
Boże Narodzenie - Prezent 

OSOBY: DZIADEK, BABCIA, WNUCZĘTA I, II, III, IV 

REKWIZYTY: STÓŁ, KRZESŁA, PREZENT - BIBLIA L Dziadku, czy to prawda, że Jezus 

narodził się w stajni? 

Dz. Tak, to prawda, to było dla zwierząt, gdzie była słoma i siano. 

Kiedy pasterze przyszli pokłonić się Dzieciątku - ono leżało w żłobie, na sianie. 

II. Ja mam wygodne łóżko. W moim domu jest ciepło i jasno. Nie mogę sobie 

wyobrazić, jak małe dziecko mogło przebywać w takich warunkach! 

III. Pan Jezus jest Królem -powinien narodzić się w pałacu! Prawda Babciu? 

B. Tak masz rację - Król powinien narodzić się w pałacu. Podobnie myśleli 

mędrcy ze Wschodu, którzy szukali nowonarodzonego Króla. Chcieli pokłonić się Jemu - 

szukali Go w pałacu, ale gwiazda, która ich prowadziła, zatrzymała się nad stajenką w 

Betlejem. 

L A skąd mędrcy wiedzieli, że ten mały chłopczyk w stajence to jest Król? 

B. Wiedzieli, bo byli mędrcami, czytali księgi, znali proroctwa przepowiednie o przyjściu 

Zbawiciela, studiowali proroctwa Izajasza i Micheasza, obserwowali gwiazdy na niebie. 

II. Ty też Babciu jesteś mądra, skąd o tym wszystkim wiesz? 

B. Wiem o tym wszystkim z Biblii. Czytam j ą każdego dnia, bo to jest Księga o Panu Jezusie. 

III. Ja też chciałbym poznawać Pana Jezusa. 

Dz. Tak się cieszymy, razem z Babcią będziemy się o ciebie modlić, abyś trwał w tym 

postanowieniu. 

B. I pomożemy Ci w tym, ofiarując ten PREZENT - ODWIŃ GO PROSZĘ. III. Co to takiego? 

Dz. Od dziś jest to Twoja Biblia! 

III. Tak się cieszę. Bardzo wam dziękuję, już chciałbym ją czytać. 

Dz. Od czego chcesz zacząć czytanie? Co Cię interesuje? 

III. Chciałbym czytać o narodzeniu Pana Jezusa, o stajence i mędrcach..., 

i o tym, co było dalej. 

B. Chodźcie dziewczynki (chłopcy) - posłuchajcie! 

Otwórz zatem ewangelię Mateusza l rozdział 18 werset i czytaj 

III. „A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego Maria (coraz ciszej) 


