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WERSET PAMIĘCIOWY „Bo Ty, Panie, jesteś dobry i litościwy” (Ps 86, 5). 

PRZESŁANIE BÓG ZAWSZE JEST GOTOWY, ŻEBY MI PRZEBACZYĆ. 

CELE 
 

Dzieci: 
wiedzą, że Bóg zawsze jest gotowy przebaczyć im, nawet jeśli źle czynią lub lekceważą Go.  
czują pokój, który wynika z przeświadczenia, że ich grzechy są przebaczone.  
reagują, przyjmując Boże przebaczenie.  
 

ZARYS LEKCJI BIBLIJNEJ 
 
 
 
 
 
 
 

TA LEKCJA JEST NA 
TEMAT 

 
 
 
 

POGŁĘBIENIE WIEDZY 
NAUCZYCIELA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEKORACJA SALI 

Mojżesz od dłuższego czasu jest na górze Synaj z Bogiem. Ludzie stracili nadzieję na ponowne 
spotkanie z nim. Naciskają na Aarona, by zrobił im boga, który będzie ich prowadził w czasie podróży, 
ponieważ nie mogą zobaczyć Boga ani Mojżesza. Aaron robi złotego cielaka ze złota i biżuterii. 
Zaczynają hałaśliwą zabawę, gdy czczą cielę jako swojego boga. Bóg mówi Mojżeszowi, żeby szybko 
zszedł na dół i zajął się ludźmi. Mojżesz jest tak wściekły, że łamie kamienne tablice z Dziesięcioma 
Przykazaniami napisanymi Bożym palcem. Brat Aarona wstawia się za Izraelitami, a Bóg przebacza 
ludziom, którzy naprawdę żałują. 
 
ŁASKI. 
Nie ma grzechu zbyt wielkiego, by Bóg nie mógł go przebaczyć, jeśli grzesznik wyzna, żałuje i 
prawdziwie pragnie naprawić swoje relacje z Panem. Wszechmocny Ojciec jest współczujący oraz 
łaskawy i pragnie, by jego krnąbrne dzieci wróciły do Niego i przyjęły jego przebaczenie. 
  
 
Prawie w centrum półwyspu, który rozciąga się między brzegami Morza Czerwonego, leży klin 
granitu(...) wznoszący się na wysokość od 8000 do 9000 stóp nad poziomem morza. Jego kształt 
przypomina trójkąt skalenowy(…). Synaj ma 6759 stóp wysokości(…). Jest to masa górska o długości 
dwóch mil i szerokości jednej mili(…). Rozciąga się z niego pełny widok na równinę, na której 
obozowały dzieci Izraela. Nizina ta jest gładkim terenem biwakowym otoczonym górami. Ma około 
dwóch mil długości i pół mili szerokości(…). Według rzeczywistych pomiarów zawiera ponad 2 000 
000 jardów kwadratowych, a z rozgałęzieniami ponad 4 000 000 jardów kwadratowych, tak że cały 
naród izraelski, w liczbie 2 milionów, znalazłby wystarczająco dużo miejsca, żeby dobrze widzieć i 
słyszeć (…). Nie ma innego miejsca, wśród tych wszystkich gór, tak dobrze przystosowanego do 
dawania i przyjmowania prawa, jak ta skalista ambona(…) i naturalny amfiteatr (Smith’s Bible 
Dictionary, s. 634–636). 
 
Zobacz: Lekcja 1 
 

 
  



 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 
PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj, 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.  ZNISZCZYĆ, CZY NAPRAWIĆ 
  

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– Biblia 
– 3 lub 4 duże szkice 
tablic z przykazaniami 
wielkości 1m 

Narysuj na szkicach tablic linie, tak aby 
wyglądały jak puzzle. Wytnij puzzle i daj 
dzieciom. Niech złożą je razem jako 
grupa.  
Przedyskutuj z dziećmi: Grzech 
powoduje problemy w naszym życiu. 
Ale nawet jeśli złamałem Dziesięć 
Przykazań, Bóg mi przebaczy i 
poukłada mnie z powrotem. 

Zadaj następujące pytania i daj czas na odpowiedzi: 
> Łatwiej jest coś zniszczyć czy naprawić? 
> Jak się czujesz, kiedy zrobisz coś złego? 
> Jak się czujesz, kiedy złamiesz jakieś przykazanie? 
> Co Biblia mówi o tym, jak Bóg traktuje nas, kiedy 
zbłądzimy? 
> Znajdźcie i przeczytajcie Ps 85, 6. Kiedy popełnisz błąd, co 
powinieneś zrobić? Przeczytajcie (1 J 1, 9). Nasze 
przesłanie mówi nam, że: 

 
BÓG ZAWSZE JEST GOTOWY, ŻEBY MI PRZEBACZYĆ. 
 

B. PISANIE NA SKALE 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– kamyki o różnym 
kształcie i wielkości 
– mydło 
– woda 
– ręcznik papierowy 
– farby do malowania 
rękami 
– torebki foliowe 

Daj każdemu dziecku kamyk i farby. 
Niech pomalują swój kamyk i 
napiszą na nim swoje imię. 
Wyczyść je mydłem, wodą i osusz 
ręcznikiem papierowym. Na koniec 
lekcji, kiedy kamyki wyschną, włóż 
je osobno do torebek foliowych i daj 
dzieciom, żeby zabrały ze sobą do 
domów. 

Powiedz: Jak to jest pisać na kamieniu? Nasza lekcja dzisiaj 
mówi, jak Bóg swoim palcem wypisał Dziesięć Przykazać na dwóch 
dużych kawałkach skały, które dał Izraelitom. Właściwie zrobił to dla 
wszystkich ludzi. Jak myślicie, czemu uczynił to własnym palcem? 
(Skała przypomina nam, że Jego Dziesięć Przykazań jest wieczne 
itd.). Będziemy się uczyć, że niektórzy ludzie łamią Boże 
przykazania. Ale Bóg im przebaczył. Co o tym myślicie? 
(Cieszę się, że Bóg przebacza i jest cierpliwy. Przypomina mi to o 
tym, że Jego prawo ciągle obowiązuje). O czym będziecie 
pamiętać? Powiedzmy razem nasze przesłanie:  

 
BÓG ZAWSZE JEST GOTOWY, ŻEBY MI PRZEBACZYĆ. 
 

C.  ZA DARMO 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– kupony, ulotki, 
cokolwiek co uzbierasz 
w ciągu tygodnia z 
napisem: „za darmo!” 
albo „gratis” 

Pokaż dzieciom wszystko, co udało ci 
się zebrać z napisem „za darmo” albo 
„gratis”. Niech dzieci wytną te wyrazy i 
stworzą kolaż z tych napisów. 

Co znaczy dla was słowo „za darmo”? 
Boża łaska jest darem – przeczytaj Ef 2, 8. 
Nic, co zrobimy, nie zapewni nam tego. Nic, co zrobimy, nie 
spowoduje, że Bóg odmówi nam łaski. Jego miłość i 
wybaczenie są za darmo. Dzisiejsze przesłanie brzmi:  

BÓG ZAWSZE JEST GOTOWY, ŻEBY MI PRZEBACZYĆ. 
 
 
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: 
 
„Miłość twa tak cudowna jest” (pieśń nr 248 ‒ Tak! Pragnę wielbić Cię!) 
„Bóg kocha nas” (pieśń nr 224 ‒ Śpiewajcie Panu) 
„Jezus mnie kocha” (pieśń nr 615‒ Śpiewajcie Panu) 
 
DARY 
Zebrane dziś dary pomogą innym ludziom dowiedzieć się, że Bóg też ich kocha. Zaśpiewajcie pieśń o Bożej łasce w trakcie zbierania 
darów. 
 
MODLITWA  
Powiedz: Ze względu na Bożą łaskę i miłość do nas, możemy polegać na Jego przebaczeniu. On nie wymusza na nas swojej miłości 
ani przebaczenia; daje nam je, kiedy o to prosimy. Pomyślcie w czym potrzebujecie przebaczenia. W cichej modlitwie powiedzcie 
Bogu, że jest wam przykro i poproście o przebaczenie. Nie zapomnijcie Mu podziękować. Po zakończeniu cichej modlitwy zmów z 
dziećmi Modlitwę Pańską. 

 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przebieg 
Będziesz 
potrzebować:  
gliniane 
przykazania z 
ostatniej lekcji, 
kilka plecaków, 
ciężkie kamienie, 
cegły 

Weź gliniane tablice przykazań z zeszłego tygodnia. Przygotuj dodatkowe, tak żeby nikomu nie zabrakło. W 
miarę możliwości przeprowadź tę aktywność na zewnątrz. Jeśli to niemożliwe, rozłóż koc lub folię, aby łatwo 
można było zebrać kawałki gliny oraz coś twardego, o co te tablice będzie można rozbić. 
Opowiedz historię o złotym cielcu – od momentu, kiedy Bóg wezwał Mojżesza na Górę Synaj aż do rozbicia 
przez niego kamiennych tablic z przykazaniami. Przerwij historię w następujących momentach i wykonaj z 
dziećmi opisane ćwiczenia: 
– Mojżesz schodzi z góry – podkreśl ciężar kamiennych tablic. Daj dzieciom podnieść plecaki z kamieniami 
(każdy ok. 7 kg). Zapytaj, ile mogłyby przejść z takim plecakiem w górach. 
– Mojżesz rozbija kamienne tablice – niech dzieci rozbiją swoje gliniane tablice. Upewnij się, że zrobią to w 
bezpieczny sposób. 

 
Po nadaniu Dziesięciu Przykazań, Bóg wezwał 

Mojżesza na górę Synaj. Przekazał Mojżeszowi wiele 
instrukcji, które miały pomóc Izraelitom żyć zgodnie z 
przykazaniami na co dzień. Przez długi czas Mojżesz 
rozmawiał z Bogiem na górze. Pan wyjaśnił mu swoje 
przykazania w sposób bardziej szczegółowy. Bóg dał 
Mojżeszowi swoje przykazania, które zapisał na kamieniu 
swoim własnym palcem. Mojżesz odszedł na długi czas (40 
dni, prawie sześć tygodni) – tak długi, że ludzie myśleli, że 
nigdy więcej go nie zobaczą....  

Poszli więc do jego brata, Aarona.  
– Aaronie – powiedzieli – Mojżesz jest z dala od 

nas już długi czas. Nie wiemy, co się z nim stało. Wyprowadził 
nas z Egiptu, ale teraz nas zostawił. Chcemy bogów, których 
możemy zobaczyć, takich jak mieli Egipcjanie. 
Aaron wiedział, że się mylą. Ale bał się ludzi. Powiedział:  

– Idźcie do domów i powiedzcie wszystkim, żeby 
oddali mi swoje złoto, nawet złote kolczyki. 

Aaron stopił złoto i uformował z nich złotego 
cielaka. Izraelici byli podekscytowani. Tańczyli i krzyczeli:  

– To jest nasz bóg. To jest ten, który wyprowadził 
nas z niewoli w Egipcie. Ten bóg poprowadzi nas do naszej 
wspaniałej nowej ziemi. 
Aaron wiedział, że zrobił coś złego. Wiedział, że ludzie łamią 
drugie przykazanie Boże. Ale starał się powstrzymać ich przed 
całkowitym odwróceniem się od Boga. Zbudował ołtarz przed 
złotym cielęciem i powiedział do ludu:  

– Jutro będziemy mieli święto dla Pana. – 
Następnego dnia ludzie wcześnie wstali i złożyli ofiary 
swojemu nowemu bogu. Wszyscy zaczęli tańczyć, śpiewać, 
jeść i pić. Aaron wprawdzie powiedział: „Będziemy mieli święto 

dla Pana”, ale ludzie byli wyraźnie nastawieni na przyjęcie dla 
ich bożka. Mojżesz był jeszcze na górze. Nagle Bóg rzekł do 
niego: „Zejdź szybko na dół. Ludzie zrobili sobie bożka w 
kształcie cielęcia, złożyli mu ofiary i kłaniają mu się”. 
Mojżesz pospieszył w dół z dwoma dużymi tablicami z 
Dziesięciorgiem Przykazań – specjalnymi kamieniami, na 
których Bóg pisał własnym palcem. Wyobraźcie sobie, jak to 
musiało wyglądać. Góra Synaj jest wysoka na ok. 1,6 km. Czy 
kiedykolwiek wspiąłeś się tak wysoko? Jak długo może ci to 
zająć? A co z ciężkimi kamieniami? [Dzieci na zmianę 
zakładają plecak z 7-kilogramowym kamieniem]. Jakie to 
uczucie? Jak daleko można iść? W połowie drogi w dół 
Mojżesz spotkał jednego ze swoich pomocników, Jozuego. 
Gdy szli razem, usłyszeli harmider w obozie. Jozue się bał.  

– To brzmi jak walka. Czy ktoś zaatakował 
Izraelitów? – zapytał.  

– Nie – powiedział Mojżesz. – To nie jest odgłos 
bitwy. To ludzie śpiewają. Pośpieszyli się. Kiedy dotarli do 
obozu, Mojżesz zobaczył złotego cielaka i ludzi tańczących 
wokół niego. Był tak wściekły, że wziął kamienie Dziesięciu 
Przykazań i rzucił je na ziemię, rozbijając je na kawałki. [Niech 
dzieci złamią swoje tablice z dziesięcioma przykazaniami. 
Upewnij się, że złamią je w bezpieczny sposób]. 
Bóg zrozumiał, jak czuł się Mojżesz. Był smutny, że jego lud 
zgrzeszył. Mojżesz modlił się, aby Bóg przebaczył Izraelitom. I 
Bóg im wybaczył. Kochał ich, chociaż to, co zrobili, było bardzo 
złe. Dzisiaj jest dokładnie tak samo. Bóg nam wybacza, gdy 
robimy złe rzeczy. Musimy go tylko o to poprosić. Jeśli 
będziemy blisko Niego, będziemy czuć Jego miłość oraz 
przebaczenie. 



 

PODSUMOWANIE 

– Dlaczego Izraelitom tak trudno było zaczekać, aż Mojżesz wróci z góry? 
– Co byś zrobił, gdybyś był tam w obozie i ktoś zaproponowałby zrobienie bożka? 
– Dlaczego Bóg wypisał palcem przykazania na kamiennych tablicach, a nie np. w książce? (Bo są wieczne). 
- Jak myślisz, co Izraelici robili, kiedy Mojżesz był daleko od nich? Co ty byś zrobił? Jak byś się czuł, gdyby Mojżesz rozbił 
kamienne tablice z przykazaniami? 
- Co myślisz o tym, że Bóg przebaczył Izraelitom? (To daje mi nadzieję, że Bóg przebaczy też moje grzechy. Kocham Boga jeszcze 
bardziej, bo jest taki przebaczający). 
- Kiedy następnym razem zorientujesz się, że zrobiłeś(aś) coś złego, co zrobisz? 
- Czy jesteś pewny tego, że Bóg cię kocha i przebaczy ci wszystkie twoje grzechy? 
Powiedzmy nasze dzisiejsze przesłanie razem: 

BÓG ZAWSZE JEST GOTOWY, ŻEBY MI PRZEBACZYĆ. 
 
 

STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– 10 serduszek 
wyciętych z 
kolorowego 
papieru  

Przed szkółką wytnij 10 serduszek z kolorowego papieru. Na każdym z nich napisz 
jedno z poniższych pytań i tekst, który zawiera odpowiedź. 
1. Czemu Izraelici chcieli uczynić sobie bożka? Wj 32, 1 
2. Czego Aaron użył do zrobienia cielca? Wj 32, 2 
3. Co powiedział lud, kiedy cielec był gotowy? Wj 32, 4 
4. Co Aaron ogłosił po tym, jak zbudował ołtarz przed złotym cielcem? Wj 32, 5 
5. Opisz dwie tablice przykazań, które Mojżesz niósł ze sobą z góry? Wj 32, 15 
6. Kto powiedział do Mojżesza: W obozie jest odgłos wojenny? Wj 32, 17 
7. Gdzie Mojżesz rozbił kamienne tablice? Wj 32, 19 
8. Kto wyrył nowe kamienne tablice? Wj 34, 1 
9. Kto wykonał napis na pierwszych tablicach z przykazaniami? Wj 31, 18 
10. Gdy Mojżesz zaniósł Bogu nowe tablice, jak Bóg sam siebie określił? Wj 34, 

6–7 
Ukryj 10 serc w różnych miejscach pokoju, w którym odbywa się szkółka sobotnia, 
zanim przyjdą dzieci. Podczas tych zajęcia powiedz dzieciom, aby znalazły 10 
serc. Kiedy wszystkie będą znalezione, niech dzieci zajmą swoje miejsca. Niech 
po kolei czytają pytanie z serduszka, tekst biblijny, a potem udzielą odpowiedzi.  

>Zapytaj: Dlaczego 
Mojżesz rozbił cenne 
kamienne tablice, które 
Bóg zapisał swoim 
palcem? (Był zły, chciał 
pokazać, że ludzie złamali 
Boże przykazania). 
>Przeczytaj na głos Wj 34, 
6–7.  
>Zapytaj: Kiedy będziesz 
zniechęcony tym, co 
zrobiłeś, co powinieneś 
sobie przypomnieć? Czy 
podzielisz się tą dobrą 
nowiną z kimś innym? 
Powiedzmy nasze dzisiejsze 
przesłanie razem: 

BÓG ZAWSZE JEST GOTOWY, ŻEBY MI PRZEBACZYĆ. 
 
 

TEKST BIBLIJNY 
  
Wskaż miejsce w Biblii, z którego pochodzi tekst pamięciowy. 
Spróbuj nauczyć dzieci tekstu z wyklaskiwaniem do niego rytmu.  
 
 

ZASTOSOWANIE: 
 
PRZEPRASZAM  
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 

– tablice z 10 
przykazaniami 
wycięte z 
szarego 
papieru 
– markery  
– kosz na 
śmieci 

>Daj każdemu dziecku wycięte tablice z 10 przykazaniami.  
>Powiedz: Dzisiejsza lekcja opowiada o tym, jak Mojżesz rozbił dwie 
kamienne tablice z przykazaniami, ponieważ ludzie byli im nieposłuszni. 
Czasem i my łamiemy przykazania. 
Na waszych wyciętych tablicach napiszcie lub narysujcie coś, co robicie 
lub zrobiliście złego. Nikomu nie będziecie musieli tego pokazywać ani o 
tym mówić. To jest tylko między wami i Bogiem. 
(Czas na wykonanie). 

>Powiedz: Wyrzuciliśmy nasze 
grzechy do kosza, abyśmy 
pamiętali, że raz przebaczone 
grzechy są od nas zabrane. Co 
Bóg robi z naszymi 
przebaczonymi grzechami? 
Zobaczmy odpowiedź w Biblii (Mi 7, 
19). 



– Biblie Podrzyjcie teraz swoje tablice na kawałki, żeby pokazać, jak złamaliście 
przykazania, kiedy coś źle zrobiliście. Następnie niech każdy po cichu 
porozmawia z Panem Jezusem i poprosi o przebaczenie dla czynów, za 
które przeprasza. Potem podziękujcie Mu za przebaczenie i poproście 
Go o pomoc, byście stali się bardziej podobni do Niego.  
(Cicha osobista modlitwa). 
> Pomódl się: Drogi Boże, wszyscy zrobiliśmy coś złego, czego żałujemy. 
Proszę, przebacz nam. Dziękuję, że nam odpuściłeś. Amen. 
>Podaj każdemu po kolei kosz na śmieci i powiedz: Wyrzućcie podarte 
kawałki tablic do kosza. Bóg nie zabiera nam przykazań, ale przebacza i 
zabiera nasze grzechy, które łamią przykazania. 
 

> Wytłumacz tekst: Bóg będzie 
miał dla nas litość i zetrze nasze 
grzechy, wrzuci je do głębin 
morskich. Chce, żeby były na 
zawsze zapomniane.  
> Zapytaj: Jak się z tym czujecie? 
O czym będziecie pamiętać, kiedy 
poczujecie się zniechęceni, kiedy 
zrobicie coś złego? 
> Powiedz razem z dziećmi: 

 
BÓG ZAWSZE JEST GOTOWY, ŻEBY MI PRZEBACZYĆ. 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 

BARWY PRZEBACZENIA 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 

– papier 
– kredki 
świecowe lub 
markery 
– Biblia 

Poproś dziecko o przeczytanie Rz 3, 23–24. 
 Powiedz: Ten werset mówi, że wszyscy 
zgrzeszyliśmy. 
Rozdaj papier i kredki. 
Zadanie: Narysuj, jak się czujesz, kiedy 
zrobisz coś złego. Potem wybierz inny 
kolor i narysuj, jak wyglądasz po tym, jak 
Pan Bóg ci przebaczył. 

> Zapytaj: Jaki jest twój kolor przebaczenia? Dlaczego 
wybrałeś ten kolor? Dlaczego przebaczenie sprawia, że 
czujesz się w sposób, jak to narysowałeś?  
> Powiedz dzieciom, żeby zabrały swoje rysunki do domów, 
pokazały przyjaciołom i opowiedziały o tym, jak Bóg chce również 
im przebaczyć. 
>Zapytaj: Komu pokażecie swoje rysunki? Co im powiecie?  
Zapamiętaj: 

 
BÓG ZAWSZE JEST GOTOWY, ŻEBY MI PRZEBACZYĆ. 
 
 
ZAKOŃCZENIE  
 
Weź do ręki jakąkolwiek książkę. Powiedz: Wyobraźcie sobie, że ta książka to historia waszego życia. Może niektóre strony 
opisują złe zdarzenia i brzydkie zachowania. Napisz na karteczce samoprzylepnej „PRZEBACZONE” i przyklej ją do okładki książki. 
Powiedz: Bóg może uczynić twoje życie historią ze szczęśliwym zakończeniem. On przebaczy twoje winy, jeśli szczerze 
żałujesz. Podziękujmy Bogu za Jego cudowną miłość. Poproś chętną osobę do modlitwy dziękczynnej. Potem zakończ swoją 
modlitwą. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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:  

 
Złamane tablice 

 
Yamil podszedł nieśmiało do mamy.  
– Przepraszam, mamo – szeptał. – Powinienem być ci posłuszny i odrobić swoje zadanie domowe, zamiast 
grać w grę wideo. Wybaczysz mi?  
– Oczywiście, że ci wybaczam, Yamil. – Mama uściskał go. – Jednakże teraz jeszcze masz zadanie do 
zrobienia. Czy nie lepiej jest być posłusznym?  
Izraelici naprawdę zranili Boga. Naprawdę mieli za co przepraszać. Co zrobił Bóg? 
 

Po nadaniu Dziesięciu Przykazań, Bóg wezwał Mojżesza na górę Synaj. Przekazał mu wiele 
instrukcji. Chciał pomóc Izraelitom w życiu zgodnie z Dziesięcioma Przykazaniami na co dzień. Bóg rozmawiał 
z Mojżeszem przez długi czas i wyjaśnił swoje przykazania bardziej szczegółowo. Napisał je na dwóch dużych 
kamiennych tablicach swoim własnym palcem. Mojżesza nie było przez długi czas (40 dni, prawie sześć 
tygodni) – tak długi, że ludzie myśleli, że już nie wróci. Zwrócili się więc do jego brata, Aarona. 

– Aaronie – powiedzieli – Mojżesza nie ma już bardzo długo. Nie wiemy, gdzie jest ani co się z nim 
stało. Być może wyprowadził nas z Egiptu, ale teraz nas opuścił. Chcemy bogów, których możemy zobaczyć, 
takich jak bogowie Egipcjan. 

Aaron wiedział, że to, o co prosili, było złe. Ale obawiał się ludzi, więc powiedział: 
– Idźcie do domu i powiedzcie wszystkim, żeby przynieśli mi swoje złoto – Aaron stopił je i uformował 

z niego złotego cielaka. Izraelici się ucieszyli.  
– To jest nasz bóg! – krzyczeli. – To jest bóg, który wyprowadził nas z niewoli. Nasz nowy bóg 

poprowadzi nas do naszej nowej ziemi. 
Aaron wiedział, że zrobił coś złego. Wiedział, że on i lud są nieposłuszni drugiemu przykazaniu Bożemu. Mimo 
to starał się powstrzymać ludzi od odwracania się całkowicie od Boga. Zbudował ołtarz przed złotym 
cielęciem. Powiedział do tłumu: 

– Jutro będziemy mieli święto dla Pana. 
Ale to wyszło tylko na gorsze.  
Następnego dnia ludzie wcześnie wstali. Przynieśli wiele ofiar dla swojego nowego boga. Wszyscy zaczęli 
tańczyć, śpiewać, jeść i pić. Aaron powiedział, że to będzie święto dla Pana, ale ludzie najwyraźniej mieli 
imprezę dla swojego bożka.  

Mojżesz nadal był na górze i rozmawiał z Bogiem. Nagle Pan powiedział do niego: „Zejdź szybko, 
Mojżeszu. Ludzie szybko odwrócili się ode mnie. Zrobili sobie bożka w kształcie cielęcia. Składają ofiary i 
kłaniają mu się”. 

Mojżesz pospiesznie zszedł z góry. Niósł dwie kamienne tablice, na których Bóg napisał własnym 
palcem przykazania. W połowie drogi Mojżesz spotkał jednego ze swoich pomocników, Jozuego. Obaj 
usłyszeli hałas dochodzący z obozu.  

– To brzmi jak bitwa w obozie. Czy ktoś zaatakował Izraelitów? – zapytał Jozue.  
– Nie – powiedział Mojżesz. – To nie jest odgłos walki. To nie jest dźwięk ludzi płaczących. To 

odgłosy radości. 
Spieszyli się. Kiedy w końcu dotarli do obozu, Mojżesz zobaczył złotego cielaka. Widział lud Boży 

tańczący wokół niego. Rozgniewał się i rzucił kamienne tablice na ziemię, rozbijając je na kawałki. Mojżesz 
błagał Boga o przebaczenie Izraelitom, a Pan im przebaczył. Kochał ich, mimo że zrobili coś złego.  
Dzisiaj jest tak samo. Jeżeli jest nam naprawdę przykro, Bóg nam przebacza, kiedy robimy złe rzeczy. Jedyne, 
co musimy zrobić, to poprosić go. Jeśli będziemy blisko Niego, poznamy również Jego miłość i przebaczenie. 
 
  



ZADANIA DO WYKONANIA: 

 
Tekst źródłowy: Wj 31,18, 32, 1‒8.15–19;34, 1–10, E.G. White, Wybrańcy Boga, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, Warszawa 2015, 
s.221–231. 
Tekst pamięciowy: „Bo Ty, Panie, jesteś dobry i litościwy” (Ps 86, 5). 
Przesłanie: BÓG ZAWSZE JEST GOTOWY, ŻEBY MI PRZEBACZYĆ. 
 
Sobota 

• Przeczytaj historię z lekcji biblijnej. Wyobraź sobie, że jesteś Mojżeszem spoglądającym na Izrael czczący złotego cielaka. 
Podziel się swoimi przemyśleniami.  

• Przeczytaj swojej rodzinie Psalm 86, 5. 

• Zaśpiewaj „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy” lub inną znaną ci pieśń. Podziękujcie Bogu za Jego dar miłości i przebaczenia. 
Niedziela 

• Na rodzinnym nabożeństwie przeczytaj Księgę Wyjścia 31, 18; 32, 1–8.15–19. 
• Zróbcie „kolaż górski”. Wytnij zdjęcia ze starych czasopism i przyklej je na papier. Pod jaką górą znajdował się obóz Izraelitów 

(Wj 19, 23)? Wyobraź sobie, że tam byłeś. Jak się czułeś? 

• Powiedz dorosłemu werset pamięciowy. 
Poniedziałek 

• Podczas nabożeństwa przeczytaj ponownie Księgę Wyjścia 32, 19. 

• Mojżesz się rozgniewał. Zapytaj swoją rodzinę: Kiedy można się gniewać? 

• Zrób osiem wycinanek w kształcie góry. Napisz po jednym słowie z wiersza pamięciowego na każdej z nich. Ułóżcie 
wycinanki w kolejności. 

• Dziękuj Bogu za Jego dobroć dla twojej rodziny. 
Wtorek 

• Przeczytaj Ks. Wyjścia 34, 1–10 z rodziną. Jak wersety 6 i 7 opisują Boga? 

• Zrób wycinankę w kształcie tablicy z dziesięcioma przykazaniami i przymocuj ją do lustra. Przypnij słowo „Bóg” do ściereczki. 
Połóż trochę brudu na swojej twarzy i spójrz w lustro. Jak to oczyścić? Lustrem? Ściereczką z napisem Bóg? Dziesięć 
Przykazań nie może przebaczyć naszych grzechów. Tylko Bóg może nam je wybaczyć. 

Środa 

• Przeczytaj Psalm 51, 7. Zapytaj swoją rodzinę, co ten werset oznacza. 

• Napisz na górze kartki słowa „Łaska Boża”. Ile słów możesz ułożyć z liter B-O-Ż-A-Ł-A-S-K-A? Niech twoja rodzina ci pomoże. 
Porozmawiajmy o miłości Boga.* 

• Ułóż swoje wycinanki z wierszem pamięciowym i powtórz go. 
Czwartek 

• Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj 1 Jana 1, 9. Co ten tekst oznacza? 
• Wlej trochę barwnika spożywczego do wody, aby przedstawić grzech. Poproś dorosłego, aby dodał trochę wybielacza. Co się 

dzieje? Wybielacz reprezentuje Jezusa, On nam wybaczył. 

• Powiedz swój werset pamięciowy bez pomocy. 
Piątek 

• Jeśli to możliwe, zbierzcie się wokół ogniska na wieczorne nabożeństwo.  

• Powiedzcie razem werset pamięciowy. Przeczytaj lub powtórz: 1 Jana 1, 9. Dajcie wszystkim papier. Narysujcie lub napiszcie 
o złej rzeczy, którą zrobiliście i złóżcie papier. Potem zakopcie papiery lub wrzućcie do ogniska. Pamiętaj, że Bóg zapomina o 
naszych grzechach, kiedy nam przebacza (Jeremiasz 31, 34). 

• Podziękuj Bogu za Jego miłość i przebaczenie. 
 
*Zaczerpnięte z Gail Rice, The Textures of Grace in Our Schools, s. 12 
 


