy może to być znak obiecanego Mesjasza, o którym Żydzi mówili od 
wielu lat? Stwierdzili, że tak.  

W ich kraju panował zwyczaj wręczania prezentów książętom, królom i innym ważnym osobistościom. Mędrcy nieśli 
więc ze sobą złoto, mirrę i kadzidło. Chcieli wręczyć te drogie prezenty obiecanemu Zbawicielowi. 

Podróżowali nocą, aby widzieć gwiazdę. W ciągu dnia, kiedy zatrzymywali się na postoju, prawdopodobnie 
kontynuowali studiowanie proroctw. I byli coraz bardziej przekonani, że to dziecko jest tym Obiecanym.  

Po wielu dniach mędrcy zbliżyli się do Jerozolimy. Tam gwiazda zdawała się spoczywać nad świątynią. Poszli do 
kapłanów i władców.  
- Gdzie jest król żydowski? - zapytali.  

Wydawało się, że nikt nie wie, o co im chodzi. 
Król Herod słyszał o tych ludziach ze Wschodu. Wypytywał więc żydowskich kapłanów i władców. Od nich dowiedział 

się, że prorok Micheasz zapowiedział, iż dziecko urodzi się w Betlejem. 
Spotkał się więc z mędrcami i wysłał ich do Betlejem.  

- Kiedy znajdziecie dziecko - powiedział - wróćcie i powiedzcie mi, gdzie Ono jest. Ja też chcę oddać Mu cześć”. Ale Herod kłamał. 
Planował zabić Jezusa! 
Mędrcy udali się do Betlejem. Tam znaleźli Marię, Józefa i Dzieciątko Jezus. Ci mężczyźni nie byli Żydami, ale 

rozpoznali, że Jezus jest tym, którego obiecał Bóg. Uklękli więc, oddali Mu pokłon i ofiarowali swoje dary. 
Zanim opuścili Betlejem, Bóg ostrzegł ich we śnie, by nie wracali do Heroda, ale aby podróżowali do domu inną drogą. 
Kilka dni później Herod w końcu zdał sobie sprawę, że mędrcy nie wrócą do Jerozolimy. Bardzo go to rozzłościło. 

Musiał znaleźć to dziecko! Wydał więc dekret skazujący na śmierć wszystkie dzieci w Betlejem,  które miały dwa lata lub były 
młodsze.  

Ale Bóg nadal rządził! We śnie ostrzegł Józefa:  
- Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je 
zgładzić” (Mt 2,13).  

Ta mała rodzina wyjechała natychmiast w ciemności nocy. Być może wykorzystali dary mędrców, aby zaspokoić swoje 
potrzeby. Egipt stał się ich domem aż do śmierci Heroda. Następnie Bóg posłał anioła, aby powiedział Józefowi, że powrót do 
ojczyzny jest bezpieczny.  

Początkowo Józef myślał o powrocie do Betlejem. Ale Bóg po raz kolejny go ostrzegł i nakazał mu udać się w inne 
miejsce. Osiedlili się więc w małym miasteczku Nazaret, dawnym domu Józefa. Tam dorastał Jezus.  

Bóg kocha ciebie i twoją rodzinę. On będzie was prowadził i troszczył się o was, tak jak prowadził rodziców Jezusa. 
	
 
 



 
Sobota 

● Razem z rodziną wybierz się na spacer lub przejażdżkę. Pomyśl o tym, co chroni cię podczas jazdy. Porozmawiajcie o zasadach 
bezpieczeństwa. Podziel się z rodziną historią z lekcji. Jaką ochronę miał Jezus, gdy był dzieckiem? 

● Znajdź parasol, plaster i inne rzeczy codziennego użytku, które nas chronią. Udawaj, że ich używasz. Poproś rodzinę, aby 
zgadła, czego dowiedziałeś się dzisiaj o Bogu (On nas chroni). 

● Śpiewajcie pieśni o Bożej opiece, a potem podziękujcie Mu za nią. 
 

Niedziela 

● Użyj świątecznego papieru. Wytnij kształty trzech prezentów, które mędrcy dali Dzieciątku Jezus. Przyklej je na kartce papieru. 
Pod spodem napisz swój werset pamięciowy. Użyj tego, aby nauczyć go swoją rodzinę. 

● Betlejem było znane jako miasto Dawida, ponieważ stamtąd pochodził król Dawid. Gdzie mieszka prezydent twojego kraju? 
Pomódl się dzisiaj za rządzących w twoim kraju. 

Poniedziałek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie razem fragment z Ewangelii Mateusza 2,13. Spójrz na mapę, aby sprawdzić, 
jak daleko jest z Betlejem do Egiptu i z Egiptu do Nazaretu. Znajdź miejsce, które znasz, a które znajduje się mniej więcej w 
takiej samej odległości od twojego domu. 

● Maria i Józef musieli uciekać po cichu w nocy. Przez pięć minut cicho pospaceruj po domu. Czy łatwo jest zachować ciszę? 
● Poproś Boga, aby chronił ludzi, którzy podróżują. 

Wtorek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa poproś członków rodziny o narysowanie lub wypisanie rzeczy, które są przerażające. Obok 
każdej z nich narysuj rzeczy, które ich chronią. Przeczytajcie razem fragment z Księgi Jozuego 1,9. W jaki sposób ten werset 
pomaga pozbyć się strachu? 

● Przeanalizujcie razem werset pamięciowy. W jaki sposób Bóg zaspokoił dzisiaj wszystkie twoje potrzeby? 
● Podziękuj Bogu za Jego obietnice i poproś Go, aby zabrał twoje lęki. 

Środa 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa poproś członków rodziny, aby opowiedzieli o sytuacji, w której Bóg ich chronił. Czy byli z nimi 
aniołowie? 

● Bóg wysłał anielskiego posłańca do Józefa i mędrców. W jaki sposób my wysyłamy wiadomości? Wyślij dziś do kogoś 
wiadomość. Powiedz tej osobie, że Bóg ją kocha. 

● Nowy rok to nowy początek. Podejmij noworoczne postanowienia lub złóż noworoczną obietnicę. Zaśpiewaj Panie, ożyw nas 
swą mocą (pieśń nr 2). Podziękuj Bogu za to, że jest w stanie zatroszczyć się o ciebie i twoją rodzinę. Poproś Go, aby pomógł 
ci dotrzymać twoich obietnic. 

Czwartek 

● Przeczytaj i przedyskutuj z rodziną fragmenty z Psalmu 32,7, Psalmu 34,7 i Ewangelii Jana 17,11. Skopiuj te wersety i noś je 
przy sobie. Czytaj je, kiedy jesteś zmartwiony lub się boisz. 

● Zapytaj swoją rodzinę o rodzaje transportu w czasach biblijnych. Który z nich chciałbyś wypróbować? Narysuj, jak według ciebie 
Maria i Józef podróżowali do Egiptu lub jak mędrcy podróżowali do Betlejem. Jak ty docierasz z domu do kościoła? 

● Podziękuj Bogu za to, że zapewnia ci bezpieczeństwo podczas podróży. 

Piątek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment z Ewangelii Mateusza 2,13-23. Z pomocą członków rodziny opowiedz 
tę historię tak, jakbyś był jednym z mędrców; następnie opowiedz ją z perspektywy Heroda i Marii.  

● Zapytaj członków rodziny: W jaki sposób Bóg pomógł naszej rodzinie w minionym roku? Wspólnie zróbcie listę rzeczy i sytuacji, 
w których Bóg wam pomógł. 

● Śpiewajcie wspólnie pieśni pochwalne, a następnie podziękujcie Bogu za wszystko, co robi, aby troszczyć się o was i waszą 
rodzinę. 

 


