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Lekcja 1: Kain i Abel –
Oddawanie czci Bogu
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Mat. 23,34-35

1 Jan 3,11-12

1 Moj¿. 4,1-16

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Judy 11

Hebr. 11,4

Po zamkniêciu opisu aktu Stworzenia, 1 Moj¿eszowa szybko przechodzi do nastêpnych wydarzeñ.
Wszystko co Bóg uczyni³, by³o „bardzo dobre”. Nastêpnym wydarzeniem by³ „upadek” Adama i Ewy,
gdy pope³nili oni pierwszy grzech, za co Bóg musia³ os¹dziæ ca³¹ ludzkoœæ. Teraz czytamy o tragedii,
kiedy to pope³nione zosta³o pierwsze morderstwo. Musia³ to byæ jeden z najgorszych momentów w
¿yciu Adama i Ewy. Ich akt niepos³uszeñstwa doprowadzi³ do tego, ¿e najstarszy syn zamordowa³
brata.

KRZY¯ÓWKA
1.
2.
3.
4.
5.

Starszy syn Adama i Ewy.
M³odszy syn Adama i Ewy.
Uprawia³ j¹ Kain.
Kain i Abel z³o¿yli je Panu.
Bóg powiedzia³ Kainowi, ¿e
................ czyha u drzwi.
6. Kain powiedzia³ do Pana, ¿e nie
jest ................ swojego brata.
7. Jej „g³os” wo³a³ do Pana spod
ziemi.
8. Kain odszed³, aby zamieszkaæ
w ziemi Nod („tu³aczka”),
na wschód od ............................

4
5
1

3

6

2

7

8

8

Na pierwszy rzut oka mog³oby siê wydawaæ, ¿e Bóg post¹pi³
niesprawiedliwie odrzucaj¹c ofiarê Kaina, skoro by³ zadowolony z tej
z³o¿onej przez Abla. W koñcu obaj oddali Panu coœ, co by³o owocem
ich codziennej pracy! Jednak kiedy dok³adniej przyjrzymy siê ca³ej
sytuacji, mo¿emy odkryæ rzeczy, które pozwol¹ nam lepiej zrozumieæ
to, co siê wydarzy³o.
Przeczytaj 1 Jana 3,11.12. Od kogo, wed³ug tych wierszy, wywodzi³ siê Kain?
1
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Dlaczego, wed³ug 1 Jana 3,12, Kain zamordowa³ Abla?

2
Wydaje siê, ¿e by³ zazdrosny o Abla. Nie powinniœmy byæ tacy jak on.
Wed³ug 1 Jana 3,11, jaki powinno byæ nasze nastawienie do innych ludzi?
1
Wróæ do 1 Moj¿. 3,17-19. Co Bóg uczyni³ ziemi z powodu grzechu Adama i Ewy?
1
Co, zgodnie ze s³owem Pana, mia³a odt¹d wydawaæ ziemia?
1
Które s³owa z wiersza 19 sugeruj¹, ¿e ludzie bêd¹ musieli ciê¿ko pracowaæ, aby ziemia wyda³a
plon?
1
Kain pracowa³ bardzo ciê¿ko i jego ofiara mog³aby wydaæ siê lepsza ni¿ Abla, ale to nie by³o to, czego
Bóg oczekiwa³.
Przeczytaj Z³oty Wiersz
Co posiada³ Abel, czego nie mia³ Kain.

1

Abel wierzy³ Bogu i by³ pos³uszny temu, co Pan kaza³ mu zrobiæ. Dlatego te¿ ofiarowa³ lepsz¹ ofiarê
ni¿ Kain. Abel przyszed³ do Boga w taki sposób, w jaki On pragn¹³: sk³adaj¹c ofiarê ze zwierzêcia w
celu uzyskania przeb³agania za grzechy. Jeœli chcemy przyjœæ do Boga i byæ przyjêci przez Niego,
musimy to uczyniæ tak, jak On tego chce: przez wiarê w Pana Jezusa Chrystusa, który poœwiêci³ siê za
nas na krzy¿u .
Kain chcia³ byæ przyjêty przez Boga, ale na swoich w³asnych zasadach. Wielu ludzi tego w³aœnie
pragnie. Mówi¹ oni Bogu: „Popatrz, ilu dobrych rzeczy dokona³em”, albo „Nigdy nie zrobi³em czegoœ
naprawdê z³ego” i na tej podstawie myœl¹, ¿e Bóg powinien przyj¹æ ich do Nieba. Ale nikt nie jest
wystarczaj¹co dobry. Wszyscy jesteœmy grzesznikami. Musimy zostaæ oczyszczeni krwi¹ Pana Jezusa
Chrystusa.
W wierszu 7 Bóg ostrzeg³ Kaina, aby by³ ostro¿ny. Ale Kain
nie chcia³ Go s³uchaæ. Jeden grzech szybko poci¹gn¹³ nastêpny
i nastêpny!
Uzupe³nij brakuj¹ce s³owa.
Kain by³ bardzo ............................ .
Kain ...................... Abla.
Kain ok³ama³ Boga, aby ukryæ swój ..................... .................. .
4

Bóg musia³ ........................................ Kaina.
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Lekcja 2: Henoch i Noe Chodzenie z Bogiem

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 86,11-13

£ukasz 17,26 i 27

Z³oty wiersz

Judy 14 i 15

1 Moj¿. 5,21-32;
6,1-15
Hebr. 11,5

Henoch urodzi³ siê, gdy do stworzenia Adama minê³o z pokoleñ i by³ on potomkiem Seta. Henoch by³
prorokiem (Judy 14.15). Jako pierwszy Bo¿y prorok przyniós³ on ludziom specjalne pos³anie od Pana.
Ostrzeg³ ich, ¿e Bóg bêdzie s¹dzi³ bezbo¿nych.

DRZEWO GENEALOGICZNE

Henoch

Uzupe³nij brakuj¹ce imiona.
Pierwsze ju¿ zosta³o wpisane.

synowie

synowie

synowie

córki

córki

córki

6
W jaki sposób Henoch i Noe byli
ze sob¹ spokrewnieni?
Syn Henocha, Metuszelach, ¿y³ najd³u¿ej ze wszystkich ludzi wspomnianych w Biblii.
Prawdopodobnie by³ najstarszym cz³owiekiem na ziemi.
Ile mia³ lat w chwili œmierci?

1

1

Henoch jednak nie umar³. Jako jeden z dwóch ludzi opuœci³
œwiat bez umierania. Drugim takim cz³owiekiem by³ Eliasz.
Zobacz: 2 Król. 2,11.
Co sta³o siê z Henochem, kiedy nadszed³ koniec jego ziemskiego ¿ycia?
1
W Z³otym Wierszu czytamy, ¿e Henoch, podobnie jak Abel, coœ
posiada³. Co to by³o?

1

Na podstawie tego samego wiersza , co otrzyma³ Henoch?
1
„Bez wiary zaœ nie mo¿na podobaæ siê Bogu” (Hebr. 11,6).
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Zarówno Henoch jak i Noe s¹ opisani jako ludzie, którzy „chodzili z Bogiem”. Znaczy to, ¿e ¿yli
blisko Boga jako Jego przyjaciele. Jedynie oni zostali tak nazwani w Biblii.
Co rozdzia³ 6 mówi nam o Noem? Jakim by³ cz³owiekiem?

2
Noe wyró¿nia³ siê wœród innych ludzi. Z Bogiem nigdy nie mo¿na zgubiæ siê w t³umie. Bóg zna
ka¿dego z nas z osobna. Czasami wolelibyœmy, aby Bóg nie widzia³ wszystkiego co robimy i nie
s³ysza³ wszystkich naszych s³ów. On zna nawet nasze myœli i motywy - wszystko! Wokó³ Noego by³
grzech i z³o. Jednak on potrafi³ byæ inny!
Co widzia³ Bóg, gdy patrzy³ na ziemiê za czasów Noego?

2
Co o tym myœla³?
2
Co postanowi³ zrobiæ?

1
Co Bóg widzi dzisiaj patrz¹c na nasz¹ ziemiê? Wiele z tych rzeczy, które widzia³ za czasów Noego i Jego serce jest zasmucone. A co Bóg widzi, gdy patrzy na twoje ¿ycie? Czy wyró¿niasz siê wœród
innych ludzi dziêki swej wierze w Boga? Czy chcesz chodziæ z Bogiem tak samo jak Henoch i Noe.
Jeœli tak, to niech Psalm 86,11 stanie siê twoj¹ modlitw¹.
Napisz na drodze poni¿ej pierwsz¹ czêœæ Psalmu 86,11.

W³aœciwa
droga

2
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Lekcja 3: Noe i Potop Praca dla Boga

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Mateusz 24, 37-39 1 Piotra 3,17-22 2 Piotra 2,4 i 5 2 Piotr 3,3-9

Z³oty wiersz

1 Moj¿. 6,14-22
7,1-24
Hebr. 11,7

Bóg mia³ plan, dziêki któremu Noe i jego rodzina mogli unikn¹æ s¹du. Da³ On Noemu dok³adne
instrukcje do budowy arki.
Jakiego rodzaju drewna mia³ u¿yæ Noe?

1

Czym mia³ Noe powlec arkê w œrodku i na zewn¹trz?

1

Mia³a byæ przez to wodoodporna.
Jak du¿a by³a arka?
Wpisz odpowiednie wymiary przy w³aœciwych strza³kach.

Te wymiary s¹ podobne do rozmiarów
nowoczesnych liniowców oceanicznych.
D³ugoœæ arki by³a wiêksza ni¿ d³ugoœæ boiska
do pi³ki no¿nej!

3

Ile piêter mia³a mieæ arka?

1

Bóg równie¿ da³ Noemu dok³adne wskazówki co do tego, kto razem z nim,
zwierzêtami i po¿ywieniem, mia³ wejœæ do arki. Noe przyj¹³ Bo¿e polecenia bez
wahania.
Wpisz poni¿ej wiersz z podanego na pocz¹tku lekcji fragmentu z 1 Moj¿.,
który mówi o tym, ¿e Noe przyj¹³ Bo¿e polecenia bez wahania.

1
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W rozdziale 7 wspomnianych jest wiele liczb.
ZnajdŸ wiersze, w których pojawiaj¹ siê te liczby. Do czego siê one odnosz¹?
Liczba

Wiersz

Nawi¹zuj¹ do

7
(3 razy)

600

40
150

6

Kto zamkn¹³ drzwi do arki ?

1

Ilu ludzi zosta³o ocalonych w arce?
(SprawdŸ w podanym fragmencie z 1 Moj¿. lub
w 1 Piotra 3,20).
Ile mniej wiêcej lat zajê³o Noemu wybudowanie arki?
(Porównaj: 1 Moj¿. 5,32 i 7,6).

1
1

Bóg cierpliwie czeka³ a¿ arka zostanie ukoñczona (1 Piotra 3,20), a Noe zwiastowa³ ludziom
sprawiedliwoœæ (2 Piotra 2,5). Jednak¿e nikt, oprócz najbli¿szej rodziny nie uwierzy³ i nie upamiêta³
siê z grzechów. Wszyscy ludzie wci¹¿ prowadzili grzeszne ¿ycie.
W Z³otym Wierszu czytamy, ¿e Noe mia³ coœ, co posiadali
równie¿ Abel i Henoch. Co to by³o?

1

Noe uwierzy³ Bogu i by³ pos³uszny temu, co Pan kaza³ mu zrobiæ, dlatego te¿ on i jego rodzina zostali
ocaleni. Wszyscy pozostali ludzie odrzucili Boga. Musieli wiêc zostaæ ukarani za swoje grzechy. Jeœli
chcemy byæ oczyszczeni z naszych grzechów, musimy uwierzyæ w Pana Jezusa Chrystusa (Dzieje 16,31).
Sk¹d wziê³a siê woda? Podaj dwa Ÿród³a.

2
Ca³a ziemia zosta³a zalana wodami potopu (wiersz 19).
Jak wysoko ponad najwy¿sze góry siêga³a woda?
1
Arka wraz ze swoim ³adunkiem unoszona by³a przez wody potopu, strze¿ona i zachowywana w bezpieczeñstwie
przez Boga. Bóg równie¿ strze¿e nas przez ca³e ¿ycie i trzyma bezpiecznie w Swojej rêce, jeœli Mu ufamy.
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Lekcja 4: Noe i jego rodzinaOddawanie czci Bogu

1 Moj¿. 8,1-22
9: 11-16

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Jan 3,36

Z³oty wiersz

Hebrajczyków 11,6

Efez. 2,8

Przez 40 dni wody potopu zalewa³y ziemiê pokrywaj¹c nawet najwy¿sze góry. Ale Bóg nie zapomnia³
5
ani o Noem ani o pozosta³ym „³adunku”!
1

KRZY¯ÓWKA

11
9

1. Pada³ z nieba przez 40 dni.
2. Woda przykry³a nawet najwy¿sze ............
3. Pos³a³ go Bóg, aby wysuszy³ wody potopu.
4. Na tej górze spoczê³a arka.
6
5. Otworzy³ je Noe, aby wypuœciæ kruka.
6. Drugi ptak wypuszczony przez Noego.
7. Pierwszy ptak wypuszczony z arki.
8. Go³êbica przynios³a listek z drzewa ..............................
9. Zbudowa³ go Noe po wyjœciu z arki.
10.Noe z³o¿y³ ofiarê ze zwierz¹t .....................................
11. Zawar³ je Bóg z Noem i jego potomstwem.
12.Bo¿y znak na niebie.

12

10

7

6
8

3

2

4

Co wydarzy³o siê w 17 dniu siódmego miesi¹ca?
1
Co wydarzy³o siê pierwszego dnia dziesi¹tego miesi¹ca?
1
Co wydarzy³o siê pierwszego dnia pierwszego miesi¹ca w 601 roku ¿ycia Noego?
1
Co wydarzy³o siê 27 dnia drugiego miesi¹ca w 601 roku ¿ycia Noego?

3
Pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ uczyni³ Noe po postawieniu stopy na znowu suchej ziemi, by³o zbudowanie
o³tarza, na którym z³o¿y³ Panu ofiary. By³ to akt wdziêcznoœci dla Boga i oddania Mu czci. Bóg ocali³
go i jego rodzinê przed strasznym s¹dem nad grzesznym œwiatem.
Jak¹ obietnicê z³o¿y³ Bóg, gdy zobaczy³ z³o¿one przez Noego ofiary?

2
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Jakie OSIEM rzeczy, jak to Bóg obieca³, nigdy nie przeminie?

2
Jest to nigdy nie przemijaj¹ce przymierze pomiêdzy Bogiem i Noem, a tak¿e wszystkimi ¿yj¹cymi
stworzeniami. Bóg zawsze dotrzymuje obietnic. Ma On równie¿ wiele obietnic dla nas, a mo¿emy je
odnaleŸæ w Jego S³owie.
Przeczytaj Jan 3,36. Co Pan Jezus obiecuje w tym wierszu...
1

1. tym, którzy wierz¹ w Syna
2. tym, którzy nie wierz¹ (odrzucaj¹) Syna?

1
Bóg obieca³ Noemu i wszystkim przysz³ym pokoleniom, ¿e ju¿ nigdy nie zeœle potopu na œwiat.
Czego znakiem lub pami¹tk¹ by³a têcza?
1
By³ tylko jeden sposób, aby Noe i jego rodzina mogli zostaæ
ocaleni przed œmierci¹ w wodach potopu. Bóg zaplanowa³
i da³ ratunek. Zaplanowa³ równie¿ tylko jeden sposób, aby
ka¿dy z nas móg³ byæ ocalony przed nadchodz¹cym s¹dem.
Jezus powiedzia³: „Ja jestem drog¹” (Jan 14,6)
„Nie ma w nikim innym zbawienia” (Dzieje 4,12)
Przeczytaj Z³oty Wiersz i uzupe³nij dwa brakuj¹ce wyrazy.
1
„Albowiem ................... zbawieni jesteœcie przez ..........................”.
Zbawienie, które oferuje nam Bóg, jest oparte na Bo¿ych obietnicach i Jego ³asce. Nie zas³ugujemy na
zbawienie i nic nie mo¿emy zrobiæ, aby na nie zapracowaæ. Jest to Bo¿y dar, przez wiarê.
WIARA to kluczowe s³owo w ka¿dym z czterech lekcji biblijnych. Pojawi³o siê ono we wszystkich
czterech z³otych wierszach. Czy ju¿ wiesz, czym jest wiara w Boga?
Czy tak jak Noe wzi¹³eœ sobie do serca Bo¿e S³owo i pokaza³eœ przez swoje pos³uszeñstwo Panu, ¿e
wierzysz w to co On powiedzia³?

Uwagi prowadz¹cego
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