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Przeczytaj

Z³oty wiersz

2 Moj¿. 1,5-22;
2,1-25
Hebr. 11,23

Moj¿esz jest centraln¹ postaci¹ 2 Ksiêgi Moj¿eszowej zwanej inaczej Ksiêg¹ Wyjœcia lub Exodus
(„wyjœcie”). Gdy bêdziemy czytaæ tê ksiêgê zobaczymy, dlaczego dano mu to imiê. Rodzice
Moj¿esza byli Hebrajczykami (Izraelitami) z rodziny lub plemienia Lewiego. Lewi by³ jednym
z dwunastu synów Jakuba. Jakub zosta³ nazwany Izraelem przez Boga.
Przeczytaj 4 Moj¿eszow¹ 26,59, aby znaleŸæ imiona rodziny Moj¿esza.
Ojciec: ___________ Matka: ____________ Brat: __________ Siostra: __________

4

W czasach, gdy narodzi³ siê Moj¿esz, Izraelici byli niewolnikami w Egipcie.
Wpisz nazwy dwóch miast, które
budowali Izraelici w Egipcie.

1

2

2

Jakie inne prace musieli wykonywaæ?

1
Faraon, król Egiptu, ba³ siê, ¿e naród izraelski stanie siê zbyt liczny, tak wiêc rozkaza³ hebrajskim
po³o¿nym, aby zabija³y wszystkich ch³opców zaraz po urodzeniu.
Dlaczego po³o¿ne nie by³y pos³uszne temu przykazaniu?
1
Te po³o¿ne wiedzia³y, ¿e rozkaz faraona by³ z³y i wybra³y raczej pos³uszeñstwo Bogu a nie królowi,
chocia¿ zdawa³y sobie sprawê, ¿e faraon mo¿e je za to ukaraæ.
Jaki by³ nastêpny rozkaz faraona?

1
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To w³aœnie w tym czasie Amramowi i Jochebed narodzi³ siê Moj¿esz.
Co zrobi³a matka dziecka, aby zabezpieczyæ jego ¿ycie?

1
2

2

Jakie s³owo w z³otym wierszu wyjaœnia, dlaczego ukrywa³a dziecko?

2

Dalsza czêœæ tej historii poka¿e nam, ¿e Bo¿a rêka by³a nad Moj¿eszem. Miriam, starsza siostra
Moj¿esza, musia³a byæ zatrwo¿ona, kiedy ksiê¿niczka odkry³a jej ma³ego braciszka w koszyku. Gdy
zda³a sobie sprawê, ¿e córka faraona nie wrzuci go do Nilu, szybko wysz³a z ukrycia i zaproponowa³a,
¿e sprowadzi kobietê hebrajsk¹, która dla niej zaopiekuje siê dzieckiem.
Kto zap³aci³ za opiekowanie siê dzieckiem?

1

Kiedy Moj¿esz by³ starszy, zosta³ zabrany do pa³acu i uznany wnukiem faraona. Wykszta³cony te¿ zosta³
we wszelkiej m¹droœci Egiptu. (Zobacz Dz.Ap. 7,22). Jednak jego „opiekunka” przekaza³a mu ca³¹
wiedzê o narodzie, z którego pochodzi³, o Hebrajczykach i o ich Bogu - jedynym prawdziwym Bogu.
Gdy Moj¿esz mia³ czterdzieœci lat zdecydowa³ siê odwiedziæ swoich wspó³braci. Bardzo rozgniewa³ siê,
kiedy zobaczy³, ¿e Egipcjanin bije jednego z Hebrajczyków.
Wpisz dwie rzeczy, które zrobi³ Moj¿esz?

1
2

2

Niestety, nastêpnego dnia odkry³, ¿e ludzie wiedzieli o tym, co zrobi³. Czasami robimy rzeczy, o których
wiemy, ¿e s¹ z³e i wydaje siê nam, ¿e nikt siê o tym nie dowie. Te rzeczy zazwyczaj wychodz¹ na jaw
najczêœciej w najgorszym momencie. Jednak¿e nawet jeœli unikniemy wykrycia przez innych, nie znaczy
to, ¿e nasze dzia³anie zostanie niezauwa¿one przez Boga.
Przeczytaj Hebrajczyków 4,13 i krótko wyjaœnij W£ASNYMI S£OWAMI, czego nas uczy.
1
Za kogo Moj¿esz chcia³, aby go uznali Hebrajczycy?
1
(Zobacz Dz.Ap. 7,25)
Bóg jasno objawi³ Moj¿eszowi, ¿e wybra³ go, aby uwolniæ Hebrajczyków z niewoli w Egipcie. Ale
Moj¿esz wzi¹³ sprawê w swoje rêce i dopuœci³ siê wielkiego grzechu. Jednak¿e Bóg wci¹¿ trzyma³ rêkê
nad ¿yciem Moj¿esza, chocia¿ nawet i Moj¿esz nie móg³ byæ tego pewny.
Faraon us³ysza³ o tym, co Moj¿esz zrobi³ i chcia³ go zabiæ, tak wiêc musia³ uciekaæ Egiptu.
Gdzie poszed³ Moj¿esz?

2

Gdzie spotka³ swoj¹ ¿onê?

Moj¿esz prawdopodobnie myœla³, ¿e nigdy ju¿ nie bêdzie móg³ pomóc ludowi Bo¿emu. Ale tak siê nie
sta³o. Bo¿y plan szed³ dwutorowo. Izraelici modlili siê i Bóg s³ysza³ ich modlitwy. Chcia³ dotrzymaæ
swojej obietnicy, ¿e uwolni ich i wprowadzi do w³asnej ziemi.
Bo¿e obietnice nigdy nie zawodz¹. Mo¿emy polegaæ na nich. Bóg chce uwolniæ nas od niewoli grzechu
i zabraæ nas do nieba. Zaufaj Mu, ¿e zrobi to dla ciebie.
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: Moj¿esz – Pasterz
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Dzieje Apostolskie 7, 29-36
4

Przeczytaj

Z³oty wiersz

2 Moj¿. 3,1-16
4,1-17
Dz.Ap. 7,35

Minê³o czterdzieœci lat odk¹d Moj¿esz uciek³ z Egiptu a¿ do chwili, gdy znalaz³ siê
przy p³on¹cym krzaku. Tak wiêc Moj¿esz mia³ teraz osiemdziesi¹t lat.

Uk³adanka s³owna
5
2
1

8

3

(Przeczytaj wiersze: 2 Moj¿. 3,1-6 i 4,9-14).

7

9

6

10

Œ

Ê

1. Bóg powiedzia³, ¿e jest jego Bogiem.
2. Pojawi³ siê w p³on¹cym krzaku.
3. Bóg powiedzia³, ¿e jeœli Moj¿esz zaczerpnie wody
z Nilu, woda w to siê przemieni.
4. Bóg powiedzia³, ¿e jest równie¿ jego Bogiem.
5. Kap³an tego narodu by³ teœciem Moj¿esza.
6. Bóg powiedzia³, ¿e i jego równie¿ jest Bogiem.
7. Moj¿esz powiedzia³ Bogu, ¿e ma
ciê¿k¹ _ _ _ _.
8. Z tego plemienia pochodzi³ brat Moj¿esza.
9. Imiê teœcia Moj¿esza.
8
10. Imiê brata Moj¿esza.

ZnajdŸ has³o, które pojawi³o siê w uk³adance poziomo.
Dlaczego Bóg tak szczególnie nazwa³ to miejsce?

1
Co powiedzia³ Moj¿esz, gdy Bóg przemawia³ z krzaka?

1
Jakie szczególne zadanie zleci³ Bóg Moj¿eszowi?

1
Kiedy Moj¿esz us³ysza³ jakie by³o to szczególne zadanie, nie by³ pewny, czy chce je wykonaæ.
Jakie dwie rzeczy Bóg obieca³ Moj¿eszowi, aby zachêciæ go, aby wykona³ to zadanie? (Zobacz wiersz 12)

1
2

2
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Moj¿esz wci¹¿ nie by³ pewny i wyjawi³ swoje w¹tpliwoœci.
Podsumuj w przygotowanych miejscach, co Bóg powiedzia³ w odpowiedzi na ka¿d¹ z tych
w¹tpliwoœci.

W¥TPLIWOŒCI MOJ¯ESZA

BO¯E ODPOWIEDZI

Izraelici bêd¹ pytaæ mnie:
Jakie jest imiê Boga? (3,13)

1

Izraelici nie uwierz¹ i bêd¹
mówiæ: Pan nie objawi³ siê
tobie. (4,1)

2

Nie jestem dobrym
mówc¹. (4,10)
1

Jak¹ rolê odegra³ Aaron w zadaniu, które Bóg zleci³ Moj¿eszowi?
`

1

Przeczytaj z³oty wiersz i wypisz dwie rzeczy, które mia³ Moj¿esz zrobiæ w Egipcie.

1
2

2

Bóg wci¹¿ powo³uje ludzi dzisiaj. Czy s³ysza³eœ kiedyœ, jak Bóg przemawia do ciebie, gdy czytasz
Bibliê lub przez te lekcje? Czy jesteœ pos³uszny temu, co Bóg mówi do ciebie?
Bóg najpierw powo³uje cz³owieka, aby naœladowa³ Go - upamiêta³ siê z grzechu i przyj¹³ Pana Jezusa
Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. To sprawi, ¿e staniesz siê chrzeœcijaninem - naœladowc¹ Chrystusa.
Jako chrzeœcijanie musimy byæ gotowi, aby s³u¿yæ Bogu w taki sposób, jaki On chce. Bóg obieca³, ¿e
On bêdzie z nami (Mat. 28,20), i ¿e da nam s³owa, które bêdziemy mówiæ, tak jak to obieca³
Moj¿eszowi.
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Lekcja 3: Moj¿esz – Przywódca
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 95,6-8; Psalm 105,26-35; Izajasza 55,6 i 7

Przeczytaj

Z³oty wiersz

2 Moj¿. 7,1-25

Przyp. 29,1

Kiedy Moj¿esz powraca³ do Egiptu, spotka³ swojego brata, Aarona. Bóg w dalszym ci¹gu
mówi³ im, co powinni zrobiæ i co powiedzieæ faraonowi. Bóg tak¿e pokaza³ im,
¿e On dok³adnie wie, co siê zdarzy i jak faraon i Egipcjanie zareaguj¹.
Przeczytaj ponownie wiersze 3 i 4
i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co Bóg przepowiedzia³, ¿e siê zdarzy.

2
Czego dowiedz¹ siê Egipcjanie w wyniku zes³ania na nich plag przez Boga?
1
Niew¹tpliwie plagi, które zosta³y zes³ane przez Boga by³y kar¹ dla faraona za przeciwstawianie siê Bogu.
Wykonania czego odmawia faraon?
1
Kiedy wybieramy niepos³uszeñstwo Bogu, nasze serca staj¹ siê twardsze i uparte.
Wpisz poni¿ej wiersz z fragmentu do przeczytania, który pokazuje, ¿e by³a to prawda dotycz¹ca faraona.

2
Zauwa¿, co przeciwieñstwie do faraona jest powiedziane na temat pos³uszeñstwa Moj¿esza i Aarona.
Przeczytaj wiersze 6, 10 i 20 z fragmentu do przeczytania.
Co o nich jest powiedziane jest w ka¿dym z tych wierszy?
1
Fakt, który jest powtarzany trzy razy w tym rozdziale pokazuje jak wa¿ne to jest. Kiedy jesteœmy
pos³uszni Bogu, otrzymujemy Jego b³ogos³awieñstwo.
W jaki sposób Bóg okaza³, ¿e Jego moc jest wiêksza ni¿ czarowników egipskich?

2
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Po tym znaku Bo¿ej mocy nast¹pi³a pierwsza plaga - woda w Nilu przemieni³a siê w krew.
Jakie by³y trzy efekty tej plagi?

1
2
3

3

Przeczytaj 2 Moj¿. 8,19 i napisz, co czarownicy powiedzieli faraonowi o tych plagach.
1
Czarownicy rozpoznali Ÿród³o cudów dokonywanych przez Moj¿esza i Aarona. Niew¹tpliwie faraon
zrozumia³ to samo, ale wci¹¿ odmawia³ wypuszczenia Izraelitów. Musimy byæ bardzo ostro¿ni, aby nie
zrobiæ coœ podobnego - odmówiæ us³uchania Boga i umyœlnie pójœæ swoj¹ w³asn¹ drog¹ - poniewa¿ ta
droga prowadzi do nieszczêœcia.
Wpisz z³oty wiersz.

2

Uzupe³nij krzy¿ówkê
Poziomo
1. O tej porze Moj¿esz mia³
pójœæ do faraona. (w. 15)
2. „Pan, Bóg
_________________
pos³a³ mnie”. (16)
3. Laska Aarona __________
laski czarowników. (12)
4. Król Egiptu to inaczej
____________ .
5. Tyle dni up³ynê³o od czasu,
gdy Pan uderzy³ Nil. (w. 25).

8

1

9

7
2

3
6
4
5

Pionowo
6. Kraj, w którym Izraelici byli niewolnikami. (w. 3).
7. Bóg powiedzia³ Moj¿eszowi, ¿e Aaron bêdzie
jego ___________ . (w. 1)
8. By³y zrobione z kamienia lub drewna. (w. 19)
9. Bóg j¹ wyci¹gn¹³. (w. 5)

5
Po pierwszej nadesz³y inne plagi. Czasami faraon przyznawa³ siê do swojego grzechu i zgadza³
siê wypuœciæ Izraelitów. Prosi³ Moj¿esza, aby wstawi³ siê za nim do Boga, aby skoñczy³a siê ta
szczególna plaga. Jednak¿e gdy plaga minê³a wycofywa³ siê z danego s³owa. Wielu ludzi wci¹¿ traktuje
Boga w ten sposób. Wo³aj¹ do Niego, kiedy maj¹ problemy i potrzebuj¹ Jego pomocy, ale zapominaj¹
o Nim, kiedy wszystko jest w porz¹dku.
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Lekcja 4: Moj¿esz – Wyzwoliciel
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 105,36-38 Hebrajczyków 11,25 1 Piotra 1,18-19

Przeczytaj

Z³oty wiersz

2 Moj¿. 11,1-10
12,1-13.21-42
Jan 1,29;
1 Kor. 5,7

Ta dziesi¹ta i ostateczna plaga (kara), opisana we fragmencie do przeczytania, dla Egipcjan by³a
najgorsza i najbardziej niszcz¹ca ze wszystkich. Ale dla Izraelitów, którzy robili dok³adnie to, co Bóg
powiedzia³, oznacza³a uwolnienie z niewoli i pocz¹tek podró¿y do ziemi obiecanej. Dla nas dzisiaj mo¿e
równie¿ mieæ wielkie znaczenie, poniewa¿ Bóg zaplanowa³ to, aby by³o obrazem tego, co Pan Jezus
Chrystus uczyni³ dla nas.
Przeczytaj te dwa z³ote wiersze. W jaki sposób opisany jest Chrystus w ka¿dym z nich?
Jan 1,29

1

1 Koryntian 5,7

1

W którym wierszu z 2 Moj¿. 12 znajdujemy DWA s³owa - ofiara
paschalna?

1

Widzimy wiêc, ¿e Pan Jezus Chrystus jest opisany jako Baranek i jako nasza Pascha i Ofiara. Tak jak
baranek paschalny musia³ byæ bez skazy, tak Pan Jezus by³ bez grzechu. Baranek zosta³ zabity,
pozbawiony ¿ycia a jego krwi¹ pomazano framugi drzwi w ka¿dym z domu Izraelitów. Bóg obieca³
ochroniæ taki dom od niszczyciela - anio³a s¹du. W taki sam sposób Chrystus ofiarowa³ swoje ¿ycie na
krzy¿u i Jego krew by³a przelana. Musimy zastosowaæ to do naszego ¿ycia przez to, ¿e osobiœcie
zaufamy Mu, ¿e nas zbawi. Bóg obieca³ zachowaæ od s¹du tych, którzy zaufali Chrystusowi, ¿e ich
zbawi³. Przeczytaj 1 Piotra 1,18 i 19 i wpisz poni¿ej, jaka cena, wed³ug Piotra, zosta³a zap³acona, aby nas odkupiæ
i wyzwoliæ.

2

LICZBY
W 12 rozdziale 2 Ksiêgi Moj¿eszowej mamy wiele liczb.
Wyjaœnij, co one oznaczaj¹ i w jakim momencie historii pojawiaj¹ siê.
2
(w. 22)
10
(w. 3)
14
(w. 6)
600 000
(w. 37)
430
(w. 40)

5
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S£OWA
Ka¿de z poni¿szych hase³ wymaga odpowiedzi za pomoc¹ jednego s³owa.
Izraelici mieli za zadanie po¿yczyæ od swoich s¹siadów przedmioty zrobione z tych surowców.
1.

2.

Izraelici przygotowali baranka do jedzenia w ten sposób.

go.

Izraelici pomazali tym boki i nadpro¿e drzwi domu.
W ka¿dym domu w Egipcie, gdzie nie by³o to zrobione,
taki cz³owiek umrze.
Izraelici nieœli niekwaszone ciasto na chleb w dzie¿ach na swoich
.
7

Izraelici rozpoczêli swoj¹ podró¿ z tego miejsca. (Wiersz 37)
Z wyró¿nionych liter u³ó¿ s³owo z pierwszej czêœci fragmentu do przeczytania
Jakie to s³owo?

ó

1

Opisz, w jaki sposób to s³owo jest u¿yte w tej historii.

1
Z 2 Moj¿. 12,28 dowiadujemy siê, ¿e Izraelici zrobili to, co Pan przykaza³ Moj¿eszowi i Aaronowi.
Co zrobili chwilê wczeœniej? (w. 12,27b)
1
Izraeli nie tylko zostali bezpiecznie zachowani przed Bo¿ym s¹dem przez krew na framugach drzwi. ale
równie¿ zostali uwolnieni z niewoli egipskiej. Jeœli zaufamy temu, kto umar³ za NAS, i pozwolimy Mu
panowaæ w naszym ¿yciu, On tak¿e i nas uwolni i da nowe ¿ycie. Czy znasz Pana Jezusa jako
osobistego Zbawiciela?
Czy ty zaufa³eœ Mu? Czy ty przyj¹³eœ Jego ofiarê dla siebie? Czy zostaniesz zachowany przed Bo¿ym
s¹dem z powodu twojego grzechu i uwolniony z tej niewoli na zawsze?
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