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Dziś opowiem wam historię ze Starego  Testamentu, która miała miejsce bardzo dawno temu. 

Abyście ją lepiej zrozumieli przygotowałam dla was mapę. Jak widzicie mamy tu kilka 

pustych miejsc. Będziemy je uzupełniać w trakcie opowiadania.  

    Historia rozpoczyna się kraju, który nazywa się Egipt. To właśnie tam mieszkali Izraelici. 

Początkowo bardzo dobrze im się powodziło. Niestety po śmierci Józefa, który ich tam 

sprowadził, panujący faraon pod wpływem złych ludzi sprawił, że stali się niewolnikami. 

Wykonywali bardzo ciężkie prace, a ich życie było smutne, pozbawione radości oraz 

szczęścia. Izraelici narzekali z tego powodu, w końcu ich wołanie o pomoc dotarło aż do 

samego Boga. Bóg ulitował się nad nimi i powołał jednego człowieka, o którym już wam 

kiedyś opowiadałam. Nazywał się Mojżesz i był wychowankiem córki faraona. 

    Dziś powiemy sobie jak Mojżesz wyprowadził lud Izraelski z Egiptu, opowiemy sobie o 

jego przygodach na pustyni i w jaki sposób dotarł do Ziemi Obiecanej.  

    A zaczęło się tak: kiedy pewnego razu Mojżesz pasł owce obok Bożej góry, która nazywała 

się Horeb, w płonącym krzewie. ukazał mu się anioł Pański, a sam Bóg przemówił do niego. 

Powiedział, że nie podoba Mu się jak Egipcjanie traktują Izraelitów, i że On Bóg wyrwie lud 

z ręki prześladowców i zaprowadzi go do ziemi opływającej w mleko i miód. Mojżesz 

natomiast został wybrany do tego zadania. Początkowo nie chciał się zgodzić, ale w końcu 

powiedział Bogu tak. (Dlatego jeśli Bóg o coś nas prosi, zawsze powinniśmy odpowiedzieć 

tak).  

    Mojżesz wrócił do Egiptu i wraz ze swoim bratem Aaronem poszli do panującego faraona. 

Prosili go, aby wypuścił lud Izraelski z Egiptu. Niestety faraon był upartym człowiekiem i nie 

chciał się na to zgodzić. Dlatego Bóg pokarał jego i cały Egipt plagami. Zaczęło się od 

przemiany wód Nilu i całej wody w Egipcie w krew, potem kolejno żaby, komary i muchy 

pokryły cały kraj nie dając ludziom spokojnie żyć. Kolejną plagą, była śmierć bydła, 

następnie pojawiły się wrzody tym razem u ludzi. Ponieważ w dalszym ciągu Faraon nie 

zgadzał się na wypuszczenie Izraela, spadł ogromy grad, a następnie nawiedziła go szarańcza, 

na koniec zaś zapadła nieprzenikniona ciemność. I tego było mało, dlatego na zakończenie 

Bóg pokarał Egipcjan śmiercią pierworodnych. Dopiero wtedy faraon zgodził się, żeby Izrael 



opuścił jego ziemię. Lud boży przygotował się starannie do wyprawy, wzięli cały swój 

dobytek łącznie ze zwierzętami, gdyż wiedzieli, że już nigdy tutaj nie wrócą.  

    Wyruszyli w nocy prowadzeni przez Mojżesza i jego brata Aarona. Pan zaś czuwał nad 

nimi i przedstawiał się w postaci słupa: ognia w nocy i obłoku w dzień. Szli bardzo długo, aż 

doszli do Morza Czerwonego. Stanęli nad jego brzegiem i zaczęli wołać o pomoc do Pana. 

Okazało się bowiem, że faraon wysłał za nimi swoich wojowników, żeby ich zawrócić z 

powrotem. Mojżesz już wcześniej  w razie zagrożenia  mógł czynić cuda mocą Bożą. Jego  

laska pasterska była narzędziem, dzięki któremu dokonywał tego na wyraźne wezwanie Boga. 

Do tej pory korzystał z niej wiele razy, lecz teraz przyszedł moment wielkiej próby, zarówno 

dla ludu- czy zaufają Bogu jak i dla samego Mojżesza-czy da radę pomóc. Dlatego pomodlił 

się krótko prosząc o Bożą radę i niewiele myśląc zrobił to, o co go Bóg poprosił- wyciągnął 

rękę nad morze, w wyniku czego zaczął wiać silny wiatr, tak silny, że morze rozstąpiło się i 

izraelici przeszli przez nie nawet sobie nie mocząc nóg. Niestety Egipcjanie nie mieli tyle 

szczęścia i z woli Boga zostali zatopieni w morzu. Izraelici natomiast odetchnęli z ulgą, po 

raz kolejny zostali uratowani. Bóg wybawił ich z ręki Egiptu. 

    Następnym etapem ich podróży była pustynia. Myślę, że każde z was wie jak wygląda 

pustynia: bardzo dużo, właściwie sam piach, palące słońce, żadnych drzew, no może małe 

krzaczki i nic do picia. Jak w takich warunkach można iść cały dzień? Większość osób 

zadawała sobie pytanie: co my tu robimy, czy przeżyjemy do jutra? Po jakimś czasie pytanie 

to zaczęto zadawać Mojżeszowi. A on swoim zwyczajem z niesłabnącą wiarą modlił się i 

pytał Pana o rozwiązanie. ( nigdy nie powinieneś tracić nadziei, wierząc w Boże rozwiązania- 

najlepsze rozwiązania). I tym razem Bóg pomógł zsyłając swojemu ludowi do jedzenia mannę 

z nieba, którą zbierali codziennie z wyjątkiem świąt. Pewnego dnia sprawił kolejny cud, kiedy 

woda wytrysnęła ze skały, dla  ludzi i bydła, którzy  byli bardzo spragnieni. 

    Po wielu dniach wędrówki doszli do góry, która nazywa się Synaj i rozbili obóz wokół niej. 

Jest to bardzo ważna góra i bardzo ważny etap podróży, dlatego zatrzymamy się na tym 

wydarzeniu trochę dłużej. Właśnie tu, na pustyni wielki i wszechmocny Bóg objawił się 

Izraelowi. A ponieważ zwykli ludzie bali się Pana, myśląc, że umrą kiedy będą z Nim 

rozmawiać, wysłali Mojżesza jako swojego przedstawiciela. Mojżesz wstąpił na górę i słuchał 

słów samego Boga, Który mówił,, … widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom… przywiodłem 

was do siebie. A teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego 

przymierza, będziecie szczególną moją własnością… (II Mojżeszowa 19,4-5). I Bóg zawarł 



przymierze z ludem Izraelskim za pośrednictwem Mojżesza, któremu dał dwie kamienne 

tablice z wypisanymi na niej przykazaniami. Pewnie każde z was zna Dziesięć Przykazań, ale 

dziś nie będziemy o nich więcej mówić, zaznaczę tylko fakt, że one nadal funkcjonują, a 

nawet są podstawą i przepisem na życie każdego chrześcijanina. Ponieważ Mojżesz był na 

górze  bardzo długo bo aż 40 dni bez jedzenia i picia, wszyscy myśleli, że umarł. Poprosili 

zatem jego brata Aarona, o pomoc i razem z nim zebrali złoto i ulali cielca. Kiedy Mojżesz 

wrócił i zobaczył to, bardzo się zdenerwował. Dopiero przyrzekali Bogu posłuszeństwo, a  już 

za parę dni mieli ,,nowego boga’’. Na szczęście sytuacja została szybko opanowana i mogli 

podjąć dalszą wędrówkę ku obiecanej ziemi.  

    Ale jeszcze wcześniej zaczem ponownie wyruszyli, na rozkaz Boga i zgodnie z Jego 

wskazówkami zbudowali przenośny Przybytek dla Pana, Skrzynię Świadectwa i wszystkie 

inne dodatkowe elementy wyposażenia. To właśnie tam miał zamieszkać Bóg Jahwe, który 

obiecał ludowi opiekę, pomoc oraz wszelkie błogosławieństwo. Wyznaczono specjalnych 

ludzi- kapłanów, którzy zajmowali się tylko Przybytkiem oraz składaniem ofiar. A Aarona 

brata Mojżesza wraz z jego synami wyświęcono na sługi Boże, a wszystko zgodnie z wolą 

Pana.  

    Teraz, kiedy Bóg był wśród narodu wybranego, a pokazywał się w formie obłoku lub 

blasku ognia okrywającego Przybytek orszak posuwał się sprawnie do przodu. Były 

oczywiście drobne zatargi, szemrania wśród ludu oraz problemy, lecz to nie przeszkodziło i 

wkrótce dotarli do Kanaanu. Na słowo Pana Mojżesz wybrał po jednej osobie z każdego 

plemienia, a było ich 12 i wysłał na zwiady do ziemi, którą mieli objąć w posiadanie. 

Powrócili po 40 dniach, stanęli przed Mojżeszem, Aaronem i całym ludem i opowiedzieli co 

widzieli. „…ziemia, do której nas wysłałeś… rzeczywiście opływa w mleko i miód… tylko, 

że mocny jest lud… a miasta obwarowane.” (IV księga Mojżeszowa, 13,27-28). I prawie 

wszyscy z wyjątkiem Kaleba i Jozuego, dwóch z dwunastu wywiadowców, zwątpili w swoje 

siły i w to, że zdobędą ziemie, do której doszli. ( pamiętaj Bóg nigdy nie cofa swojego słowa i 

zawsze wywiązuje się z obietnic, dlatego nigdy w Niego nie wątp). Niestety w ten sposób 

zakwestionowali obietnicę Boga, zbuntowali się przeciwko Niemu podnosząc swój głos i 

szemrając. Wtedy ukazała się chwała Pana, który postanowił wytracić niewiernych zarazą. 

Lecz Mojżesz wyprosił u Boga zlitowanie, niestety nie uchronił ich całkowicie od kary.  

    I stało się, sami chcieli, Bóg pokarał ich tym, że nie weszli do Ziemi Obiecanej. Błąkali się 

po pustyni aż 40 lat i kiedy wymarli wszyscy, którzy podnieśli bunt oprócz Kaleba i Jozuego 



dopiero wtedy Bóg pozwolił im na zajęcie obiecanego terytorium. Mojżesz też niestety nie 

mógł wejść, Pan pokazał mu tylko ziemię z góry Abarim, po czym zabrał go do siebie. 

    Jaki wniosek można wyciągnąć z tej historii? Jeśli chcesz dojść do celu, zawsze zapytaj 

Boga czy jest on i Jego celem dla ciebie. Jeśli tak, pamiętaj nigdy nie sprzeciwiaj się woli 

Bożej, obdarz Go pełnym zaufaniem, podążaj za Jego wskazówkami i nie buntuj się, nawet 

jeśli wydaje się to słuszne. Bóg lepiej widzi, ma lepsze rozeznanie, a nas zna lepiej niż my 

sami. Dlatego zdobywanie celów wspólnie z Panem jest łatwe, przyjemne i szybsze niż 

gdybyśmy polegali na sobie. PAMIĘTAJ ZAWSZE POLEGAJ TYLKO NA BOGU ON 

ZNA TWOJE POTRZEBY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRA DYDAKTYCZNA 

 

Gra planszowa powiązana z tematem opowiadania. Aby utrwalić ważne wydarzenia dzieci 

będą odpowiadać na pytania dotyczące wysłuchanej historii. Każde dziecko ma 1 pionka, grę 

zaczyna to, które wyrzuci największą liczbę oczek. Jeśli trafimy na pytanie, mamy 3 

możliwości: odpowiedź poprawna daje nam bonus w postaci ruchu o 2 pola do przodu; jeśli 

nie odpowiadamy- oddajemy szansę innemu dziecku, zostajemy na tym samym polu; 

natomiast przy niepoprawnej odpowiedzi cofamy się o 3 pola w tył. Zwycięża osoba, która 

pierwsza dotrze do mety. Pytania z * są pytaniami dodatkowymi i trudniejszymi, za poprawną 

odpowiedź dziecko dostaje szansę na dodatkowy rzut kostką, błędna odpowiedź , nie pociąga 

za sobą żadnych konsekwencji. Na zakończenie każde dziecko dzieli się swoimi 

przemyśleniami dotyczącymi wysłuchanej historii. 

 

PYTANIA 

 

2.  Kto ukazał się Mojżeszowi w płonącym krzaku? 

5. Czym zajmował się Mojżesz, kiedy Bóg go powołał? 

7. Do czego Bóg powołał Mojżesza? 

8. Gdzie mieszkał Izrael? 

10. Kogo i dlaczego Mojżesz prosił o wypuszczenie z Egiptu? 

13. Co spotkało faraona, kiedy nie chciał się zgodzić na wypuszczenie Izraela? 

15. czy potrafisz wymienić plagi egipskie? 

18. Kto prowadził lud ? 

19. W jaki sposób wszyscy przeszli przez Może Czerwone? 

22. Kto gonił Izraela i co się z nim stało? 

25.Czym ludzie żywili się na pustyni? 



28. Jak nazywała się góra, gdzie objawił się Bóg? 

29. Ile dni Mojżesz przebywał na górze Synaj? 

31. Co otrzymał Mojżesz od Boga? 

33. Ile mamy przykazań? *Czy potrafisz je wymienić? 

36. Co zrobili Izraelici dla Boga przed dalszą wędrówką? 

38. Ile  osób Mojżesz wysłał na zwiady do Kanaanu? 

41. Dlaczego lud się wzburzył po powrocie wysłanników? * Kto został wierny Bogu i nie 

buntował się? 

43. Jaka kara spotkała Izrael za bunt przeciw Bogu? 

44. Kiedy weszli do Ziemi Obiecanej? *Jak długo trwała wędrówka po pustyni? 

45. Kto spośród ludu wychodzącego z Egiptu wszedł do Ziemi Obiecanej? 

48. Jak sobie wyobrażasz Ziemię Obiecaną? 

50. Meta. *O czym należy pamiętać wybierając się w podróż do wyznaczonego celu? 

 

 

 

     

 

 

     


