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9. W jaki sposób Bóg zapewni³ im jedzenie? (Wieczorem pos³a³ przepiórki, a
rano mannê.)
10. Jeli Bóg tak bardzo nas ukocha³, ¿e wyda³ za nas swojego jedynego Syna,
co jeszcze nam na pewno da wed³ug Rzym.8,32? (wszystko, czego
potrzebujemy)
11. Jaka jest ró¿nica miêdzy tym, czego potrzebujemy, a tym, czego chcemy?
12. Co Bóg chce, ¿eby chrzecijanie robili, kiedy czego potrzebuj¹? (ufali Mu,
¿e im to da)
Pomys³y na powtórki:
Wytnij dwanacie zdjêæ przedstawiaj¹cych niektóre potrzeby, jakie Pan na
pewno zaspokoi. Kiedy dziecko prawid³owo odpowie na pytanie, mo¿e sobie
wybraæ jedn¹ z ilustracji i umieciæ j¹ na tablicy.
Przyk³ady tematów obrazków:
l jedzenie,
l woda,
l ubrania,
l dom,
l przyjaciele,
l rodzice,
l Biblia,
l koció³,
l szpital,
l lekarze,
l pielêgniarki,
l s³oñce / deszcz

Lekcja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

....

Strona

Narodziny Moj¿esza ................................................................5
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Moj¿esz przekazuje Bo¿e s³owa ............................................26
Moj¿esz widzi moc Boga ......................................................37
Zwyciêskie przejcie ..............................................................46
Ludzie siê skar¿¹, a Bóg zaopatruje ......................................54
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W jaki sposób misjonarze mog¹ pomóc? (nauczyæ ich lepszych technik uprawiania ziemi, otworzyæ szko³ê, rozpocz¹æ programy ochrony zdrowia i rozpowszechniania higieny osobistej)
W jaki sposób Bóg mo¿e u¿yæ Ciebie, aby pomóg³ misjonarzom pomagaæ
Racheli? (modlitwa, dawanie)
Studium przypadku 2
Jakub mieszka ze swoj¹ mam¹, a jego tato nie ¿yje. Mama musi ciê¿ko pracowaæ, ¿eby utrzymaæ Jakuba i jego siostrê. Ona kocha Pana Jezusa i nauczy³a
Jakuba, ¿e powinni dziêkowaæ Bogu za to, ¿e da³ jej pracê.
Niedawno Jakub poprosi³ Pana Jezusa, ¿eby by³ Zbawicielem i Panem Jego
¿ycia. Naprawdê siê stara ¿yæ tak, ¿eby Mu siê podobaæ, jednak ostatnio musi
ze sob¹ walczyæ.
W szkole zorganizowano wycieczkê na narty. Kilku przyjació³ Jakuba jedzie
na ni¹ i Jakub te¿ bardzo chcia³by pojechaæ. Kiedy jednak poprosi³ mamê, powiedzia³a ona, ¿e wycieczka ta jest za droga i ¿e nie mo¿e go pos³aæ.
 To tak Bóg zaspokaja nasze potrzeby!  pomyla³ Jakub i od tej pory zrobi³ siê bardzo posêpny.
Czy Bóg obiecuje dawaæ nam wszystko, czego chcemy?
Jak mylicie, czy wycieczka na narty to potrzeba czy pragnienie?
Dlaczego nastawienie Jakuba jest niew³aciwe?
Co musi zrobiæ Jakub, ¿eby jego stosunki z mam¹ i z Panem siê poprawi³y?
Co mo¿e zrobiæ Jakub, ¿eby w przysz³ym roku móg³ pojechaæ na tak¹ wycieczkê? (np. zbieraæ pieni¹dze, które dostaje na urodziny albo na wiêta, zarobiæ sobie sprz¹taj¹c u znajomych itp.)
Pytania powtórkowe:
1. Dlaczego ludzie narzekali w Mara? (Woda by³a gorzka.)
2. Co Izraelici powinni robiæ zamiast narzekaæ? (ufaæ Panu)
3. Co zrobi³ Moj¿esz, kiedy ludzie narzekali? (Pomodli³ siê.)
4. Jaka by³a Bo¿a odpowied na modlitwê Moj¿esza? (Kaza³ mu wrzuciæ
szczególne drzewo do wody.)
5. Co mówi Rzym.8,32? (On, który nawet w³asnego Syna nie oszczêdzi³, ale
go za nas wszystkich wyda³, jak¿eby nie mia³ z nim darowaæ nam
wszystkiego?)
6. Jaka jest nasza najwiêksza potrzeba? (przebaczenie naszego grzechu)
7. W jaki sposób Bóg zaspokoi³ t¹ nasz¹ potrzebê? (Pos³a³ swojego jedynego
Syna, ¿eby umar³ na naszym miejscu i przyj¹³ nasz¹ karê.)
8. Co zrobili Izraelici, kiedy byli na pustyni i nie mieli co jeæ? (Narzekali na
Moj¿esza.)
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Bóg raz po raz pokazywa³ swojemu ludowi, ¿e oni mieli tylko Mu zaufaæ, a
On da im wszystko, czego potrzebuj¹. Czy wiecie, ¿e przez wszystkie lata, które ludzie ci spêdzili na pustyni nigdy nie zabrak³o im wody ani jedzenia?
Bóg siê nie zmienia. Równie¿ dzisiaj mo¿esz Mu zaufaæ. Mo¿esz zaufaæ Panu Jezusowi Chrystusowi, ¿e przebaczy Ci Twoje grzechy i uczyni Ciê dzieckiem Bo¿ym. Jeli jeste w Bo¿ej rodzinie, mo¿esz wierzyæ w Jego obietnicê,
¿e da Ci wszystko, czego potrzebujesz. Pamiêtaj Rzymian 8,32: On, który nawet w³asnego Syna nie oszczêdzi³, ale go za nas wszystkich wyda³, jak¿eby nie
mia³ z nim darowaæ nam wszystkiego?
Robótki rêczne
Przygotuj arkusze papieru podzielone na siedem czêci (patrz dalej).
niedziela
poniedzia³ek
wtorek
roda
czwartek
pi¹tek
sobota
Zachêæ dzieci, które codziennie czytaj¹ Bibliê, ¿eby szuka³y Bo¿ych obietnic zaspokojenia konkretnych potrzeb, np. Mat.6,30  Bóg obiecuje ubieraæ
swoje dzieci.
Zadaniem dzieci jest znaleæ wszystkie takie obietnice i podziêkowaæ za nie
Bogu.
Na nastêpnym spotkaniu powiêæ trochê czasu na omówienie niektórych
obietnic, jakie dzieci znalaz³y.
Studium przypadku 1
Rachela mieszka w ma³ej wiosce w Etiopii. Potrzebuje ona tych samych rzeczy co Ty: ubrañ, jedzenia, wody, wykszta³cenia. Rodzice Racheli kochaj¹ Pana Jezusa i opowiadaj¹ jej o Nim. Rachela wierzy w Pana Jezusa jako swojego
osobistego Pana i Zbawiciela.
Rachela ma wiele rodzeñstwa i bardzo biedn¹ rodzinê. Jak mylisz, w jaki
sposób Bóg mo¿e daæ im to, czego potrzebuj¹?
Jakich ludzi Bóg mo¿e u¿yæ, ¿eby pomóc Racheli i jej rodzinie?
(misjonarzy)

Moj¿esz wybrany wybawca 5

Lekcja 1
Narodziny Moj¿esza
Wskazówki dla nauczycieli:
Przeprowad lekcjê biblijn¹ na pocz¹tku Klubu Dobrej Nowiny.
Pod koniec klubu wprowad studium przypadku. Jeli masz wystarczaj¹c¹
liczbê pomocników, du¿¹ grupê mo¿esz podzieliæ na ma³e zespo³y, w których
odpowiedz¹ oni na pytania z dzieæmi.
Fragmenty Pisma wiêtego:
2 Moj¿eszowa 1,11-20
G³ówna Prawda:
Grzech jest okrutnym w³adc¹.
Zastosowanie:
Dla niezbawionych: Zaufaj dzisiaj Panu Jezusowi - tylko On ma moc uwolniæ Ciê od grzechu.
Plan lekcji:
Wstêp:
Rozwój wydarzeñ:
ka. GP ZN

Narodziny dziecka
Amram i Jochebed oczekuj¹ na narodziny dziec-

Egipcjanie boj¹ siê Izraelitów.
Izraelici staj¹ siê niewolnikami. GP ZN
Rozkaz zabijania wszystkich niemowl¹t  ch³opców.
GP ZN
Narodziny dziecka Amrama i Jochebed. GP ZN
Ukrywanie go przez trzy miesi¹ce.
Jochebed robi koszyk dla dziecka. GP ZN
Miriam patrzy z brzegu rzeki. GP ZN
Ksiê¿niczka znajduje dziecko.
Miriam proponuje ¿e znajdzie niañkê. GP ZN
Punkt kulminacyjny:
Ksiê¿niczka przekazuje dziecko Jochebed.
Zakoñczenie:
Amram i Jochebed prowadz¹ swojego syna do pa³acu.
GP ZN
Pomoce wizualne: Dodatkowe ilustracje przedstawiaj¹ce ma³¹ dziewczynkê. Napis grzech. T³a do flanelografu: wnêtrze i rzeka. Figury MC1-13, MC16 i MC17.
Z³oty wiersz:
Gdy¿ wszyscy zgrzeszyli i brak im chwa³y Bo¿ej.
(Rzym.3,23)
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Wprowadzenie:
 Dziewczynka! Nie potrzebna nam dziewczynka  pozb¹dcie siê jej!
(Umieæ obrazek ma³ej dziewczynki.)
Byæ mo¿e masz ma³¹ siostrzyczkê, która strasznie du¿o p³acze. Mo¿e popsu³a jakie Twoje zabawki? A jednak pomimo tego bardzo j¹ kochasz. Wyobra
sobie, ¿e kto powiedzia³by: Pozb¹dcie siê jej! Niestety, s¹ dzisiaj kraje, w
których takie rzeczy siê dziej¹. Kiedy rodz¹ siê ch³opcy, wszyscy na nich czekaj¹, ale dziewczynki s¹ ciê¿arem dla rodziny. Wiele z nich oddaje siê do sierociñców, niektóre zabija siê albo po prostu pozostawia, ¿eby umar³y.
Scena 1

(Wnêtrze, umieæ obrazki MC1-4: Amrama, Jochebed, Miriam i Aarona.)
Biblia opowiada o pochodz¹cych z Izraela Amramie i Jochebed, którzy kilka tysiêcy lat temu ¿yli w Egipcie. Spodziewali siê oni potomstwa i chocia¿ ju¿
mieli syna i córkê, musieli byæ bardzo przejêci narodzinami kolejnego dziecka.
Ale co siê stanie, je¿eli to bêdzie ch³opiec? W tamtych czasach w Egipcie niebezpieczeñstwo nie grozi³o rodz¹cym siê dziewczynkom, ale ma³ym ch³opcom
 synom Izraelitów. Prawo tego kraju nakazywa³o, ¿e nale¿y ich wrzucaæ do
Nilu.
Dlaczego prawo by³o takie okrutne? Dlaczego dzisiaj na wiecie jest tak du¿o okrucieñstwa? Czemu jest tak du¿o z³a? Bóg podaje nam odpowied w Biblii, a odpowied ta to grzech.
(Umieæ napis: grzech.)
Czy wiesz, czym jest grzech? Grzech to robienie tego, czego Bóg zabrania i
nie robienie tego, co nakazuje. Biblia, S³oto Bo¿e, mówi nam, ¿e grzech przyszed³ na wiat, kiedy pierwsza kobieta i pierwszy mê¿czyzna byli niepos³uszni
Bogu. Od tego czasu wszyscy oprócz Pana Jezusa rodz¹ siê z grzeszn¹ natur¹ i
z powodu tej natury grzesz¹. Co na ten temat mówi Biblia?
(Nauczycielu: Przeczytaj Rzymian 3,23.)
 wszyscy zgrzeszyli i brak im chwa³y Bo¿ej.
Pos³uchajcie te¿ tego, co powiedzia³ Pan Jezus:
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 To wspania³e, tato  powiedzia³ Rafa³.  Naprawdê dobrze nam siê dogaduje. Filip lubi pi³kê no¿n¹ i koszykówkê, tak samo jak ja. Czy mogê go zaprosiæ do nas do domu? A najlepsze jest to, ¿e Filip jest chrzecijaninem. Mo¿e razem bêdziemy mogli powiedzieæ innym osobom w naszej klasie o Jezusie.
Czy Pan nie da³ Rafa³owi dok³adnie tego, czego potrzebowa³? Jeli jeste Jego dzieckiem, mo¿esz ufaæ, ¿e Tobie tak¿e da wszystko, czego potrzebujesz.
Pamiêtacie, co Pan Bóg obieca³ Izraelitom?
Scena 4
 Patrzcie! Z³apa³em jedn¹. O! I nastêpn¹. One s¹ wszêdzie. Wystarczy dla
ka¿dej rodziny!
Mo¿e tak wo³ali do siebie Izraelici, kiedy Bóg pos³a³ im ptaki zwane przepiórkami. Przepiórki te pokry³y ca³y obóz, a ludzie mieli pod dostatkiem miêsa.

(Umieæ figury MC31, MC57, MC58 i MC65-67  Moj¿esz i Izraelici zbieraj¹ mannê.)
Nastêpnego ranka dostrzegli, ¿e przez noc co spad³o z nieba. Ziemia by³a
bia³a!
 Co to jest?  pytali Moj¿esza.
 To jest chleb, który Bóg da³ wam do jedzenia  odpowiedzia³ Moj¿esz.
Chleb ten wygl¹da³ jak ma³e, okr¹g³e wafelki. By³ taki s³odki i dobry jak
miód. By³o to jedzenie z nieba. Izraelici nazwali je manna.
Pan obieca³ im wie¿e jedzenie ka¿dego dnia, ale sta³o siê co dziwnego.
Niektórzy ludzie bali siê Mu zaufaæ i nazbierali o wiele wiêcej ni¿ byli w stanie
zjeæ. Co siê sta³o z resztkami? Nastêpnego ranka potwornie mierdzia³y i by³y
pe³ne robaków.
A ile mieli zbieraæ szóstego dnia? Wystarczaj¹c¹ iloæ na dwa dni. Czy wtedy jedzenie by³o dobre nastêpnego dnia? Tak, poniewa¿ Bóg powiedzia³, ¿e
siódmego dnia maj¹ odpoczywaæ. Niestety, byli tacy, którzy nie pos³uchali S³owa Bo¿ego i w sabat tak¿e poszli zbieraæ chleb. Wrócili oni z pustymi rêkoma.
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(Nauczycielu: Nich pomocnik albo starsze dziecko przeczyta podsumowanie
takie jak t o 2 Moj¿. 16,6.7.11-16.19.22a.)
 Tego wieczoru poznacie, ¿e to Bóg wyprowadzi³ was z Egiptu. Jutro rano
zobaczycie jaki wielki jest Bóg. On us³ysza³ wasze narzekania. Chocia¿ skar¿ylicie siê mnie, tak naprawdê mówilicie przeciwko Bogu. Ka¿dego wieczoru
Bóg bêdzie wam dawa³ miêso, a ka¿dego ranka tyle chleba, ile bêdziecie w stanie zjeæ. Nie mo¿ecie przechowywaæ go do nastêpnego dnia, poniewa¿ Bóg bêdzie wam dawa³ wie¿y chleb ka¿dego ranka oprócz sabatu. W dzieñ przed sabatem nazbieracie sobie jedzenia na dwa dni. Macie bowiem zbieraæ pokarm
przez szeæ dni, a siódmego odpoczywaæ.
(Nauczycielu: Krótko przypomnij dzieciom, ¿e siódmy dzieñ zosta³ oddzielony przez Pana jako dzieñ odpoczynku.)
Bóg wiedzia³, czego potrzebowa³ Jego lud i zamierza³ im to daæ w cudowny
sposób.
Mo¿e zastanawiasz siê, czy tak samo mo¿e byæ dzisiaj? Tak! Bóg siê nie
zmienia. Jego obietnice s¹ zawsze takie same. Bóg, który da³ Izraelitom wszystko, czego potrzebowali, dzisiaj równie¿ daje swoim dzieciom wszystko, czego potrzebuj¹.
A co z Rafa³em, który potrzebowa³ przyjaciela? W poniedzia³ek poszed³ on
do szko³y i naprawdê by³o mu trudno. Wygl¹da³o na to, ¿e ka¿dy ma swoich kolegów i czu³ siê sam jak palec. On i jego rodzice nadal siê modlili, ale kiedy i
jak Bóg odpowie? Rafa³owi nie przychodzi³o ³atwo ufaæ Bogu, ale myla³ ca³y
czas o Rzymian 8,32. Wiedzia³, ¿e Bóg tak bardzo go kocha, ¿e da³ swojego jedynego Syna, by umar³ za niego, wiêc na pewno móg³ na nim polegaæ w sprawie przyjaciela, którego potrzebowa³.
A co z Tob¹? Mo¿e mylisz sobie, ¿e nie mo¿esz byæ jak Rafa³, poniewa¿
nie znasz Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela? Twoja najwiêksza
potrzeba to przebaczenie grzechu. Mo¿esz je otrzymaæ nawet dzisiaj. Jeli naprawdê nie chcesz wiêcej mieæ nic wspólnego ze swoim grzechem, powiedz o
tym Panu Jezusowi i zaufaj Mu, ¿e Ci przebaczy.
Byæ mo¿e nie jeste pewien, co powiniene zrobiæ. Jeli tak, to przyjd proszê do mnie po klubie. Bêdziemy mogli o tym porozmawiaæ. Usi¹d w pierwszym rzêdzie, a ja bêdê wiedzia³, ¿e chcesz porozmawiaæ ze mn¹ o tym, jak
siê staæ chrzecijaninem.
Pewnego dnia, kilka tygodni po tym jak Rafa³ zacz¹³ chodziæ do nowej szko³y, przybieg³ do domu i nie móg³ siê ju¿ doczekaæ, kiedy podzieli siê z mam¹ i
tat¹ fascynuj¹cymi wiadomociami. Inny nowy ch³opiec zacz¹³ chodziæ do jego
szko³y i przyszed³ do klasy Rafa³a. Nauczycielka przedstawi³a go Rafa³owi i poprosi³a, ¿eby pomóg³ Filipowi zapoznaæ siê z now¹ szko³¹, poniewa¿ wiedzia³
jak to jest byæ nowym.
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(Nauczycielu: Przeczytaj Jana 8,34.)
Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam, ka¿dy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.
Czy jeste niewolnikiem grzechu? Grzech jest potê¿nym i okrutnym w³adc¹.
Lud izraelski, szczególny Bo¿y naród, okropnie cierpia³ pod panowaniem
bezlitosnego w³adcy  Faraona, króla Egiptu. Wczeniej nie zawsze tak by³o.
Przez pewien czas Egipcjanie byli dobrzy dla Izraelitów. Bóg u¿y³ jednego z ich
przodków  Józefa, ¿eby pomóc Egiptowi w czasie g³odu. Wtedy wszyscy krewni Józefa osiedlili siê w Egipcie w ziemi zwanej Goszen, a by³o ich razem
oko³o 70. Jednak w kolejnych latach Bóg pob³ogos³awi³ swojemu ludowi, daj¹c
im wiele dzieci. Po jakich 400 latach w Egipcie mieszka³o oko³o dwa miliony
Izraelitów, a Egipcjanie zaczêli siê ich baæ. W miêdzyczasie na tron wst¹pi³ nowy król, który nie wiedzia³ nic o Józefie. W Jego oczach Ci cudzoziemcy byli
zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa jego kraju. Co by siê sta³o, gdyby wybuch³a
wojna? Mogliby przecie¿ przejæ na stronê wroga! Naprawdê trzeba by³o co z
tym zrobiæ.
Scena 2

(Umieæ figury MC16 i MC17)
Nagle ¿ycie Izraelitów siê zmieni³o. Stali siê oni niewolnikami Egipcjan. Faraon ustanowi³ okrutnych nadzorców, ¿eby ich pilnowali, a ci przymuszali ich
do ciê¿kiej pracy. Od wczesnego ranka do pónej nocy byli oni na polu i wyrabiali ceg³y. Faraon by³ okrutnym w³adc¹.
O jakim innym okrutnym w³adcy s³yszelicie? O grzechu. Byæ mo¿e mylisz sobie, ¿e nie masz ¿adnego w³adcy, ¿e jeste wolny. Ale czy to prawda? Pomyl tylko o tym jak siê dzisiaj zachowywa³e. Byæ mo¿e kiedy mama przypomina³a Ci przy niadaniu, ¿e masz prosto ze szko³y wracaæ do domu, k³óci³e
siê z ni¹. Powiedzia³e: Przestañ mnie traktowaæ jak ma³e dziecko, a póniej
wyszed³e i trzasn¹³e drzwiami. Biblia nakazuje dzieciom szanowaæ rodziców
i byæ im pos³usznym. Jeli Tego nie robisz, grzeszysz. A co powiedzia³ Pan Je-
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zus?  ka¿dy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Czy to odnosi siê te¿
do Ciebie?
Czy jest z nami dzisiaj kto, z kogo inni zawsze siê miej¹? Mo¿e robi³e to
samo co inni i ¿eby siê odgryæ, krzycza³e: To Ty jeste g³upi i dobrze to widaæ po Twoich ocenach.
Czy wiesz, jak to kogo zabola³o? Pan Jezus powiedzia³, ¿e powinnimy
traktowaæ innych tak, jak bymy chcieli, ¿eby oni nas traktowali. Nie postêpowanie w ten sposób jest grzechem.
Jeste wolny, czy mo¿e panuje nad Tob¹ grzech? Grzech jest okrutnym
w³adc¹.
Sprawdmy, co na jego temat mówi S³owo Bo¿e.
(Nauczycielu: Przeczytaj Rzymian 6,23.
Albowiem zap³at¹ za grzech jest mieræ.
Oznacza to, ¿e jeli ca³y czas bêdziesz ¿y³ tak, ¿e grzech bêdzie Twoim
w³adc¹, bêdziesz na zawsze oddzielony od Boga i znajdziesz siê w miejscu kary, które nazywa siê piek³em.
Faraon, król Egiptu by³ bardzo okrutnym w³adc¹, wiec ludzie tacy jak
Amram i Jochebed musieli siê czuæ bezradni. Wkrótce urodzi³o siê dziecko
Jochebed. Sprawdmy, czy by³ to ch³opiec czy dziewczynka.
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿eszow¹ 2,2a.)

(Zamieñ figury MC16 i MC17 figurami MC1-5  Amrama, Jochebed,
Miriam, Aarona i malutkiego Moj¿esza.)
Urodzi³ siê ch³opiec! To powinien byæ naprawdê radosny czas, ale zamiast
tego stanêli twarz¹ w twarz z mo¿liwoci¹, ¿e ich nowonarodzony syn zostanie
zabity z powodu okrucieñstwa faraona. Byli bezradni w obliczu takiego w³adcy.
Czy by³ kto wystarczaj¹co silny, ¿eby wybawiæ Izraelitów? Czy kto móg³
przeciwstawiæ siê takiemu potê¿nemu i okrutnemu w³adcy jak faraon? Tak 
Pan Bóg. On jest potê¿niejszy ni¿ jakikolwiek król czy w³adca. Biblia mówi, ¿e
nie ma niczego ani nikogo silniejszego ni¿ Bóg i tylko On jest potê¿niejszy ni¿
grzech. Tylko On mo¿e Ciê uwolniæ od tego okrutnego w³adcy. Ty sam nigdy,
przenigdy nie móg³by siê uwolniæ.
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lu przyjació³, którzy tak¿e kochali Pana Jezusa. £atwo by³o mu wtedy ufaæ Bogu, ale teraz by³o inaczej. Dlatego ¿e tato Rafa³a zmieni³ pracê, musieli siê przenieæ do nowego miasta, a Rafa³ ba³ siê i czu³ siê samotny. Bêdzie musia³ chodziæ do nowej szko³y, w której nikogo nie zna. To bêdzie okropne! Zamiast ufaæ
Bogu, Rafa³ marudzi³  tak samo jak Izraelici.
Jego rodzice to rozumieli, a tato przypomina³ mu o wszystkim, co dot¹d Bóg
dla niego zrobi³. Rafa³, Bóg kocha Ciê tak bardzo, ¿e mo¿esz Mu zaufaæ, bo
On da Ci wszystko, czego bêdziesz potrzebowa³. Pomódlmy siê o jakiego nowego przyjaciela.
Jeli jeste chrzecijaninem, czy jest co takiego, czego teraz naprawdê potrzebujesz? Co z tym robisz? Zamartwiasz siê? Narzekasz? Bóg chce, ¿eby
ufa³, ¿e On da Ci to, czego potrzebujesz.
Scena 3

(Umieæ figury MC9, MC31, MC60, MC6, MC63 i MC64: Moj¿esza, Aarona i narzekaj¹cych ludzi.)
Niestety nie minê³o du¿o czasu, a Izraelici znowu narzekali. Droga zawiod³a ich na kolejn¹ pustyniê, na której z pewnoci¹ nie mo¿na by³o znaleæ wiele
jedzenia. Ludowi kiszki marsza gra³y.
 Lepiej by by³o gdybymy zostali w Egipcie. Mielimy tam wiele jedzenia,
a ty wyprowadzi³e nas tutaj, ¿eby nas zag³odziæ na mieræ!
Skar¿yli siê Moj¿eszowi. Czy nie zdawali sobie sprawy z tego, ¿e na Panu który uratowa³ ich z niewoli egipskiej i rozdzieli³ Morze Czerwone, aby mogli
przejæ jego rodkiem - mo¿na polegaæ. ¯e On da im jedzenie i wodê.
Jak mylicie, jak siê czuje Pan, kiedy Jego dzieci skar¿¹ siê albo zamartwiaj¹ zamiast ufaæ Mu, ¿e da im to, czego potrzebuj¹?
(Nauczycielu: Zachêæ dzieci, ¿eby powiedzia³y, co uwa¿aj¹.)
A jednak Bóg jest bardzo dobry i cierpliwy. Pomimo wszystkich narzekañ i
protestów ze strony Izraelitów, On przemówi³ do Moj¿esza, a ten przekaza³ Jego s³owo ludowi.
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Bóg chce, aby Jego dzieci ufa³y Mu, ¿e da im wszystko, czego potrzebuj¹.
A co robili Izraelici? Narzekali na Moj¿esza, pytaj¹c go: I co mamy teraz
zrobiæ?
Moj¿esz zrobi³ w³aciw¹ rzecz  zawo³a³ do Pana, a On dok³adnie powiedzia³ mu, co ma zrobiæ.

(Zamieñ MC31 na MC62  Moj¿esza.)
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 15,25.)
Bóg pokaza³ Moj¿eszowi szczególne drzewo i kaza³ mu wrzuciæ je do wody. Nagle woda nadawa³a siê do picia. Bóg kocha³ swój lud i da³ mu to, czego
by³o mu potrzeba. Jeli jeste chrzecijaninem, to masz wspania³¹ wiadomoæ,
¿e Bóg zaspokoi³ Twoj¹ najwiêksz¹ potrzebê. Potrzebowa³e przebaczenia grzechów i uporz¹dkowania Twojej sytuacji przed Bogiem nawet bardziej ni¿ jedzenia i picia. Bóg tak bardzo Ciê kocha, ¿e da³ swojego jedynego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, ¿eby zap³aci³ za Twój grzech. Jeste dzieckiem Bo¿ym, poniewa¿ Pan Jezus umar³ za Ciebie i powsta³ z martwych, a Ty Mu ufasz.
Rzymian 8,32 mówi nam, ¿e skoro Bóg nie oszczêdzi³ w³asnego Syna, ale
wyda³ Go za nas wszystkich, to na pewno ³askawie da nam wszystko inne. Jeli Pan Jezus jest Twoim Zbawicielem, mo¿esz byæ pewien, ¿e Bóg da Ci wszystko, czego potrzebujesz.
(Nauczycielu: Dobrym pomys³em mo¿e byæ krótkie omówienie ró¿nicy miêdzy potrzebami a pragnieniami. Wyjanij, ¿e Bóg zawsze robi to, co najlepsze
dla swoich dzieci, daj¹c im to, czego potrzebuj¹, ale nie zawsze to, czego chc¹.)
Z Mara Bóg zaprowadzi³ Izraelitów do Elim, gdzie znajdowa³o siê 12 studni
z wod¹, a tak¿e daj¹ce schronienie przed s³oñcem palmy. Bóg by³ dla nich bardzo dobry, pozwalaj¹c im odpocz¹æ w tym miejscu prawie miesi¹c. £atwo by³o ufaæ Bogu wtedy, kiedy wszystko sz³o dobrze.
Pamiêtacie Rafa³a - ch³opca, który potrzebowa³ przyjaciela? Kiedy Rafa³
zaufa³ Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi. W Jego starej szkole by³o
wielu innych chrzecijan i ka¿dego dnia spotykali siê z wierz¹cym nauczycielem na studium biblijnym. Kiedy inni uczniowie namiewali siê z tego, ¿e Rafa³ by³ chrzecijaninem, nie by³o to dla niego takie wa¿ne, poniewa¿ mia³ wie-
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Zadziwiaj¹ce jest to, ¿e Bo¿y plan uwolnienia Izraelitów dotyczy³ ma³ego,
bezradnego dziecka. Bóg chcia³ u¿yæ malutkiego synka, który urodzi³ siê
Amramowi i Jochebed. Ale czy oni nie mieli go wrzuciæ do Nilu? Tak, ale pos³uchajcie, co siê sta³o.
(Nauczycielu: Przeczytaj Hebr.11,23.)
Amram i Jochebed ufali Temu, który by³ o wiele wiêkszy i potê¿niejszy ni¿
faraon.
Ukrywanie dziecka przez trzy miesi¹ce nie mog³o byæ ³atwe. Nawet takie
ma³e dzieci robi¹ wiele ha³asu. Byæ mo¿e Miriam, jego siostra pomaga³a go uciszyæ, bawi¹c siê z nim. Trzeba by³o zag³uszyæ jego krzyki, poniewa¿ gdyby znaleli go Egipcjanie, by³by w wielkim niebezpieczeñstwie. Po trzech miesi¹cach
nie by³o to ju¿ mo¿liwe, ale Bóg da³ Jochebed inny plan.
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 2,3.)

(Umieæ kosz i wieko: MC6 i MC7, usuwaj¹c dziecko z ramion Jochebed.)
Smo³a i ¿ywica chroni³y kosz przed wdzieraniem siê wody do rodka.
Jochebed delikatnie w³o¿y³a do niego swojego syna. Na pewno ca³a rodzina
uca³owa³a dzieci¹tko zanim rzeka Nil zabra³a je i ukry³a w wysokiej przybrze¿nej trzcinie. Miriam sta³a w pewnej odleg³oci i obserwowa³a, co siê bêdzie
dzia³o.
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Scena 3
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rodzicom. Czu³ siê bardzo samotny i strasznie siê ba³ nowej szko³y. Naprawdê
potrzebowa³ jakiego przyjaciela.
Pamiêtacie obietnicê z ostatniej lekcji? Bóg nigdy nie opuci swoich dzieci. W tym tygodniu zobaczycie jak Bóg dotrzyma³ innej wspania³ej obietnicy.
On obieca³ daæ swoim dzieciom wszystko, czego potrzebuj¹.
Scena 1

(Umieæ figury MC1, MC3 i MC6-9: Jochebed, Miriam, dziecko w koszu i
sitowie.)
Jochebed ufa³a, ¿e Pan uratuje jej dziecko, ale serce i tak musia³o j¹ boleæ,
kiedy je opuszcza³a. By³o jednak co wspania³ego  Bóg siê troszczy³. Pan Bóg,
który jest tak potê¿ny i mocny, jest równie¿ troskliwy i pe³en mi³oci. On troszczy³ siê o to malutkie dziecko, troszczy³ siê o Jochebed i troszczy siê o Ciebie. Jest On zupe³nie inny ni¿ ten okrutny w³adca, jakim jest grzech, który przynosi tylko problemy, ból i mieræ. Bóg tak bardzo siê o ciebie troszczy, ¿e chce
Ciê wyzwoliæ od tego okrutnego w³adcy  grzechu. Jeli chcia³by porozmawiaæ ze mn¹ o uwolnieniu od grzechu, mo¿esz poczekaæ po spotkaniu. Usi¹d
w pierwszym rzêdzie, a ja bêdê wiedzia³, ¿e czekasz na spotkanie ze mn¹. Bêdziemy mogli razem spojrzeæ na to, co mówi S³owo Bo¿e.
Jakie dwa tysi¹ce lat temu urodzi³o siê inne dziecko. Mia³o ono ³ó¿ko tak
samo dziwne jak kosz, w którym Jochebed umieci³a swojego synka. Ten ch³opiec le¿a³ w ¿³obie, z którego normalnie karmi³o siê zwierzêta. A jednak by³ On
wiecznym synem Bo¿ym. Dlaczego Ten, który zawsze by³ z Ojcem urodzi³ siê
jako bezradne dziecko w stajni w Betlejem? Biblia mówi, ¿e sta³o siê tak, poniewa¿ Bóg kocha wiat. Jego jedyny Syn mia³ ¿yæ i umrzeæ zamiast grzeszników takich jak Ty i ja oraz powstaæ z martwych, ¿eby pokonaæ okrutnego w³adcê, jakim jest grzech. Tak, Bóg troszczy siê o Ciebie bardziej ni¿ potrafisz zrozumieæ i tak samo troszczy³ siê o Jochebed i jej malutkiego synka. Bóg chcia³
u¿yæ tego malutkiego dziecka ukrytego w sitowiu, ¿eby uwolniæ swój lud z rêki faraona. Jak to siê mia³o staæ?

(T³o zewnêtrzne  góry. Umieæ figury MC52 i MC53  Izraelitów.)
Lud izraelski strasznie potrzebowa³ wody. Up³ynê³y ju¿ trzy dni od czasu jak
przeszli przez Morze Czerwone. Ma³e dzieci p³aka³y, doros³ym by³o gor¹co, a
poza tym byli spragnieni. W gard³ach zasycha³o im z pragnienia.
Ze wszystkich stron otacza³y ich szare góry, które wygl¹da³y jak wielkie
ciany. Najwy¿szy szczyt mia³ oko³o 3000 metrów. Krok po kroku przemierzali ¿ó³te piaski i pojawiaj¹ce siê od czasu do czasu kamieniste cie¿ki poród gór.
Znaleli siê teraz w zupe³nie pustym, nieurodzajnym miejscu.
Podczas zimy wzd³u¿ tej górskiej cie¿ki bieg³ strumyk, ale teraz wygl¹da³
on jak jaka droga poród pustkowia.
Scena 2

(Umieæ figury MC31 i MC57-61: Izraelitów i Moj¿esza.)
Hurra! Bêdziemy piæ! wykrzyknêli Izraelici, kiedy odkryli wodê, jednak
po chwili okaza³o siê, ¿e by³a ona gorzka i nie mo¿na jej by³o spo¿ywaæ.
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Lekcja 6
Ludzie siê skar¿¹, a Bóg zaopatruje
Wskazówki dla nauczycieli:
Przeprowad lekcjê biblijn¹ w pierwszej po³owie Klubu Dobrej Nowiny.
Pod koniec spotkania przedstaw dwa studia przypadków. Na du¿ym klubie
z wystarczaj¹c¹ iloci¹ pomocników mo¿esz podzieliæ dzieci na mniejsze grupy w celu omówienia z nimi odpowiedzi na pytania.
Fragmenty Pisma wiêtego: 2 Moj¿eszowa 15,22-17,7
G³ówna prawda:
Bóg obiecuje daæ swoim dzieciom wszystko, czego
potrzebuj¹.
Zastosowanie:
Dla niezbawionych: Zaufaj Panu Jezusowi, ¿e zaspokoi
Twoj¹ najwiêksz¹ potrzebê  przebaczenie grzechu.
Dla zbawionych:
Ufaj, ¿e On bêdzie zaspokaja³ Twoje potrzeby.
Plan lekcji:
Dlaczego mnie tutaj przywielicie? GP
Izraelici bardzo potrzebuj¹ wody.
Mara  woda jest gorzka, ludzie siê skar¿¹.
Moj¿esz wo³a do Boga. Woda zostaje zamieniona w
s³odk¹. GP ZZ
Odpoczynek w Elim. GP ZZ
G³ód na pustyni. Ludzie siê skar¿¹. GP ZZ
Bóg mówi do ludu przez Moj¿esza i obiecuje daæ im
miêso oraz chleb. GP ZZ ZN
Punkt kulminacyjny: Przepiórki i manna
Zakoñczenie:
Bo¿y lud mo¿e ufaæ Bogu, ¿e zaspokoi wszystkie potrzeby. GP ZZ ZN
Pomoce wizualne: Figury MC57-67. Ponownie wykorzystasz figury
MC29, MC31, MC52 i MC53. Do wyboru t³o zewnêtrzne  góry i element D  woda.
Z³oty wiersz:
Rzymian 8,32 On, który nawet w³asnego syna nie
oszczêdzi³, ale go za nas wszystkich wyda³, jak¿e by nie
mia³ z nim darowaæ nam wszystkiego?

(Usuñ figurê MC1  Jochebed. Umieæ figury MC10-12: ksiê¿niczkê i jej
s³u¿¹ce.)
Kiedy Miriam przygl¹da³a siê koszykowi, nagle dobieg³ j¹ jaki ha³as. Us³ysza³a jakie g³osy i zastanawia³a siê, kto to móg³ byæ.
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿.2,5a.)
Dlaczego ksiê¿niczka przysz³a nad rzekê? Czy znajdzie tam dziecko?
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿.2,5b.)
Miriam musia³a wstrzymaæ oddech. Co siê teraz stanie?

Wstêp:
Rozwój wydarzeñ:

Wprowadzenie:
Dlaczego mnie tutaj przywielicie? Mam tego doæ! Nie znam tu nikogo.
Tam, gdzie wczeniej mieszkalimy by³o du¿o lepiej. Rafa³ skar¿y³ siê swoim

(Zamieñ figurê MC10 obrazkiem MC13. Zdejmij wieko z kosza.)
S³u¿¹ce otwar³y kosz, a w rodku znalaz³y p³acz¹ce dziecko.
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿.2,6b.)
Dzielna Miriam wysz³a ze swojej kryjówki i zbli¿y³a siê do ksiê¿niczki. Serce musia³o jej bardzo mocno biæ, ale Bóg da³ jej odwagê.
(Nauczycielu: Przeczytaj s³owa Miriam z 2 Moj¿.2,7.)
 Czy mam pójæ i zawo³aæ ci kobietê, mamkê hebrajsk¹, by ci karmi³a to
dziecko?
 Id! odpowiedzia³a ksiê¿niczka.
Czy to nie zadziwiaj¹ce? Ksiê¿na Egiptu mia³a trzymaæ ch³opca, którego jej
ojciec nakaza³ zabiæ. Bóg dzia³a³. Pan Bóg, który jest wiêkszy ni¿ faraon i ka¿dy inny w³adca mia³ plan uwolnienia swojego ludu z niewoli w Egipcie, a ten
ma³y ch³opiec by³ czêci¹ tego planu.
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Bóg da³ sposób, ¿eby nie musia³ ju¿ byæ niewolnikiem grzechu. Jego Syn,
Pan Jezus Chrystus, który nie pope³ni³ grzechu, zap³aci³ za Twój grzech, kiedy
umar³ na krzy¿u. On pokona³ tego okrutnego w³adcê  grzech. Wiemy o tym,
poniewa¿ Pan Jezus powsta³ z martwych i ¿yje na wieki.
Co musisz zrobiæ? Jeli chcesz, ¿eby Twoje serce by³o uwolnione z grzechu,
ale zdajesz sobie sprawê, ¿e nigdy nie bêdziesz móg³ sam siê uwolniæ, zwróæ siê
do Pana Jezusa. Zaufaj tylko Jemu. Tylko On mo¿e Ciê uratowaæ. W Jana 8,36
On powiedzia³: Jeli wiêc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi
bêdziecie.
Scena 4
(Usuñ figurê MC3.)
Miriam popêdzi³a do domu. Nie mia³a chwili do stracenia. Mo¿liwe, ¿e wo³a³a: Mamo, mamo, musisz natychmiast iæ nad rzekê. Dziecko jest bezpieczne. Bêdzie je trzymaæ ksiê¿niczka, ale chce, ¿eby kto siê nim opiekowa³. Pospiesz siê, pospiesz!
Jochebed pobieg³a z Miriam. Jej serce musia³o byæ pe³ne wdziêcznoci do
Boga. Jej synek by³ bezpieczny.

(Umieæ figury MC1 i MC3.)
To wszystko wygl¹da³o jak cudowny sen. Mo¿e Jochebed musia³a siê
uszczypn¹æ, ¿eby sprawdziæ, czy to dzieje siê naprawdê, ale nie ni³a. Bóg dzia³a³ i chocia¿ nie jest wykluczone, ¿e ksiê¿niczka zdawa³a sobie sprawê, kim mo¿e byæ Jochebed, powiedzia³a jej: We to dziecko i opiekuj siê nim dla mnie, a
ja bêdê Ci p³aci³a.
Syn Amrama i Jochebed by³ bezpieczny. Przez pewien czas bêdzie pod ich
opiek¹ i musz¹ zrobiæ wszystko, co w ich mocy, ¿eby nauczyæ go o jedynym
prawdziwym Bogu.
Jednak ani siê obejrzeli, a ju¿ nadszed³ czas, kiedy trzeba by³o go oddaæ
ksiê¿niczce i ch³opiec sta³ siê jej synem. Nada³a mu ona imiê Moj¿esz, poniewa¿ wyci¹gnê³a go z wody.
Co siê stanie z Moj¿eszem? Jak Bóg u¿yje go, ¿eby uwolniæ swój lud?
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6. Co powinny robiæ Bo¿e dzieci, kiedy pojawiaj¹ siê trudnoci? (dalej ufaæ
Panu)
7. W jaki sposób Izraelici zostali oddzieleni od ¿o³nierzy egipskich i ochronieni przed nimi? (Ob³ok wszed³ pomiêdzy nich.)
8. Jakie wskazówki Bóg przekaza³ Moj¿eszowi? (Mia³ wyci¹gn¹æ swoj¹ laskê
nad morzem.)
9. Co siê sta³o, kiedy Moj¿esz pos³ucha³ Pana? (Wody siê rozdzieli³y tworz¹c
drogê przez morze.)
10. Jak to mo¿liwe, ¿e Pan zrobi³ co takiego? (Wszelka moc nale¿y do Niego.)
11. Co siê sta³o z wojskiem egipskim, kiedy próbowa³o goniæ Izraelitów? (Runê³y na nich wody.)
12. Dlaczego dzieci Bo¿e nie musz¹ siê obawiaæ? (Bo¿a obietnica, ¿e zawsze
bêdzie z nimi nigdy nie zawiedzie.)

52 Moj¿esz wybrany wybawca

Moj¿esz wybrany wybawca 13
Kto jest Twoim panem? Pamiêtaj s³owa Pana Jezusa: Zaprawdê, zaprawdê
powiadam wam, ka¿dy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. (Jan 8,34) Czy
pragniesz byæ wolny? Mo¿esz. Dzisiaj mo¿esz ca³ym sercem zaufaæ Panu Jezusowi, ¿e zerwie pêta, w jakich szatan trzyma Twoje ¿ycie. Otrzymasz wtedy
przebaczenie i bêdziesz bezpieczny od kary, na jak¹ zas³uguje Twój grzech. Bêdziesz wolny, ¿eby s³u¿yæ Panu Jezusowi Chrystusowi, który odda³ za Ciebie
swoje ¿ycie. Pan Jezus powiedzia³: Jeli wiêc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi bêdziecie. (Jan 8,36)

(Umieæ MC56  Izraelitów z Moj¿eszem.)
Jednak w tym czasie wszyscy Izraelici byli ju¿ po drugiej stronie Morza
Czerwonego. Pan Bóg stoczy³ t¹ bitwê za nich. Zobaczyli moc swojego Boga i
przekonali siê, ¿e On zawsze bêdzie z nimi.
Czy mo¿esz powiedzieæ: Jestem dzieckiem Bo¿ym? Mo¿esz to uczyniæ,
je¿eli ufasz tylko Panu Jezusowi Chrystusowi, ¿e uratuje Ciê od grzechu i uwolni Ciê.
Czy mo¿esz powiedzieæ: nie muszê siê obawiaæ. Mo¿esz, je¿eli jeste Jego dzieckiem, poniewa¿ wtedy masz Bo¿¹ obietnicê: Nie porzucê ciê ani ciê
nie opuszczê. (Hebr.13,5)
wiadectwo
Niech pomocnik albo gospodarz opowie o tym jak przekona³ siê, ¿e Bóg jest
z nim w trudnej sytuacji.
Robótki rêczne
Zachêæ dzieci, które wyznaj¹ wiarê w Chrystusa do sporz¹dzenia kilku kopii z³otego wiersza (Hebr.13,5) i umieszczenia ich w ró¿nych miejscach, np. w
sypialni, tornistrze, pamiêtniku, na biurku.
Za ka¿dym razem, kiedy pojawi siê problem albo trudnoæ i ogarnie ciê pokusa lub strach, spójrz na ten wiersz i podziêkuj Bogu za to, ¿e jest z Tob¹.
Pytania do powtórki
1. W jaki sposób Bóg pokaza³ Izraelitom, ¿e jest z nimi zarówno w dzieñ, jak
i w nocy? (za pomoc¹ s³upa ob³oku za dnia i s³upa ognia w nocy)
2. Co Bóg obiecuje swoim dzieciom w Hebrajczyków 13,5? (Nie porzucê ciê
ani ciê nie opuszczê.)
3. Gdzie Bóg nakaza³ swojemu ludowi rozbiæ obóz? (w pobli¿u morza)
4. Co postanowi³ zrobiæ faraon po tym jak Izraelici opucili Egipt? (zebraæ najlepsze rydwany i ¿o³nierzy, aby ich goniæ)
5. W jaki sposób Izraelici pokazali, ¿e nie ufaj¹, i¿ Bóg im pomo¿e? (Skar¿yli
siê Moj¿eszowi.)

Studium przypadku
Luiza to ma³a omioletnia dziewczynka. Ka¿dego dnia myla³a sobie:
Zmieniê siê. Chcê byæ naprawdê dobra. Nie bêdê ju¿ k³amaæ, nie bêdê brzydko mówiæ ani siê z³ociæ. Luiza naprawdê chcia³a siê zmieniæ, ale bez wzglêdu na to jak bardzo siê stara³a, nigdy jej siê to nie udawa³o. Dlaczego? Luiza nie
mog³a przestaæ grzeszyæ, poniewa¿ nie by³a wolna. Grzech by³ jej w³adc¹. Potrzebowa³a kogo silniejszego ni¿ grzech, ¿eby j¹ uwolni³. Dok³adnie tak samo
jest z Tob¹.
Czy Luiza by³a zadowolona ze swojego zachowania?
Co próbowa³a robiæ?
Czy jej siê to udawa³o?
Dlaczego nie?
Czy widzia³a o tym, ¿e nie jest wolna?
Co Luiza potrzebowa³a us³yszeæ?
Pytania powtórkowe
1. Zacytuj Rzymian 3,23. (Gdy¿ wszyscy zgrzeszyli i brak im chwa³y Bo¿ej)
2. Czym jest grzech? (Grzech to niepos³uszeñstwo Bogu. Grzeszymy, kiedy robimy to, czego On zakazuje albo nie robimy tego, co Bóg mówi, ¿e powinnimy robiæ.)
3. Jakiego s³owa brakuje? Pan Jezus powiedzia³ : Ka¿dy, kto pope³nia grzech,
jest _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ grzechu? (niewolnikiem)
4. Jak nazywa³ siê naród, który by³ w niewoli egipskiej? (Izraelici)
5. Dlaczego król Egipski chcia³, ¿eby zabijano ch³opców izraelskich? (Faraon
obawia³ siê tego, ¿e jest tak wielu Izraelitów i gdyby wybuch³a wojna, mogliby oni walczyæ po stronie wroga.)
6. Kto by³ jedyn¹ osob¹ wystarczaj¹co siln¹, ¿eby uratowaæ Izraelitów od
okrucieñstwa faraona i uwolniæ ich? (Bóg)
7. Kto jest jedyn¹ osob¹ wystarczaj¹co siln¹, ¿eby uratowaæ nas od grzechu i
uwolniæ nas? (Bóg)
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8. Co zrobi³ Pan, ¿eby pokonaæ grzech i daæ grzesznikom sposób przebaczenia
i uwolnienia? (Bóg da³ swojego jedynego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, ¿eby umar³ zamiast grzeszników i poniós³ karê za ich grzech. )
9. Sk¹d wiemy, ¿e Pan Jezus pokona³ grzech i szatana, kiedy umar³ na krzy¿u?
(Powsta³ z martwych i ¿yje na wieki.)
10. Amram i Jochebed ufali Bogu, ¿e bêdzie chroni³ ich ma³ego synka. W jaki
sposób On tego dokona³? (Jego matka ukry³a go w koszu na rzece Nil i znalaz³a go ksiê¿niczka.)
11. Co zrobi³a Miriam, kiedy zobaczy³a, ¿e ksiê¿niczka znalaz³a jej brata w rzece? (Zaproponowa³a, ¿e znajdzie niañkê, która zaopiekuje siê dzieckiem dla
ksiê¿niczki.)
12. Co ksiê¿niczka powiedzia³a Jochebed, kiedy Miriam przyprowadzi³a j¹ do
niej? (¿e zap³aci jej a opiekowanie siê nad dzieckiem)
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waæ. Pamiêtaj, ¿e nie ma nic zbyt trudnego dla Pana, a On jest zawsze ze swoimi dzieæmi.

(Umieæ figurê MC55  Izraelitów.)
Izraelitom musia³o siê wydawaæ, ¿e ni¹, kiedy such¹ stop¹ przechodzili
przez Morze Czerwone. Ich Bóg to uczyni³. Jak wielki i potê¿ny jest ten Bóg!
Jeli uwierzy³e w Pana Jezusa, Twój Bóg jest tak samo potê¿ny dzisiaj, a
do tego zawsze jest z Tob¹.
Czy zdajesz sobie sprawê z tego, jak wiele Pan Jezus musia³ zap³aciæ, aby
móg³ wiedzieæ, ¿e Bóg jest z Tob¹ ca³y czas?
Biblia mówi, ¿e grzech oddziela od Boga. Zakrywa on przed nami Jego
twarz. Kiedy Pan Jezus wisia³ na krzy¿u, ca³y nasz grzech zosta³ z³o¿ony na
Niego. Wtedy zawo³a³: Bo¿e mój, Bo¿e, czemu mnie opuci³? Bóg nie móg³
patrzeæ na swojego ukochanego Syna, poniewa¿ poniós³ On karê, na któr¹ zas³u¿ylimy my. Pan Jezus prze¿ywa³ najokropniejszy ból ze wszystkich  ból
oddzielenia od Boga, po to, ¿eby ka¿dy kto Mu zaufa nigdy nie musia³ byæ od
Niego odrzucony.
Czy nie wspaniale jest wiedzieæ, ¿e Pan Jezus ¿yje? On zap³aci³ pe³n¹ cenê
za nasz grzech i ¿yje wiecznie.
Scena 4
(bez figur)
A co z wojskiem egipskim? Egipcjanie popêdzili za Izraelitami, ale Pan nie
by³ z nimi  by³ przeciwko nim. On spowodowa³ zamieszanie w ich szeregach,
przez co ko³a najlepszych rydwanów ugrzêz³y w b³ocie.
 Zawracamy i uciekamy od tych Izraelitów! Bóg walczy po ich stronie.
Moj¿esz nadal trzyma³ swoj¹ laskê wyci¹gniêt¹ nad Morzem Czerwonym, a
kiedy j¹ cofn¹³, wody morskie, które Bóg powstrzymywa³, aby Izrael móg³
przejæ, runê³y na armiê Egipsk¹, jej wozy i konie. Nie prze¿y³ tego ani jeden z
Egipcjan.
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 Nie obawiajcie siê. B¹dcie dzielni, a zobaczycie ratunek, który Pan wam
dzisiaj przyniesie. On bêdzie za was walczy³. Wy musicie tylko poczekaæ.
Ale jak to w ogóle by³o mo¿liwe, ¿eby Izraelici uszli ca³o wojsku faraona?
Przed nimi by³o morze, po obydwu stronach góry! Co mogli zrobiæ? Nic  tylko ufaæ Panu, który by³ z nimi. Pamiêtaj, ¿e nic nie jest zbyt trudne dla Pana.
Pos³uchajcie tego, co Moj¿esz powiedzia³ ludowi.
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 14:13a i 14a.)
Nie bójcie siê, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, ( ) Pan za was walczyæ bêdzie,
Scena 3
(Przesuñ ob³ok.)
Ob³ok, który podró¿owa³ przed nimi teraz wszed³ pomiêdzy nich a Egipcjan.
Sprawi³ on, ¿e wojsko egipskie porusza³o siê w ciemnoci, a dla Izraelitów nawet w nocy wieci³o wiat³o. Bóg by³ ze swoim ludem.
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Lekcja 2
Bóg powo³uje Moj¿esza
Wskazówki dla nauczycieli
Wybierz pieñ, która mówi o drodze zbawienia. W trakcie jej wyjaniania
poka¿ dzieciom, ¿e jeste osi¹galny i mo¿esz im udzieliæ porady
duszpasterskiej.
Przedstaw lekcjê biblijn¹ na pocz¹tku godziny nauczania, a pod koniec programu wykorzystaj pomys³ na powtórkê (Audycjê Radia Egipt).
Fragmenty Pisma wiêtego: 2 Moj¿. 2,10-4,18; Dz.Ap. 7,22-35; Hebrajczyków 11,24-27
G³ówna Prawda:
Bo¿a droga jest doskona³a.
Zastosowanie:
Dla niezbawionych: Jeli chcesz iæ Bo¿¹ drog¹, musisz
przyjæ do Boga przez Pana Jezusa Chrystusa, który jest
prawdziw¹ drog¹.
Dla zbawionych: W Bo¿ej mocy mo¿esz iæ doskona³¹
drog¹ dla Twojego ¿ycia.
Plan lekcji:
Wstêp:
Rozwój wydarzeñ:

(Umieæ figurê MC54  Moj¿esza. Umieæ element B  Morze Czerwone.)
Pan powiedzia³ Moj¿eszowi, ¿e ma wyci¹gn¹æ swoj¹ laskê nad morzem.
Nagle zerwa³ siê silny wiatr i rozdzieli³ wody, tworz¹c drogê porodku morza.
Po obydwu stronach piêtrzy³y siê ogromne ciany wody. Bo¿y lud nie by³ ju¿
uwiêziony. W cudowny sposób ich Bóg umo¿liwi³ im ucieczkê przed wojskiem
Egipcjan.
(Zamieñ element B na C.)
Jaki potê¿ny jest Bóg! A co ten wielki Bóg obiecuje swoim dzieciom? Nie
porzucê ciê ani ciê nie opuszczê. Wspaniale jest mieæ rodziców i przyjació³,
którzy siê o Ciebie troszcz¹, ale chocia¿ oni bardzo Ciê kochaj¹, nie mog¹ byæ
obok Ciebie w ka¿dej minucie ka¿dego dnia i w ka¿d¹ noc. Biblia mówi nam,
¿e Bóg nigdy nie pi. On ci¹gle strze¿e swoich dzieci.
(Nauczycielu: Przeczytaj Ps.121,4-5)
Oto nie drzemie ani nie zasypia stró¿ Izraela. Pan stró¿em twoim.
Nasi rodzice i przyjaciele staraj¹ siê ochroniæ nas przed ró¿nego rodzaju
problemami, ale czasami zdarzaj¹ siê rzeczy, których nie s¹ w stanie kontrolo-

Czy Bóg zapomnia³ o swoim ludzie?
Moj¿esz idzie mieszkaæ w pa³acu. GP ZN
Bóg przygotowuje go do s³u¿by. GP ZN
Moj¿esz zabija Egipcjanina.
Izraelita pyta: Czy mnie te¿ chcesz zabiæ? GP ZN
Moj¿esz ucieka od faraona.
Moj¿esz zatrzymuje siê u Jetry i jego rodziny.
Moj¿esz ¿eni siê z córk¹ Jetry i pracuje 40 lat. GP ZZ
P³on¹cy krzak. GP ZN ZZ
Bóg mówi Moj¿eszowi, ¿e ma wyprowadziæ Jego lud z
Egiptu. GP ZN ZZ
Moj¿esz t³umaczy siê.
Bóg daje Moj¿eszowi znaki: laskê, tr¹d i zamienianie
wody w krew. GP ZN
Punkt kulminacyjny: Bóg jest z³y na Moj¿esza.
Zakoñczenie:
Bóg odpowiedzia³ na wszystkie pytania Moj¿esza. Teraz musi on pójæ do Egiptu. GP ZN ZZ
Pomoce wizualne: Figury MC14-26. Jeszcze raz skorzystasz tak¿e z figur
MC1, MC10 i MC12. T³o zewnêtrzne lub wnêtrze pa³a-
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Z³oty wiersz:

cu do wyboru.
Droga Bo¿a jest doskona³a
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 (2 Samuelowa 22,31)

Wprowadzenie:
Bóg o nas zapomnia³!
Czy nie tak myleli sobie Izraelici? Czy On nie chce wyprowadziæ ich z
Egiptu, skoro faraon tak okropnie ich traktuje? Czy Bóg zapomnia³ o swoim ludzie? Nigdy! Bóg uwolni swój lud, ale w swoim czasie i na swój sposób. Jego
S³owo mówi nam: Droga Bo¿a jest doskona³a  (2 Sam. 22,31)
Kto pamiêta, co siê sta³o z malutkim ch³opczykiem ukrytym w sitowiu przy
brzegu Nilu?
Komu zap³acono za opiekowanie siê tym dzieckiem?
Kiedy nadszed³ czas, gdy mia³ on iæ mieszkaæ z ksiê¿niczk¹ w pa³acu, jego
rodzina musia³a byæ bardzo zasmucona, ale jednoczenie wdziêczna za sposób,
w jaki Bóg u¿y³ ksiê¿niczki, aby mu uratowaæ ¿ycie. Pamiêtacie, co mówi 2
Sam. 22,31? Droga Bo¿a jest doskona³a 
Na d³ugo zanim urodzi³ siê Moj¿esz Bóg obieca³ pos³aæ kogo, kto uwolni
ludzi od niewoli grzechu.
Czy wiecie czym jest grzech?
Ilu ludzi zgrzeszy³o przeciwko Bogu?
Co siê dzieje z tymi, którzy nie s¹ uwolnieni od grzechu?
Scena 1

(Wnêtrze pa³acu. Umieæ figury MC1, MC10, MC12 i MC14  Jochebed,
Moj¿esza, ksiê¿niczkê i s³u¿¹c¹.)
Widzicie jak wa¿ne by³o to, ¿eby Bóg pos³a³ jakiego Zbawiciela? Pytanie
brzmia³o: kiedy? Mija³y setki lat i nic! Tysi¹ce lat  dalej nic! Czy Bóg zapomnia³? To niemo¿liwe. Mo¿e zmieni³ zdanie? Nie! Biblia mówi nam, ¿e we w³aciwym czasie Bóg pos³a³ swojego Syna, ¿eby by³ Zbawicielem (Galacjan 4,4).
To by³a doskona³a Bo¿a droga i tak samo  równie¿ w najw³aciwszym czasie
 Bóg chcia³ uwolniæ swój lud z niewoli w Egipcie.

W miêdzyczasie Bo¿y lud rozbi³ obóz w pobli¿u morza. Tam zaprowadzi³
ich Pan. Musieli siê tam czuæ tak dobrze  podró¿owali do kraju, który Bóg
obieca³ im na w³asnoæ.
Nagle wszystko siê zmieni³o! Czy¿by s³yszeli têtent kopyt setek koni? Czy¿by to co widzieli to tumany kurzu wzbijanego przez ogromn¹ pêdz¹c¹ w ich kierunku armiê? Mo¿liwe, ¿e wród pustynnej ciszy s³yszeli nawet krzyki egipskich wojowników.
Izraelici byli przera¿eni. Znaleli siê w pu³apce! Po dwóch stronach mieli
góry, a przed sob¹ morze. Wygl¹da³o na to, ¿e nie umkn¹ wojsku faraona. W panice zwrócili siê przeciwko Moj¿eszowi.
 Dlaczego nam to zrobi³e? Moglimy umrzeæ w Egipcie. Dlaczego wyprowadzi³e nas na pustyniê, ¿ebymy tu pomarli?
Czy wydawa³o im siê, ¿e kiedy ju¿ wyjd¹ z Egiptu nie bêd¹ napotykali na
¿adne trudnoci ani niebezpieczeñstwa? Czy Ty tak¿e mylisz, ¿e gdy zaufasz
Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi wszystko bêdzie ³atwe? Czy s¹dzisz, ¿e Bóg zabierze Twoje problemy? Nie, On tego nie obiecuje. Tak d³ugo
jak jeste na tym wiecie, bêdziesz mia³ problemy. Czy mylisz, ¿e Twój stary
w³adca - grzech da Ci spokój? Mo¿esz byæ pewien, ¿e próbuj¹c ¿yæ dla Boga, a
nie dla grzechu napotkasz na pokusy, w¹tpliwoci i problemy. Byæ mo¿e stanie
siê co takiego, co sprawi, ¿e tak jak Izraelici powiesz: Lepiej mi by³o wczeniej  by³o mi wtedy ³atwiej.
Szczepan tak w³anie siê czu³. Zanim zaufa³ Panu Jezusowi jako swojemu
Zbawicielowi nale¿a³ do gangu i w szkole zawsze pakowa³ siê w problemy. Razem z innymi bi³ m³odsze dzieci i utrudnia³ ¿ycie niektórym nauczycielom. Na
pocz¹tku czu³ siê z tym dobrze, ale Bóg zacz¹³ dzia³aæ w jego ¿yciu i pokazywaæ mu, jaki jest grzeszny. W koñcu Szczepan poprosi³ o przebaczenie i zaufa³
Panu Jezusowi. Jego ¿ycie siê zmieni³o. Nie nale¿a³ ju¿ do gangu i próbowa³ naprawiæ czêæ z³a, które wyrz¹dzi³ innym. Na pocz¹tku inni cz³onkowie jego
bandy tylko siê miali. Szczepan chyba chce iæ na ksiêdza mówili i wydawa³o im siê, ¿e to nie bêdzie d³ugo trwa³o, ¿e nied³ugo Szczepan wróci do nich.
Ale kiedy to siê nie wydarzy³o, ich nastawienie siê zmieni³o. Okaza³o siê, ¿e
sam Szczepan zosta³ ich ofiar¹.
Jak mylicie, jak siê teraz czu³? Czy Pan go opuci³? Sk¹d o tym wiecie?
Czy lepiej by mu by³o, gdyby nigdy nie zaufa³ Panu Jezusowi Chrystusowi? Jak¹ radê bycie mu dali?
(Nauczycielu: Zachêcaj dzieci do udzielenia odpowiedzi na podstawie tego,
czego dot¹d siê nauczy³y.)
Czy¿by Izraelici tak szybko zapomnieli, co Pan dla nich zrobi³? To On ich
uwolni³. On te¿ obieca³ im now¹ ziemiê. On by³ z nimi!
Moj¿esz powiedzia³:
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Ludzie widzieli, ¿e Pan by³ z nimi i nie opuci ich.
Dzisiaj Bóg nie pojawia siê w s³upie ob³oku ani ognia, ale jeli jeste Jego
dzieckiem, mo¿esz byæ tak samo pewien, ¿e jest z Tob¹. Dlaczego? Kiedy zaufa³e Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, Jego Duch wiêty przyszed³
zamieszkaæ w Twoim ¿yciu. Duch wiêty przekonuje Ciê, ¿e Pan jest z Tob¹.
On daje Ci pokój w sercu i pewnoæ, ¿e jeste Bo¿ym dzieckiem. Pamiêtaj jednak, ¿e grzech nie chce Ciê puciæ i szatan mo¿e daæ Ci w¹tpliwoci, czy Bóg
naprawdê jest z Tob¹. Bóg da³ Ci swojego Ducha i swoje S³owo, w którym zawarte s¹ obietnice, które nigdy nie zawodz¹. On mówi: Nie porzucê ciê ani ciê
nie opuszczê. Mo¿e czasami nie bêdziesz siê czu³ tak, jakby Bóg by³ z Tob¹,
ale masz Jego obietnicê. Ufaj Mu.
Ob³ok i ogieñ pokazywa³y Izraelowi, ¿e Bóg by³ z nimi, a tak¿e prowadzi³y
ich drog¹, któr¹ On chcia³, ¿eby szli. Chocia¿ byli tylko 150 kilometrów od
miejsca, do którego mieli dojæ, Bóg poprowadzi³ ich inn¹ drog¹, aby nie musieli przechodziæ przez tereny wrogów.
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Chocia¿ Izraelici o tym nie wiedzieli, ten którego Bóg mia³ zamiar u¿yæ, ¿eby wyprowadziæ ich z Egiptu by³ przygotowywany do tego wa¿nego zadania.
Czy mo¿ecie uwierzyæ w to, ¿e jego przygotowania mia³y miejsce w pa³acu faraona! Bóg wybra³ Moj¿esza, ¿eby wyprowadzi³ Izraelitów z Egiptu i wychowywa³ go jako syna córki faraona! Czy przyszed³by Wam do g³owy taki plan?
Bóg mówi nam, ¿e Jego drogie nie s¹ naszymi drogami i to prawda. Jego drogi
s¹ o wiele lepsze, s¹ doskona³e. Bo¿a droga dla Twojego ¿ycia jest równie¿
doskona³a.
Scena 2

Scena 2

(Na dodatkowej podk³adce umieæ figury MC33 i 37: króla i jego
dowódców.)
Ale powróæmy na chwilê do Egiptu. Czy król ci¹gle by³ pogr¹¿ony w smutku z powodu mierci swojego syna i innych dzieci, które umar³y w rodzinach
Egipcjan? Byæ mo¿e, ale z pewnoci¹ bardzo nie podoba³o mu siê tak¿e to, ¿e
straci³ swoich niewolników, Izraelitów.
(Usuñ figury MC33 i MC37.)
Faraon szybko zgromadzi³ armiê i 600 najlepszych rydwanów. W ka¿dy z
nich zaprzêgano szeæ koni, a powozi³o go dwóch ¿o³nierzy. Jeden z nich kierowa³ powozem, podczas gdy drugi by³ uzbrojony w miecz i tarczê. Król i jego
rydwan musieli znajdowaæ siê na czele armii, kiedy udawali siê w pocig za
Izraelitami.

(T³o zewnêtrzne. Umieæ figurê MC15  Moj¿esza.)
¯ycie Moj¿esza ró¿ni³o siê bardzo od ¿ycia innych m³odych Izraelitów.
Ubiera³ siê jak ksi¹¿ê, otrzyma³ najlepsze wykszta³cenie. Czy kiedykolwiek pomyla³ o swoim ludzie, który cierpia³ jako niewolnicy? Kiedy patrzy³ jak Egipcjanie oddawali czeæ fa³szywym bogom, czy myla³ o tym, czego rodzice uczyli go na temat jedynego prawdziwego Boga?
Moj¿esz domyla³ siê, ¿e Bóg mia³ o wiele wa¿niejszy plan dla niego ni¿ bycie ksiêciem Egiptu.
Czy wiesz, jaki plan Bóg ma dla Ciebie? Biblia mówi, ¿e On chce, ¿eby Go
zna³ i kocha³, ale mówi ona tak¿e, ¿e grzech w Twoim ¿yciu wchodzi pomiêdzy
Ciebie i Boga. Zadziwiaj¹ce jest to, ¿e Bóg znalaz³ sposób na przebaczenie
grzechu, oraz na to, ¿eby Jego pozna³. Jana 14,6 pokazuje Bo¿¹ drogê. Jezus
powiedzia³: Ja jestem droga ( ) nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze
mnie. Pan Jezus Chrystus jest tym, którego Bóg obieca³ pos³aæ jako Zbawiciela. Tylko On mo¿e Ciê uwolniæ od grzechu, który rz¹dzi w Twoim ¿yciu, tak ¿eby móg³ znaæ Boga, kochaæ Go i s³u¿yæ Mu.
Czy chcia³by iæ Bo¿¹ drog¹? Pamiêtaj o tym, ¿e Bo¿a droga jest
doskona³a.
Moj¿esz chcia³ iæ Bo¿¹ drog¹. Biblia mówi, ¿e postanowi³ byæ pos³uszny
Bogu. Nie chcia³ ju¿ d³u¿ej byæ nazywany synem córki króla.
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Z³oty wiersz:

Hebrajczyków 13,5b Nie porzucê ciê ani ciê nie
opuszczê.

Scena 1

(Umieæ figury MC16 i MC17  Izraelitê i Egipcjanina.)
Moj¿esz chcia³ pomóc swojemu ludowi. Biblia mówi, ¿e kiedy pewnego razu przechodzi³ ko³o pola, na którym Izraelici ciê¿ko pracuj¹c wyrabiali ceg³y,
zobaczy³ jak jeden z nich jest bity przez Egipcjanina. Ogarnê³a go taka z³oæ, ¿e
zabi³ tego Egipcjanina i s¹dz¹c, ¿e nikt tego nie widzia³, ukry³ cia³o w piasku
pustynnym.

(Zamieñ figurê MC16 na MC18.)
Nastêpnego dnia Moj¿esz zobaczy³ dwóch cz³onków swojego narodu walcz¹cych ze sob¹. Prosi³ ich, ¿eby tego nie robili, ale jeden z nich zapyta³: Kto
Ciê ustanowi³ w³adc¹ i sêdzi¹? Chcesz mnie zabiæ tak samo jak Egipcjanina?
Moj¿esz chcia³ pomóc tym mê¿czyznom, ale oni go odrzucili. Poza tym bardzo siê obawia³. Co by by³o, gdyby faraon us³ysza³, ¿e zabi³ Egipcjanina?
Biblia mówi nam o jeszcze jednej osobie, która by³a odrzucona przez ludzi,
którym próbowa³a pomóc. Wiêkszoæ przywódców ¿ydowskich nie chcia³a
przyj¹æ do wiadomoci tego, ¿e Pan Jezus by³ pos³anym przez Boga Zbawicielem. Na pocz¹tku wielu prostych ludzi posz³o za Panem Jezusem, ale kiedy
przys³uchali siê Jego nauczaniu, zdali sobie sprawê, ¿e droga, któr¹ ich prowadzi nie jest ³atwa i odwrócili siê od Niego. Pewnego okropnego dnia Pana Jezusa przyprowadzono przed t³um w Jerozolimie. Pi³at, którego Rzymianie ustanowili rz¹dc¹ (albo namiestnikiem) Judy, powiedzia³ do ludu: Oto wasz król! Co
na to odpowiedzia³ t³um?
(Nauczycielu: Przeczytaj Jana 19,15a.)

(T³o zewnêtrzne  góry. Umieæ figury MC52 i MC53  Izraelitów.)
Nareszcie wolni! Bóg wyprowadzi³ swój lud z Egiptu. Ponad dwa miliony
Izraelitów: mê¿czyzn, kobiet i dzieci opuci³o ten kraj pod os³on¹ nocy. Ale co
dalej? Bóg ich uwolni³, ale dok¹d maj¹ pójæ? Jak siê tam dostaæ?
Bóg pokaza³ swojemu ludowi wielk¹ moc jeszcze kiedy byli w Egipcie. Widzieli oni okropny s¹d, który spad³ na Egipcjan, podczas gdy oni dowiadczyli
Bo¿ej mi³oci. Teraz mieli siê wiêcej dowiedzieæ o swoim Bogu. On wyprowadzi³ ich z Egiptu i obieca³ im nowy kraj, a tak jak obieca³, tak te¿ uczyni. Naucz¹ siê, ¿e ich Bóg jest zawsze z nimi. On ich nigdy nie opuci.
Czy poprosi³e Pana Jezusa Chrystusa, ¿eby by³ Twoim Zbawicielem i Panem? Jeli tak, to jeste wolny. Grzech ju¿ nie jest Twoim w³adc¹ i jeste uratowany od kary, na któr¹ zas³ugujesz z powodu Twojego grzechu. Ale czy wiesz
o tym, ¿e inna obietnica, jak¹ Bóg ma dla Ciebie to: Nie porzucê ciê ani ciê nie
opuszczê. (Hebr.13,5b)?
Nie mog³e sam siebie uratowaæ. Móg³ to zrobiæ tylko Pan. Podobnie nie
mo¿esz sam ¿yæ jako chrzecijanin  w tym te¿ Go potrzebujesz. Tak samo jak
On by³ ze swoim ludem  z Izraelitami, tak bêdzie i z Tob¹ na ka¿dym kroku
Twojej podró¿y przez ¿ycie. Jego obietnica to: Nie porzucê ciê ani ciê nie
opuszczê.
Mo¿e zastanawiasz siê nad tym, sk¹d mo¿esz wiedzieæ, ¿e Pan jest z Tob¹.
Sk¹d wiedzia³ o tym Izrael?
(Umieæ element t³a A  ob³ok.)
Kiedy nadszed³ poranek, zauwa¿yli dziwny s³up ob³oku. Biblia mówi, ¿e by³
w nim Pan. W nocy natomiast ob³ok ten zamienia³ siê w s³up ognia, który
owietla³ im drogê. Pos³uchajcie tego, co mówi S³owo Bo¿e.
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 13,22.)
Nie ustêpowa³ sprzed ludu s³up ob³oku w dzieñ ani s³up ognia w nocy.
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Lekcja 5
Zwyciêskie przejcie
Wskazówki dla nauczycieli
Nauczanie tej lekcji jest skierowane w wiêkszoci do dziecka zbawionego.
Wa¿ne jest wiêc, aby wykorzystaæ inne czêci programu w celu przekazania
nauczania dziecku niezbawionemu i zakomunikowania swojej gotowoci do
udzielenia porady duszpasterskiej. Mo¿esz na przyk³ad odnieæ siê do poprzedniej lekcji i skorzystaæ z piosenki Zap³at¹ za grzech jest mieræ.
Lekcja omawia rolê Ducha wiêtego w udzielaniu pewnoci zbawienia. Aby
przypomnieæ dzieciom osobê i dzie³o Ducha wiêtego, wprowad refren piosenki: Bóg zbawi³ mnie
Lekcja zawiera ilustracjê  historiê ch³opca o imieniu Szczepan, po której
nastêpuje kilka pytañ. Powiêæ trochê czasu na uzyskanie odpowiedzi i omówienie ich.
Po dyskusji byæ mo¿e bêdziesz musia³ zadaæ jeszcze kilka pytañ, aby wróciæ do historii, np.:
Co sprawi³o, ¿e Izraelici tak bardzo siê bali?
Czy lepiej by im by³o, gdyby zostali w Egipcie?
O czym musieli pamiêtaæ?
Fragmenty Pisma wiêtego: 2 Moj¿eszowa 13,17-15,21
G³ówna prawda:
Bóg nigdy nie porzuci swoich dzieci.
Zastosowanie:
Dla zbawionych: Ufaj, ¿e On jest ca³y czas z Tob¹.
Plan lekcji:
Wstêp:
Rozwój wydarzeñ:

Nareszcie wolni!
Bóg prowadzi lud do nowego kraju. GP ZZ
S³up ob³oku i ognia GP ZZ
Faraon przygotowuje siê do bitwy.
Izraelici boj¹ siê i obwiniaj¹ Moj¿esza. BP ZZ
Ob³ok okrywa Egipcjan ciemnoci¹.
Wody siê rozdzielaj¹ i lud przechodzi. GP ZZ ZN
Zamêt wród Egipcjan.
Punkt kulminacyjny: Morze zamyka siê nad nimi.
Zakoñczenie:
Lud jest bezpieczny. GP ZZ
Pomoce wizualne: Figury M52-56. Ponownie wykorzystasz figury MC33 i
MC37. Elementy t³a A, B, C i D na flaneli. Opcjonalnie
t³o zewnêtrzne  góry.
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 Precz, precz, ukrzy¿uj go!
Pan Jezus, jedyny Syn Bo¿y, zgodzi³ siê na to wszystko, ¿eby uratowaæ grzeszników takich jak Ty i ja. On wiedzia³, ¿e to jest Bo¿a droga. Musia³ cierpieæ
i umrzeæ na miejscu grzeszników, a trzeciego dnia zmartwychwstaæ.
Bóg nie wymaga od Ciebie, ¿eby cierpia³ karê, na któr¹ zas³ugujesz za swój
grzech, ale Jego drog¹ dla Ciebie jest zaufanie temu, który cierpia³ i umar³ zamiast Ciebie. Jego droga dla Ciebie dzisiaj to odwrócenie siê od tych rzeczy,
które Mu siê nie podobaj¹, zwrócenie siê do Pana Jezusa Chrystusa i ufanie tylko Jemu jako swojemu Zbawicielowi i Panu.
Bóg nie mówi, ¿e Jego droga jest prosta, ale jest ona doskona³a. Bo¿a droga
dla Moj¿esza te¿ nie by³a ³atwa. Kiedy faraon us³ysza³, ¿e zabi³ on Egipcjanina,
rozkaza³, ¿e nale¿y go ukaraæ mierci¹. Dlatego nie mia³ on wyboru: musia³
uciekaæ.
Scena 3

(Umieæ figury MC19-MC23  Moj¿esz przy studni w ziemi midiañskiej, córki Jetry, pasterze i owce.)
Moj¿esz przemierzy³ pustyniê i góry, a¿ w koñcu dotar³ do bezpiecznego
miejsca. Zmêczony i spragniony przyby³ do studni w ziemi Midianitów. Zauwa¿y³ jak jakie dziewczêta próbuj¹ daæ owcom wody, ale z³oliwi pasterze przepêdzaj¹ je od studni, wiêc pomóg³ tym dziewczêtom.
Kiedy te m³ode kobiety powróci³y do domu, ich ojciec zapyta³: Dlaczego
wróci³ycie dzisiaj o wiele wczeniej ni¿ zwykle?
Kiedy Jetro us³ysza³, co siê sta³o, pos³a³ po Moj¿esza i ugoci³ go w swoim
domu. Po pewnym czasie da³ mu jedn¹ ze swoich córek za ¿onê, a Moj¿esz pracowa³ dla swojego tecia.
Tak minê³o 40 lat. Przez pierwsze czterdzieci lat swojego ¿ycia Moj¿esz
by³ ksiêciem. Przez nastêpne czterdzieci pracowa³ jako pasterz. Jak mylicie,
czy jego myli czasami wraca³y do Egiptu i jego ludu, który ci¹gle by³ w niewoli? Nawet jeli tak, to nie by³ to jego problem.
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Ale Pan Bóg patrzy³ na to inaczej. Czterdzieci lat w pa³acu by³o czêci¹ Jego planu dla Moj¿esza tak samo jak czterdzieci lat dogl¹dania owiec na pustyni. Bóg przygotowywa³ Moj¿esza do wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu.
Jeli pozna³e Boga przez Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, mo¿esz byæ
pewien, ¿e Bóg przeprowadza swój doskona³y plan dla Twojego ¿ycia. W planie tym bêdzie On u¿ywa³ chwil dobrych i trudnych, tak samo jak by³o w ¿yciu
Moj¿esza.

(Umieæ figury MC20, MC21, MC24 i MC25  Moj¿esza, laskê i owce.)
Pewnego dnia Moj¿esz zaprowadzi³ owce na trawiaste miejsce na górze Synaj. Nagle z jednego z krzaków buchnê³y p³omienie ognia.

(Umieæ figurê MC26  p³on¹cy krzak.)
P³omienie te by³y prawdziwe, a jednak krzak siê nie spala³.
Moj¿esz przygl¹da³ siê mu. Co siê dzia³o? Nie wiedzia³ on wtedy, ¿e ogieñ
jest znakiem obecnoci Boga. Pomyla³ sobie: Podejdê nieco bli¿ej, ¿eby lepiej
siê temu przypatrzeæ.
 Moj¿eszu, Moj¿eszu. Dobieg³ go g³os, ale nie by³o nikogo, do kogo móg³by on nale¿eæ.
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 3,4 i zachêæ dzieci do udzielenia odpowiedzi na pytanie, kto wypowiedzia³ te s³owa.)
Co Pan powiedzia³ Moj¿eszowi?
(Nauczycielu: Przeczytaj rozmowê bezporednio z Biblii albo popro dziecko, które dobrze czyta, ¿eby to zrobi³o.)
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8. Co musisz zrobiæ, ¿eby byæ uratowanym od Bo¿ej kary za swój grzech? (Zaufaj, ¿e tylko Pan Jezus mo¿e Ciê uratowaæ. Jego krew zosta³a przelana, ¿eby zap³aciæ za Twój grzech.)
9. Co w naszej lekcji wydarzy³o siê o pó³nocy? (Bóg zrobi³ to, co obieca³  zgin¹³ ka¿dy pierworodny syn Egipcjan oraz pierworodne ich byd³a.)
10. Faraon pos³a³ po Moj¿esza i Aarona. Co im powiedzia³? (Idcie! Opuæcie
mój lud. Zabierzcie swoje dzieci, stada i trzody.)
11. Co Egipcjanie dawali Izraelitom? (srebro, z³oto i ubrania)
12. Co mówi Jana 8,36? (Jeli wiêc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi bêdziecie.)
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Scena 7

(Umieæ figury MC52 i 53  Izraelitów.)
Izraelici otrzymali srebro, z³oto i szaty. Egipcjanie dawali im wszystko, o co
prosili, a nawet wiêcej, ¿eby tylko pozbyæ siê ich z kraju. Tak bardzo siê bali.
B³agali Izraelitów, ¿eby sobie poszli, obawiaj¹c siê, ¿e wszyscy zgin¹.
Izraelici wyruszyli tak szybko, ¿e nie zd¹¿yli nawet upiec chleba, który
przygotowywali, wiêc zabrali ze sob¹ niewypieczone ciasto.
Opuszczali Egipt. Wychodzili z niewoli. Byli wolni i bezpieczni.
Dziewczynki i ch³opcy, wecie do siebie to ostrze¿enie! Bóg, który tak bardzo kocha wiat, ¿e da³ swojego jedynego Syna, aby umar³ za grzeszników, nie
mo¿e patrzeæ na grzech przez palce. Grzech, który kontroluje Twoje ¿ycie sprawi, ¿e spadnie na Ciebie Bo¿y s¹d, chyba ¿e zwrócisz siê do Pana Jezusa Chrystusa. B¹d taki jak Izraelici  nie ma czasu do stracenia. Ju¿ dzisiaj przyjd do
jedynej osoby, która mo¿e Ciê uratowaæ i uwolniæ.
W nim mamy odkupienie (wyzwolenie z niewoli) przez krew jego, odpuszczenie grzechów, wed³ug bogactwa ³aski jego, (Efez.1,7)
Pytania do powtórki:
1. Co Bóg nakaza³, ¿eby Moj¿esz i Aaron powiedzieli królowi? (Wypuæ mój
lud!)
2. Jaka by³a odpowied faraona? (Kim jest Pan? Nie wypuszczê Izraela.)
3. Wymieñ trzy okropne plagi z tych, które Pan zes³a³ na Egipt. (dziewiêæ plag:
przemienienie wody w krew, ¿aby, komary, muchy, choroby byd³a, wrzody na
ciele Egipcjan i ich zwierz¹t, grad, szarañcza i ciemnoæ).
4. Jakie ostatnie ostrze¿enie otrzyma³ król? (Ka¿dy pierworodny syn Egipcjan
i pierworodne ich zwierz¹t umr¹.)
5. W jaki sposób Izraelici zostali ochronieni przed okropnym s¹dem, jaki spad³
na Egipcjan? (krew baranka na odrzwiach ka¿dego izraelskiego domu)
6. Jakiego baranka nale¿a³o zabiæ? (takiego, który nie mia³ ¿adnej skazy)
7. Dlaczego baranki te przypominaj¹ nam o panu Jezusie? (bezgrzeszny Baranek Bo¿y, który umar³, ¿eby uratowaæ grzeszników)
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2 Moj¿. 3,5: Nie zbli¿aj siê tu! Zdejm z nóg sanda³y swoje, bo miejsce, na
którym stoisz, jest ziemi¹ wiêt¹.
2 Moj¿. 3,6a: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg
Jakuba.
Jak siê poczu³ Moj¿esz? Pos³uchajcie.
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 3,6b i znowu zachêæ dzieci do odpowiedzi
na pytanie.)
Wtedy Moj¿esz zakry³ oblicze swoje, ba³ siê bowiem patrzeæ na Boga.
Moj¿esz mia³ racjê, ¿e obawia³ siê Boga. Przecie¿ On jest tak wielki i
potê¿ny!

(Zast¹p figurê MC24 figurami MC25 i MC27 - Moj¿eszem i lask¹. Uwa¿aj
na przerywan¹ liniê po prawej stronie s³u¿¹c¹ umieszczaniu i wyjmowaniu
laski.)
Czasami dzieci ¿artuj¹ sobie na temat Boga, miej¹ siê z tego, co mówi Biblia i namiewaj¹ siê z tych, którzy kochaj¹ Boga. Kto by potrzebowa³ Boga.
Bez Niego mo¿emy sobie ¿yæ tak jak chcemy. Biblia mówi, ¿e tacy ludzie s¹
g³upcami i pewnego dnia bêd¹ odpowiadaæ przed Bogiem za sposób, w jaki
prze¿yli swoje ¿ycie.
Biblia mówi równie¿, ¿e Ci, którzy boj¹ siê Boga, s¹ m¹drzy. Moj¿esz by³
m¹dry - ba³ siê Boga i s³ucha³ Jego g³osu.
Pan powiedzia³: Izraelici cierpi¹ w Egipcie. Uratujê ich z rêki Egipcjan i
wyprowadzê z ich kraju. Wybra³em Ciebie, ¿eby uda³ siê tam i wyprowadzi³
ich.
Jak mylicie, co odpowiedzia³ Moj¿esz?
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 3,11.)
Kim¿e jestem, bym mia³ pójæ do faraona i wyprowadziæ synów izraelskich
z Egiptu?
Pamiêtacie? Kiedy Moj¿esz by³ m³odym ksiêciem w Egipcie, wydawa³o mu
siê, ¿e jest wystarczaj¹co silny, aby pomóc swojemu ludowi. Teraz zda³ on sobie sprawê z tego, jaki jest s³aby, ale musia³ siê nauczyæ jeszcze czego. Pos³uchaj s³ów Boga:
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(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 3,12a.)
Bêdê z tob¹.
Moj¿esz nigdy nie by³by w stanie uwolniæ Izraelitów zanim nie zrozumia³,
¿e mo¿e wyprowadziæ ich z Egiptu tylko w Bo¿ej sile. Taka by³a Bo¿a droga.
A co z Tob¹? Czy nauczy³e siê, ¿e nigdy nie mo¿esz siê uwolniæ od grzechu o w³asnych si³ach? Jeli tak, to dobrze, ale teraz musisz siê przekonaæ jak
wielki jest Bóg. Bo¿a droga dla Ciebie to nie poleganie na sobie samym, ale na
Panu Jezusie Chrystusie. Tylko On mo¿e siê zaj¹æ grzechem w Twoim ¿yciu.
Tylko On ma moc Ciê uwolniæ. Tylko wtedy, kiedy przyjmiesz Go jako Zbawiciela i Pana Twojego ¿ycia, bêdziesz móg³ iæ drog¹, któr¹ Bóg pokazuje Ci w
swoim S³owie, w Biblii.
Jednak pomimo s³ów Boga, Moj¿esz nie by³ pewien, ¿e powinien pójæ Bo¿¹ drog¹.
Moj¿esz zapyta³: Co mam powiedzieæ, kiedy pójdê do Izraelitów, a oni zapytaj¹ mnie, kto mnie pos³a³?
Bóg powiedzia³: Jestem, który jestem. Powiedz ludziom, ¿e Jestem pos³a³ Ciê do nich. Powiedz im, ¿e jestem Bogiem ich przodków: Abrahama, Izaaka i Jakuba.
Jak mylicie, jak teraz poczu³ siê Moj¿esz?
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 4,1.)
A je¿eli nie uwierz¹ mi i nie us³uchaj¹ mnie, lecz powiedz¹: Pan nie objawi³ siê tobie?
Wygl¹da na to, ¿e Moj¿esz po prostu nie chcia³ iæ. Bóg by³ dla niego bardzo cierpliwy i da³ mu trzy znaki, których móg³ u¿yæ, ¿eby przekonaæ Izraelitów, ¿e to On go pos³a³. Pos³uchajcie uwa¿nie i postarajcie siê odnaleæ te znaki.
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 4,3.4.6.7 i 9.)
Jakie to by³y znaki?

(Usuñ figurê MC25  laskê. Umieæ figurê MC28 wê¿a.)
Laska Moj¿esza zamieni³a siê w wê¿a.
Rêka Moj¿esza pokry³a siê tr¹dem  okropn¹ chorob¹, która niszczy³a skórê.
Woda z rzeki Nil zamieni³a siê w krew.
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Co siê sta³o z jego krwi¹?
Kiedy Pan Jezus Chrystus umar³ na krzy¿u, Jego cenna krew zap³aci³a za nasze zbawienie od kary, na któr¹ zas³ugujemy i wyzwolenie spod kontroli szatana oraz grzechu. Mo¿esz byæ tego zupe³nie pewien, poniewa¿ Bóg wzbudzi³ Pana Jezusa z martwych.

(Umieæ ilustracje: krzy¿ i pusty grób.)
Pan Jezus ¿yje na wieki!
A co Ty musisz zrobiæ? Jeli zda³e sobie sprawê, ¿e jeste w ogromnym
niebezpieczeñstwie z powodu grzechu w Twoim ¿yciu, musisz przyjæ do Chrystusa. Nie ma czasu do stracenia. Bóg chce, ¿eby do Niego przyszed³ ju¿ teraz.
Tam, gdzie siedzisz mo¿esz powiedzieæ Panu, ¿e jest Ci naprawdê przykro i
wiêcej nie chcesz mieæ nic wspólnego z grzechem. Póniej podziêkuj Panu Jezusowi za to, ¿e umar³ za Twój grzech i popro Go, ¿eby Ciê uratowa³ i uwolni³ spod kontroli grzechu.
Jana 8,36 mówi: Jeli wiêc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi
bêdziecie.
A co z Egipcjanami? Co za p³acz dochodzi³ z ich domów! Ka¿dy - od najbogatszego do najbiedniejszego prze¿ywa³ ogromny smutek, poniewa¿ najstarsi synowie umarli, tak jak ostrzega³ Moj¿esz. Bardo g³upio jest ignorowaæ Bo¿e ostrze¿enie.
Jeszcze tej samej nocy faraon wezwa³ Moj¿esza i Aarona. Czego chcia³?
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 12,31.)
Faraon powiedzia³: Wstañcie, wyjdcie sporód ludu mojego, zarówno wy,
jak i synowie izraelscy; idcie, s³u¿cie Panu, jak mówilicie.
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robieniem takich rzeczy swojemu jedynemu Synowi, którego tak bardzo
kocha³?
Pan Jezus nie zosta³ ukrzy¿owany dlatego, ¿e Bóg nie móg³ temu zapobiec,
ale dlatego, ¿e tak bardzo kocha³ wiat.
Grzech musia³ zostaæ ukarany, a jego moc zniszczona, tak wiêc w swojej
niesamowitej mi³oci Bóg ukara³ swojego ukochanego Syna w miejsce grzeszników. Pan Jezus z w³asnej woli odda³ swoje ¿ycie, ¿eby uratowaæ Ciê i uwolniæ od tego okrutnego w³adcy, jakim jest grzech.
Pamiêtaj, ¿e aby uratowaæ siê od mierci i odejæ wolno z Egiptu Izraelici
musieli pójæ Bo¿¹ drog¹  zrobiæ to, co On im nakazywa³. Ka¿dy, kto tego nie
zrobi³, by³ tak samo straszliwie os¹dzony jak Egipcjanie.
Scena 6

(Umieæ figury MC49-51.)
Kiedy nadszed³ czas, Izraelici byli gotowi. Bóg obieca³ ich uratowaæ i uwolniæ. Czekali oni w swoich domach, a o zmierzchu zabito baranki. G³owa rodziny bra³a trochê krwi i kropi³a ni¹ framugi drzwi zgodnie z poleceniem. Baranka pieczono z gorzkimi zio³ami i przygotowywano chleb bez dro¿d¿y. Nie nakrywano do sto³u jak przy lunych uroczystociach rodzinnych. Nie. Izraelici
byli ubrani w swe p³aszcze, gotowi wyruszyæ w drogê. Ten posi³ek nale¿a³o
zjeæ szybko i nic nie mog³o zostaæ do rana.
O pó³nocy anio³ Pañski przeszed³ przez ziemiê Egipsk¹. Przyszed³ On, aby
zabiæ najstarszego syna w ka¿dym domu. Taka by³a Bo¿a kara dla Egipcjan. Jednak w domach, na których framugach by³a krew ka¿dy by³ bezpieczny.
Bóg mówi nam w swoim S³owie, ¿e wszyscy zas³uguj¹ na Jego karê za ka¿de niepos³uszeñstwo. Wszyscy to znaczy i Ty, i ja. Grzech, który kontroluje
Twoje ¿ycie sprowadzi na Ciebie Bo¿y s¹d. To znaczy sprawi, ¿e bêdziesz zgubiony na wieki. Bóg mówi nam równie¿ w swoim S³owie o wspania³ej drodze,
jak¹ stworzy³, ¿ebymy mogli byæ uratowani od tego s¹du i uwolnieni spod kontroli grzechu.
Kto to jest Baranek Bo¿y?
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Moj¿esz widzia³ wielk¹ moc Bo¿¹. Teraz ju¿ na pewno bêdzie gotowy zaufaæ Panu i pójæ Jego drog¹. Czy Ty jeste na to gotowy? Bóg nazwa³ siebie Jestem. Oznacza to, ¿e On jest zawsze ten sam.
Mo¿e jeste taki jak Jarek. Jarek naprawdê chcia³ staæ siê chrzecijaninem i
iæ Bo¿¹ drog¹, ale obawia³ siê. Co bêdzie, jeli jego przyjaciele zaczn¹ siê z
niego miaæ? Co bêdzie, jeli nie bêd¹ chcieli siê z nim kolegowaæ? Co bêdzie,
jeli Bóg poprosi go, ¿eby zrobi³ co trudnego? Czy bêdzie wystarczaj¹co silny? Póniej Jarek zda³ sobie sprawê, ¿e nie ma potrzeby siê obawiaæ. Mia³ racjê. Nigdy nie bêdzie wystarczaj¹co silny, ¿eby ¿yæ dla Boga. Ale to nie by³ Bo¿y sposób. Jarek przekona³ siê, ¿e Bo¿a droga dla niego to nie poleganie na sobie samym, bo w takim wypadku na pewno by upad³. Bo¿¹ drog¹ dla Jarka by³o poleganie tylko na Panu Jezusie, poniewa¿ tylko On móg³ go uratowaæ i daæ
mu si³ê do ¿ycia dla Boga ka¿dego dnia.
Czy wiecie, co powiedzia³ Moj¿esz po tym wszystkim, co zobaczy³?
 Poniewa¿ nie umiem zbyt dobrze przemawiaæ, nie wydaje mi siê, ¿ebym
móg³ byæ tym, który bêdzie rozmawia³ z królem.
 Kto uczyni³ usta cz³owieka? A kto sprawia, ¿e jest on niemy albo potrafi
mówiæ? Kto daje mu wzrok albo czyni go lepym? Ja!  odpowiedzia³ na to
Bóg.  A teraz id. Pomogê ci, tak ¿e bêdziesz wiedzia³, co mówiæ.
Jednak Moj¿esz b³aga³:  Proszê, Panie, polij kogo innego.
Bóg zez³oci³ siê na Moj¿esza.  Twój brat Aaron potrafi przemawiaæ. Pozwolê jemu mówiæ, a ty bêdziesz wykonywa³ znaki za pomoc¹ swojej laski.
Bóg odpowiedzia³ na wszystkie pytania Moj¿esza. Jego droga dla niego prowadzi³a do Egiptu, sk¹d Moj¿esz mia³ wyprowadziæ Izraelitów. Nie by³o to ³atwe zadanie, ale Moj¿esz mia³ Bo¿¹ obietnicê, ¿e On bêdzie mu towarzyszy³ na
ka¿dym kroku. Teraz Moj¿esz musia³ byæ pos³uszny i polegaæ na Bogu  ¿e da
mu si³ê do pod¹¿ania Jego drog¹.
Czy ty idziesz Bo¿¹ drog¹? Czy przyszed³e do Pana Jezusa Chrystusa, który powiedzia³: Ja jestem droga? Czy zaufa³e Mu, ¿e zajmie siê grzechem,
który oddziela³ ciê od Boga? Czy ufasz, ¿e On ciê uwolni? Jeli tak, to powiniene równie¿ polegaæ na Nim dzieñ po dniu - ¿e da ci si³ê do pod¹¿ania Jego drog¹ dla twojego ¿ycia.
Pamiêtaj, co Pan mówi w swoim S³owie  w Biblii: Droga Bo¿a jest
doskona³a.
Robótki rêczne
Przygotuj wczeniej arkusze papieru podzielone na cztery czêci.
Zaproponuj, aby dzieci za pomoc¹ prostych rysunków przedstawi³y trzyczêciow¹ historiê pokazuj¹c¹ jak w swoim ¿yciu mog¹ iæ Bo¿¹ drog¹. Poka¿ du¿y przyk³adowy rysunek twojej historii ¿ycia na brystolu albo tablicy.
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Imiê i nazwisko __________________

2 Samuelowa 22,3
Droga Bo¿a jest doskona³a
Scena 2

Scena 1


Scena 3

Przyk³ad:
1. Modl¹ca siê postaæ jako ilustracja zaufania Jezusowi jako Panu i
Zbawicielowi.
2. Postaæ z otwart¹ Bibli¹ jako ilustracja studiowania S³owa Bo¿ego
3. Dwie rozmawiaj¹ce postacie jako ilustracja mówienia innym.

Dziesi¹tego dnia tego miesi¹ca wemie sobie ka¿dy baranka dla rodziny,
baranka dla domu.
Je¿eli za rodzina jest za ma³a na jednego baranka, niech dobierze s¹siada
mieszkaj¹cego najbli¿ej jego domu
Ma to byæ baranek bez skazy, samiec jednoroczny.
Bêdziecie go przechowywaæ do czternastego dnia tego miesi¹ca; i zabije go
ca³e zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu.
I wezm¹ z jego krwi, i poma¿¹ oba odrzwia i nadpro¿e w domach, gdzie go
spo¿ywaj¹.
A krew ta bêdzie dla was znakiem na domach, gdzie bêdziecie. Gdy ujrzê
krew, ominê was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzê ziemiê egipsk¹.
Baranki musia³y umrzeæ, ¿eby lud Izraelski zosta³ uratowany od mierci i z
niewoli. By³ to wspania³y obraz Bo¿ego planu wybawienia z niewoli grzechu
oraz uratowania grzeszników takich jak Ty i ja od s¹du. Na ten s¹d zas³uguje
nasz grzech.
Jaki mia³ byæ baranek? Nic nie mog³o z nim byæ nie tak. Biblia nazywa Pana Jezusa Barankiem Bo¿ym. W Jego ¿yciu nie by³o nic z³ego. On nigdy nie
zgrzeszy³ myl¹, mow¹ ani uczynkiem.
Nikt inny nie móg³ nas uratowaæ od grzechu, poniewa¿ wszyscy inni zgrzeszyli  wszyscy byli niepos³uszni Bogu. Tylko doskona³y, bezgrzeszny Syn Bo¿y móg³ byæ Barankiem, który umar³, ¿eby nas uratowaæ i uwolniæ.
Scena 5

Przeczytaj wiersz i opisz, co dzieje siê w ka¿dej scenie Twojego ¿ycia.
Omów sytuacje, które dzieci mog¹ wykorzystaæ w przedstawianiu swojej trzyczêciowej historii.
Pomys³ na powtórkê
Audycja Radia Egipt (ARE)
Jeli nie masz mikrofonu, zrób sobie makietê z krótkiego drewnianego ko³ka albo czego o podobnym kszta³cie, owiniêtego foli¹ aluminiow¹.
Udawaj, ¿e jeste dziennikarzem egipskiej radiostacji ARE. Chcesz przeprowadziæ wywiad z ka¿dym, kto wie co na temat Moj¿esza.
Czy kto mo¿e mi powiedzieæ, z jakiej rodziny pochodzi³ Moj¿esz? Czy
mia³ rodzeñstwo? Jacy byli jego rodzice? (Rodzice byli Izraelitami, brat mia³ na
imiê Aaron, a siostra Miriam. Rodzice Moj¿esza kochali Pana.)
(Podstaw mikrofon dziecku, które udziela odpowiedzi. Mo¿esz równie¿ nagrywaæ je na zwyk³y magnetofon. Umo¿liwi to odbieranie radia ARE podczas
klubu za tydzieñ i przes³uchanie odpowiedzi dzieci w ramach prostej powtórki).

(Umieæ ilustracjê krzy¿a.)
Pan Jezus Chrystus, który nigdy nie z³ama³ ¿adnego prawa, zosta³ postawiony przed s¹dem, gdzie k³amano na Jego temat. Pe³ni okrucieñstwa ¿o³nierze namiewali siê z Niego i mocno go pobili. W koñcu przybito Go do krzy¿a tak jakby by³ przestêpc¹. Tam na Golgocie wycierpia³ On wiêcej ni¿ jestemy w stanie
zrozumieæ, a Jego krew zosta³a przelana za grzeszników.
Ale przecie¿ w zesz³ym tygodniu mówilimy, ¿e nikt nie jest silniejszy ni¿
Bóg. Czy nie zastanawia Ciê, dlaczego Pan nie powstrzyma³ tych ludzi przed
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Scena 3

(Wnêtrze pa³acu. Umieæ figury MC25, MC29, MC31, MC33 i MC36.)
Moj¿esz poszed³ do faraona z ostatnim ostrze¿eniem od Pana.
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 11,4-6.)
Tak mówi Pan: O pó³nocy przejdê przez Egipt. I pomr¹ wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który mia³ zasi¹æ na jego tronie, a¿ do pierworodnego syna niewolnicy, która jest przy ¿arnach, i
wszelkie pierworodne byd³a. I powstanie wielki krzyk w ca³ej ziemi egipskiej,
jakiego przedtem nie by³o i potem nie bêdzie.
Ale co z Izraelitami? Bóg powiedzia³, ¿e oni bêd¹ bezpieczni. Na pewno faraon nie chcia³, ¿eby to siê sta³o i teraz ju¿ pozwoli Izraelitom odejæ Nie, jego serce by³o tak twarde, ¿e nie chcia³ ich puciæ, ale Pan zamierza³ uratowaæ
swój lud z niewoli. Faraon w przykry sposób mia³ siê przekonaæ o wielkiej potêdze Boga.
W miêdzyczasie lud Bo¿y przygotowywa³ siê do opuszczenia Egiptu. Moj¿esz i Aaron przekazali im Bo¿e wskazówki, których musieli przestrzegaæ, jeli
chcieli byæ zachowani od s¹du, który mia³ przyjæ na Egipt i zostaæ uwolnieni.
Co mieli zrobiæ?
Scena 4

(Niech starsze dziecko albo inny pomocnik przeczyta 2 Moj¿. 12,3.4a.5a.6.7
i 13.)
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Wydaje mi siê, ¿e Moj¿esz spêdzi³ wiele lat w pa³acu i opiekowano siê nim
jako ksiêciem. Czy kto potrafi wyjaniæ, dlaczego osoba z biednej izraelskiej
rodziny wyl¹dowa³a w pa³acu faraona? (Ukrycie w koszu na rzecze Nil i znalezienie przez ksiê¿niczkê, która postanowi³a go zatrzymaæ).
Mówi siê, ¿e Moj¿esz musia³ nagle opuciæ Egipt. Mia³o to podobno zwi¹zek z jak¹ bójk¹. Czy kto ma jakie informacje na temat tego, co siê wtedy
w³aciwie wydarzy³o? (Zabi³ Egipcjanina, który bi³ niewolnika izraelskiego.)
Otrzymalimy informacje, ¿e Moj¿esz posiada ¿onê i rodzinê w ziemi
Midiañskiej. Czy kto wie, z kim siê o¿eni³ i w jaki sposób siê poznali? (Jego
¿ona to jedna z córek kap³ana Midianitów. Poznali siê przy studni. Moj¿esz
przeciwstawi³ siê pasterzom, którzy nie pozwalali dziewczynom napoiæ trzody.
Kiedy us³ysza³ o tym ojciec dziewcz¹t, zaprosi³ Moj¿esza do ich domu.)
W jaki sposób Moj¿esz utrzymywa³ swoj¹ rodzinê w ziemi midiañskiej?
(Opiekowa³ siê owcami swojego tecia.)
Dotar³y do nas pog³oski o Moj¿eszu, krzaku i ogniu. Czy potrafi¹ Pañstwo
jako to wyjaniæ? (Moj¿esz zobaczy³ p³on¹cy krzak w pobli¿u góry Synaj. Chocia¿ krzak siê pali³, ogieñ go nie niszczy³. Pan przemówi³ do Moj¿esza z krzaka.)
A wiêc twierdzicie Pañstwo, ¿e Bóg rzeczywicie mówi³ do Moj¿esza? Co
w takim razie mu powiedzia³? (Pan powiedzia³ Moj¿eszowi, ¿e wybra³ go, aby
wyprowadzi³ Jego lud z Egiptu.)
Moj¿esz potrzebowa³by dowodów, ¿eby potwierdziæ to, ¿e Bóg do niego
przemówi³. Czy istniej¹ takie dowody? (Znaki: laska zamieni³a siê w wê¿a, rêka Moj¿esza pokry³a siê tr¹dem, woda z Nilu zamieni³a siê w krew, kiedy zosta³a wylana).
Ten wywiad zosta³ nadany dla Pañstwa na ¿ywo przez radio ARE. B¹dcie
z nami za tydzieñ, by pos³uchaæ dalszej czêci tej zadziwiaj¹cej historii.
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Lekcja 3
Moj¿esz przekazuje Bo¿e s³owa
Wskazówki dla nauczycieli
W lekcji tej znajduje siê zastosowanie dla dziecka niezbawionego, jednak
g³ówny nacisk po³o¿ony zosta³ na nauczanie dzieci zbawionych. Z tego powodu dobrze by by³o, gdyby w programie znalaz³o siê kilka pieni o przejrzystym
przes³aniu ewangelizacyjnym, w trakcie których nauczyciel zakomunikuje swoj¹ osi¹galnoæ.
Ucz lekcji biblijnej w pierwszej czêci programu, a pod koniec spotkania
przeprowad studium przypadku. Jego zadaniem jest powtórzyæ zastosowanie
dla dzieci zbawionych przedstawione w lekcji.
Fragmenty Pisma wiêtego: 2 Moj¿. 4,18-6,9
G³ówna prawda:
Bóg chce, ¿eby Mu zaufa³.
Zastosowanie:
Dla niezbawionych: Zaufaj, ¿e Pan Jezus uratuje Ciê od
grzechu.
Dla zbawionych: Bóg chce, ¿eby codziennie Mu ufa³.
Plan lekcji:
Wstêp:
Rozwój wydarzeñ:

Problemy z obietnicami. GP ZZ
Bóg posy³a Moj¿esza w drogê do Egiptu GP ZZ
Bóg posy³a Aarona na spotkanie z Moj¿eszem GP ZZ
Moj¿esz i Aaron id¹ do Egiptu GP ZZ ZN
Dziel¹ siê Bo¿ym planem z ludmi GP ZN
Moj¿esz przed faraonem GP ZZ
Ludzie musz¹ pracowaæ ciê¿ej GP ZN
Faraon odpowiada nie na ich probê o pomoc
Ludzie obwiniaj¹ Moj¿esza za swoje trudnoci GP ZZ
Moj¿esz prosi Boga o pomoc GP ZZ
Punkt kulminacyjny: S³owa, które Bóg wypowiada do Moj¿esza i Izraelitów.
On jest Panem i On ich uwolni.
Zakoñczenie:
Moj¿esz móg³ zaufaæ Panu. Izraelici mogli zaufaæ Panu.
GP ZZ ZN
Pomoce wizualne: Figury MC29-35. Ponownie wykorzystasz MC20,
MC21, MC24 i MC25. T³a do wyboru: zewnêtrzne, góry, i wnêtrze pa³acu.
Z³oty wiersz:
Jozuego 23,14  nie zawiod³a ¿adna z tych wszystkich
dobrych obietnic, jakie da³ wam Pan Bóg wasz.
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(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 8,5.)
¯aby! Miliony ¿ab. By³y dos³ownie wszêdzie.
Po ¿abach pojawi³y siê komary, a póniej muchy, które pokry³y wszystko i
wszystkich.
 Wypuszczê lud  powiedzia³ faraon, kiedy Pan zes³a³ plagê much, ale kiedy tylko Bóg zabra³ muchy, faraon zmieni³ zdanie.
Wkrótce znowu mia³ on ujrzeæ moc Bo¿¹, poniewa¿ Pan Bóg zes³a³ chorobê na wszystkie zwierzêta Egipcjan. Kiedy natomiast faraon nadal wzbrania³ siê
wypuciæ Izraelitów, Bóg pos³a³ okropne wrzody na ludzi i zwierzêta.
Po tym wszystkim przyszed³ grad, a póniej wielka liczba szarañczy. Co na
to faraon? Ci¹gle nie chcia³ pozwoliæ ludziom odejæ.
Bóg pos³a³ dziewi¹te ostrze¿enie. Tym razem kraj zaleg³a ciemnoæ.
Faraon ju¿ dot¹d sprowadzi³ na Egipcjan okropne cierpienia, poniewa¿ nie
chcia³ pos³uchaæ Pana, a najgorsze mia³o dopiero nadejæ.
Czy pamiêtacie pierwsz¹ lekcjê, w której poznalimy Moj¿esza? Kto mi
przypomni, jak siê nazywa okrutny w³adca, który rz¹dzi ¿yciem mê¿czyzn, kobiet, ch³opców i dziewczynek? (grzech)
Grzech sprowadzi³ na wiat okropne cierpienia. Wymieñ jakie. (wojny, choroby, mieræ)
Ale najgorsze jest to, ¿e grzech niszczy nasze ¿ycie i przeszkadza nam w
poznaniu i kochaniu Boga. Pewnego dnia mo¿ecie siê przekonaæ, ¿e przez niego jestecie na zawsze oddzieleni od Boga w miejscu kary, które nazywa siê
piek³o.
Mo¿e zastanawiasz siê: Czy kto mo¿e mnie uwolniæ od tego okropnego
w³adcy i uratowaæ od strasznej kary, któr¹ sprowadza grzech? Pos³uchajcie
s³ów Pana Jezusa.
(Nauczycielu: Przeczytaj Jan.8,36.)
Jeli wiêc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi bêdziecie.
Byæ mo¿e mylisz, ¿e chcia³by byæ wolny, ale nie jeste pewien, co powiniene zrobiæ. A mo¿e poprosi³e Pana Jezusa, ¿eby Ciê uwolni³, ale nie jeste
pewien, czy to zrobi³. Je¿eli tak, to proszê, przyjd ze mn¹ porozmawiaæ po klubie. Przyjd i usi¹d w pierwszym rzêdzie, kiedy inne dzieci bêd¹ wychodzi³y,
a ja bêdê wiedzia³, ¿e chcesz ze mn¹ porozmawiaæ. Razem zobaczymy, co na to
S³owo Bo¿e.
Ten okrutny w³adca, grzech, nie chce, ¿eby by³ wolny. Sam nigdy nie bêdziesz móg³ siê uwolniæ. Czy to nie wspania³e, ¿e mo¿e to zrobiæ Pan Jezus?
Faraon te¿ nie chcia³, ¿eby Izrael by³ wolny, a Izraelici nie mieli doæ si³y,
¿eby samodzielnie siê uwolniæ. Jednak ich Bóg obieca³, ¿e im pomo¿e i na pewno dotrzyma swojej obietnicy.
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Z³oty wiersz:

Jana 8,36 Jeli wiêc Syn was wyswobodzi, prawdziwie
wolnymi bêdziecie.

Scena 1
 Nie wypuszczê Izraelitów!
Taka za ka¿dym razem by³a odpowied faraona.

(Wnêtrze pa³acu. Umieæ figury MC25, MC28, MC29, MC31, MC33 i
MC36-39: wê¿e, Aarona i Moj¿esza z laskami, króla i Egipcjan.)
Moj¿esz pokaza³ królowi znaki, które otrzyma³ od Boga. Czy faraon nie widzia³, jaki Pan jest potê¿ny? On i jego ludzie bardzo ucierpieli, kiedy zamieni³
On rzekê Nil w krew. Umar³y ryby, nie by³o wody do picia, bo nawet ta, która
znajdowa³a siê w naczyniach w domach Egipcjan zamieni³a siê w krew. Co na
to powiedzia³ faraon?
 Nie wypuszczê ich!
Scena 2

(T³o jednokolorowe. Umieszczaj figury MC40-48  plagi w trakcie ich
omawiania.)
Byæ mo¿e Izraelici myleli, ¿e nic nie jest w stanie zmieniæ zdania faraona.
Nigdy ju¿ nie bêd¹ wolni! Ale mylili siê. Pan móg³ ich uwolniæ, ale ostrzega³
Moj¿esza, ¿e nie stanie siê to, dopóki faraon nie zobaczy, jak wielki i potê¿ny
jest Bóg Izraela. Co Pan zrobi³?
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Wprowadzenie:
 Ale przecie¿ obiecalicie! Powiedzielicie, ¿e pojedziemy na wakacje. To
nie w porz¹dku. Powiedzia³em wszystkim moim kolegom, ¿e jedziemy do Disneylandu. Teraz bêd¹ uwa¿ali, ¿e wszystko sobie zmyli³em. To nie w porz¹dku. Przecie¿ obiecalicie!
Rodzice Micha³a próbowali mu wyjaniæ, ¿e musieli zmieniæ plany. Kiedy
w zesz³ym roku rozmawiali o wakacjach w USA, nie wiedzieli, ¿e firma, w której pracowa³ tata Micha³a zostanie zlikwidowana i straci on pracê. (Nauczycielu: Wybierz miejsce dostosowane do dzieci, które uczysz.)
Czasami nawet rodzice albo najlepsi przyjaciele sk³adaj¹ obietnice, których
nie mog¹ dotrzymaæ. Nie chodzi o to, ¿e chc¹ Ciê zawieæ, ale mog¹ siê wydarzyæ takie rzeczy, nad którymi nie maj¹ kontroli, tak jak to, ¿e tato Micha³a straci³ pracê.
Pos³uchajcie, co mówi S³owo Bo¿e.
(Nauczycielu: Przeczytaj Joz.23,14.)
 nie zawiod³a ¿adna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie da³ wam
Pan, Bóg wasz.
To wspania³e wiedzieæ, ¿e Bóg zawsze dotrzymuje obietnic. Nic nie mo¿e
tego zmieniæ. Nic nie jest poza jego kontrol¹, bo Bóg jest potê¿niejszy i silniejszy ni¿ wszyscy i wszystko. On kocha swoje dzieci, wiêc obietnice, które im
z³o¿y³, nie mog¹ zawieæ.
Bóg kocha³ swój lud, który wykonywa³ niewolnicz¹ pracê w Egipcie. Byæ
mo¿e wiele osób myla³o, ¿e Bóg o nich zapomnia³, ale nie. On dotrzyma swojej obietnicy. Uwolni ich, ale oni musz¹ Mu zaufaæ.
Scena 1

(T³o: góry. Umieæ figury MC20, MC21, MC24 i MC25: owce i Moj¿esza z
lask¹.)
Bóg powierzy³ Moj¿eszowi zadanie wyprowadzenia ludzi z Egiptu. Obieca³
Mu, ¿e bêdzie z nim i wydostanie swój lud. Bóg chcia³, ¿eby Moj¿esz Mu ufa³.
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Bóg chce, ¿eby Ty tak¿e Mu ufa³. Czy pamiêtasz nasz¹ pierwsz¹ lekcjê?
Dowiedzielimy siê, ¿e Bóg obieca³, ¿e Ci, którzy ufaj¹ Panu Jezusowi zostan¹
uwolnieni od tego okrutnego w³adcy jakim jest grzech. Czy zaufa³e Panu Jezusowi Chrystusowi? Jego obietnice nigdy nie zawodz¹. Mo¿esz byæ pewien, ¿e
pewnego dnia bêdziesz z nim w Niebie, jeli teraz Mu ufasz.
Czy potrafisz sobie przypomnieæ, czego obawia³ siê Moj¿esz, kiedy Bóg powiedzia³ mu, ¿e ma pójæ do faraona?
 Nie potrafiê dobrze przemawiaæ  powiedzia³ wtedy Moj¿esz, ale nauczy³
siê, ¿e mo¿e w tej sprawie zaufaæ Bogu. Jak¹ odpowied otrzyma³?
(Poka¿ krótko figurê MC29.)
 Twój brat Aaron potrafi przemawiaæ. Pozwolê jemu mówiæ, a ty bêdziesz
wykonywa³ znaki za pomoc¹ swojej laski.
Ale jak Moj¿esz mia³ znaleæ Aarona? Up³ynê³o ju¿ du¿o czasu, odk¹d
ostatni raz widzia³ swoj¹ rodzinê. W tamtych czasach nie by³o telefonów ani
faksów, które pomaga³yby ludziom kontaktowaæ siê ze sob¹. Nie by³o te¿ poczty, która dorêcza³aby listy i kartki.
Po raz kolejny Bóg pokaza³ Moj¿eszowi, ¿e mo¿e Mu zaufaæ. Pan przemówi³ do Aarona i powiedzia³ mu, gdzie dok³adnie ma iæ, aby spotkaæ Moj¿esza.
Podró¿ z Egiptu do ziemi Midianitów by³a d³uga, a poza tym nie mia³ ¿adnej
mapy  Bóg musia³ go prowadziæ.
Jeli ufasz Panu Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, jeste
Bo¿ym dzieckiem, a On obiecuje Ciê prowadziæ.
(Nauczycielu: przeczytaj Ps.119,105.)
W jaki sposób dzisiaj Bóg prowadzi swoje dzieci? U¿ywa On swojego S³owa, Biblii. Biblia nie skieruje Ciê na z³¹ drogê. Mo¿esz ufaæ Panu, a On poka¿e Ci, jak ¿yæ, ¿eby podobaæ siê Jemu, a nie Twojemu staremu w³adcy 
grzechowi.
Scena 2

(Usuñ wszystkie figury. Umieæ MC30.)
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Lekcja 4
Moj¿esz widzi moc Boga
Wskazówki dla nauczycieli:
W pierwszej czêci programu ucz wiersza Jan.8,36 wracaj¹c do pierwszej
lekcji cyklu i staraj¹c siê uzyskaæ od dzieci wiadomoci na temat:
Natury grzechu (Czym on jest?)
Przyk³adów grzechu
Powszechnoci grzechu (Wszyscy zgrzeszyli przeciwko Bogu)
Kary, jakiej wymaga grzech.
Wykorzystaj piosenkê Zap³at¹ za grzech jest mieræ, by krótko powtórzyæ
i utrwaliæ to nauczanie na temat grzechu.
Wykorzystuj¹c z³oty wiersz i piosenkê dla przypomnienia nauczania na temat grzechu budujesz dobry fundament pod lekcjê czwart¹.
Lekcja krótko omawia pierwszych dziewiêæ plag, poniewa¿ zajêcie siê nimi
w wiêkszych szczegó³ach zbytnio by j¹ wyd³u¿y³o. Jeli jednak masz pragnie
tak uczyniæ, musisz podzieliæ materia³ na dwa tygodnie.
Fragmenty Pisma wiêtego: 2 Moj¿eszowa 7,1-12,51
G³ówna prawda:
Bóg mo¿e Ciê uwolniæ.
Zastosowanie:
Dla niezbawionych: Popro Pana Jezusa, ¿eby uratowa³
Ciê przed Bo¿ym s¹dem i uwolni³ spod kontroli
grzechu.
Plan lekcji:
Wstêp:
Rozwój wydarzeñ:

Nie puszczê ich!
Plaga krwi GP
Plaga ¿ab, komarów, much
Plaga wyginiêcia byd³a, wrzodów
Plaga gradu, szarañczy
Plaga ciemnoci GP ZN
Ostatnie ostrze¿enie
Przygotowanie baranka paschalnego GP ZN
mieræ pierworodnych w Egipcie GP ZN
Punkt kulminacyjny: Izraelici otrzymuj¹ nakaz opuszczenia Egiptu. GP ZN
Zakoñczenie:
Wyjcie GP ZN
Pomoce wizualne: Figury MC36-53. Powtórz równie¿ MC25, MC28,
MC29 i MC31. T³a: pa³ac i wnêtrze budynku do wyboru. Pomoc wizualna do zastosowania.
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Pomys³ na powtórkê:
O________
P_______
Z_______
Brystol albo tablica
Kiedy dziecko odpowiada prawid³owo, otrzymuje prawo odgadniêcia litery.
Ukryte s³owa to obietnice, problemy i zaufanie.
Jeli podana litera wystêpuje w wymienionych s³owach, wpisz ja na tablicê,
a odpowiedniej dru¿ynie przydziel iloæ punktów równ¹ liczbie wystêpowania
danej litery, np. odgadniêcie litery E daje 4 punkty. Dziecko mo¿e wybraæ odgadywanie wyrazu zamiast litery, a w³aciwa odpowied daje dru¿ynie 10
punktów.
Jeli s³owa zostan¹ odgadniête przed wykorzystaniem wszystkich pytañ
powtórkowych, zadawaj je a¿ do ich wyczerpania, przydzielaj¹c po jednym
punkcie za poprawn¹ odpowied.
Jeli wykorzystasz wszystkie pytania, a niektóre s³owa pozostan¹ nieodgadniête, sam wype³nij brakuj¹ce litery.
W obydwu przypadkach powiêæ trochê czasu na omówienie z grup¹ znaczenia tych s³ów w kontekcie lekcji.
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Bóg zaprowadzi³ Aarona na górê Synaj, gdzie mówi³ do Moj¿esza z p³on¹cego krzaka. Dla braci musia³o to byæ szczególne spotkanie po latach. Jestem
pewien, ¿e Moj¿esz mia³ wiele pytañ na temat swojej rodziny, ale przede wszystkim musia³ powiedzieæ Aaronowi o tym, jak we wspania³y sposób Bóg mówi³
do niego. Byæ mo¿e powiedzia³ co takiego:
 Aaronie, prawdziwy Bóg naszych przodków przemówi³ do mnie z p³on¹cego krzewu na tej górze. Masz mówiæ za mnie, a ja bêdê u¿ywa³ tej laski pasterskiej, pokazuj¹c znaki, ¿eby ludzie nam uwierzyli.
Wierz¹cy ch³opcze albo dziewczynko, czy chcia³by, ¿eby Bóg mówi³ do
Ciebie w taki sposób? Wiedzia³by wtedy dok³adnie, co masz robiæ. On przemówi³ tak do Moj¿esza, ale ca³a reszta ludzi musia³a s³uchaæ Moj¿esza. Musieli na nim polegaæ, aby poznaæ Bo¿¹ drogê.
Dzisiaj ka¿dy ch³opiec i dziewczynka, którzy znaj¹ Pana Jezusa jako Zbawiciela i Pana ich ¿ycia maj¹ S³owo Bo¿e. Wszystko to, co jest zapisane w Biblii pochodzi od Boga i jest skierowane do Ciebie. Jednak, ¿eby móg³ wiedzieæ,
co mówi Bóg, musisz czytaæ Bibliê regularnie  ka¿dego dnia. Musisz siê nad
ni¹ zastanawiaæ i z Bo¿¹ pomoc¹ stosowaæ w praktyce w swoim ¿yciu. Pamiêtaj, ¿e jest to S³owo Boga, wiêc mo¿esz mu ufaæ.
Moj¿esz i Aaron te¿ musieli zaufaæ Panu, ¿e On ich poprowadzi.
Scena 3

(T³o zewnêtrzne. Usuñ wszystkie figury. Umieæ MC25, MC29 i MC31: Aarona i Moj¿esza z lask¹.)
Byæ mo¿e kiedy bracia rozpoczêli d³ug¹ podró¿ powrotn¹ do Egiptu, Aaron
przekazywa³ Moj¿eszowi bie¿¹ce nowinki rodzinne. Na pewno chcia³ te¿ us³yszeæ o ¿yciu Moj¿esza w ziemi midiañskiej  co robi³ przez ostatnie czterdzieci lat? A jednak wydaje mi siê, ¿e przez wiêkszoæ czasu rozmawiali i rozmylali o ogromnym zadaniu, które Pan im powierzy³.
Mieli przekonaæ Izraelitów, ¿e Bóg pos³a³ ich, aby wyprowadziæ swój lud z
Egiptu! Musieli pójæ do faraona i powiedzieæ mu, ¿e ma puciæ ludzi. Jak na to
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zareaguje? A na koniec mieli przeprowadziæ wszystkich Izraelitów z Egiptu do
nowego kraju.
Moj¿esz i Aaron wiedzieli, ¿e musz¹ zaufaæ Panu ca³ym sercem, poniewa¿
tylko On móg³ sprawiæ, ¿e faraon zgodzi siê, ¿eby Izraelici opucili Egipt. Tylko Pan móg³ zabraæ ich do nowej ziemi.
Ty te¿ musisz zaufaæ Panu ca³ym swoim sercem. Tylko On mo¿e Ciê uwolniæ z niewoli grzechu. Dobrze jest pamiêtaæ, ¿e Pan Jezus pokona³ grzech umieraj¹c na Golgocie w miejsce grzeszników i powstaj¹c z martwych. Tylko ufaj¹c
Jemu mo¿esz prze¿yæ ka¿dy dzieñ w taki sposób, jak On pokazuje w Swoim
S³owie. Czy to nie wspania³e -wiedzieæ, ¿e Pan nigdy Ciê nie zawiedzie, a Jego
obietnice na pewno siê wype³ni¹.
Scena 4

(T³o zewnêtrzne. Umieæ figurê MC32  Izraelitów.)
Kiedy Ci dwaj mê¿czyni przybyli do Egiptu, wszyscy musieli byæ bardzo
przejêci.
 Czy ten obcy, który przyszed³ z Aaronem to ten sam, który mieszka³ w pa³acu jako ksi¹¿ê?
 Przecie¿ on próbowa³ nam pomóc, zabijaj¹c Egipcjanina.
 Po co teraz siê tutaj pojawi³?
 Czy on jest naszym wybawicielem?
Moj¿esz i Aaron zebrali przywódców narodu. Aaron mówi³ w imieniu
Moj¿esza.
 Bóg naszych przodków ukaza³ siê Moj¿eszowi. Widzia³ On Wasze cierpienia w Egipcie i obieca³ zabraæ Was st¹d do dobrej ziemi, która daje wiele
pokarmu.
 Czy to mo¿e byæ prawda?  zastanawiali siê ludzie.  Czy po tych wszystkich latach naprawdê opucimy to okropne miejsce?  Przywódcom narodu
trudno by³o w to uwierzyæ.
Czy pamiêtacie, jakie znaki Bóg da³ Moj¿eszowi dla ludu? Najpierw Moj¿esz rzuci³ swoj¹ laskê na ziemiê, a ona zamieni³a siê w wê¿a. Kiedy natomiast
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(Nastêpnie Robert czyta na g³os z Biblii fragment Przyp.3,5-6, marszczy czo³o i po cichu siê modli.)
(Nauczycielu: Omów z dzieæmi)
Co zastanowi³o Roberta?
Zrobi³ on dwie m¹dre rzeczy. Jakie?
Co Bóg mu powiedzia³?
Jeli czujesz, ¿e tak jak Roberta otaczaj¹ Ciê problemy, porozmawiaj ze mn¹
po spotkaniu. Pozostañ na swoim miejscu, kiedy inne dzieci bêd¹ wychodzi³y.
Razem mo¿emy przyjrzeæ siê temu, co mówi S³owo Bo¿e i pomodliæ siê konkretnie o Twoje problemy.
A mo¿e nie jeste jak Robert, poniewa¿ nigdy nie zaufa³e Panu Jezusowi
jako swojemu Zbawicielowi. Wielkim problemem w Twoim ¿yciu jest grzech.
Jeli chcia³by porozmawiaæ o tym jak staæ siê chrzecijaninem, to tak¿e poczekaj po zakoñczeniu spotkania.
Pytania powtórkowe:
1. Kto zawsze dotrzymuje obietnic? (Pan)
2. Dlaczego Bo¿e obietnice nie mog¹ siê nie spe³niæ? (Bóg nie mo¿e k³amaæ i
wszystko kontroluje.)
3. Sk¹d Aaron wiedzia³, gdzie ma siê spotkaæ ze swoim bratem? (Prowadzi³ go
Bóg.)
4. Jak Bóg pokazuje nam swoj¹ drogê dla naszego ¿ycia? (Przez swoje S³owo,
Bibliê)
5. Jakie znaki Bóg da³ Moj¿eszowi dla ludu izraelskiego? (Jego laska zamienia³a siê w wê¿a, jego rêka pokrywa³a siê tr¹dem, woda wylana na ziemiê
zamienia³a siê w krew.)
6. Co pomyleli Izraelici, kiedy Moj¿esz z Aaronem przemówili do nich i pokazali im te znaki? (Uwierzyli, ¿e pos³a³ ich Bóg.)
7. Co powiedzia³ faraon, kiedy Moj¿esz i Aaron powiedzieli mu, ¿e ma wypuciæ Izraelitów? (Nie wypuszczê ich.)
8. Co zrobi³ faraon, ¿eby utrudniæ ¿ycie Izraelitów? (Rozkaza³, ¿eby nie dawano im s³omy do wyrabiania cegie³. Mieli sami j¹ zbieraæ, a jednak wyrabiaæ
tyle samo cegie³ co wczeniej.)
9. Kogo Izraelici obwiniali za swoje problemy? (Moj¿esza i Aarona)
10. Co Bóg chce, ¿eby Jego dzieci robi³y, kiedy w ich ¿yciu pojawiaj¹ siê problemy i trudnoci? (Ufa³y Mu)
11. Co zrobi³ Moj¿esz, kiedy ludzie obwiniali go za to, ¿e utrudni³ im ¿ycie bardziej ni¿ wczeniej? (Rozmawia³ z Panem.)
12. Jak¹ odpowied Pan da³ Moj¿eszowi? (Ja jestem Pan. Wyprowadzê synów
izraelskich z Egiptu.)
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Scena 7

(T³o wewnêtrzne. Umieæ figurê MC35  modl¹cego siê Moj¿esza.)
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 5,22-23.)
Panie! Dlaczego wyrz¹dzi³e z³o temu ludowi? Dlaczego mnie tu pos³a³e?
Wszak od tej chwili, gdy poszed³em do faraona, aby mówiæ w imieniu Twoim,
gorzej postêpuje z tym ludem, Ty za nie wyratowa³e ludu swego.
Jaka by³a odpowied Pana?
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 6,2b.6.)
Jam jest Pan. Dlatego powiedz do synów izraelskich: Jam jest Pan; Ja was
uwolniê od ciê¿arów na³o¿onych przez Egipcjan i wybawiê was z ich niewoli i
wyzwolê was wyci¹gniêtym ramieniem i przez surowe wyroki.
Moj¿esz móg³ ufaæ Panu. Lud izraelski równie¿ móg³ ufaæ Panu. Jego obietnica uwolnienia ich nie zawiedzie. Ty tak¿e mo¿esz ufaæ Panu. Jeli nie jeste
zbawiony, dzisiaj, teraz mo¿esz zaufaæ Panu Jezusowi ca³ym swoim sercem, ¿e
uwolni Ciê z niewoli grzechu. Pamiêtaj Jego obietnicê: Jeli wiêc Syn was
wyswobodzi, prawdziwie wolnymi bêdziecie. (Jan.8,36)
Jeli znasz Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela od grzechu, ka¿dego dnia
ufaj Mu, ¿e bêdzie Ci pomaga³ w domu, wród przyjació³, w szkole. Obietnice,
które Ci z³o¿y³ nigdy nie zawiod¹.
 nie zawiod³a ¿adna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie da³ wam
Pan, Bóg wasz (Joz 23,14).
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z³apa³ tego wê¿a za ogon, on ponownie sta³ siê lask¹. Póniej w³o¿y³ rêkê pod
odzienie, a kiedy j¹ wyj¹³, by³a pokryta tr¹dem. Wystarczy³o, ¿e potem znowu
wsadzi³ rêkê pod ubranie, a sta³a siê czysta.
Jak mylicie, czy przywódcy uwierzyli, ¿e to Bóg przemówi³ do Moj¿esza,
kiedy zobaczyli te cuda? Tak, uwierzyli.
Ja te¿ bym uwierzy³, gdybym widzia³ takie cuda jak te! Czy tak sobie
w³anie mylisz? Us³ysza³e mo¿e, ¿e Pan Jezus mo¿e Ciê zbawiæ i zmieniæ
Twoje ¿ycie, ale masz w¹tpliwoci.
Sk¹d mam wiedzieæ, ¿e mogê Mu zaufaæ? Gdybym tylko mia³ takie znaki
jak Izraelici!
Rozejrzyj siê doko³a. Spójrz na niebo, góry, morza. Pomyl o ró¿nych rodzajach zwierz¹t i rolin na wiecie. Czy mo¿esz zaufaæ komu, kto jest tak wielki,
¿e stworzy³ je wszystkie?
Przeczytajmy Jana 3,16.
(Nauczycielu: Przeczytaj ten wiersz.)
Pomyl o Panu Jezusie, jedynym Synu Bo¿ym umieraj¹cym na krzy¿u, ¿eby zbawiæ grzeszników takich jak Ty. Bóg tak bardzo kocha³ swojego Syna, a
jednak odda³ Go, ¿eby móg³ byæ zbawiony. Nie zobaczysz takich znaków jak
te, które Bóg da³ Moj¿eszowi dla Izraelitów, ale jak mo¿esz w¹tpiæ w tego, który tak wiele dla Ciebie zrobi³? Musisz uwierzyæ.
Izraelici uwierzyli Moj¿eszowi i Aaronowi, ale co z faraonem?
Scena 5

Studium przypadku
(Do poni¿szej scenki zaanga¿uj pomocnika albo starsze dziecko.)
(Robert mówi do siebie.)
 Dlaczego wszystko jest takie trudne? Kocham Pana Jezusa, jest moim
Zbawicielem, ale strasznie mi ciê¿ko. W szkole inni ch³opcy oszukuj¹ i ci¹gaj¹, a ja mam pokusê robiæ to samo. W domu wcale nie jest lepiej. Moja siostra
dra¿ni siê ze mn¹, ¿e jestem wiêtoszek. Mam tak wiele problemów! Czasami
czujê siê, jakby Bóg mnie zawiód³.

(Wnêtrze pa³acu. Umieæ figury MC25, MC29, MC31 i MC33  Moj¿esza z
lask¹, Aarona i króla.)
Moj¿esz i Aaron odwa¿nie przemówili do króla Egiptu. Co mu powiedzieli?
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 5,1.)
 Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Wypuæ mój lud.
Jak zareagowa³ faraon?
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 5,2.)
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 Któ¿ to jest Pan, bym mia³ s³uchaæ g³osu jego i wypuciæ Izraela? Pana nie
znam, a Izraela nie wypuszczê.
Faraon siê zez³oci³. Ci ludzie powstrzymywali ludzi od pracy na polach. Co
zrobi³?
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 5,6-7.)
 Tego samego dnia faraon rozkaza³ naganiaczom i nadzorcom, mówi¹c:
Nie dawajcie odt¹d ludowi s³omy do wyrabiania cegie³ tak jak poprzednio.
Niech sami id¹ i zbieraj¹ sobie s³omê.
A co Bóg kaza³ zrobiæ Moj¿eszowi?
(Nauczycielu: Pozwól dzieciom odpowiedzieæ.)
Moj¿esz by³ pos³uszny Bogu. Wierzy³, ¿e On prowadzi³ go, ¿eby wyzwoli³
naród i poszed³ do króla, a jednak teraz ¿ycie Izraelitów sta³o siê jeszcze trudniejsze ni¿ dot¹d. Ich praca by³a ciê¿sza, poniewa¿ teraz sami musieli sobie
zbieraæ s³omê, a jednak liczba cegie³, jakie mieli wyrabiaæ nie zmniejszy³a siê.
Czy Bóg zawiód³? Nie. Bóg nigdy nie zawodzi. Czy by³ On w stanie uwolniæ swój lud z niewoli w Egipcie? Tak, Pan mia³ moc, ¿eby tego dokonaæ.
Przypomnijcie sobie poprzedni¹ lekcjê. Kto potrafi uzupe³niæ zdanie: Bo¿a
droga jest _ _ _ _ _ _ _ _ _ (doskona³a).
Ale zauwa¿ylimy te¿, ¿e Bo¿e drogi s¹ inne ni¿ nasze.
Wiele, wiele lat po tym jak umar³ Moj¿esz, na wiat przyszed³ Pan Jezus. Jego naladowcy ufali Mu. Byli oni pewni, ¿e jest pos³anym przez Boga Mesjaszem. A jednak bardzo siê zdziwili i bali, kiedy Pana Jezusa aresztowano,
oskar¿ono i ukrzy¿owano. Jak to siê mog³o staæ? Wygl¹da³o na to, ¿e Pan ich
zawiód³. Póniej zrozumieli, ¿e Pan Jezus Chrystus musia³ cierpieæ i umrzeæ w
miejsce grzeszników po to, ¿eby ka¿dy, kto zaufa Mu móg³ byæ uwolniony. Taka by³a doskona³a Bo¿a droga. Po tym jak Pan Jezus powsta³ z martwych, widzieli i rozumieli, ale w tamtym czasie by³o to bardzo trudne i dziwne.
Bo¿y lud w Egipcie by³ bardzo zdziwiony i trudno im by³o ufaæ Bogu.

(Umieæ figury MC33 i MC34  króla i przywódców.)
Niektórzy z nich poszli do faraona.
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 5,15b-16a.)
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 Dlaczego tak postêpujesz ze s³ugami swoimi? Nie daje siê ju¿ s³omy s³ugom twoim, a mówi siê nam: Róbcie ceg³y! Ponadto s³udzy twoi s¹ bici.
Czy faraon im wspó³czu³? Nie!
(Nauczycielu: Przeczytaj 2 Moj¿. 5,17-18.)
Powiedzia³ on:  Jestecie leniwi. Mówicie: Pozwól nam iæ z³o¿yæ ofiarê
Panu. Wracajcie do pracy, bo nie dostaniecie s³omy, a macie dostarczyæ tak¹ sam¹ iloæ cegie³.
Scena 6

(T³o zewnêtrzne. Umieæ figury MC25, MC29, MC31 i MC34: Moj¿esza, Aarona i przywódców.)
Kiedy Moj¿esz i Aaron opuszczali pa³ac, przywódcy narodu izraelskiego
krzyczeli do nich:  To wszystko wasza wina. Oby Bóg ukara³ Was za nasze
problemy.
 Dlaczego mnie obwiniaj¹?  musia³ zastanawiaæ siê Moj¿esz. Wygl¹da³o
to bardzo niesprawiedliwie. Czy ludzie nie wierzyli w Bo¿¹ obietnicê
wyzwolenia?
Jak mylicie, czy zniechêci³o to Moj¿esza? Wiedzia³ on o tym, ¿e jest pos³uszny Bogu, a sprawy nie wygl¹da³y tak, jakby wszystko toczy³o siê zgodnie z
planem.
Czy Ty te¿ siê tak czujesz? Zaufa³e Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi i ¿yjesz dla Niego ka¿dego dnia, ale teraz jest Ci w³anie bardzo trudno. Masz mo¿e problemy w domu? Mo¿e Twój tato straci³ pracê i nie ma nawet
pieniêdzy na zap³acenie rachunków. Mo¿liwe, ¿e rodzice obwiniaj¹ Ciê o co,
czego nie zrobi³e. Zastanawiasz siê, dlaczego Bóg na to pozwoli³, skoro jest tak
wielki?
A mo¿e masz problemy w szkole? Trudno Ci jest byæ innym. Dzieci miej¹
siê z Ciebie, kiedy nie czytasz niektórych artyku³ów w czasopismach dla nastolatków albo nie zachwycasz siê ostatnimi popowymi piosenkami.
Co zrobi³ Moj¿esz? Zrobi³ on to samo, co Ty powiniene zrobiæ. Porozmawia³ z Panem.

