
	  

PRIMA	  APRILIS	  PRZEZ	  CAŁY	  ROK?	  
	  

	   Czy	  dałeś	  się	  nabrać	  na	  czyjś	  kawał	  1	  kwietnia,	  czyli	  na	  prima	  
aprilis?	  Czy	  podoba(8)	  ci	  się(9)	  ta	  zabawa?	  Pół	  biedy,	  gdy	  żarty	  są	  
przemyślane	  i	  nie	  stają	  się	  powodem	  czyjejś	  krzywdy.	  Na	  prima	  aprilis	  
pojawiają	  się	  w	  gazetach,	  w	  radio	  czy	  telewizji	  różne,	  nieprawdziwe	  
informacje,	  które	  na	  drugi	  dzień	  są	  sprostowane,	  na	  wypadek,	  gdyby	  

ktoś	  dał	  się	  nabrać.	  	  
A	  co	  by	  było,	  gdybyśmy	  mieli	  prima	  aprilis	  przez	  cały	  rok?	  Fajna	  zabawa?	  Na	  

pewno	  NIE!	  Zapanowałby	  wielki	  chaos.	  Nikomu	  nie	  można	  by	  ufać…	  Dlatego	  bardzo	  
ważne	  jest(5),	  byśmy	  zawsze(4)	  mówili	  prawdę.	  Zastanów	  się,	  co	  złego,	  oprócz	  
braku	  zaufania	  do	  osób,	  które	  kłamią,	  może	  jeszcze	  wynikać	  z	  mówienia	  kłamstw?	  

Jeśli	  chodzi	  o	  mówienie(1)	  prawdy(2),	  to	  różnie	  bywa.	  Czasami	  może	  nam	  się	  
wydawać,	  że	  wygodne(6)	  jest	  skłamanie.	  Kłamstwem	  możemy	  na	  przykład	  zakryć	  
nasze	  lenistwo	  albo	  inny	  grzech,	  ale(7)	  to	  nie(3)	  działa,	  bo	  Bóg	  wszystko	  wie!	  Czy	  
chcesz	  podobać	  się	  Bogu(10)?	  Jeśli	  tak	  -‐	  mów	  zawsze	  prawdę!	  
	  
Myśl:	  
	  
 
 
 
 

PRAWDA	  CZY	  NIEPRAWDA?	  
 
Zamaluj	  ciemną	  kredką	  zdania,	  które	  nie	  są	  prawdą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pan	  Jezus	  
zawsze	  mówił	  

prawdę	  

Nie	  każde	  kłamstwo	  jest	  grzechem	  	  

Ukrywając	  prawdę,	  
unikniesz	  kłopotów	  

Możesz	  kłamać,	  	  
jeśli	  uchroni	  cię	  to	  od	  kary	  	  

Ojcem	  kłamstwa	  jest	  szatan	  

Bóg	  nienawidzi	  kłamstwa	  

Przeczytaj	  poniższy	  tekst	  i	  odkryj	  ważną	  myśl,	  jaka	  z	  niego	  wynika.	  Wyrazy	  tworzące	  tę	  myśl	  są	  
pogrubione	  a	  ich	  kolejność	  oznaczają	  liczby	  w	  nawiasach.	  

Bóg	  chce,	  żebyś	  zawsze	  
mówił	  prawdę	  
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ZASZYFROWANE	  ZDANIE	  
 
Żeby	  je	  rozszyfrować,	  zacznij	  czytać	  poziomo	  pogrubione	  litery,	  a	  następnie	  pozostałe.	  Zapisz	  
zdanie.	  
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(List	  do	  Efezjan	  4:25)	  

	  
	  

PO	  CO	  KOMU	  PRAWDA?	  
 
Przeczytaj	  poniższe	  wersety,	  które	  są	  wskazówkami,	  jak	  mamy	  postępować	  w	  prawdzie.	  Uzupełnij	  
brakujące	  wyrazy	  korzystając	  z	  Biblii.	  	  
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A	   D M	   Ę S	   ! T	  

Świadek ……………………….... ocala życie, lecz kto dyszy ………………………, 
jest zdrajcą. (Przyp. Sal. 14:25) 

Zyskiem człowieka jest jego dobroć i lepszy jest ubogi, niż ……………………. 
(Przyp. Sal. 19:22) 

Niech cię nie opuszcza łaska i …………………, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je 
na tablicy swojego serca! (Przyp. Sal. 3:3) 

 
………………… nie ostoi się w oczach moich. (Psalm 101:7) 
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