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Lekcja 1: Moj¿esz –
Przez Morze Czerwone.

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
2 Moj¿ 15,1-21 Psalm 106,7-9 Hebr. 11,24-29

2 Moj¿. 13,17-22
14,1-31

Z³oty wiersz

2 Moj¿. 14,13

Izraelici do chwili wyjœcia mieszkali w Egipcie przez 430 lat. (2 Moj¿. 12,40 i 41). Moj¿esz
wyprowadzi³ ich z Egiptu w noc Paschy. ale nie jest to koniec historii. W rzeczywistoœci by³ to pocz¹tek
epoki w ¿yciu Izraelitów, ale ich problemy jeszcze siê nie skoñczy³y. Uciekli z niewoli Egipskiej lecz
ich dawni nadzorcy nie dali za wygran¹ zbyt ³atwo.
Tak samo jest, gdy uwierzymy w Pana Jezusa. Zaczynamy nowe ¿ycie pod panowaniem nowego
Mistrza, Pana Jezusa. Ale szatan nie daje za wygran¹ zbyt ³atwo. Chce nas z powrotem wci¹gn¹æ w
stary sposób ¿ycia ale z Bo¿¹ pomoc¹ mo¿emy osi¹gn¹æ zwyciêstwo. Bóg nie prowadzi³ Izraelitów do
Ziemi Obiecanej najkrótsz¹ drog¹, bo prowadzi³a ona przez ziemie wrogo nastawionego narodu.
1

Jak nazywa³ siê ten naród?
W których wierszach z rozdzia³u 14 Bóg powiedzia³, ¿e
Egipcjanie poznali, ¿e On jest Panem, przez to, co zrobi³?
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Wiersze

2

W Uk³adance literowej zakreœl odpowiedzi na poni¿sze
has³a.
Moj¿esz zabra³ koœci tego cz³owieka ze sob¹. ..................
Miejsce pierwszego postoju Izraelitów. .................. .
W dzieñ Pan szed³ przed nimi w s³upie ......................
a noc¹ w s³upie .................... .
Nazwy geograficzne wspomniane w 2 Moj¿. 14,2.
................................. , .....................................,
i .................................... .

9
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Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, dlaczego faraon zdecydowa³ œcigaæ Izraelitów.

2
Izraelici pope³nili wielki b³¹d, kiedy zaczêli
panikowaæ a przestali ufaæ Bogu, który ich
prowadzi³. Patrzyli z przera¿eniem na
przybli¿aj¹ce siê szybko wozy i jeŸdŸców.
Zapomnieli ca³kowicie, co Bóg ju¿ dla nich
zrobi³. Byli przekonani, ¿e s¹ o krok od œmierci.
Zwrócili siê do Moj¿esza i obwiniali go
o spowodowanie niebezpieczeñstwa, które siê
zbli¿a³o.
Jak czêsto jesteœmy winni takich pomy³ek, kiedy
w¹tpimy w opiekê Pana i zapominamy o
wszystkim, co On dla nas zrobi³. Myœlimy, ¿e nie
ma wyjœcia z danej sytuacji lub problemu i
rozgl¹damy siê dooko³a, aby kogoœ obwiniæ.
Co Moj¿esz w z³otym wierszu poleci³ zrobiæ ludowi izraelskiemu?

2
Co Bóg poleci³ zrobiæ Moj¿eszowi?
1
Moj¿esz powiedzia³ im, ¿e Pan bêdzie walczy³ za nich.
W którym z wierszy Egipcjanie zrozumieli, ¿e to prawda?

Wiersz

1

Przy koñcu rozdzia³u czytamy, ¿e wszyscy Egipcjanie, którzy œcigali Izraelitów potopili siê, a wszyscy
Izraelici przeszli bezpiecznie przez Morze Czerwone.
Jaka by³a reakcja Izraelitów, gdy ujrzeli martwe cia³a Egipcjan?

2
Bóg chce, abyœmy zdawali sobie sprawê, ¿e jeœli nale¿ymy do Niego, On u¿yje swojej mocy, aby nam pomóc, kiedy
jesteœmy w k³opotach. Nie wolno nam siê zamartwiaæ, poniewa¿ mo¿emy liczyæ na Jego obecnoœæ i pomoc.
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Lekcja 2: Moj¿esz –
Na górze Synaj

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Izaj. 6,1-8

Mat. 22,35-40

Rzym. 3,19 i 20

Jak. 2,8-13

Z³oty wiersz

2 Moj¿. 19,1-25
20,1-21
2 Moj¿. 19,5 i 20,20

Pierwsze trzy miesi¹ce wolnoœci Izraelitów by³y z pewnoœci¹ pe³ne wydarzeñ. Pierwszym z takich wydarzeñ by³o
przejœcie przez Morze Czerwone i œmieræ armii egipskiej. Moj¿esz wraz z ludem izraelskim zaœpiewali wtedy
Bogu pieœñ chwa³y i dziêkczynienia; potem poszli dalej. Przez trzy dni szli po pustyni i nie znaleŸli wody. Gdy
w koñcu przyszli do miejscowoœci Mara, woda by³a gorzka i nie mo¿na jej by³o piæ. Bóg ponownie dokona³ cudu
przez Moj¿esza i sprawi³, ¿e woda sta³a siê s³odka. Da³ ich równie¿ jedzenie na pustyni. Potem Amalekici wyszli
naprzeciw Izraelitów, aby z nim walczyæ, lecz Izraelici z Bo¿¹ pomoc¹ zwyciê¿yli ich.
Przechodzimy teraz do bardzo wa¿nego etapu podró¿y, kiedy to Izraelici przyszli do Góry Synaj i Bóg
da³ ludowi Dziesiêæ Przykazañ.
S¹ one w skróconej formie zapisane poni¿ej. U³ó¿ je we w³aœciwej kolejnoœci.
Nie kradnij. Nie zabijaj. Nie bêdziesz mia³ innych bogów obok Mnie. Nie czyñ sobie ¿adnej podobizny,
której oddawa³byœ czeœæ. Nie cudzo³ó¿. Nie nadu¿ywaj imienia Pana. Nie po¿¹daj niczego, co nale¿y
do innych. Pamiêtaj o dniu sabatu, aby go œwiêciæ. Czcij ojca i matkê swoj¹.
Nie mów fa³szywego œwiadectwa.

1.
2.
3.
4.
5.
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9.
10.

5

Przeczytaj Mateusza 22,37-40 i wpisz poni¿ej, które przykazanie Pan Jezus uzna³ za najwiêksze?

2
W pierwszym z³otym wierszu Bóg powiedzia³, ¿e Izrael bêdzie Jego szczególn¹ w³asnoœci¹ spomiêdzy
wszystkich ludów ziemi i Jego wybranym narodem, jeœli Izraelici zrobi¹ dwie rzeczy?
Co to mia³o byæ?

1.
2.

1
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Jaka by³a ich reakcja na Bo¿e ¿¹dania?
1

Uk³adanka
2

Pionowo

3
4

1

6
5

F

1. Wspomniany w tym fragmencie instrument
muzyczny.
2. Na ten dzieñ Izraelici mieli byæ gotowi, bo
Pan mia³ zejœæ na górê. ....................
3. Pan zst¹pi³ na górê w ................... .
4. Ka¿dy, kto by³ w obozie, na odg³os tr¹by
....................... .
5. Pan powiedzia³: Moja jest ca³a ................... .
6. Z góry unosi³ siê ................, poniewa¿ Pan
zst¹pi³ na ni¹ w ogniu.
8

Jaka nazwa geograficzna pojawia siê w poprzek Uk³adanki Literowej? Wpisz poni¿ej, co zgodnie z
fragmentem do przeczytania, tam siê wydarzy³o.

2
Moj¿esz musia³ przygotowaæ ludzi na to szczególne wydarzenie, które mia³o mieæ miejsce trzy dni
póŸniej. Pan mia³ zejœæ na oczach ludzi na Górê Synaj. Nikomu nie wolno by³o dotkn¹æ tej góry. Jeœliby
tak siê sta³o, musieliby umrzeæ. Góra by³a wydzielona jako œwiêta, poniewa¿ Bóg mia³ tam zejœæ. Jego
obecnoœæ sprawi³a, ¿e góra sta³a siê œwiêtym miejscem.
Rankiem trzeciego dnia byli œwiadkami tak wielkich i zdumiewaj¹cych
wydarzeñ, ¿e dr¿eli, bo tak¹ odczuwali bojaŸñ.
Co Moj¿esz powiedzia³ ludowi w drugim z³otym wierszu?

1
„BojaŸñ Pana” oznacza tutaj wielki szacunek dla Boga ze wzglêdu na Jego œwiêtoœæ i moc. Ka¿dy z nas
mo¿e zbyt ³atwo straciæ z oczu, kim jest Bóg. Bóg siê nie zmienia. Pewnego dnia objawi swoj¹ wielk¹
moc i œwiêtoœæ ca³emu œwiatu i ka¿dy siê przed Nim pok³oni. Bóg jednak chce, abyœmy teraz Mu byli
pos³uszni i oddawali Mu czeœæ. Tylko wtedy, gdy zaufamy Panu Jezusowi jako Zbawicielowi mo¿emy
byæ Mu naprawdê pos³uszni i podobaæ siê Jemu.
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Lekcja 3: Moj¿esz –
Przez ogieñ
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
1 Moj¿. 3,1-19
Dz.Ap. 5,1-11
1 Tes 1,9 i 10
1 Jan 5,21

Przeczytaj

Z³oty wiersz

2 Moj¿. 32,1-35

2 Moj¿. 32,26 i 33

W 2 Moj¿eszowej 24 Pan kaza³ Moj¿eszowej przyjœæ do Niego na górê. Bóg chcia³ daæ mu kamienne
tablice, na których by³o wypisane Bo¿e prawo - zakon. Tak wiêc Moj¿esz poszed³ tam z Jozuem,
pozostawiaj¹c lud pod opiek¹ Aarona, Hura i innych przywódców. Kiedy Moj¿esz wszed³ na górê,
przykry³ j¹ ob³ok i chwa³a Pana usiad³a na Górze Synaj. Pan przemawia³ do Moj¿esza z ob³oku.
Moj¿esz przebywa³ na górze czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy. Ludziom czekaj¹cych na dole
wydawa³o siê to zbyt d³ugo.
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA przy poni¿szych zdaniach:
Ludzie powiedzieli, ¿e oni nie wiedz¹, co siê sta³o z Moj¿eszem.
Aaron powiedzia³ im, aby byli cierpliwi.
Ludzie powiedzieli, ¿e chc¹ siê przy³¹czyæ do Moj¿esza, aby uwielbiaæ Boga.
Aaron powiedzia³ im, aby dali mu z³ote kolczyki.
Aaron zrobi³ z³otego cielca.

Poziomo
4. Bóg obieca³ Abrahamowi i jego potomkom, ¿e
bêd¹ liczni jak ..................... niebieskie.
6. Gdy Moj¿esz zszed³ z góry zobaczy³, ¿e lud w
obozie to robi³. ........................
8. Moj¿esz zmiesza³ starte na proch z³oto z
(8a pionowo) ............ i da³ do
(8b poziomo) ................ Izraelitom.
9. Lewici wziêli ze sob¹ ten rodzaj broni. ...............
12.Bóg pos³a³ przed Moj¿eszem i ludem .................,
aby ich prowadzi³.
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8a

5

....................
....................
....................
....................
....................

Pionowo
1. On zrobi³ cielca na ¿¹danie ludu. ..................
2. Przed cielcem postawi³ ...................
3. Cielec by³ zrobiony ze .................. .
5. Bóg obieca³ Abrahamowi, ¿e da im .................. .
7. Moj¿esz ................... cielca w ogniu.
10. Moj¿esz powiedzia³ do ludu: Pope³niliœcie ciê¿ki
...................... .
11.Moj¿esz prosi³ Boga, aby ........................... ich
grzech.
6

Bóg widzia³ i wiedzia³ dok³adnie, co siê sta³o w obozie izraelskim, chocia¿ w tym czasie naucza³
Moj¿esza. Bóg nie jest ograniczony tak jak my. On wie o wszystkim i jest wszêdzie obecny.
Bóg bardzo siê rozgniewa³, bo ludzie u stóp góry ju¿ z³amali Jego prawo. Co Bóg chcia³ najpierw z
nimi zrobiæ?
1
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Ale Moj¿esz wstawi³ siê za ludem i b³aga³ Boga, aby oszczêdzi³ lud.
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI dwa g³ówne argumenty, którymi Moj¿esz przekonywa³ Boga
(w wierszach 11-13) w swoich b³aganiach o mi³osierdzie.

2
Który wiersz mówi, ¿e b³aganie Moj¿esza o mi³osierdzie nie zosta³o bez
odpowiedzi.

Wiersz:

1

Kiedy Moj¿esz zapyta³ Aarona o to co siê sta³o, jak sk³ama³ Aaron?

1
Przy tej okazji ka¿dy cz³owiek musia³ zdecydowaæ, po której jest stronie - po stronie Pana czy
buntowników. I DZISIAJ pytanie Moj¿esza dotyka nas - Kto jest po stronie Pana?
Zakreœl nazwê plemienia, które stanê³o przy Moj¿eszu.
Issachar

Juda

Dan

Lewi

1

Beniamin

Co Moj¿esz zrobi³ z dwoma kamiennymi tablicami, które przyniós³ z góry Synaj?
1

ü

Zaznacz ( ) przy najlepszym wyjaœnieniu postêpowania Moj¿esza.
1. Potkn¹³ siê, gdy schodzi³ z góry.
2. Kamienne tablice by³y zbyt ciê¿kie dla niego.
3. Chcia³ pokazaæ ludziom, ¿e z³amali Bo¿e prawo.
1

4. Pomyœla³, ¿e przykazania by³y niewiele warte.
£amanie Bo¿ego prawa zawsze przynosi KARÊ.
Opisz jeden ze sposobów, w jaki Izraelici zostali ukarani za z³amanie prawa.

1
My tak¿e ³amiemy Bo¿e prawo i zas³ugujemy na Jego karê. Ale jest Dobra Nowina: Pan Jezus poniós³ karê za nasz
grzech, bo umar³ za nasze grzechy. Bóg wzywa nas, abyœmy siê upamiêtali i z³o¿yli w Nim swoj¹ ufnoœæ.
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Lekcja 4: Moj¿esz –
Na pustyni
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Jan 3,14-16
Filip. 2,1-16
1 Jan 3,4-8 i 14-16

Przeczytaj

Z³oty wiersz

4 Moj¿. 21,1-9

Jan 3,14 i 15

4 Moj¿eszowa (Numeri) opowiada nam historiê Izraela, obejmuj¹c¹ prawie czterdzieœci lat od chwili
gdy opuœcili Górê Synaj do czasu przyjœcia do wschodniej granicy ziemi obiecanej przez Boga.
Pokazuje ona jak czêsto Izraelici byli przestraszeni i zniechêceni, kiedy nadchodzi³ ciê¿ki czas i jak
czêsto buntowali siê przeciwko Bogu i Moj¿eszowi. Pokazuje te¿ Bo¿¹ wiernoœæ, ci¹g³¹ opiekê dla
swego ludu pomimo ich s³aboœci i niepos³uszeñstwa i poœwiêcenie Moj¿esza w stosunku do Boga i
Bo¿ego ludu.
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W Rozsypance ukrytych jest osiem wyrazów: s¹ to nazwy
narodów, nazwy geograficznych i imiona ludzi, które
wystêpuj¹ we fragmencie do przeczytania. Czy potrafisz je
znaleŸæ? S¹ one ukryte we wszystkich mo¿liwych
kierunkach. Zakreœl je i wpisz w przygotowanych
miejscach.
1. A ....................................

5. Góra H...........................

2. K ....................................

6. E .....................................

3. I ....................................

7. M .....................................

4. C ....................................

8. E .....................................

Izraelici, po zwyciêstwie nad Kananejczykami, poszli dalej swoj¹ drog¹. Moglibyœmy
oczekiwaæ, ¿e bêd¹ zadowoleni i szczêœliwi, lecz taki nastrój nie trwa³ d³ugo.
Jakie by³o ich nastawienie, kiedy przyszli do Góry Hor?

8

1
Izraelici szemrali przeciwko Bogu i Moj¿eszowi.
Co mówili?

2

Izraelici czêsto szemrali i narzekali.
Przeczytaj Filipian 2,14 i wpisz, jakie powinno byæ chrzeœcijañskie nastawienie.

2

G B10/4

Poprzednio, za ka¿dym razem, Bóg dawa³ Izraelitom wszystko, co potrzebowali, chocia¿ nie by³
zadowolony tym, jak szemrali i narzekali.
Jednak¿e przy tej okazji nie mieli ¿adnego powodu do szemrania i narzekania. Rzeczywiœcie, narzekali
na to, co Bóg da³ im i mówili, ¿e to im nie smakuje.
W jaki sposób Bóg ukara³ Izraelitów tym razem?

1
Wkrótce ludzie zdali sobie sprawê ze swojego grzechu i przyszli do Moj¿esza.
Co mu powiedzieli?

2
Kiedy Moj¿esz siê modli³ do Pana w ich sprawie, Pan powiedzia³ mu, co ma zrobiæ.
Wyjaœnij W£ASNYMI S£OWAMI, co Bóg powiedzia³ Moj¿eszowi, aby zrobi³ i co lud musia³ zrobiæ.

2
Przeczytaj teraz z³ote wiersze. Te wiersze mówi¹ nam, ¿e jak w¹¿ by³ wywy¿szony na pustyni, aby
zbawiæ umieraj¹cych Izraelitów, tak dla naszego zbawienia musia³ byæ „wywy¿szony” ktoœ inny.
Kto musia³ byæ „wywy¿szony” dla naszego zbawienia?
1
Wpisz z³oty wiersz, który to pokazuje.

1
Jeœli Izraelici chcieli byæ uzdrowieni z efektów uk¹szenia wê¿y i chcieli ¿yæ, by³ tylko jeden sposób –
Bo¿y sposób. Jeœli chcemy byæ uzdrowieni z grzechu i mieæ ¿ycie wieczne, jest tylko jeden sposób –
Bo¿y sposób: Uwierzyæ w Pana Jezusa, który umar³ za nas na krzy¿u.
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