Podsumowanie
Słowo Boże jest niezwykłym światłem. Pamiętaj o tym!

1.

REBUS
Rozwiąż rebus i zapisz poniżej drukowanymi literami.
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Rozwiązanie: _________________________________________________________

2.

KROK PO KROKU
Odszukaj sylaby znajdujące się w tych samych kształtach. Połącz je liniami tak, by
powstały wyrazy. W ten sposób dowiesz się, jakie zalety ma przedmiot będący
rozwiązaniem rebusu z zadania 1.
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3.

3. KRZYŻÓWKA
KRZYŻÓWKA
Rozwiąż krzyżówkę, wpisując w kratki brakujące słowa wymienionych wersetów.

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując w kratki brakujące słowa wymienionych wersetów.
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1) Zbawienie dalekie jest od ........................, bo nie szukają ustaw twoich.
Ps 119, 155
1) Zbawienie dalekie jest od ........................, bo nie szukają ustaw twoich.
2) Pamiętam,
Ps 119, 52
Ps 119,Panie,
155 o ..................... prawach twoich i doznaję pocieszenia.
3) W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko ..... Ps 119, 11
2) Pamiętam, Panie, o .......................... prawach twoich i doznaję pocieszenia.
4) Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy twoje, jak z ......... bogactwa.
Ps 119, 14
Ps 119, 52
5) Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ........ moim.
Ps 119, 105
3)
W
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............
. 1
6) Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według ...... Pana! Ps 119,
Ps 119, 11
4) Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy twoje, jak z ................ bogactwa.
Ps 119, 14
5) Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością .................... moim.
4.
Ps 119, 105
Skreśl nieprawidłowe wyrazy. Ponumeruj wydarzenia od 1 do 5 w takiej kolejności, w jakiej
6) Błogosławieni
występują
w Biblii. ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według .......... Pana!
Ps 119, 1

___ Bóg prowadził Abrama do Betlejem/Betelu.

Skreśl nieprawidłowe
wyrazy. Ponumeruj
wydarzenia
od 1 doObiecanej.
5 w takiej kolej___ Jozue/Jeroboam
wprowadził
Izraelitów
do Ziemi

4.

ności, w jakiej występują w Biblii.

___ Lot zachęcał swoich dziadków/zięciów do ucieczki z Sodomy i
___ Bóg prowadził Abrama
Gomory,
ale oni go wyśmiali.

do Betlejem/Betelu.

___ Jozue/Jeroboam wprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej.

___ Dawid przyjaźnił się z Jonatanem/Malachiaszem.

___ Lot zachęcał swoich dziadków/zięciów do ucieczki z Sodomy

___ Habakuk był prorokiem/królem.

i Gomory, ale oni go wyśmiali.

___ Dawid przyjaźnił się z Jonatanem/Malachiaszem.
___ Habakuk był prorokiem/królem.

