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Lekcja 1:
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Na pocz¹tku Bóg stworzy³ œwiat
1 Moj¿eszowa 1,1-10
(Genesis)

Z³oty wiersz

1 Moj¿eszowa 1,1

Czy patrzy³eœ kiedyœ w niebo w zimn¹, jasn¹ noc i zastanawia³eœ siê, dlaczego te miliony gwiazd
i planet zosta³y stworzone? Albo czy zastanawia³eœ siê, dlaczego na naszej ziemi ¿yj¹ ludzie i zwierzêta? OdpowiedŸ mo¿esz znaleŸæ w pierwszej ksiêdze Biblii: w 1 Ksiêdze Moj¿eszowej (Genesis).

„Genesis” znaczy „Pocz¹tki”
Który z przeczytanych wierszy biblijnych mówi o pocz¹tku?

Wiersz

1

Jak wygl¹da³a ziemia na pocz¹tku?
1
Co powiedzia³ Bóg podczas pierwszego dnia stworzenia? Zaznacz prawid³ow¹ odpowiedŸ.
1
Niech stanie siê...

woda

s³oñce

¿ycie

œwiat³oœæ

Napisz wiersz, który pasuje do tej ilustracji.
2
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Osiem s³ów z przeczytanego fragmentu zosta³o ukryte w rozsypance literowej.
Ukryte s¹ u góry, na dole, na ukos i wspak (pisane od ty³u).
Uzupe³nij brakuj¹ce litery i zakreœl odszukane wyrazy w rozsypance.
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Pierwsze dwa wyrazy znaleŸliœmy
dla Ciebie.
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Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, w jaki sposób Bóg stworzy³ l¹d i morze (wiersz 9 i 10).
2

Zapisz we w³aœciwej kolejnoœci, w jakiej Bóg stworzy³:

niebo

noc
1

2

3

ziemiê

morza

dzieñ
4

5

5

To zdumiewaj¹ce, kiedy myœlimy, ¿e Bóg stworzy³ ziemiê, kosmos i wszystkich nas. I chocia¿ na
ziemi ¿yj¹ miliony ludzi, Bóg zna ka¿dego z nas. Prawdopodobnie czujesz siê bardzo ma³y
w porównaniu z rozmiarami Bo¿ego stworzenia, ale wszyscy jesteœmy dla Niego bardzo szczególni.
On stworzy³ ciebie i kocha ciê. Dlaczego nie mia³byœ Mu powiedzieæ „Dziêkujê” w modlitwie?
Biblia mówi, ¿e Bóg stworzy³ ziemiê w ci¹gu szeœciu dni.
Napisz koniec wiersza 10, aby ukazaæ Bo¿¹ reakcjê na Swoje dzie³o.
2

Uwagi prowadz¹cego
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Wydzia³ Starszego Wieku Szkolnego - Seria A1
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: Na pocz¹tku Bóg stworzy³ cz³owieka
Przeczytaj

1 Moj¿eszowa 1,20-31

Z³oty wiersz:

1 Moj¿eszowa 1,27

Czy zastanawia³eœ siê kiedyœ, jak wielka si³a jest w stanie spowodowaæ wybuch wulkanu albo jak silny
musi byæ wiatr zanim przemieni siê w huragan, który niszczy wszystko na swojej drodze? S¹ to rzeczy,
które trudno sobie wyobraziæ. Pomyœl zatem o tej zdumiewaj¹cej mocy, która stworzy³a œwiat,
w którym ¿yjemy, o WSZECHPOTÊ¯NEJ MOCY BO¯EJ. Czytamy w 1 Ksiêdze Moj¿eszowej
o wielkiej mocy Bo¿ej w stworzeniu. Widzimy Go w ca³ej Jego chwale, gdy stwarza³ zwierzêta,
a potem, co jest najwspanialsze, stworzy³ pierwsze ludzkie istoty.
Które z ni¿ej wymienionych stworzeñ Bóg uczyni³ jako pierwsze i drugie? Wypisz ich nazwy
w ramce.

i

2

Kiedy Bóg uczyni³ te stworzenia, pob³ogos³awi³ je. Co wtedy powiedzia³?

W wierszu 24 i 25 jest mowa o trzech rzeczach, które Bóg uczyni³. Co to by³o?

2

Bóg ...................................................................
Bóg ...................................................................
Bóg ...................................................................

3

Nic dziwnego, ¿e Bóg by³ zadowolony ze wszystkiego, co uczyni³.
Kiedy projektanci tworz¹ coœ nowego to wczeœniej robi¹ wzór.
Jakiego wzoru u¿y³ Bóg, gdy stwarza³ cz³owieka?
(zobacz wiersz 27)

2

Komu Bóg powierzy³ opiekê nad Swoim
stworzeniem?

2

Co Bóg powiedzia³, kiedy
b³ogos³awi³ cz³owieka?
(Zobacz wiersz 28)

2
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Napisz SWOIMI W£ASNYMI S£OWAMI jaki rodzaj po¿ywienia mia³ spo¿ywaæ cz³owiek,
a jaki zwierzêta. (Przeczytaj wiersze 29 i 30).
Dla cz³owieka

Dla zwierz¹t

3
Podkreœl, jak d³ugo trwa³o ukoñczenie dzie³a Bo¿ego stworzenia?
1 miesi¹c

10 dni
1 tydzieñ

6 dni
2 tygodnie

1
rok

Gdy Bóg stworzy³ te setki ró¿nych zwierz¹t, musia³ to byæ dla Niego wspania³y czas!
Jednak najwiêkszym Bo¿ym stworzeniem by³a ludzkoœæ.
Bóg tchn¹³ w Adama dech ¿ycia i cz³owiek sta³ siê istot¹ ¿yw¹ (dusz¹ ¿yj¹c¹)! (1 Moj¿. 2,7).
To odró¿nia³o Adama od wszystkich pozosta³ych stworzeñ. Bóg posadzi³ piêkny ogród, w którym
Adam móg³ ¿yæ a nawet uczyni³ dla niego towarzysza - pierwsz¹ kobietê. Bóg osobiœcie przychodzi³,
aby spacerowaæ i rozmawiaæ z nimi w ogrodzie. Jak wspaniale musia³o tam byæ!
1

Jak nazywa³a siê ¿ona Adama? Przeczytaj: 1 Moj¿eszowa 3,20
Byæ mo¿e poœwiêci³eœ czas, aby zrobiæ coœ naprawdê szczególnego. Jak siê czu³eœ, kiedy ktoœ
powiedzia³ ci, ¿e twoja praca jest naprawdê dobra? Niew¹tpliwie by³eœ zadowolony. Bóg jest
zadowolony, gdy naprawdê doceniamy Jego stworzenie. Jeœli rozwi¹¿esz ten rebus, odkryjesz, co
Bogu siê podoba, gdy to czynimy.
Wpisz pierwsze litery przedmiotów znajduj¹cych siê na obrazkach.

Bóg jest Stwórc¹ Wszechœwiata. Mo¿esz widzieæ dowód Jego mocy i chwa³y w otaczaj¹cej
nas przyrodzie. Nie ma wiêkszej mocy ni¿ Jego, poniewa¿ On uczyni³ wszystko!

2

Bóg uczyni³ ciê w taki sposób, ¿e ró¿nisz siê od zwierz¹t
Nastêpnym razem gdy spojrzysz w lustro, pamiêtaj, ¿e jesteœ szczególny, tak wiêc nie zapomnij oddaæ
Mu chwa³ê!
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Lekcja 3: Na pocz¹tku – sprawy potoczy³y siê Ÿle!
Przeczytaj

Nie raæ
ie
otw

1 Moj¿eszowa 2,1517; 3,1-13

Z³oty wiersz:

1 Moj¿eszowa 3,3

Jeœli przyjaciel po³o¿y zapakowany prezent na stole i powie ci, ¿e nie wolno ci go otworzyæ, to jak
d³ugo wytrzymasz, zanim w koñcu po kryjomu zajrzysz do œrodka?
W momencie, kiedy otworzysz go, tajemnica niespodzianki przepadnie. To w³aœnie jest obraz tego,
jak grzech wtargn¹³ do doskona³ego œwiata, który uczyni³ Bóg.
Grzech to niepos³uszeñstwo wobec Bo¿ych przykazañ

Z fragmentu do przeczytania uczymy siê, ¿e Bóg da³ Adamowi i Ewie wszystko, co mogli tylko
chcieæ, ale nada³ im jedno wa¿ne przykazanie. Jakie to by³o przykazanie?

2
Bóg powiedzia³, ¿e jeœli Adam
i Ewa zjedz¹ z tego drzewa, to:

W¹¿ powiedzia³, ¿e jeœli Adam
i Ewa zjedz¹ z tego drzewa, to

Bêd¹ chorowaæ
Bêd¹ musieli
opuœciæ ogród

Nie umr¹
Zakreœl w³aœciwe
odpowiedzi

Bêd¹ smutni
Bêd¹ ukarani

Umr¹
Zostan¹ ukarani

2

Bêd¹ chorowaæ

W¹¿ to by³ szatan, Bo¿y nieprzyjaciel, w przebraniu
Co Biblia mówi na temat wê¿a? (Zobacz: 1 Moj¿eszowa 3,1).
2
Gdy Ewa s³ucha³a wê¿a, zauwa¿y³a pewne dobre cechy owocu,
które sk³oni³y j¹, aby go spróbowaæ.
Co to by³o?

1
2
3

3
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Przeczytaj i odpowiedz, które ze zdañ s¹ (P)RAWDZIWE, a które (F)A£SZYWE:
Adam pierwszy zjad³ kawa³ek owocu.

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

Adam i Ewa zdali sobie sprawê, ¿e s¹ nadzy.

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

Pozszywali oni razem liœcie figowe, aby zrobiæ dla siebie okrycie.

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

Oboje byli bardzo szczêœliwi.

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

4

U³ó¿ litery we w³aœciwej kolejnoœci, aby odkryæ, co Adam i Ewa zrobili, kiedy us³yszeli Boga
przechadzaj¹cego siê w ogrodzie.
NOI / IÊS / RYLKUI

- - -

/

- - -

/

3

- - - - - -

Bóg zawo³a³ ich, poniewa¿ siê ukryli. Co powiedzia³ Adam Bogu?

2

Jaka by³a wymówka Adama?
Kogo wini³a Ewa?

2

Kiedy zrobisz coœ z³ego, czasami próbujesz znaleŸæ jak¹œ wymówkê, aby to ukryæ lub próbujesz
obwiniæ za to kogoœ innego. Tak w³aœnie post¹pili Adam i Ewa.

Wszyscy grzeszymy, lecz nie powinniœmy szukaæ wymówek lub k³amaæ, aby to ukryæ.
Nie powinniœmy ukrywaæ naszego grzechu przed Bogiem. On wie o tym wszystko i chce,
abyœmy tego ¿a³owali i abyœmy odwrócili siê od grzechu. Bóg chce nam wybaczyæ nasz grzech!
Bóg powiedzia³ Adamowi, ¿e z powodu grzechu, ziemia zosta³a przeklêta i bêdzie rodzi³a ciernie
i osty. Musieli te¿ opuœciæ ogród i Adam odt¹d musia³ ciê¿ko pracowaæ, aby zapewniæ sobie
¿ywnoœæ. Z powodu swojego grzechu nie mogli mieæ d³u¿ej tej radosnej spo³ecznoœci z Bogiem,
a pewnego dnia bêd¹ musieli umrzeæ.
Równie¿ z powodu grzechu ka¿da istota ludzka urodzi siê z grzeszn¹ natur¹.
Zobacz w swojej Biblii: Rzymian 5,12.
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Lekcja 4: Na pocz¹tku - Postêpowanie w Bo¿y sposób
Przeczytaj

Z³oty wiersz:

1 Moj¿eszowa 4,1-16

Jan 14,6

Jeœli chcesz dotrzeæ do pewnego miejsca, którego jeszcze
nigdy nie odwiedzi³eœ, musisz najpierw zapoznaæ siê
z drog¹. Ogl¹dasz mapê lub pytasz kogoœ, kto tam by³. Jeœli
wybierzesz kierunek na chybi³ trafi³, maj¹c nadziejê, ¿e tam
dotrzesz, na pewno siê zgubisz!

Jest droga do Boga. To jest Jego droga.
Kain próbowa³ podobaæ siê Bogu na swój w³asny sposób.
Czym zajmowali siê Abel i Kain?

2
5
1

KRZY¯ÓWKA
Poziomo:

2

1. Co bracia z³o¿yli Bogu?
2. I rzek³ .....: Czemu siê gniewasz?
3. M³odszy brat
4. Starszy brat

3

4

Pionowo:
5. Wtedy starszy brat siê .....................

Czyja ofiara podoba³a siê Bogu?

5

1

Kain by³ bardzo rozgniewany na Boga, poniewa¿ Bóg odrzuci³ jego ofiarê.
Dokoñcz ka¿d¹ literê, a dowiesz siê, co nastêpnie uczyni³.

<#$+591,')1$4#6#

2
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Jak¹ karê poniós³ Kain? (Zobacz wiersz 12).

2
Kain uzna³, ¿e jego wina jest
zbyt wielka i nie mo¿e znieœæ
swojej kary.
Zobacz wiersze 13 i 14
i napisz obok cztery przyczyny,
które wymieni³.

1
2
3

4

4

Abel ofiarowa³ baranka i to podoba³o siê Bogu,
poniewa¿ by³ to obraz Pana Jezusa. On jest
Barankiem Bo¿ym, który ofiarowa³ Siebie na
krzy¿u, aby zabraæ grzech œwiata.
Dzisiaj wielu ludzi próbuje siê podobaæ Bogu na
swój w³asny sposób, Biblia jednak mówi, ¿e jest
tylko JEDNA DROGA, aby Mu siê podobaæ.
Musimy poprosiæ Boga, aby przebaczy³ nam to
wszystko z³o, które uczyliœmy w swoim ¿yciu.
Musimy zaufaæ Panu Jezusowi, który chce nam
przebaczyæ. On ofiarowa³ Siebie na krzy¿u, aby
naprawdê umo¿liwiæ Bogu przebaczenie nam
naszych grzechów.

Napisz na drogowskazie
nazwê miejsca, gdzie odszed³
Kain.

1

Ci, którzy zaufali Panu Jezusowi, otrzymali przebaczenie!
Wpisz z³oty wiersz, aby dowiedzieæ siê, jak mo¿na powróciæ do Boga

Abel wierzy³, ¿e jest grzesznikiem i potrzebuje przelanej krwi Baranka, aby otrzymaæ
Bo¿e przebaczenie. Kain nie przyzna³ siê, ¿e jest grzesznikiem i nie przyszed³ do Boga
drog¹ Bo¿¹.

Abel zosta³ przyjêty z powodu swojej wiary w Boga.
Przeczytaj List do Hebrajczyków 11,4.
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