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WYROK ŚMIERCI 
 
 

ŹRÓDŁA: 2 Księga Mojżeszowa, rozdziały 11 i 12; Patriarchowie i prorocy, wyd. IV, s. 200-204 (Rok i miejsce 
wydania). 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich” (Psalm 34,8) 

GŁÓWNA PRAWDA Wielbimy Boga, gdy wychwalamy Go za uratowanie nas od grzechu. 

CEL – dzieci Wiedzą, że Bóg posłał swojego Syna, by nas zbawić. 
Czują radość a powodu tego, że Bóg ma drogę wyjścia z każdego problemu. 
Reagują poprzez wychwalanie Boga za Jego wybawienie. 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Faraon odmawia posłuchania Bożych ostrzeżeń. Dziesiąta plaga jest najstraszniejsza ze wszystkich 
– śmierć pierworodnego syna. Dla Izraelitów jest to zarówno czas obawy, jak i nadziei - noc, którą 
zapamiętają na zawsze. Przez pokolenia będzie im ona nie tylko przypominała ich wyzwolenie z 
Egiptu, ale także to, że Bóg pośle swojego Syna, aby wybawić ich od znacznie gorszej niewoli – 
niewoli grzechu. 

TO JEST LEKCJA O: UWIELBIENIU 
Bóg wykorzystał dziesiątą plagę, by zademonstrować wielką miłość do swojego ludu i konsekwencje 
grzechu. On ich wyzwolił. Wykorzystał tę okazję również do tego, by wskazać w przyszłość - na Jego 
plan zbawienia świata od grzechu. My także mamy wybór. Wielbimy Boga, gdy wychwalamy Go za 
wybawienie nas od grzechu. 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Pascha miała być zarówno pamiątką, jak i symbolem, nie tylko wskazującym na wyzwolenie z Egiptu, 
ale także na przyszłe wyzwolenie, którego dokona Chrystus, uwalniając swój lud z niewoli grzechu 
(...) Nie wystarczyło, by baranek paschalny został zabity, jego krwią należało pokropić odrzwia, tak i 
zasługi krwi Chrystusa muszą być przyjęte przez człowieka. Musimy wierzyć, że On umarł nie tylko 
za świat, ale i za każdego z nas z osobna (...) 
Hyzop, użyty do pomazania krwią był symbolem oczyszczenia (...) 
Baranek miał być przyrządzony w całości, i ani jedna kość nie mogła być złamana, tak jak nie miała 
być złamana ani jedna kość Baranka Bożego, który miał za nas umrzeć” (Patriarchowie i prorocy, 
wyd. IV, s. 201-202) (Rok i miejsce wydania).. 

DEKORACJA 
 POKOJU 

Zobacz lekcja 5. 

 
  



 

 

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 
wybranej czynności wprowadzającej. 

 
WPROWADZENIE 

 
Wybierz odpowiednią zabawę dla swojej grupy. 
 
A. RATUNEK 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- pluszowe 
zabawki 

Zanim zacznie się szkoła sobotnia, umieść pluszowe zabawki 
gdzieś poza zasięgiem dzieci. Będziesz potrzebować jedną 
pluszową zabawkę na każdą czwórkę lub piątkę dzieci. 

Powiedz: Dziś rano zagubiła się tutaj [podaj nazwę 
zabawki]. Czy możecie ją znaleźć i uratować? Niech dzieci 
znajdą sposób „ratunku”. 

Zapytaj: Jak uratowaliście waszą zabawkę? 
Czy potrzebowaliście kiedyś ratunku? Dzisiaj 
usłyszymy o tym, jak Bóg uratował Izraelitów 
i o tym, jak przypomina nam to, w jaki sposób 
On ratuje nas od grzechu.  

O tym mówi nasze przesłanie: 

 
WIELBIMY BOGA, GDY WYCHWALAMY GO ZA URATOWANIE NAS OD GRZECHU.  
 
 
B. CZŁOWIEK ZA BURTĄ  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- dwie kamizelki 
ratunkowe (lub 
styropian albo 
nadmuchiwane 
koła) 
- sznurek  

Przed lekcją odmierz dwa póltorametrowej długości sznurki. 
Przywiąż kawałek sznurka wokół każdej kamizelki ratunkowej tak, 
aby miał on długość prawie półtora metra. Utwórz dwie grupy. 
Postaw dzieci w dwóch rzędach, a potem poproś jedno dziecko 
z każdego rzędu, żeby stanęło półtora metra dalej.  

Powiedz: Na morzu był straszny sztorm i wszyscy zostaliście 
zmyci za burtę. Na pokładzie został tylko jeden członek załogi. 
Ma on/ona kamizelkę ratunkową. Rzuci ją wam. Osoba, która ją 
złapie, może bezpiecznie wejść na statek, a potem rzuca ją 
kolejnej osobie w swojej grupie. Rzucajcie kamizelki ratunkowe, 
dopóki wszyscy członkowie „załogi” nie zostaną uratowani. 

Daj czas na odpowiedź: Jak trudno 
było uratować załogę? Jak 
myślicie, jakby to było gdybyście 
tonęli? Chcielibyście zostać 
uratowani?  

Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg 
miał plan ratunkowy. Dzięki temu 
wszyscy zostaniemy uratowani od 
grzechu, jeśli tego zechcemy. O 
tym mówi dzisiejsze przesłanie: 

      
 WIELBIMY BOGA, GDY WYCHWALAMY GO ZA URATOWANIE NAS OD GRZECHU.  
 
 
C. SŁUŻBY RATUNKOWE  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- strażak Zaproś strażaka, żeby odwiedził 
twoją klasę, opowiedział o swojej 
pracy i pokazał jakiś sprzęt 
ratunkowy. Niech dzieci zadają 
pytania. 

 

Podziękuj strażakowi za przybycie, potem powiedz do dzieci: Praca 
strażaków jest bardzo ważna. Ratują oni ludzi przed pożarami, 
a także ratują życie. Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg rozpoczął 
największą misję ratunkową wszechczasów. Dzięki temu wszyscy 
możemy mieć dar życia wiecznego. Dzisiejsze przesłanie brzmi: 

      
 WIELBIMY BOGA, GDY WYCHWALAMY GO ZA URATOWANIE NAS OD GRZECHU.  



 

 

 
 

MODLITWA 
 
WSPÓLNOTA 
Wspomnij o radościach i smutkach, które zadowoleni i zmartwieni uczniowie zgłosili do ciebie przy drzwiach na początku lekcji. 
Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z zeszłotygodniowych lekcji. Wspomnij o 
urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 
PIEŚŃI 
Gdy Jezus był taki jak ja (pieśń nr 636) 
Wielka radość (pieśń nr 633) 
To takie proste (pieśń nr 630) 
 
MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
DARY – Powiedz: Wielu ludzi na świecie potrzebuje ratunku od grzechu. Gdy dajemy nasze dary, pomagamy ludziom 
dowiedzieć się o Bożym planie ratunkowym dla ich zbawienia. 
 
MODLITWA  

Materiały Przebieg 

- tekturowy lub 
drewniany krzyż 
- małe kartki 
papieru 
- pinezki 

Przed lekcją przygotuj krzyż wystarczająco duży, żeby dzieci mogły przyczepić do niego prośby modlitewne. 
Daj każdemu dziecku kartkę papieru. Powiedz: Napiszcie lub narysujcie coś, co chcielibyście, żeby Bóg 
wam przebaczył i coś, za co chcielibyście Mu podziękować. Gdy skończycie, przymocujcie waszą 
kartkę do krzyża. Zbierz dzieci wokół krzyża. Podziękuj Bogu za Jego plan ratunkowy i za wszystkie 
wspaniałe rzeczy, które dla nas czyni. 

 
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 
PRZYGOTOWANIE 

Materiały Przygotowanie 

- kostiumy z czasów biblijnych 
- wykonana z tektury futryna 
- keczup 
- gałązki 
- sucharki 
- papierowe talerzyki 
- stoliki 
- walizka/ torba 
- ubrania do zapakowania 
- pluszowe owieczki 

Jeśli masz dużą grupę dzieci możesz potrzebować pomocy ze strony rodziców w zakresie 
przygotowania torby podróżnej i ubrań do zapakowania. Poproś tę samą osobę, która 
pomagała przy lekcji 6, aby ubrała się jak Mojżesz i opowiedziała historię. Niech 
nauczyciel czyta słowa Boga lub odtwarza nagrany wcześniej głos. 

 

Postacie: Mojżesz, głos Boga, dzieci Izraela (podziel dzieci na grupy rodzinne złożone z 
matki, ojca i dwójki lub trójki dzieci). 

 
OPOWIADANIE HISTORII  
 
Witajcie, chłopcy i dziewczynki. Nazywam się Mojżesz. Bóg dał mi szczególne zadanie do wykonania. Dziewięć razy szedłem do 
faraona i prosiłem go, żeby pozwolił Izraelitom odejść. Dziewięć razy faraon odmówił. Tak więc Bóg zsyłał na Egipt różne plagi. Woda 
zamieniła się w krew. Żaby, komary i muchy pokryły cały kraj. Bydło wymarło. Ludzie cierpieli z powodu strasznych wrzodów. Grad 
zniszczył większość zbiorów, a to, co pozostało, zjadła szarańcza. W czasie ostatniej plagi przez trzy dni panowała ciemność. Faraon 
ostrzegł mnie, że jeśli znowu do niego przyjdę, zabije mnie. Teraz Bóg opowiedział mi o ostatniej i najstraszniejszej pladze. 
- Pozostała jeszcze jedna ostatnia plaga - powiedział. - Po niej faraon wypuści mój lud. O północy poślę anioła śmierci, który przejdzie 
przez Egipt. Umrze każdy pierworodny syn. Ochronię jednak mój lud, jeśli zrobi to, co rozkażę. 
[Mojżesz skinieniem przywołuje Izraelitów, żeby podeszli i zebrali się dookoła niego.]  
- Chodźcie, Izraelici. Słuchajcie Bożych zaleceń. Dokładnie ich przestrzegajcie, a będziecie bezpieczni. Jesli je zlekceważycie, ktoś 
w waszym domu umrze. Każda rodzina musi wybrać jednorocznego baranka bez żadnej skazy. Za cztery dni, przed zachodem 
słońca, ojciec każdej rodziny ma go zabić i zachować trochę krwi. Posmarujcie nią boki i górę futryny drzwi wejściowych do waszego 
domu. Gdy to zrobicie, nie wolno wam wychodzić z domu aż do rana. Bóg ześle śmierć w całej ziemi egipskiej. Umrze pierworodny 
w każdej rodzinie. To jest Boża obietnica dla was. Ominie on tylko te domy, które będą naznaczone krwią. Upieczcie baranka i 
zjedzcie go z gorzkimi ziołami i niekwaszonym chlebem. Załóżcie wasze płaszcze i buty. Jeśli coś z tego baranka zostanie, spalcie 
to w ogniu. Jeśli wasza rodzina jest zbyt mała, by zjeść całe zwierzę, zaproście inną rodzinę na wspólny posiłek. Pamiętajcie jednak, 
aby obie rodziny umieściły krew na drzwiach swoich domów. 



 

 

Gdy nadszedł ten dzień, lud Boży dokładnie zastosował się do zaleceń. [Ojciec w rodzinie odgrywa gestami zabijanie baranka. Dzieci 
używają gałązek, żeby nanieść „krew” [keczup] na ramę drzwiową. Zastawiają stół i kładą sucharki na talerz. Wszyscy biorą kęs 
sucharków.] 
Wszyscy zostali w swoich domach aż usłyszeli krzyk. [Mojżesz krzyczy.]  
- Niszczyciel Pana przeszedł przez kraj! Pierworodni wszystkich Egipcjan umarli, począwszy od najskromniejszego sługi aż do 
faraona. Faraon w końcu zgodził się zrobić to, czego chciał Bóg, i nakazał nam opuścić kraj. 
Szybko spakowaliśmy nasze rzeczy. [Wrzuć ubrania do walizek.] Ludzie poprosili swoich egipskich panów o dary ze złota i srebra. 
Śmiali się i wołali jeden do drugiego:  
- Jesteśmy wolni! W końcu jesteśmy wolni! [Wszyscy wołają: „Jesteśmy wolni!”] 
Ten posiłek stał się znany jako Pascha. Ludność żydowska nadal obchodzi go każdego roku na pamiątkę tego, jak Bóg uratował ich 
od Egipcjan. Przypomina nam ona również o Jezusie, który przyszedł i umarł za nasze grzechy. Tak jak krew baranka uratowała 
pierworodnych podczas pierwszej Paschy, tak śmierć Jezusa ratuje nas wszystkich od naszych grzechów. Jeśli wierzymy i kochamy 
Jezusa, możemy być wolni od grzechu i dzięki Jego śmierci znaleźć się w niebie. 
 
 
ROZWINIĘCIE 
 
Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Ilu z was jest najstarszymi synami w waszej rodzinie? Gdybyście byli w tamtym czasie 
w Egipcie co byście myśleli, słysząc o ostatniej pladze? 
Jak dokładni bylibyście w umieszczaniu krwi baranka na futrynach? Nałożylibyście jej tylko trochę czy dużo? 
Jak byście się czuli, słysząc, że anioł ominął wasz dom?  
Dlaczego Jezus jest czasami nazywany „Barankiem”? 
Możemy być szczęśliwi, ponieważ Jezus zajął nasze miejsce i umarł za nasze grzechy, abyśmy - tak jak Izraelici - mogli być 
wolni od grzechu. Powiedzmy razem nasze przesłanie: 
 
WIELBIMY BOGA, GDY WYCHWALAMY GO ZA URATOWANIE NAS OD GRZECHU.  
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
  

Materiały Przebieg 

- osiem 
balonów 
- paski 
papieru 
- Biblie 

Z wyprzedzeniem zapisz na pasku papieru po jednej części wersetu pamięciowego (podział jak pokazano poniżej). 
Zwiń paski i włóż po jednym do każdego balonu. Nadmuchaj balony. 

Pozwól dzieciom przebić balony, podnieść kartki i zachęć je do ułożenia ich we właściwej kolejności. Jeśli mają z 
tym problem, pomóż im znaleźć werset w Biblii. Wymieszaj paski i spróbujcie ponownie. Powtarzaj czynność, 
dopóki zapamiętają werset. 

„Anioł / Pański / zakłada obóz / wokół / tych, / którzy się go boją, / i ratuje ich” / (Psalm 34,8). 

 
 
STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblie Powiedz: Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, sprawili Bogu 
problem. Przeczytajmy pierwszą część wersetu z Listu 
do Rzymian 6,23 i zobaczmy, na czym polegał Boży 
problem. Przeczytajcie razem. Co to znaczy? (Gdy robimy 
złe rzeczy, oddzielamy się od Boga i musimy umrzeć.) 
Bóg ma plan ratunkowy. Przeczytajmy resztę tego 
wersetu. Bóg dał nam pewien dar, który zgładzi skutki 
grzechu. 
Podziel dzieci na cztery grupy i daj każdej z nich jeden 
werset. Poproś, żeby go przeczytały i wyjaśniły, co on 
oznacza. Daj czas na odpowiedź przed klasą. 
● List do Rzymian 5,8 
● List do Efezjan 2, 4-5 
● 1 List Jana 1,9-10 
● List do Rzymian 8,32 

Zapytaj każdą grupę: O czym mówi wasz werset? 
Co mówi nam o Bożym planie ratunkowym? Co 
sądzicie o tym, że Bóg uratował was od grzechu? 
Bóg uratował Izraelitów z Egiptu. Gdy to zrobił, 
dał im szczególną uroczystość, która miał im 
przypominać, że Jezus przyjdzie, by umrzeć za 
ich grzechy. Co to była za uroczystość? Zob. 2 
Księga Mojżeszowa 12,13-14. 
Gdy Jezus przyszedł na ziemię, dał nam inną 
uroczystość w miejsce Paschy. Czy wiecie, co to 
za uroczystość? (Wieczerza Pańska) Możemy 
podziękować Bogu za to, że daje nam różne 
pamiątki, a także za uratowanie nas od grzechu. 
Powiedzmy razem nasze przesłanie: 

 
WIELBIMY BOGA, GDY WYCHWALAMY GO ZA URATOWANIE NAS OD GRZECHU.  



 

 

ZASTOSOWANIE 
 
URATOWANI 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- tablica na kredę 
lub suche flamastry 
- kreda / flamaster 
- gąbka z napisem 
JEZUS 
- śpiewnik 

Powiedz: Bóg ochronił Izraelitów przed aniołem śmierci 
w taki sposób, że kazał im umieścić krew baranka na 
futrynach ich domów. Dlaczego pouczył ich, żeby 
każdego roku zachowywali święto Paschy? (Żeby 
przypomnieć im, że wyzwolił ich od Egipcjan, a także o tym, 
że Jezus przyjdzie, by umrzeć za ich grzechy.) 

Wymieńmy niektóre złe rzeczy, które robimy? Zachęć do 
dyskusji i zrób listę tak, żeby wszyscy mogli ją widzieć. 

Co możemy zrobić, żeby pozbyć się tych grzechów? 
(Prosić Boga żeby nam przebaczył i pomógł nam zmienić 
nasze postępowanie.) 

Co się wtedy dzieje? (Ponieważ Jezus umarł za nas, Bóg 
może zmazać nasze grzechy.)  

Daj każdemu z dzieci możliwość, żeby podeszło do tablicy 
i zmazało grzech, mówiąc: „Wielbię Boga za uratowanie 
mnie od grzechu”. 

Zapytaj: Jak się czujesz, znając Boży plan 
przebaczenia twoich grzechów? 
(szczęśliwy, wdzięczny, itd.) 

Co ten plan mówi ci o Bogu? 

Bóg tak bardzo nas kocha. Zaśpiewajmy 
Jezus kocha małe dzieci (pieśń nr 622).  

Bóg ukazał swoją miłość, ratując 
Izraelitów. On posłał także Jezusa, by 
ratować nas od grzechu.  

Powiedzmy razem nasze przesłanie: 

      
WIELBIMY BOGA, GDY WYCHWALAMY GO ZA URATOWANIE NAS OD GRZECHU.  
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
BOŻA DRUŻYNA URATOWANYCH 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- zapas kartek 
- nożyczki 
- agrafki 
- kredki / 
flamastry 
- dziurkacz 

Rozdaj przybory plastyczne. Wytnij krążki o średnicy 4,5 cm 
i przedziurkuj je na górze. Niech dzieci narysują na nich koło ratunkowe 
i napiszą na środku „Boża Drużyna Uratowanych”. 

Przy użyciu agrafek przypnij dzieciom plakietki. 

Zapytaj: Co by się stało, gdyby Mojżesz nie podzielił się Bożym 
planem ratunkowym z Izraelitami? (Pierworodni w każdej rodzinie 
umarliby.) 

Co się stanie, jeśli nie podzielimy się z innymi Bożym planem 
ratunkowym dla świata? (Nie dowiedzą się o nim. Nie będą gotowi, 
gdy Jezus przyjdzie.) 

Wszyscy możemy być częścią Bożej Drużyny Uratowanych 
i mówić innym o Nim i Jego planie zbawienia. Podziel dzieci na pary 
i daj im możliwość przećwiczenia tego, co powiedzą, gdy ludzie 
zapytają je, co oznaczają plakietki, które noszą. 

Zapytaj: Co powiecie gdy ktoś 
zapyta co oznacza wasza 
plakietka? (Bóg posłał swojego Syna 
Jezusa, by umarł za nasze grzechy.) 

Czy Jezus przyszedł, aby ratować 
tylko niektórych ludzi? (Nie, Jezus 
przyszedł, aby uratować każdego 
człowieka.) 

Nośmy nasze plakietki przez cały 
dzisiejszy dzień. Gdy ludzie o nie 
zapytają, możemy powiedzieć, że 
Bóg chce uratować ich od grzechu. 
Powiedzmy razem nasze 
przesłanie: 

      
WIELBIMY BOGA, GDY WYCHWALAMY GO ZA URATOWANIE NAS OD GRZECHU.  
 
 
ZAKOŃCZENIE 
Niech dzieci utworzą krąg wokół krzyża, którego używaliście w czasie modlitwy. Módl się, żeby Bóg dał im sposobność mówienia 
innym o tym, że Bóg może uratować ich od grzechu. 



 

 

 
ZADANIE DLA RODZICÓW: 

 

Tekst źródłowy: 2 Księga Mojżeszowa, rozdziały 11 i 12; Patriarchowie i prorocy, wyd. IV, s. 200-204 (miejsce i rok wydania). 

Tekst pamięciowy: „Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich” (Psalm 34,8) 

Główne przesłanie: Wielbimy Boga, gdy wychwalamy Go za uratowanie nas od grzechu. 

 
 

WYROK ŚMIERCI 
 

Bawiłeś się kiedyś w to, że jesteś więźniem albo zostałeś złapany? A potem zostałeś uratowany albo uwolniony? 
Dla Izraelitów to nie była zabawa. Zostali uwięzieni w Egipcie, ale Bóg miał plan ich uwolnienia. 
 
Bóg dał Mojżeszowi szczególne zadanie. Dziewięć razy szedł on do faraona i prosił go, żeby pozwolił Izraelitom 
odejść. Dziewięć razy faraon odmawiał. Bóg zsyłał na Egipt straszne plagi. Woda zamieniła się w krew. Żaby, 
komary i muchy pokryły kraj. Bydło wymarło. Ludzie cierpieli z powodu okropnych, bolesnych wrzodów. Grad 
zniszczył większość zbiorów, a szarańcza zjadła to, co pozostało. W czasie dziewiątej plagi przez trzy dni 
panowała ciemność. Ludzie bali się opuszczać swoje domy. 
Faraon zagroził, że zabije Mojżesza, jeśli jeszcze raz go zobaczy. Wtedy Bóg opowiedział Mojżeszowi o ostatniej 
i najstraszniejszej pladze: 
- Nastąpi jeszcze jedna ostatnia plaga. Po niej faraon pozwoli wam odejść. O północy poślę anioła śmierci, który 
przejdzie przez Egipt. Umrze każdy pierworodny syn. Ochronię jednak mój lud, jeśli zrobi to, co rozkażę. 
Mojżesz zebrał ludzi.  
- Chodźcie, Izraelici. Słuchajcie Bożych zaleceń. Dokładnie ich przestrzegajcie, a będziecie bezpieczni. Jeśli je 
zlekceważycie, ktoś w waszym domu umrze. Każda rodzina musi wybrać jednorocznego baranka bez żadnej 
skazy. Za cztery dni, przed zachodem słońca, ojciec każdej rodziny ma go zabić i zachować trochę krwi. 
Posmarujcie nią boki i górę futryny drzwi wejściowych do waszego domu. Gdy to zrobicie, nie wolno wam 
wychodzić z domu aż do rana. Bóg ześle śmierć w całej ziemi egipskiej. Umrze pierworodny w każdej rodzinie. 
To jest Boża obietnica dla was. Ominie on tylko te domy, które będą naznaczone krwią. Upieczcie baranka i 
zjedzcie go z gorzkimi ziołami i niekwaszonym chlebem. Załóżcie wasze płaszcze i buty. Jeśli coś z tego baranka 
zostanie, spalcie to w ogniu. Jeśli wasza rodzina jest zbyt mała, by zjeść całe zwierzę, zaproście inną rodzinę na 
wspólny posiłek. Pamiętajcie jednak, aby obie rodziny umieściły krew na drzwiach swoich domów. 
Gdy nadszedł ten dzień, rodziny Izraelitów dokładnie zastosowały się do zaleceń. Wszyscy zostali w swoich 
domach, aż usłyszeli krzyk:  
- Niszczyciel Pana przeszedł przez kraj.  
Pierworodni wszystkich Egipcjan umarli - począwszy od faraona aż do najskromniejszego sługi.  
Faraon w końcu zgodził się zrobić to, o co prosił go Bóg. Nakazali Izraelitom, żeby opuścili kraj. Szybko spakowali 
więc swoje rzeczy. Poprosili swoich egipskich panów o dary ze złota i srebra. Śmiali się i wołali jeden do drugiego:  
- Jesteśmy wolni!  
Ten posiłek stał się znany jako Pascha. Izraelici świętowali go każdego roku, by przypominał im o tym, jak Bóg 
uratował ich od Egipcjan. Obecnie ludność żydowska nadal obchodzi Paschę. Jest ona również przypomnieniem 
obietnicy, że Jezus przyjdzie i umrze za nasze grzechy. Tak jak krew baranka uratowała pierworodnych podczas 
pierwszej Paschy, tak śmierć Jezusa ratuje nas od naszych grzechów. Jeśli wierzymy i kochamy Jezusa, jesteśmy 
wolni i możemy wybrać, by dzięki Jego śmierci żyć w niebie. 
Jak wspaniały jest nasz Bóg! 
 
 
  



 

 

ZADANIE DLA RODZICÓW: 
 

Tekst źródłowy: 2 Księga Mojżeszowa, rozdziały 11 i 12; Patriarchowie i prorocy, wyd. IV, s. 200-204 (miejsce i rok wydania). 

Tekst pamięciowy: „Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich” (Psalm 34,8) 

Główne przesłanie: Wielbimy Boga, gdy wychwalamy Go za uratowanie nas od grzechu. 

 
 
Sobota 

• Izraelici musieli dokładnie przestrzegać Bożych zaleceń. Bóg dał nam pewne szczególne zalecenia odnośnie szabatu. 
Znajdź je w 2 Księdze Mojżeszowej 20,8-11 i podziel się nimi z twoją rodziną. 

• Idź na spacer. Udawaj, że jesteś Izraelitą. Załóż płaszcz lub sweter i wypij szklankę wody. Dlaczego Bóg chciał, żeby Izraelici 
jedli i pili w płaszczach? Jak wyglądał paschalny posiłek? 

• Zaśpiewaj pieśni uwielbienia, potem podziękuj Bogu za Jego ochronę. 
 
Niedziela 

• Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie rozdział 11 z 2 Księgi Mojżeszowej. Co oznacza słowo 
pierworodny? Kto jest pierworodnym w twojej rodzinie? Kto był pierworodnym w rodzinie twojej mamy? Twojego taty? 

• Narysuj anioła i napisz na nim twój werset pamięciowy. Wykorzystaj go, by nauczyć tego wersetu twoją rodzinę. Powieś go 
tam, gdzie często będziesz go widział. 

• Módl się o pierworodnego w twojej rodzinie. 
 
Poniedziałek 

• Razem z rodziną przeczytaj i omów fragment z 2 Księgi Mojżeszowej 12,1-7. Wykorzystaj stare pudełko, żeby zrobić futrynę 
drzwiową. Wykorzystaj jakieś gałązki i czerwoną farbę lub keczup, żeby ją „pomalować”. 

• Popatrz na futryny drzwiowe w twoim domu. Ile mają metrów wysokości? Czy każdy w twojej rodzinie może dosięgnąć do 
szczytu drzwi? Gdybyś był Izraelitą, co byś zrobił, gdybyś nie mógł dosięgnąć do góry futryny drzwiowej? 

• Podziękuj Bogu za twój dom. 
 
Wtorek 

• Razem z rodziną przeczytaj i omów fragment z 2 Księgi Mojżeszowej 12,8-13. 
• Narysuj pięć baranków. Pokryj ich ciała drobnymi kuleczkami z waty. Przyczep do baranków różnej długości sznurki 

i przywiąż je do wieszaka, żeby zrobić ruchome owieczki. 
• Zapytaj swoją mamę czy możesz spróbować trzech różnych ziół, których używa do gotowania. Jaka jest różnica pomiędzy 

pieczeniem, gotowaniem, a jedzeniem surowej żywności? Porozmawiaj o ulubionych pokarmach, potem podziękuj Bogu za 
dobre rzeczy do jedzenia. 

 
Środa 

• Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie fragment z 2 Księgi Mojżeszowej 12,14-20. 
• Jeśli to możliwe, dodaj trochę drożdży do małej ilości ciepłej wody. Co się dzieje? 
• Poproś mamę, żeby pomogła ci zrobić trochę niekwaszonego chleba. Zmieszaj razem 100 g pełnoziarnistej mąki pszennej, 

3/4 łyżeczki oleju roślinnego i 1/2 łyżeczki soli. Dodaj 75 ml zimnej wody. Ugniataj przez pięć minut. Podziel na sześć 
równych kawałków. Spłaszcz ręką każdy z nich. Piecz przez 5-7 minut w temperaturze 225ºC. Podczas nabożeństwa 
podziel się niekwaszonym chlebem z rodziną. Dlaczego jest on niekwaszony? 

• Podziękuj Bogu za to, że daje nam pamiątki swojej miłości. 
 
Czwartek 

• Razem z rodziną przeczytaj i omów fragment z 2 Księgi Mojżeszowej 12,31-36. Pascha była szczególnym posiłkiem. Pomóż 
twojej rodzinie zaplanować szczególny posiłek na piątkowy wieczór. Zrób kartki z imionami członków rodziny i wykorzystaj 
je podczas tego posiłku. 

• Zaplanuj wizytę w muzeum, żeby zobaczyć niektóre z narodowych skarbów twojego kraju. 
• Módl się o ludzi, którzy nie mają wolności, by wielbić Boga. 

 
Piątek 

• Przejrzyj historię z lekcji i odegraj ją z twoją rodziną podczas nabożeństwa. Poproś każdą osobę, żeby pomyślała o czymś, 
za co wielbi Boga. Powiedzcie razem werset pamięciowy. 

• Gdy Izraelici w końcu opuścili Egipt, wielbili Boga. Zaśpiewaj pieśń uwielbienia. Potem uwielbij Boga za Jego dzień szabatu. 
 


