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Lekcja 1: Bóg powo³uje Abrama
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

1 Moj¿.
12,1-9

Z³oty wiersz

Przypowieœci Salomona 3,5
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Czy musia³eœ siê kiedyœ przeprowadzaæ? Musia³eœ wtedy
spakowaæ wiele rzeczy, prawda? Jakie to przejmuj¹ce
mieszkaæ w nowym domu!
Abram to cz³owiek, który opuœci³ miejsce, gdzie siê
urodzi³ i przeszed³ setki kilometrów do nowego kraju.
Mia³ bardzo szczególny powód, aby siê tam
przeprowadziæ. Bóg powiedzia³ mu, aby zostawi³ swój
kraj i poszed³ do ziemi, któr¹ On mu wska¿e.
Wpisz w dymek, co Bóg powiedzia³ do Abrama.

WyjdŸ z ziemi swojej
do z__ __ __ __ , któr¹ ci
w __ __ __ __ __.

Dlaczego Bóg powiedzia³ Abramowi, aby siê
przeprowadzi³? Bóg tak powiedzia³, bo mia³ wielki
plan dla jego ¿ycia. Chcia³ go uczyniæ g³ow¹
szczególnego narodu. Abram mia³ siê staæ bardzo
s³awnym cz³owiekiem!

5

M A5/1

Obok DWÓCH zdañ, które s¹ prawdziwe, wpisz TAK.
Abram opuœci³ swoje rodzinne miasto, gdy¿ zawiód³ siê na swojej rodzinie. ..........
Abram zosta³ wybrany przez Boga, aby staæ siê g³ow¹ wa¿nego narodu.

..........

Abram opuœci³ dom z powodu g³odu.

..........

Abram sta³ siê bardzo s³awnym cz³owiekiem.

..........

4

Co zrobi Abram? Czy bêdzie pos³uszny Bogu i zaufa Mu, ¿e dotrzyma On Swoich
obietnic? A mo¿e nie zwróci uwagi na to, co Bóg mu powiedzia³? Abram by³ jednak
pos³uszny Bogu i zaufa³ Mu. Dla nas jest to równie¿ najlepsza droga!
Pokoloruj z³oty wiersz.

Przypowieœci Salomona 3,5

5

Tak wiêc Abram wyszed³, nie wiedz¹c, gdzie go Bóg zaprowadzi. Po wielu dniach
przyszed³ do ziemi Kanaan i Bóg powiedzia³ mu, ¿e On da jemu i jego rodzinie tê
ziemiê.
Wpisz poni¿ej nazwê kraju, który Bóg obieca³ Abramowi.
K__ __ __ __ __
2

Razem z Abramem sz³a jego ¿ona Saraj i jego bratanek Lot.
Wpisz ich imiona poni¿ej we w³aœciwych miejscach.

S __ __ __ __

L __ __
4

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

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

Abram i Lot
1 Moj¿.
13,1-18

1 Moj¿eszowa 13,15
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Abram sta³ siê bardzo bogatym
cz³owiekiem. Mia³ wiele wielb³¹dów,
kóz i owiec. Jego bratanek Lot te¿ mia³
wielkie stada owiec i byd³a.
Czasami ich s³udzy k³ócili siê, bo
brakowa³o trawy dla wszystkich
zwierz¹t.

Wpisz do krzy¿ówki odpowiedzi na
nastêpuj¹ce pytania .
1. Bratanek Abrama.
2. K³ócili siê o ni¹ s³udzy.
3. Lot mia³ owce i _ _ _ _ _.
4. Abram sta³ siê bardzo _ _ _ _ _ _.
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Abramowi by³o smutno z powodu ich
k³ótni. Zdecydowa³ wiêc, ¿e Lot musi pójœæ
inn¹ drog¹. Abram by³ wspania³omyœlny
i pozwoli³, by Lot pierwszy wybra³, któr¹
drog¹ chce pójœæ. Lot by³ jednak chciwym
i samolubnym cz³owiekiem, który myœla³
tylko o sobie.

M A5/2

Po³¹cz liniami osobê ze s³owem, które najlepiej j¹ opisuje.

Wspania³omyœlny
Samolubny
Lot

Abram

4

Lot spojrza³ na wschód, gdzie móg³ zobaczyæ rzekê Jordan. Zobaczy³ równie¿ œliczn¹,
upragnion¹ zielon¹ trawê, która by³a w sam raz dla jego zwierz¹t. Lot dokona³
szybkiego, samolubnego wyboru i zdecydowa³, ¿e pójdzie na wschód.
Pokoloruj to, co zobaczy³ Lot.

rzeka
trawa

drzewa

4

Tak wiêc poszli ka¿dy swoj¹ drog¹. Wtedy Bóg przemówi³ do Abrama. Obieca³ mu, ¿e
pewnego dnia CA£A ta ziemia, któr¹ móg³ zobaczyæ, bêdzie nale¿a³a do niego i jego
potomstwa. Abram poczu³ siê szczêœliwy z tego powodu. Potem przeniós³ siê i osiedli³ siê
w pobli¿u Hebronu. Jego podró¿ dobieg³a koñca, wiêc
zbudowa³ o³tarz i podziêkowa³ Bogu.
Uzupe³nij brakuj¹ce w zdaniach s³owa.
Abram zamieszka³ w pobli¿u __ __ __ __ __ __ __ , gdzie
3
zbudowa³ __ __ __ __ __ __ i __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Bogu.
Lot zdecydowa³ osiedliæ siê w bardzo bezbo¿nym mieœcie - w Sodomie. Poniewa¿ by³
samolubny, podejmowa³ z³e decyzje.
Zaznacz X przy nazwie miasta, w którym zamieszka³ Lot.

Sychar

Samaria

Sodoma

3

Jakie to wa¿ne, abyœmy podejmowali w³aœciwe decyzje w swoim ¿yciu! Czy podj¹³eœ
ju¿ tê najwa¿niejsz¹ ze wszystkich decyzji i poprosi³eœ Pana Jezusa do swojego ¿ycia
jako Zbawiciela, Przyjaciela i Przewodnika?
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3:

Bo¿e obietnice

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

1 Moj¿.
15,1-7

1 Moj¿. 15,6
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Jesteœmy szczêœliwi, kiedy ktoœ, komu mo¿emy
naprawdê zaufaæ, coœ nam obiecuje. Wiemy, ¿e
pewnego dnia obietnica siê wype³ni.
Bóg da³ Abramowi wiele obietnic. Abram wiedzia³, ¿e
Bóg zrobi tak, jak powiedzia³, ale czasami by³ ciekawy,
w jaki sposób stanie siê g³ow¹ wielkiego narodu. On
i Saraj nie mieli potomstwa - nie mieli nawet jednego
syna!
4

O
1

U¿yj rozwi¹zañ poni¿szych hase³, aby wype³niæ
krzy¿ówkê.
1. Abram Mu uwierzy³.
3

2. Abram i jego ¿ona nie mieli ani jednego.

2

N

3. Imiê ¿ony Abrama.

C

4. Bóg da³ ich wiele Abramowi.

8

E
Bóg przemówi³ do Abrama w cudownej wizji lub œnie.
Bóg obieca³ Abramowi, ¿e da mu syna. Od tego syna
w przysz³oœci pochodziæ bêdzie wiele rodzin. Bêd¹ oni stanowiæ „wielki naród”, który
Bóg obieca³. W jaki sposób Bóg mówi³ do Abrama?
W w __ __ __ __.
Co Bóg obieca³ Abramowi i Saraj?
S__ __ __ .

4

M A5/3

„Spójrz ku niebu” - powiedzia³ Bóg.
„Policz gwiazdy, jeœli mo¿esz je
policzyæ?” Oczywiœcie nie móg³! Jest
ich tak wiele, ¿e jest to niemo¿liwe!
Bóg powiedzia³, ¿e rodzina Abrama
albo jego potomkowie bêd¹ tak liczni
jak gwiazdy.
Abram tak mocno ufa³ Bogu, ¿e
uwierzy³ w to, co Bóg mu powiedzia³.

Pokoloruj ten obrazek i z³oty wiersz:

4

1 Moj¿eszowa 15,6

Aby Abram nie zapomnia³ tego, co
Bóg mu powiedzia³, Bóg zmieni³ jego
imiê. Odt¹d Abram bêdzie nosi³ imiê
Abraham, co oznacza „ojciec wielu”.
Równie¿ imiê Saraj zosta³o
zmienione. Zosta³a nazwana Sara.

Poni¿ej wpisz nowe imiona Abrama i Saraj.

A __ __ __ __ __ __
Uwagi prowadz¹cego

i S __ __ __

4

Razem
20

Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ M³odszego Wieku Szkolnego - Seria A5

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Abraham i goœcie
1 Moj¿.
18,1-15

Z³oty wiersz:

1 Moj¿. 18,14
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Czy lubisz mieæ goœci? Pewnego gor¹cego dnia, gdy
Abraham siedzia³ u wejœcia do namiotu, zobaczy³
trzech obcych ludzi i natychmiast wybieg³, aby ich
przywitaæ. Zaoferowa³, ¿e przyniesie wodê do
obmycia ich stóp i chleb do jedzenia.
Zaznacz X obok prawid³owej liczby goœci
przyby³ych do Abrahama.
Jeden m¹¿ ......

Dwóch mê¿ów ...... Trzech mê¿ów ......

1

Abraham szybko wbieg³ do swojego namiotu
i poprosi³ Sarê, aby upiek³a trochê chleba, podczas
gdy on da³ s³udze m³ode cielê do przygotowania
posi³ku. Wzi¹³ te¿ trochê mas³a i mleka dla goœci i sta³
przy nich pod drzewem, gdy jedli.

Poni¿ej wpisz cztery rzeczy, które zosta³y przygotowane dla goœci.
C __ __ __ __ , c __ __ __ __,
m __ __ __ __

i m __ __ __ __ .

Byli to bardzo szczególni goœcie – byli to pos³añcy
od Boga. Jeden z goœci powiedzia³ Abrahamowi
pewn¹ cudown¹ nowinê.

8

M A5/4

Pokoloruj ka¿dy kwadrat, w którym jest kropka, aby dowiedzieæ siê, co Abraham
i Sara bêd¹ mieæ.

3

Poniewa¿ Abraham i Sara byli bardzo starzy, Sara rozeœmia³a siê na myœl, ¿e bêdzie
mia³a syna.
Nadszed³ dzieñ, kiedy narodzi³ im siê synek i nazwali go Izaak. Teraz Sara mia³a inne
powody do œmiechu. Œmia³a siê z radoœci! Odkry³a, ¿e dla Boga nic nie jest niemo¿liwe,
i ¿e On zawsze dotrzymuje swoich obietnic.
Czego Bóg zawsze dotrzymuje?
S __ __ __ __ __ O __ __ __ __ __ __ __ .

2

My tak¿e mo¿emy byæ wdziêczni, ¿e Bóg dotrzyma³ swojej obietnicy dotycz¹cej
Zbawiciela i zes³a³ Pana Jezusa, aby umar³ za nas. Czy podziêkowa³eœ Mu kiedyœ za to?
Zaznacz (P)RAWDA lub (F)A£SZ przy ka¿dym zdaniu.
Sara by³a m³oda, kiedy urodzi³ siê jej syn.

...............

Swojego syna nazwa³a Izaak.

...............

Wszystko jest mo¿liwe dla Boga.

...............

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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