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Kiedy Bóg wyrwał Izraelitów z 
Egiptu, Mojżesz poprowadził lud w 
uwielbieniu.  Napisał pieśń 
uwielbienia.  „Zaśpiewam pieśń 
PANU, bo odniósł wielkie 
zwycięstwo.”  Mojżesz śpiewał o 
wszystkich wielkich dziełach, 
których Bóg dokonał dla Izraela. 



Po trzech dniach na pustyni 
spragniony lud znalazł staw.  Nie 
mogli jednak pić z niego wody, 
ponieważ była gorzka. 



Zamiast się pomodlić, ludzie 
zaczęli narzekać.  Bóg był pełen 
dobroci.  Sprawił, że woda stała 
się dobra do picia. 



                                                     Ludzie narzekali  
prawie na wszystko.  „W Egipcie mieliśmy jedzenie.  
Na pustyni umrzemy z głodu,” krzyczeli.  Tego  
wieczoru Bóg zesłał im ptaki zwane przepiórkami.   
Ludzie bez problemu mogli je wyłapać. 



Następnego poranka Bóg zesłał im mannę.  Był to 
pewien rodzaj chleba, który smakował jak wafel z  

miodem.  Każdego poranka 
 manna leżała na ziemi, aby 

                                  można było ją zebrać. 
 
 

  W ten sposób 
                                                        Bóg karmił 

                                                     Swój lud 
                                                         na pustyni.  



Ludzie mieli ufać Bogu, że każdego dnia będzie im 
zsyłać świeży pokarm.  Niektórzy z nich zbierali 
zapasy manny wbrew Bożemu ostrzeżeniu, że w 
ciągu nocy to wszytko się zepsuje. 



I tak się stało- manna z poprzedniego dnia była 
pełna robaków- - za wyjątkiem dnia Szabatu.  W ten 
wyjątkowy siódmy dzień ludzie mieli odpocząć i jeść 
mannę z poprzedniego dnia. 



Bóg dobrze opiekował się 
Izraelitami na pustyni. 

             Dawał im wodę i 
 jedzenie — oraz 

 chronił przed 
 wrogami. 



     Kiedy zaatakowali ich     
       Amalekici, Izrael wygrywał  
           wszystkie bitwy tak 

       długo, jak Mojżesz 
 trzymał podniesioną 

                   w górze laskę 
             Bożą. 



Bóg powiedział do Izraelitów, „Jeśli będziecie 
słuchać Mojego głosu, będziecie Moim wyjątkowym 
ludem.”  „Uczynimy wszystko, co powiedział Bóg,” 
odpowiedział lud Mojżeszowi.  Dotarli do podnóża 
góry Synaj i czekali, aż Mojżesz wróci ze  
spotkania z Bogiem. 



Mojżesz był 
na górze z 
Bogiem przez 
czterdzieści 
dni.  Bóg 
wypisał 
Dziesięcioro 
Przykazań na 
dwóch 
kamiennych 
tablicach.  
Przekazał 
Mojżeszowi, 
jak ma żyć 
jego lud. 



1. „Nie będziesz miał 
żadnych bogów 
przede mną.” 

2. „Nie będziesz 
czynił i kłaniał się 
rzeźbom i 
obrazom.”  

3. „Nie używaj 
imienia PANA na 
daremno.”  

4. „Pamiętaj, abyś 
święcił dzień 
Szabatu.” 

5. „Czcij swojego 
ojca i matkę.” 



6. „Nie zabijaj.”  

7. „Nie cudzołóż.”  

8. „Nie kradnij.”  

9. „Nie kłam.”  

10. „Nie pragnij  
     cudzej  
     własności.” 



Kiedy Mojżesz był z 
Bogiem na górze Synaj, 
Izraelici zrobili coś 
okropnego.  Kazali 
Aaronowi wykonać 
złotego cielca – 
oddawali cześć jemu 
zamiast Bogu.  Bóg się 
rozgniewał.  Podobnie 
jak Mojżesz. 



Kiedy Mojżesz 
zobaczył cielca i 
tańczących ludzi, 
rozbił kamienne 
tablice.  Wściekły 
Mojżesz zniszczył 
złotego bożka.  Zabił 
złych ludzi, którzy 
oddawali mu cześć. 



Bóg wymienił kamienne  
tablice.  Kazał Mojżeszowi 
zbudować Przybytek – duży  
namiot, a wokół niego płot-  
gdzie Bóg mógł przebywać ze 
Swoim ludem.  Tam mieli oddawać 
Mu cześć.  Słup obłoku i ognia 
pokazywał ludowi, że Bóg był 
obecny wśród nich. 



Kiedy zbliżyli się do Kanaanu, Mojżesz wysłał 
dwunastu szpiegów, żeby obejrzeli ziemię obiecaną 
im przez Boga. 



Wysłannicy zgodnie stwierdzili, że ziemia była 
piękna!  Ale tylko dwóch z nich, Jozue i Kaleb, 
wierzyli, że z Bożą pomocą można zdobyć tę 
ziemię. 



Pozostałych dziesięciu  
szpiegów bało się silnych 
fortecy oraz mieszkających 
tam olbrzymów.  „Nie  
damy rady podbić  
tej ziemi,”  
biadolili.   
 
 
Zapomnieli  
o wszystkich  
wielkich dziełach, które  
Bóg uczynił dla Izraela,  
aby ich wyrwać z Egiptu. 



Lud podzielił obawy małowiernych dziesięciu 
szpiegów.  Ludzie zaczęli płakać i przygotowywać 
się do powrotu do Egiptu.  Chcieli nawet zabić 
Mojżesza! 



Bóg uratował życie Mojżesza.  Potem powiedział 
do ludu, „Przez czterdzieści lat będziecie błąkać 
się po pustkowiu.  Tylko Kaleb, Jozue i wasze 
dzieci przeżyją, aby wkroczyć do ziemi, którą  
wzgardziliście.” 



Czterdzieści Lat 
 

Opowieść z Bożego Słowa, Biblii  
 

na podstawie  
 

II Mojż. 15 - IV Mojż. 14 

„Wykład słów Twoich oświeca.” 
Psalm 119:30 



Koniec 



Ta biblijna historia mówi o naszym cudownym Bogu.  On nas 
stworzył i pragnie, abyśmy Go poznawali. 

 
Bóg wie, że robimy złe rzeczy i nazywa je grzechem.   

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał nas tak bardzo, że 
posłał Swojego Syna, Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 

ukarany za nasze grzechy.  Potem Jezus powrócił do życia i 
wrócił do domu do Nieba!  Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz 
Go o przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi!  Przyjdzie i 
zamieszka w tobie teraz, a ty będziesz żył z Nim na zawsze.  

 
Jeżeli chcesz odwrócić się od swoich grzechów,  

powiedz Bogu tak:  
Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, a teraz znowu 
żyje.  Proszę, przyjdź do mojego życia, przebacz mi moje 
grzechy, tak żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 

pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą na zawsze.  Pomóż 
mi żyć dla Ciebie jako Twoje dziecko.  Amen. 

 
Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z Bogiem!    Jan 3:16 
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