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UKRYWAJĄC SIĘ PRZED BOGIEM 
 
 

źRÓDŁA: 1 Księga Mojżeszowa 2,8-9.16-17; rozdział 3; Patriarchowie i Prorocy (rozdział 2: Stworzenie) 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas 
od wszelkiej nieprawości” (1 List Jana 1,9) 
 

GŁÓWNA PRAWDA Bóg nadal nas kocha i wybacza nam, jeśli naprawdę żałujemy swojego złego postępowania. 
 

CEL – dzieci Wiedzą, że Boży plan postępowania z grzechem obejmuje przebaczenie. 
Czują się szczęśliwe, że Bóg ma plan radzenia sobie z grzechem i chce wybaczać nam, kiedy 
czynimy źle. 
Reagują poprzez akceptację Bożego planu i szukanie Jego przebaczenia, ponieważ nawet gdy 
czynimy źle, Bóg ma nad wszystkim kontrolę i zawsze będzie z nami.  
 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Bóg stwarza Adama i Ewę i otacza ich darami miłości. Jeden z nich zostaje wyrażony w kategoriach 
negatywnych: nie wolno dotykać drzewa poznania dobra i zła. Ewa poddaje się jednak kuszeniu 
szatana i zjada owoc z drzewa. Potem daje go Adamowi. Kiedy Bóg przychodzi, oboje obwiniają za 
swój grzech kogoś innego. Bóg im przebacza i opowiada o swoim planie postępowania z grzechem. 
 

TO JEST LEKCJA O: ŁASCE 
Chociaż Adam i Ewa byli nieposłuszni Bogu, On ich nie porzucił. Nie usunął skutków ich grzechu, ale 
im przebaczył. Następnie opowiedział im o największym darze – darze zbawienia przez Tego, który 
przyjdzie, aby zapłacić za grzech wszystkich ludzi. 
 

WZBOGACENIE  
NAUCZYCIELA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEKORACJA POKOJU 
 

„Bóg dał człowiekowi prawo jako nieodzowny warunek jego egzystencji. Człowiek był poddany Bożej 
władzy, a nie może być władzy bez prawa. Bóg mógł stworzyć człowieka pozbawionego możliwości 
złamania prawa, mógł powstrzymać rękę Adama, gdy ten chciał dotknąć zakazanego owocu, ale 
w takim przypadku człowiek nie byłby wolną istotą, a jedynie zwykłym automatem. Bez wolności 
wyboru jego posłuszeństwo nie byłoby dobrowolne, ale wymuszone. Niemożliwy byłby rozwój 
charakteru. Byłoby to przeciwne Bożym planom co do mieszkańców innych światów. Sytuacja taka 
uwłaczałaby godności człowieka jako inteligentnej istoty i stanowiłaby potwierdzenie oskarżeń 
szatana, zarzucającemu, że Boża władza jest bezwzględna” (Patriarchowie i prorocy, rozdział 2: 
Stworzenie). 
 
 
Zobacz lekcja 1. 

 
  



PRZEBIEG ZAJĘć: 
 

PRZYWITANIE 
      
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – z czego są zadowoleni, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby 
podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Niech rozpoczną realizację 
wybranej czynności wprowadzającej. 

 
 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz odpowiednią zabawę dla swojej grupy. 
 

A. NIEWIDZIALNE WIĘZI 
      

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- dwa krzesła lub 
dwa patyki 
- nici, najlepiej w 
jasnych kolorach, 
tak żeby były jak 
najmniej 
widoczne 
      

Zaproś dwóch ochotników.  
Długą nicią luźno zawiąż nogi dwóch 
krzeseł, dwóch patyków lub innych 
przedmiotów. Poproś dzieci, aby 
pociągnęły krzesła (lub inne przedmioty) 
w przeciwległe strony. Nić pęknie i będą 
mogły się swobodnie poruszać. 
Zaproś dwóch kolejnych ochotników. 
Powtórz zadanie, ale tym razem zawiąż 
krzesła (lub inne przedmioty) kilkoma (5-
6) długimi nićmi. Poproś dzieci, aby 
pociągnęły krzesła (lub inne przedmioty) 
w przeciwległe strony. 
Będzie to tym trudniejsze, im większa 
ilość i grubość nici. 

Zapytaj: Czy łatwo było rozdzielić krzesła? Czy łatwo było 
zobaczyć zerwaną nić? 
(Trudno. Można było ją zobaczyć tylko dlatego, że jej szukaliśmy.)  
Czy łatwo było rozdzielić krzesła, gdy były związane kilkoma 
nitkami? (To było trudniejsze.)  
Czy łatwo było zobaczyć zerwane nitki? (Łatwiej, bo było ich 
kilka.) 
Nić jest jak grzech. Na początku go nie widzimy, ale w miarę 
jak staje się silniejszy i popełniamy go coraz częściej, łatwiej 
jest go zobaczyć, ale trudniej się od niego uwolnić. 
W dzisiejszej lekcji dowiemy się więcej o sposobie, w jaki 
grzech trzyma nas w niewoli.  
Bóg ma jednak plan ratunkowy. On nam wybacza, gdy 
zrobimy coś złego.  
Dzisiejsze przesłanie brzmi: 

      
BÓG NADAL NAS KOCHA I WYBACZA NAM, JEŚLI NAPRAWDĘ ŻAŁUJEMY SWOJEGO ZŁEGO POSTĘPOWANIA. 
 
 

B. NIE MA GDZIE SIĘ UKRYĆ 
 

Przebieg Rozwinięcie 
Powiedz: Zamknę oczy i policzę do 
dwudziestu. W tym czasie chcę, aby każdy z 
was znalazł w tym pokoju miejsce, w którym 
się ukryje. Nie można otwierać szafek ani 
ruszać się z pomieszczenia, w którym się 
znajdujemy. Kiedy otworzysz oczy, powinieneś 
widzieć większość dzieci, ponieważ jest tylko 
kilka miejsc, w których można się schować. 

Zapytaj: Kto był w stanie się ukryć? Kto nie dał rady? Dlaczego?  Jak się 
czułeś, kiedy chciałeś się schować, ale nie znalazłeś dobrej kryjówki? 
Czy kiedykolwiek chciałeś uciec i się ukryć? Czemu?  
W dzisiejszej lekcji dwoje ludzi zrobiło coś złego i próbowali schować się 
przed Bogiem. Nie udało im się to. Bóg nadal ich kochał i im wybaczył.  
On wybaczy również nam, kiedy czynimy złe rzeczy. 
Właśnie o tym mówi nasze dzisiejsze przesłanie: 

      
BÓG NADAL NAS KOCHA I WYBACZA NAM, JEŚLI NAPRAWDĘ ŻAŁUJEMY SWOJEGO ZŁEGO POSTĘPOWANIA. 
 

C. ZMIANA KOLORU 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
 
- zdjęcia 
zakamuflowanych 
zwierząt i 
owadów 

Pokaż zdjęcia zwierząt lub 
owadów, które dobrze ukrywają 
się w swoim otoczeniu. Jeśli to 
możliwe, przygotuj zdjęcia 
patyczaków lub kameleona. 
Wyjaśnij dzieciom, co robią 
zwierzęta, aby wtopić się w tło. 

Zapytaj: Dlaczego [nazwij zwierzęta] muszą się ukrywać? Czy 
kiedykolwiek czujesz, że chcesz się ukryć? Czemu?  
W dzisiejszej historii dwoje ludzi zrobiło coś, czego Bóg im zabronił, 
więc próbowali się przed Nim ukryć. Ale Bóg nadal ich kochał i im 
wybaczył. On wybacza również nam, kiedy zrobimy coś złego.  
O tym właśnie mówi dzisiejsze przesłanie: 

 
BÓG NADAL NAS KOCHA I WYBACZA NAM, JEŚLI NAPRAWDĘ ŻAŁUJEMY SWOJEGO ZŁEGO POSTĘPOWANIA. 
 

 
 
 



MODLITWA 
 
WSPÓLNOTA 
Wspomnij o radościach i smutkach, które zadowoleni i zmartwieni uczniowie zgłosili do ciebie przy drzwiach na początku lekcji. 
Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z zeszłotygodniowych lekcji. Wspomnij o 
urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 
PIEŚŃI 
Czyń tak, jak kwiatki (pieśń 624) 
Jezus mnie kocha (pieśń nr 615) 
Bóg miłością jest! (pieśń nr 610) 
 
DARY 
Powiedz: Cieszymy się z wolności, dzięki której co tydzień możemy uczestniczyć w zajęciach szkoły sobotniej. Ludzie w 
wielu częściach świata nie maja takiej możliwości. Składając nasze dary, pomagamy w tworzeniu sposobów dotarcia do 
tych, którzy jeszcze nie słyszeli o Jezusie.  
      
MODLITWA 
Daj każdemu dziecku wydruk w kształcie owocu. Pomóż dzieciom napisać lub narysować coś, co chcą, aby Bóg im wybaczył. Z 
drugiej strony napiszcie lub narysujcie coś, za co chcecie podziękować Bogu. Połóżcie kratki w koszyczku i módlcie się o 
przebaczenie, a potem dziękujcie Bogu za wszystko, co od Niego dostajemy.   
 
 

 
HISTORIA BIBLIJNA 
 
PRZYGOTOWANIE  
 

Materiały Przygotowania 

- kobiecy kostium z czasów 
biblijnych 
- kobieta 

Poproś jakąś kobietę o przeczytanie lub opowiedzenie historii z perspektywy Ewy.  
Niech dzieci podnoszą kciuki do góry, kiedy w opowieści pada słowo Bóg i opuszczają je w dół, 
kiedy słyszą słowo wąż lub szatan. 

 
PRZECZYTAJ LUB OPOWIEDZ HISTORIĘ. 

Mam na imię Ewa. byłam pierwszą kobietą stworzoną przez 
Boga. Razem z moim mężem Adamem mieszkałam w 
pięknym ogrodzie. W ciągu dnia pracowaliśmy w nim – 
lubiliśmy zajmować się roślinami i zwierzętami. Ale najlepszą 
częścią dnia był wieczór. Wtedy przychodził do nas Bóg, by z 
nami porozmawiać. A siódmy dzień, szabat, od rana do 
wieczora spędzaliśmy z Bogiem. Nigdy nie chcieliśmy, aby 
szabat dobiegł końca.  
Bóg dał nam jako pokarm owoce z każdego drzewa w 
ogrodzie oprócz jednego – drzewa poznania dobra i zła. 
Powiedział nam, że owocu z tego drzewa nigdy nie wolno nam 
zjeść. Niewiele o tym myślałam.  
Pewnego dnia, kiedy byłam w ogrodzie, przeszłam obok tego 
drzewa. Od razu je rozpoznałam. Kiedy tak stałam, patrząc na 
nie, zauważyłam piękną istotę zwaną wężem. Później 
dowiedziałem się, że był to szatan. Nie spodziewałem się, że 
będzie tak wyglądał - to mnie zaskoczyło. 
Ten wąż miał piękny, miękki i melodyjny głos. Byłam nim 
zafascynowana. Wtedy on do mnie przemówił!  
- Czy to prawda, że Bóg zabronił ci jeść z każdego drzewa w 
ogrodzie?  
Wiem, że powinnam uciec. Zamiast tego odpowiedziałem 
wężowi:  
- Bóg powiedział nam, że możemy jeść z innych drzew. 
Jednak to drzewo… cóż, nie możemy go nawet dotknąć. Jeśli 
to zrobimy, umrzemy. 
Wąż odrzekł:  
- Bóg obawia się, że będziesz tak mądra jak On. Jeśli zjesz 
owoc, wcale nie umrzesz, ale staniesz się mądra jak Bóg.  
Powinnam była wierzyć naszemu Bogu, On wiedział najlepiej. 
Zamiast tego podeszłam do drzewa i dotknęłam owocu. Nic 

się nie stało. Potem wzięłam go do ręki i ugryzłam – smakował 
wspaniale. 
Nadal nic się nie wydarzyło.  
Zerwałam więc kolejny owoc i dałam go Adamowi. On od razu 
go rozpoznał. Kiedy wyjaśniłam, co się stało, ugryzł. Wtedy 
piękne, świecące ubrania, które dał nam Bóg, natychmiast 
zniknęły. Byliśmy nadzy i zawstydzeni! Poszliśmy więc do 
drzewa figowego i urwaliśmy kilka dużych liści, żeby się okryć. 
Tego wieczoru, kiedy usłyszeliśmy chodzącego po ogrodzie 
Boga, schowaliśmy się. Byliśmy zawstydzeni. Ale On 
przyszedł do nas i zapytał, dlaczego się ukrywamy.  
Adam powiedział mu, że się chowamy, ponieważ jesteśmy 
nadzy. Bóg wiedział co zrobiliśmy. Był taki smutny. 
Powiedział nam, że będziemy musieli opuścić ogród. I 
zaczniemy się starzeć, aż pewnego dnia umrzemy.  
Nasze życie poza ogrodem będzie wyglądało bardzo ciężko. 
Niegdyś idealna ziemia zacznie rodzić chwasty, pokryje się 
cierniami i ostami. Będziemy ciężko pracować, aby 
produkować żywność. 
Nie umiem wyrazić, jak bardzo byliśmy smutni. Ale Bóg 
opowiedział nam również o swoim planie ratunku dla nas. 
Zapowiedział, że ześle na świat swojego Syna, który weźmie 
na siebie winę za wszystkie złe rzeczy, które zrobiliśmy. 
Umrze dla nas, aby nas zbawić i sprawić, byśmy znowu żyli w 
obecności Boga. 
Wiele lat później na świat przyszedł Jezus. Pokazał ludziom, 
jak żyć. A potem umarł za grzechy każdego człowieka - moje 
i twoje. Pamiętaj – Bóg wciąż nas kocha. On przebaczył nam 
nasze grzechy. Wkrótce któregoś dnia Jezus powróci. Bóg 
chce, żebyś był z Nim w niebie. A czy Ty chcesz tam być? 



 
ROZWINIĘCIE 
 
Zapytaj: Co powinna zrobić Ewa, kiedy spotkała węża? (Uciekać; opuścić to miejsce.) Dlaczego uległa pokusie? (Przekonał ją 
wąż. Została, kiedy powinna była odejść.) Dlaczego nie zdawała sobie sprawy, że wężem jest szatan? (Zachowywał się w sposób, 
którego się nie spodziewała. Nie wyglądał ani nie mówił jak ktoś zły). 
 
Jak zareagował Bóg? (Był smutny, ale miał gotowy plan, aby ludzie mogli znów być razem z Nim.) Bóg wciąż jest gotowy 
przebaczyć nam, kiedy się mylimy. Chce, żebyśmy wszystko naprawili. Jeśli naprawdę jest nam przykro, wystarczy Go 
zapytać. Zapamiętajcie nasze przesłanie: 
 
BÓG NADAL NAS KOCHA I WYBACZA NAM, JEŚLI NAPRAWDĘ ŻAŁUJEMY SWOJEGO ZŁEGO POSTĘPOWANIA. 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 
Utwórz trzy grupy. Przypisz jedną frazę wersetu pamięciowego do każdej z nich. Poproś trzy dorosłe osoby, aby pomogły każdej 
grupie w studium jej części wersetu. Następnie zachęć każdą z grup do powtórzenia swojej frazy – w odpowiedniej kolejności. Spróbuj 
zamienić grupom frazy, aby za każdym razem powtórzyły inne zdanie wersetu pamięciowego. Powtarzajcie, aż wszyscy go 
zapamiętają. 
 
Grupa 1: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje,  
Grupa 2 wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, 
Grupa 3: i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” 1 List Jana 1,9. 
 
 
STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie 
      

Powiedz: Bóg dał Adamowi i Ewie - a także nam 
- moc dokonywania wyborów. On wiedział, że 
oni (my także) mogą wybrać brak zaufania 
względem Niego i drogę nieposłuszeństwa. 
Stworzył więc plan, aby poradzić sobie z 
naszymi grzechami. Spójrzmy na ten plan i 
zobaczmy, jak Bóg patrzy na grzech, kiedy 
prosimy o wybaczenie. 
Dorośli pomagają w razie potrzeby. Daj czas na 
omówienie każdego tekstu. 
 
● Ewangelia Jana 3,16 
● Księga Izajasza 1,18 
● Księga Micheasza 7,19 
● 1 List Jana 1,9 

Zapytaj: Bóg - jeszcze zanim stworzył świat - miał plan 
unicestwienia skutków grzechu. Nazywamy go planem 
zbawienia. 
Co się dzieje, gdy poprosisz Boga o odpuszczenie 
swoich grzechów? (Zabiera je tak, jakby nigdy nie istniały). 
Co musimy zrobić, aby otrzymać przebaczenie? (Musimy 
wyznać lub powiedzieć Bogu, co zrobiliśmy i prosić Go o to, 
aby nam wybaczył. Musimy także prosić o przebaczenie 
ludzi, których skrzywdziliśmy). Bóg wybacza, kiedy robimy 
sobie nawzajem coś złego i chce, abyśmy my również 
sobie wybaczali. 
Powtórzmy dzisiejsze przesłanie: 

 
BÓG NADAL NAS KOCHA I WYBACZA NAM, JEŚLI NAPRAWDĘ ŻAŁUJEMY SWOJEGO POSTĘPOWANIA. 
 
 

 
ZASTOSOWANIE 

 
A. CZYSTE DŁONIE I SERCE 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- gazeta 
- krem do rąk 
- woda 
- mydło 
- ręcznik 
- kosz na śmieci 
 

Daj dzieciom krem do rąk lub balsam do 
wcierania w dłonie. Następnie rozdaj im po 
jednej stronie gazety.  
Powiedz: Jeśli w waszej gazecie są 
doniesienia o przemocy albo dzieje się coś 
złego, zgniećcie kartkę i wrzućcie do kosza 
na śmieci. Daj dzieciom czas. 
Teraz spójrzcie na swoje ręce. Co się im 
stało? Pobrudziły się tuszem. Niech dzieci 
umyją ręce.      

Zapytaj: Co się stało, gdy zgnietliście gazetę?  W jaki 
sposób przypomina to nasze życie, gdy czynimy źle? 
(Nasze życie jest jak nasze ręce - brudne od grzechu.) 
Co możemy zrobić, aby oczyścić nasze życie? (Możemy 
prosić Boga o wybaczenie). 
Co Bóg robi z naszymi grzechami, kiedy prosimy 
o przebaczenie? (On oddala je od nas, nawet o nich nie 
pamięta.) 
Przypomnijmy sobie dzisiejsze przesłanie: 

 
BÓG NADAL NAS KOCHA I WYBACZA NAM, JEŚLI NAPRAWDĘ ŻAŁUJEMY SWOJEGO POSTĘPOWANIA. 



 
 
B. WYPEŁNIANIE DZIUR 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- mały drewniany 
bloczek dla 
każdego dziecka 
- gwoździe 
- młotek do 
gwoździ (jeden 
na pięcioro 
uczniów) 

Daj każdemu 
dziecku mały 
bloczek drewna 
i gwóźdź. 
Wspólnie wbijcie 
gwoździe 
w drewno, 
a następnie je 
wyciągnijcie. 

Powiedz: Kiedy robimy coś złego, to tak jakbyśmy wbijali gwóźdź w ładny kawałek 
drewna. Kiedy mówimy „przepraszam”, to tak jakbyśmy go wyciągali. Czy drewno 
wygląda tak samo, gdy wyciągniemy gwóźdź? (Nie, jest w nim dziura.) 
Kiedy prosimy Boga o wybaczenie, On przebacza i zapomina o naszym grzechu.  
Czasami zdarzają się rany, którymi należy się zająć. Być może należy przeprosić 
również innych ludzi. 
Grzech tworzy w naszym życiu dziury, które są trudne do wypełnienia. Prośmy 
Boga, aby pomógł nam nie robić rzeczy, które mogą zranić zarówno nas, jak 
i innych. Zbierzcie dzieci w kręgu i módlcie się o pomoc, aby nie krzywdzić innych. 
Powiedzmy razem nasze przesłanie: 

 
BÓG NADAL NAS KOCHA I WYBACZA NAM, JEŚLI NAPRAWDĘ ŻAŁUJEMY SWOJEGO POSTEPOWANIA. 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
ZAKŁADKA W KSZTAŁCIE SERCA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- białe i czerwone 
szablony 
serduszek 
(zobacz s. 141), 
- klej 
- flamastry 

Przygotuj i daj każdemu dziecku szablon dwóch serc 
identycznej wielkości - jedno czerwone, a drugie białe. 
Sklejcie serca razem wzdłuż jednego boku. Kiedy klej 
wyschnie, serce może być używane jako zakładka do 
przesuwania po rogu strony. Pomóż dzieciom napisać na 
białym sercu werset z Księgi Izajasza 1,18 („Chodźcie 
więc, a będziemy się prawować - mówi Pan! Choć wasze 
grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; 
choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak 
wełna”). 
Podziel dzieci na pary. Niech wyjaśnią sobie nawzajem, 
co się dzieje, kiedy grzeszymy i jak Bóg może ponownie 
oczyścić nasze serca. Możesz zachęcić je do zrobienia 
dwóch zakładek i podarowania jednej komuś bliskiemu. 
 

Zapytaj: Kiedy nasze serce jest jakie jak to 
czerwone? (Kiedy robimy źle, grzeszymy, 
jesteśmy nieposłuszni) Jak możemy zmienić 
czerwone serce w białe? (Tylko mówiąc Bogu, 
co zrobiliśmy, prosząc Go przebaczenie i 
przepraszając każdego, komu sprawiliśmy ból.) 
Możemy być wdzięczni, że Bóg jest zawsze 
chętny, aby przebaczyć nasze grzechy. 
Zabierz do domu zakładkę i podaruj ją dzisiaj 
wybranej osobie. Powiedz innym, że Bóg 
zawsze nas kocha i chce wybaczać nam, 
kiedy czynimy źle. 
Pamiętajmy o naszym dzisiejszym przesłaniu: 
 

 
BÓG NADAL NAS KOCHA I WYBACZA NAM, JEŚLI NAPRAWDĘ ŻAŁUJEMY SWOJEGO POSTĘPOWANIA. 
 
 
ZAKOńCZENIE 
 
 
Poproś dzieci, aby stanęły w kręgu. Zaśpiewajcie wspólnie Jezus mnie kocha (pieśń nr 615). Następnie pomódlcie się, dziękując 
Bogu za to, że zawsze jest z nami i nam wybacza. 
 
 
 

 
 
 
 

  



ZADANIE DLA RODZICÓW: 
 

Tekst źródłowy: 1 Księga Mojżeszowa 2,8-9.16-17; rozdział 3;  Patriarchowie i Prorocy (rozdział 2: Stworzenie) 
Tekst pamięciowy: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i 
oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (1 List Jana 1,9) 
Główne przesłanie: Bóg nadal nas kocha i wybacza nam, jeśli naprawdę żałujemy swojego postępowania. 
 

 
UKRYWANIE SIĘ PRZED BOGIEM 

 
 
Czy kiedykolwiek zrobiłeś coś złego i bałeś się przyznać? Właśnie tak musieli czuć się Adam i Ewa. Ta historia 
mogła wyglądać następująco… 
 
Adam i Ewa byli szczęśliwi w swoim domu w ogrodzie Eden. Najlepszą częścią dnia był wieczór, kiedy Bóg często 
przychodził i rozmawiał z nimi twarzą w twarz. Siódmy dzień, szabat, od rana do wieczora spędzali z Bogiem. 
Prawdopodobnie nigdy nie chcieli, żeby ten dzień się skończył.  
Bóg powiedział im, żeby cieszyli się każdym drzewem w ogrodzie, z wyjątkiem jednego – drzewa poznania dobra 
i zła. Powiedział: - Nigdy nie wolno wam jeść tych owoców. Jeśli to zrobicie, na pewno umrzecie. 
Pewnego dnia Ewa przechadzała się po ogrodzie i zbliżyła się do zakazanego drzewa. Kiedy na nie spojrzała, 
zauważyła piękne stworzenie - węża, który zaczął z nią rozmawiać.  
- Czy to prawda, że Bóg zabronił ci jeść z dowolnego drzewa w tym ogrodzie? - zapytał wąż. 
Ewa wiedziała, że powinna stamtąd odejść, ale tego nie zrobiła. Zamiast tego odpowiedziała wężowi:  
- Bóg powiedział, że możemy jeść ze wszystkich drzew w ogrodzie - oprócz tego jednego. Nie wolno nam jeść 
jego owoców. Nie możemy nawet ich dotykać! Jeśli to zrobimy, umrzemy. 
Wąż rzekł:  
- Nie umrzecie. Będziecie tak mądrzy, jak Bóg!  
Ewa wyciągnęła rękę i dotknęła owoc. Nic się nie stało. Wtedy zerwała go i ugryzła. Dobrze smakował. Urwała 
więcej i dała też Adamowi. Kiedy Adam zobaczył, że Ewa go zjadła, sam też go ugryzł. 
Gdy tylko to zrobił, coś się stało - zdali sobie sprawę, że są nadzy. Zawstydzili się i przestraszyli. Wiedzieli, że źle 
postąpili. Pobiegli do drzewa figowego i wykorzystali jego liście, aby się okryć. 
Tego wieczoru, kiedy usłyszeli Boga przechadzającego się po ogrodzie, ukryli się. Wstydzili się Go spotkać. Gdy 
Bóg ich znalazł, zapytał:  
- Dlaczego się ukrywacie? 
- Słyszeliśmy cię w ogrodzie i baliśmy się – odpowiedział Adam 
Bóg wiedział, co zrobili i był smutny. Adam i Ewa musieli teraz stawić czoła konsekwencjom swojego 
postępowania. Bóg powiedział im, że będą musieli opuścić piękny ogród. Od tej pory zaczęli się starzeć, co 
ostatecznie miało doprowadzić do ich śmierci. Życie poza ogrodem było ciężkie. 
  Musieli ciężko pracować i uprawiać żywność, a ziemia rodziła im chwasty i ciernie. 
Chociaż Adam i Ewa postanowili być nieposłuszni Bogu, On ich nie zostawił. Opowiedział im o swoim planie 
ratunkowym. Postanowił zesłać na ten świat swojego Syna, który miał umrzeć i wziąć na siebie winę za całe zło, 
które uczynili ludzie. 
Adam i Ewa byli bardzo smutni i przepraszali za to, co zrobili. 
Bóg przebaczył im nieposłuszeństwo. On wybaczy również Tobie. 
 
  



ZADANIE DLA RODZICÓW: 
 

Tekst źródłowy: 1 Księga Mojżeszowa 2,8-9.16-17; rozdział 3; Patriarchowie i Prorocy (rozdział 2: Stworzenie) 
Tekst pamięciowy: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej 
nieprawości” (1 List Jana 1,9) 
Główne przesłanie: Bóg nadal nas kocha i wybacza nam, jeśli naprawdę żałujemy swojego postępowania. 
 
 
Sobota 

• Jeśli to możliwe, idź z rodziną do pięknego ogrodu i zobacz, jakie wspaniałe rzeczy stworzył Bóg. Spacerując, rozmawiaj 
z bliskimi o tym, jak wyglądał rajski ogród. Zagrajcie w grę „Widzę coś”, mówiąc: „Widzę coś, co Bóg stworzył w [podaj 
konkretny numer] dniu stworzenia”. 

• Po powrocie do domu narysuj okrąg jako środek kwiatu. Narysuj i wytnij płatki kwiatu dla każdego słowa wersetu 
pamięciowego i napisz na nich kolejne wyrazy. Ułóż płatki wokół środka ze słowami we właściwej kolejności. Używaj kwiatu, 
aby nauczyć się wersetu pamięciowego i codziennie go powtarzać. 

• Śpiewaj o pięknym Bożym świecie i dziękuj Mu za tworzenie wspaniałych rzeczy. 
 
Niedziela 

• Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj i omów fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 2,8-9.16-17. Przeczytaj o innym 
drzewie w Księdze Objawienia 22,1-2. Co jest w nim szczególnego? Narysuj obrazek przedstawiający te dwa drzewa. 

• Dowiedz się, jak wygląda liść figowy. Jakie są największe liście na drzewach w pobliżu twojego miejsca zamieszkania? 
• Przyłóż kartkę papieru do pnia drzewa. Pocieraj kredką o papier. Co widzisz? 
• Śpiewaj pieśni pochwalne i podziękuj Bogu za drzewa. 

 
Poniedziałek 

• Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj i omów fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 3,1-7. Czego się dowiedziałeś na 
temat owoców z drzewa poznania dobra i zła? Porozmawiaj o tym, jak powiedzieć „nie”, gdy zmagasz się z pokusą, by 
zrobić coś złego. Powtórzcie razem werset pamięciowy. Dziękuj Bogu za pomoc w robieniu tego, co słuszne i za 
przebaczenie, gdy zrobisz coś złego. 

 
Wtorek 

• Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj i omów fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 3,8-18.  
• Zapytaj o węże w swoim kraju. Gdzie żyją? Co jedzą? Czy są jadowite? Uważa się, że wąż w Edenie był bardzo piękny 

i wyglądał inaczej niż dzisiejsze zwierzęta tego gatunku. 
• Zagraj z rodziną w chowanego. Potem podziękuj Bogu za to, że kiedy zrobisz coś złego, nie musisz się przed Nim ukrywać. 

 
 
Środa 

• Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj i omów fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 3,23-24. Co stało się z Adamem 
i Ewą po tym, jak zgrzeszyli? 

• Poproś kogoś, aby stał przez kilka minut przed zamkniętymi drzwiami. Zapytaj: Jakie to uczucie być wykluczonym? Jak 
myślisz, co myśleli Adam i Ewa o usunięciu ich z ogrodu Eden? Chociaż nie mogli wrócić do ogrodu, Bóg miał plan. Co to 
był za plan? Czy jest on taki sam dla ciebie i twojej rodziny? 

• Śpiewaj pieśni wychwalające Boży plan (np. W czasie mych dziecinnych lat [pieśń nr 617], a następnie podziękuj Mu za 
niego. 

 
Czwartek 

• W czasie kolacji podziel się z rodziną sałatką owocową. Przed nabożeństwem rodzinnym weź kawałek jasnego materiału 
i pokoloruj go na czerwono (spróbuj użyć trochę barwnika spożywczego). 

• Podczas uwielbienia przeczytajcie razem fragment z Księgi Izajasza 1,18. Co on oznacza? Użyj kawałka materiału, aby 
wyjaśnić werset swojej rodzinie. 

• Powiedzcie wspólnie werset pamięciowy. Dziękuj Bogu za to, że kiedy prosimy Go o przebaczenie, On czyni nas czystymi. 
 
Piątek 

• Podczas rodzinnego nabożeństwa przejrzyj historię i odegraj ją z rodziną. Pamiętaj, że Bóg przebaczył Adamowi i Ewie. 
• Powiedz werset pamięciowy swojej rodzinie, a następnie powtórzcie go wspólnie. Kto potrzebuje Bożego przebaczenia? 

Czy musisz prosić o przebaczenie kogokolwiek w swojej rodzinie? Jeśli tak, zrób to teraz. 
• Zaśpiewaj Daj chwałę Panu (pieśń nr 31), a następnie zaproś Boga, aby był z tobą w tym szczególnym dniu. Podziękuj Mu 

za to, że przedstawił w Biblii swój plan zbawienia. 
 
 


