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1 Ksiêdze
Moj¿eszowej

Nazwisko prowadz¹cego grupê................................................................

Lekcja 1: Stworzenie - Na
pocz¹tku
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 24,1.2

Kolosan 1,15-19

Suma ...........................
Ogó³em ........................

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Hebrajczyków 11,1-3

1 Moj¿eszowa
1,1-31
Hebr. 1,10

W ci¹gu szeœciu dni Bóg stworzy³ wszystko!
Poni¿ej s¹ wymienione niektóre z rzeczy,
które Bóg uczyni³. Wpisz ka¿d¹ z nich obok
dnia, w którym dana rzecz zosta³a
uczyniona.
morza s³oñce drzewa zwierzêta ptaki ksiê¿yc
dzieñ l¹d noc gwiazdy cz³owiek niebo

Dzieñ 1
Dzieñ 2
Dzieñ 3
Dzieñ 4
Dzieñ 5
Dzieñ 6

6

Pewne s³owa w 1 Moj¿eszowej (Genesis) 1 ci¹gle siê powtarzaj¹. To pokazuje, ¿e musz¹ byæ one
wa¿ne.
Przeczytaj rozdzia³ bardzo uwa¿nie i wypisz dwa takie wyra¿enia lub stwierdzenia, które ci¹gle
siê powtarzaj¹.

4
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Ten pierwszy rozdzia³ Biblii jest bardzo wa¿ny, poniewa¿:
1. Bóg tylko przemówi³ i na Jego s³owo zaistnia³ œwiat i zaistnia³o wszystko, co ¿yje. Sta³o siê tak,
poniewa¿ Bóg jest wszechmocny.
2. Wszystko, co On uczyni³ by³o doskona³e i Bóg widzia³ to, ¿e to by³o dobre.
3. Stworzenie wszystkiego zajê³o Bogu tylko szeœæ dni.
4. Wszystkie formy ¿ycia mog¹ siê rozmna¿aæ wed³ug rodzaju swego. S³owom z 1 Moj¿eszowej 1
przeciwstawia siê wiele teorii i idei, które próbuj¹ wyjaœniæ, sk¹d pochodzi œwiat i ¿ycie.
Ka¿da forma ¿ycia zosta³a stworzona indywidualnie przez Boga.
6
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Poziomo:
1. ............ Bo¿y unosi³ siê nad
powierzchni¹ wód (w. 2)
3. Potem rzek³ Bóg: Niech siê
zazieleni ziemia drzewem
rodz¹cym.................. (w. 11).
5. Bóg ...................... ich (w. 28)

Pionowo:
2. Coœ, co Bóg stworzy³ (w. 3)
4. I rzek³ Bóg: Niech ptactwo lata
pod sklepieniem ............ (w. 20).
6. W ka¿dym ¿yj¹cym stworzeniu,
które Bóg uczyni³ by³o tchnienie
............ (w. 30)

Szczytowym punktem cz³owieka by³a chwila, gdy Bóg uczyni³ cz³owieka.
Uporz¹dkuj litery w s³owach, aby uzupe³niæ, co powiedzia³ Bóg.
6
BAZOR, GOPOBNDOE, BARYMI, CTWEMPTA
Uczyñmy cz³owieka na ............... nasz, ....................... do nas i niech panuje nad ................. morskimi
i nad ........................ niebios, i nad byd³em, i nad ca³¹ ziemi¹, i nad wszelkim p³azem
2
pe³zaj¹cym po ziemi.
Wielu ludzi myœli, ¿e pierwsze rozdzia³y 1 Moj¿eszowej (Genesis) to jedyne miejsce w Biblii, gdzie
mo¿emy przeczytaæ o stworzeniu œwiata. To nie jest prawda. Jest wiele innych fragmentów, zarówno
w Starym jak i w Nowym Testamencie, które wyjaœniaj¹ dzie³o stworzenia. (Zobacz: proponowane
fragmenty do dalszego czytania)
Przyjrzyj siê naszemu z³otemu wierszowi.
W drugim wierszu Bóg stwierdzi³, ¿e On jest jednym jedynym Bogiem.
Wpisz poni¿ej te s³owa, których u¿y³ Bóg, gdy to stwierdzi³.

2
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: Na pocz¹tku stworzenie zakoñczone

Przeczytaj

1 Moj¿eszowa
(Genesis) 1,27-31;
2,1-9

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
2 Moj¿eszowa 20,8-11;

Psalm 103,14;

Z³oty wiersz

Kolosan 1,16

Jan 1,1-3

Pierwsza ksiêga Biblii, jak to widzimy, jest nazwana 1 Ksiêg¹ Moj¿eszow¹ lub Genesis co znaczy
„Pocz¹tki”. Jest to bardzo trafna nazwa, poniewa¿ w pierwszym rozdziale czytamy o pierwszym dniu,
pierwszym ¿yciu, pierwszym cz³owieku, i pierwszych s³owach Boga do cz³owieka, którego uczyni³.
Poziomo:
2. Bóg .......................
cz³owieka na swój obraz.
5. Dzieñ, w którym Bóg
odpocz¹³.
6. Przeciwieñstwo poranku.

Krzy¿ówka
4

5

3

1

Pionowo:
1. Bóg stworzy³ drzewa, aby rodzi³y
................. (w. 29)
3. Bóg stworzy³ ..................... i kobietê.
4. Dzieñ, w którym zosta³o ukoñczone
dzie³o stworzenia.

6
2

6

Tak wiêc Bóg by³ jedynym Stwórc¹ ziemi. ¯adne inne Ÿród³o mocy nie by³o w to zaanga¿owane
i dlatego wszystko by³o DOSKONA£E i zosta³o ca³kowicie ZAKOÑCZONE!

Który wiersz mówi nam, ¿e Bóg wyró¿ni³
albo poœwiêci³ siódmy dzieñ?

wiersz:

1

Dlaczego tak uczyni³?
1
Wpisz pierwsze zdanie przykazania, które Bóg da³ Moj¿eszowi a które przypomina nam, jak
wielkie znaczenie nada³ Bóg siódmemu dniu. (Zobacz 2 Moj¿eszowa 20,8).
2

G A1/2

Drugi fragment przeznaczony do przeczytania (rozdzia³ 2,1-9) dostarcza nam dalszych szczegó³ów
dotycz¹cych dzie³a Bo¿ego stworzenia.
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ROZSYPANKA LITEROWA
Uzupe³nij nastêpuj¹ce zdania brakuj¹cymi s³owami, które
znajdziesz i zakreœlisz w ROZSYPANCE LITEROWEJ.
S¹ one ukryte poziomo, pionowo, wspak lub po przek¹tnej.
1. Pan stworzy³ lub ............................................... cz³owieka.
2. On uczyni³ cz³owieka z ............................................ ziemi.
3 i 4. On .................... w nozdrza jego dech .........................
5 i 6. Potem .......................... Pan Bóg ...................... (w. 8).
7. Znajdowa³ siê on w .................................... na wschodzie.
8. I sprawi³ Pan, ¿e wyros³o z ziemi wszelkie ........................
4

Jakie dwa szczególne drzewa s¹ wymienione w wierszu 9?

1.
2.

2

Przyjrzyj siê kluczowemu wierszowi i zauwa¿, ¿e Ewangelia Jana zaczyna siê podobnie jak
1 Moj¿eszowa 1. Mamy tam wyjaœnienie, ¿e S³owo Bo¿e, którym jest Bo¿y Syn, by³o Stwórc¹.
Wpisz wymienione ni¿ej s³owa w wolne miejsca, aby pokazaæ, co wiersz kluczowy mówi:
pocz¹tku S³owo powsta³o Boga nic powsta³o pocz¹tku Bogiem
Na .................. by³o S³owo, a ............... by³o u .............,
a ........................ by³o S³owo.
Ono by³o na ...................... u Boga.
Wszystko przez nie .....................,
a bez niego ........ nie powsta³o, co .............................

4

Ten fragment przypomina nam o wielkoœci dzie³a stworzenia. Bóg Syn uczyni³ wszystko.
Powinniœmy siê czêœciej siê zastanawiaæ i chwaliæ Boga, gdy widzimy cuda stworzenia, gdy patrzymy
na kwiaty, zwierzêta i krajobrazy w naszym piêknym œwiecie. Smutne jest jednak to, ¿e na wiele
ró¿nych sposobów niszczymy Bo¿e doskona³e stworzenie.
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Lekcja 3: Stworzenie - wejœcie
grzechu

Przeczytaj

1 Moj¿. (Genesis)
2,15-19; 3,1-7

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Rzym. 5,12-14.18.19;

1 Tym. 2,13.14;

Rzym. 3,23; 6,23

Z³oty wiersz

Jak. 1,14.15

To studium pomo¿e nam zrozumieæ, co wydarzy³o siê po stworzeniu istoty ludzkiej.
1 Moj¿. 2, 15 przedstawia nam dwa zadania, które Bóg powierzy³ Adamowi w ogrodzie Eden.
Co to by³o?

1.

2.

2

Przeczytaj poni¿sze zdania i zaznacz obok nich (P)RAWDA lub (F)A£SZ.
Bóg powiedzia³ Adamowi, ¿e mo¿e on jeœæ owoc
z ka¿dego drzewa rosn¹cego w ogrodzie.
Bóg powiedzia³, ¿e gdy zjedz¹ owoc z drzewa
poznania dobrego i z³ego, to umr¹.
Bóg pozwoli³ Adamowi nadaæ nazwy
wszystkim ptakom i zwierzêtom.
Bóg powiedzia³ Adamowi, ¿e lepiej mu
bêdzie mieszkaæ w ogrodzie Eden samemu.

Uk³adanka

...........................
...........................
...........................
2
...........................

1

6

7

Wpisz brakuj¹ce s³owa w nastêpuj¹ce zdania:
1. Zarówno mê¿czyzna jak i kobieta byli ....................
Bo¿emu przykazaniu.
2. Wtedy otworzy³y siê ich ................. i poznali,
¿e s¹ nadzy.
3. Spletli liœcie ............................................................
4. Kobieta odpowiedzia³a, ¿e oni ...............................
jeœæ owoce z drzew ogrodu.
5. Adam to ........................................................ Ewy.
6. Adam i Ewa przebywali w ............................ Eden.
7. Stworzenie, które zwiod³o kobietê (Ewê),
by³o chytrzejsze ni¿ wszystkie zwierzêta,
które ............... Pan Bóg.
Poszukaj w uk³adance, a dowiesz siê, jakie
stworzenie kusi³o kobietê do niepos³uszeñstwa Bogu.
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Wê¿em by³ diabe³ (czasami zwany szatanem) w przebraniu.
Podkreœl dwa stwierdzenia, które najlepiej okreœlaj¹, jakie z³o szatan wyrz¹dzi³ pierwszym ludziom.
On ich pob³ogos³awi³.

On ich oszuka³.

On im pomóg³.

On ich ok³ama³.

1

Zajrzyj do Jana 8,44 i napisz SWOIMI W£ASNYMI S£OWAMI, jak Pan Jezus okreœli³ szatana.

1
My nie ró¿nimy siê od pierwszych ludzi, poniewa¿ tak¿e jesteœmy niepos³uszni Bo¿ym
przykazaniom i idziemy swoj¹ w³asn¹ drog¹, podobnie jak oni.
Wpisz pierwszy wiersz kluczowy i PODKREŒL s³owa, których u¿y³ Bóg, aby okreœliæ
konsekwencje grzechów, które wszyscy pope³niliœmy.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3
Zakreœl definicjê, która NAJLEPIEJ opisuje, co to jest grzech.
1. Grzech to robienie z³ych rzeczy, które mog¹ zaprowadziæ nas do wiêzienia.
2. Grzech to z³o, które ludzie pope³niali w czasach biblijnych.
3. Grzech to niepos³uszeñstwo Bogu i niedotrzymywanie Bo¿ych standardów.

1

4. Grzech to ma³e pomy³ki, które pope³niamy w naszym ¿yciu.
Wpisz drugi wiersz kluczowy i pomyœl dok³adnie o tym, co on mówi.
Zakreœl s³owo, które mówi nam o karze, która musi nas spotkaæ z powodu grzechu.
To przypomina nam o Bo¿ej karze, która musi nas spotkaæ za nasz grzech.

2

Musimy wybraæ, czy bêdziemy mieæ „zap³atê” czy „dar”.
A co wybierasz TY?
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Lekcja 4: Stworzenie - Skutki
grzechu

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Ksiêga Kaznodziei Salomona 12,1

Rzymian 5, 12-23

Z³oty wiersz

1 Moj¿. 3,7-24
(Genesis)
1 Kor. 15,22
Rzym. 6,23

Grzech zawsze musi byæ ukarany i pierwszy grzech Adama i Ewy nie by³ wyj¹tkiem.
„Wtedy otworzy³y siê oczy im obojgu” (wiersz 7). To nie znaczy, ¿e chodzili dooko³a z otwartymi
oczami! Bóg wyjaœnia w wierszu 22, co to znaczy, ¿e widzieli coœ, czego przedtem nigdy wczeœniej nie
widzieli.
W wierszu 22 Bóg powiedzia³, ¿e ludzie coœ poznali. Co to jest?
1
Jak zareagowali, kiedy ich oczy siê otworzy³y? (wiersz 7)

2
Co oni uczynili, gdy us³yszeli szelest Pana Boga przechadzaj¹cego siê po ogrodzie?
2

Jakie pierwsze pytanie zada³ Bóg Adamowi?

1
Bóg zada³ pytanie nie dlatego, ¿e nie zna³ odpowiedzi.
Bóg chcia³, aby ludzie sami przyznali siê, co zrobili.
Oni jednak tylko w po³owie przyznali siê, poniewa¿ ¿adne z nich
nie chcia³o przyj¹æ odpowiedzialnoœci za to, co zrobili.
Kogo win¹ obarczy³ Adam?

1

Kogo win¹ obarczy³a Ewa?

1

Czasami jesteœmy trochê podobni do Adama i Ewy, próbujemy obwiniaæ kogoœ innego
za nasze grzechy. Nie byli jednak w stanie oszukaæ Boga! Bóg os¹dzi³ zarówno Adama i Ewê
jak i wê¿a, z powodu tego co uczynili.

G A1/4

ZnajdŸ s³owa z wierszy 23 i 24, które pasuj¹ do pustych miejsc w poni¿szych zdaniach.
........................ go wiêc Pan ................ z ogrodu Eden, aby ....................... ziemiê,
z której zosta³ wziêty. I tak wygna³ cz³owieka a na wschód od ogrodu Eden umieœci³ .................... i
................................ ...................... wiruj¹cy, aby strzeg³y drogi do drzewa .............................

7

Wiersz kluczowy wyjaœnia, jakie s¹ dzisiaj skutki grzechu Adama i Ewy.
Jakie s¹ skutki dla tych, którzy s¹
„w Adamie”? (1 Kor. 15,22)

1

Z tego samego wiersza: Jakie s¹ skutki
dla tych, którzy s¹ „w Chrystusie”?

1

To, ¿e ktoœ jest „w” Adamie albo „w” Chrystusie znaczy,
¿e uto¿samia siê z Adamem lub z Chrystusem.
Jak jest przedstawiona œmieræ w Rzymian 6,23?
1
Jak jest przedstawione ¿ycie wieczne?
1
Dziêki komu jedynie mo¿emy mieæ ¿ycie wieczne?
1
To studium pokazuje, ¿e wszyscy zgrzeszyliœmy podobnie jak
Adam i Ewa.
Musieli oni ponieœæ karê.
Pan Jezus umar³ na krzy¿u, aby ponieœæ karê za nas.
Teraz musimy przyj¹æ Go jako Zbawiciela, aby otrzymaæ
odpuszczenie!
Uwierz w Pana Jezusa a bêdziesz zbawiony!
Dzieje Apostolskie 16,31
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