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Lekcja 1:

(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)

Bóg daje ¿ywnoœæ Izraelitom.

Tê historiê mo¿esz znaleŸæ
w swojej Biblii.

2 Moj¿.
16,1-32

Z³oty wiersz

Jan 6,35
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Bóg by³ bardzo dobry dla Izraelitów. A¿
trudno uwierzyæ, ¿e wkrótce zaczêli
narzekaæ. Zjedli ca³¹ ¿ywnoœæ, któr¹
przynieœli ze sob¹ i nie mieli co jeœæ, wiêc
przyszli narzekaj¹c do Moj¿esza. Powiedzieli
mu, ¿e gdy przebywali w Egipcie, nie byli
g³odni.
Jaka szkoda, ¿e nie uwierzyli, ¿e Bóg im pomo¿e. Mia³ On szczególny plan, by pokazaæ,
¿e Jego lud zawsze bêdzie mia³ po¿ywienie.
Zaznacz (ü) lub (û) przy ka¿dym zdaniu, aby pokazaæ czy jest w³aœciwe czy nie.
Ludzie zaufali, ¿e Bóg da mu po¿ywienie.
Ludzie chcieli raczej wracaæ do Egiptu.
Ludzie przyszli do Moj¿esza narzekaj¹c.
Niedziela

Poniedzia³ek

Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

☺

☺

☺

☺

☺

☺☺

Sobota

.........
.........
.........
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Bóg wyjaœni³ Moj¿eszowi, w jaki
sposób zeœle chleb z nieba. Ludzie mieli
zbieraæ go codziennie rano.

W szósty dzieñ tygodnia mieli zbieraæ podwójn¹ porcjê, aby wystarczy³o im na dzieñ
sabatu (Bo¿y szczególny dzieñ). Wieczorami Bóg dawa³ im tak¿e miêso. (Zobacz wiersz
13).
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Nastêpnego ranka ludzie ogromnie siê zdziwili, gdy
zobaczyli drobne ziarenka, jakby szron le¿¹cy na ziemi.
Moj¿esz wyjaœni³, ¿e jest to specjalny chleb z nieba.
Ka¿dy mia³ zbieraæ go, aby zaspokoiæ potrzeby
wszystkich mieszkaj¹cych w jednym namiocie, a potem
go ugotowaæ. Nie wolno by³o go przechowywaæ do
nastêpnego dnia.
Niestety, niektórzy ludzie nie zrobili tak jak Bóg
przykaza³. Próbowali przechowywaæ ten chleb
i przekonali siê nastêpnego dnia, ¿e siê popsu³.
Ten szczególny chleb ludzie nazwali mann¹. Musia³o to byæ dobre jedzenie, poniewa¿
Biblia mówi, ¿e smakowa³o jak miód. Bóg zsy³a³ mannê Izraelitom tak d³ugo, jak d³ugo
trwa³a ich wêdrówka do Ziemi Obiecanej.
Rozwi¹zania poni¿szych hase³ wpisz do uk³adanki wyrazowej.
1. Bóg wieczorem dawa³ Izraelitom ..................
2. Chleb od Boga wygl¹da³ jak drobne
................... szronu.
3. Chleb, który da³ im Bóg, pochodzi³
z ...................... .
4. Kiedy chleb le¿a³ na ziemi? .................
5. Izraelici nie mieli innego chleba przez ..............
dzieñ.

1

*

2

3
4

Wpisz poni¿ej litery znajduj¹ce siê pod znaczkiem

5

10

* – jest to nazwa chleba.

__ __ __ __ __ .
Wiele lat po tych wydarzeniach, Pan Jezus wyjaœni³, ¿e On jest Chlebem ¿ycia,
który zst¹pi³ z nieba. Manna utrzymywa³a Izraelitów przy ¿yciu, kiedy
wêdrowali przez pustyniê. Pan Jezus przyszed³ z nieba, aby umrzeæ za nasze
grzechy, tak wiêc mo¿emy mieæ ¿ycie wieczne. Kiedy zaufamy Mu, mo¿emy
byæ pewni, ¿e On zaspokoi nasze potrzeby.
Pokoloruj z³oty wiersz.
Jezus powiedzia³:

Ja jestem
chlebem ¿ycia

Uwagi prowadz¹cego
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Razem
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

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

Bóg daje zwyciêstwo.
2 Moj¿.
17,8-15

Z³oty wiersz:

2 Moj¿. 17,15
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Wkrótce Izraelici mieli nastêpny problem. Zaatakowa³a ich nieprzyjacielska armia
Amalekitów. Izraelici musieli siê broniæ, wiêc Moj¿esz powiedzia³ do swojego
pomocnika, Jozuego, aby wybra³ ¿o³nierzy, którzy pójd¹ walczyæ.
Moj¿esz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza
i przygl¹dali siê bitwie. Moj¿esz wzi¹³ laskê Bo¿¹
i trzyma³ j¹ nad g³ow¹ w obu rêkach. W ten sposób
okazywa³ wiarê Izraelitów w to, ¿e Bóg im pomo¿e
zwyciê¿yæ.
Dopóki Moj¿esz trzyma³ laskê wysoko, Izraelici
zwyciê¿ali wroga, lecz kiedy jego rêce opada³y,
przewagê mieli nieprzyjaciele. Jeœli potrzymasz obie
rêce nad g³ow¹ przez d³ugi czas, to poczujesz, ¿e
twoje ramiona bol¹ i mêcz¹ siê.
Tak by³o i z Moj¿eszem. Ale Aaron i Hur znaleŸli
du¿y kamieñ, na którym Moj¿esz usiad³, a oni
pomagali mu trzymaæ rêce w górze a¿ do zachodu
s³oñca. Przez ten czas Izraelici odnieœli zwyciêstwo.

?KTO?

Moj¿esz odegra³ najwa¿niejsz¹ rolê w bitwie – o wiele wa¿niejsz¹ ni¿ Jozue i jego
¿o³nierze. Wygrano bitwê, poniewa¿ Moj¿esz wznosi³ rêce do Boga, polegaj¹c na Nim,
¿e pomo¿e. Bóg da³ Izraelitom zwyciêstwo, bo Mu zaufali.

Kto wybra³ ¿o³nierzy?
Kto trzyma³ laskê Bo¿¹?
Kto podpiera³ ramiona Moj¿esza?

i

Kto by³ nieprzyjacielem Izraelitów?
Kto da³ Izraelitom zwyciêstwo?
12
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Wpisz pod ka¿dym z obrazków w³aœciwe zdanie.
Izraelici zwyciê¿ali.
Izraelici przegrywali.

Wierz¹cy w Pana Jezusa tak¿e maj¹ nieprzyjaciela. Jest nim szatan. Biblia
2
jednak uczy nas, ¿e Pan Jezus jest mocniejszy ni¿ szatan. Bóg chce, abyœmy
pokazali, ¿e ufamy Mu, aby zwyciê¿yæ nad szatanem. Mo¿emy to zrobiæ modl¹c siê do
Boga i wierz¹c, ¿e On pomo¿e i ochroni nas.
Pod koniec tej historii Moj¿esz zbudowa³ kamienny o³tarz, aby podziêkowaæ Bogu za
zwyciêstwo.
Jak nazwa³ Moj¿esz ten o³tarz? Odkryjesz jego nazwê, gdy wykreœlisz wszystkie litery
X i Y. Wpisz nazwê o³tarza pod rysunkiem. (OdpowiedŸ jest w z³otym wierszu).

XYXPYAXYNXXSYZYXTXAYXNXYDYAXRYXEMXYMYOXIYMY
__ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
6

__ __ __ __ .
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

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

Bóg daje przykazania.
2 Moj¿.
19 i 20

Z³oty wiersz:

2 Moj¿. 20,1
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Izraelici wêdrowali dalej a¿ doszli do
wielkiej góry zwanej Gór¹ Synaj, gdzie
rozbili obóz. By³o to miejsce, gdzie Bóg
spotka³ siê z Moj¿eszem i da³ mu
przykazania, aby Izraelici ich przestrzegali.

Bóg wyjaœni³, ¿e zejdzie na szczyt góry w gêstym ob³oku. Moj¿esz mia³ zakreœliæ granicê
wokó³ góry, aby ¿aden z ludzi na ni¹ nie wszed³. Pomimo tego, ¿e ludzie wyprali swoje
szaty i przygotowali siê, nikt nie móg³ przyjœæ blisko Boga, bo On jest œwiêty i
bezgrzeszny.
Trzy dni póŸniej lud stan¹³ u stóp góry. To, co zobaczyli, by³o
przera¿aj¹ce: góra trzês³a siê i dym unosi³ siê z niej jak z pieca.
Bóg pokaza³, jaki jest potê¿ny i wszechmocny. Potem zawo³a³
Moj¿esza, aby wst¹pi³ na górê.

Jeszcze raz Bóg nakaza³ Moj¿eszowi, aby nikt inny nie
próbowa³ wejœæ na górê. Ludzie musieli trzymaæ siê z dala od
Boga z powodu ich grzechu. Podobnie nasz grzech oddziela
nas od Boga.

Narysuj linie od ka¿dej ramki do w³aœciwego s³owa i wyra¿enia.
grzeszny
u stóp góry
œwiêty
na szczycie góry
Moj¿esz wszed³ na górê, aby otrzymaæ Bo¿e przykazania.
Ucz¹ one ludzi, jaki powinni mieæ stosunek do Boga i jak traktowaæ innych.

8
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Dziesiêæ
Przykazañ
1. Nie miej innych
bogów obok Mnie.
2. Nie czyñ sobie
bo¿ków i nie
oddawaj im czci.
3. U¿ywaj imienia
Pañskiego we
w³aœciwy sposób.

5. Czcij ojca i matkê
swoj¹.
6. Nie morduj.
7. Nie b¹dŸ niewierny.
8. Nie kradnij.
9. Nie mów k³amstw.
10. Nie po¿¹daj tego,

4. Przestrzegaj
Bo¿ego dnia.

co nale¿y do
kogoœ innego.

Ile przykazañ tam by³o? ..............
Które uczy nas, jak traktowaæ swoich rodziców? Numer .......
Które z nich uczy nas, abyœmy nie kradli? Numer.......

6

Lud nie by³ w stanie zachowaæ Bo¿ych przykazañ.
Wszyscy jesteœmy grzesznikami i ³amiemy Bo¿e
przykazania. Bez wzglêdu na to, jak bardzo siê
staramy – wci¹¿ grzeszymy i nie mo¿emy siê
podobaæ Bogu.
Pan Jezus jest jedyn¹ Osob¹, która ¿y³a doskona³ym
¿yciem na ziemi. W³aœnie dlatego mo¿e byæ naszym
Zbawicielem. Umar³, aby ponieœæ karê za nasze
grzechy, tak wiêc Bóg mo¿e nam je odpuœciæ
i mo¿emy mieæ pokój z Bogiem.
Czy Izraelici byli w stanie zachowaæ przykazania?
Czy ty jesteœ w stanie zachowaæ Bo¿e przykazania?
6

Czy Pan Jezus zachowa³ wszystkie Bo¿e przykazania?
Uwagi prowadz¹cego
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4:

Bóg daje wybawienie.

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

4 Moj¿.
21,4-9

Z³oty wiersz:

Jan 3,14
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Izraelici d³ugo wêdrowali przez pustyniê. Niestety, ci¹gle narzekali i szemrali.
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Bóg wci¹¿ zsy³a³ im mannê. Lecz lud izraelski sta³ siê bardzo niewdziêczny. Bóg
rozgniewa³ siê, gdy s³ysza³, co mówili i postanowi³ ich ukaraæ.
Zes³a³ na obóz jadowite wê¿e, które k¹sa³y lud, powoduj¹c, ¿e wielu z Izraelitów umar³o.
Ludzie wiedzieli, ¿e jest to ich wina, tak wiêc przyszli do Moj¿esza i powiedzieli:
Zgrzeszyliœmy przeciwko Bogu. Prosimy, módl siê do Boga, aby oddali³ od nas te wê¿e.
Moj¿esz modli³ siê do Boga a On powiedzia³ mu, aby zrobi³ coœ
dziwnego. Mia³ zrobiæ wê¿a z miedzi i zawiesiæ go na drzewcu
w obozie.
U³ó¿ zdania we w³aœciwej kolejnoœci, numeruj¹c je od 1 do 5.
Numer 1 wpisany jest we w³aœciwe miejsce.
Wielu ludzi umar³o.

1

Izraelici narzekali na jedzenie i brak wody.
Bóg poleci³ Moj¿eszowi, aby umieœci³ wê¿a z miedzi na drzewcu.
Bóg pos³a³ wê¿e, aby ich k¹sa³y.
Lud prosi³ Moj¿esza, aby modli³ siê do Boga.

8
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Bóg obieca³, ¿e jeœli uk¹szony cz³owiek spojrzy na miedzianego
wê¿a na drzewcu, nie umrze. Ka¿dy, kto uwierzy³ i zrobi³ to, co
Bóg powiedzia³, ¿y³. Jaki ³atwy sposób, aby uratowaæ siê od
œmierci.
Po³¹cz kropki, aby narysowaæ wê¿a i dokoñcz zdanie.
Aby uratowaæ siê od œmierci Izraelici musieli
s _ _ _ _ _ _ _ na wê¿a umieszczonego na drzewcu.
Wiele lat póŸniej Pan Jezus wyjaœni³, w jaki sposób ta historia
uczy ka¿dego z nas wa¿nej lekcji. My te¿ tak jak Izraelici,
zgrzeszyliœmy przeciwko Bogu. Bóg jednak przygotowa³ sposób,
w jaki mo¿emy unikn¹æ kary za nasze grzechy. Pan Jezus zosta³
wywy¿szony, aby umrzeæ za nas. Gdy uwierzymy w to, Bóg daje
nam ¿ycie wieczne i jesteœmy zbawieni.

4

U¿yj jednego koloru, aby zacieniæ wszystkie pola
z kropkami, a dowiesz siê, gdzie Pan Jezus by³
wywy¿szony.

2

Wstaw brakuj¹ce s³owa w z³oty wiersz.
wê¿a
pustyni

wywy¿szony

I jak Moj¿esz wywy¿szy³ ____________ na ________________ , tak musi byæ
______________________ Syn Cz³owieczy.

Jan 3,14
6
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