
Droga bez przejazdu
Ten znak informuje kierowcę, że droga, na którą chce wjechać, jest bez przejazdu. Prowadzi  
do ślepego zaułka. Lepiej na nią nie wjeżdżać, żeby nie mieć kłopotów. 
Pewnego razu król Dawid podjął kroki, które zaprowadziły go w ślepy zaułek. Przypomnienie tej 
historii pomoże nam odnieść sens tego znaku do codziennego życia. Spróbuj ustalić kolejność 
wydarzeń, a odkryjesz ważne zdanie. Jeśli nie pamiętasz, zajrzyj do 1 księgi Samuela do 11 i 12 
rozdziału.

1. JAK TO BYŁO PO KOLEI?
Uporządkuj w kolejności wydarzenia z historii Dawida i Batszeby, wpisując  
w chmurce odpowiednią cyfrę. Teraz przeczytaj wyrazy zapisane ukośnie. 
Zapisz całe zdanie pod chmurkami.

Zdanie, które zapisałeś jest tak ważne, że zostało zapisane w Księdze Przypowie-
ści (Przysłów) Salomona dwa razy. Sprawdź Prz 14:12 i 16:25.

Do Boga też prowadzi tylko jedna droga. 
Jaka to droga? Dowiesz się z drugiego labiryntu.
Znajdź wyjście z labiryntu. Obwiedź obwódką słowa, 
które napotkasz po drodze. 

Zastanów sie...,

W którym momencie król Dawid wszedł na dro-
gę bez przejazdu?
(pokoloruj odpowiednią chmurkę)

Kiedy Dawid zawrócił z tej drogi i wyszedł ze 
ślepego zaułka?
(pokoloruj odpowiednią chmurkę)

Dawid podgląda 
Batszebę

Niejedna

Mąż Batszeby 
przeszkadza

 w tej znajomości

zda się

Dawid sprowadza
Batszebę do pałacu

droga

Batszeba zostaje 
żoną Dawida

lecz w końcu
Dawid wyznaje

swój grzech

prowadzi

Dawid układa plan
zabicia Uriasza

człowiekowi

Śmierć Uriasza,
męża Batszeby

prosta

Umiera nieślubne 
dziecko Dawida i Batszeby

do śmierci



2.

3.

KTÓRA DROGA?
Która droga prowadzi do ważnej informacji? Zakreśl i pokoloruj odpowiednią 
cyfrę.

KRZYŻÓWKA
Przeczytaj opowiadanie, uzupełniając wyrazy. Brakujące wyrazy wpisz  
do krzyżówki w odpowiednie miejsca. Z hasła krzyżówki dowiesz się, co Pan 
Bóg robi, gdy wyznajesz Mu grzechy.

Król (9) spacerując po tarasie, (1) piękną kobietę. Miała na imię (8). Jej mąż 
(5) był (7) króla Dawida. Dawid sprowadził Batszebę do (10). Popełnił z nią 
grzech (11). Aby ukryć grzech, zaplanował (2) Uriasza. Wydał (6), który 
doprowadził do śmierci Uriasza. Potem ożenił się z Batszebą. To, co zrobił 
Dawid, nie podobało się (3). Posłał do Dawida (4) Natana, który pokazał mu 
jego grzech. Dawid (12) swój grzech Bogu.

Jeżeli znajdziesz się 
z powodu grzechu 
w ślepym zaułku, jak 
najszybciej wyznaj 
ten grzech Bogu.

Uwaga!

Z


