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Lekcja 1: Abraham - Jego
powo³anie

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Jozuego 24,2 i 3

(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)

Z³oty wiersz

Hebrajczyków 11,8-10

1 Moj¿. 11,27-32;
12,1-9
Dz.Ap. 7,2-4

Chocia¿ Abraham ¿y³ tysi¹ce lat temu, jego ufnoœæ w Bogu jest przyk³adem dla wierz¹cych w ka¿dej
epoce. Gdy pierwszy raz czytamy o nim w Biblii, nosi³ imiê Abram.
Wpisz imiona nastêpuj¹cych cz³onków rodziny.
2. Jego ¿ony

Abraham i jego rodzina mieszkali w Mezopotamii.
Zaznacz na mapie:
1. Miasto, które opuœcili
2. Miasto, do którego przybyli.
3. Kraj, do którego podró¿owali.
W tamtych czasach podró¿owanie nie by³o ³atwe.
Taka podró¿ obejmuj¹ca oko³o 2000 km musia³a
byæ wielkim przedsiêwziêciem! Musia³o wzi¹æ
w niej udzia³ wielu ludzi: s³udzy, pasterze
i oczywiœcie stada zwierz¹t. Nikt nie wybiera siê
w tak¹ podró¿, jeœli nie jest przekonany, ¿e jest to
w³aœciwa rzecz.

3. Jego bratanka

3

2

Pn
Morze
Œródziemne

3

Egipt

1. Jego ojca

Zatoka
Perska

Trasa wêdrówki
Abrama
1

Kto ukaza³ siê Abrahamowi? (Zobacz z³oty wiersz)

3
1

Co On powiedzia³ do Abrahama? (1 Moj¿eszowa 12,1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Dlaczego poszed³? (Zobacz: Hebrajczyków 11,8)
1

Sen. A6/1

Wydaje siê, ¿e Abram nie by³ ca³kowicie pos³uszny. Zamiast zostawiæ dom
swojego ojca, zabra³ wiêkszoœæ rodziny ze sob¹ i zamiast iœæ prosto do ziemi,
o której powiedzia³ mu Bóg, zatrzyma³ siê w Haranie a¿ umar³ jego ojciec.
Bóg nie chce, abyœmy byli tylko czêœciowo pos³uszni. Musimy zrobiæ to, co
On powie! Musimy iœæ tam, gdzie On nas poœle! Chrzeœcijanie, którzy nie s¹
pos³uszni S³owu Bo¿emu (Biblii) nigdy nie otrzymaj¹ Bo¿ego
b³ogos³awieñstwa, które Bóg chce im daæ.
Abram by³ tak¿e zachêcony do pos³uszeñstwa Bo¿ym przykazaniom przez
obietnice, które Bóg mu da³. Zauwa¿, jak czêsto Bóg mówi do niego:
„I bêdê...”
Jakie piêæ rzeczy Bóg obieca³, ¿e zrobi dla Abrama?
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
5
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abram nie zna³ drogi, któr¹ mia³ iœæ (Hebrajczyków 11,8), ale zaufa³ Bogu, ¿e go poprowadzi.
Nie znamy wszystkich szczegó³ów tej d³ugiej podró¿y, ale wiemy, ¿e Abraham i jego rodzina w koñcu
dotarli do Kanaanu.
Zrób listê wszystkich, którzy wraz z Abramem weszli do Kanaanu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3
1
Abram mo¿e by³ zawiedziony, kiedy przyszed³ do Kanaanu. Ziemia ta by³a zamieszkana, ale Bóg da³
mu wielk¹ obietnicê, która musia³a go zachêciæ (zobacz wiersz 7).
Jaka by³a reakcja Abrahama na tê now¹ obietnicê od Boga?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Ca³a ta historia w ¿yciu Abrama wynika³a z jego spotkania z Bogiem i Bo¿ego powo³ania.
Ze z³otych wierszy wybierz jeden, który pokazuje to i wpisz poni¿ej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
Kiedy Bóg nas powo³uje, tak jak Abrama, musimy Mu ufaæ, naœladowaæ Go i byæ Mu pos³usznym.
Tak naprawdê powinniœmy oddaæ Mu swoje ¿ycie.
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: Abraham - Jego wybory

Przeczytaj

1 Moj¿. 13,1-18
14,1-16

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Mateusza 6,33

Z³oty wiersz

Marka 8,36

Przez ca³y czas dokonujemy wyborów - tematy do studiowania w szkole, jak¹ karierê osi¹gn¹æ, jaki sport trenowaæ i z kim siê przyjaŸniæ. My tak¿e dokonujemy
wyborów dotycz¹cych Boga - czy naœladowaæ Pana lub
iœæ swoj¹ w³asn¹ drog¹. W tej lekcji bêdziemy siê uczyæ,
jak dokonywaæ w³aœciwych wyborów w swoim ¿yciu.

Jozuego 24,15

3

4
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1

7

Wype³nij krzy¿ówkê, aby odkryæ t³o tego studium.
1. Miasto, do którego przyby³ Abram.
2. Miasto, z którego pochodzi³ Abram.
3. Kraj, w którym Abram zamieszka³.
4. Kaza³ Abramowi wyruszyæ w drogê.
5. Dom, w którym zamieszka³ Abram.
6. Abram zbudowa³ go dla Pana, który mu siê ukaza³.
7. Abram sta³ siê zasobny w z³oto, srebro i ........
8. Przyby³a z Abramem do Kanaanu.
1
4
9. Bratanek Abrama
Wyjaœnij SWOIMI W£ASNYMI S£OWAMI, dlaczego Abram i Lot nie mogli mieszkaæ razem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Abram da³ swojemu bratankowi Lotowi sposobnoœæ, aby pierwszy dokona³ wyboru.
Wpisz w dymek
propozycjê Abrama
dla Lota.

1

Podkreœl w³aœciwe s³owa, które okreœlaj¹ ziemiê, któr¹ wybra³ Lot.
Nawodniona / zachód / równina nad Jordanem /pustynia / wschód /dolina Nilu /
w pobli¿u Sodomy i Gomory / blisko Jerycha.

2

Lot pope³ni³ trzy b³êdy, kiedy dokonywa³ swojego wyboru:
1. Nie zapyta³ Boga, któr¹ drog¹ powinien pójœæ.
2. Nie da³ swojemu wujowi Abramowi pierwszeñstwa wyboru, choæ by³oby to w³aœciwe
ze wzglêdu na to, ¿e Abram by³ od niego starszy i tak wiele dla niego zrobi³.
3. Wybra³, by pójœæ i mieszkaæ w pobli¿u miasta, gdzie ludzie byli bezbo¿ni.
Musimy zawsze pytaæ Boga, co chce, abyœmy robili, kiedy mamy dokonaæ wa¿nego wyboru.
Nie wolno nam wybieraæ rzeczy, które mog¹ nas naraziæ na pokusê do grzechu.

G A6/2

Abram pozosta³ w Kanaanie.
Po odejœciu Lota, Bóg da³ Abrahamowi inn¹ obietnicê dotycz¹c¹ ziemi. Wpisz j¹ poni¿ej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
Poniewa¿ Abraham by³ pos³uszny, Bóg da³ mu wiêcej obietnic dotycz¹cych jego potomków.
Zaznacz (P)- PRAWDA lub (F) - FA£SZ przy poni¿szych zdaniach:
Lot poszed³ na wschód, a ziemia Abrahama by³a na zachodzie. ..............
Rodzina Abrama bêdzie jak drzewa w lesie.

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

Abram móg³ iœæ gdzie chcia³.

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

Bóg da³ Abramowi ca³¹ tê ziemiê.

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

1
4

Abram by³ zadowolony z Bo¿ych obietnic. Co zrobi³, aby Mu za to podziêkowaæ?

1
Podczas gdy Abram przyjmowa³ Bo¿e b³ogos³awieñstwo, wokó³ Lota rozgorza³a wojna. (14,1 i 2)
Po³¹cz liniami w³aœciwe numery.
5
4
4
królów walczy³o przeciwko
7 królom.
3
5
Wydawa³o siê, ¿e Lot teraz w³aœnie przeprowadzi³ siê do bezbo¿nego miasta Sodomy.

1

Wpisz zdanie, aby wyjaœniæ, co przydarzy³o mu siê w czasie walki. (14,12)

1
Jak wielu ludzi wzi¹³ Abram? Kiedy zaatakowali?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Tak wiêc Abram uwolni³ Lota i to, co Lot posiada³. Lot dokona³ niew³aœciwego wyboru i poszed³ z³¹
drog¹. Tylko odwaga jego wujka da³a z powrotem mu wolnoœæ.
Jak ³atwo jest dokonaæ z³ego wyboru w szkole, w pracy, z przyjació³mi i nawet w domu.
ZnajdŸ z³oty wiersz i wpisz go poni¿ej. Czy jesteœ gotowy, aby dokonaæ wyboru, którego dokona³
Jozue ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3: Abraham Jego przekonanie

Przeczytaj

1 Moj¿. 15,1-7;
17,1-19; 18,1-15

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Rzymian 4,16-22

Hebrajczyków 11,11 i 12

Z³oty wiersz

1 Moj¿. 18,14

Czy wierzysz we wszystko, co ktoœ ci mówi? Czy
polegasz raczej na tym, kto to mówi? Abram nauczy³ siê,
¿e kiedy Bóg coœ powie, zawsze jest to prawd¹.
Abram mia³ problem. Bóg obieca³ mu wielk¹ rodzinê,
ale a¿ dot¹d nie mia³ on dzieci.
Przeczytaj uwa¿nie 1 Moj¿. 15, 1-7, a potem uzupe³nij
brakuj¹ce wyrazy WYBRANYMI PRZEZ SIEBIE
S£OWAMI, aby podsumowaæ, co Bóg mu powiedzia³.

Abrama dosz³o....................... Pana (w. 1 i 4). „................, który pochodziæ bêdzie z twoich
wnêtrznoœci bêdzie ..................... twoim (w. 4). Spójrz ................... i policz ....................., tak liczne
bêdzie potomstwo twoje” (w. 5). Abram ................................. Panu a Pan poczyta³ mu to ku
usprawiedliwieniu (w. 6). Potem rzek³ Pan do niego:„Jam jest Pan, który ciê ........................
z ............. Chaldejskiego, aby ci daæ tê ziemiê w posiadanie” (w. 7).

1
4

Imiona i tytu³y w Biblii s¹ bardzo wa¿ne. Przeczytaj 17, 1-19 i odpowiedz na pytania:
Jak nazwa³ Siebie Pan?
Jakie by³o nowe imiê Abrama?
Co ono znaczy?
Jakie by³o nowe imiê jego ¿ony?
(Jej imiê znaczy „ksiê¿na”, poniewa¿ stanie siê matk¹ wielu narodów i królów).
Jakie bêdzie imiê jego syna?

5
1

G A6/3

By³a to wspania³a obietnica! Co za zadziwiaj¹ce nowiny dla Abrahama!
Co uczyni³ Abraham? (Zobacz: 1 Moj¿. 17,17)
Co powiedzia³ do siebie?

1
Tym razem Bóg da³ mu szczególne objawienie Siebie Samego. Sam go nawiedzi³!

ROZSYPANKA
A Ê T R Z E CH
M L OWE Z R D
A E I K C A L P
M I ML E KOA
R C A B G J N U
E I N D U £ O P

Przeczytaj 1 Moj¿. 18,1-15 i wpisz brakuj¹ce
wyrazy w poni¿szych zdaniach a potem
znajdŸ i zakreœl je w rozsypance.

Przy jego wejœciu siedzia³ Abram.
Stanê³o przed nim ................... mê¿ów.
Abraham zaprosi³ goœci, aby
pod nim odpoczêli.
Abraham kaza³ je przygotowaæ Sarze.
Abraham kaza³ s³udze zabiæ je
i przyrz¹dziæ.
Poda³ je do picia.
Najgorêtsza pora dnia.
Pan ukaza³ siê Abrahamowi w tej d¹browie.

Jednym z goœci by³ Pan. To by³o jedno z tych cudownych wydarzeñ, kiedy On sam przyszed³
na ziemiê na krótki czas.

1
4

Jakie by³y pierwsze s³owa, jakie powiedzia³? (Zobacz: wiersz 10)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
W jaki sposób Sara zareagowa³a na te wieœci?

2
Wpisz czêœæ z³otego wiersza, który przypomina nam, ¿e nic nie jest niemo¿liwe dla Boga.

1
Nie powinniœmy obawiaæ siê zaufania Bogu - przede wszystkim
w sprawie zbawienia od naszych grzechów, a potem, jako Jego dzieci,
we wszystkich zmaganiach naszego codziennego ¿ycia.
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Lekcja 4: Abraham – Wyzwanie

Przeczytaj

1 Moj¿. 22,1-19

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Rzymian 8,32

Hebr. 11,17-19

Z³oty wiersz

Jakub 2,20-24

Abraham teraz przechodzi najtrudniejsz¹ próbê w swoim ¿yciu. Tak d³ugo czeka³ na narodziny Izaaka,
a teraz jego syn sta³ siê przedmiotem Bo¿ej próby.
Wpisz brakuj¹ce s³owa w dymku, aby odkryæ, co Bóg chcia³, aby Abraham uczyni³?

WeŸ ................ swego, jedynaka swego ..............., którego
........................ i udaj siê do kraju .......................... i z³ó¿ go tam w .......................
......................................... na jednej z .................., o której ci powiem.

3
1
Ofiarowanie dzieci by³o powszechne wœród narodów pogañskich, którzy nie znali
prawdziwego Boga. Abraham musia³ mieæ wielki problem ze zrozumieniem, dlaczego Bóg chce,
aby to uczyni³. Jeœli ofiaruje Izaaka, w jaki sposób Bo¿a obietnica kiedykolwiek siê wype³ni?
U³ó¿ nastêpuj¹ce wydarzenia we w³aœciwej kolejnoœci, numeruj¹c je od 1 do 5.

q
q
q
q
q

Wyruszy³ na miejsce, o którym powiedzia³ mu Bóg.
Na trzeci dzieñ zobaczy³ w oddali to miejsce.
Abraham osiod³a³ swojego os³a.
Nar¹ba³ drewna na ofiarê ca³opaln¹.
Wzi¹³ ze sob¹ dwóch s³ug i Izaaka.

Dokoñcz poni¿sze zdania i wpisz pionowo do krzy¿ówki,
aby odkryæ, co z³o¿y³ Abraham Bogu.
1. Abraham i Izaak przybyli na ...................., o którym Bóg
powiedzia³.
2. Izaak zapyta³, gdzie jest ................................ na ofiarê.
3. Gdy Abraham podniós³ nó¿, aby zabiæ syna, przemówi³ do niego
.................................................
4. Abraham zostawi³ go pod opiek¹ s³ug .....................................
5. Abraham powiedzia³, ¿e Bóg ................................ sobie jagniê.
6. Zosta³ po³o¿ony na o³tarzu ................................................
7. Abraham powiedzia³, ¿e pójd¹ z Izaakiem, aby siê .....................
8. Abraham niós³ w rêce ...............
9. Abraham niós³ te¿ ....................
10. Abraham ..................... syna.
11. Izaak niós³ drwa, inaczej .............................

5
1
1
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1

G A6/4

Co anio³ Pana powiedzia³ Abrahamowi po tym, jak nazwa³ go jego imieniem?

1

Abraham by³ gotowy, aby daæ Bogu wszystko. Jego mi³oœæ do Boga by³a taka, ¿e da³by Mu nawet
w³asnego syna.

1

Co Abraham ofiarowa³ zamiast Izaaka?
W co uwierzy³ Abraham? (Hebrajczyków 11,19)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Jak nazwa³ to miejsce?

1
Kiedy anio³ Pana przemówi³ do Abrahama po raz drugi, powiedzia³ jasno, ¿e
Abraham otrzyma wielkie b³ogos³awieñstwo, poniewa¿ by³ pos³uszny Bo¿emu
przykazaniu.
Wydarzenie to z ¿ycia Abrahama jest obrazem tego, co siê zdarzy³o, gdy Bóg da³
Swojego Syna, Pana Jezusa, aby umar³ na krzy¿u. Wtedy nie by³o nikogo, kto
zaj¹³by Jego miejsce, tak wiêc On umar³ za ka¿dego.
Wpisz poni¿ej Rzymian 8,32, który to wyjaœnia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Co zrobisz z wielk¹ Bo¿¹ ofiar¹ z³o¿on¹ dla ciebie?
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