
Zakaz wjazdu
Czy lubisz słyszeć słowo NIE? Każdy z nas chce mieć to, na co ma ochotę. Kiedy słyszysz: „NIE!”, 
jesteś niezadowolony. Problem w tym, że niekiedy chcesz czegoś, co dla ciebie jest złe albo nie-
bezpieczne. Wówczas dobrze jest, żeby ktoś ci powiedział: „NIE możesz tego mieć”, albo „NIE 
rób tego”. Jeżeli podporządkujesz się takiemu ZAKAZOWI, wyjdzie ci to na dobre. 
W ruchu drogowym takim „NIE” jest znak ZAKAZ WJAZDU. Co on znaczy? Że nie wolno wjeż-
dżać na ulicę, gdy stoi ten znak. Kierowca, który złamie taki przepis, naraża siebie i innych  
na nieszczęście. Niektóre z Bożych Przykazań mówią: „NIE”. Bóg wie, co dla nas jest dobre,  
a co złe, dlatego na niektóre nasze pragnienia mówi NIE. 
Kiedyś król Achab, zapragnął rzeczy, która należała do innego człowieka. Nie mogąc jej zdobyć, 
pozwolił, by jego żona uknuła spisek, który doprowadził do morderstwa. Skutki złamania „zaka-
zu wjazdu” były tragiczne. Zginął niewinny człowiek, a później sam król i jego rodzina.

1. KRZYŻÓWKOWA UZUPEŁNIANKA
Rozwiąż krzyżówkę, a następnie przepisz litery z pól oznaczonych cyferkami – 
utworzą one ważne zdanie.

Uwaga! Koniecznie przeczytaj tę smutną, ale pouczającą historię zapisaną  
w 1 księdze Królewskiej 21:1-21.

1. Rosną w niej winogrona

2. Żona Achaba opatrzyła nią listy

3. Imię żony Achaba

4. Postępek króla Achaba i jego żony

5. Kraj, którym rządził Achab

6. Powiedział Achabowi, co go spotka

7. Achab chciał go urządzić na miejscu 
winnicy

8. Imię właściciela winnicy

9. Mieszkał w nim Achab

10. Tyle było fałszywych świadków 

11. Achaba zgubił jego ……………. 
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3.

4.

OD LEWEJ DO PRAWEJ
Król Salomon zapisał mądrą przestrogę. Poznasz ją, gdy przeczytasz poniższy 
tekst od lewej do prawej strony. Sprawdź czy dobrze odczytałeś w Kazn. Sal. 8:6.

BOŻE ZAKAZY WJAZDU
W historii o winnicy Nabota, król Achab i jego żona Izebel przekroczyli Boże 
przykazania czyli Boże zakazy wjazdu. Jakie? Zakoloruj na czerwono przyka-
zania, które złamali.

PRAWDA CZY FAŁSZ?
Przeczytaj uważnie poniższe zdania. Jeżeli są prawdziwe, w kółku narysuj 
uśmiech, jeżeli nieprawdziwe, narysuj smutną twarz.

AKTOPS EIN OGEŁZ CIN OGET AINAZAKYZRP AGEZRTSEZRP OTK

Król Achab chciał kupić od Nabota pałac.

Nabot nie sprzedał winnicy, bo nie chciał złamać Bożego nakazu.

Królowa Izebel namawiała króla, żeby przestał interesować się 
winnicą Nabota.

Podczas sądu nad Nabotem wystąpili dwaj nikczemni świadkowie.

Nabot otrzymał w sądzie sprawiedliwy wyrok.

Król Achab spotkał w winnicy proroka Eliasza.

Prorok Eliasz przyszedł do winnicy, żeby ją pooglądać.

Prorok Eliasz przyszedł do winnicy, żeby ogłosić królowi Boży wyrok.

Nie pożądaj domu bliźniego swego….ani 
żadnej rzeczy, która należy do  niego

Nie mów fałszywego świadectwa 
przeciw bliźniemu swemu

Nie cudzołóż

Nie zabijaj

Jam jest Pan, Bóg twój, nie będziesz 
miał innych bogów obok mnie

Nie nadużywaj imienia 
Pana Boga twojego

Nie kradnij


