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Moj¿eszowej

Suma ............................
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Nazwisko prowadz¹cego grupê................................................................

Lekcja 1: Moj¿esz: Baranek paschalny.
Przeczytaj

2 Moj¿. 12,1-14.29-36
12,50-51

Z³oty wiersz

2 Moj¿. 12,13

Izraelici byli wci¹¿ w Egipcie. Bóg zes³a³ dziewiêæ strasznych kar lub plag. Podczas prawie ka¿dej
z nich faraon obiecywa³, ¿e pozwoli niewolnikom pójœæ wolno, ale gdy tylko Bóg cofa³ plagi, zmienia³
swój zamiar. Bóg ma teraz zes³aæ ostatni¹ z plag. Dla Egipcjan bêdzie ona najstraszniejsza ze
wszystkich, ale Izraelitom da ona wyzwolenie.
Bóg da³ wa¿ne polecenia Izraelitom, tak wiêc bêd¹
zachowani bezpiecznie podczas tej koñcowej plagi.
Na kalendarzu zaznacz:

O
X

na dacie, kiedy mieli wybraæ baranka.
na dacie, kiedy mieli zabiæ baranka.

PIERWSZY MIESI¥C
1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28
2

Przeczytaj wiersz 5 i napisz, jaki mia³ byæ baranek, którego mieli wybraæ.

2

Zaznacz X w miejscu, gdzie futryny z drzwi mia³y byæ
pomazane krwi¹.
2
Wpisz Bo¿¹ zapowiedŸ – tê CZÊŒÆ z³otego wiersza, która mówi,
co siê zdarzy, kiedy krew bêdzie na drzwiach.

1
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Ludzie, gdy pomazali krwi¹ drzwi, byli w domach ca³kowicie bezpieczni. W tym czasie obchodzili
Œwiêto Paschy i byli gotowi, aby opuœciæ Egipt.
Wpisz co i w jaki sposób jedli podczas paschalnej wieczerzy. (Zobacz wiersze 8 i 11).
JAD£OSPIS

w

1 .......................................
2 .......................................
3 ........................................

na
5

Bo¿y s¹d spad³ na Egipt, jak to Bóg zapowiedzia³.
Zaznacz na zegarku godzinê, o której zginêli wszyscy pierworodni w Egipcie.

.

S¹d dotkn¹³ ka¿dy dom w Egipcie, nawet rodzinê faraona w jego
pa³acu, ale tym, którzy pomazali krwi¹ baranka framugi drzwi, nic
siê nie sta³o.

1

Co faraon powiedzia³ Moj¿eszowi, gdy
nasta³a ta straszna plaga?

1
Izraelici nie marnowali czasu i od razu opuœcili Egipt. Tysi¹ce z nich wyruszy³o do obiecanej przez
Boga ziemi, nios¹c ze sob¹ dary, które dali im Egipcjanie.
Uporz¹dkuj litery w s³owach, oznaczaj¹cych trzy rzeczy, które Izraelici wyprosili od Egipcjan.
³ o t o z
__ __ __ __ __

b e s o r r
__ __ __ __ __ __

t s a y z
__ __ __ __ __

3

Uwolnienie Izraelitów przez Boga jest bardzo ¿ywym obrazem Bo¿ego planu zbawienia nas.
Przeczytaj 1 Jana 1,7 i uzupe³nij poni¿sz¹ tabelkê.

IZRAELICI
Uwolnieni z
przez

Egiptu
krew _ _ _ _ _ _ _

MY
_ _ _ _ _ _ _
krew _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

Biblia wyjaœnia, ¿e Pan Jezus jest Bo¿ym Barankiem, wybranym po to, aby usun¹æ grzech. Jego krew
ratuje nas, kiedy przyjmujemy Go jako Zbawiciela, poniewa¿ tylko ona oczyszcza nas od wszelkiego
naszego grzechu i pozwala nam pójœæ do nieba.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Lekcja 2: Moj¿esz: Morze Czerwone.
Przeczytaj

2 Moj¿. 13,20-22
14,5-14.19-31

Z³oty wiersz:

2 Moj¿. 14,14

Jeœli bra³eœ udzia³ w d³ugiej samochodowej podró¿y gdzieœ daleko, w nieznanym terenie, kierowca
prawdopodobnie potrzebowa³ jakiejœ pomocy, aby tam dotrzeæ.
Wpisz nazwê dwóch rzeczy, które mog³yby siê przydaæ.
M A PA
drogowa

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

1
Bóg wyprowadzi³ Izraelitów z Egiptu i teraz prowadzi³ ich do nowego kraju - ich w³asnego, do Ziemi
Obiecanej.
Wpisz na obrazku, w jaki sposób Bóg prowadzi³ ich w podró¿y.
w dzieñ

w nocy

W s³upie __________

W s³upie __________

2

W miêdzyczasie w Egipcie faraon zda³ sobie sprawê, ¿e Izraelici naprawdê poszli.
Teraz, gdy opuœcili Egipt, ¿a³owa³, ¿e da³ im pozwolenie na pójœcie.
Dlaczego zmieni³ swoje zdanie?
1
Wtedy zdecydowa³, ¿e musi goniæ Izraelitów i przyprowadziæ ich z powrotem.
W wierszu 9 podane jest, co wzi¹³ ze sob¹. Wpisz to poni¿ej.
1

2

3

Wpisz w³aœciwe s³owa, aby dokoñczyæ zdania. S³owa te opisuj¹, co czuli Izraelici w tych sytuacjach.
szczêœliwi / przestraszeni / rozgniewani / bezpieczni
Gdy rozpoczynali podró¿ , to byli
i

Kiedy zdali sobie sprawê, ¿e faraon ich goni, byli
i

1
4

S B10/2

Moj¿esz mia³ trudne zadanie uspokojenia ich. Sytuacja musia³a wygl¹daæ strasznie - z
jednej strony Morze Czerwone a z drugiej nadci¹gaj¹cy Egipcjanie. Moj¿esz nie móg³ zrobiæ nic, aby
uratowaæ swój lud, ale by³ w stanie przypomnieæ im o Tym, który jedynie mo¿e pomóc.
Na podstawie z³otego wiersza napisz, co Moj¿esz powiedzia³.

1
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ZnajdŸ brakuj¹ce s³owa z poni¿szych zdañ w Rozsypance Literowej,
zacieniuj je i wpisz w przygotowanych miejscach.

1. Bóg powiedzia³, aby Moj¿esz wyci¹gn¹³ swoj¹ ................. .
2. Bóg zes³a³ wschodni, gwa³towny ................. .
3. Wody rozdzieli³y siê i sta³y ............... po jednej i po
drugiej stronie.
4. Izraelici przeszli œrodkiem ............. po .............. ziemi.
Pozosta³e litery poka¿¹, co sprawi³o, ¿e to wydarzenie mog³o
mieæ miejsce.
__ __ __ __

__ __ __

5

Co wydarzy³o siê, gdy tylko Izraelici przeszli przez morze? Przeczytaj wiersze 23-25.
U³ó¿ poni¿sze zdania we w³aœciwej kolejnoœci numeruj¹c kratki od 1 do 4.

q Faraon wraz z jego armi¹ uton¹³ w morzu.
q Bóg powiedzia³ Moj¿eszowi, aby wyci¹gn¹³ rêkê, aby wody powróci³y na miejsce.
q Faraon i jego armia gonili za nimi.
q Bóg sprawi³, ¿e Egipcjanom ciê¿ko by³o poruszaæ siê wozami.
Który wiersz mówi nam, ¿e ujrzenie wielkiej Bo¿ej mocy
objawionej w ten sposób, pomog³o Izraelitom jeszcze bardziej
zaufaæ Bogu?

Wiersz

4

1

Bóg chce, abyœmy zdawali sobie sprawê, ¿e jeœli nale¿ymy do Niego, On u¿yje swojej mocy, aby nam pomóc, kiedy
bêdziemy mieli problemy. Nie musimy siê baæ, poniewa¿ mo¿emy liczyæ na Jego obecnoœæ i pomoc.
Wielki jesteœ Panie, Bo¿e nasz
I wielkie jest imiê Twoje.
Tyœ wywy¿szony ponad wszystko
i zawsze ten sam, na wieki.
Tyœ rozdzieli³ wody,
potopi³eœ naszych nieprzyjació³.
Obieca³eœ: Nie opuszczê was,
ufajcie Mi.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3: Moj¿esz – Trudna podró¿.
Przeczytaj

2 Moj¿. 17,1-16

Z³oty wiersz:

1 Piotra 5,7

Izraelici prze¿yli cudowne doœwiadczenie z Bogiem na pocz¹tku swojej podró¿y. Zobaczyli, ¿e maj¹
wszechmocnego Boga, który nie opuœci ich w trudnym czasie.

Wpisz na mapie nazwy
miejsc, gdzie
przebywali.

M _ _ _ _
C _ _ _ _ _ _ _
E _ _ _ _

Pustynia
_ _ _

R _ _ _ _ _ m
4
Fragment do przeczytania mówi nam o dwóch problemach, które Izraelici napotkali na swojej drodze.
Odkryjemy, jak sobie z nimi poradzili. Dowiemy siê równie¿, czy tak naprawdê nauczyli siê polegaæ na
Bogu.

PROBLEM 1.
Problem

(Uzupe³nij poni¿sze ramki)

Co robili Izraelici?

Rozwi¹zanie
Bóg poleci³, aby Moj¿esz

Nie mieli
.......................

Lud .......................

uderzy³ ................

przeciwko ...........................

swoj¹ .............. .
4

Reakcja Izraelitów pokazywa³a ich smutny stan. Nie tylko narzekali na Moj¿esza, ale równie¿ w¹tpili
w to, ¿e Bóg jest obecny wœród nich i ¿e ma moc, aby im pomóc. Gdy prosili o wodê, wystawiali Boga
na próbê, zadaj¹c inne pytanie.
ZnajdŸ je w wierszu 7 i wpisz poni¿ej.
1
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PROBLEM 2.
Problem

(Uzupe³nij poni¿sze ramki).

Co robili Izraelici?

Rozwi¹zanie
Izraelici
zwyciê¿ali/
przegrywali

........................ zosta³
wys³any do walki.
Moj¿esz wszed³ na szczyt

zwyciê¿ali/
przegrywali

..................... .
Trzyma³ ................
podniesione do góry,
pokazuj¹c w ten sposób, ¿e
polegaj¹ na Bogu.

Przypatrz siê powy¿szym obrazkom
i przekreœl z³e odpowiedzi.

Ich nieprzyjaciele
.........................

nadci¹gnêli,
aby walczyæ

Wpisz imiona
pomocników Moj¿esza.

z Izraelem.
_ _ _ _ _

_ _ _ _

Który wiersz mówi nam, ¿e Jozue w koñcu zwyciê¿y³?

8
Wiersz

1

Co zbudowa³ Moj¿esz, aby z³o¿yæ Bogu dziêkczynienie?

1

Bóg chce, abyœmy Mu ufali w KA¯DYM czasie.
Mo¿emy pokazaæ, ¿e ufamy Bogu, gdy w modlitwie mówimy Mu o problemach, jakie nas dotykaj¹.
Z³oty wiersz wyjaœnia, jak mo¿emy to zrobiæ.
Wpisz go poni¿ej.

1

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Lekcja 4: Moj¿esz: Miedziany w¹¿.
Przeczytaj

4 Moj¿. 21,1-9
Jan 3,1-2.14-16

Jan 3,16

Z³oty wiersz:

Oko³o czterdzieœci lat póŸniej lud w dalszym ci¹gu wêdrowa³ po pustyni. Gdy pierwszy raz znaleŸli siê
niedaleko Ziemi Obiecanej, nie zaufali Bogu, ¿e wprowadzi ich tam, tak wiêc Bóg za karê pos³a³ ich na
wêdrówkê po pustyni. Teraz ju¿ doros³o pokolenie izraelskich dzieci. Smutne jest to, ¿e wci¹¿ szemrali
przeciwko Bogu. Wpisz w dymki, na co narzekali.

Po co
wyprowadzi³eœ nas z
E _ _ _ _ _.

Nie mamy
_ _ _ _.

Zbrzyd³ nam ten
_ _ _ _ _ _.

3
To rozgniewa³o Boga!
Narysuj strza³ki ³¹cz¹ce pocz¹tek z koñcem zdañ, aby wyjaœniæ, co sta³o siê potem.
Bóg zes³a³

uk¹szonych.

Wiele ludzi zosta³o

do Moj¿esza.

Wielu Izraelitów zmar³o

jadowite wê¿e.

Lud przyszed³

do Boga.

Moj¿esz modli³ siê

od uk¹szeñ.

5

Co wyzna³ lud, kiedy
przyszed³ do Moj¿esza?

1

Bóg by³ zadowolony, kiedy ludzie wyznawali swoje z³e uczynki.
Bóg chce, abyœmy wyznawali równie¿ nasze z³e uczynki (grzechy).
Na drzewcu obok narysuj to, co Bóg kaza³ Moj¿eszowi tam
zawiesiæ.

1
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Z czego by³ zrobiony w¹¿? Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
z³oto

¿elazo

drewno

br¹z

1

miedŸ

Wpisz brakuj¹ce s³owa, aby pokazaæ, co cz³owiek musia³ zrobiæ i jaki by³ tego rezultat.
Jeœli __ __ __ __ __ __ __ __

to

__ __ __.
2

Wiele lat póŸniej, Pan Jezus rozmawia³ z pewnym cz³owiekiem o tej historii.
Przeczytaj Jan 3,1.2. Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Ten cz³owiek nazywa³ siê
Rozmawia³ z Jezusem

Zacheusz / Nikodem / Jan.

w po³udnie / rankiem / w nocy.

2

Pan Jezus wyjaœni³, ¿e jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na drzewcu,
tak i On bêdzie wywy¿szony.
Zacieniuj te figury geometryczne, które maj¹ kropki, aby odkryæ, na
czym On bêdzie wywy¿szony i wpisz odpowiedŸ w poni¿szej ramce.
..........................
Pan Jezus wiedzia³, ¿e po to w³aœnie przyszed³ na ziemiê.
Wszyscy zgrzeszyliœmy przeciwko Bogu, ale przez œmieræ Pana
Jezusa Bóg przygotowa³ sposób, w jaki mo¿emy byæ zbawieni od
naszego grzechu.

1

Wpisz brakuj¹ce s³owa:
Spojrzenie na wê¿a na drzewcu ratowa³o Izraelitów od __ __ __ __ __ __ __ .
Gdy uwierzymy, ¿e œmieræ Pana Jezusa jest wszystkim, czego potrzebujemy do zbawienia,
to otrzymujemy __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
2

Wpisz z³oty wiersz.

2

Uwagi prowadz¹cego

Razem

20
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