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ŹRÓDŁA: Wj 13, 17–22; 14, E.G. White, Wybrańcy Boga, Wydawnictwo „Znaki Czasu” Warszawa 2015, 
s.195–201. 

WERSET PAMIĘCIOWY „(…) wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj!”(Wj 14, 13). 

PRZESŁANIE Bóg ma plan, żeby troszczyć się o mnie. 

CELE Dzieci: 
wiedzą, że Bóg miał plan uratować Izraela. 
czują pewność, że Bóg się nimi opiekuje, kiedy spotykają je ciężkie sytuacje. 
reagują, prosząc Boga o opiekę nad nimi. 
 

ZARYS LEKCJI 
BIBLIJNEJ 

 
 
 
 
 

TA LEKCJA JEST NA 
TEMAT 

 
 
 
 
 

POGŁĘBIENIE WIEDZY 
NAUCZYCIELA 

 

Faraon żałuje, że wypuścił Izraelitów z niewoli, więc on i jego armia ruszają w pogoń za nimi. Gdy 
zbliżyli się do obozu Izraelitów na pustyni, lud Boży się przeraził i gorzko narzekał na Mojżesza. 
Chmura, która prowadziła Izraelitów, stanęła między Egipcjanami a ludem Bożym. Bóg rozdzielił 
Morze Czerwone, a wszyscy Jego ludzie bezpiecznie przeszli na suchy ląd. Wtedy Bóg zamknął 
morze, a cała egipska pogoń utonęła. Izraelici zaśpiewali wielką pieśń zwycięstwa, aby uczcić 
swoje cudowne wybawienie. 
ŁASKI. 
Chociaż Izraelici już narzekali, oskarżając Mojżesza i wątpiąc w Boga, ich łaskawy Bóg zadał sobie 
trud, aby się nimi opiekować i wybawić ich od nieprzyjaciół. Bóg jest wciąż taki sam dzisiaj. On ma 
plan dla naszego życia. Mimo że czasami niedoceniamy i bierzemy za pewnik Jego niestrudzoną 
troskę o nas, On mimo wszystko troszczy się o nas i zapewnia nam ochronę. 
 
Morze Czerwone: 
Rozciąga się wzdłuż zachodniego wybrzeża Arabii na około 1400 mil i oddziela Azję od Afryki. Jest 
ono połączone z Oceanem Indyjskim przez Cieśninę Babel-Mandeb(...). Hebrajska nazwa tego 
zbiornika wodnego brzmi yam suph, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza trzcinę, a nie Morze 
Czerwone(...). Jest jednak mało prawdopodobne, aby ten zbiornik wodny, przez który przechodzili 
Izraelici, był tym, co dzisiaj nazywane jest Morzem Czerwonym. Rzeczywiste położenie jest mniej 
znaczące niż cudowny charakter wydarzenia z nim związanego, wydarzenia, które byłoby równie 
cudowne w którymkolwiek z proponowanych miejsc. To wydarzenie jest centralnym punktem w 
historii Izraela. Cała późniejsza teologia jest zależna od zrozumienia Boga jako(...) „Boga, który 
wyprowadził cię z Egiptu" (Wj 20, 2; Jr 2, 6; Oz 11, 1). (Today’s Dictionary of the Bible, s. 521, 522). 
 
 

DEKORACJA SALI Zobacz: Lekcja 1. 

 

  



PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 

 
PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – z czego są zadowoleni, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby 
podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Niech rozpoczną realizację 
wybranych zajęć wprowadzających. 
 
 WPROWADZENIE 
 
Wybierz zajęcia odpowiednie dla swojej grupy: 
 

A.  CHMURA 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– latarki – 
jedna na 2–3 
osoby 
– taśma 
– waciki 
– czerwony 
materiał 
– kalka 

Dzieci dostają latarki, przyklejają na nie czerwony 
materiał, a na to przyklejają waciki. 
Powiedz, że w dzisiejszej historii biblijnej Bóg troszczył 
się o Izraelitów, prowadząc ich słupem ognia w nocy i 
obłoku w dzień. Bóg miał dobry plan, by zatroszczyć się 
o swych ludzi. Niech dzieci wymieniają się latarkami i 
prowadzą pozostałe. Mogą iść ze zgaszoną latarką, 
symbolizującą chmury, oraz z zapaloną symbolizującą 
słup ognia. 

Zapytaj: Chcielibyście być prowadzeni przez 
chmury albo ogień? Jak Bóg troszczy się o 
ciebie i prowadzi cię? (Przez Biblię, pomoc 
innych ludzi). 
Kiedy nie będziesz wiedział dokąd iść i co 
zrobić, o czym powinieneś pamiętać? (O 
modlitwie, wierzeniu, pytaniu i słuchaniu rodziców 
itp.). 
Dzisiejsze przesłanie brzmi: 
 

 
Bóg ma plan, żeby troszczyć się o mnie. 
 

B.  ROZDZIELENIE WODY 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– miska / 
garnek / 
wanienka 
– woda 
– słomki 

Nalej wody do połowy 
pojemnika i zachęć dzieci, 
żeby spróbowały (w 
jakikolwiek sposób dadzą 
radę) „rozdzielić wody”. 

Zapytaj: Jak się czuliście, gdy złapała was kiedyś wichura? 
Czasami silne wiatry, takie jak huragany, niszczą domy, ranią ludzi. W 
dzisiejszej historii Pan Bóg użył silnego wiatru, aby rozdzielić wody i 
uratować swój lud. Co mówi nam to o Bogu? (Ma moc, kontroluje 
wszystko, troszczy się o swój lud). 
Kiedy będziesz w kłopotach, o czym musisz pamiętać… 

Bóg ma plan, żeby troszczyć o mnie. 
 

 
MODLITWA 
 
Opowiedz o radościach i smutkach, o których dzieci opowiedziały ci na początku (jeśli wypada). Przeczytajcie ponownie wiersz 
pamięciowy. Daj dzieciom czas na to, by podzieliły się przemyśleniami ze studium z poprzedniego tygodnia. Pamiętaj o urodzinach, 
szczególnych wydarzeniach i osiągnięciach. Ciepło powitaj wszystkich gości. 
 
ŚPIEW 
Zaśpiewajcie kilka wybranych pieśni związanych z tematem lekcji. Propozycje: 
„Bóg jest miłością” (pieśń nr 24 ‒ Śpiewajcie Panu) 
„Bóg kocha nas” (pieśń nr 224 ‒ Śpiewajcie Panu) 
„O może” (pieśń nr 311 ‒ Tak! Pragnę wielbić Cię!) 

 
WSTĘP DO DARÓW 
Powiedz: Nasza dzisiejsza lekcja mówi o tym, w jak niezwykły sposób Bóg zatroszczył się o swój lud. Dary, które dziś 
składamy, pomogą ludziom na całym świecie dowiedzieć się, jak bardzo Bóg ich kocha i troszczy się o nich. 
 
DARY 
 
MODLITWA 
Zapytaj dzieci, czy jest coś w ich życiu, w czym potrzebują wskazówek i pomocy. Niech każdy uczeń wybierze partnera do 
modlitwy. Powiedz: Zapytaj partnera, jak możesz się za niego modlić – w jaki sposób potrzebuje Bożego przewodnictwa i 
pomocy? Następnie módlcie się za siebie nawzajem, aby Bóg poprowadził waszego partnera i zaopiekował się nim. Daj 
przykład dzieciom, wybierając sobie partnera i modląc się za niego w obecności wszystkich dzieci. Jeśli każdy ma już parę, dołącz 
do jednej i niech każda osoba w waszej grupie modli się za jedną osobę. Na zakończenie zmówcie ogólną modlitwę, aby 
podziękować Bogu, że ma plan, by się nami zaopiekować. 
 
 
 



 
 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przebieg 
 
-jeden lub więcej czerwonych 
balonów z helem 
- jeden lub więcej białych 
balonów z helem 
- laska lub trzcina 
- kostiumy z czasów biblijnych 
- czerwone bandaże, paski, 
ręczniki, chusty itp. 
- wentylator elektryczny lub 
suszarka do włosów 
- Biblia 
 

Postacie: Mojżesz, Izraelici, faraon, Egipcjanie, Bóg, dwóch lub więcej uczniów do 
udawania Morza Czerwonego. 
Ustawienie sceny: 
Ubierz tyle dzieci, ile masz kostiumów z czasów biblijnych. Dajcie laskę Mojżeszowi. 
Ubierzcie lub udrapujcie czerwonymi przedmiotami uczniów, którzy pełnią rolę Morza 
Czerwonego. Ustaw dzieci, które grają Morze Czerwone w pobliżu jednego z końców 
pomieszczenia. Powiedz im, żeby trzymały się za ręce i nadgarstki, uniemożliwiając 
przejście przez Morze Czerwone. Poleć „Izraelitom”, by zawsze podążali za „Mojżeszem”, a 
„Egipcjanom”, aby zawsze podążali za „faraonem”. Powiedz „Egipcjanom”, że kiedy 
zostaną dotknięci przez ucznia grającego morze, muszą upaść i udawać martwych. 
Zacznijcie historię od zgaszenia świateł. 
 

 
Nareszcie wolni! Po 400 latach niewolnictwa w 

Egipcie Izraelici otrzymali polecenie wyjścia z kraju faraona. 
Ale skąd mieli wiedzieć, gdzie się udać? [Podaj czerwony 
balonik dziecku pełniącemu rolę Boga. Powiedz uczniowi, 
żeby poprowadził Izraelitów po pokoju]. Byli prowadzeni 
przez samego Boga w postaci słupa ognia w nocy i obłoku w 
dzień. [Zapalcie światła i wymieńcie czerwony balonik na 
biały. Powiedz uczniowi udającemu Boga, aby podczas 
opowiadania prowadził Izraelitów, a następnie zatrzymał się 
przed dziećmi udającymi Morze Czerwone]. Bóg powiedział: 
„Jeśli poprowadzę ich prosto do Kanaanu, będą się bali 
Filistynów. Zamiast tego poprowadzę ich przez pustynię”.  

Faraon szybko się zorientował, co zrobił. Zaczął 
narzekać: 

– Wszyscy nasi niewolnicy odeszli! Kto będzie dla 
nas pracował? 
Zebrał więc swoją armię i 600 rydwanów, by ścigać 
Izraelitów. Potomkowie Jakuba obozowali w pobliżu Morza 
Czerwonego. [Powiedz Izraelitom, by usiedli przed uczniami, 
którzy grają Morze Czerwone]. Widzieli i słyszeli odgłosy 
ścigającej ich egipskiej armii. Byli przerażeni! [Powiedz 
Egipcjanom, żeby podeszli bliżej i hałasowali. Powiedz 
Izraelitom, by udawali przerażonych]. Izraelici powiedzieli do 
Mojżesza:  

– Dlaczego nas tu sprowadziłeś? Lepiej byłoby nam 
służyć Egipcjanom, niż umrzeć na pustyni. 
Ale Mojżesz powiedział:  

– Nie bójcie się. Bądźcie odważni, a zobaczycie 
wybawienie. Pan nas dzisiaj wybawi. 
Wtedy Pan rzekł do Mojżesza: „Powiedz Izraelitom, aby 
ruszyli dalej. Podnieś swoją laskę i wyciągnij rękę nad 
morze, aby rozdzielić wodę. Izraelici przejdą po suchej ziemi. 
Egipcjanie pójdą za nimi. A ja zdobędę chwałę przed 
faraonem i całą jego armią. Egipcjanie przekonają się, że 
jestem Panem”.  

Następnie filar obłoku przesunął się z przodu obozu do tyłu, 
stając między wojskami Egiptu i Izraela. [Powiedz uczniowi 
udającemu Boga, aby wziął oba balony i ruszył między 
Egipcjanami i Izraelitami. Niech uczeń trzyma biały balon 
bliżej Egipcjan i czerwony balon bliżej Izraelitów]. Przez całą 
noc chmura była dla Egipcjan ciemnością, a światłem dla 
Izraelitów.  
Wtedy Mojżesz wyciągnął rękę nad morzem. [Poleć 
Mojżeszowi, by wyciągnął swoją laskę. Włącz wentylator lub 
suszarkę]. Całą tę noc nad Morzem Czerwonym wiał silny 
wschodni wiatr, tworząc ścieżkę suchego lądu przez jego 
środek. [Poleć uczniom udającym Morze Czerwone, aby 
powoli rozłożyli ręce i pozwolili na przejście, gdy wiatr będzie 
na nich wiał]. Izraelici przeszli przez morze po suchej ziemi. 
[Poleć Mojżeszowi, by poprowadził Izraelitów przez morze]. 
Egipcjanie ścigali Izraelitów. Ale kiedy dostali się do środka 
morza, koła z ich rydwanów zaczęły spadać, a oni mieli 
kłopoty.  

– Jazda – powiedział faraon. – Zawróćmy i 
ucieknijmy od nich. Pan walczy za nich.  

Ale było już za późno. Pan powiedział do Mojżesza: 
„Wyciągnij rękę w kierunku morza. Wody wrócą na swoje 
miejsce i przykryją Egipcjan”. [Poleć Mojżeszowi, żeby 
wyciągnął rękę. Poinstruuj dzieci grające Morze Czerwone, 
by dotknęły uczniów grających Egipcjan, którzy muszą 
potem udawać martwych. 
Kiedy już wszyscy „Egipcjanie” leżą, uczniowie udający 
Morze Czerwone powinni wrócić do swojej poprzedniej 
postawy]. Mojżesz wyciągnął rękę w kierunku morza i o 
świcie morze wróciło na swoje miejsce, a cały egipska armia 
utonęła. Izraelici byli bezpieczni po drugiej stronie. Widzieli 
wielką moc Pana, zaufali Mu i chwalił Go. [Poleć 
Mojżeszowi, aby poprowadził Izraelitów, wykrzykując 
„Chwała Panu!”]. 

 
PODSUMOWANIE 
 
Zapytaj dzieci: Dlaczego Bóg pozwolić Izraelitom przejść przez przerażające doświadczenia, takie jak uwięzienie między 
wielkim morzem i ogromną, straszną armią? (Patrz Księga Wyjścia 14, 17.31.) 
Czy możesz przypomnieć sobie jakąś chwilę, kiedy poczułeś się uwięziony? (Wysłuchaj odpowiedzi). Jak się czułeś, kiedy 
to ci się stało? Co zrobiłeś ? Jak Bóg cię prowadził przez to doświadczenie? Podziel się osobistym doświadczeniem albo 
porozmawiaj o doświadczeniu przyjaciela albo krewnego. Co powinniśmy robić, gdy się boimy? Przeczytaj na głos List do 
Filipian 4, 6. Czy zawsze pamiętasz, by modlić się natychmiast, gdy się boisz? Podziękujmy Bogu za przeprowadzenie nas 
przez „Doświadczenie Morza Czerwonego”. Pomódlcie się krótko, wspominając opowiedziane doświadczenia. Powiedzmy nasze 
przesłanie razem: 
 
Bóg ma plan, żeby troszczyć o mnie. 
 



 
TEKST BIBLIJNY 
 

Materiały Przebieg 
– brystol  
– marker 
 

Napisz dzisiejszy werset pamięciowy dużymi literami w miejscu, gdzie wszyscy mogą go zobaczyć. Następnie 
użyj poniższych gestów, by wszyscy łatwiej go zapamiętali.  
„(…) wytrwajcie, …………………….………….stań na baczność 
a zobaczycie ………………… ręka nad oczami, jakbyś czegoś wypatrywał 
pomoc Pana, …………………………………………wznieś ręce do nieba 
której udzieli …………………………………wyciągnij ręce przed siebie 
wam…………………………………………………………wskaż innych  
dzisiaj!”…………………………zrób w powietrzu gest uderzania zaciśniętą pięścią w stół lub gest „dzisiaj” w 
języku migowym 
 

 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- Biblia 
- papier 
- kredki 
- tablica 
-kreda/marker 

 

Podziel klasę na trzy grupy: chmura, woda, laska. Poproś najwyższą osobę w 
każdej grupie, aby służyła jako pisarz i zapisała, co odkryła. Dajcie każdej z grup 
następujące teksty do sprawdzenia. Mają one określić zastosowanie lub 
znaczenie ich przedmiotu i przekazać to reszcie klasy. 
Chmura 
Liczb 12, 5 (Bóg przemówił z chmury).  
Psalm 99, 6.7 (Bóg przemówił z chmury). 
Wj 13, 21 (Prowadzić ich; zapewnić światło w nocy). 
Psalm 105, 39 (Jako przykrycie – prawdopodobnie w celu ochrony przed 
pustynnym słońcem; aby dać światło w nocy).  
Liczb 9, 17–22 (Żeby powiedzieć im, kiedy jechać i kiedy rozbić obóz). 
Woda 
Wyjścia 14, 29–31 (Rozstąpienie Morza Czerwonego. Pan uratował Izraela; lud 
bał się Pana i ufał Mojżeszowi).  
Jozuego 3, 7.15–17 (Rozstąpienie się rzeki Jordan. Pokazanie ludziom, że Bóg 
być z Jozuem, tak jak był z Mojżeszem).  
2 Królewska 2, 7–15 (Eliasz i Elizeusz używają płaszcza Eliasza do rozdzielenia 
wód Jordanu. Obserwujący prorocy widzieli ducha Eliasza w Elizeuszu). 
Laska 
Wyjścia 14, 16 (Mojżesz trzyma swoją laskę nad morzem, a ono się rozdziela). 
Wyjścia 4, 1–5 (Laska Mojżesza zamienia się w węża i z powrotem w laskę, 
więc ludzie uwierzą, że Bóg ukazał się Mojżeszowi). 
Wyjścia 7, 14–18 (Mojżesz używa laski, która zmieniła się w węża, aby 
zamienić egipską wodę w krew). 
Wyjścia 17, 1–7 (Mojżesz używa laski, by uderzyć w skałę i wydobyć z niej 
wodę).  

Poproś każdą z grup, aby 
opowiedziała, czego się 
nauczyła. Zapiszcie ich 
odpowiedzi na tablicy. 
Zapytaj: Której z tych 
rzeczy Pan użył, by 
pokazać swoją moc? 
Której z tych rzeczy użył 
Pan dla dobra Izraelitów? 
(Wszystkich). Czy woda, 
laska i chmura były 
częścią Bożego planu 
dla Izraelitów? (Tak). Bóg 
również ma plan dla nas. 
Powiedzcie razem nasze 
dzisiejsze przesłanie: 

 
Bóg ma plan, żeby troszczyć o mnie. 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
JEZUS SIĘ TROSZCZY 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– czasopisma 
– tektura plakatowa 
lub duży kawałek 
papieru 
– klej 
– nożyczki 
– marker z szeroką 
końcówką 
– markery lub 
kredki 
– Biblia 
 
 

Przygotuj się z wyprzedzeniem: Napisz słowa „Jezus troszczy 
się o mnie” u góry tektury lub innego arkusza papieru. W klasie 
daj dzieciom czasopisma i poproś je o wycięcie jednego lub 
więcej obrazów, które ilustrują sposób, w jaki Bóg troszczy się 
o nich lub o ludzi w ogóle. 
(Przykład: zdjęcia ludzi jedzących pokazują, że daje nam 
pokarm; zdjęcia rodzin pokazują, że troszczy się o rodziny 
itd.). Po tym jak znajdą i wytną te zdjęcia, powinni przykleić je 
do tektury plakatowej i podpisać. (Przykład: Jezus daje nam 
jedzenie). Dorośli pomagają w razie potrzeby. 
Podkreśl, że zdjęcia w różnych przykładach mogą się 
powtarzać. Wywieś powstały kolaż w salce i pozostaw do 
końca miesiąca. 

Ile różnych sposobów Bóg ma, aby 
się tobą opiekować? Czy zawsze 
możemy zobaczyć Jego troskę? 
(Izraelici nie widzieli jej, gdy byli 
uwięzieni między Morzem 
Czerwonym a egipską armią). Skąd 
wiesz, że jesteś wyjątkowy dla Boga? 
Przeczytaj na głos Ewangelię 
Mateusza 10, 29–31. Za każdym 
razem, gdy zaczynasz się martwić, 
pamiętaj, że Bóg kocha cię bardziej 
niż ptaki. I pamiętaj o dzisiejszym 
przesłaniu. Powiedzmy to razem: 

 
Bóg ma plan, żeby troszczyć o mnie. 



 
 

DZIELENIE SIĘ 
 
KSIĄŻKA Z KUPONAMI 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- markery 
- małe, 
prostokątne 
kawałki 
papieru w 
różnych 
kolorach 
 

Daj dzieciom markery i małe prostokątne kawałki papieru w 
różnych kolorach, aby mogły robić i dekorować „kupony”. 
Zachęć dzieci do udekorowania każdego „kuponu” i 
napisania lub narysowania obrazków wskazujących różne 
rodzaje „łaski”, którą chcą komuś wyświadczyć, by pokazać, 
że troszczą się i kochają tę osobę. Pomysły obejmują: mycie 
samochodu, ścielenie łóżka, mycie naczyń, grabienie 
podwórka, cichą zabawę, podczas gdy mama mówi przez 
telefon itd. Mogą rozdać te kupony rodzinie lub przyjaciołom 
w następnym tygodniu. Wyjaśnij, że są one jak Boża łaska, 
którą Wszechmogący daje nam cały czas. My nic nie robimy, 
żeby na nią zasłużyć. On po prostu daje nam ją, ponieważ 
nas kocha i troszczy się o nas.  

Zapytaj: Co zamierzasz powiedzieć 
osobie, której dasz kupon? (Robię to, bo 
zależy mi na tobie). Bóg nam pomaga i 
ratuje nas, bo się o nas troszczy. Jak się 
czujesz, kiedy troszczysz się o kogoś 
innego? (Szczęśliwy, zadowolony, że to 
zrobiłem itp.). Jak myślisz, jak Bóg się 
czuje, gdy okazuje komuś swoją miłość 
i troskę? (Jest szczęśliwy, bo czuje 
głęboką miłość do tych, których stworzył). 
Jakie jest dzisiejsze przesłanie? 
Powiedzmy je: 

 
Bóg ma plan, żeby troszczyć o mnie. 
 

ZAKOŃCZENIE 
 
Zaśpiewajcie pieśń. W modlitwie podziękujcie Bogu za Jego plan zbawienia i codzienną opiekę. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NAUCZYCIELU! DWIE SPRAWKI: 
 

1. Możesz wyciąć kolejne dwie strony i dać je rodzicom, aby czytali z dzieckiem historię w tygodniu.  
Jest tam też lista zadań, które rodzic może wykonać z dzieckiem, aby pomóc mu zapamiętać historię biblijną.  

2. Drukując, możesz wybrać zakres stron: 6-7, a następnie, wybierz: dwie strony na jednej  
– wtedy możesz przekazać rodzicom, tylko jedną stronę ;). 

 

  



MATERIAŁY DO WŁASNEGO STUDIUM:  

 

Cudowny Ratunek 

Briana i jej siostra były takie podekscytowane! Ich rodzice zabierali je, i ich młodszego brata, w długą podróż po kraju, aby 
odwiedzić krewnych. Nigdy wcześniej nie byli w tym miejscu, ale tata powiedział, że jeśli będą podążać za wskazówkami GPS-u, 
wszystko będzie w porządku. Dawno temu lud Boży, Izraelici, udał się w podróż do miejsca, w którym nigdy wcześniej nie byli. Mieli 
potężnego Ducha Bożego, który ich prowadził. Nie wiemy, jak się wtedy czuły dzieci, ale mogło być tak: 

Wieczorna bryza Morza Czerwonego była orzeźwiająca. Aszer ucieszył się na odpoczynek dla jego bolących nóg. Co za 
wydarzenia miały miejsce przez ostatnich kilka dni: ofiarowanie jagnięciny, malowanie krwią odrzwi, następnie pieczenie baranka i 
jedzenie go z przaśnym chlebem i gorzkimi ziołami. To był ostatni posiłek, który zjadł w miejscu, które nazywał domem. Pamiętał 
resztę z tej nocy. Anioł Boży przeszedł po ziemi egipskiej i zabił pierworodnych w egipskich domach. Faraon był wściekły. Rozkazał 
Izraelitom natychmiast opuścić ten kraj. Aszer czuł się podekscytowany, ale jednocześnie niespokojny, bo mieli wyruszyć w środku 
nocy i udać się w nieznane miejsce. Wtedy zdał sobie sprawę, że sam Bóg przewodził im przy pomocy słupa ognia w nocy i obłoku 
w dzień. 

Teraz chmura, a wraz z nią Izraelici, zatrzymała się przed Morzem Czerwonym. Aszer zastanawiał się, co może się stać 
dalej. Nie musiał długo czekać.  

– Patrzcie! Tam na horyzoncie! Widzisz to? Słyszysz to? 

Posłaniec przebiegł przez obóz.  

– Egipcjanie nadchodzą! 

Aszer i inni skoczyli na nogi. Daleko na skraju pustyni mogli zobaczyć chmurę pyłu. Mogli usłyszeć ryk potężnej armii. Serce 
Aszera wskoczył mu do gardła. Faraon musiał zmienić zdanie. Armia była coraz bliżej, by zabrać ich z powrotem do Egiptu! 

Panika przetoczyła się przez tłum.  

– Gdzie jest Mojżesz? – ludzie zawodzili. – Dlaczego sprowadził nas tutaj, by umrzeć? Czy dlatego, że nie było grobów 
w Egipcie? Byłoby nam lepiej być niewolnikami w Egipcie, niż umierać tutaj na pustyni. 
                – Nie bójcie się – powiedział stanowczo Mojżesz.  

Dźwięk jego głosu uciszył tłum.  

– Poczekajcie, a zobaczycie wybawienie, które Pan wam dzisiaj przyniesie. Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nigdy 
więcej nie zobaczycie. Pan będzie walczył za was, wy musicie być tylko spokojni. 

Aszer obserwował jak chmura, która spoczywała nad Morzem Czerwonym, przesuwała się. Obłok przeszedł nad narodem 
izraelskim i wyruszył na pustynię. W końcu zatrzymała się między Izraelitami i Egipcjanami. Mojżesz wyszedł na skraj Morza 
Czerwonego i trzymał swoją laskę nad wodą. Na początku delikatnie, a potem mocniej, Aszer poczuł wiatr wiejący w kierunku 
wody. Ze zdumieniem patrzył, jak wiejąc, zostawiał za sobą suchą drogę przez morze!  

– Chodźcie – przemówił Mojżesz. – Pan przygotowuje dla was drogę ucieczki. Pokaże swoją chwałę kosztem faraona i 
wszystkich jego jeźdźców. 

Ludzie z radością pospieszyli do przodu. Wiatr nadal wiał suchą ścieżką, gdy tysiące Izraelitów wkroczyło na osuszone dno 
morskie. Aszer spieszył się, by podążyć za innymi drogą po dnie morskim. Po obu jego stronach stała ściana wody, a słup ognia 
oświetlał drogę. 

Całą noc wielki tłum Izraelitów przeprawiał się przez morze. Gdy ostatni z tłumu dotarli na drugą stronę, mogli usłyszeć, jak egipska 
armia ich ściga. Aszer spojrzał wstecz, by zobaczyć goniącą ich armię. Ale stało się coś niesamowitego. Koła spadały z ich 
rydwanów! Było zamieszanie, a potem wyglądało to tak, jak gdyby próbowali zawrócić i wrócić do Egiptu! 

Właśnie wtedy Mojżesz podszedł do brzegu morza. Gdy ponownie wyciągnął rękę po drugiej stronie morza, wody zaczęły spływać 
z powrotem! W jednej chwili uciszyły się odgłosy egipskiej armii. 

Żołnierze i ich rydwany utonęli. 

Izraelici po prostu patrzyli, zbyt oszołomieni, by powiedzieć choć jedno słowo. Nagle dał się słyszeć ryk.  

– Śpiewajcie Panu! – krzyczeli ludzie.  

– Pan jest moją siłą i moją pieśnią! – Aszer dołączył do nich, krzycząc z całych sił. Bóg ich uratował! 

 

 



ZADANIA DO WYKONANIA: 

Tekst źródłowy: Wj 13, 17–22; 14, E.G. White, Wybrańcy Boga, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, Warszawa 2015, s.195–201. 
Tekst pamięciowy: „(…) wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj!”(Wj 14, 13). 
Przesłanie: Bóg ma plan, żeby troszczyć o mnie. 
 

Sobota 

• Z rodziną znajdź spokojne miejsce, w którym będziesz mógł wyraźnie widzieć niebo. Połóż się, gdy patrzysz na niebo. 
Widzisz chmury? Spróbuj sobie wyobrazić, że patrzysz na filar chmur, który troszczył się o Izraelitów. Następnie 
przeczytaj historię z lekcji biblijnej. 

• Przeczytajcie Księgę Wyjścia 14, 13. Naucz rodzinę tego wersetu. 

Niedziela 

• Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj Księgę Wyjścia 13, 17–22. 

• Znajdź w Biblii mapę podróży Izraelitów. Poproś rodzinę, aby pomogła ci prześledzić tę podróż. Narysuj lub wydrukuj 
mapę. Zachowaj ją na jutro. 

• Powtórz swój werset pamięciowy. 

Poniedziałek 

• Przeczytaj razem Księgę Wyjścia 14, 1–10 podczas nabożeństwa. 

• Na sporządzonej wczoraj mapie pokolorujcie góry, pustynię i Morze Czerwone. Dodajcie nazwy ważnych miast i trasę, 
którą Izraelici podróżowali z Egiptu do Ziemi Obiecanej. 

• Powiedz swój werset pamięciowy. 

• Podziękuj Bogu za to, że prowadził cię każdego dnia. 

Wtorek 

• Podczas nabożeństwa rodzinnego przeczytaj Księgę Wyjścia 14, 11–22. 

• Bóg miał plan, by zbawić Izraela. Znajdź pierwszy etap tego planu w Księdze Wyjścia 13, 16. Kolejny etap znajduje się w 
Ks. Wyjścia 13, 17. Teraz przeczytaj Księgę Wyjścia 14, 21.22, aby znaleźć następny. Narysuj kilka kroków na papierze. 
Na każdym napisz jeden etap w Bożym planie. Pamiętaj, że Bóg również ma plan, by się tobą zaopiekować. 

• Na mapie z poniedziałku śledź podróże Izraelitów. Powtórz swój werset pamięciowy. 

Środa 

• Przeczytajcie razem Księgę Wyjścia 14, 23–31 podczas nabożeństwa rodzinnego. 

• Zróbcie kolaż lub rysunek tego, jak to było przekroczyć Morze Czerwone. Wytnij zdjęcia ludzi, ryb itp. i wklej je na 
papierze na tle wody. Dodaj bawełniany obłok nad morzem. 

• Poszukaj w Internecie lub w encyklopedii informacji o morskim życiu. Dowiedz się czegoś nowego. 

• Powiedz swój werset pamięciowy. Powiedz własnymi słowami, co on oznacza. 

Czwartek 

• Podczas rodzinnego nabożeństwa powiedz swój werset pamięciowy.  

• Przeczytaj Psalm 46, 11 (DBG). Co według ciebie oznacza ten werset? Opowiedz o czasach, w których trudno było ci 
„uspokoić się”. 

• Módlcie się z rodziną, abyście „uspokoili się” i mieli pewność, że Bóg się wami zaopiekuje. 

Piątek 

• Opowiedz historię z tego tygodnia swojej rodzinie. Użyj mapy, schematu kroków i zdjęcia Morza Czerwonego. 

• Przeczytaj razem Psalm 106, 7–12. Następnie przeczytaj Psalm 107, 6.8. Policzcie, ile razy słowa z wersetów 6 i 8 
powtarzają się w całym Psalmie 107. Modląc się, chwalcie Jezusa za Jego dobroć okazaną Wam w ciągu ostatniego 
tygodnia. Wymień przynajmniej jedną konkretną rzecz, za którą jesteś wdzięczny. 

• Wymyśl melodię do swojego wersetu pamięci i zaśpiewajcie ją razem. 


