
Przegląd Starego Testamentu



Po wyjściu z Egiptu, Bóg szedł przed Izraelem w dzień w słupie obłoku.



A w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą.



Serce faraon znowu została zatwardziałe. Wraz z wojskiem zaczął ścigać 

Izraelitów. 



Gdy Izraelici zobaczyli armię Faraona przestraszyli się. Wówczas rzekł Mojżesz: 

„Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana.”



Bóg powiedział do Mojżesza: „Podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę nad morze, 

i rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie.” 



Gdy ścigający Egipcjanie wjechali do rozstąpionego morza, 

wtedy zostali pochłonięci przez opadającą wodę. 



Izraelici cieszyli się i wielbili Boga za to, 

że uratował ich życie przed Egipcjanami.



Na pustyni znaleźli wodę, ale była gorzka. Więc uczynił ją słodką. 



Na pustyni Bóg zaopatrywał ich w mięso 

w coś w rodzaju chleba, zwanego manną. 



Ale Izraelici często narzekali mówiąc:

„Dlaczego wyprowadziłeś nas na pustynię, czy po to abyśmy umarli?” 



Bóg powiedział do Mojżesza, aby uderzył laską w skałę to woda popłynie. 

I tak się stało i ludzie mieli co pić.



Podczas walki z wrogiem Mojżesz modlił się z wyciągniętymi rękami. 



Gdy ręce Mojżesza osłabły, to przyjaciele podtrzymywali jego ręce. 

W tym czasie Jozue z wojskiem walczył z przeciwnikiem. 



Maszerując przybyli na pustynię Synaj. 



Rozbili namioty naprzeciw góry Synaj. 



Mojżesz wszedł na górę. Wtedy Bóg rzekł: „Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu 

mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością.”



Pan zstąpił na górę Synaj w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca,

i cała góra bardzo się trzęsła.



Gdy Pan był na szczycie góry to wezwał Mojżesza by wszedł wyżej. 



Następnie dał Mojżeszowi Dziesięć Przykazań. 



Więc Mojżesz zszedł na dół i przekazał Izraelitom Dziesięć Przykazań. 



Lud słysząc grzmoty i błyskawice rzekł do Mojżesza: „Mów ty z nami, a my 

będziemy cię słuchać! Niech Bóg nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli!”



Mojżesz ponownie wszedł do góry i Bóg pokazał mu, jak zrobić specjalny 

namiot (przybytek) dla Boga wraz z meblami i całym sprzętem.



W tym czasie lud zniecierpliwił się czekaniem 

i zrobili złotego cielca jako obraz Boga. 



Kiedy Mojżesz zszedł z góry i zobaczył bożka to ze złości roztrzaskał tablice 

kamienne z Dziesięcioma Przykazaniami. 



Następnie wziął złotego cielca spalił go w ogniu, starł na proch, r

ozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom.



Bóg rozkazał, aby Mojżesz ponownie przygotował tablicę

na Dziesięć Przykazań. 



Mojżesz napisał Dziesięć Przykazań na tych tablicach. 



Mojżesz nie wiedział, że jego twarz lśniła chwałą Bożą. 



Następnie Mojżesz zabrał się za budowę przybytku 

i ukończył ją po kilku miesiącach. 



Następnie Bóg poprzez Mojżesza powołał kapłanów to służby w Przybytku. 



Raz w roku arcykapłan mógł wejść do miejsca najświętszego w Przybytku. 



Izraelici z Mojżeszem przybyli do Kadesz Barnea. 



Gdy byli blisko Ziemi Obiecanej, Mojżesz wysłał 12 wysłanników, 

po jednym z każdego plemienia. 



Gdy oni powrócili z wyprawy, to powiedzieli ludziom, że tam są olbrzymi. 

Tylko Kaleba i Jozuego to nie zniechęcało. 



Ludzie ponownie skarżyli się Mojżeszowi:

„Dlaczego Bóg przyprowadziłeś nas tutaj, czy po to abyśmy umarli?”



Bóg rozgniewał się na Izraela i powiedział, że Izrael nie wejdzie do Ziemi 

Obiecanej, ale będzie wędrował po pustyni 40 lat. Tylko Jozue i Kaleb wejdą. 



Ludzie ponownie zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: 

„Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli?” 



Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, 

tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. 



Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: „Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw 

Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże.” 



Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; 

wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu.”



Izraelici chodzi po pustyni 40 lat. Wszyscy zmarli oprócz Mojżesza, Jozuego, 

Kaleba oraz ludzi, którzy urodzili się na pustyni. 



Izraelici z Mojżeszem przybyli w okolicę Ziemi Obiecanej. 



Gdy Mojżesz miał 120 powołał Jozuego na nowego lidera, 

który wprowadzi Izraelitów do Ziemi Obiecanej. 



Następnie Mojżesza wszedł na górę Nebo zobaczył 

z daleka Ziemię Obiecana i zmarł. 


