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Wybieranie i tworzenie

Pytania:

Obrazy Pana Boga

9

Lud Boży przekazywał swoje doświadczenia obecności żywego Pana Boga z pokolenia na pokolenie. Pomóż Kubie i Lilce dowiedzieć się, które stwierdzenia o Panu Bogu są prawdziwe, a które nie.
Krok 1: Wydrukuj tę stronę (na standardowym formacie A4).
Krok 3: Wytnij wszystkie prawidłowe stwierdzenia o Panu Bogu.

Pan Bóg
jest potężny.
Jest Stwórcą
całego świata.

Krok 2: Przeczytaj wszystkie teksty i zastanów się, które stwierdzenia o Panu Bogu są poprawne, a które nie.
Krok 4: Przyklej wycięte dymki z prawidłowymi stwierdzeniami o Panu Bogu na załączonym pustym arkuszu (nr 2).

Pan Bóg chce nawiązać z nami relację
i znaleźć sobie miejsce w naszych sercach.

Pan Bóg
cały czas nas obserwuje,
aby odkryć nasze wady
i ukarać nas.

Pan Bóg nie może żyć bez naszych braw i pochwał.

Pan Bóg jest większy niż jakiekolwiek obrazy lub myśli o Nim.

Pana Boga
interesują sprawy
tylko wielkich
i wpływowych ludzi.

dla dzieci

Materiały dodatkowe

Pan Bóg jest wierny.
Nigdy nie zostawia nas samych
i pomaga nam w każdej sytuacji.

Pan Bóg jest daleko. Nie interesuje Go to,
co dzieje się w naszym świecie.

Pan Bóg obraża się,
jeśli nie robimy tego, czego On chce.

www.youcat.org/y4k

Pan Bóg kocha
wszystkich ludzi
jednakowo,
bez wyjątku.

©2020 YOUCAT Foundation. All rights reserved.

Wybieranie i tworzenie

Pytania:
8

-

Obrazy Pana Boga

9

dla dzieci

Materiały dodatkowe

www.youcat.org/y4k

2/2

©2020 YOUCAT Foundation. All rights reserved.

Wybieranie i tworzenie

Pytania:
8

-

Obrazy Pana Boga

9

Rozwiązanie

Pan Bóg jest większy niż jakiekolwiek obrazy lub myśli o Nim.

Pan Bóg jest wierny.
Nigdy nie zostawia nas samych
i pomaga nam w każdej sytuacji.

Pan Bóg kocha
wszystkich ludzi
jednakowo,
bez wyjątku.

Pan Bóg
jest potężny.
Jest Stwórcą
całego świata.

Pan Bóg chce nawiązać z nami relację
i znaleźć sobie miejsce w naszych sercach.

Propozycja zabawy: Jeśli chcesz, możesz na koniec także zabawić się w głuchy telefon, wykorzystując zdania z powyższych dymków. Będziesz potrzebował co najmniej czterech graczy.
Usiądźcie w kręgu. Jeden gracz wybiera zdanie i szepcze je do ucha sąsiadowi. Ten z kolei przekazuje swojemu sąsiadowi to, co usłyszał. Wreszcie ostatni gracz w kręgu mówi głośno to, co zrozumiał.
Następnie pierwszy gracz głośno mówi oryginalne zdanie, które przekazał na początku. Potem kolejny gracz może zacząć od nowego zdania…
dla dzieci
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www.youcat.org/y4k

©2020 YOUCAT Foundation. All rights reserved.

