
Odpowiedzi: 
  

3. Bóg i Wieczność są poza chronologicznym czasem  
  
4. Mojżesz był wychowany w wolności.  
  
5. Mojżesz otrzymał doskonale wyksztalcenie na dworze faraona. 
  
7. Powołanie jest słuchaniem głosu Boga i podążaniem za nim. Jest to ciągły 
proces rozeznawania, kształtowania i używania talentów i darów Bożych na 
służbę Bogu i innym.  
Powołanie jest odpowiedzią na przykazanie które dał Bóg pierwszym ludziom 
(które można znaleźć na pierwszych stronach Biblii w Księdze Rodzaju 1:28); 
>Bóg im pobłogosławił, mówiąc do nich:„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 
abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną..”<* 
 
*Czynić sobie ziemię poddaną – znaczy kontynuować dzieło stworzenia, tworzyć, 
pracować, aby ciągle „tworzona” ziemia „służyła” ludziom. 
  
Bóg wyposaża każdego człowieka w talenty, dary aby kontynuował jego dzieło 
stworzenia.  
Nasza praca ma dwa cele: 
 
I. Rozeznanie i kształtowanie  talentów, darów, które dał nam Bóg (miłość do 

Boga i do siebie ze względu na wartości jakie mamy w Bogu)  
II. Służba Bogu i ludziom (miłość do Boga i do bliźniego – kontynuacja dzieła 
stworzenia) 
 
8.Niewolnictwo jest nielegalne w dzisiejszych czasach. Możemy natomiast 

powiedzieć ze istnieją osoby “zniewolone”, które nie potrafią się troszczyć o 

siebie, innych i Boga, które zaniedbują swoje obowiązki oraz budowanie relacji z 

Bogiem i rodzina, które spędzają zbyt dużo czasu przed telewizorem, serfując 

internet, grając w gry komputerowe… 

10. Bóg mu odpowiedział:   

Ja będę z tobą 

To Bóg daje dar mowy, usta oraz wszystko czego Mojżesz może potrzebować 

Bóg pośle Aarona (innych by go wsparli w potrzebie) 

  

11. Ciągły dialog z Bogiem (modlitwa) pomaga nam mieć pewność siebie w Bogu, 

w opieraniu się na Jego ciągłej obecności, na Jego darach oraz na pomocy innych 

ludzi. 

  

 

Powołanie 
Słuchanie głosu Boga – Dialog z Bogiem  
  

 
Wyj 3: 1-15 

Narrator: Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, zaprowadził 

pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. 

Wtedy  ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka 

krzewu. Mojżesz widział jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od 

niego. Zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: 

Bóg: Mojżeszu! Mojżeszu!  

Mojżesz: Oto jestem  

Bóg: Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na 

którym stoisz jest ziemia święta. 
 

1. Jak myślisz, dlaczego Bóg poprosił Mojżesza by zdjął sandały? 

2. My nie zdejmujemy naszych butów kiedy modlimy się w domu 

lub w kościele. Jaką postawę powinniśmy przyjąć kiedy 

rozmawiamy z Bogiem? 

 

Bóg: Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, 

Bogiem Jakuba. 

  

3. Abraham żył  700 lat przed Mojżeszem. Bóg powiedział „Jestem 

Bogiem…”  Czy Bóg nie powinien powiedzieć “Byłem Bogiem 

Abrahama, Izaaka I Jakuba”? Jak myślisz, dlaczego Bóg powiedział 

“Jestem”?  

 

Bóg: Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i 

nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam wiec jego 

uciemiężenie. 

 

 



Bóg: Zstąpiłem aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej 

ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w 

mleko i miód. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i 

wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu.  

Narrator: A Mojżesz odrzekł Bogu:  
  
Mojżesz: Kimże ja jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić 
Izraelitów z Egiptu? 
  
4. Jak myślisz, dlaczego Bóg wybrał Mojżesza aby wyprowadził 
naród Izraela z niewoli ? W jakie talenty, dary Bóg wyposażył 
Mojżesza? 
  
5. Jak były one kształtowane? 
  
6. W jakie talenty wyposażył cię Bóg? Kim chciałbyś zostać kiedy 
dorośniesz? 
  
 Jak rozwijasz swoje talenty? Czy uczysz się rzetelnie w szkole i w 
domu?   
  
Jak myślisz co by Bóg powiedział do ciebie gdybyś spotkał/spotkała 
go pod postacią Płonącego Krzewu? 
  
7. Czym jest “powołanie”? 
  
8. Co to jest niewola? Czy znasz jakiś “niewolników”? 
  
Narrator: A On powiedział:  
Bóg: Ja będę z Toba 
Mojżesz:  Lecz gdy mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im 
mam powiedzieć?   
  
Bóg: JESTEM, KTORY JESTEM.  
Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was.  

Mojżesz: Wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny, od wczoraj i 

przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi. 

Ociężały usta moje i język mój zesztywniał. 
  
Bóg: Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, 
widzącym albo niewidomym, czyż nie Ja, Pan?  Przeto idź, a Ja 
będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić 
Księga Wyjścia 4: 10-17 

 

Narrator: Lecz Mojżesz rzekł:   

  
Mojżesz: Wybacz, Panie, ale poślij kogo innego. *  
  

Narrator: I rozgniewał się Pan na Mojżesza, mówiąc:  

  
Bóg: Czyż nie masz brata twego Aarona, lewity? Wiem, że on ma 

łatwość przemawiania. Ty będziesz mówił do niego i przekażesz te 

słowa w jego usta. 

Ja zaś będę przy ustach twoich i jego, i pouczę was, co winniście 

czynić. Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu, on będzie dla 

ciebie ustami, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę tę weź 

do ręki, bo nią masz dokonać znaków 

 

 9. Mojżesz kilkakrotnie prosił by Bóg posłał kogoś innego. Jak 
myślisz dlaczego? 
  
10. Mojżesz wątpił w swoje możliwości rozmawiania z 
faraonem. 
  
Co mu odpowiedział Bóg?  
 
Czy ty tez wątpisz w swoje możliwości?  
  
11. Czy znasz przepis na pewność siebie? 

http://www.usccb.org/bible/exodus/4#02004013-1

