
Stop
Marek wspiął się na palce. Na górnej krawędzi lekko uchylonych drzwi ostrożnie postawił książ-
kę. Zasadzka była gotowa. Szybko usiadł na miejsce. Kolega z impetem wpadł do klasy i… książka 
wylądowała na jego głowie. Wszyscy wybuchli śmiechem. Nie na długo... Spadająca książka strą-
ciła okulary, które spadając na podłogę, rozbiły się. A kolega masując bolesnego guza, patrzył  
z wyrzutem na chichoczącego Marka.

1. WAŻNE PYTANIA
Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania.

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. 

Bywamy namawiani do różnych rzeczy, albo sami mamy ochotę coś zrobić. 
Oto dobra rada na takie sytuacje – ZATRZYMAJ SIĘ i POMYŚL
   czy nie jest to złe?
   czy nie prowadzi do grzechu?
   jakie będą konsekwencje?
   czy jest to potrzebne i dobre?

Iluż przykrych sytuacji dałoby się uniknąć, gdybyśmy pamiętali o tej prostej 
radzie! A więc zacznij ją od dziś stosować.

Uwaga!

I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł  
do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też 

pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. 
Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina  

i zagrzebał go w piasku.
Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł 

do tego, który zawinił: Czemu bijesz bliźniego swego?
A ten odpowiedział: Któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami?  

Czy zamierzasz mię zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? 
Mojżesz zląkł się i pomyślał: Zapewne sprawa ta wyszła na jaw. A gdy faraon 

usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić. Lecz Mojżesz uciekł przed faraonem, udał się  
do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. (2 Mż (Wj) 2:11-15)

Jakiego grzechu dopuścił się Mojżesz? ..............................................................................

Dlaczego do tego doszło?...................................................................................................

Kiedy Mojżesz zaczął zastanawiać się nad tą sytuacją?......................................................

Co poradziłbyś Mojżeszowi, gdy zobaczył Egipcjanina bijącego Hebrajczyka? ..................

...........................................................................................................................................

Jak myślisz, jak potoczyłyby się wydarzenia, gdyby Mojżesz zastosował zasadę: „Zatrzy-

maj się i pomyśl”? ..............................................................................................................

..........................................................................................................................................



2.

3.

REBUS

DROGA DLA MYŚLĄCYCH
Przejedź trasę, kolorując ją stopniowo od Startu do Mety na brązowo.  
Gdy dojedziesz do znaku STOP, zatrzymaj się:
•  pokoloruj go na czerwono,
•  przeczytaj werset odpowiadający cyfrze na znaku,
•  odpowiedz na pytanie.
Potem kontynuuj jazdę. Bezpiecznej drogi!

META


