Śliska jezdnia
Niedawno jechałem samochodem. W pewnym momencie wjechałem na lekko połyskujący w słońcu odcinek drogi. Niespodziewanie samochód zaczął „tańczyć”. Okazało się, że nie była to woda ani lód, tylko zła
nawierzchnia. Dobrze, że zdążyłem wyhamować przed
zakrętem. Nie było żadnego ostrzeżenia. Inni kierowcy, którzy podobnie, jak ja znaleźli się w tarapatach,
powiedzieli mi, że nawierzchnia w tym miejscu jest
często śliska. Jaki znak powinien być tam postawiony?
Uzupełnij pusty trójkąt.

Uwaga!

1.

W Biblii jest wiele ostrzeżeń przed „śliską sprawą”, czyli czymś niebezpiecznym. Pamiętasz, jakie ostrzeżenie znajduje się w historii o
Samsonie? Samson wybrał sobie złe towarzystwo. To samo ostrzeżenie jest także w Psalmie 1:1,5-6.
Przeczytaj 16 rozdział Księgi Sędziów. Zwróć uwagę na werset 20,
w którym są zapisane słowa Samsona: „Wyrwę się, jak za każdym
razem dotąd”.
„Sam dam sobie radę!” – myślał. To była śliska sprawa… Dlaczego?
Był zbyt pewny siebie i zlekceważył zagrożenie ze strony złego towarzystwa.

DOPASUJ
Połącz linią werset z pasującym do niego znakiem ostrzegawczym.

2.

DIAGRAM Z HASŁEM
Wpisz w diagram 9 haseł. Litery wg numerów zapisanych w kratkach,
utworzą hasło.
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1. Kobieta, w której zakochał się Samson.
2. Związała nimi Samsona za drugim razem.
3. Wplotła je w krosna.
4. Monety, jakimi Filistyńczycy zapłacili
za zdradę.
5. Tyle razy Samson oszukał swoich wrogów.
6. Filistyńczycy związali nimi Samsona.
7. Bożek Filistyńczyków.
8. Narzędzie, które wcześniej nie dotknęło
włosów Samsona.
9. Samson nie chciał jej wyjawić.

Hasło:

3.

DOBRE PYTANIE
Dlaczego należy poważnie traktować Boże ostrzeżenia? Odszyfruj odpowiedź, dodając lub odejmując odpowiednią ilość liter wg kodu podanego pod
kreskami.

Kod:
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