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Lekcja 1:
Przeczytaj

Podró¿e Abrahama – Zaufanie Bogu
Z³oty wiersz

1 Moj¿. 12,1-9

Hebrajczyków 11,8

Przeprowadzka mo¿e byæ bardzo przejmuj¹ca. Trzeba przyzwyczaiæ siê do nowego domu, do nowej szko³y, do
nowych przyjació³ i do nowego otoczenia. Ale uprz¹tniêcie starego domu, posortowanie wszystkiego i
zamieszkanie w nowym domu jest wielkim prze¿yciem!
Abram (póŸniej zwany Abrahamem) musia³ tak¿e opuœciæ dom. Opuœci³ wielkie miasto zwane Ur
i przeprowadzi³ siê do Haranu. W Ur, gdzie mieszka³ z ca³¹ rodzin¹ by³o mu wygodnie i by³ bardzo szczêœliwy,
ale Bóg mia³ dla niego inny plan. Pewnego dnia Bóg przemówi³ do niego i wyjaœni³ mu ten plan.
Poni¿ej wpisz, co Bóg poleci³ Abramowi opuœciæ. (Zobacz wiersz 1)
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Zakreœl na za³¹czonej
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mia³ iœæ.
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Kiedy przeprowadzamy siê, to wiemy, gdzie bêdzie nasz nowy dom, ale w wierszu 1 fragmentu do
przeczytania zauwa¿amy, ¿e Abram nie wiedzia³, dok¹d idzie! Bóg chcia³, aby Abram zaufa³ Mu, gdy
pokazywa³ Mu drogê do tej nowej ziemi. Ufnoœæ to bardzo wa¿ne s³owo w Biblii, ale co ono oznacza?

Zaufaæ Bogu to „trzymaæ“ Boga za Jego S³owo i byæ Mu pos³usznym.
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Odpowiedz (P)RAWDA lub (F)A£SZ przy nastêpuj¹cych stwierdzeniach
Abram s³ucha³ Boga, ale nie by³ Mu pos³uszny.

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

Abram postêpowa³ tak, jak chcia³.

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

3
Bóg da³ tak¿e Abramowi wiele obietnic. Rodzina Abrama bêdzie tak wielka, ¿e w koñcu stanie siê

n

_ _ _ _ _ _.

Sam Abram bêdzie kimœ bardzo wa¿nym, a jego

i

_ _ _ bêdzie s³awne.

W rzeczywistoœci Bo¿e b³ogos³awieñstwo (dobre rzeczy od Boga) bêdzie udzia³em wszystkich ludzi
na ca³ej

z

____

3

ze wzglêdu na Abrama. (Uzupe³nij brakuj¹ce litery).

Dla Abrama wszystkie te obietnice musia³y byæ raczej wielk¹ zagadk¹, poniewa¿ w tym czasie nie mia³ w ogóle
dzieci! Ale mimo tego, ¿e nie ca³kowicie rozumia³ obietnice i nie wiedzia³, dok¹d idzie, by³ gotowy, aby zaufaæ
Bogu. Poni¿ej wpisz z³oty wiersz.

2
Zakreœl, ile lat mia³ Abram, kiedy opuœci³ Haran.
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Przeczytaj wiersz 5 i obok
przedstawionych postaci napisz,
kto szed³ z Abrahamem.

2
Poni¿ej wpisz, co zdarzy³o siê, kiedy przybyli do Kanaanu. (Zobacz wiersze 6-8)
Bóg powiedzia³:
Abram zamieszka³
Abram zbudowa³
w

______

aby podziêkowaæ.
Bogu

_ _ _ _ _ _ _ _ _.

3

Abram musia³ byæ bardzo zadowolony, gdy us³ysza³ ponownie Bo¿¹ obietnicê i wiedzia³, ¿e Bóg ju¿
przyprowadzi³ go do ziemi, która pewnego dnia bêdzie nale¿eæ do jego ludu. Nadal ufa³ Bogu i polega³ na tym,
co On powiedzia³. W taki sam sposób Bóg ma plan dla ¿ycia ka¿dego z nas. Bêdziemy odkrywaæ to, gdy Bóg
bêdzie przemawiaæ do nas przez Swoje S³owo, Bibliê.
Uporz¹dkuj litery.
Musimy byæ gotowi, by okazywaæ OTÑZUSPO£SESW _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w tym,
co Bóg mówi nam, abyœmy robili i LFUAI _ _ _ _ _ Mu we wszystkim w naszym ¿yciu.
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Lekcja 2: Podró¿e Abrahama – Dokonywanie
wyborów
Przeczytaj

1 Moj¿. 13,1-18

Z³oty wiersz:

Przyp.Sal. 3,5.6

Gdyby ciocia lub wujek dali ci trochê pieniêdzy i poszed³byœ do sklepu ze s³odyczami, to móg³byœ tam
zobaczyæ wiele rodzajów s³odyczy. Co kupiæ za te pieni¹dze? Musia³byœ dokonaæ wyboru! Abram
i Lot tak¿e musieli dokonaæ trudnego wyboru, jak¹ drog¹ iœæ przez resztê ¿ycia.
Gdy Abram z Lotem wêdrowali do Kanaanu, obaj stali siê bardzo bogaci.
Obok ka¿dego z obrazków napisz, co posiadali.

2
Wkrótce trudno by³o znaleŸæ trawê i wodê dla wszystkich zwierz¹t i s³udzy Abrama i Lota zaczêli siê
k³óciæ miêdzy sob¹. Abramowi by³o przykro, gdy siê o tym dowiedzia³. Wiedzia³, ¿e Bogu siê to te¿
nie bêdzie podobaæ. Lepiej bêdzie, jeœli siê z Lotem rozdziel¹.
Poni¿ej wpisz s³owa z wiersza 9, który mówi nam, ¿e Abram da³ Lotowi prawo wyboru, gdzie iœæ.
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Wpisz odpowiedzi na poni¿sze has³a, a potem zakreœl je
w rozsypance. S¹ one ukryte we wszystkich kierunkach.
1. Wyruszy³ z Egiptu.

................... (w. 1)

2. Ludzie z tego miasta byli bezbo¿ni.

................... (w. 13)

3. Miasto to le¿a³o niedaleko Sodomy.

................... (w. 10)

4. Lot poszed³ w tym kierunku.

................... (w. 11)

5. Wêdrowa³ z Abramem.

................... (w. 5)

6. Jego imienia wzywa³ Abram.

................... (w. 4)

7. Lot wybra³ miejsce, gdzie by³o jej obficie. ................... (w. 10)
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Lot wybra³ to, co uwa¿a³ za najlepsze. Lecz okaza³o siê, ¿e by³ to z³y wybór.
Zakreœl s³owa, które okreœlaj¹ ludzi mieszkaj¹cych w Sodomie.

Bezbo¿ni

Dobrzy

Grzeszni

Uprzejmi

li

3

Lotowi grozi³o, ¿e ci ludzie sprowadz¹ go na z³¹ drogê. Abram nie musia³ martwiæ siê tym, ¿e
otrzyma³ coœ gorszego. Gdy tylko Lot odszed³, Bóg przemówi³ do Abrama ponownie i obieca³ mu coœ
znacznie lepszego.
Podkreœl w zdaniach w³aœciwe s³owo:
Bóg powiedzia³ Abramowi, aby rozejrza³ siê we wszystkich kierunkach i obieca³ mu, ¿e
KAWA£EK ziemi / ANI KAWA£KA ziemi /CA£A ziemia / PO£OWA ziemi, któr¹
1
móg³ zobaczyæ, bêdzie nale¿eæ do jego rodziny.
My tak¿e musimy dokonywaæ wielu wyborów. Niektóre s¹ b³ahe, a inne powa¿ne. Czasami s¹
w³aœciwe a czasami nie.
Przekreœl poni¿ej z³y wybór:
Byæ pos³usznym rodzicom. / Robiæ to, co mi siê podoba.
Uderzyæ kogoœ, kto nas zrani³. / Przebaczyæ innym.

2

Najwa¿niejszy wybór, którego mo¿emy dokonaæ dotyczy Pana Jezusa.
Wpisz s³owa W£AŒCIWY lub Z£Y pod ka¿dym wyborem.

Powiem Mu „NIE”
i pójdê swoj¹ grzeszn¹
drog¹ ¿ycia.

Powiem „TAK” i w ten sposób
wybiorê Go jako swojego
Zbawiciela, Pana i Przewodnika.

2
Ka¿dy musi dokonaæ wyboru i nie powinniœmy byæ jak Lot, który wybra³ Ÿle. Abram zaufa³ Bogu
i Bóg go pob³ogos³awi³. Jak wa¿ne jest dokonaæ w³aœciwego wyboru! Czy podj¹³eœ ju¿ najwa¿niejsz¹
ze wszystkich decyzji, i poprosi³eœ Pana Jezusa, aby by³ w twoim ¿yciu Zbawicielem, Panem
i Przewodnikiem?
Z³oty wiersz mówi nam o znaczeniu dokonywania w³aœciwego wyboru. Wpisz go poni¿ej.

2
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Lekcja 3: Podró¿e Abrahama – Bo¿e obietnice
Przeczytaj

1 Moj¿. 17,1-8;
18,1-15; 21,1-5

Z³oty wiersz:

Mateusz 1,21

Jacek mia³ obiecany nowy rower na gwiazdkê. Tak d³ugo trzeba
czekaæ! Czasami by³ ciekawy, czy rodzice dotrzymaj¹ obietnicy
czy w koñcu dostanie coœ innego. Wolno mija³y tygodnie
i miesi¹ce i w koñcu nadesz³y œwiêta. By³ tak przejêty, ¿e ju¿
nie móg³ d³u¿ej czekaæ. Ku jego wielkiej radoœci dosta³ nowy
firmowy rower, taki jaki chcia³ mieæ! Jego rodzice dotrzymali
obietnicy!
Wpisz obok coœ, co zosta³o ci obiecane.
Bóg obieca³ Abramowi wielk¹ rodzinê. Pewnego dnia Bóg powtórzy³ Swoj¹ obietnicê i wtedy zmieni³
mu jego imiê.
Wpisz poni¿ej pierwsze litery ka¿dej z rzeczy, aby dowiedzieæ siê, jakie by³o nowe imiê Abrama.

Nowe imiê Abrama ci¹gle przypomina³o mu o Bo¿ej obietnicy
Wpisz poni¿ej, co 1 Moj¿. 17,5 mówi o znaczeniu jego nowego imienia.

1
2

Lata mija³y. Abraham mia³ 99 lat, a wci¹¿ on i Sara nie mieli dzieci. Abraham musia³ by³ ciekawy, czy
Bóg dotrzyma kiedyœ Swojej obietnicy. Pewnego dnia Abraham otrzyma³ jeszcze mocniejsze potwierdzenie obietnicy.U³ó¿ wydarzenia we w³aœciwej kolejnoœci, numeruj¹c je w kratkach od 1 do 5.

q
q
q
q
q

Abraham zobaczy³ trzech mê¿czyzn.
Abraham zaproponowa³ goœciom wodê i odpoczynek.
Abraham przygotowa³ dla goœci posi³ek.
Abraham siedzia³ przy wejœciu do swojego namiotu.
Abraham poœpiesznie wyszed³ na spotkanie mê¿czyzn.

5
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Trzej goœcie przys³ani z Nieba przynieœli Abrahamowi wiadomoœæ od Boga.
Wpisz poni¿ej z 1 Moj¿. 18,10, co obiecali, ¿e siê stanie za rok.

1
Dlaczego Sara œmia³a siê, kiedy to us³ysza³a. Zaznacz w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Poniewa¿ by³a tak szczêœliwa. q
Poniewa¿ myœla³a, ¿e to nie jest mo¿liwe. q

1
1

Uporz¹dkuj litery, aby znaleŸæ imiê dziecka .
KAZIA
__ __ __ __ __
Które dwa wiersze z fragmentu do przeczytania mówi¹ nam, ¿e Bóg dotrzyma³ obietnicy?

1 Moj¿eszowa rozdzia³ 21 wiersz

i

.

2

Zakreœl, ile lat mia³ Abraham, kiedy urodzi³o mu siê dziecko.
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125

Pomimo tego, ¿e Abraham musia³ czekaæ d³ugie lata, Bóg dotrzyma³ Swojej obietnicy. W koñcu
obietnica wype³ni³a siê tak jak Bóg to zapowiedzia³. Bo¿e S³owo jest pe³ne obietnic, w³¹czaj¹c te,
które z³o¿y³ odnoœnie innego Dziecka, które mia³o przyjœæ na œwiat.
Wpisz z³oty wiersz. Jest to jedna z najwiêkszych obietnic, jak¹ kiedykolwiek z³o¿y³ Bóg!

1
Odkryj kod, aby znaleŸæ o co chodzi. (a=1; b=2 itd. Obok masz spis wszystkich liter.)

_ __ _
__ _
____ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ __ _ __
12/5/3/25 7/4/24 15/1/4/5/20/25/13/16 23/24/18/5/13/15/9/5/15/9/5
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _
_ _ _ _
_ _ __ _
3/25/1/20/22
25/5/20/13/1/13
2/17/7
20/24/15/1 20/23/5/7/16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ wiersz _
7/1/12/1/3/10/1/15 d wiersz d
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Zakodowany wiersz pokazuje nam, ¿e Bóg dotrzyma³ te¿ obietnicy dotycz¹cej przys³ania Zbawiciela. Jak¿e
powinniœmy byæ wdziêczni, ¿e Pan Jezus narodzi³ siê i przyszed³ nas zbawiæ od naszych grzechów. Nie zapomnijmy
nigdy, ¿e kiedy Bóg daje obietnicê, zawsze jej dotrzymuje. Tak wiêc zawsze mo¿emy ufaæ Jego S³owu.
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Lekcja 4: Podró¿e Abrahama – Próba mi³oœci
Przeczytaj

1 Moj¿. 22,1-14

Z³oty wiersz:

Jan 1,29

Przez ca³e ¿ycie musimy przechodziæ przez ró¿ne rodzaje prób czy testów.
Jaki rodzaj testów pokazuj¹ poni¿sze obrazki?
TEST
Humor

ü

Chistoria
Horzuw
Huœtawka
Chemia

x
x
ü
ü3
5

Test ______________ .

Test _______________

Test ______________ .

3

Abraham musia³ byæ dumnym ojcem, gdy patrzy³ jak ma³y Izaak roœnie. Bóg by³ dobry dla Abrahama
i Sary. Dotrzyma³ Swojej obietnicy i sprawi³ im radoœæ na staroœæ. Abraham bardzo mocno mi³owa³
Izaaka, ale czy jego mi³oœæ do Boga by³a równie wielka? Zobaczmy!
Bóg postanowi³, ¿e wypróbuje mi³oœæ Abrahama do Siebie. Ta próba mia³a byæ bardzo trudna.
Dokoñcz zdania, aby odkryæ, jaka mia³a byæ ta próba.
Bóg poprosi³ Abrahama, aby wzi¹³ I

_____

do kraju M

____

i ofiarowa³ go tam na jednej z g _ _ .

3
Abraham by³ pos³uszny Bogu ju¿ wiele razy i nawet teraz, choæ to, co mia³ uczyniæ, wydawa³o siê
bardzo dziwne, by³ pos³uszny Bogu, poniewa¿ ba³ siê Go.

Baæ siê Boga nie oznacza ¿ycia w strachu, ale okazywanie Mu mi³oœci, pos³uszeñstwa
i szacunku, poniewa¿ On jest Wszechmocnym Bogiem.
Abraham by³ pewny, ¿e Bóg go nie zawiedzie.
Wstaw (P) - PRAWDA lub (F) - FA£SZ obok tych stwierdzeñ:
1. Abraham podró¿owa³ na wielb³¹dzie.
.................
3
2. Czterech ludzi podró¿owa³o razem.
.................
3. Trzeciego dnia s³udzy zostali z ty³u.
.................
Gdy Abraham kontynuowa³ podró¿, wiedzia³, ¿e w jakiœ cudowny sposób wszystko dobrze siê
zakoñczy, nawet jeœli to mia³o oznaczaæ, ¿e Bóg wzbudzi Izaaka z martwych! Abraham wierzy³ Bo¿ej
obietnicy, ¿e przez Izaaka wszystkie narody ziemi bêd¹ b³ogos³awione.
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Kto co niós³? Narysuj strza³ki ³¹cz¹ce rzeczy z w³aœciw¹ osob¹.

Izaak

Abraham
3
Wpisz pytanie zadane przez Izaaka i odpowiedŸ dan¹ przez
Abrahama, gdy wspinali siê
razem na górê.

2
Wstaw brakuj¹ce s³owa:
Kiedy przybyli na miejsce, Abraham zbudowa³ __________ i po³o¿y³ na niego Izaaka. Izaak chêtnie
zrobi³ to, o co prosi³ Abraham. Gdy Abraham chcia³ u¿yæ _________, powstrzyma³ go ___________
Abraham dowiód³ przez swoje pos³uszeñstwo, ¿e kocha³ Boga bardziej ni¿ kogokolwiek innego.
Na ofiarê zamiast Izaaka zosta³ z³o¿ony _____________.

4
Wpisz z³oty wiersz, który opisuje najwiêksz¹ ze z³o¿onych ofiar.

2
Bardzo wa¿ne jest, by mieæ ten sam rodzaj wiary w Boga jaki mia³ Abraham. Bóg z³o¿y³ w ofierze
Swojego Syna, którego mi³owa³, aby zg³adziæ nasze grzechy, a potem wzbudzi³ Go z martwych.
„Chrystus umar³ za grzechy nasze wed³ug Pism, i ... zosta³ pogrzebany i ... dnia trzeciego zosta³
z martwych wzbudzony wed³ug Pism.
1 Koryntian 15,3 i 4
Czy wierzysz w to? Kiedy Pan Jezus umar³ na krzy¿u, ofiarowa³ siê za nas. Nikt inny nie móg³ zaj¹æ
Jego miejsca. By³ On Bo¿ym zaopatrzeniem i darem dla nas. Zaufaj Bogu ca³kowicie, tak jak Abraham
i podziêkuj Mu za ofiarowanie Syna, abyœ móg³ otrzymaæ odpuszczenie grzechów.
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