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Lekcja 1: Moj¿esz: Spotkanie z Bogiem.
Przeczytaj

2 Moj¿. 19,1-15

Z³oty wiersz

1 Piotra 1,16

Basia i Marek ubrali swoje najlepsze ubrania, bo mieli spotkaæ siê z kimœ
niezwykle wa¿nym. Nie pos³uchali mamy i zanim przyjecha³ ten goœæ, poszli
na dwór, aby siê pobawiæ. Kiedy wrócili do domu, aby przywitaæ siê
z goœciem, byli pokryci kurzem. Mama bardzo siê zdenerwowa³a, bo Basia
i Marek byli z wierzchu cali brudni.
Równie¿ nasze wnêtrze mo¿e staæ siê brudne lub nieczyste. To w³aœnie zdarza siê, kiedy robimy z³e
rzeczy i grzeszymy przeciwko Bogu. Oddziela nas to od Boga dopóki nie ¿a³ujemy i otrzymamy od
Niego przebaczenie.
Bóg jest niezwyk³y.
Wpisz pierwsze litery przedstawionych obrazków, aby znaleŸæ s³owo, które opisuje Boga.

Ê

Y
1

Izraelici, tak jak i my, byli niepos³uszni Bogu. Bóg musia³ nauczyæ ich wielu rzeczy w czasie ich d³ugiej
wêdrówki przez pustyniê.
Kiedy Izraelici po opuszczeniu Egiptu przybyli pod górê Bo¿¹?
Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
w 3 dniu

w 3 tygodniu

w 3 miesi¹cu

w 3 roku

1

Jak nazywa³a siê góra, w pobli¿u której
Izraelici rozbili obóz?
1
W tym miejscu Bóg przemówi³ do Moj¿esza
i powiedzia³ mu, co ma przekazaæ Izraelitom.

S B11/1

Moj¿esz przekaza³ ludziom, co Bóg kaza³ mu powiedzieæ. Co mu odpowiedzieli?
Zaznacz w³aœciwe zdanie.
„Zrobimy czêœæ z tych rzeczy, o których Pan mówi³”.
„Zrobimy wszystko, co Pan powiedzia³”.
1
„Pomyœlimy o tym, co Pan powiedzia³”.
Bóg chcia³, aby Izraelici zaufali Moj¿eszowi tak samo, jak ty ufasz swoim rodzicom, ¿e zatroszcz¹ siê
o ciebie.
Bóg obieca³, ¿e bêdzie do niego przemawia³ spoœród... - zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Wiatru

B³yskawicy

Ob³oku

1
Ludzie musieli byæ gotowi zanim Bóg móg³ przemówiæ do Moj¿esza.
Rozwi¹¿ krzy¿ówkê, aby
odkryæ, czego Bóg
oczekiwa³ od ludu.

9
1

2

7

3
5

1.

3.
4.
6.

Poziomo
Aby pokazaæ, ¿e chc¹ byæ
pos³uszni, Izraelici musieli upraæ
swoje _____.
Jeœli ktoœ dotkn¹³by góry, móg³ byæ
_________________ .
4
Po tylu dniach Pan mia³ zejœæ na
górê na oczach ludu.
Przekazywa³ Bo¿e polecenia
Izraelitom.

Pionowo
2. To musieli zrobiæ ze swoim
ubraniem.
5. Nie wolno im by³o ________ na
górê.
7. Ta góra to Góra _________.

6
8

8. Jeœli ktoœ dotkn¹³by góry, móg³
byæ przeszyty ______________ .
9. Te Bo¿e polecenia przeznaczone
by³y dla narodu
____________________.

9
Uporz¹dkuj litery z zacienionych
kratek, aby dowiedzieæ siê,
jaka mia³a byæ kara za niepos³uszeñstwo Bo¿emu przykazaniu, aby
nie dotykaæ góry.

_ _ _ _ _ _

Tr¹ba z rogu
baraniego

Wpisz brakuj¹ce litery a, e, ê i, o, ó, y, aby dowiedzieæ siê, kiedy
Izraelici mogli wejœæ na górê ponownie.
Gd_

_d_zw_ _

s_ _

r_g

1

b_r_n_.

2

Wpisz z³oty wiersz.
PODKREŒL s³owo, które opisuje Boga i powinno równie¿ okreœlaæ ka¿dego z nas.

3
Bóg jest œwiêty i doskona³y, ale kocha nas tak bardzo, ¿e chce odpuœciæ nasze grzechy. W³aœnie dlatego pos³a³
swojego Syna, Pana Jezusa, aby za nas umar³. Musimy byæ oczyszczeni z naszych grzechów, aby móc rozmawiaæ
z Bogiem i liczyæ na Jego pomoc w naszym ¿yciu. Dlaczego nie poprosiæ Go o odpuszczenie w³aœnie teraz?
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Lekcja 2: Moj¿esz - Poznawanie Boga
Przeczytaj

2 Moj¿. 20,1-12

Mateusz 22,37

Z³oty wiersz:

Ulubion¹ zabaw¹ Basi i Marka jest gra w Wê¿e i Drabiny. Wszyskie gry maj¹ swoje
zasady, tak wiêc ka¿dy mo¿e graæ uczciwie. Jeœli ktoœ ³amie zasady, to zabawa jest
nieudana, a gra niewa¿na. Bóg da³ prawa nie do zabawy, lecz aby nam pokazaæ
najlepszy sposób ¿ycia. Da³ te prawa, poniewa¿ nas mi³uje. Kiedy je ³amiemy,
niszczymy nasze ¿ycie, a wtedy Bóg jest niezadowolony, a my nieszczêœliwi.
Rozwi¹¿ szyfr, aby odkryæ nazwê prawa nadanego przez Boga Moj¿eszowi na
Górze Synaj.
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Dziesiêæ
Przykazañ
A=a B=b Æ=æ D=D E=e Ê= ê I=i K=k Ñ=ñ O=o P=P R=r S=s
Y=y Z=z ¯=¿

2

Co Bóg powiedzia³ o sobie w pierwszym przykazaniu?
Wpisz brakuj¹ce litery (a, e, ê, i, o, ó, y), aby znaleŸæ odpowiedŸ.
J_m j_st P_n, B_g tw_j... . N_ _ b_dz_ _sz m_ _³ _nn_ch b_g_w
_b_k

mn_ _.

2

Bóg chcia³, aby ludzie Go kochali i Jemu oddawali czeœæ, a oni czêsto robili fa³szywych bogów, przed
którymi k³aniali siê i oddawali im chwa³ê.
Jak nazywali siê ich bogowie?

bo¿ki _ _ _ _ _

1

(wed³ug szyfru - jak wy¿ej).

Co odczuwa³ Bóg, kiedy ludzie oddawali czeœæ bogom zrobionym przez cz³owieka? Zakreœl
w³aœciw¹ odpowiedŸ.
By³: szczêœliwy

rozgniewany

zadowolony

smutny

zazrosny

radosny

1

Nawet dzisiaj istnieje niebezpieczeñstwo oddawania czci bo¿kom - fa³szywym bogom.
Bo¿ek (idol) to coœ, co zajmuje miejsce Boga w naszym ¿yciu.
Anga¿owanie siê w uwielbianie ró¿nych bohaterów lub naœladowanie najnowszego szaleñstwa mody mo¿e byæ z³e,
jeœli sprowadza nas to z Bo¿ej drogi. Jeœli coœ wchodzi pomiêdzy nas a Boga, staje siê naszym bo¿kiem (idolem).
Wpisz trzy rzeczy, które wed³ug ciebie mog¹ byæ bo¿kami dla wspó³czesnych ludzi.
1

2

3

3

Czy s³ysza³eœ kiedyœ ludzi, którzy u¿ywaj¹ imienia Bo¿ego bez szacunku lub jako przekleñstwa? Bóg
jest œwiêty i ostrzega nas, abyœmy tak nie robili.
Wpisz poni¿ej przykazanie, które mówi na ten temat. (Wiersz 7)

2
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Nastêpne przykazanie zapisane w wierszu 8 dotyczy Bo¿ego szczególnego dnia odpoczynku. Dla
¯ydów by³a to sobota, a dla nas niedziela.
Jak nazywa³ siê ten szczególny dzieñ, który Bóg da³ ¯ydom?

1

Bóg zabroni³ czegoœ Izraelitom w tym szczególnym dniu? Czego? Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
odwiedzaæ przyjació³

œpiewaæ pieœni

pracowaæ

podró¿owaæ

1

Dlaczego Bóg chcia³, aby ten szczególny dzieñ by³ zachowywany ka¿dego tygodnia? (Zobacz wiersz 11).

2
Przykazanie z wiersza 12 mówi nam, co mamy robiæ a tak¿e coœ obiecuje.
Co, zgodnie z tym przykazaniem, mamy zrobiæ?
1
Teraz wpisz poni¿ej obietnicê.

1
Wpisz, w jaki sposób, wed³ug ciebie, mo¿esz szanowaæ rodziców i byæ im pos³uszny.
1
Dziesiêæ Przykazañ to szczególne polecenia, które mia³y powiedzieæ ludziom, jak najlepiej ¿yæ pod Bo¿¹
opiek¹.
Zabierz psa Basi i Marka na spacer. IdŸ dok³adnie za wskazówkami.
3 kratki w górê, 5 kratek w prawo, 2 kratki w dó³,
4 kratki w lewo, 1 kratka w dó³,1 kratka w lewo.
Je¿li by³eœ pos³uszny poleceniom, to powinieneœ byæ z powrotem w punkcie
startowym. Instrukcje i prawa mówi¹ nam, jak mamy postêpowaæ. WyobraŸcie sobie
œwiat, gdzie ka¿dy robi, co mu siê podoba. Nie by³oby to mi³e miejsce do ¿ycia
i wszyscy byœmy przez to cierpieli.
Start

û

Wpisz z³oty wiersz, w którym Pan Jezus podsumowuje Bo¿e prawo.

2
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Lekcja 3: Moj¿esz – Pos³uszeñstwo Bogu.
Przeczytaj

2 Moj¿. 20,13-21
Mateusz 19,16-30

Z³oty wiersz:

Mateusz 19,21

Czy obieca³eœ sobie kiedyœ, ¿e bêdziesz siê dobrze zachowywa³ przez ca³y dzieñ? Czy zdarzy³o ci siê
dotrzymaæ tej obietnicy? Mo¿e rzeczywiœcie jesteœ bardzo dobry
w przestrzeganiu zasad obowi¹zuj¹cych w szkole czy w domu ale
niemo¿liwe jest osi¹gniêcie w tym doskona³oœci. Bo¿e standardy
P U M E I N
I L
przedstawione w Dziesiêciu Przykazaniach s¹ o wiele wy¿sze ni¿ te
ustanowione przez ludzi, którzy nas kochaj¹ i troszcz¹ siê o nas. Bóg O B C D F G H J K
kocha nas tak bardzo, ¿e przygotowa³ sposób, w jaki mo¿emy
¯ L £ M N P R S T
otrzymaæ odpuszczenie, gdy zawiedziemy w dotrzymaniu Bo¿ych
¥ W Z Y £ K Y Z W
standardów. Pan Jezus jest odpowiedzi¹, jak to wkrótce odkryjesz.
D T S R O P R N M
Reszta przykazañ mówi nam o rzeczach, których nie mo¿emy robiæ, A £ L K I J H A G
jeœli chcemy byæ pos³uszni Bogu.
Dokoñcz zdania. Brakuj¹ce s³owa s¹ ukryte w Rozsypance
Literowej we wszystkich mo¿liwych kierunkach. Wpisz je
w przygotowane miejsca i zakreœl w Rozsypance.

B
Z
A
B
I
J
Æ F D C S B W Z Œ A
C U D Z O £ O ¯ Y Æ

1.
2.
3.
4.
5.

Siódme przykazanie mówi, aby nie ................................ .
(Wiersz 14)
Ósme przykazanie mówi, ¿e nie powinniœmy ......................... .
(Wiersz 15)
Przeciwko niemu nie wolno fa³szywie œwiadczyæ. .................................. .
(Wiersz 16)
Tego zabrania szóste przykazanie. ..............................
(Wiersz 13)
To s³owo jest u¿yte w dziesi¹tym przykazaniu i oznacza pragnienie, aby to
co nale¿y do innych, by³o nasze. ..........................
(Wiersz 17)
6. Jakiego zwierzêcia, które nale¿y do twojego bliŸniego, nie nale¿y pragn¹æ
dla siebie? ...................
(Wiersz 17.
W czasie gdy Moj¿esz przekazywa³ te przykazania, Izraelici zobaczyli i us³yszeli kilka rzeczy.
Zaznacz, co widzieli i s³yszeli.
Bêben
Dym

6

Tr¹ba

B³yskawica

S³oñce

3
Co lud powiedzia³ Moj¿eszowi? Wpisz brakuj¹ce s³owa.
Mów ty z _ _ _ _ , a _ _ _ _ _ _ _ _ s³uchali; a niech nie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ do nas _ _ _ , abyœmy nie _ _ _ _ _ _ _ .

2

Napisz, co czu³ lud.

1
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Moj¿esz powiedzia³ ludowi, ¿e Bóg poddaje ich próbie. Dlaczego Bóg to zrobi³? (Wiersz 20).

2
Gdy czytasz koñcowe przykazania, czy myœlisz o sobie, ¿e jesteœ dobry, poniewa¿ ich przestrzegasz?
Pan Jezus spotka³ cz³owieka, który twierdzi³, ¿e równie¿ przestrzega tych przykazañ.
Przeczytaj ponownie Mateusza 19,16-22. Co chcia³ wiedzieæ ten bogaty m³ody cz³owiek?

1
Aby poznaæ odpowiedŸ Pana Jezusa uzupe³nij
uk³adankê literow¹ wpisuj¹c litery we w³aœciwe
miejsca. Na przyk³ad: (a4) to litera L („a” oznacza
pierwsz¹ górn¹ linijkê, „4” oznacza, ¿e jest to czwarta
kratka z rzêdu w tej linijce).
A (d11) (e6) (e8)
Æ (b4)
H (a8)
K (e5)
N (c6)
P (d1) (e1)
Œ (a3)
Y (b7) (c7) (e4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a
b
c
d

e
C (a7) (a9) (c4)
E (a2) (a10) (b3) (c3) (d4) (d9)
I (a5) (b2) (c2)
L (a4)
Ñ (e9)
R (d2) (d7) (e2)
T (b10) (d6)
Z (a12) (c5) (d3) (d8) (e3) (e7)

G (d10)
J (a1) (d12)
M (b1)
O (b9)
S (a11) (d5)
W (b8) (c1)
¯ (b6)

3

Bogaty cz³owiek myœla³, ¿e jest w porz¹dku. Jednak¿e Pan Jezus powiedzia³ mu, ¿e coœ wci¹¿ by³o z³e w jego
¿yciu.
Pan Jezus poprosi³ bogatego m³odego cz³owieka, aby coœ zrobi³. Co to by³o?

2
Bogaty cz³owiek odszed³ smutny, poniewa¿ to co posiada³ znaczy³o dla niego tak du¿o, ¿e nie by³
w stanie pozbyæ siê tego, aby naœladowaæ Pana Jezusa. Droga do ¿ycia wiecznego to naœladowanie Pana
Jezusa i nie mo¿na jej osi¹gn¹æ przez spe³nianie dobrych uczynków. Wiele rzeczy oddziela nas od Boga.
Biblia nazywa te z³e rzeczy GRZECHEM. Pan Jezus jest nasz¹ jedyn¹ drog¹ do Boga, poniewa¿ zosta³
ukarany za nasze grzechy, kiedy umar³ na krzy¿u.

G
My r Bóg
z
e
c
h

Pan Jezus powiedzia³:
Ja jestem droga i prawda i ¿ywot, nikt nie
przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
Jan 14,6

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 4: Moj¿esz - Lud zawodzi Boga.
Przeczytaj

2 Moj¿. 32,1-26

Z³oty wiersz:

2 Moj¿. 32,26

Wszyscy lubimy cieszyæ siê popularnoœci¹, szczególnie wœród naszych przyjació³ i kolegów. Jednak
czasami t³um robi rzeczy, które zasmucaj¹ Boga. Czy
robisz to, co t³um, czy te¿ jesteœ zdecydowany robiæ to,
_____ ___ _____,______
czego Bóg oczekuje? To nie zawsze jest ³atwa decyzja,
_____ _____ ____
ale Bo¿a droga jest najlepsza i Moj¿esz musia³ to
pokazaæ Izraelitom.
Uporz¹dkuj litery w s³owach i wpisz w dymek, co
Izraelici powiedzieli do Aarona, kiedy Moj¿esz
przez d³ugi czas pozostawa³ na górze.
ÑCUYZ ANM WOBGÓ,
RTYKZÓ DJÓP¥ PDREZ NMIA.

2

Wpisz pierwsz¹ literê ka¿dego z poni¿szych obrazków, aby dowiedzieæ siê, o co Aaron poprosi³ lud.

Y
Aaron zrobi³ z³otego bo¿ka. Do czego by³ on podobny?

1
1

W³ASNYMI S£OWAMI opisz, co zdarzy³o siê potem. (Wiersze 5-6)

2
Bóg widzia³ wszystko, co Izraelici robili. Które przykazanie z³amali?
1
Jak Bóg zareagowa³ na ich niepos³uszeñstwo?

1

Moj¿esz przypomnia³ Bogu obietnicê, któr¹ da³ Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
Wpisz brakuj¹ce litery (a, ¹ e, ê, i, o, ó, u, y), aby odkryæ, co Bóg obieca³.
R_zmn_¿_ p_t_mstw_ w_sz_ j_k gw__zd_
n__b__sk__ _ c_³_ t_ z__m__, _ kt_r_j m_w_³_m,
d_m p_t_mstw_ w_sz_m_ _ p_s__d_ j_ n_ w__k_.
3
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Co zrobi³ Bóg, gdy us³ysza³ to, co powiedzia³ Moj¿esz? Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA.
Zniszczy³ Izraelitów.

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

Nie zniszczy³ swojego ludu jak zamierza³ na pocz¹tku.

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

Co zrobi³ Moj¿esz z kamiennymi tablicami, kiedy zobaczy³ lud
tañcz¹cy wokó³ cielca?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1

Opisz, co zrobi³ Moj¿esz ze z³otym cielcem.

2
Moj¿esz zda³ sobie sprawê, ¿e Aaron dopuœci³ do tego, ¿e ludzie robili co chcieli.
Gdzie stan¹³ Moj¿esz, aby przemówiæ do Izraelitów? (Wiersz 26).
1
Przeczytaj z³oty wiersz i wpisz w dymek, co Moj¿esz powiedzia³ do ludu.

2
1

Kto odpowiedzia³ na wezwanie Moj¿esza?
Ci, którzy nie przyszli do Moj¿esza, zostali surowo ukarani. Wielu zosta³o zabitych. W rezultacie ich
niepos³uszeñstwo przynios³o im nieszczêœcie i zniszczenie.

Nasz Bóg jest kochaj¹cym Bogiem. Dowiód³ tego zsy³aj¹c swojego Syna, aby poniós³ karê, na któr¹
myœmy zas³u¿yli ³ami¹c wiele razy Bo¿e prawo. Wszyscy robimy z³e rzeczy, ale mo¿emy otrzymaæ
przebaczenie przez Pana Jezusa. Pierwsza rzecz, jak¹ musimy zrobiæ, to odwróciæ siê od naszego
grzechu i z³o¿yæ ufnoœæ w Panu Jezusie. A potem musimy prosiæ Boga o pomoc na ka¿dy dzieñ, abyœmy
byli w stanie wybieraæ w³aœciwe rzeczy, które bêdziemy robiæ i mówiæ.
Oto wezwanie:

Gdy nastêpnym razem t³um kolegów zrobi coœ, co jest z³e, nie idŸ za nimi.
Wybierz Boga i idŸ za Nim!
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