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Narodziny Moj¿esza.
2 Moj¿.
1i2

Pokoloruj poni¿sz¹ ilustracjê.

Z³oty wiersz

Hebr. 11,23
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Izraelici wywodz¹ siê od Józefa i jego braci.
Mieszkali oni w Egipcie przez wiele lat. Gdy
na tronie zasiad³ nowy król egipski, nie
podoba³o mu siê, ¿e ci cudzoziemcy
mieszkaj¹ w jego kraju.
Ba³ siê, ¿e mog¹ staæ siê liczniejsi ni¿ jego
w³asny naród. Rozkaza³ wiêc, aby Izraelici
pracowali jako niewolnicy przy budowie
miast.
Czym byli Izraelici w Egipcie?
N __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
4

Faraon, król Egiptu, by³ tak wystraszony, ¿e
kaza³ wrzucaæ wszystkich nowonarodzonych
ch³opców z narodu izraelskiego do Nilu.
(Czasami Izraelici nazywani s¹
Hebrajczykami).
Moj¿esz narodzi³ siê w tym czasie. By³ piêknym dzieckiem i jego rodzice wierzyli, ¿e
Bóg go ochroni przed ¿o³nierzami faraona.
Przez trzy miesi¹ce rodzicie ukrywali go w swoim domu lecz póŸniej sta³o siê to
niemo¿liwe. Wtedy jego matka zrobi³a nieprzemakalny kosz z wikliny. W³o¿y³a do niego
dziecko i ukry³a go w trzcinie na brzegu rzeki.

M B9/1

Jak nazywa³a siê ta rzeka? Zacieniuj ka¿d¹ kratkê z X, aby odkryæ w³aœciw¹
odpowiedŸ.

X R X Z X E X K X A X
X N X I X L X

4

Miriam, siostra niemowlêcia, sta³a i patrzy³a, co stanie siê
z dzieckiem.
Córka faraona znalaz³a to dziecko, kiedy przysz³a nad
rzekê siê k¹paæ. Kiedy zobaczy³a je p³acz¹ce, zrobi³o siê
jej ¿al. Rozpozna³a w nim hebrajskie dziecko.
Miriam zaproponowa³a, ¿e znajdzie opiekunkê dla tego
dziecka, a potem posz³a i sprowadzi³a jego w³asn¹ matkê,
która odt¹d opiekowa³a siê nim dla córki faraona!
Po pewnym czasie córka faraona zabra³a go do pa³acu jako
swojego syna.
Wpisz TAK lub NIE obok poni¿szych zdañ.
1. Faraon znalaz³ to dziecko.
2. Miriam zaproponowa³a, ¿e znajdzie opiekunkê.
3. Rodzice dziecka ukrywali je w domu przez cztery miesi¹ce.
4. Jego rodzice wierzyli Bogu.

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

8

Przez ca³y czas Bóg czuwa³ nad Moj¿eszem. Móg³ uton¹æ jak wszyscy
inni ch³opcy, ale jego rodzice mieli WIARÊ W BOGA.

„Miejcie wiarê
w Boga!”

Jeœli ufamy Bogu, On bêdzie troszczy³ siê o nas i dzisiaj.

Pokoloruj s³owa z Marka 11,22

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Czas na Bibliê

Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria B9
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Wielki b³¹d Moj¿esza.
2 Moj¿.
2,11-15

£uk. 12,2
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Moj¿esz sta³ siê doros³y. Mia³ teraz oko³o 40 lat. Mieszka³
w pa³acu faraona przez wiele lat. Pamiêtajmy jednak, ¿e
jego matka by³a jego opiekunk¹ i uczy³a go o prawdziwym
Bogu i narodzie, z którego Moj¿esz pochodzi³, o
Hebrajczykach.
Pewnego dnia Moj¿esz poszed³ odwiedziæ swój lud i
zobaczy³, ¿e Egipcjanin bi³ jednego z Izraelitów. Rozejrza³
siê dooko³a i zobaczy³, ¿e nikt nie widzi, zabi³ wiêc
Egipcjanina.
Wstaw s³owa we w³aœciwe miejsca w zdaniach, aby odkryæ, co Moj¿esz zrobi³ potem.
piasku

zagrzeba³

cia³o
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Nastêpnego dnia Moj¿esz zobaczy³ dwóch
bij¹cych siê Hebrajczyków. Próbowa³ ich
rozdzieliæ. Wtedy jeden z nich
powiedzia³ do niego:

2

1

U¿yj poni¿szych hase³, aby wype³niæ
Uk³adankê S³own¹.
1. Hebrajczyk powiedzia³: „Któ¿ ciê ustanowi³
__ __ __ __ __ __ nad nami?”
2. Moj¿esz zabi³ tego cz³owieka.
3. Moj¿esz zobaczy³ dwóch bij¹cych siê
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
4. Moj¿esz zagrzeba³ to w piasku.

3

4

8
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Moj¿esz pomyœla³, ¿e musi uciekaæ. Ale ktoœ widzia³, co on zrobi³.
Czasami wydaje nam siê, ¿e mo¿emy uciec z tymi z³ymi rzeczami, które zrobiliœmy. Ale
Biblia mówi:

„Bo nie ma nic
ukrytego, co by nie
wysz³o na jaw”.
Pokoloruj z³oty wiersz.

5

Kiedy faraon dowiedzia³ siê, co Moj¿esz zrobi³, chcia³ go zabiæ.
Tak wiêc Moj¿esz musia³ uciekaæ i poszed³ do ziemi Midianitów.
Zamiast mieszkaæ w pa³acu faraona, Moj¿esz musia³ mieszkaæ na
pustyni i pracowa³ jako pasterz dla cz³owieka o imieniu Jetro.

Zacieniuj t¹ po³owê kó³ka, która jest obok poprawnej odpowiedzi.
Moj¿esz uciek³ do ziemi -

Midianitów

Moj¿esz pracowa³ jako - ¿o³nierz

Edomitów.
pasterz.

4

Nie tylko faraon wiedzia³, co Moj¿esz zrobi³. Wiedzia³
o tym równie¿ Bóg. On widzi i wie o wszystkim, co
robimy. Nic nie jest ukryte przed Nim.
Gdy zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e Bóg wie o
wszystkim co robimy, co mówimy i co myœlimy, to
sk³ania nas to do powa¿nego zastanowienia siê.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

Czas na Bibliê

Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria B9
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Moj¿esz widzi p³on¹cy krzak.
2 Moj¿.
3,1-22

Z³oty wiersz:

2 Moj¿. 3,12
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Moj¿esz mieszka³ na pustyni oko³o 40 lat. Tam poœlubi³ córkê Jetro.
Pewnego dnia, gdy dogl¹da³ owce nale¿¹ce do Jetro, zobaczy³ dziwny widok.
Wpisz pierwsze litery ka¿dego z obrazków, aby odkryæ, co Moj¿esz widzia³.

¥

Y

4

P³on¹ce krzaki by³y na pustyni rzecz¹ powszechn¹. Ale ten by³ inny. On p³on¹³, ale nie
spala³ siê.

Pokoloruj ilustracjê.
Moj¿esz by³ zaciekawiony tym, wiêc przybli¿y³ siê, aby lepiej siê przyjrzeæ.
Wtedy Bóg przemówi³ z krzaka: Moj¿eszu! Moj¿eszu!
Bóg wtedy powiedzia³ mu, aby zdj¹³ swoje buty i wyjaœni³
mu, ¿e to miejsce, gdzie stoi, jest ziemi¹ œwiêt¹.
To by³o bardzo szczególne miejsce, poniewa¿ Bóg tam by³.
Bóg nie zapomnia³ o Moj¿eszu, pomimo tego, co zrobi³ w
Egipcie wiele lat temu. Pan by³ chêtny, aby mu przebaczyæ
i teraz mia³ dla niego specjalne zadanie.

3

M B9/3

Wstaw poni¿sze s³owa we w³aœciwe miejsca, aby odkryæ, co Bóg poleci³ zrobiæ
Moj¿eszowi.
Egiptu
faraona
izraelskich

IdŸ! Posy³am ciê do __ __ __ __ __ __ __. WyprowadŸ synów
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ z __ __ __ __ __ __.
6

Moj¿esz nie czu³ siê na
si³ach, aby wykonaæ takie
wa¿ne zadanie. Zacz¹³ siê
usprawiedliwiaæ.

Nie uwie

m
Nie jeste .
y
n
w
o
wym

rz¹ mi.

go
m Twoje
Nie zna ia.
Imien

Proszê,

poœlij k
o
innego. goœ

„Bêdê z tob¹”.

Tymi s³owami Bóg zachêca³ Moj¿esza:

Pokoloruj z³oty wiersz.

5

W koñcu Moj¿esz zgodzi³ siê, aby pójœæ do faraona i powiedzieæ mu, aby
pozwoli³ Izraelitom wyjœæ z Egiptu. Bóg pos³a³ z Moj¿eszem Aarona jako
pomocnika. Aaron by³ bratem Moj¿esza.
Podkreœl imiê brata Moj¿esza.
Adam

Aaron

Andrzej

2

Abraham

Pomimo tego, ¿e Moj¿esz zabi³ cz³owieka, Bóg wci¹¿ chcia³ go u¿ywaæ. Bóg jest
zawsze gotowy, aby przebaczyæ nam, gdy wyznajemy, ¿e jest nam przykro z powodu
tego, co uczyniliœmy. Wtedy da nam zadanie do wykonania.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20

Czas na Bibliê

Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria B9
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Moj¿esz przynosi Bo¿¹ wiadomoœæ.
2 Moj¿.
4,1-23

2 Moj¿. 4,15
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Bóg poprosi³ Moj¿esza, aby wykona³ dla Niego wielkie zadanie.
Aaron by³ pomocnikiem, który mia³ mówiæ za niego, Bóg da³ tak¿e
Moj¿eszowi moc do robienia szczególnych rzeczy.
Uporz¹dkuj litery w s³owach i wstaw je w przygotowane miejsca.
Kiedy Moj¿esz rzuci³ swoj¹ laskê na ziemiê, to sta³a siê ona
êm¿ew __ __ __ __ __ .
Kiedy Moj¿esz w³o¿y³ swoj¹ krêê __ __ __ __ pod p³aszcz
i wyci¹gn¹³ j¹, to ca³a by³a pokryta straszliw¹ chorob¹ zwan¹ tr¹dem. Kiedy
w³o¿y³ j¹ z powrotem pod p³aszcz i wyci¹gn¹³ j¹ znowu, by³a zdrowa jak

4

przedtem.
Moj¿esz poszed³, aby zobaczyæ siê ze swoim teœciem, Jetrem i powiedzia³ mu:
- Pozwól mi pójœæ z powrotem do mojego ludu, do Egiptu.
Jetro odpowiedzia³: IdŸ i ¿yczê ci wszystkiego dobrego.
Bóg powiedzia³ Moj¿eszowi: Nie bój siê, bo wszyscy, którzy chcieli ciê zabiæ, nie ¿yj¹.
Kto to powiedzia³? Wpisz w³aœciwe imiê w kratce obok ka¿dego dymku.
IdŸ i ¿yczê ci
wszystkiego dobrego.

Nie bój siê,
bo wszyscy, którzy
chcieli ciê zabiæ,
nie ¿yj¹.
Pozwól mi pójœæ z
powrotem do mojego
ludu, do Egiptu.
6

M B9/4

Tak wiêc Moj¿esz by³ gotowy, aby wróciæ do Egiptu. To nie by³o ³atwe zadanie, ale Bóg
da³ mu wiele obietnic.

„Nie porzucê ciê
ani ciê nie
opuszczê”.

Pokoloruj obietnicê, któr¹ Bóg daje ka¿demu, kto ufa Mu i jest Mu pos³uszny.

6

Moj¿esz wraz z ¿on¹ i dwoma synami wyruszy³ do Egiptu. Jechali na oœle. Moj¿esz
upewni³ siê, ¿e zabra³ ze sob¹ specjaln¹ laskê, któr¹ Bóg poleci³ mu u¿ywaæ.

ü) przy prawidliwej odpowiedzi i (û) przy nieprawid³owej.

Zaznacz (

Moj¿esz opuœci³ swoj¹ rodzinê w ziemi midiañskiej.

.......

Moj¿esz podró¿owa³ wielb³¹dem.

.......

Moj¿esz zabra³ ze sob¹ swoj¹ szczególn¹ laskê.

.......

Moj¿esz mia³ trzech synów.

.......

Tak jak Bóg zaplanowa³ ¿ycie Moj¿esza od pocz¹tku,
tak i zaplanowa³ nasze. Kiedy wyznamy Mu nasze
grzechy i uwierzymy w Pana Jezusa, On zawsze
bêdzie z nami i poka¿e nam, co chce, abyœmy dla
Niego zrobili.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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