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Ognisty ob³ok � lekcja 1.

Ob³ok i burza � lekcja 1. i 2.
Ten element mo¿e byæ wykorzystany zarówno jako chmura burzowa w lek-

cjach 1. i 2. jak i jako ognisty ob³ok w lekcji 1. W obydwu przypadkach konie-
czne jest odpowiednie pokolorowanie elementu.

Przybytek i ob³ok � lekcje 3., 4. i 6.

UWAGA! 
Pomoce wizualne do lekcji można nabyć w większości biur 
i sklepów internetowych CEF. By zapoznać się z listą biur 
CEF i sklepów internetowych CEF w Europie, odwiedź 
www.teachkids.eu/pl i kliknij w "Lokalizacje". 



WWzzoorryy  eelleemmeennttóóww  tt³³aa
Skopiuj wzory w skali odpowiedniej dla Twojej tablicy flanelowej a nastêp-

nie przenie� je na flanelê. 

Ska³a � lekcje 1. i 4.

Woda � lekcje 1. i 4.
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6. Dlaczego wierz¹cy ch³opcy i dziewczynki potrzebuj¹ liderów? (¿eby ich
uczyli i pokazywali im Bo¿¹ drogê dla ich ¿ycia)

7. Uzupe³nij zdanie z 5 Moj¿eszowej 31,7: �B¹d� _ _ _ _ _, b¹d�
_ _ _ _ _ _ _�. (mocny, odwa¿ny)

8. Uzupe³nij zdanie z 5 Moj¿eszowej 31,8: �Pan sam pójdzie przed tob¹ i bê-
dzie z tob¹. Nie _ _ _ _ _ _ _ _ _ i nie _ _ _ _ _ _ ciê;� (zawiedzie, opu�ci)

9. Co Moj¿esz widzia³ z góry Nebo? (ziemiê obiecan¹.)
10. Co by³o szczególnego w �mierci Moj¿esza? (Pochowa³ go Bóg.)
11. Kto ukaza³ siê z Panem Jezusem, kiedy by³ przemieniony na górze? (Moj-

¿esz i Eliasz)
12. Moj¿esz i Eliasz rozmawiali z Panem Jezusem o Jego �mierci. Dlaczego jest

ona tak wa¿na? (Tylko przez Jego �mieræ mo¿emy byæ uratowani.)
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Bóg by³ bardzo dobry dla Moj¿esza � pozwoli³ Mu byæ z Panem Jezusem na
górze. Czy zdajesz sobie sprawê z tego, jak dobry Bóg jest dla Ciebie? Masz
mo¿liwo�æ s³uchania tych wspania³ych prawd z Biblii. Na �wiecie s¹ miliony
ludzi, którzy nic nie wiedz¹ o Jezusie!

Kiedy Moj¿esz i Eliasz mieli ju¿ odchodziæ, obudzili siê trzej uczniowie. 
Usuñ figurê ML55 (�pi¹cy uczniowie). Dodaj figurê ML61 (obudzeni

uczniowie).
Wyobra�cie sobie ich zdziwienie i strach. Piotr, nie wiedz¹c, co ma powie-

dzieæ, zapyta³, czy mog¹ rozbiæ na górze trzy namioty � jeden dla Jezusa, jeden
dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza. Nagle jednak zakry³ ich ob³ok, z którego prze-
mówi³ Bóg: �To jest mój ukochany Syn. S³uchajcie Go!�

Usuñ figury ML59 i ML60 (Moj¿esz i Eliasz).
Kiedy ob³ok znikn¹³, uczniowie widzieli tylko Pana Jezusa. Jak dobry by³

dla nich Bóg � mogli widzieæ i s³yszeæ tak wspania³e rzeczy. Nasz Bóg rzeczy-
wi�cie jest dobry!

Psalm 100,5: �Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa ³aska jego�.

Powtórka:

Na kolorowym brystolu zrób dwie kolumny sk³adaj¹ce siê z sze�ciu pól ka¿-
da. U do³u ka¿dej z nich napisz �Egipt� a u góry �dom�. Podziel grupê na dwa
zespo³y. Za udzielenie prawid³owej odpowiedzi dziecko zdobywa dla zespo³u
mo¿liwo�æ przesuniêcia siê o jedno pole w kierunku �domu�. Jako pionków
u¿yj dwóch pinezek z flagami. Wygrywa dru¿yna, która jako pierwsza dojdzie
do �domu�.
1. Ile czasu Izraelici spêdzili na pustyni? (40 lat)
2. Ile lat mia³ Moj¿esz, kiedy dotarli do granic ziemi obiecanej? (120)
3. Dlaczego Bóg powiedzia³ Moj¿eszowi, ¿e nie mo¿e wej�æ do Kanaanu?

(Moj¿esz by³ niepos³uszny Bogu, uderzaj¹c w ska³ê.)
4. O co prosi³ Moj¿esz dla narodu izraelskiego? (o nowego przywódcê)
5. Kogo Pan wybra³ do tego zadania? (Jozuego)
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Nauczanie prawd biblijnych 

Je¿eli tylko opowiadamy dzieciom historie biblijne, zawodzimy jako nau-
czyciele. Ogromnie istotne jest, aby uczy³y siê one prawd, dla przekazania któ-
rych historie te zosta³y spisane, a tak¿e, aby�my posunêli siê o krok dalej, po-
kazuj¹c im, co prawdy te oznaczaj¹ w ich ¿yciu codziennym. Oczywi�cie pod-
czas jednej lekcji nie jeste�my w stanie obj¹æ ca³ego nauczania, które zawiera
ka¿da poszczególna historia, dlatego w ka¿dej z nich wybrana zosta³a g³ówna
prawda. Jej nauczanie jest przeplatane z narracj¹, jednak aby pomóc przygoto-
wuj¹cym lekcjê oznaczyli�my czê�ci nauczaj¹ce skrótem GP. Symbol ten za-
mieszczony zosta³ równie¿ w planie lekcji. Inne pojawiaj¹ce siê oznaczenia to
ZZ i ZN, które reprezentuj¹ grupê dzieci, do jakich dane nauczanie jest zasto-
sowane � odpowiednio dzieci zbawione albo niezbawione. Grupy te zosta³y tak-
¿e wyra�nie wyró¿nione w tek�cie za pomoc¹ stwierdzeñ: �Je�li nie zaufa³e� Pa-
nu Jezusowi Chrystusowi...�, albo �Je¿eli jeste� chrze�cijaninem...�. Zastoso-
wanie prawdy zosta³o zaznaczone wyt³uszczonym drukiem. Konieczne mo¿e
siê okazaæ przystosowanie zastosowañ do potrzeb dzieci, które uczysz. Wa¿n¹
rzecz¹ jest, aby S³owo Bo¿e by³o zastosowane do ich ¿ycia. 

Komunikowanie osi¹galno�ci (KO)

Przedstawiaj¹c przes³anie ewangelii spotkasz siê z dzieæmi, które odpowie-
dz¹ na nie samodzielnie. Mog¹ one, choæ nie musz¹, powiedzieæ Ci o swojej de-
cyzji zaufania Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi w pó�niejszym termi-
nie. Bêd¹ jednak równie¿ takie, które potrzebuj¹ pomocy. W ich umys³ach mog-
³y siê pojawiæ pytania albo potrzebuj¹ pomocy i zachêty w kwestii tego, co po-
winny powiedzieæ. Równie¿ nauczaj¹c dzieci zbawione mo¿esz napotkaæ na ta-
kie, które potrzebuj¹ rady w trudnych sytuacjach, wyja�nienia, w jaki sposób
konkretna lekcja odnosi siê do ich ¿ycia codziennego, przedstawienia, co mówi
Biblia na temat sytuacji, w której siê znalaz³y, kogo�, z kim bêd¹ mog³y podzie-
liæ siê swoimi trudno�ciami i mieæ pewno�æ, ¿e kto� siê o nie modli � szczegól-
nie, je¿eli stanowisz jedyne �ród³o chrze�cijañskiego wsparcia, jakie znaj¹. Z
tych powodów wa¿ne jest, ¿eby dzieci wiedzia³y, i¿ jeste� osi¹galny i mog¹ z
Tob¹ porozmawiaæ. Istotne jest tak¿e to, aby wiedzia³y, kiedy i gdzie maj¹ siê
udaæ, je�li chcia³yby z Tob¹ rozmawiaæ. Wreszcie bardzo wa¿ne jest, ¿eby dzie-
ci niewierz¹ce nie myli³y przyj�cia do Pana Jezusa z przyj�ciem do Ciebie. 

Nigdy nie powiniene� komunikowaæ swojej osi¹galno�ci jednocze�nie z
przedstawianiem zaproszenia ewangelii, aby dzieci nie odnios³y wra¿enia, ¿e
nie mog¹ przyj�æ do Chrystusa nie przychodz¹c do Ciebie albo ¿e zbawienie
otrzymuje siê dziêki oczekiwaniu na rozmowê z Tob¹. 
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Usuñ wszystkie figury. Umie�æ figury ML54-57 (Jezus i �pi¹cy uczniowie).
Kiedy Jezus siê modli³, Jego twarz l�ni³a jak s³oñce, a Jego szaty ja�nia³y w

�wietle. Wygl¹da³o to tak, jakby chwa³a, któr¹ mia³ w Niebie by³a teraz na
ziemi. 

Usuñ figurê ML54. Dodaj figury ML58-60 (Jezus, Moj¿esz i Eliasz).
Nagle Moj¿esz razem z Eliaszem � innym cz³owiekiem, który by³ z Bogiem

w Niebie � stanêli obok Jezusa na górze. Gdzie siê znale�li? W ziemi
kananejskiej! Jaki szczególny zaszczyt spotka³ Moj¿esza, ¿e móg³ siê znale�æ z
Jezusem, Synem Bo¿ym w ziemi obiecanej. Jak dobry jest Bóg.

Tam na górze Moj¿esz i Eliasz mieli mo¿liwo�æ rozmawiania z Panem Je-
zusem o najwa¿niejszym wydarzeniu, jakie kiedykolwiek mia³o mieæ miejsce.
O czym? Rozmawiali oni o �mierci Pana Jezusa na krzy¿u. 

GP ZZ ZN Czy to nie zadziwiaj¹ce? Syn Bo¿y opu�ci³ Niebo i przyszed³ na
ten �wiat, aby cierpieæ i umrzeæ jak przestêpca na okropnym rzymskim krzy¿u
za grzeszników takich jak Izraelici, Ty czy ja. Dlatego ¿e On umar³ i powsta³ z
martwych, grzech, szatan i �mieræ zosta³y pokonane. Dziêki Jego �mierci my
mo¿emy byæ uratowani. Bez niej nie by³oby nadziei, a tylko pewno�æ kary za
nasz grzech. 

KO Mo¿e naprawdê chcia³by� poprosiæ Pana Jezusa, ¿eby Ciê zbawi³, ale
nie jeste� czego� pewien. Chêtnie pomogê Ci, pokazuj¹c Ci to w Biblii. Przyjd�
ze mn¹ porozmawiaæ, kiedy skoñczy siê klub. Bêdê sta³ obok sto³u. (Mo¿esz
wyznaczyæ inne, odpowiednie miejsce.) 
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Przyk³ad KO dla dzieci niezbawionych
�Mo¿e naprawdê chcesz ¿yæ dla Pana Jezusa, ale nie wiesz jak do Niego

przyj�æ. Chêtnie wyja�niê Ci to na podstawie Biblii. Podejd� do mnie, kiedy bê-
dê sta³ ko³o tamtego drzewa po spotkaniu. Pamiêtaj, ¿e ja nie mogê zlikwido-
waæ Twojego grzechu. Tylko Pan Jezus mo¿e to zrobiæ, ale je¿eli przyjdziesz do
mnie pod to drzewo chêtnie pomogê Ci lepiej zrozumieæ, jak mo¿esz do Niego
przyj�æ.�

Przyk³ad KO dla dzieci zbawionych
�Je�li zaufa³e� Panu Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, a

nigdy mi siê tym nie pochwali³e�, proszê, powiedz mi o tym. Po spotkaniu bê-
dê sta³ ko³o pianina. Chcia³bym wiedzieæ, je�li Ty te¿ zaufa³e� Panu Jezusowi
jako swojemu Zbawicielowi, ¿ebym móg³ modliæ siê o Ciebie i byæ mo¿e jako�
Ci pomóc.�

Z³ote wiersze 

Z ka¿d¹ lekcj¹ zaproponowany zosta³ wiersz z Pisma �wiêtego, którego
mo¿na uczyæ dzieci. Je�li uczysz tych lekcji jako cyklu w sze�ciu kolejnych ty-
godniach, najlepiej jest wybraæ dwa albo trzy z nich i nauczyæ ich jak najdok³a-
dniej. Je�li bêdziesz siê stara³ nauczyæ wszystkich sze�ciu, dzieci mog¹ w efek-
cie ¿adnego nie poznaæ naprawdê dobrze. 

Pytania powtórkowe 

Ka¿da lekcja zawiera pytania powtórkowe. Czas powtórki, je�li jest przepro-
wadzony w porz¹dku, mo¿e stanowiæ doskona³¹ okazjê do utrwalenia naucza-
nia, bêd¹c jednocze�nie form¹ zabawy. Czêsto dziêki niemu odkrywa siê nie-
w³a�ciwe zrozumienie albo luki w wiedzy dzieci, które od czasu do czasu mo¿-
na uzupe³niæ. 

Usuñ figurê ML1. Dodaj figurê ML6 (Moj¿esz).
Z góry Bóg pokaza³ mu wspania³¹ ziemiê kananejsk¹ rozci¹gaj¹c¹ siê ze

wschodu na zachód i z po³udnia na pó³noc. Czy Bóg nie by³ dobry, ¿e pozwoli³
Moj¿eszowi tego dnia zobaczyæ t¹ ziemiê?

Moj¿esz nigdy nie zszed³ z tej góry. Umar³ na wzgórzu Nebo. Kto go pocho-
wa³? Biblia mówi nam, ¿e nie by³o z nim ¿adnego cz³owieka i sam Bóg pocho-
wa³ Moj¿esza (5 Moj¿. 34,6).

Moj¿esz nigdy nie wszed³ do ziemi kananejskiej, ale jest w Niebie, które jest
o wiele, wiele lepsze ni¿ jakikolwiek kraj tutaj na ziemi. 

GP ZZ Je�li znasz Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, czy cieszysz siê z
tego, ¿e Bóg przygotowuje tam miejsce dla Ciebie? Pos³uchaj tego, co powie-
dzia³ Pan Jezus.

Przeczytaj Jan.14,2.
�W domu Ojca mego wiele jest mieszkañ; gdyby by³o inaczej, by³bym wam

powiedzia³. Idê przygotowaæ wam miejsce.�
GP ZN A mo¿e siê nie cieszysz. Byæ mo¿e obawiasz siê, poniewa¿ nie znasz

Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Jeszcze raz zastanów siê nad tymi obiet-
nicami, o których mówili�my wcze�niej. Czy pamiêtasz, co mówi Jana 3,36a?

�Kto wierzy w Syna, ma ¿ywot wieczny,�
Nie zas³ugujemy na nic od Boga oprócz kary za nasz grzech. Jednak w swo-

jej dobroci Bóg znalaz³ sposób, ¿eby�my Ty i ja mogli otrzymaæ przebaczenie.
Pan Jezus Chrystus, bezgrzeszny Syn Bo¿y, zap³aci³ za nasz grzech swoim ¿y-
ciem. Bóg obiecuje, ¿e je�li zaufasz Mu ca³ym swoim sercem, jeszcze dzisiaj,
teraz, w tej chwili otrzymasz ¿ycie wieczne. 

Wiele, wiele setek lat po �mierci Moj¿esza Pan Jezus wzi¹³ trzech swoich
uczniów � Piotra, Jakuba i Jana na górê, ¿eby siê modliæ. Jednak bardzo szyb-
ko uczniowie ci zasnêli. 
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Wskazówki dla nauczycieli:

Przekszta³æ wprowadzenie tak, aby by³o odpowiednie do Twojej sytuacji.
Mo¿esz na przyk³ad powiedzieæ o prezydencie albo premierze. 

B¹d� gotowy naprawdê zachêcaæ dzieci do samodzielnego czytania Biblii.
Mo¿esz przynie�æ dla nich proste notatki do jej studiowania, a tak¿e fragmenty
Pisma �wiêtego dla tych, którzy nie maj¹ Biblii. Zachêæ dzieci do dzielenia siê
z Tob¹ tym, czego siê ucz¹ ze S³owa Bo¿ego. Je�li na przyk³ad korzystasz z
pie�ni �Faith is just believing what God says He will do� (Wierzyæ to znaczy
ufaæ, ¿e Bóg zrobi to, co powiedzia³ � CEF Press), zapytaj, czy kto� odkry³ w
Biblii jak¹� obietnicê od Boga. Za pomoc¹ naturalnego rozpoczêcia programu
mo¿esz dowiedzieæ siê od dzieci, czego ostatnio siê ucz¹. 

Fragmenty Pisma �wiêtego: 2 Moj¿. 17,1-7; 2 Moj¿. 19-20
G³ówna prawda: Bóg przemówi³.
Zastosowanie: Dla niezbawionych: Pos³uchaj tego, co mówi Bóg:

Zwróæ siê do Pana Jezusa. 
Dla zbawionych: Postêpuj zgodnie ze S³owem Bo¿ym.
S³uchaj tego, co Bóg mówi do Ciebie. B¹d� pos³uszny. 

Pomoce wizualne: Figury ML1-16. T³o z gór¹ Synaj na drugim planie.
Elementy t³a:
Ska³y
Woda
Ob³ok

Z³oty wiersz: ��s³owo twoje jest prawd¹.� (Jana 17,17b)

Plan lekcji

Wprowadzenie: Królowa rozmawia z Sar¹.
Rozwój wydarzeñ: Izraelici czekaj¹ a¿ przemówi do nich Król królów. GP

ZN
Izrael rozbija obóz w Refidim. 
Ludzie narzekaj¹, poniewa¿ nie maj¹ wody. 
Bóg zaspakaja potrzebê swojego ludu. GP ZZ ZN
Izrael rozbija obóz u stóp góry Synaj. 
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Jozue mia³ byæ wspania³ym przywódc¹. Pos³uchajcie s³ów, które Bóg da³
Moj¿eszowi dla ludu. 

Przeczytaj 5 Moj¿. 31,6.
�B¹d�cie mocni, b¹d�cie odwa¿ni! Nie bójcie siê ich (Kananejczyków) i nie

dr¿yjcie przed nimi, gdy¿ Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tob¹, nie porzuci i nie
opu�ci ciê.� 

Wtedy Moj¿esz przekaza³ S³owa Boga Jozuemu.
Przeczytaj 5Moj¿.31,7-8.
�B¹d� mocny, b¹d� odwa¿ny, gdy¿ ty wejdziesz z tym ludem do ziemi, któ-

r¹ Pan przysi¹g³ daæ ich ojcom, i ty im j¹ oddasz w dziedziczne posiadanie. Pan
sam pójdzie przed tob¹ i bêdzie z tob¹. Nie zawiedzie i nie opu�ci ciê; nie bój
siê wiêc i nie trwó¿ siê!�

Jak dobry by³ Bóg, ¿e da³ takie s³owa pocieszenia i zachêty Jozuemu i ca³e-
mu ludowi. 

GP ZZ Jak dobry Bóg jest dzisiaj dla swoich dzieci. Kiedy czytamy Jego
S³owo, Bibliê, odkrywamy wiele obietnic. Spójrzmy na niektóre z nich.

Je�li uczysz dzieci starsze poszukaj wierszy na zasadzie zabawy �pojedynek
na miecze�. Je¿eli grupa sk³ada siê z m³odszych dzieci, przygotuj odpowiednie
pomoce wizualne do niektórych wierszy. 

Jana 3,36a
�Kto wierzy w Syna, ma ¿ywot wieczny,�
Jana 10,27-28
�Owce moje g³osu mojego s³uchaj¹ i Ja znam je, a one id¹ za mn¹. I Ja da-

jê im ¿ywot wieczny, i nie gin¹ na wieki, i nikt nie wydrze ich z rêki mojej.�
Psalm 32,8
�Pouczê ciebie i wska¿ê ci drogê, któr¹ masz i�æ; bêdê ci s³u¿y³ rad¹, a oko

moje spocznie na tobie.�
Hebrajczyków 13,5b
�Nie porzucê ciê ani ciê nie opuszczê.�
Pomy�l o wierz¹cych dzieciach w swojej grupie. W jakich dziedzinach po-

trzebuj¹ one zachêty? Mo¿esz wykorzystaæ inne wiersze, które wydaj¹ Ci siê
bardziej dostosowane do ich potrzeb.

Jak dobry jest dla nas Bóg! Jak dobry by³ On równie¿ dla ludu izraelskiego!
Jak dobry by³ dla Moj¿esza!

Moj¿esz przypomnia³ ludziom, ¿e maj¹ oddawaæ cze�æ Bogu i byæ Mu po-
s³uszni, a nastêpnie opu�ci³ ich i sam zacz¹³ wchodziæ na górê Nebo. 
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Zamie�æ figurê ML37 na ML1-2 i ML38 (Moj¿esz i Izraelici).
Bóg odpowiedzia³ Moj¿eszowi: �We� Jozuego przed Eleazara i ca³y lud. Po-

wiedz mu:  Bóg wybra³ Ciê, ¿eby� poprowadzi³ lud. Kiedy Izraelici to us³ysz¹,
bêd¹ pos³uszni Jozuemu.� 

Jak dobry jest Bóg. Pomimo wszystkich tych razy, kiedy lud izraelski by³
Mu niepos³uszny i buntowa³ siê przeciwko Niemu, Bóg kocha³ ich i mia³ dla
nich przywódcê. 

Dodaj figury ML26 i ML53 (Jozue i Eleazar). 
GP ZZ Tak jak Izraelici potrzebowali kogo�, kto by ich poprowadzi³ Bo¿y-

mi drogami, tak  i wierz¹cy ch³opcy i dziewczêta dzisiaj. Potrzebujecie ludzi,
którzy pomog¹ Wam poznaæ Bo¿¹ drogê dla Waszego ¿ycia.

Pamiêtajcie, ¿e macie wroga, który chce, ¿eby�cie poszli niew³a�ciw¹ dro-
g¹. Szatan zna wiele sposobów, aby namawiaæ do odej�cia do Bo¿ego planu dla
Waszego ¿ycia. Mo¿e on wykorzystaæ programy telewizyjne, czasopisma, a na-
wet Waszych kolegów, ¿eby zachêæ Was do robienia i my�lenia rzeczy, które nie
podobaj¹ siê Bogu. 

Bóg, który jest dobry da³ Wam liderów. Wierz¹cy nauczyciele w szkole,
nauczyciele Szkó³ki Niedzielnej, pastorzy, kaznodzieje i nauczyciele w Klubach
Dobrej Nowiny mog¹ pomóc Wam w ¿yciu chrze�cijañskim. S³uchajcie, co mó-
wi¹, przyjmujcie ich rady, na�ladujcie ich przyk³ad.

Co wiecie o Jozuem?
Pozwól dzieciom odpowiedzieæ.
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Bóg mówi do Moj¿esza na górze Synaj. 
Moj¿esz przynosi ludziom Bo¿e S³owa. GP ZZ ZN
Izrael przygotowuje siê na zst¹pienie Boga na górê Sy-
naj i rozmowê z ludem. 

Punkt kulminacyjny: Bóg mówi. GP ZZ ZN
Zakoñczenie: �Panie, dziêkujê Ci za to, ¿e mówisz do mnie przez

swoje S³owo, Bibliê. Pomó¿ mi byæ Ci pos³usznym.� 
Pamiêtaj, ¿e S³owo Bo¿e to prawda. 

Lekcja

Sarze uda³o siê przecisn¹æ do pierwszego rzêdu. By³a ona najmniejsza w
klasie, wiêc nikt nie mia³ nic przeciwko. 

To wspania³e! Królowa odwiedza³a ich miasto i szko³ê Sary wybrano, aby
dzieci przysz³y na uroczysto�æ otwarcia przez królow¹ nowego budynku. 

� Ciekawe, czy do nas pomacha?
Sara by³a bardzo przejêta. Czêsto widzia³a królow¹ w telewizji, ale teraz

przyjecha³a ona do miasta, w którym Sara mieszka. 
Kiedy podjecha³ samochód rodziny królewskiej i wysiad³a z niego królowa,

ludzie wznie�li na jej cze�æ g³o�ny okrzyk. Ona natomiast spojrza³a na Sarê i jej
przyjació³. Czy im pomacha? Nie, królow   a ruszy³a w ich stronê. Sara nie mog-
³a w to uwierzyæ, a kiedy w koñcu królowa stanê³a obok niej i zaczê³a z ni¹ roz-
mawiaæ, wydawa³o jej siê, ¿e �ni. 

Przez nastêpnych kilka dni Sara by³a w centrum uwagi. Udziela³a wywiadu
w miejscowym radiu, jej zdjêcie znalaz³o siê w gazecie, a ka¿dy chcia³ wie-
dzieæ: �Co powiedzia³a Ci królowa?� By³o to niezapomniane do�wiadczenie. 

Lud izraelski tak¿e czeka³ na przybycie do nich króla, który chcia³ z nimi
porozmawiaæ. Nie by³ to król jakiego� pañstwa ani mocarstwa, ale król, który
rz¹dzi wszystkimi królami, królowymi, prezydentami i w³adcami � Pan Bóg. 

Zamiast odg³osów samochodów i helikopterów s³ychaæ by³o grzmoty i wi-
daæ by³o b³yskawice. Ze zbocza góry natomiast dobiega³ odg³os tr¹by. Izraelici
byli przera¿eni.
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Umie�æ figury ML2-4 (Izraelici). 
By³ to Pan, który zmusi³ faraona, króla Egiptu, do wypuszczenia Izraelitów

z niewoli. To by³ Pan, który rozdzieli³ Morze Czerwone, aby mogli przej�æ
przez nie such¹ nog¹. Ten, który by³ potê¿niejszy ni¿ wszyscy mia³ do nich
przemówiæ. Nic dziwnego, ¿e siê obawiali. 

GP ZN Dzisiaj Bóg mówi przez swoje S³owo, Bibliê. On siê nie zmieni³. Je-
go moc nie jest mniejsza ni¿ wtedy, a jednak tak wielu ludzi nie chce kierowaæ
siê tym, co On powiedzia³. Nie okazuj¹ oni strachu, a zamiast tego ¿artuj¹ so-
bie na temat Boga, u¿ywaj¹ Jego imienia w przekleñstwach, mówi¹, ¿e Biblia
jest przestarza³a i ¿e nie ma na ni¹ miejsca w ich ¿yciu. Czy jeste� taki jak oni?

KO A mo¿e chcia³by� dowiedzieæ siê, co Bóg ma Ci do powiedzenia, ale
niewiele rozumiesz. Pod koniec Klubu Dobrej Nowiny bêdê sta³ na przedzie.
Mo¿esz wtedy przyj�æ ze swoimi pytaniami, a ja postaram siê na nie odpowie-
dzieæ z Biblii. 

Od opuszczenia Egiptu Pan prowadzi³ Izraelitów przez pustyniê za pomoc¹
cudownego ob³oku. W dzieñ by³ to ob³ok, a w nocy s³up ognia. 

Kiedy tak wêdrowali po pustkowiu, Pan zaopatrywa³ ich we wszystko, cze-
go potrzebowali. Sk¹d pochodzi³o ich jedzenie? A co z wod¹?

Pozwól dzieciom odpowiedzieæ. 

Dodaj figurê ML1 (Moj¿esza).
Kiedy obozowali w Refidim, ludzie byli spragnieni. Nie by³o tam wody i

wiecie co zrobili?
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ZZ
Moj¿esz wspina siê na górê Nebo i widzi ziemiê
obiecan¹. 
Moj¿esz umiera. GP ZZ ZN
Pan Jezus bierze Piotra, Jakuba i Jana na górê, aby siê
modliæ. 

Punkt kulminacyjny: Pan Jezus jest przemieniony. Moj¿esz i Eliasz pojawia-
j¹ siê i rozmawiaj¹ z Nim. GP ZZ ZN
Uczniowie budz¹ siê. Piotr chce rozbiæ trzy namioty. 

Zakoñczenie: Okrywa ich ob³ok. Bóg mówi.

Lekcja:

Od czasu, kiedy lud izraelski opu�ci³ Egipt, up³ynê³o 40 lat. To d³ugi czas, o
wiele d³u¿ej ni¿ ¿yjesz na tym �wiecie. O wiele d³u¿ej ni¿ ¿yj¹ niektórzy Wasi
rodzice. Przez wszystkie te lata Bóg nigdy nie zawiód³ swojego ludu. Wiele ra-
zy Izraelici zauwa¿ali, ¿e ich Bóg jest dobry. 

Zapytaj dzieci o przyk³ady.
Moj¿esz ¿y³ o wiele d³u¿ej ni¿ 40 lat. Czy potraficie policzyæ, ile mia³ lat?

40 lat spêdzi³ w Egipcie, 40 w ziemi midiañskiej i 40 na pustyni. 
Umie�æ figurê ML1 (Moj¿esz).
Moj¿esz wiedzia³, ¿e nigdy nie wejdzie do ziemi, któr¹ Bóg obieca³ Izraelo-

wi. Dlaczego?
Zachêæ dzieci do udzielenia odpowiedzi. 
Wiedzia³, ze wkrótce umrze i ba³ siê o Izraelitów. Co siê z nimi stanie, je�li

nie bêd¹ mieli przywódcy? Moj¿esz modli³ siê: 

Zamieñ figurê ML1 na ML37 (Moj¿esz) i umie�æ j¹ przed elementem t³a �
przybytek i ob³ok. 

�Wybierz przywódcê dla swojego ludu. Twój lud potrzebuje kogo�, kto go
poprowadzi tak jak pasterz prowadzi swoje owce.�
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LLeekkccjjaa  66
MMoojj¿¿eesszz  ii  pprrzzeemmiieenniieenniiee

Wskazówki dla nauczycieli:
Lekcjê szóst¹ przeprowad� na pocz¹tku programu, umieszczaj¹c po niej

czas uwielbiania, skupiaj¹cy siê na Bo¿ej dobroci. 
Wybierz pie�ni, które mówi¹ o Jego dobroci. 
Wykorzystaj plakaty albo zdjêcia ilustruj¹ce niektóre dowody Bo¿ej dobro-

ci,  np. obraz przedstawiaj¹cy piêkno stworzenia, fotografie cz³onków rodziny,
itp. Przypominaj  dzieciom, ¿e najwiêkszym dowodem dobroci Boga jest Jego
dar zbawienia przez Pana Jezusa Chrystusa.

Po�wiêæ czas na modlitwê. Zachêæ dzieci, ¿eby modli³y siê jednym zda-
niem, uwielbiaj¹c Boga i dziêkuj¹c Mu za Jego dobroæ wzglêdem nich. 

Daj ka¿demu dziecku malutki notesik zawieraj¹cy obietnice, na które zwró-
cono uwagê w lekcji, a które pokazuj¹ dobroæ Boga. Ewentualnie, je�li pozwo-
li na to czas, mo¿esz je zrobiæ na Klubie Dobrej Nowiny. Zachêæ dzieci do do-
dawania obietnic, które odkrywaj¹ w swoim indywidualnym Cichym Czasie. 

Fragmenty Pisma �wiêtego: 4 Moj¿. 27,12-23; 5 Moj¿. 31,1-8.11-12; 
5 Moj¿. 34; £uk. 9,28-36

G³ówna prawda: Bóg jest dobry.
Zastosowanie: Dla niezbawionych: Bóg w swojej dobroci da³ za Ciebie

swojego Syna. Musisz w Niego uwierzyæ.
Dla zbawionych: Zwróæ uwagê na Bo¿¹ dobroæ dla Cie-
bie. On da³ Ci wierz¹ce osoby na klubie, swoje obietni-
ce, niebo, itd.

Pomoce wizualne: Figury ML1-2, ML6, Ml26, ML37-38 i ML53-61. Ele-
ment t³a � przybytek i ob³ok. Opcjonalnie element t³a �
góry

Z³oty wiersz: �Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa ³aska jego�
(Psalm 100,5a)

Plan lekcji:

Wprowadzenie: �Od czasu, kiedy lud izraelski opu�ci³ Egipt, up³ynê³o
40 lat��

Rozwój wydarzeñ: Bo¿a dobroæ dla Izraela przez 40 lat na pustyni. 
Moj¿esz modli siê o przywódcê dla ludu. 
Bóg ka¿e Moj¿eszowi wyznaczyæ Jozuego. GP ZZ
Bo¿e obietnice dla ludu izraelskiego i dla Jozuego. GP
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� Czy wyprowadzi³e� nas z Egiptu, ¿eby�my umarli z pragnienia? �
narzekali!

Moj¿esz zawo³a³ do Pana: 
� Co mam zrobiæ z tym ludem? S¹ gotowi mnie ukamienowaæ.�

Nowa scena. Umie�æ figury ML5 i ML3 (Moj¿esz i Izraelici), a tak¿e element
t³a � ska³y.  

Bóg odpowiedzia³: 
� Id� do ska³y zwanej Horeb, a poka¿ê Ci. Uderz j¹ swoj¹ lask¹, a wytry�-

nie z niej woda pitna dla ludu.

Dodaj element t³a � wodê. 
Kiedy Moj¿esz, pos³uszny Bogu, uczyni³ to, co On mu nakaza³, woda wy-

trysnê³a ze ska³y wielkim strumieniem. Ludzie mieli tyle wody, ile
potrzebowali. 

Wyobra� sobie ile wody i jedzenia potrzebuj¹ dwa miliony ludzi. A jednak
Bóg nigdy nie zawiód³ ich w dostarczaniu im po¿ywienia, chocia¿ oni czêsto
zawodzili Jego, nie ufaj¹c Mu. Teraz ten Bóg, który tak bardzo troszczy³ siê o
swój lud, mia³ do nich przemówiæ. 

GP ZZ ZN Czy zdajesz sobie sprawê z tego, ¿e ka¿da dobra rzecz, która po-
jawia siê w Twoim ¿yciu pochodzi od Boga? Czy potrafisz zrozumieæ, jak bar-
dzo On troszczy siê o Ciebie skoro da³ swojego ukochanego Syna, Pana Jezusa
Chrystusa, ¿eby umar³ za Ciebie? Na pewno chcesz us³yszeæ, co Bóg ma Ci do
powiedzenia. Z pewno�ci¹ tak¿e chcesz byæ Mu pos³uszny. 
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Izraelici czekali na to, a¿ Bóg do nich przemówi. Rozbili swój obóz w naj-
d³u¿szej i najszerszej czê�ci pustynnej doliny naprzeciw góry Synaj � najwy¿-
szej ze wszystkich gór na pustyni. 

Umie�æ figury ML1-4 (Moj¿esz i lud przy górze Synaj).
W g³owie Moj¿esza musia³o byæ wiele wspomnieñ zwi¹zanych z gór¹

Synaj. 
Staraj siê uzyskaæ odpowiedzi od dzieci.
Czy pamiêtacie, co siê sta³o, kiedy na tej górze Moj¿esz opiekowa³ siê sta-

dami swojego te�cia?
Zachêcaj dzieci do udzielania odpowiedzi.
(Bóg przemówi³ do niego z p³on¹cego krzaku.)

Zamieñ figury ML1 na ML6 (Moj¿esz).
Przeczytajmy obietnicê, któr¹ Bóg da³ wtedy Moj¿eszowi (2Moj¿.3,12).
�Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, s³u¿yæ bêdziecie Bogu na tej górze.�
Dok³adnie to w³a�nie siê sta³o. Kiedy Izraelici obozowali pod gór¹ Synaj,

Moj¿esz wspina³ siê na jej szczyt, a Pan zawo³a³ do niego: �Powiedz ludowi:
Widzieli�cie, co uczyni³em Egipcjanom i jak wyprowadzi³em was z Egiptu. B¹-
d�cie mi pos³uszni, a bêdziecie moim ludem.�

Zamieñ figurê ML6 na ML1.
Moj¿esz przekaza³ przywódcom i ca³emu ludowi, ¿e maj¹ byæ pos³uszni Bo-

gu. Oni natomiast odpowiedzieli: �Uczynimy wszystko, co Pan powiedzia³.�
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Mo¿e musieli im pomóc przyjaciele albo rodzina, ale na pewno wiedzieli, ¿e
musz¹ tylko dostaæ siê na miejsce, gdzie mog¹ spojrzeæ na wê¿a na palu, a bê-
d¹ uratowani. 

GP ZN Ch³opcy i dziewczynki, je�li zrozumieli�cie, ¿e zgrzeszyli�cie prze-
ciwko Bogu i potrzebujecie ratunku, nie czekajcie z tym. Pójd�cie Bo¿¹ drog¹
ju¿ dzisiaj, teraz. Spójrzcie na Pana Jezusa Chrystusa i uwierzcie w Niego ca-
³ym sercem, bo tylko On mo¿e Was uratowaæ. Pamiêtajcie Jego s³owa:

�I jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak musi byæ wywy¿szony Syn
Cz³owieczy. Aby ka¿dy, kto weñ wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny.�
(Jan.3,14-15)

Powtórka:
1. Podaj przyk³ady rzeczy, za które Izraelici mogli dziêkowaæ Bogu? (za chwi-

le, kiedy Bóg dawa³ im wodê ze ska³y, za Jego obecno�æ w ob³oku, za Jego
s³owo na dwóch tablicach kamiennych, za ochronê przed wrogami, za obiet-
nicê dobrej ziemi)

2. Za co Ty mo¿esz dziêkowaæ Bogu? (za ubrania, za dom, za rodzinê, za Bib-
liê, za Jego Syna)

3. W jaki sposób Izraelici grzeszyli przeciwko Bogu? (Narzekali.)
4. Co mówili o chlebie, który da³ im Bóg? (�Gardzimy takim byle jakim

jedzeniem.�)
5. Co robisz, kiedy narzekasz? (Grzeszê.)
6. W jaki sposób Bóg ukara³ Izraelitów? (Jadowite wê¿e zaatakowa³y obóz i

pogryz³y wielu ludzi.)
7. Co Izraelici wo³ali do Moj¿esza? (�Zgrzeszyli�my! Pro� Boga, ¿eby zabra³

te wê¿e!�)
8. Co Bóg poleci³ zrobiæ Moj¿eszowi? (Zrobiæ miedzianego wê¿a, umie�ciæ go

na palu na pustyni, aby Ci, którzy zostali uk¹szeni spojrzeli na niego i ¿yli.)
9. Dlaczego ten w¹¿ by³ obrazem tego, co stanie siê z Panem Jezusem? (Pan

Jezus mia³ byæ wywy¿szony na krzy¿u, ¿eby�my mogli byæ zbawieni.)
10. Co musisz zrobiæ, ¿eby otrzymaæ zbawienie? (spojrzeæ na Pana Jezusa,

uwierzyæ w Niego ca³ym swoim sercem)
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� Zrób wê¿a z miedzi i umie�æ go na palu na pustyni. Ka¿dy, kto zosta³ ugry-
ziony, a spojrzy na niego, bêdzie ¿y³.

Wiele, wiele lat pó�niej pewien cz³owiek o imieniu Nikodem przyszed³ do
Pana Jezusa. Chcia³ on wiedzieæ, jak mo¿e byæ zbawiony. On nie zosta³ ugry-
ziony przez wê¿a, ale tak jak ka¿dy z nas by³ niepos³uszny Bogu. Zgrzeszy³ i
potrzebowa³ ratunku od kary, na jak¹ zas³ugiwa³ jego grzech.  

Pos³uchajcie, co powiedzia³ mu Pan Jezus.
Przeczytaj Jan.3,14-15
�I jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak musi byæ wywy¿szony Syn

Cz³owieczy. Aby ka¿dy, kto weñ wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny.�
GP ZN Kiedy Pan nakaza³ Moj¿eszowi wznie�æ miedzianego wê¿a na pu-

styni, aby ci którzy na niego spojrz¹ byli uratowani od �mierci. Pokaza³ On w
ten sposób obraz cudownego planu uratowania kobiet, mê¿czyzn, ch³opców i
dziewczynki od grzechu. Jego wspania³y Syn, Pan Jezus Chrystus, mia³ byæ wy-
wy¿szony na krzy¿u. Ten, który nie mia³ ¿adnego grzechu, mia³ cierpieæ za-
miast nas, umieraj¹c na tym okropnym krzy¿u. Wspania³a nowina jest taka, ¿e
Chrystus swoj¹ �mierci¹ zap³aci³ za ca³y nasz grzech, a trzeciego dnia powsta³
z grobu i dzisiaj ¿yje. A co powiedzia³ Nikodemowi? 

�Ka¿dy (czyli tak¿e Ty), kto w niego wierzy, nie zginie, ale bêdzie mia³ ¿y-
wot wieczny.�

Moj¿esz pos³ucha³ Pana. Zrobi³ miedzianego wê¿a, umie�ci³ go na palu i
ustawi³ na pustyni. A co robili Izraelici?

Umie�æ figurê ML52 (w¹¿ na palu).
Czy kto� powiedzia³: 
� Nie dzisiaj, mo¿e innym razem spojrzê na tego wê¿a?
A czy komu� innemu przysz³o do g³owy: 
� Spojrzeæ na wê¿a na palu? Nigdy! Co to mo¿e daæ?
Nie wiem, czy byli tacy ludzie, ale mam nadziejê, ¿e nikt nie by³ tak g³upi. 
Wydaje mi siê, ¿e ci, którzy zostali uk¹szeni zrozumieli, ¿e Bóg da³ im mo¿-

liwo�æ ratunku i ¿e to by³a ich jedyna nadzieja.
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Moj¿esz wróci³ wtedy na górê i powiedzia³ Bogu, co odpowiedzieli ludzie.
Bóg powiedzia³ mu: 

� Za trzy dni przyjdê do ciebie w gêstym ob³oku na górze Synaj. Lud us³y-
szy, jak z Tob¹ rozmawiam, dziêki czemu bêd¹ Ci ufali. Umie�æ granicê doko-
³a góry, przez któr¹ ludzie nie bêd¹ mogli siê przedrzeæ, ¿eby mnie ujrzeæ.

Lud izraelski czeka³. 
Co pojawia³o siê w ich umys³ach?
Porozmawiaj na ten temat z dzieæmi.
Strach?
Zdziwienie?
Przejêcie?
Jak by� siê czu³, gdyby� tam by³?
Porozmawiaj na ten temat z dzieæmi.
GP ZZ ZN Czy wiesz o tym, ¿e Bóg i dzisiaj mówi do ludzi? Byæ mo¿e nie

w taki sposób jak mówi³ do Moj¿esza albo Izraelitów, ale wszystko to, co oni
us³yszeli zosta³o zapisane w Biblii. Nie jest to tylko ksi¹¿ka historyczna, ale
wieczne i ¿ywe S³owo Bo¿e na dzisiaj dla Ciebie. Bóg siê nie zmienia. On mó-
wi do Ciebie i do mnie przez swoje spisane S³owo. 

Przez te trzy dni, kiedy ludzie czekali na zst¹pienie Pana na górê Synaj, mu-
sieli siê przygotowaæ zgodnie z tym, co zaleci³ im Bóg. 

GP ZZ ZN Czy Ty jeste� przygotowany na to, ¿eby Bóg do Ciebie mówi³?
Kiedy sam czytasz Bibliê albo s³uchasz jak kto� z niej naucza, czy mówisz w
swoim sercu: �Panie, proszê, poka¿ mi, co Twoje S³owo ma mi do
powiedzenia�?

Czy mówisz Mu: �Przepraszam za rzeczy, które zrobi³em, a które Ci siê nie
podobaj¹�?

Czy my�lisz: �Panie, to nie do wiary, ¿e Ty, który jeste� tak wielki chcesz
mówiæ do mnie, ale chcê Ciê s³uchaæ i rozumieæ�?

Co Bóg powie Ci przez swoje S³owo? Je�li nie jeste� chrze�cijaninem, w
Biblii odkryjesz jak mo¿esz przyj�æ do Pana Jezusa Chrystusa i dziêki Jego
�mierci oraz zmartwychwstaniu znale�æ przebaczenie i nowe ¿ycie. 

Je¿eli jeste� chrze�cijaninem, Bóg bêdzie mówi³ do Ciebie przez swoje S³o-
wo, pokazuj¹c Ci, jak ¿yæ, ¿eby Mu siê podobaæ. Bêdzie On prowadzi³ Ciê
przez Twoje ¿ycie. 

A co Bóg mia³ powiedzieæ narodowi izraelskiemu?
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Dodaj element t³a � ob³ok.
Góra Synaj okry³a siê dymem, poniewa¿ Pan zst¹pi³ na ni¹ w ogniu. Ca³e

wzgórze mocno siê zatrzês³o, a do uszu ludzi dobiega³ coraz g³o�niejszy d�wiêk
tr¹by.

Pos³uchajcie s³ów Boga:
Powoli i wyra�nie przeczytaj dziesiêæ przykazañ. W tym miejscu nie komen-

tuj ich w ¿aden sposób. 
1. Nie bêdziesz mia³ innych bogów przede mn¹. 
2. Nie czyñ sobie ¿adnej podobizny rze�bionej. 
3. Nie bêdziesz bra³ imienia Pana Boga nadaremno. 
4. Pamiêtaj o dniu sabatu, aby go �wiêciæ. 
5. Czcij ojca swego i matkê swoj¹. 
6. Nie zabijaj.
7. Nie cudzo³ó¿.
8. Nie kradnij. 
9. Nie sk³adaj fa³szywego �wiadectwa. 
10. Nie po¿¹daj. 

Dodawaj pomoce wizualne do Dziesiêciu Przykazañ (figury ML7-16) w
trakcie ich wymieniania.

Bóg przemówi³. Jego lud us³ysza³ Prawo. 
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G³osy w obozie Izraelitów nagle siê zmieni³y. Zamiast jêków i narzekañ po-
jawi³y siê okropne krzyki. Po ca³ym obozie pe³za³y wê¿e. W taki sposób Bóg
ukara³ swój lud za ich grzech. Biblia mówi nam, ¿e On jest kochaj¹cy, dobry i
cierpliwy, ale mówi ona równie¿ o tym, ¿e Bóg jest �wiêty i sprawiedliwy � nie
mo¿e patrzeæ na grzech przez palce.

Pan by³ tak dobry i cierpliwy dla Izraelitów, a jednak oni zbuntowali siê
przeciwko Niemu. Dlatego postanowi³ ich ukaraæ. 

GP ZN Ch³opcy i dziewczêta, uwa¿ajcie, poniewa¿ wy równie¿ znajdziecie
siê w ogromnym niebezpieczeñstwie, je¿eli bêdziecie nadal buntowaæ siê prze-
ciwko Panu. Bóg w swojej mi³o�ci da³ drogê, dziêki której mo¿ecie ¿yæ. Drog¹
t¹ jest Jego Syn. Doskona³y i bezgrzeszny Pan Jezus Chrystus wzi¹³ karê, na
która zas³ugujesz z  powodu swojego grzechu. On umar³, ¿eby ci, którzy wierz¹
w Niego, mogli ¿yæ. On jest Twoj¹ jedyn¹ nadziej¹. Nie my�l, ¿e Bóg bêdzie
patrzy³ przez palce na Twój grzech - ¿e mo¿esz dalej ¿yæ tak jak chcesz i nie ma
to znaczenia. Bóg, który ukara³ swój lud na pustyni, ukarze te¿ tych, którzy od-
rzucaj¹ Jego drogê ratunku i nadal chodz¹ w swoim grzechu. 

Izraelici zdali sobie sprawê, ¿e to, co siê z nimi dzia³o mia³o miejsce z po-
wodu buntu przeciwko Panu i zawo³ali do Moj¿esza.

Dodaj figurê ML1 (Moj¿esz).
� Zgrzeszyli�my!
� Pro� Boga, ¿eby zabra³ te wê¿e!
GP ZN Czy kiedykolwiek powiedzia³e� Bogu: �Zgrzeszy³em. Proszê, wy-

bacz mi�?
Je¿eli wiesz, ¿e jeste� winny chodzenia innymi drogami ni¿ Bo¿e, ³amania

Jego praw przez to, co robisz, mówisz albo nawet my�lisz, potrzebujesz Jego
przebaczenia. 

Czy wys³ucha³by� pró�b, które Moj¿esz zanosi³ w imieniu ludu izraelskie-
go? Bóg wys³ucha³ i powiedzia³ Moj¿eszowi, co ma zrobiæ, ¿eby ci, których
ugryz³y wê¿e mogli zostaæ uratowani. Wygl¹da³o to bardzo dziwnie. 

Pan powiedzia³: 

44  Moj¿esz zakonodawca



Dodaj figurê ML1 (Moj¿esz).
� Dlaczego wyprowadzi³e� nas z Egiptu?
� Nie ma wody.
� Gardzimy takim byle jakim jedzeniem.
Jak mogli tak mówiæ?! Bóg dawa³ im mannê, bez której wszyscy by zginê-

li. Jak mogli pogardzaæ Bo¿ym darem?
GP ZZ ZN Jest inny, nawet wiêkszy dar, który da³ nam Bóg. Wiecie co to

takiego?
Przeczytaj Jan.3,16a.
�Albowiem tak Bóg umi³owa³ �wiat, ¿e Syna swego jednorodzonego da³�.
Bóg da³ swój najwspanialszy dar � swojego Syna, ¿eby by³ naszym Zbawi-

cielem i aby�my mogli ¿yæ. Bez Pana Jezusa nie mieliby�my ¿adnej nadziei, po-
niewa¿ nasze grzechy oddziela³yby nas od Boga na zawsze.

A co Ty mówisz na temat Bo¿ego daru? Mam nadziejê, ¿e s¹ tacy, którzy
mówi¹: �Dziêkujê Ci Panie Jezu�, poniewa¿ ufaj¹ Mu jako swojemu Zbawicie-
lowi i Panu swojego ¿ycia. 

Bojê siê jednak, ¿e niektórzy mog¹ byæ podobni do Izraelitów. Nie chc¹ Bo-
¿ej drogi dla swojego ¿ycia, nie chc¹, ¿eby Pan Jezus by³ ich Zbawicielem. 

Kiedy odrzucasz dobroæ, jak¹ Bóg Ci okazuje, grzeszysz przeciwko Niemu
tak samo jak lud izraelski. 

Zrób przerwê. Usuñ figury ML1-4. Umie�æ figury ML25-51 (Izraelici i
wê¿e). 
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W przesz³o�ci czasami Bóg mówi³ bezpo�rednio do swojego ludu (tak jak na
górze Synaj), choæ czê�ciej robi³ to za po�rednictwem takich ludzi jak Moj¿esz.
Wszystko to co powiedzia³, zosta³o zamieszczone dla Ciebie w Jego S³owie, w
Biblii. 

GP ZZ ZN Jak my�licie, czy który� z Izraelitów pozosta³ tego dnia w swo-
im namiocie i pomy�la³ sobie: �Dzisiaj nie chce mi siê i�æ i s³uchaæ, co Bóg ma
do powiedzenia. Mo¿e innym razem�? Oczywi�cie nikt tak nie zrobi³. Nikt by
siê nie odwa¿y³. 

Bóg przemówi³, a Ty s³ysza³e� Jego s³owa. Co zrobisz? Je�li jeste� chrze�ci-
janinem, to mam nadziejê, ¿e w swoim sercu mówisz: �Panie, dziêkujê Ci za to,
¿e do mnie mówi³e� przez swoje S³owo, Bibliê. Pomó¿ mi byæ Ci pos³usznym.�

Je¿eli nie jeste� chrze�cijaninem, mo¿esz powiedzieæ: �Dziêkujê Ci Panie za
to, ¿e mówi³e� do mnie i pokaza³e� mi, ¿e potrzebujê Pana Jezusa jako swojego
Zbawiciela. Chcê do Niego przyj�æ dzisiaj.�

Pamiêtaj, ¿e Bo¿e S³owo jest prawd¹ (Jan.17,17b).

Pytania powtórkowe
1. Dlaczego powiniene� zwracaæ uwagê na to, co mówi Bóg? (On nas stworzy³,

jest wszechmocny, kocha nas)
2. Podaj dwa przyk³ady tego jak Izraelici widzieli Bo¿¹ moc, kiedy podró¿o-

wali po pustkowiu. (s³up ob³oku i s³up ognia, rozdzielenie Morza Czerwone-
go, itp.)

3. W jaki sposób Bóg pokaza³ swojemu ludowi, ¿e siê o niego troszczy? (zao-
patrywanie ich w po¿ywienie i wodê)

4. Gdzie Bóg obieca³ przyj�æ i mówiæ do ludu izraelskiego? (na górze Synaj)
5. Przez co ludzie widzieli Bo¿¹ moc na górze? (Bóg mówi³ spo�ród dymu i og-

nia, które by³o widaæ na górze.)
6. Co Bóg powiedzia³ Izraelitom? (Da³ im Dziesiêæ Przykazañ.)
7. Sk¹d mo¿emy siê dowiedzieæ, co Bóg ma nam do powiedzenia? (z Biblii)
8. Sk¹d siê wziê³a nasza Biblia? (Bóg mówi³ do ludzi takich jak Moj¿esz i na-

kaza³ im spisaæ swoje s³owa.)
9. Jaka czê�æ Biblii jest prawd¹? (ca³a)
10. Dlaczego powiniene� postêpowaæ zgodnie z ksiêg¹, która zosta³a napisana

tak dawno temu? (poniewa¿ Bóg siê nie zmienia)
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Fragmenty Pisma �wiêtego: 2 Moj¿. 24,12-18; 2 Moj¿. 31,18; 2 Moj¿. 32; 
2 Moj¿. 34

G³ówna prawda: Wszyscy z³amali Bo¿e przykazania 
Zastosowanie: Dla niezbawionych: Zas³ugujesz na Bo¿¹ karê za swój

grzech. Musisz zwróciæ siê do Pana Jezusa Chrystusa,
¿eby otrzymaæ zbawienie. 
Dla zbawionych: Bóg musi zajmowaæ pierwsze miejsce
w Twoim ¿yciu. 

Pomoce wizualne: Pomoce wizualne do Dziesiêciu Przykazañ (figury
ML7-16). Figury ML2-3, ML6, ML17, ML19-26 i
ML28. T³o zewnêtrzne � góra Synaj. Element t³a �
ob³ok 

Z³oty wiersz: �Gdy¿ wszyscy zgrzeszyli i brak im chwa³y Bo¿ej,�
(Rzymian 3,23)

Plan lekcji:

Wprowadzenie: �Wszechmocny Bóg przemówi³ do ludu izraelskiego na
górze Synaj.�

Rozwój wydarzeñ: Bóg wo³a Moj¿esza na górê i daje mu kamienne tablice.
GP ZZ ZN
Moj¿esz spêdza 40 dni i 40 nocy na górze z Panem. 
Lud oczekuje na powrót Moj¿esza. Prosi Aarona, ¿eby
zrobi³ im boga. GP ZZ ZN (KO)
Aaron robi z³otego cielca. GP ZN
�Patrzcie, oto nasz bóg, który wyprowadzi³ nas z Egip-
tu.� GP ZN
Aaron buduje o³tarz. GP ZZ
Bóg mówi Moj¿eszowi, co siê dzieje w obozie Izraeli-
tów i ¿e zniszczy lud. GP ZN
Moj¿esz prosi za Izraelitów. GP ZN
Moj¿esz wraca do obozu. 
Rozbija tablice kamienne. 

Punkt kulminacyjny: Moj¿esz staje przed Aaronem. GP ZN
Zakoñczenie: Naród zostaje oszczêdzony, jednak wielu umiera.

�Wszyscy zgrzeszyli�� �Zap³at¹ za grzech jest
�mieræ�� Co zrobisz?
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GP ZN A co z nami? Pomy�l o wszystkim, co Pan dla nas zrobi³ (da³ nam
ubrania, domy, rodziny, itp.). Wszystko to s¹ dary od Boga. Czy jeste�my Mu
wdziêczni? Czy te¿ przychodz¹ chwile, kiedy zachowujemy siê jak ci Izraelici?

We�my na przyk³ad posi³ki. �O nie, mamo, znowu to! Wiesz, ¿e nie lubiê
gulaszu. Dzisiaj chcia³em hamburgery i frytki.� Sk¹d� to znacie? Mama spêdza
du¿o czasu przygotowuj¹c dla Ciebie zdrowe posi³ki, a Ty tylko narzekasz. Czy
takie nastawienie jest w³a�ciwe? Oczywi�cie, ¿e niew³a�ciwe � to grzech. Po-
s³uchajcie, co mówi S³owo Bo¿e.

Przeczytaj 1 Tes. 5,18.
�Za wszystko dziêkujcie�.
A wakacje? Mo¿e mama i tato bior¹ Ciê na kamping nad morze. �To jest nu-

dne. Dlaczego nie pojedziemy w jakie� ciekawsze miejsce? Wszyscy moi kole-
dzy je¿d¿¹ do Disneylandu. To niesprawiedliwe.� Czy taki stosunek do rodzi-
ców podoba siê Bogu? Nie. To te¿ jest grzechem.

Mo¿e wcale tak bardzo siê nie ró¿nimy od Izraelitów. Oni ca³y czas grzeszy-
li przeciwko Bogu, ale to samo robimy Ty i ja.

Umie�æ figury ML2-4 (Izraelici). 
Podró¿owanie po pustyni by³o bardzo trudne. Kiedy szli naoko³o Edomu,

okropne burze piaskowe smaga³y ich po twarzy, pustynne s³oñce pali³o ich tak,
¿e z pragnienia bola³y ich gard³a. Mo¿e my�leli sobie �Dlaczego musimy i�æ t¹
drog¹? Krócej by³oby przej�æ przez Edom.�

Ostatnio pokonali swoich wrogów, wiêc mo¿e my�leli, ¿e król Edomu i je-
go armia nie stanowili ¿adnego prawdziwego zagro¿enia. 

Powinni jednak pamiêtaæ, ¿e to Pan da³ im zwyciêstwo i to On prowadzi³ ich
naoko³o Edomu, a nie �rodkiem. 

Spróbujcie zgadn¹æ, co siê pó�niej sta³o.
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Zakoñczenie: Czy pójdziesz dzisiaj Bo¿¹ drog¹? Spójrz na Pana Jezu-
sa Chrystusa i uwierz w Niego ca³ym swoim sercem. 

Lekcja:

� Pomocy!
� O nie, niech kto� nam pomo¿e!
� Ratunku!
W ca³ym obozie izraelskim s³ychaæ by³o okropne krzyki.
� Niech kto� je zabierze!
� O nie, ugryz³ mnie! Ratunku!
Co siê sta³o?

Umie�æ figury ML45-51 (Izraelici i wê¿e).
W obozie by³y wê¿e � �miertelnie jadowite wê¿e. Gryz³y one ludzi, a ci

umierali. 
Sk¹d siê wziê³y te wê¿e? Dlaczego tak nagle zaatakowa³y obóz? Pos³uchaj-

cie, co mówi Biblia.
Przeczytaj 4 Moj¿. 21,6
�Wtedy zes³a³ Pan na lud jadowite wê¿e, które k¹sa³y lud, i wielu z Izraela

pomar³o.�
Pan zes³a³ te wê¿e! Ale dlaczego?
Usuñ figury. 
Przez ca³y czas Bóg pokazywa³ Izraelitom swoj¹ mi³o�æ i moc. Czy potrafi-

cie podaæ jakie� przyk³ady?
Postaraj siê zdobyæ odpowiedzi od dzieci. 
(ratunek z Egiptu, rozdzielenie Morza Czerwonego, zaopatrzenie w jedzenie,

ubrania, wodê)
A jak Izraelici reagowali na wszystko to, co Pan dla nich zrobi³? Na pocz¹t-

ku byli wdziêczni, ale kiedy tylko pojawia³ siê inny problem albo trudno�æ, na-
rzekali i oskar¿ali Moj¿esza oraz Aarona. Robi¹c to tak naprawdê narzekali na
Pana, czyli grzeszyli. 
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Lekcja

Wszechmocny Bóg przemówi³ do ludu izraelskiego na górze Synaj. Co to
by³o za do�wiadczenie! S³uchanie g³osu Boga musia³o byæ przera¿aj¹ce, a je-
dnak cudowne. Teraz ten Bóg powiedzia³ Moj¿eszowi: �Wejd� na górê, a ja
dam Ci dwie kamienne tablice, na których spisa³em Dziesiêæ Przykazañ. Bê-
dziesz ich móg³ u¿ywaæ, by nauczaæ lud.

Kto pamiêta te przykazania?
Umieszczaj przykazania (figury ML7-16) na tablicy w miarê jak dzieci

udzielaj¹ odpowiedzi. 
GP ZZ ZN Bóg da³ je ludowi izraelskiemu, ale tak¿e Tobie dzisiaj. Pamiê-

taj, ¿e Bóg siê nie zmienia, Jego wymagania s¹ zawsze takie same � nigdy nie
bêd¹ przestarza³e ani nie wyjd¹ z u¿ycia. 

Moj¿esz i Jozue zaczêli siê wspinaæ po zboczu. Po pewnym czasie Jozue siê
zatrzyma³, a Moj¿esz poszed³ wy¿ej. 

Zdejmij przykazania. Dodaj element t³a � ob³ok. Umie�æ figury ML6 i ML19
(Moj¿esz i Jozue) wy¿ej na górze, a nastêpnie usuñ je. 

Przez sze�æ dni górê zakrywa³ ob³ok. Siódmego dnia Izraelici zobaczyli, ¿e
w jego �rodku znajduje siê p³omieñ. Nagle z chmury Bóg zwróci³ siê do
Moj¿esza. 

Przez 40 dni i 40 nocy Moj¿esz by³ z Bogiem. Musia³o to dla niego byæ
szczególne prze¿ycie. W tym czasie Pan przekaza³ mu wskazówki, jak zbudo-
waæ specjalny namiot � ko�ció³, który nosi³ nazwê przybytek. 

Zanim Moj¿esz opu�ci³ wzgórze, Bóg da³ mu dwie wielkie tablice kamien-
ne, na których napisa³ Dziesiêæ Przykazañ. Biblia mówi nam, ¿e by³y one �za-
pisane palcem Bo¿ym�. (2Moj¿.31,18)

A co dzia³o siê w obozie Izraelitów, kiedy Moj¿esz by³ na górze? Dzieñ po
dniu ludzie czekali na niego, a on ci¹gle nie wraca³. Byæ mo¿e niektórzy zasta-
nawiali siê: �Czy Moj¿esz zmar³ tam na górze?� 
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Umie�æ figury ML2 i ML3 (Izraelici).
To byli ci ludzie, którzy tak bardzo do�wiadczyli Bo¿ej mocy i mi³o�ci. Bóg

nawet do nich mówi³, ale oni poszli do Aarona. Pos³uchajcie, co mu
powiedzieli: 

Dodaj figurê ML20 (Aaron).
Przeczytaj 2Moj¿.32,1
�Nu¿e, uczyñ nam bogów, którzy pójd¹ przed nami, nie wiemy bowiem, co

siê sta³o z owym Moj¿eszem, mê¿em, który nas wyprowadzi³ z ziemi
egipskiej.�

Jak szybko zapomnieli przykazania, które da³ im sam Pan! Co mówi³o pier-
wsze przykazanie? (�Nie bêdziesz mia³ innych bogów przede mn¹.�) A jak
brzmia³o drugie? (�Nie czyñ sobie podobizny rze�bionej.�)

Teraz chcieli z³amaæ Bo¿e prawo. Czy wiecie jak nazywa to Biblia?
(grzechem)

GP ZZ ZN Mo¿e powiesz: �Jak oni mogli to zrobiæ?� Ale spójrz uwa¿nie na
przykazania. Co mówi szóste? �Nie zabijaj!� Pan Jezus powiedzia³, ¿e je�li w
swoim sercu pomy�lisz, ¿e kogo� nienawidzisz, ³amiesz szóste przykazanie,
czyli grzeszysz. 

A co mówi dziewi¹te przykazanie? �Nie sk³adaj fa³szywego �wiadectwa.�
Znaczy to, ¿e nie powiniene� k³amaæ.  

Mama Jarka wo³a³a: 
� Po�piesz siê, Jarku, bo spó�nisz siê do szko³y.
� Ju¿ idê, mamo, za minutê bêdê na dole.
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Wskazówki dla nauczycieli:

Ucz wierszy biblijnych po lekcji, aby dzieci mia³y informacje na temat ich
zawarto�ci i nie potrzebowa³y dodatkowych wyja�nieñ na temat wê¿a na pusty-
ni. Da Ci to wiêcej czasu na omówienie, co to znaczy uwierzyæ w Pana Jezusa. 

Nauczaj¹c z³otego wiersza daj dzieciom przejêtym nauczaniem znaæ, ¿e je-
ste� osi¹galny i mo¿esz udzieliæ im porady duszpasterskiej. Mo¿esz powiedzieæ
co� takiego: �Byæ mo¿e nigdy nie uwierzy³e� w Pana Jezusa Chrystusa, a teraz
naprawdê tego chcesz, ale nie jeste� pewien, co powiniene� zrobiæ. Je�li chcia³-
by� ze mn¹ o tym porozmawiaæ, bêdê sta³ z przodu (mo¿esz wyznaczyæ inne
miejsce), kiedy skoñczy siê spotkanie. Mo¿esz do mnie podej�æ, a ja poka¿ê Ci
w Biblii, jak mo¿esz byæ zbawiony.�

Fragmenty Pisma �wiêtego: 4 Moj¿. 21,1-9.16-18; Jana 3,1-16
G³ówna prawda: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a bêdziesz zbawiony.
Zastosowanie: Dla niezbawionych: Musisz odwróciæ siê od grzechu i

zwróciæ siê do Pana Jezusa Chrystusa. Patrz na Niego.
On jest Twoj¹ jedyn¹ nadziej¹. 

Pomoce wizualne: Figury ML1-4 i ML45-52. Opcjonalnie krajobraz górski
Z³oty wiersz: �I jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak musi

byæ wywy¿szony Syn Cz³owieczy. Aby ka¿dy, kto weñ
wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny.� (Jana 3,14-
15)

Plan lekcji:

Wprowadzenie: �Pomocy!� �O nie, niech kto� nam pomo¿e!�
Rozwój wydarzeñ: Jadowite wê¿e w obozie Izraelitów. 

Bóg pos³a³ te wê¿e. Dlaczego?
Bo¿a dobroæ dla Izraela GP ZN
Podró¿ doko³a Edomu
Bunt Izraela przeciwko Bogu GP ZN
Bóg karze Izraela. GP ZN
Ludzie prosz¹ Moj¿esza, ¿eby siê o nich modli³. GP ZN
Bóg ka¿e Moj¿eszowi zrobiæ miedzianego wê¿a. GP
ZN

Punkt kulminacyjny: Ci, którzy patrz¹ na wê¿a, s¹ uratowani. GP ZN
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Bóg powiedzia³ jak bêdzie siê nazywa³ nowy przywódca Izraela. Moj¿eszo-
wi natomiast musia³o byæ bardzo przykro. 

Bóg powiedzia³ te¿: 
� We� swojego brata Aarona i jego syna Eleazara na górê Hor. We� specjal-

ne szaty Aarona i ubierz w nie Eleazara. Aaron umrze na tej górze.
Usuñ figury ML6 i ML43-44 (Moj¿esz, Aaron i Eleazar).
Wierz¹ce dzieci, uwa¿ajcie. Jakuba 4,7 mówi: ��poddajcie siê Bogu, prze-

ciwstawcie siê diab³u, a ucieknie od was.� Pamiêtajcie, ¿e Pan Jezus, który mie-
szka w Was przez swojego Ducha �wiêtego jest wiêkszy ni¿ szatan, który jest
na �wiecie. 

Powtórka 

Przyozdób torebkê papierow¹ napisami �tak� i �nie� o ró¿nych kolorach i
stylach. Na zadane pytania dziecko musi udzieliæ odpowiedzi �tak� lub �nie�.
Za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowied� przydzielaj punkty oraz punkty dodatkowe za
wyja�nienie dlaczego. Oprócz punktów za prawid³ow¹ odpowied� dawaj nagro-
dy z torebki. 
1. Izraelici mieszkali na pustyni przez 40 lat. (Tak. Dlaczego: Widzieli Bo¿e cu-

da, ale zawiedli Boga i nie ufali Mu. Wszyscy doro�li mieli umrzeæ na pusty-
ni, a nowe pokolenie wej�æ do Kanaanu.)

2. Izrael mia³ siê strzec bardziej niebezpiecznego wroga ni¿ mieszkañcy
Kanaanu. (Tak. Dlaczego: Ich wrogiem by³ szatan.)

3. Nowe pokolenie Izraelitów nauczy³o siê ufaæ Panu. (Nie. Dlaczego: Kiedy
zabrak³o im wody, narzekali tak samo jak ich rodzice.)

4. Moj¿esz zawsze zna³ w³a�ciwe odpowiedzi na problemy Izraelitów. (Nie.
Dlaczego: Moj¿esz zawsze rozmawia³ z Bogiem, kiedy ludzie narzekali, po-
niewa¿ wiedzia³, ¿e On  mo¿e im pomóc.)

5. Je�li jeste� chrze�cijaninem nie musisz siê przejmowaæ szatanem. (Nie. Dla-
czego: Biblia ostrzega nas w 1Piotr.5,8: ��czuwajcie! Przeciwnik wasz,
diabe³, chodzi woko³o jak lew rycz¹cy, szukaj¹c kogo by poch³on¹æ.�)

6. Moj¿esz musia³ siê pilnowaæ przed szatanem. (Tak. Dlaczego: Szatan nigdy
nie daje spokoju ¿adnemu dziecku Bo¿emu, bez wzglêdu na to, ile ma lat.) 

7. Czy Moj¿esz powinien uderzyæ w ska³ê? (Nie. Dlaczego: Bóg powiedzia³
mu, ¿e ma tylko przemówiæ do ska³y, tak ¿eby wszyscy ludzie s³yszeli i wi-
dzieli cud wydobycia z niej wody.)

8. W walce z naszym wrogiem powinni�my polegaæ na pomocy Pana Jezusa.
(Tak. Dlaczego: Biblia mówi: �Wiêkszy jest ten, który mieszka w was, ni¿
ten, który jest na �wiecie.�)

9. Moj¿esz nie móg³ wprowadziæ Izraelitów do ziemi obiecanej. (Tak. Dlacze-
go: Taka by³a Bo¿a kara za to, ¿e by³ niepos³uszny Bogu.)
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Czy mówi³ prawdê? Nie, ci¹gle w najlepsze le¿a³ sobie w ³ó¿ku i minê³o 15
minut zanim zszed³ na �niadanie. 

� Odrobi³e� lekcje, Jarku? � zapyta³a mama. 
� Pewnie, mamo, wszystko, co mia³em zadane.
Jednak to te¿ nie by³a prawda. Jarek chcia³ spisaæ je od kolegów w autobu-

sie po drodze do szko³y. 
KO Czy znasz kogo� takiego jak Jarek, kto jest niepos³uszny Bo¿ym przy-

kazaniom? Czy to Ty? Mo¿e my�lisz sobie: �Tak, ale ja nie chcê taki byæ. Chcê
siê zmieniæ! Co mam zrobiæ?� S³uchaj uwa¿nie tej lekcji biblijnej. Je�li na koñ-
cu bêdziesz mia³ pytania, podejd� do mnie i zadaj je. Po spotkaniu usi¹d� w
pierwszym rzêdzie, a bêdê wiedzia³, ze chcesz ze mn¹ porozmawiaæ. Poka¿ê Ci
w Biblii, jak mo¿esz odwróciæ siê od grzechu i zwróciæ siê do Pana Jezusa
Chrystusa. Ka¿dy z Was, je¿eli uwa¿nie siê zastanowicie nad Dziesiêcioma
Przykazaniami, odkryje, ¿e nie udaje mu siê przestrzegaæ wielu z nich. Biblia
mówi nam w Rzymian 3,23, ¿e ��wszyscy zgrzeszyli i brak im chwa³y Bo¿ej�.
Ka¿dy by³ niepos³uszny Bo¿emu prawu tak samo jak lud izraelski. 

Na pewno Aaron poka¿e ludziom, ¿e to co planuj¹ jest bardzo z³e i przeci-
wne S³owu Bo¿emu. 

Aaron powiedzia³: �We�cie z³ote kolczyki i przynie�cie je do mnie.�
Zamieñ figurê ML20 na ML12 (Aaron).
Co chcia³ z nimi zrobiæ? Przetopi³ z³oto i za pomoc¹ jakiego� narzêdzia zro-

bi³ pos¹g z³otego cielca. 

Dodaj figury ML22-23 (z³oty pos¹g). 
Aaron zosta³ wybrany przez Pana do pomocy Moj¿eszowi przy wyprowa-

dzaniu Izraelitów z Egiptu oraz prowadzeniu ich do ziemi, któr¹ Bóg im obie-
ca³. Jego zadaniem by³o pokazywanie ludziom, co Bóg chce, ¿eby robili, a te-
raz pomaga³ im w niepos³uszeñstwie Bogu.

GP ZZ ZN Co mówi Biblia w Rzymian 3,23? ��wszyscy zgrzeszyli��
Wszyscy to kaznodzieje, nauczyciele, liderzy. Wszyscy s¹ winni, poniewa¿ by-
li niepos³uszni S³owu Bo¿emu. 
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Na tym �wiecie ¿y³a tylko jedna osoba, która zawsze by³a pos³uszna s³owom
Boga. Kto to taki?

Pan Jezus Chrystus by³ kuszony na ka¿dy sposób, tak jak i my, ale On nigdy
nie podda³ siê pokusie. Nigdy nie by³ niepos³uszny S³owu Bo¿emu. Nie mia³ On
¿adnego grzechu - w przeciwieñstwie do Ciebie, do mnie i do Aarona, który za-
miast byæ pos³uszny S³owu Bo¿emu, pos³ucha³ Izraelitów. Ludzie byli zachwy-
ceni z³otym cielcem, którego zrobi³. 

� Patrzcie, oto nasz bóg, który wyprowadzi³ nas z Egiptu.
Jak mogli siê odwróciæ od jedynego prawdziwego Boga, który rozdzieli³

Morze Czerwone, ka¿dego dnia posy³a³ im mannê i da³ im wodê ze ska³y?
GP ZN Ludzie ci na miejscu Boga postawili kawa³ek z³ota. Ty nigdy by� nie

nazwa³ z³otego cielca swoim Bogiem, ale zastanawiam siê, co w Twoim ¿yciu
mo¿e zajmowaæ Jego miejsce. Twoi przyjaciele? Mo¿e wa¿niejsze jest dla Cie-
bie to, ¿eby podobaæ siê przyjacio³om ni¿ Bogu? Bóg mówi: �Kochaj mnie ca-
³ym sercem.� Mo¿e przez wiêkszo�æ czasu dzisiaj my�la³e� o swojej ulubionej
dru¿ynie pi³ki no¿nej? A ile czasu po�wiêci³e� na my�lenie o Bogu? Stawiasz
innych na miejscu Boga. Jeste� niepos³uszny Jego prawu. 

Kiedy Aaron zobaczy³ jak ludzie oddaj¹ cze�æ z³otemu cielcowi, przed jego
pos¹giem zbudowa³ o³tarz. 

� Jutro bêdzie specjalne �wiêto na cze�æ Pana?
Co Aaron mia³ na my�li? Wygl¹da³o na to, ¿e wydawa³o mu siê, ¿e mo¿na

jednocze�nie oddawaæ cze�æ cielcowi i Bogu. A przecie¿ nie minê³o kilka tygo-
dni, odk¹d Bóg powiedzia³ im, ¿e jest Bogiem zazdrosnym i nie maj¹ czciæ ¿a-
dnym innym bogom ani nie robiæ sobie bo¿ków, przed którymi mogliby siê k³a-
niaæ i oddawaæ im cze�æ. 

Dodaj figury ML17 i ML24 (o³tarz i baranek).
GP ZZ Wydaje mi siê, ¿e podobnie zachowuj¹ siê dzisiaj ludzie, którzy mó-

wi¹, ¿e s¹ chrze�cijanami, ale wydaje im siê, ¿e Bóg bêdzie zadowolony, je¿eli
w niedzielê pójd¹ do ko�cio³a i tam bêd¹ mu oddawaæ cze�æ, a to co robi¹ przez
resztê tygodnia nie ma nic wspólnego z Bogiem. Czy tak w³a�nie sobie my�lisz?
Ch³opcy i dziewczynki, je�li zaufali�cie Panu Jezusowi jako swojemu Zbawi-
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Dodaj element t³a � woda. 
Moj¿esz w swoim gniewie by³ niepos³uszny Bogu, ale Pan jest bardzo ³as-

kawy. Mimo wszystko da³ On wodê ze ska³y. Kryszta³owa woda pop³ynê³a z ka-
mieni i wystarczy³o jej dla wszystkich ludzi oraz zwierz¹t. 

Mo¿e my�lisz sobie, ¿e skoro nawet Moj¿esz zawiód³, to jakie Ty masz
szanse z szatanem. Tak, nasz wróg jest silny, silniejszy ni¿ my, ale pos³uchaj, co
mówi S³owo Bo¿e:

Przeczytaj 1 Jan 4,4b.
��Ten, który jest w was, wiêkszy jest, ani¿eli ten, który jest na �wiecie.�
Usuñ elementy t³a i figury ML5 oraz ML42 (Moj¿esz i Aaron).
GP ZZ Wierz¹ce dzieci, macie wroga, który jest potê¿niejszy ni¿ wy, ale

nasz Bóg jest wszechmocny. Nikt nie jest silniejszy ani potê¿niejszy ni¿ Pan.
Kiedy Pan Jezus umar³ na krzy¿u, pokona³ diab³a. Dowodem tego zwyciêstwa
jest zmartwychwstanie. Jezus ¿yje! Szatan jest pokonany, to tak jakby gra³ w
przegrywaj¹cej dru¿ynie. Je�li jeste� chrze�cijaninem, jeste� w zwyciêskiej dru-
¿ynie, ale nie znaczy to, ¿e nie musisz uwa¿aæ. Diabe³ przegra³ wojnê, ale na-
dal bêdzie walczy³ przeciwko Bo¿ym dzieciom a¿ do czasu, kiedy Pan Jezus po-
wróci na t¹ ziemiê. 

A co siê stanie z Moj¿eszem i Aaronem?

Umie�æ figury ML2-4, ML6 i ML43-44 (Izraelici, Moj¿esz, Aaron i Eleazar).
Bóg powiedzia³: 
� Nie wierzy³e� mi. Nie uczci³e� mnie jako �wiêtego przed tym ludem. Z te-

go powodu teraz nie wprowadzisz go do Kanaanu.
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cie, szatan chce, ¿eby�cie byli niepos³uszni Bogu przez niew³a�ciwe nastawie-
nie do mamy i taty. 

Mo¿e jeste� z³y na nauczyciela, bo kaza³ Ci jeszcze raz napisaæ zadanie? Po-
my�l! Czy masz prawo siê z³o�ciæ? Czy w³o¿y³e� w t¹ pracê wystarczaj¹co du-
¿o wysi³ku? Uwa¿aj! Nie pozwól, ¿eby szatan sprawi³, ¿e bêdziesz mia³ niew³a-
�ciwy stosunek do swojego nauczyciela. 

A mo¿e jeste� zdenerwowany, poniewa¿ kto�, komu ufa³e�, strasznie Ciê za-
wiód³. Uwaga! Szatan mo¿e Ciê kusiæ, ¿eby� zrobi³ co� z³ego przeciwko tej oso-
bie. A co mówi Bóg? 

Przeczytaj Efez.4,32.
�B¹d�cie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczaj¹c sobie wzajem-

nie, jak i wam Bóg odpu�ci³ w Chrystusie.� 
Mo¿e my�lisz sobie: �Do koñca ¿ycia nie zapomnê jej tego, co mi zrobi³a!�

Uwa¿aj! Nie pozwól, ¿eby szatan namówi³ Ciê do grzechu. Bóg mówi: �Gnie-
wajcie siê, lecz nie grzeszcie; niech s³oñce nie zachodzi nad gniewem waszym,
nie dawajcie diab³u przystêpu.� (Efez.4,26-27) Pro� Boga o si³ê do przebacza-
nia i zapominania. 

KO Mo¿e pomo¿e Ci podzielenie siê tym, co Ciê z³o�ci. Je�li chcia³by� po-
rozmawiaæ o tym ze mn¹, przyjd� po spotkaniu, bêdê sta³ z przodu i czeka³ na
Ciebie. 

Moj¿esz musia³ siê strzec. Do tej pory tak wiernie i cierpliwie prowadzi³ Iz-
raelitów. Jednak diabe³ nigdy nie pozostawia ¿adnego Bo¿ego dziecka w spoko-
ju. Nie wa¿ne jak ma³ym albo du¿ym jeste� chrze�cijaninem. Szatan bêdzie pró-
bowa³ Ciê namówiæ do grzechu przeciwko Panu. Moj¿esz by³ bardzo zdenerwo-
wany i Izrael rzeczywi�cie da³ mu do tego wiele powodów, ale pos³uchajcie, co
wtedy powiedzia³. 

� A teraz mnie pos³uchajcie, wy niewdziêcznicy. Chcecie, ¿eby�my wam
wydobyli wodê z tej ska³y?

Moj¿esz podniós³ swoj¹ laskê i dwa razy uderzy³ ska³ê!
Czy zrobi³ to, co kaza³ mu Bóg? Nie. 
Czy s³owa i nastawienie Moj¿esza oddawa³y cze�æ Bogu? Nie. 
Czy Moj¿esz móg³ cofn¹æ swoje s³owa? Nie. 
Moj¿esz nie uwa¿a³ na szatana i w gniewie zgrzeszy³ przeciwko Panu. 
GP ZZ Je�li Ty albo ja mówimy w gniewie co� bolesnego albo niew³a�ciwe-

go komu� innemu, szatanowi uda³o siê dopi¹æ swego, a my zawiedli�my Boga. 
Mo¿emy t¹ osobê przeprosiæ, mo¿emy te¿ prosiæ Boga o przebaczenie, ale

nie mo¿emy cofn¹æ z³a, jakie wyrz¹dzili�my. 
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cielowi, On musi byæ na pierwszym miejscu w ka¿dej czê�ci Waszego ¿ycia. Je-
�li nie jest, ³amiecie Bo¿e prawo, grzeszycie przeciwko Bogu. Musicie powie-
dzieæ Panu, ¿e jest Wam przykro i poprosiæ Go o si³ê do oddawania Mu pier-
wszego miejsca we wszystkim. 

Izraelici pos³uchali Aarona. Przynie�li Bogu swoje ofiary, usiedli ¿eby je�æ,
a pó�niej robili ró¿ne grzeszne rzeczy.

Oczywi�cie Bóg, który wie wszystko, wiedzia³, co robili ludzie. Powiedzia³
On do Moj¿esza: 

� Izraelici wytopili sobie ze z³ota pos¹g. Oddaj¹ cze�æ i sk³adaj¹ ofiary z³o-
temu cielcowi. Nazwali ten pos¹g swoim bogiem, który wyprowadzi³ ich z
Egiptu. Zniszczê ich, a z Ciebie i Twojej rodziny uczyniê wielki naród.

GP ZN Niektóre dzieci nie przejmuj¹ siê tym, ¿e s¹ niepos³uszne S³owu Bo-
¿emu. Mówi¹ one: �Ono jest takie przestarza³e. Zreszt¹, je�li nawet nie jestem
mu pos³uszny, to nikt mi nic nie zrobi.� A jednak to ma znaczenie, poniewa¿
ka¿dy bêdzie musia³ odpowiedzieæ przed Bogiem, a On mówi, ¿e to, na co za-
s³ugujemy za bycie Mu niepos³usznym, za grzeszenie, to �mieræ. Oznacza to od-
dzielenie od Boga na wieki w miejscu kary, które Biblia nazywa piek³em. 

Jestem pewien, ¿e wiele razy Moj¿esz mia³ zupe³nie �do�æ� ca³ego narzeka-
nia i zrzêdzenia Izraelitów, a jednak b³aga³ Pana o nich. �Panie, proszê, nie
niszcz swojego ludu, przecie¿ wyprowadzi³e� go z Egiptu swoj¹ potê¿n¹ moc¹.�

Bóg odpowiedzia³ na modlitwê Moj¿esza o lud i nie zniszczy³ go. 
GP ZN Je�li Bóg mia³by siê z nami obchodziæ w taki sposób, na jaki zas³u-

gujemy, nie mieliby�my nadziei, poniewa¿ ka¿dy z nas jest winny grzechu prze-
ciwko Niemu. Jednak zamiast tego w swojej zadziwiaj¹cej mi³o�ci On da³ pe-
wien sposób, ¿eby�my mogli dostaæ przebaczenie. Jego jedyny Syn, Pan Jezus
Chrystus, który nie mia³ grzechu, wzi¹³ na siebie karê, na jak¹ zas³ugiwa³ nasz
grzech. Mo¿emy mieæ przebaczenie z powodu Jego �mierci i zmartwychwsta-
nia. Je�li zdajesz sobie sprawê z tego, ¿e z³ama³e� Bo¿e prawo, ¿e zgrzeszy³e�
przeciwko Niemu, dzisiaj mo¿esz otrzymaæ przebaczenie. Je�li naprawdê ¿a³u-
jesz tego, co zrobi³e� i nie chcesz mieæ nic wspólnego z grzechem, zwróæ siê do
Pana Jezusa. On wzi¹³ Twoj¹ karê, a teraz Ty musisz Mu zaufaæ ca³ym swoim
sercem. 

Bóg mówi w swoim S³owie:
Przeczytaj Dz.3,19
�Przeto upamiêtajcie i nawróæcie siê, aby by³y zg³adzone grzechy wasze�.
Moj¿esz zszed³ z góry z Dziesiêcioma Przykazaniami.
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Dodaj figury ML6 i ML19 (Moj¿esz i Jozue).
Kiedy Moj¿esz spotka³ Jozuego wpó³ drogi w dó³ góry, Jozue stwierdzi³:

�S³ychaæ odg³osy jakby wojna wybuch³a miêdzy ludem.�
Moj¿esz wiedzia³, ¿e to nie by³a wojna. Odpowiedzia³ on: �Nie jest to od-

g³os okrzyków po zwyciêstwie, nie jest to odg³os okrzyków po klêsce, lecz s³y-
szê odg³os �piewu.� (2 Moj¿.32,18)

Usuñ figury ML6, ML19 i ML21 (Moj¿esz, Jozue i Aaron). Dodaj figury
ML25 i ML26 (Moj¿esz i Jozue). 

Kiedy podeszli  bli¿ej, Moj¿esz zobaczy³ ludzi tañcz¹cych doko³a z³otego
cielca. Moj¿esz bardzo siê zez³o�ci³ na lud. Bóg do nich przemówi³, da³ im swo-
je przykazania, a oni okazali siê niepos³uszni. W miejsce Boga postawili sobie
z³otego bo¿ka! Moj¿esz rzuci³ na ziemiê tablice kamienne, które rozbi³y siê o
ska³y u podnó¿a góry. Cielca, którego zrobili sobie ludzie, spali³ w ogniu, a na-
stêpnie star³ go na proszek, rozrzuci³ go po wodzie i kaza³ Izraelitom j¹ piæ.  

Zamieñ figurê Moj¿esza ML25 na ML1. Dodaj ML27 (rozbite tablice). 
Pó�niej spyta³ Aarona: �Co Ci zrobi³ ten lud, ¿e wprowadzi³e� go w tak

wielki grzech?�
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Zachêæ dzieci do udzielenia odpowiedzi.
(Modli³ siê.)

Usuñ wszystkie figury. Umie�æ figury ML37 i ML41 (Moj¿esz i Aaron) oraz
element t³a � przybytek i ob³ok. 

Tym razem by³o tak samo. Moj¿esz modli³ siê do Boga przed przybytkiem.
Pan powiedzia³ do niego: �Razem z Aaronem zbierz wszystkich ludzi. Przemów
do ska³y tak, ¿eby wszyscy s³yszeli. Woda pop³ynie ze ska³y. W ten sposób za-
spokoisz pragnienie ludzi i ich zwierz¹t.�

Co Moj¿esz mia³ zrobiæ ze ska³¹? 
Pozwól dzieciom odpowiedzieæ.
(przemówiæ do niej)
Moj¿esz i Aaron zebrali ca³y lud przed ska³¹, tak jak nakaza³ Bóg. Teraz

Moj¿esz by³ naprawdê z³y. 

Usuñ wszystkie figury i elementy t³a. Dodaj element t³a � ska³y oraz figury
ML5, ML38 i ML42 (Moj¿esz, Aaron i Izraelici). 

GP ZZ Ch³opcy i dziewczêta, uwa¿ajcie na gniew. Tak czêsto, kiedy jeste�-
my �li, nie pilnujemy siê i szatan sprawia, ¿e grzeszymy. 

W Biblii czytamy, ¿e Bóg tak¿e bywa zagniewany, ale On nie grzeszy. Czy-
tamy te¿, ¿e Pan Jezus by³ zagniewany, ale nie zgrzeszy³. Czy i Ty czasami czu-
jesz gniew? Mo¿e rodzice zabronili Ci pój�æ gdzie� i robiæ czego� z kolegami.
Pomy�l! Czy masz prawo siê z³o�ciæ, kiedy rodzice robi¹ co� z mi³o�ci i troski
o Ciebie? Bóg mówi: �Dzieci, b¹d�cie pos³uszne rodzicom�� (Ef.6,1) Uwa¿aj-
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Bóg ich ukara³. Wszyscy, którzy narzekali i oskar¿ali Go umarli na pustyni.
Nowe pokolenie Izraelitów by³o teraz doros³e i sta³o na granicy Kanaanu. Na
pewno nauczyli siê oni ufaæ Panu i strzec siê przed wrogiem, diab³em. 

GP ZZ Wierz¹ce dzieci, kiedy odwrócili�cie siê od swojego grzechu i zau-
fali�cie Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, stali�cie siê dzieæmi Bo¿y-
mi. Nie nale¿ycie do szatana, ale musicie uwa¿aæ. On jest wrogiem Boga, a tak-
¿e waszym. Jest on bardzo niebezpieczny i bêdzie siê stara³ wykorzystaæ ka¿d¹
okazjê, ¿eby Wam przeszkodziæ w robieniu tego, co podoba siê Panu. Pos³u-
chajcie, co mówi Biblia:

Przeczytaj 1 Piotra 5,8.
��czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabe³, chodzi woko³o jak lew rycz¹cy,

szukaj¹c kogo by poch³on¹æ.�

Zatrzymaj siê. Dodaj figury ML21 i ML28 (Moj¿esz i Aaron). 
�Oby�my pomarli razem z naszymi braæmi, kiedy oni upadli martwi przed

Panem. Dlaczego wyprowadzi³e� lud Pañski na t¹ pustyniê? Po to, ¿eby�my po-
marli tutaj wraz z ca³ymi naszymi trzodami? Dlaczego wyprowadzi³e� nas z
Egiptu i przyprowadzi³e� na to okropne miejsce. Nie ma tutaj zbo¿a ani fig, wi-
nogrona ani granatów. A poza tym nie ma wody do picia!� 

Kto wypowiada³ takie s³owa? Mo¿e trudno w to uwierzyæ, ale to by³ lud iz-
raelski. Wydawa³o siê, ¿e patrz¹c na to, co sta³o siê z ich rodzicami, bêd¹ siê ba-
li narzekaæ i marudziæ. Wydawa³o siê, ¿e naucz¹ siê ufaæ, ¿e Pan bêdzie siê ni-
mi opiekowa³. Czy podczas tych 40 lat na pustyni czego� im brakowa³o? Nie.
Czy wiecie, ¿e przez wszystkie te lata nie zu¿y³y siê ich buty ani ubrania? Je-
dnak mimo tego, robili teraz to, co ich rodzice. Pozwalali wrogowi, diab³u, ¿e-
by robi³ co chce i nie ufali Panu. 

GP ZZ Je�li jeste� jednym z Bo¿ych dzieci, ucz siê na b³êdach, które pope³-
nia³ lud izraelski. Kiedy czytasz o innych ludziach w Biblii, ucz siê z ich ¿ycia.
S³uchaj rad od starszych chrze�cijan takich jak nauczyciele Szkó³ki Niedzielnej
czy Klubu Dobrej Nowiny. Ucz siê od nich. Ucz siê ufaæ Bogu i strze¿ siê swo-
jego wroga, diab³a. 

Co Moj¿esz robi³ w przesz³o�ci, kiedy Izraelici narzekali?
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Usuñ figury. Umie�æ ML28 i ML20 (Moj¿esz i Aaron). 
Aaron odpowiedzia³: 
� Nie z³o�æ siê. Pamiêtasz jak grzeszni s¹ ci ludzie. Poprosili mnie, ¿ebym

im zrobi³ bogów, którzy ich poprowadz¹, powiedzia³em im wiêc, ¿eby dali mi
swoje z³oto. Kiedy wrzuci³em je do ognia wyszed³ z niego z³oty cielec!

K³amstwa! Wymówki! Czy Aaron nie zdawa³ sobie sprawy z tego, ¿e Bóg
dok³adnie wiedzia³, co siê sta³o? 

GP ZN Tak jak Bóg widzia³ wszystko, co dzia³o siê w obozie Izraela, tak sa-
mo widzi wszystko, co Ty robisz, s³yszy wszystko, co mówisz i wie o wszy-
stkim, co my�lisz. 

Izraelici i Aaron przestraszyli siê gniewu Moj¿esza. O ile straszniejsze bê-
dzie przetrwanie Bo¿ego gniewu, je�li zamierzasz nadal grzeszyæ i odrzucaæ Je-
go drogê przebaczenia. 

Bóg w swojej ³asce nie zniszczy³ narodu izraelskiego i da³ Moj¿eszowi je-
szcze dwie tablice kamienne zawieraj¹ce Jego przykazania. Jednak z powodu
swojego grzechu wielu, wielu Izraelitów zosta³o zabitych.

S³owo Bo¿e mówi: ��wszyscy zgrzeszyli�� (Rzym.3,23). Mówi ono ró-
wnie¿: ��zap³at¹ za grzech jest �mieræ,� (Rzym.6,23). Ta �mieræ to wieczne
oddzielenie od Boga. Bóg w swojej mi³o�ci da³ drogê, dziêki której mo¿esz
unikn¹æ kary, na jak¹ zas³ugujesz i znale�æ przebaczenie. Drog¹ t¹ jest Pan Je-
zus Chrystus. On jest Twoj¹ jedyn¹ nadziej¹. Co zrobisz?

Powtórka
1-10. Wypisz ka¿de przykazanie na kartonie w kszta³cie tablicy kamiennej, za

ka¿dym razem opuszczaj¹c jedno kluczowe s³owo. Zadaniem dzieci jest po-
daæ brakuj¹ce s³owo, np. 
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11. Kto z nas jest winny z³amania Bo¿ego prawa? (wszyscy)
12. Jaka jedyna osoba nigdy nie by³a niepos³uszna Bogu? (Pan Jezus Chrystus)

Nie bêdziesz mia³
innych _ _ _ _ _

obok mnie

Moj¿esz zakonodawca 23

� Wydaje mi siê, ¿e powinni�my i�æ têdy.
Tato mówi³: 
� Nie, to jest w³a�ciwa droga.
A za jaki� czas znale�li�cie siê w tym samym miejscu i nadal byli�cie

zgubieni. 

Umie�æ figury ML2-3 i ML38-40 (Izraelici i t³o zewnêtrzne � góry).
Co by�cie sobie pomy�leli, gdybym Wam powiedzia³, ¿e Izraelici chodzili

po pustyni przez 40 lat i byli teraz w Kadesz-Barnea, na granicy Kanaanu, czy-
li w tym samym miejscu, co 40 lat temu? Musieli siê chyba zgubiæ, skoro przez
ca³y ten czas chodzili w kó³ko.

Có¿, z pewno�ci¹ nie byli zgubieni, poniewa¿ Pan ich prowadzi³. W jaki
sposób?

Pozwól dzieciom odpowiedzieæ. 
(za pomoc¹ s³upa ognia i s³upa ob³oku)
Dlaczego Pan prowadzi³ ich w kó³ko po pustkowiu? Czy pamiêtacie, co sta-

³o siê 40 lat wcze�niej? Oto kilka podpowiedzi:

Umie�æ napisy na tablicy flanelowej i zachêæ dzieci, ¿eby krótko opowie-
dzia³y, co siê wydarzy³o. 

Lud izraelski ba³ siê Kanaanitów. Nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e atakuje go o
wiele silniejszy wróg � szatan, który nie chce, ¿eby ufali Bogu. Gdyby tylko pil-
nowali siê przed tym wrogiem i ufali Panu, ¿e da im zwyciêstwo nad ludem
Kanaanu, tak jak obieca³�

12 2

10

40
szpiedzyJozue

KalebKanaan
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MMoojj¿¿eesszz  ggrrzzeesszzyy  pprrzzeecciiwwkkoo  BBoogguu

Wskazówki dla nauczycieli
Lekcja ta zawiera wiele nauczania dla dziecka zbawionego. Bóg w swojej

mi³o�ci mo¿e z ³atwo�ci¹ wykorzystaæ je do przekonania niezbawionych dzie-
ci. Jednak dobrze by³oby umie�ciæ nauczanie przeznaczone dla nich w innej cz-
ê�ci Klubu Dobrej Nowiny. Mo¿na do tego wykorzystaæ pie�ni o wyd�wiêku
ewangelizacyjnym.

Fragmenty Pisma �wiêtego: 4 Moj¿. 20
G³ówna prawda: Uwa¿aj na wroga.
Zastosowanie: Dla zbawionych: Szatan jest wrogiem wszystkich Bo-

¿ych dzieci. Musisz siê strzec przed jego atakami. 
Pomoce wizualne: Figury ML2-6, ML21, ML28 i ML37-44. T³o zewnê-

trzne  góry. Przybytek i ob³ok. Elementy t³a: ska³a i
woda

Z³oty wiersz: ��Ten, który jest w was, wiêkszy jest, ani¿eli ten, któ-
ry jest na �wiecie.� (1Jan.4,4b)

Plan lekcji

Wprowadzenie: �Czy chodzi³e� kiedy� w kó³ko?�
Rozwój wydarzeñ: Bo¿y lud znowu w miejscu, na którym by³ 40 lat temu.

GP ZZ
Nie ma wody, ludzie narzekaj¹. GP ZZ
Moj¿esz modli siê. Bóg mówi mu, co ma zrobiæ. 
Moj¿esz zbiera lud i mówi do nich z gniewem. GP ZZ 
(KO)
Moj¿esz uderza w ska³ê, jest niepos³uszny Bogu. GP
ZZ
Bóg daje wodê ze ska³y. GP ZZ

Punkt kulminacyjny: Bo¿a kara dla Moj¿esza i Aarona.
Zakoñczenie: Strze¿ siê. Pamiêtaj, ¿e Pan Jezus, który mieszka w To-

bie przez swojego Ducha �wiêtego jest wiêkszy ni¿ sza-
tan, który jest na �wiecie. 

Lekcja

Czy kiedy� chodzi³e� w kó³ko? Mo¿e tato zabra³ Ciê na spacer do lasu i tro-
chê siê zgubi³e�. Mówi³e�: 
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LLeekkccjjaa  33
ZZwwiiaaddyy  

Wskazówki dla nauczycieli:
Lekcjê tê przeprowad� na pocz¹tku Klubu Dobrej Nowiny. Pod koniec pro-

gramu wykorzystaj studium przypadku (ze strony 31). Celem tego studium jest
podkre�lenie nauczania i zastosowania dla dziecka zbawionego. 

Nauczaj¹c wiersza biblijnego daj dzieciom znaæ, ¿e jeste� osi¹galny i mo-
¿esz udzieliæ im porady duszpasterskiej. Mo¿esz powiedzieæ co� takiego: �Czy
Bóg jest Twoim zbawieniem? Czy ufasz Mu? Czy co� powstrzymuje Ciê przed
przyj�ciem do Pana Jezusa Chrystusa? Mo¿e to, ¿e nie jeste� pewien, co powi-
niene� zrobiæ? Je�li wydaje Ci siê, ¿e mogê Ci jako� pomóc, przyjd� do mnie i
porozmawiaj ze mn¹ pod koniec klubu. Razem zobaczymy, co mówi Biblia.�

W program spotkania w³¹cz punkt, w którym bêdziesz zachêcaæ dzieci wie-
rz¹ce do mówienia kolegom w szkole i innym znajomym, ¿e musz¹ zaufaæ Pa-
nu Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi. Pomocne mog¹ siê oka-
zaæ ulotki, które dzieci bêd¹ mog³y daæ kolegom. Kilka bardzo atrakcyjnych
traktatów z doskona³¹ zawarto�ci¹ mo¿na otrzymaæ od europejskiej SED.

Fragmenty Pisma �wiêtego: 4 Moj¿. 13-14; 5 Moj¿. 1,29-46
G³ówna prawda: Musisz ufaæ Panu 
Zastosowanie: Dla niezbawionych: Musisz zaufaæ Panu Jezusowi

Chrystusowi, ¿e Ciê zbawi. 
Dla zbawionych: Musisz ufaæ, ¿e Pan Jezus Chrystus da
Ci si³ê i pomo¿e Ci ¿yæ ¿yciem chrze�cijañskim. 

Pomoce wizualne: Figury ML1-4, ML26 i ML29-37; Element t³a � przy-
bytek i ob³ok

Z³oty wiersz: �Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie bêdê siê lêka³�
(Izajasza 12,2a)

Plan lekcji:

Wprowadzenie: �W koñcu Izraelici doszli do granicy kraju, który Pan
im obieca³.�

Rozwój wydarzeñ: Izraelici boj¹ siê wej�æ do Kanaanu. GP ZZ ZN
Wys³anie 12 szpiegów. 
Szpiedzy spêdzaj¹ 40 dni w Kanaanie. 
Powrót 12 szpiegów z owocami z Kanaanu. GP ZZ
Raport szpiegów. Ró¿nica pomiêdzy Jozue i Kalebem a
reszt¹. GP ZN
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Bunt Izraelitów GP ZZ
Bóg mówi 
Moj¿esz prosi o Izraela. GP ZN

Punkt kulminacyjny: Bóg oszczêdza naród, ale karze jego niewiarê. GP ZN
Zakoñczenie: Izraelici próbuj¹ wej�æ do kraju. 

Lekcja 

Umie�æ figury ML1-4 (Moj¿esz i Izraelici).
W koñcu Izraelici doszli do granicy kraju, który Pan im obieca³. Pamiêtacie

s³owa, które powiedzia³ do Moj¿esza, kiedy przemówi³ do niego z p³on¹cego
krzewu? 

Przeczytaj 2 Moj¿. 3,8.
�Zst¹pi³em przeto, by go wyrwaæ z mocy Egiptu i wyprowadziæ go z tego

kraju do ziemi ¿yznej i rozleg³ej, do ziemi op³ywaj¹cej w mleko i miód, do sie-
dziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków, i Chiwwijczyków, i
Jebuzejczyków.�

Przez wiele miesiêcy znosili trudne warunki pustynne, a teraz przed nimi
znajdowa³a siê bogata, ¿yzna ziemia, która wed³ug Bo¿ej obietnicy bêdzie na-
le¿a³a do nich. Jednak by³ pewien problem. Co z tymi lud�mi, którzy ju¿ mie-
szkali na tej ziemi? Co z Kananejczykami, Chetejczykami, i Amorejczykami, i
Chiwwijczykami, i Jebuzejczykami? Je�li Izraelici mieli wej�æ na te ziemie, oni
bêd¹ musieli je opu�ciæ. Izrael naprawdê musia³ ufaæ Bogu, wierzyæ, ¿e mo¿e
On zrobiæ to, co obieca³ oraz ¿e to zrobi. Jak dot¹d nie wychodzi³o im to jednak
zbyt dobrze. 

W jaki sposób wcze�niej okazywali brak zaufania Bogu?
(Postaraj siê uzyskaæ odpowiedzi od dzieci.)
(woda, jedzenie, kiedy Moj¿esz znajdowa³ siê na górze Synaj, itd.)
GP ZZ ZN Pomy�lmy przez chwilê o naszym w³asnym ¿yciu. Czy ufa³e�

Bogu tak jak powiniene�? Przede wszystkim, czy zaufa³e� Panu Jezusowi Chry-
stusowi jako Zbawicielowi i Panu swojego ¿ycia? Je�li tak, to czy ka¿dego dnia
¿yjesz ufaj¹c Mu,  ze Ci pomo¿e i bêdzie Ciê prowadzi³? Czy ufasz, ¿e bêdzie
On wykonywa³ swój doskona³y plan dla Twojego ¿ycia?
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Powtórka:
1. Jakie dobre rzeczy Bóg obieca³ Izraelitom w nowej ziemi? (wiele jedzenia �

warzyw, owoców, itp.)
2. Dlaczego Bóg nakaza³ Moj¿eszowi wyznaczyæ szpiegów i wys³aæ ich do

Kanaanu? (Izraelici bali siê wej�æ do kraju.)
3. Ilu szpiegów wybrano? (12.)
4. Co szpiedzy przynie�li z Kanaanu? (figi, granaty, winogrona)
5. Co szpiedzy powiedzieli na temat miast i ludzi w Kanaanie? (wielkie mia-

sta, otoczone murami, bardzo silni ludzie)
6. Co powiedzieli Kaleb i Jozue? (�Chod�my tam zaraz i we�my kraj w posia-

danie, poniewa¿ bêdziemy w stanie ich zwyciê¿yæ.�)
7. Co powiedzieli pozostali szpiedzy? (�Nie mo¿emy walczyæ z tymi lud�mi, bo

s¹ silniejsi ni¿ my.�)
8. Dlaczego Jozue i Kaleb byli tacy pewni (Wiedzieli, ¿e mog¹ ufaæ Panu.)
9. Kogo pos³uchali Izraelici? (dziesiêciu szpiegów)
10. W jaki sposób Bóg ukara³ Izraela za ich brak wiary? (Musieli chodziæ po pu-

stkowiu przez 40 lat. Wszyscy, którzy mieli 20 lat i wiêcej, a narzekali na Bo-
ga, mieli umrzeæ na pustkowiu.)

11. Co siê mia³o staæ z Jozue i Kalebem? (Mieli wej�æ do ziemi obiecanej.)
12. Co mówi Izajasza 12,2a? (�Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie bêdê siê

lêka³�) 
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GP ZN Do kogo jeste� podobny? Czy jeste� jak tych 10 szpiegów. Za bar-
dzo siê boisz, ¿eby oddaæ swoje ¿ycie Panu Jezusowi? Czy boisz siê, ¿e ¿ycie
chrze�cijañskie bêdzie zbyt trudne?

B¹d� jak Kaleb i Jozue! Oni równie¿ widzieli problemy, ale wiedzieli, ¿e
Bóg jest  wystarczaj¹co potê¿ny, ¿eby siê nimi zaj¹æ. 

Czy zaufasz Panu Jezusowi, aby sta³ siê Twoim Zbawicielem i da³ Ci si³ê do
przeciwstawiania siê trudno�ciom, jakie siê pojawiaj¹?

�Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie bêdê siê lêka³:� (Iz.12,2a)

Studium przypadku:

(Zobacz wskazówki dla nauczycieli na stronie 24.)
Julka zaufa³a Panu Jezusowi jako Zbawicielowi i Panu jej ¿ycia. Nauczy-

cielka na jej Klubie Dobrej Nowiny bardzo siê tym przejê³a i naprawdê pomog-
³a Julce daj¹c jej notatki do studiowania Biblii i zachêcaj¹c j¹, ¿eby opowiada-
³a innym o tym, ¿e jest chrze�cijank¹. 

Julka zaczê³a opowiadaæ kole¿ankom w szkole i na pocz¹tku wszystko sz³o
dobrze. Odkry³a nawet, ¿e jedna z nich te¿ by³a chrze�cijank¹, ale ba³a siê o tym
komukolwiek powiedzieæ. 

Dziewczynki zaczê³y chodziæ na spotkania Zwi¹zku Biblijnego zorganizo-
wane w szkole przez niektórych nauczycieli. Dobrze by³o spotykaæ siê z inny-
mi chrze�cijanami i uczyæ siê z Biblii. 

Pewnego dnia nauczycielka zapyta³a Julkê, czy chodzi do ko�cio³a. Kiedy
odpowiedzia³a, ¿e nie, nauczycielka ta zaprosi³a j¹ do tego, do którego sama
chodzi³a. 

Julka chcia³a pój�æ, ale ba³a siê. Potrzebowa³aby zgody rodziców, a jak do-
t¹d nie powiedzia³a im jeszcze, ¿e jest chrze�cijank¹. 

Mama i tato nie mieli czasu dla Boga. Nie za bardzo chcieli pozwalaæ Julce
chodziæ na Kluby Dobrej Nowiny i ostrzegali j¹: �Nie traktuj tych bzdur o reli-
gii tak powa¿nie.�

Co teraz powiedz¹? Czy zabroni¹ jej chodziæ na Kluby Dobrej Nowiny? A
co ze spotkaniami w szkole? Co z jej wierz¹cymi przyjació³mi? Julka tak bar-
dzo siê ba³a!

Omów sytuacjê z dzieæmi. Spróbuj wyci¹gn¹æ z nich, ¿e Julka powinna:
Modliæ siê o rodziców.
Pamiêtaæ o tym, ¿e Bóg kontroluje wszystko i dla Niego nic nie jest zbyt

trudne.
Zaufaæ, ¿e Bóg da jej odwagê do mówienia.
Pokazywaæ ¿yciem, ¿e kocha Pana. 
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Pomimo tych wszystkich chwil, kiedy Izraelici zawodzili i nie ufali Bogu,
On nigdy ich nie zawiód³. Ale nawet teraz nie byli zbyt pewni, czy wej�æ do te-
go nowego kraju. Bóg powiedzia³ Moj¿eszowi, ¿eby wyznaczy³ mê¿czyzn, któ-
rzy pójd¹ na zwiady do tej ziemi. Nale¿a³o wybraæ dwunastu mê¿czyzn, po je-
dnym z ka¿dego plemienia izraelskiego. 

Dodaj figury ML26 i ML29-32 (szpiedzy). 
Ich zadaniem by³o pój�æ i zobaczyæ, jaki jest kraj, jacy ludzie w nim mie-

szkaj¹ i przynie�æ ze sob¹ trochê owoców ziemi.
Przez 40 dni szpiedzy ci podró¿owali po ziemi obiecanej. Widzieli, ¿e gle-

ba jest naprawdê dobra, a zbiory i owoce wygl¹da³y naprawdê cudownie. Wi-
dzieli tak¿e, ¿e w ziemi tej mieszka³o wielu ludzi, którzy budowali silne miasta
obronne. 

Dodaj figury ML33-35 (owoce). 
Wyobra�cie sobie, jakie przejêcie zapanowa³o w obozie Izraelitów, kiedy

dostrze¿ono powracaj¹cych szpiegów, a tak¿e to, co mieli ze sob¹. By³y tam fi-
gi, granaty i ga³¹� obwieszona winogronami tak wielka, ¿e dwóch ludzi musia-
³o j¹ nie�æ na kijach. 

GP ZZ Bóg tak wiele obieca³ swojemu ludowi, je�li bêdzie Mu ufa³. A co
Bóg obiecuje Tobie, je¿eli bêdziesz Mu ufa³? Poszukajmy w Jego S³owie, w
Biblii.
Zale¿nie od wieku i umiejêtno�ci grupy mo¿esz w tym miejscu wykorzystaæ
ideê �pojedynku na miecze�.
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Dz.Ap. 10,43 Odpuszczenie grzechów (przebaczenie)
Dz.Ap. 3,19-20 Nowe ¿ycie 
Jan 3,16 ¯ycie wieczne
Jan 14,26 Ducha �wiêtego
Jan 14,1-2 Niebo
Je�li zaufa³e� Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, otrzyma³e� prze-

baczenie grzechów. Czy wiedzia³e� o tym, ¿e Bóg mówi, i¿ odrzuci je od siebie
i nie bêdzie ich ju¿ wspomina³? Czy to nie cudowne wiedzieæ, ¿e Duch �wiêty
mieszka w Tobie i teraz masz nowe ¿ycie, którym rz¹dzi Bóg, a nie szatan? Po-
my�l tylko o tym, ¿e pewnego dnia pójdziesz do Nieba � to jest Bo¿a obietnica. 

Jednak Bóg nie obiecuje tego, ¿e chrze�cijanom bêdzie ³atwo ¿yæ. Tak nap-
rawdê Biblia mówi nawet co� odwrotnego� ¿e Bo¿y ludzie bêd¹ napotykaæ na
problemy, tak samo jak Pan Jezus, kiedy by³ tutaj na ziemi. Je¿eli zaufa³e� Pa-
nu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, musisz tak¿e ufaæ Mu ka¿dego dnia,
¿e udzieli Ci pomocy potrzebnej do ¿ycia dla Niego. Bo¿e dzieci nie mog¹ ¿yæ
dla Niego o swoich w³asnych si³ach. Musisz zaufaæ Panu, ¿e da Ci t¹ si³ê. 

Izraelici mieli Bo¿¹ obietnicê nowej ziemi, ale Bóg nie obieca³, ¿e ³atwo bê-
dzie j¹ zdobyæ. Nie, bêd¹ musieli zaufaæ Bo¿ej sile. Czy zrobi¹ to?

Wyobra�cie sobie napiêcie, które pojawia³o siê na ich twarzach, gdy s³ucha-
li jak szpiedzy mówili o tym kraju, w którym ros³o tak wiele jedzenia. Ale ich
miny pewnie siê zmieni³y, kiedy dowiedzieli siê o wielkich miastach otoczo-
nych murami i bardzo silnych ludziach, którzy w nich mieszkali. 

� Wygl¹dali�my przy nich jak koniki polne! � powiedzia³ jeden ze szpiegów. 
Inny, który mia³ na imiê Kaleb, stwierdzi³: 
Przeczytaj 4Moj¿.13,30.
�Gdy wyruszymy na ni¹ (ziemiê), to j¹ zdobêdziemy, gdy¿ j¹ przemo¿emy.�
Jozue, inny spo�ród tej dwunastki zgodzi³ siê z tym, ale co z reszt¹? 
Przeczytaj 4Moj¿.13,31.
� Nie mo¿emy wyruszyæ na ten lud, gdy¿ jest on od nas silniejszy � stwier-

dzili i opowiadali o tym, jak wielkie niebezpieczeñstwa czekaj¹ ich w ziemi
kananejskiej. 

Usuñ figury ML33-35 (owoce). 
Jaka by³a ró¿nica miêdzy Jozue i Kalebem a reszt¹ szpiegów?
GP ZZ ZN Wszyscy oni wiedzieli, ¿e miasta te by³y bardzo silne. Wszyscy

zdawali sobie sprawê, ¿e w kraju tym mieszka³o wielu okrutnych ludzi. Jednak
tylko Jozue i Kaleb chcieli zaufaæ Bogu. On powiedzia³, ¿e da im ten kraj, a oni
byli przekonani, ¿e dla Boga nic nie jest zbyt trudne. 

Do kogo jeste� podobny? Do Jozuego i Kaleba, czy do innych szpiegów?
Mo¿e ju¿ rozmy�la³e� nad tym, jakby to by³o zostaæ chrze�cijaninem, ale zasta-
nawiasz siê, co by siê sta³o z Twoimi przyjació³mi. Nie chcesz ich straciæ, ale
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wodu �mierci i zmartwychwstania Chrystusa Ty musisz tylko odwróciæ siê od
swoich grzechów i zaufaæ Panu Jezusowi ca³ym sercem. 

Izraelici zawiedli nie ufaj¹c Bogu, a jednak Bóg wys³ucha³ pro�by Moj¿esza
i powiedzia³:

Przeczytaj 4Moj¿.14,20.
�Odpu�ci³em na twoje s³owo�.
Bóg nie zniszczy³ Izraelitów, ale strasznie du¿o stracili nie ufaj¹c Mu. 

Usuñ element t³a i figurê ML37. Dodaj figury ML1-4 i ML29-32 (Moj¿esz i
Izraelici).

Bóg powiedzia³: �Poniewa¿ widzieli moj¹ chwa³ê oraz cuda, a jednak byli
niepos³uszni i wystawiali mnie na próbê, nie zobacz¹ ziemi kananejskiej. Tylko
Kaleb i Jozue bêd¹ ¿yli w Kanaanie. Przez 40 lat lud bêdzie mieszka³ na pusty-
ni. Wszyscy, którzy maj¹ 20 lat i wiêcej, a którzy narzekali przeciwko mnie,
umr¹ na pustkowiu.�

GP ZN Co siê stanie z Tob¹, je¿eli nie zaufasz Panu Jezusowi jako swojemu
Zbawicielowi? Na pewno bêdziesz mia³ wielu kolegów, mo¿e nikt nie bêdzie
siê z Ciebie wy�miewa³ w szkole, no i bêdziesz móg³ ¿yæ tak jak Ci siê podoba.
Ale co stracisz? Nie bêdziesz mia³ przebaczenia swoich grzechów, Bóg Duch
�wiêty nie bêdzie w Tobie mieszka³, nie bêdziesz mia³ nowego ¿ycia i nigdy nie
wejdziesz do Nieba. 

Kiedy ludzie us³yszeli Bo¿e s³owa, byli bardzo zasmuceni. Wczesnym ran-
kiem nastêpnego dnia zaczêli opuszczaæ obóz. 

� Dok¹d idziecie? � zapyta³ ich Moj¿esz.
� Wiemy, ¿e zgrzeszyli�my. Wyruszamy do Kanaanu � odpowiedzieli. Czy

oni nigdy siê nie naucz¹?
Moj¿esz ostrzega³ ich:
� Jeste�cie niepos³uszni Bo¿emu przykazaniu. On nie pójdzie z Wami. Prze-

gracie bitwê z ludem kananejskim.
Jednak Izraelici wyruszyli przez góry w stronê Kanaanu. Amalekici i

Kanaanici, którzy mieszkali w górach zaatakowali ich i wielu zginê³o. 
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Zamieñ figurê ML1 na ML36 (Moj¿esz i Aaron). 
Przeczytaj 4Moj¿.14,11-12.
�Jak d³ugo zniewa¿aæ mnie bêdzie ten lud? Jak d³ugo nie bêd¹ mi wierzyæ

mimo wszystkich znaków, które w�ród nich uczyni³em? Wytracê ich zaraz¹ i
wygubiê ich, a ciebie uczyniê ludem wiêkszym i silniejszym od nich.� 

To ju¿ drugi raz Bóg zagrozi³ zniszczeniem Izraelitów. Co siê sta³o poprze-
dnim razem? 

Daj dzieciom okazjê do udzielenia odpowiedzi.
(Moj¿esz prosi³ w ich imieniu.)
Po raz drugi Moj¿esz prosi³ Pana, ¿eby przebaczy³ ludziom. 

Usuñ wszystkie figury. Dodaj figurê ML37 (Moj¿esz) oraz element t³a �
przybytek i ob³ok. 

�Je�li zniszczysz swój lud, Egipcjanie dowiedz¹ siê o tym i powiedz¹:  Pan
nie by³ w stanie zaprowadziæ ich do kraju, który im obieca³, wiêc pozabija³ ich
na pustyni.  Oka¿ swoj¹ wielk¹ si³ê. Przebacz temu ludowi, jak przebaczasz mu,
odk¹d wyszed³ z Egiptu.�

Co by siê sta³o, gdyby Bóg potraktowa³ Izraelitów tak, jak na to zas³ugiwa-
li? Nie by³oby dla nich ¿adnej nadziei.

GP ZN A co z Tob¹? Gdyby Bóg potraktowa³ Ciê tak, jak na to zas³ugujesz,
te¿ nie mia³by� nadziei, poniewa¿ wszystko na co zas³ugujesz to kara za Twoje
niepos³uszeñstwo. 

Zamiast tego Bóg w swojej wielkiej mi³o�ci pos³a³ swego jedynego Syna,
Pana Jezusa Chrystusa, który przyj¹³ Twoj¹ karê, kiedy umar³ na krzy¿u. Z po-
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nie wiesz, czy bêd¹ chcieli mieæ z Tob¹ cokolwiek wspólnego, je�li bêdziesz na-
�ladowa³ Pana Jezusa Chrystusa. A mo¿e my�lisz o trudno�ciach ¿ycia chrze�ci-
jañskiego, a jednak bardziej ni¿ wszystko inne chcia³by� wiedzieæ, ¿e Twoje
grzechy s¹ przebaczone i ¿e jeste� gotowy, aby pój�æ do Nieba.  Czy tak jak
Jozue i Kaleb chcesz zaufaæ Bogu?

Czy zrobisz ten krok dzisiaj? Powiedz Panu Jezusowi, ¿e zgrzeszy³e�, ale
naprawdê tego ¿a³ujesz i chcesz zaufaæ Mu jako swojemu Zbawicielowi. Po-
wiedz Mu, ¿e wiesz, ¿e mo¿esz Mu ufaæ, bo da Ci si³ê do ¿ycia dla Niego ka¿-
dego dnia. 

Po czyjej stronie stanie lud izraelski? Czy bêd¹ gotowi ufaæ tak jak Jozue i
Kaleb, czy te¿ bêd¹ siê bali wej�æ do ziemi obiecanej jak dziesiêciu szpiegów?

Widzieli tak wiele dowodów Bo¿ej mocy. S³yszeli Jego g³os na górze Synaj.
Na pewno przekonali siê, ¿e ten Bóg mo¿e daæ im ten kraj. 

A jednak w ca³ym obozie ludzie narzekali. 
�Dlaczego Bóg chce, ¿eby�my poszli do Kanaanu? Zginiemy od mieczy na-

szych wrogów. Wybierzmy sobie nowego przywódcê i wracajmy do Egiptu��
GP ZZ Z powrotem do Egiptu, gdzie byli niewolnikami?
Czy Ty te¿ mia³e� pokusê, ¿eby powróciæ - ¿e tak by³oby ³atwiej? Zrobi³e�

ten krok wiary, ufasz Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi i Panu Twojego ¿y-
cia, ale ¿ycie z Nim wydaje Ci siê bardzo trudne. Mo¿e Twój brat albo siostra
naprawdê utrudniaj¹ Ci pielêgnowanie Cichego Czasu. Albo jeste� samotny, po-
niewa¿ koledzy, z którymi bawi³e� siê w szkle nie chc¹ Ciê znaæ teraz, kiedy je-
ste� chrze�cijaninem? Mo¿e nawet mama i tata ca³y czas czepiaj¹ siê tego, co
robisz. �Wydawa³o nam siê, ¿e mówi³e�, ¿e jeste� chrze�cijaninem!� mówi¹ co
chwilê.  

Bóg nigdy nie obieca³, ¿e ³atwo bêdzie i�æ za Nim, ale obiecuje, ¿e Ciê ni-
gdy nie zawiedzie. Ufaj Bogu. Pamiêtaj jak bardzo On Ciê kocha. Przecie¿ da³
swojego jedynego Syna za Ciebie. Ufaj, ¿e da Ci si³ê, aby� móg³ w³a�ciwie
odnosiæ siê do swojej rodziny. Popro� Go, ¿eby pomóg³ Ci byæ dla nich �wiade-
ctwem. Zaufaj, ¿e Bóg da Ci szczególnego przyjaciela w szkole, który bêdzie
kocha³ Pana Jezusa. 

Nie s³uchaj, kiedy szatan kusi Ciê, ¿eby� by³ taki jak tych dziesiêciu szpie-
gów. We� przyk³ad z Jozuego i Kaleba. Oni powiedzieli ludziom: �Kraj, który
zbadali�my jest dobry. Bóg zrobi dla nas to, co najlepsze. Je�li On chce, da nam
t¹ ziemiê. Nie zwracajcie siê przeciw Niemu. Nie bójcie siê. Bóg nam pomo¿e.�
Jozue i Kaleb rozdarli swoje ubrania na znak dla niedowierzaj¹cych ludzi. 

A co zrobili Izraelici? Zagrozili Jozuemu i Kalebowi, ¿e ich ukamienuj¹.
Wtedy Bóg powiedzia³ do Moj¿esza:
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