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Lekcja 1: Bóg stworzy³ œwiat
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

1 Moj¿esz.
1,1-19

Z³oty wiersz

1 Moj¿eszowa 1,1 (Genesis)
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Czy cieszysz siê, gdy coœ robisz? Mo¿e lubisz bawiæ siê klockami Lego. Aby zbudowaæ dom potrzeba tak wiele klocków, drzwi
i okien. Trzeba du¿o ró¿nych czêœci i trzeba w³o¿yæ sporo pracy.
By³o inaczej, gdy Bóg stwarza³ œwiat! Pierwszy wiersz Biblii
mówi nam, ¿e:
„Na pocz¹tku stworzy³ Bóg niebo i ziemiê”.
Oznacza to, ¿e zrobi³ œwiat z niczego. Zanim Bóg uczyni³ œwiat by³a tylko ciemnoœæ.
Bóg jest tak wielki, ¿e kiedy On stwarza³ œwiat, jedyne co musia³ zrobiæ, to przemówiæ.

Dzieñ 1
Pierwszego dnia Bóg powiedzia³: Niech stanie siê
œwiat³oœæ. Bóg nazwa³ œwiat³o „dniem” a ciemnoœæ
„noc¹”. Zamiast ci¹gle trwaj¹cej ciemnoœci, dzieñ
zacz¹³ nastêpowaæ po nocy.

Dzieñ 2
Drugiego dnia Bóg przemówi³ ponownie i stworzy³
niebo i powietrze, które jest dooko³a nas na ziemi. Noc znowu nadesz³a i drugi dzieñ
zakoñczy³ siê.

4

Co Bóg stworzy³ drugiego dnia? __ __ __ __ __ i __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
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Dzieñ 3
A¿ dot¹d ziemia by³a przykryta wod¹, ale teraz by³
czas, aby powsta³ l¹d. Bóg przemówi³ i wody
ust¹pi³y miejsca nowemu l¹dowi.
Wody zgromadzi³y siê wokó³ czêœci l¹du i sta³y siê
morzem. Potem Bóg przemówi³ znów i powiedzia³:
„Niech siê zazieleni ziemia zielon¹ traw¹
i drzewem”. Bóg popatrzy³ na wszystko, co uczyni³
i powiedzia³, ¿e by³o to dobre.

Dzieñ 4
W czwartym dniu Bóg uczyni³ szczególne œwiat³a, aby œwieci³y na niebie - s³oñce, by
œwieci³o w dzieñ i ksiê¿yc i gwiazdy, aby œwieci³y noc¹. Bóg popatrzy³ na œwiat³a, które
stworzy³ i widzia³, ¿e by³y dobre.
Jeszcze raz powtórz, co ju¿ uczyni³ Bóg i wpisz poni¿ej w którym dniu Bóg
stworzy³:
l¹d, roœliny, drzewa Dzieñ .............
œwiat³a na niebie
Dzieñ .............
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Wpisz brakuj¹ce litery i narysuj œwiat³a na niebie, które stworzy³ Bóg.

S __ __ __ __ __ .

K __ __ __ __ __ __ .

G __ __ __ __ __ __.

6

Bóg chce, abyœmy równie¿ radowali siê wszystkim, co On uczyni³. Kiedy widzimy
wszystkie te wspania³e rzeczy dooko³a nas, powinniœmy pamiêtaæ, ¿e to Bóg je
stworzy³ i powinniœmy Mu za to podziêkowaæ.
Wpisz brakuj¹ce s³owa z pierwszego wiersza Biblii.
„Na pocz¹tku __ __ __ stworzy³
__ __ __ __ __ i __ __ __ __ __ __”.
1 Moj¿eszowa 1,1
Uwagi prowadz¹cego
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Bóg stworzy³ œwiat i cz³owieka
1 Moj¿.
1,1-19

Z³oty wiersz:

1 Moj¿eszowa 1,31
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Czasami mo¿emy byæ niezadowoleni
z rzeczy, które zrobiliœmy.
Kiedy Bóg stworzy³ œwiat, to powiedzia³, ¿e
wszystko by³o dobre.

Dzieñ 5
W pi¹tym dniu Bóg stworzy³ tysi¹ce ró¿nych rodzajów ptaków i ryb.
Co Bóg powiedzia³, kiedy widzia³ najwiêksz¹ rybê i najmniejszego ptaka?
(Przekreœl z³e odpowiedzi)
To jest z³e.
To jest dobre.
To jest kiepskie.
4

Dzieñ 6
Jeœli by³eœ kiedyœ w ZOO, widzia³eœ wiele
zwierz¹t. Tylko Bóg móg³ uczyniæ takie cudowne,
¿ywe istoty. W szóstym dniu Bóg stworzy³
zwierzêta. ¯yrafê z jej d³ug¹ szyj¹, lwa i tygrysa
z ich ostrymi zêbami. Bóg to wszystko uczyni³.

Co mo¿e uczyniæ tylko Bóg i nikt wiêcej?
Tylko Bóg móg³ uczyniæ takie cudowne, ¿__ __ __ i __ __ __ __ __.
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Chocia¿ Bóg stworzy³ wiele piêknych istot, to
wci¹¿ jeszcze pozosta³o mu coœ do stworzenia
i uczyni³ to w szczególny sposób.
Wzi¹³ trochê prochu ziemi i uczyni³ pierwszego
cz³owieka! Cz³owiek o¿y³, kiedy Bóg tchn¹³
w niego dech ¿ycia. Pierwszy cz³owiek nazywa³
siê Adam.
Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Z czego Bóg uczyni³ pierwszego cz³owieka? proch woda
Jak nazywa³ siê pierwszy cz³owiek?

Andrzej

ma³py cz³ekokszta³tne

Adam

Abel

6

Mê¿czyzna i kobieta byli szczególnym stworzeniem, ró¿ni¹cym siê od wszystkich
innych stworzeñ,
które stworzy³ Bóg. Biblia mówi nam, ¿e Bóg nas uczyni³ podobnymi do Siebie.
Dlatego w³aœnie mo¿emy tworzyæ ró¿ne rzeczy i potrafimy myœleæ o ró¿nych rzeczach.
Równie¿ dlatego, ¿e widzimy ró¿nicê pomiêdzy dobrem a z³em!
Dzieñ 7
Bóg uczyni³ œwiat i wszystko co jest na nim
w ci¹gu szeœciu dni. W siódmym dniu odpocz¹³
i cieszy³ siê wszystkim, co uczyni³. Bóg nie
tylko uczyni³ œwiat, ale do dzisiaj podtrzymuje
go Swoj¹ moc¹!
Cz³owiek mo¿e robiæ bardzo m¹dre rzeczy jak
samochody, ³odzie, komputery, ale ¿adna z tych
rzeczy nie ma ¿ycia.
Tylko Bóg mo¿e stworzyæ ¿ycie i On da³ nam ¿ycie. On chce, abyœmy ¿yli w taki
sposób, aby siê Jemu podobaæ.
Pokoloruj te s³owa z Biblii.

„Wszystko przez Niego
zosta³o stworzone”.
Kolosan 1,16

Uwagi prowadz¹cego
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3:

Pierwsi ludzie
1 Moj¿.
2,4-25

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Z³oty wiersz:

1 Moj¿eszowa 2,18
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Adam zamieszka³ w piêknym ogrodzie zwanym Eden. Tutaj
Bóg da³ mu wszystko, czego potrzebowa³ – po¿ywienie
i wodê. Poleci³ mu tak¿e, aby opiekowa³ siê ogrodem. Bóg
pokaza³ Adamowi wszystkie ¿ywe stworzenia, które
uczyni³.
Adam nada³ imiona tym wszystkim ¿ywym stworzeniom.

Wpisz nazwê miejsca, gdzie zamieszka³ Adam.
O__ __ __ __ E__ __ __
Komu Adam nada³ nazwy?
¯ __ __ __ __

s __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
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Czy pozostawiono ciê kiedyœ samego? Gdy jesteœ sam, to nie zawsze jest mi³o. Bóg nie
chcia³, aby Adam by³ sam.
Adam by³ otoczony wieloma piêknymi zwierzêtami, ptakami, drzewami i roœlinami, ale
Bóg wiedzia³, ¿e on potrzebuje kogoœ szczególnego, z kim móg³by dzieliæ swoje ¿ycie
w ogrodzie.
Bóg zes³a³ na Adama g³êboki sen i podczas jego snu uczyni³ pierwsz¹ kobietê z ¿ebra
Adama.
Wpisz pierwsze litery ka¿dego z rysunków, aby odkryæ jej imiê.
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Adam ju¿ wiêcej nie by³ sam. Teraz mia³ kogoœ, kto by³ jego ¿on¹ i towarzyszem, gdy
opiekowa³ siê ogrodem, w którym umieœci³ go Bóg.
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Zakreœl w³aœciwe s³owo, aby dokoñczyæ to zdanie.
Ewa by³a

nieprzyjacielem

/

niewolnic¹

/

¿on¹

Adama.

3

W ogrodzie by³o wiele drzew. W samym œrodku ogrodu by³y dwa drzewa. Jedno z nich
nazywa³o siê „Drzewo ¿ycia” a drugie „Drzewo poznania dobra i z³a”. Bóg powiedzia³
Adamowi i Ewie, ¿e mog¹ jeœæ owoc z ka¿dego drzewa rosn¹cego w ogrodzie za
wyj¹tkiem owocu z drzewa poznania dobra i z³a.
Zakreœl ko³em drzewo, z którego Adam i Ewa nie mogli jeœæ owocu.

Drzewo
pomarañczowe

Palma
kokosowa
Drzewo poznania
dobra i z³a

4

Wiœnia

Tak wiêc Bóg uczyni³ piêkny œwiat. Opiekowali siê nim pierwsi ludzie, Adam i Ewa.
I chocia¿, jak to bêdziemy widzieæ w nastêpnej historii, wszystko siê zepsu³o,
wci¹¿ na œwiecie jest wiele piêknych rzeczy.
Bóg oczekuje od nas, ¿e zrobimy wszystko co bêdziemy mogli.

„Pañska jest ziemia i to,
co j¹ nape³nia”.

Pokoloruj te s³owa i naucz siê ich na pamiêæ.

Psalm 24,1

6

Czy dziêkujesz Bogu za wszystko, co uczyni³? Mo¿esz podziêkowaæ Mu w modlitwie
za drzewa, zwierzêta i ptaki, za przyjació³ i rodzinê.
Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Bo¿y œwiat uleg³ zepsuciu
1 Moj¿.
3,1-24

Z³oty wiersz:

Rzymian 5,12
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Na pocz¹tku gdy œwiat zosta³ stworzony,
wszystko by³o doskona³e.
Nie by³o chorób, smutku i œmierci.
Jednak pewnego dnia Bo¿y nieprzyjaciel, szatan,
przebra³ siê za wê¿a i przyszed³ do ogrodu.
Szatan przemówi³ do Ewy i powiedzia³ jej,
¿e jeœli ona zje owoc z drzewa poznania dobra
i z³a, stanie siê tak m¹dra jak Bóg.
Kto jest Bo¿ym nieprzyjacielem? __ __ __ __ __ __
Do kogo on przemówi³? __ __ __ __ __

4

Ewa pos³ucha³a Bo¿ego nieprzyjaciela i okaza³a niepos³uszeñstwo Bogu, zrywaj¹c
owoc. Da³a te¿ Adamowi i oboje jedli.
Podkreœl, co Ewa zrobi³a.
Ewa nie pos³ucha³a szatana.
Ewa okaza³a niepos³uszeñstwo Bogu.
Ewa da³a owoc Adamowi.

4

Niepos³uszeñstwo Bogu to grzech
My tak¿e musimy wybraæ pomiêdzy tym, co w³aœciwe, a tym, co z³e i tak jak Adam
i Ewa czêsto dokonujemy z³ego wyboru.
Tego wieczoru Bóg chcia³ rozmawiaæ z Adamem i Ew¹. Oni jednak wiedzieli, ¿e byli
niepos³uszni Bogu i ukryli siê przed Nim. Bóg zawo³a³: „Gdzie jesteœ?” On wiedzia³, ¿e
byli niepos³uszni wobec Niego i pomimo tego, ¿e nadal ich kocha³, musia³ ich ukaraæ za
niepos³uszeñstwo. Bóg wypêdzi³ ich z ogrodu.
Ich grzech zepsu³ Bo¿y œwiat i zniszczy³ przyjaŸñ ludzi z Bogiem.
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Grzech zawsze wszystko niszczy.
To on powoduje nasz smutek. On tak¿e niszczy Bo¿y œwiat.
Z powodu grzechu Adama i Ewy zaczê³y wyrastaæ osty
i ciernie. Zaczêli chorowaæ ludzie i zwierzêta i co najgorsze,
na œwiat wdar³a siê œmieræ.
Uzupe³nij nastêpuj¹ce zdania.
Grzech zawsze w __ __ __ __ __ __ __

n__ __ __ __ __ __
6

Grzech przyniós³ œ__ __ __ __ __.

Mimo, ¿e Bóg musia³ byæ bardzo niezadowolony
z Adama i Ewy to jednak nie zapomnia³ o nich.
Obieca³, ¿e pewnego dnia szatan zostanie zniszczony i ¿e
bêdzie mo¿liwy powrót do Niego.
Wszystko to wype³ni³o siê, gdy Pan Jezus przyszed³ na
œwiat. Pan Jezus ¿y³ doskona³ym ¿yciem i nigdy nie by³
niepos³uszny Bogu.
Kiedy jednak umiera³ na krzy¿u, zosta³ ukarany za
grzechy ca³ego œwiata.
Mo¿emy dost¹piæ odpuszczenia, kiedy zaufamy Panu Jezusowi, który poniós³ karê za
grzech.
Jeœli zaufamy Panu Jezusowi, to wtedy mo¿emy dziêkowaæ Mu i mo¿emy znaæ Boga jako
swojego Ojca i Przyjaciela.
Pokoloruj poni¿szy wiersz i naucz siê go na pamiêæ:

„Pokój mamy z Bogiem przez
Pana naszego, Jezusa Chrystusa”.
Rzymian 5,1

Uwagi prowadz¹cego
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