
Bóg z nami – Tydzień 4

Zawsze

A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona
Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. (19) A
Józef,  mąż  jej,  będąc  prawym  i  nie  chcąc  jej  zniesławić,  miał  zamiar  potajemnie  ją
opuścić. (20) I gdy nad tym rozmyślał,  oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i  rzekł:
Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej
poczęło, jest z Ducha Świętego. (21) A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On
zbawi lud swój od grzechów jego. (22) A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo
Pańskie, wypowiedziane przez proroka: (23) Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą
mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. Mateusza 1:18-23

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (…) A Słowo ciałem
się stało i zamieszkało wśród nas... Jana 1:1, 14

Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. (16) Ja prosić będę Ojca i
da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki - (17) Ducha prawdy, którego świat
przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was
będzie. (18) Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. (19) Jeszcze tylko krótki czas i
świat  mnie oglądać nie  będzie;  lecz wy oglądać mnie będziecie,  bo Ja żyję  i  wy żyć
będziecie. Jana 14:15-19

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem
z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mateusza 28:19-20

A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.
(22)  A  to  wszystko  się  stało,  aby  się  spełniło  słowo  Pańskie,  wypowiedziane  przez
proroka: (23) Oto panna pocznie i  porodzi  syna, i  nadadzą mu imię Immanuel,  co się
wykłada: Bóg z nami. Mateusza 1:21-23

Pytania do dyskusji

• W jaki sposób ta opowieść zmieniła twoje postrzeganie historii Bożego Narodzenia?
Jakie doświadczenie Jezusa jako człowieka najbardziej cię porusza?

• Jezus wiele przeszedł, aby być z tobą. Co robisz, lub co zamierzasz zrobić, aby
przygotować dla Niego miejsce?

• Przeczytaj  Mateusza 28:19-20.  W jaki  sposób mogłeś  doświadczyć wypełnienia
obietnicy Jezusa z wersetu 20.? W jaki sposób odpowiedz na Jego polecenie w
nadchodzącym roku?

Dyskusja na temat tego kazania pomoże ci lepiej zrozumieć to, co Bóg chce ci przez nie 
przekazać. Dołącz do dyskusji na naszej stronie na Facebooku. Pójdź o krok dalej z 

przewodnikiem, który znajdziesz na www.facebook.com/groups/KolejnyKrok


