
ROK  
KWARTAŁ  

MIESIĄC 
 
 

LEKCJA 
 

 

D 
3 
1 – BIBLIA UCZY NAS, ŻE 
NALEŻYMY DO BOŻEJ 
RODZINY 
1 

Tytuł oryginału: Primary 
Sabbath School 
Leader/Teacher Guide. 
(www.gracelink.net) 
 
Przewodnik 
metodyczny dla 
nauczycieli opracowany 
przez Sekretariat do 
Spraw Szkoły Sobotniej 
przy Generalnej 
Konferencji Kościoła 
Adwentystów Dnia 
Siódmego. 

 Serdecznie dziękuję wszystkim dobrym ludziom - 
wolontariuszom (43 osoby) zaangażowanym w 

przetłumaczenie trzystu dwunastu lekcji. Dziękuję 
darczyńcom oraz Adwentystycznemu 

Stowarzyszeniu Inicjatyw za wsparcie finansowe 
korekty podręczników. Projekt koordynowała 

Fundacja Krzepki Maluch. 
 

*Projekt jest już przygotowany do składu i druku, 
dlatego niektóre fragmenty są zaznaczone na 

czerwono (w składzie będą musiały zostać 
poprawione np. numery stron) – proszę nie 

zwracać na to uwagi :). 
Pozdrawiam, Asia  

Tłumaczenie  
Korekta 
Redakcja 

Magda Leśniak 
Klaudia Głowacka 
Marta Karpińska 

 

PIEŚŃ NA BRZEGU MORZA 
 

ŹRÓDŁA: Wj 14,15; Ps 106,1-12, Patriarchowie i Prorocy, rozdział 25: Wyjście. 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał”  (Wj 15,1). 

GŁÓWNA PRAWDA Bóg nas kocha i troszczy się o nas. 

CEL – dzieci Wiedzą, że Bóg kocha i chroni swój lud.  
Czują się bezpiecznie i pewnie otoczeni Bożą miłością.  
Reagują śpiewem i chwaleniem Boga za Jego ochronę. 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Lekcja pokrótce opisuje znaną historię bezpiecznego przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone. 
Główny nacisk jest w niej położony na pieśń uwielbienia Mojżesza i Miriam zapisaną w Księdze 
Wyjścia 15,1–18,21. Mojżesz i Miriam prowadzą lud w dziękczynnym śpiewie wysławiającym Boga 
za Jego ochronę i cudowne prowadzenie. 
 

TO JEST LEKCJA O: społeczności. 
Izraelici, zgromadzeni, aby opuścić Egipt, utworzyli wspólnotę - ciało o wspólnym dziedzictwie 
i kulturze. Stworzyli własną „rodzinę” pod Bożą opieką i przewodnictwem. Wydarzenia znad Morza 
Czerwonego uczą nas, że możemy ufać Bogu, ponieważ On troszczy się o swój lud. Należąc do 
chrześcijańskiej wspólnoty, także możemy doświadczyć bycia częścią rodziny Bożej. Bóg oferuje nam 
tę samą ochronę i przewodnictwo, które dał Izraelowi. 
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Taniec. W Biblii taniec jest zawsze związany z radością. Natura tej radości może być religijna, 
świąteczna lub po prostu związana z jakimś radosnym wydarzeniem. Taniec biblijny w niewielkim 
stopniu przypomina taniec towarzyski współczesnej cywilizacji. Biblijna wersja tańca była zazwyczaj 
wykonywana przez kobiety, ale w rzadkich przypadkach dołączali do nich mężczyźni. Nawet przy 
takich okazjach nie ma dowodów na fizyczny kontakt między płciami. (...) 
Taniec był często wykonywany przy akompaniamencie instrumentów muzycznych (Wj 15,20; 
Sdz 11,34). Często jednak taniec nie miał znaczenia religijnego, ale był po prostu wyrazem 
szczególnej świątecznej radości (Jr 31,4) i jako taki jest często kontrastowany z żałobą (Ps 30,11; Łk 
7,32)” (The SDA Bible Dictionary, s. 262-263). 
„Tabret. Tłumaczone jako «tamburyn» lub «bęben». Autorytety w kwestii starożytnych instrumentów 
muzycznych zgadzają się, że był to bęben ręczny wykonany z drewnianej obręczy i prawdopodobnie 
dwóch skór. Uderzenia dłońmi miały tworzyć coś w rodzaju dźwięku tom-tom. Grały na nim głównie 
kobiety i służył jako dodatek do śpiewu i tańca, akcentowania rytmu” (The SDA Bible Dictionary, s. 
1086). 

 
DEKORACJA 

 SALI 

 
Instrumenty muzyczne: muzyka i uwielbienie stanowią ważny element opowieści. Przygotuj stół 
z instrumentami muzycznymi, na których dzieci mogą grać i eksperymentować. Zapewnij możliwość 
tworzenia własnych instrumentów, wypełniając słoiki różnymi poziomami wody i uderzając w nie kijem 
lub potrząsając nimi. Mogą być użyte podczas modlitwy i uwielbienia. 
Świątynia: Utwórz scenę świątynną, używając zdjęć. Porównajcie ją ze zdjęciami dzisiejszych 
kościołów. 
Zdjęcia trójwymiarowe: Przygotuj kilka zdjęć trójwymiarowych, na których prawdziwy obraz pojawia 
się dopiero, gdy patrzymy .\pod odpowiednim kątem. (Księga Prawa była ukryta, aby odkryć prawdy 
Biblii musimy ją studiować.) 

  



PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – co sprawiło im radość, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby 
podzielili się doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Potem rozpocznijcie realizację wybranej 
czynności wprowadzającej. 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz zabawę odpowiednią dla twojej grupy. 
 

Ø TAMBURYNY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- 2 małe papierowe 
talerze dla każdego 
dziecka 
- zszywacz 
- fasola lub ryż, 
małe kamienie 
- naklejki lub kredki 

Powiedz: Zrobimy dziś tamburyn. Aby 
zademonstrować, połącz ze sobą dwa 
talerze za pomocą zszywacza. Przed 
zakończeniem szycia umieść między 
talerzami wysuszoną fasolę, ryż lub małe 
kamienie. Udekoruj za pomocą naklejek lub 
pomaluj kredkami. Pozwól dzieciom 
korzystać z tamburynów, kiedy będziecie 
śpiewać wspólną pieśń. 

Zapytaj: Czy fajnie było robić tamburyn i na nim grać? 
Jak się czujesz, kiedy śpiewasz i grasz na swoim 
tamburynie? Kiedy masz ochotę chwalić Boga? Czy 
kiedykolwiek byłeś tak szczęśliwy, że chciałeś skakać 
z radości? Tak właśnie czuli się Izraelici w dzisiejszej 
historii. Kiedy Bóg wybawił ich z beznadziejnej 
sytuacji, chcieli Go po prostu chwalić. Bóg troszczy 
się o nas tak bardzo, jak troszczył się o Izraelitów. 
Powiedzmy razem:  

 
BÓG NAS KOCHA I TROSZCZY SIĘ O NAS. Powtórzcie to ze mną.  
 

Ø NIEMOŻLIWE WYZWANIA 
 

Przebieg Rozwinięcie 
Stwórz małe grupy. Poproś je o wykonanie jednego 
(lub więcej) z następujących wyzwań: 
 
1. Stań na nosie. 
2. Złóż łokcie razem za plecami. 
3. Umieść naklejki na suficie. 
4. Skocz na odległość 3 metrów z pozycji stojącej. 

Zapytaj: Czy komuś z was udało się wykonać którekolwiek z zadań? 
Dlaczego nie? Jak się czułeś, kiedy zdałeś sobie sprawę, że są one 
niemożliwe do wykonania? W dzisiejszej historii Izraelici znajdowali 
się w beznadziejnej sytuacji, stali przed zadaniem niemożliwym do 
wykonania. Bóg może nam pomóc, gdy jesteśmy w trudnych 
sytuacjach. On nas kocha i troszczy się o nas. 
Powiedzmy razem nasze przesłanie:  

 
BÓG NAS KOCHA I TROSZCZY SIĘ O NAS. Powtórzcie to ze mną.  
 

Ø  LUDZKI WĘZEŁ 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- kawałki 
sznurka.  

Powiedz: Połączmy ręce kawałkami sznurka i utwórzmy 
krąg. W jednej grupie nie powinno być więcej niż dziesięcioro 
dzieci. Bez puszczania rąk plątajmy się, kręćmy, 
wchodźmy do środka i spróbujmy stworzyć ludzki węzeł. 
Można przechodzić pod rękami, ale nie możesz puścić 
ręki sąsiada. Kiedy dzieci są w mocno zaplątane, powiedz: 
Teraz rozplatajcie się, nie puszczając ręki sąsiada. 
 
Uwaga - Proponuję nie trzymać się za ręce, ale trzymać 
kawałki sznurka i tak się połączyć w krąg (by dzieci nie 
powyłamywały sobie rąk). 

Zapytaj: Co się stało, gdy próbowaliście 
uformować węzeł? Jak się czuliście, 
kiedy się zaplątaliśmy? Jak się czuliście, 
gdy ktoś zaoferował wam pomoc w 
rozwiązaniu tego problemu?  
Jezus kocha nas i troszczy się o nas 
i zawsze pomaga nam uporządkować  
nasze życie. W naszej dzisiejszej lekcji 
Bóg uratował Izraelitów w beznadziejnej 
sytuacji. 
Powiedzmy razem nasze przesłanie:  

 
BÓG NAS KOCHA I TROSZCZY SIĘ O NAS. 
Powtórzcie to ze mną.  
 
 
 
MODLITWA 
 

Ø WSPÓLNOTA 
Wspomnij o radościach i smutkach, o których uczniowie opowiedzieli ci, wchodząc do sali. Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym 
i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z lekcji, którą studiowali w ubiegłym tygodniu. Przypomnij o urodzinach, szczególnych 
wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 



Ø PIEŚNI 
Pochwalny psalm (pieśń nr 39) 
Chodzi i szuka (pieśń nr 226) 
Wielkiemu Bogu (pieśń nr 27) 
 

Ø MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 

Ø DARY  
Zapytaj: Czego nauczyłeś się o Bożej rodzinie z opowieści biblijnej? Podkreśl, że dla Boga nie ma zbyt trudnej sytuacji lub 
beznadziejnych okoliczności. Powiedz: Składając dary, pokazujemy, że kochamy i troszczymy się o innych w Bożej rodzinie. 
 

Ø MODLITWA  
Zaproponuj „popcornową modlitwę”. Poproś dzieci, aby modliły się krótkimi zdaniami z dowolnego miejsca w pokoju (jak strzelanie 
popcornem). Mogą dziękować i chwalić Boga za błogosławieństwa, którymi ich obdarzył, a także przyjść do niego z wszelkimi 
trudnymi sytuacjami lub problemami.  
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Potrzebne materiały Przygotowanie 

- dwa duże prześcieradła 
-  słowa piosenek Mojżesza i Miriam, 
napisane np. na tablicy, aby wszyscy 
mogli zobaczyć (zob. lekcja) 
- tamburyny z zabawy nr 1 

Postacie: Mojżesz i Miriam; pozostałe dzieci reprezentują Izraelitów. 
 
Użyj dwóch dużych prześcieradeł położonych na podłodze, aby zobrazować morze. Gdy 
morze się rozstąpi, rozsuń je. Niech dzieci podążą za Mojżeszem przez „morze”, które 
się rozstąpiło. 

 
Ø OPOWIADANIE HISTORII  

 
 Powiedz: Czy kiedykolwiek czułeś, że coś jest 
niemożliwe do wykonania? Nasza dzisiejsza historia 
mówi o  czasie, w którym Izraelici znajdowali się w 
niemożliwej do rozwiązania sytuacji. Bóg jednak miał 
nieoczekiwane rozwiązanie. Potem zaśpiewali pieśń 
Mojżesza i Miriam - dziękując i chwaląc Boga za Jego 
dobroć. 
 
 Izraelici byli przestraszeni. [Dzieci przykucają przy 
„morzu” i wyglądają na przestraszone.] Znaleźli się w pułapce. 
Ścigający ich faraon i jego armia byli tuż za nimi. Przed nimi 
piętrzyło się Morze Czerwone. Byli pewni, że albo utoną albo 
zostaną zabrani do Egiptu jako niewolnicy. 
 Kiedy rozbili obóz nad Morzem Czerwonym, był 
przy nich anioł Boży i chmura, która pokazywała im drogę. 
Przez całą noc jedna strona obłoku utrzymywała armię 
faraona w ciemności. Po drugiej stronie chmura wyglądała jak 
ogień i dawała Izraelitom światło i ciepło. Armia faraona nie 
mogła się do nich zbliżyć. 
 Pan nakazał Mojżeszowi, aby wyciągnął rękę 
[Mojżesz wyciąga rękę.], a on to uczynił. Przez całą noc Bóg 
wysyłał wiatr, by rozdzielić wody morza. Wiatr spowodował 
rozstąpienie się wody. [Rozsuń dwa prześcieradła.] Kiedy 
nastał poranek, Izraelici przeszli przez morze! [Niech dzieci 
przejdą przez środek „morza”.] Po ich prawej i lewej stronie 
stały ściany wody. Ale ziemia, po której szli, była sucha!  
 Żołnierze faraona weszli za Izraelitami do morza. 
[Dzieci odwracają się i patrzą na wyimaginowanych Egipcjan 
za nimi.] Ale ich rydwany utknęły.  
- Bóg jest z Izraelitami - krzyczeli. - Uciekajmy od nich!  
 Wtedy Bóg powiedział do Mojżesza:  
- Trzymaj rękę nad morzem. [Mojżesz wyciąga rękę.]  
 Morska woda opadła z powrotem, a cała armia 
faraona utonęła. Kiedy Izraelici to zobaczyli, nie mogli 
uwierzyć własnym oczom. Byli szczęśliwi i zadowoleni! 
Zaczęli śpiewać i chwalić Boga.  
 Ich pieśń mówiła o tym, jak Bóg ocalił ich od armii 
faraona.  

- Śpiewajmy razem: [Wskaż napisane na tablicy słowa 
piosenki, aby każdy mógł ją przeczytać.] 
 
„Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia 
i jego jeźdźca wrzucił w morze!  
Pan jest mocą i pieśnią moja, i stał się zbawieniem moim. On 
Bogiem moim, 
przeto go uwielbiam; On Bogiem ojca mojego, przeto go 
wysławiam. 
Pan jest wojownikiem, Pan - imię jego. 
Rydwany faraona i jego wojsko wrzucił w morze, a wybrani 
jego wojownicy zostali pogrążeni w Morzu Czerwonym. 
Fale morskie pokryły ich. Jak kamień opadli w głębinę, 
prawica twoja, Panie, jest uświetniona przez siłę, prawica 
twoja rozbija nieprzyjaciela. 
Pełnia swego majestatu powalasz przeciwników swoich, 
zsyłasz swój gniew, który 
ich pozera jak słomę. 
Pod tchnieniem twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, 
strumienie stanęły jak wał, topiele zakrzepły w sercu morza. 
Rzekł nieprzyjaciel: Będę ścigał, dosięgnę, będę dzielił łupy, 
nasyci się nimi dusza moja, 
dobędę miecza, zniszczy ich ręka moja. 
Wionąłeś swym tchnieniem, okryło ich morze; zatonęli jak 
ołów w potężnych wodach. 
Któż jest jak Ty, wśród bogów, Panie? 
Któż jest jak Ty, wzniosły w świętości? 
Straszliwy w chwalebnych czynach, sprawco cudów? 
Wyciągnąłeś prawice swoja, pochłonęła ich ziemia. 
Łaska swoja wiodłeś lud, który wykupiłeś; prowadziłeś ich 
mocą swoja do siedziby twojej świętości. 
Usłyszały to narody i zadrżały; dreszcz przejął mieszkańców 
Filistei. 
Wtedy przerazili się książęta Edomu, drżenie ogarnęło 
władców Moabu, struchleli 
wszyscy mieszkańcy Kanaanu. 
Bojaźń i strach pada na nich; z powodu potęgi twego ramienia 
oniemieli jak głaz 



dopóki lud twój, Panie, przechodzi, dopóki przechodzi lud 
twój, który nabyłeś! 
Wprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego, 
na miejscu, które uczyniłeś swoja siedziba, Panie,  
Świątynią którą przygotowały ręce twoje. 
Pan będzie królował na wieki wieków” 
(Wj 15, 1-8). 
 
 Mojżesz i Miriam byli bardzo szczęśliwi. Miriam 
złapała tamburyn i zaczęła tańczyć i śpiewać. Wszystkie 
pozostałe kobiety grały na tamburynach, tańczyły i śpiewały 
razem z nią. Miriam zaśpiewała: [Niech wszystkie dziewczyny 
poruszają się w kręgu i potrząsają tamburynami.] 

- Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia 
i jego jeźdźca wrzucił w morze! (Wj 15,1). 
 Mojżesz, Miriam i Izraelici śpiewali jednocześnie o 
dwóch wydarzeniach. Śpiewali o ocaleniu podczas 
przekraczania Morza Czerwonego, ale być może również 
patrzyli w przyszłość i śpiewali o tym, co wydarzy się wtedy - 
o tym, w jaki sposób Bóg zbawi swoje dzieci i zabierze je, aby 
żyły z Nim w niebie. Wszyscy możemy zaśpiewać pieśń, aby 
uczcić, jak Bóg pomagał swojej rodzinie przez wieki, nadal 
pomaga i będzie pomagał w przyszłości. [Zaśpiewajcie pieśń 
ponownie, pozwól dzieciom na taniec i granie na 
tamburynach.] 

 
ROZWINIĘCIE 
 
Powiedz: Wyobraź sobie, że w tamtej sytuacji byłeś z Izraelitami. Jak byś się czuł, gdybyś został uwięziony między armią 
a Morzem Czerwonym? Czy myślałbyś o Bożym rozwiązaniu? Jak myślisz, dlaczego Miriam i Mojżesz zaproponowali 
ludziom śpiewanie? Księga Powtórzonego Prawa 20,4 mówi nam, że nasz Bóg idzie razem z nami, aby walczyć i nas zbawić. 
On uwielbia robić dla swoich dzieci rzeczy niemożliwe.  Powiedzmy nasze dzisiejsze przesłanie: 
 
BÓG KOCHA NAS I TROSZCZY SIĘ O NAS. 
 
 
 
 
 

Ø WERSET PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 

- tamburyny (opcjonalnie) 
- werset pamięciowy napisany w takim 
miejscu, aby wszyscy mogli go widzieć  

Uformuj krąg i poruszaj się tak, jakby dzieci były częścią „tańca” Miriam. Niech dzieci 
- idąc po kolei w kręgu - klaszczą w dłonie lub potrząsają tamburynami i czytają słowa 
wersetu pamięciowego. Powtórz ćwiczenie kilka razy, aż dzieci nauczą się tych słów.  
„Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał”  (Rdz 15,1). 

 
 
 
 
 

Ø STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie 
- duże patelnie, 
garnki z piaskiem 
- kartki z tekstami 
biblijnymi 

Przed lekcją napisz poniższe teksty na kartkach papieru i schowaj je w 
dużym garnku z piaskiem (w przypadku dużych grup możesz 
potrzebować kilku zestawów). 
Podziel dzieci na cztery małe grupy. Upewnij się, że w każdej grupie 
jest ktoś, kto może pomóc w czytaniu dzieciom nieczytającym. 
Powiedz: Zajrzyjmy teraz do Bożego Słowa i dowiedzmy się 
o innych ludziach, którzy znaleźli się w sytuacjach wydających się 
bez wyjścia. Kiedy znajdziecie tekst, przedyskutujcie go ze swoją 
grupą. 
Niech jedna osoba z każdej grupy „kopie” w piasku, aby znaleźć tekst. 
 
● Mt 14,29–31 (Piotr chodził po wodzie) 
● Wj 2,6–8 (mały Mojżesz znaleziony przez księżniczkę) 
● Dn 6,19–22 (Daniel w jaskini lwów) 
● 2 Krl 2,6–8 (Eliasz rozdziela wody Jordanu) 
 
Daj grupom czas na podzielenie się znalezionymi przez nich 
fragmentami. 

Zapytaj: Czy możesz pomyśleć o 
innych postaciach z Biblii, które 
stanęły w obliczu sytuacji bez 
wyjścia? Czy chciałbyś być na 
ich miejscu? Z Bogiem nic nie 
jest niemożliwe. Jezus ma 
rozwiązanie na każdą sytuację. 
On troszczy się o nas, nawet 
jeśli rzeczy wydają się 
beznadziejne! 
Pamiętajmy: 
 

 
BÓG KOCHA NAS I TROSZCZY SIĘ O NAS. 
Powtórzcie to ze mną. 
 
 
 
 



 
ZASTOSOWANIE 
 

Ø NIESAMOWITY LABIRYNT 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- 3 lub 4 większe 
naczynia 
- opaska na oczy 
- woda 
- plastikowe torby  
- ręczniki lub 
ręczniki papierowe 
 

Zrób labirynt lub tor przeszkód za pomocą trzech lub 
czterech blach do pieczenia w połowie wypełnionych 
wodą. Umieść pod naczyniami plastikowe torby, aby 
chronić podłogę przed zamoczeniem. Poproś 
ochotnika, aby zdjął buty i rajstopy lub skarpetki 
i spróbował przejść przez labirynt z zasłoniętymi 
opaską oczami, nie mocząc stóp.  
Niech spróbują wszyscy, który będą mieli na to ochotę.  
Następnie powiedz: Możesz mieć przyjaciela, który 
cię poprowadzi. Powtórz ćwiczenie, aby wszyscy 
mieli możliwość poprowadzenia lub przejścia przez 
labirynt. Użyj ręczników lub ręczników papierowych 
do suszenia stóp, które mogły się zamoczyć. 

Zapytaj: Czy znaleźliście się kiedyś 
w sytuacji bez wyjścia i bez żadnej 
pomocy? A co z sytuacją, w której 
pomagaliście osobie z zawiązanymi 
oczami? Jak to było, kiedy pomógł ci twój 
przyjaciel? Jak się czuliście, mając kogoś 
do pomocy? Jak to jest wiedzieć, że Bóg 
troszczy się o nas? Mamy kogoś, kto 
zawsze jest blisko, aby nam pomóc bez 
względu na sytuację lub trudności. Bóg 
kocha i troszczy się o nas. Lubi robić trudne 
rzeczy. Powiedzmy razem dzisiejsze 
przesłanie: 
 

 
BÓG KOCHA NAS I TROSZCZY SIĘ O NAS. 
Powtórzmy to razem. 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 

Ø ROZDZIELENIE WÓD MORZA CZERWONEGO 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- niebieski papier 
(grubszy, większy 
arkusz) 
- kredki, markery 
- papier ścierny lub 
jasnobrązowy papier 
(idealne są torby 
spożywcze) 
  
 

Rozdaj materiały. Następnie pokaż każdy krok, podając 
następujące wskazówki (zob. zdjęcie): 
Złóż kawałek niebieskiego papieru na trzy części, składając 
obie sekcje końcowe w kierunku środka. Następnie złóż 
każdą sekcję końcową do połowy, aby krawędzie znalazły 
się w jednej linii. Częściowo otwórz „Morze Czerwone” i 
pokoloruj ryby w bocznych częściach „wody”. Przyklej 
papier ścierny lub jasnobrązowy papier na środku „morza”. 
Podziel dzieci na pary i poproś, aby podzieliły się ze sobą 
historią o tym, jak Bóg uratował Izrael z beznadziejnej sytuacji. 
Poproś, aby podzieliły się wszelkimi „beznadziejnymi” 
sytuacjami, z którymi musiały się zmierzyć (lub w obliczu których 
stoją) i porozmawiaj o rozwiązaniach. 
Powiedz: Czy ktoś chciałby podzielić się doświadczeniem, w 
którym Bóg mu pomógł? Bóg pomógł Mojżeszowi, Miriam i 
Izraelitom i nam też może pomóc. Zachęć dzieci do dzielenia 
się pozytywnymi opowieściami o tym, jak Bóg pomógł im samym 
albo ich rodzinie. 

Zapytaj: Jak się czujesz, wiedząc, 
że bez względu na sytuację, w 
której się znajdujesz, Bóg ma nie 
tylko jedno, ale wiele rozwiązań? 
Powiedz: Teraz, kiedy już o tym 
porozmawialiśmy, pomyśl 
o kimś, kogo nie ma w tej klasie, 
a z kim chciałbyś podzielić się 
tym, co dzisiaj studiowaliśmy. 
Zabierz swoje rozdzielone 
„Morze Czerwone” do domu, 
pokaż je tej osobie i opowiedz, 
jak Bóg ocalił Izraelitów. Możesz 
także nauczyć ich dzisiejszego 
przesłania. Powiedzmy je razem: 

 
BÓG KOCHA NAS I TROSZCZY SIĘ O NAS. 
 

 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Poproś dzieci, aby stanęły w kręgu. Dziękujcie Bogu za nieustającą miłość i troskę o nas. Módlcie się za tych, którzy w nadchodzącym 
tygodniu staną w obliczu trudnych sytuacji. 
 
  



 
(możesz wyciąć ten fragment i dać go rodzicom – spędzając czas z dzieckiem, pomogą mu utrwalić ważne prawdy) 

 
MATERIAŁ DLA DZIECI 

 
Tekst źródłowy: Wj 14,15; Ps 106,1-12, Patriarchowie i Prorocy, rozdział 25: Wyjście. 
Tekst pamięciowy: „Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał”  (Wj 15,1). 
Główne przesłanie: Bóg nas kocha i troszczy się o nas. 
 

PIEŚŃ NA BRZEGU MORZA 
 

Czy kiedykolwiek bałeś się i nie wiedziałeś, co zrobić? To zupełnie tak samo jak Izraelici na początku naszej historii. Czytaj dalej i 
przekonaj się, w jaki sposób ich strach przekształcił się w radość.  
 
Izraelici byli przestraszeni. Znaleźli się w pułapce. Ścigający ich faraon i jego armia byli tuż za nimi. Przed nimi piętrzyło się Morze 
Czerwone. Byli pewni, że albo utoną albo zostaną zabrani do Egiptu jako niewolnicy. 
 Kiedy rozbili obóz nad Morzem Czerwonym, był przy nich anioł Boży i chmura, która pokazywała im drogę. Przez całą 
noc jedna strona obłoku utrzymywała armię faraona w ciemności. Po drugiej stronie chmura wyglądała jak ogień i dawała Izraelitom 
światło i ciepło. Armia faraona nie mogła się do nich zbliżyć. 
 Pan nakazał Mojżeszowi, aby wyciągnął rękę, a on to uczynił. Przez całą noc Bóg wysyłał wiatr, by rozdzielić wody morza. 
Wiatr spowodował rozstąpienie się wody. Kiedy nastał poranek, Izraelici przeszli przez morze! Po ich prawej i lewej stronie stały 
ściany wody. Ale ziemia, po której szli, była sucha!  
 Żołnierze faraona weszli za Izraelitami do morza. Ale ich rydwany utknęły.  
- Bóg jest z Izraelitami - krzyczeli. - Uciekajmy od nich!  
 Wtedy Bóg powiedział do Mojżesza:  
- Trzymaj rękę nad morzem.  
 Morska woda opadła z powrotem, a cała armia faraona utonęła. Kiedy Izraelici to zobaczyli, nie mogli uwierzyć własnym 
oczom. Byli szczęśliwi i zadowoleni! Zaczęli śpiewać i chwalić Boga.  
 Ich pieśń mówiła o tym, jak Bóg ocalił ich od armii faraona.  
- Śpiewajmy razem:  
„Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze!  
Pan jest mocą i pieśnią moja, i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, 
przeto go uwielbiam; On Bogiem ojca mojego, przeto go wysławiam. 
Pan jest wojownikiem, Pan - imię jego. 
Rydwany faraona i jego wojsko wrzucił w morze, a wybrani jego wojownicy zostali pogrążeni w Morzu Czerwonym. 
Fale morskie pokryły ich. Jak kamień opadli w głębinę, 
prawica twoja, Panie, jest uświetniona przez siłę, prawica twoja rozbija nieprzyjaciela. 
Pełnia swego majestatu powalasz przeciwników swoich, zsyłasz swój gniew, który 
ich pozera jak słomę. 
Pod tchnieniem twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, strumienie stanęły jak wał, topiele zakrzepły w sercu morza. 
Rzekł nieprzyjaciel: Będę ścigał, dosięgnę, będę dzielił łupy, nasyci się nimi dusza moja, 
dobędę miecza, zniszczy ich ręka moja. 
Wionąłeś swym tchnieniem, okryło ich morze; zatonęli jak ołów w potężnych wodach. 
Któż jest jak Ty, wśród bogów, Panie? 
Któż jest jak Ty, wzniosły w świętości? 
Straszliwy w chwalebnych czynach, sprawco cudów? 
Wyciągnąłeś prawice swoja, pochłonęła ich ziemia. 
Łaska swoja wiodłeś lud, który wykupiłeś; prowadziłeś ich mocą swoja do siedziby twojej świętości. 
Usłyszały to narody i zadrżały; dreszcz przejął mieszkańców Filistei. 
Wtedy przerazili się książęta Edomu, drżenie ogarnęło władców Moabu, struchleli 
wszyscy mieszkańcy Kanaanu. 
Bojaźń i strach pada na nich; z powodu potęgi twego ramienia oniemieli jak głaz 
dopóki lud twój, Panie, przechodzi, dopóki przechodzi lud twój, który nabyłeś! 
Wprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego, na miejscu, które uczyniłeś swoja siedziba, Panie,  
Świątynią którą przygotowały ręce twoje. 
Pan będzie królował na wieki wieków” 
(Wj 15, 1-8). 
 
 Mojżesz i Miriam byli bardzo szczęśliwi. Miriam złapała tamburyn i zaczęła tańczyć i śpiewać. Wszystkie pozostałe kobiety 
grały na tamburynach, tańczyły i śpiewały razem z nią. Miriam zaśpiewała: 
- Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze! (Wj 15,1). 
 Mojżesz, Miriam i Izraelici śpiewali jednocześnie o dwóch wydarzeniach. Śpiewali o ocaleniu podczas przekraczania 
Morza Czerwonego, ale być może również patrzyli w przyszłość i śpiewali o tym, co wydarzy się wtedy - o tym, w jaki sposób Bóg 
zbawi swoje dzieci i zabierze je, aby żyły z Nim w niebie. Wszyscy możemy zaśpiewać pieśń, aby uczcić, jak Bóg pomagał swojej 
rodzinie przez wieki, nadal pomaga i będzie pomagał w przyszłości.  
 
 
Sobota 
 



● Jeśli to możliwe, wybierz się z rodziną na spacer nad rzekę, jezioro lub morze. W czasie przechadzki przypomnij sobie jak 
najwięcej historii biblijnych związanych z wodą. Znajdźcie spokojne miejsce i wspólnie przeczytajcie lekcję. 

● Wyobraź sobie, jak by to wyglądało, gdyby woda rozdzieliła się, tworząc ścieżkę przez środek. 
● Podziękuj Bogu za wodę. 

 
Niedziela 
 

● Zrób instrument za pomocą pustego plastikowego pojemnika, tubki z papieru lub innego pojemnika. Włóż do środka małe 
kamienie lub suszoną fasolę, aby nimi grzechotać. Na otwory naklej papier. Zagraj na swoim nowym instrumencie, śpiewając 
pieśń pochwalną w czasie uwielbienia. 

● Narysuj osiem dużych nut na kawałku papieru i na każdym z nich napisz po jednym słowie wersetu pamięciowego (plus 
odniesienie z Biblii). Powtarzaj werset, potrząsając instrumentem w rytmie słów. Naucz wersetu swoją rodzinę. 

● Podziękuj Bogu za muzykę. 
 
Poniedziałek 
 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa na zmianę czytajcie wersety z Księgi Wyjścia 15,1–18. 
● Wypełnij wodą płytkie naczynie. Spróbuj wydmuchać ścieżkę „suchego” dna. Słomka może to ułatwić. Co się stanie, gdy 

przestaniesz dmuchać? 
● Poproś dwie osoby, aby opowiedziały ci o sytuacji bez wyjścia, w której się znalazły. W jaki sposób Bóg im pomógł? 
● Poproś rodzinę, aby pomogła ci znaleźć w Biblii obietnicę pomocy Bożej. 
● Podziękuj Bogu za to, że jest z tobą w sytuacjach bez wyjścia. 

 
Wtorek 
 

● Przeczytajcie następujące teksty mówiące o tym, że Bóg uczynił rzeczy niemożliwe: 2 Krl 6,18; 2 Krl 20,5; Dz 12,7; Dz 28, 
3–5. 

● Spójrz na mapę biblijną i znajdź Morze Czerwone. Dowiedz się, jakie morze znajduje się najbliżej twojego domu. 
● Módlcie się, aby Bóg był ze wszystkimi, którzy podróżują po morzach i rzekach. 

 
Środa 
 

● Przygotuj tor przeszkód. Załóż opaskę na oczy członkom twojej rodziny i pozwól im najpierw spróbować przejść tor bez 
pomocy, a potem z pomocą. 

● Porozmawiaj o tym, że Bóg jest naszym przewodnikiem. 
● Miriam prowadziła Izraelitów w pieśniach uwielbienia. W jaki inny sposób możemy chwalić Boga? 
● Napisz wiersz lub piosenkę wielbiącą Boga za opiekę nad rodziną. Przeczytaj to jako modlitwę. 

 
Czwartek 
 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment z Księgi Apokalipsy 15,2–4. Kto będzie śpiewał pieśń Mojżesza 
w przyszłości? 

● Namaluj dwa obrazki: jeden przedstawiający Izraelitów po tym, jak uciekli Egipcjanom, a drugi przedstawiający lud na 
szklanym morzu.  

● Podziękuj Bogu za to, że posłał swego Syna, Jezusa, aby umożliwić nam stanie na morzu szkła. 
 
Piątek 
 

● Poproś rodzinę, aby podczas rodzinnego nabożeństwa pomogła ci odegrać historię z lekcji. Przeczytaj pieśń Mojżesza i 
Miriam z piętnastego rozdziału Księgi Wyjścia. Następnie zaśpiewaj swoją własną pieśń uwielbienia. 

● Podziękuj Bogu za szabat i za to, że On jest z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. 
 


