
13. Przymierze na Synaju 
 

Sytuacja egzystencjalna 

 

Gdy kupujemy nowe urządzenie, to zawsze 

dołączona jest do niego instrukcja obsługi, która 

ułatwia użytkowanie tego sprzętu. Zanim 

zaczniemy z niego korzystać, należy zapoznać się 

z taką instrukcją. Pomoże ona wykorzystać 

wszystkie możliwości sprzętu i uniknąć szybkiego 

popsucia. Nawet do leków dołączona jest 

informacja, którą należy przeczytać przed 

zastosowaniem. 

 

 

 

Dla chrześcijanina taką instrukcją życia jest Dekalog. Jego historia 

sięga czasów Mojżesza, który podjął zadanie zlecone mu przez Boga: 

wyprowadził lud z Egiptu i przyprowadził go na pustynię Synaj. Na Synaju 

Pan zawarł przymierze (umowę) z Izraelitami, dając im Dekalog i 

zobowiązując się do szczególnej opieki nad ich narodem. Zobaczmy, gdzie 

znajduje się to miejsce i jak ono wygląda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

Instrukcji obsługi żelazka 

1. Nie zanurzaj żelazka w wodzie.  

2. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest 

wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie. 

3. Ze względów bezpieczeństwa wymianę 

uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić 

autoryzowanemu centrum serwisowemu lub 

odpowiednio wykwalifikowanej osobie. 

4. Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest 

ono podłączone do sieci elektrycznej. 

5. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. 

6. Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego 

gniazdka elektrycznego. 

7. Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy nie jest 

uszkodzony. 

8. Stopa żelazka może być bardzo rozgrzana i 

dotknięcie jej może spowodować poparzenia. 

9. Zawsze korzystaj z żelazka na stabilnej, równej i 

poziomej powierzchni. 

10. Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do 

użytku domowego. 

 

Kliknij: 

 
https://goo.gl/

maps/ySZ7K

ZFWLBrMR

ZbP7 

 

https://goo.gl/maps/ySZ7KZFWLBrMRZbP7
https://goo.gl/maps/ySZ7KZFWLBrMRZbP7
https://goo.gl/maps/ySZ7KZFWLBrMRZbP7
https://goo.gl/maps/ySZ7KZFWLBrMRZbP7


 

W trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu dotarli oni na pustynię Synaj i tam rozbili swój obóz. 

Na leżącej nieopodal górze Pan Bóg zwrócił się do Mojżesza z propozycją przymierza. Obiecał, że będzie 

troszczył się o cały naród izraelski, będzie go chronił i bronił, a w zamian Izraelici będą strzec Jego nakazów. 

Pan Bóg powiedział wówczas:  

«[...] Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną 

moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. [...]». (Wj 19,5)  

Wówczas Pan Bóg przekazał Mojżeszowi i całemu ludowi swoje przykazania, które nazwano 

Dekalogiem oraz wiele innych zasad, którym miał kierować się Naród Wybrany. Mojżesz otrzymał też kamienne 

tablice, na których zapisane byłby Boże przykazania. Kiedy jednak pobyt Mojżesza na górze się przedłużał 

ludzie odwrócili się od jedynego Boga i zaczęli czcić bożka, którego posąg zrobili ze złota. Zszedłszy z góry 

Mojżesz i zobaczył, że naród sprzeniewierzył się prawdziwemu Bogu i czci złotego cielca, dlatego wpadł w 

gniew i potłukł tablice, które niósł ze sobą. Dopiero kiedy lud się nawrócił Bóg polecił Mojżeszowi zrobić nowe 

tablice, wypisać na nich takie same słowa i wstąpić na gorę Synaj. Wówczas Pan Bóg powiedział:  

„Oto Ja zawieram przymierze wobec całego ludu twego i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych 

narodów, i ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które Ja uczynię z tobą, są straszne. Przestrzegaj 

tego, co Ja dzisiaj tobie rozkazuję… (Wj 34,10–11a). W ten sposób przymierze zostało odnowione. Izraelczycy 

zobowiązali się do przestrzegania Bożych przykazań a Pan Bóg obiecał, że weźmie ich w swoją szczególną opiekę.  



Zadanie – Na podstawie powyższego tekstu uzupełnij tabelę. 

 

 

 

Słowo „Dekalog” dosłownie oznacza „dziesięć słów” i odnosi się do dziesięciu przykazań, które przekazał 

Bóg Mojżeszowi na górze Synaj. Trzy pierwsze przykazania przypominają o obowiązku miłowania Boga, a 

pozostałych siedem o konieczności obdarowania miłością człowieka.  

Dekalog jest podsumowaniem przymierza zawartego przez Boga z ludźmi. Kamienne tablice z tekstem 

Dekalogu były przechowywane w Arce Przymierza. Ich treść stanowiła fundament prawa Izraela. Te przykazania 

to także podstawowe zasady postępowania chrześcijan. Są 

fundamentem wszelkich praw i norm etycznych, uniwersalnych dla 

każdej epoki. Mimo że powstały wiele lat temu, są nadal aktualne. 

Zapis Dekalogu znajduje się w dwóch miejscach Starego Testamentu: 

w Księdze Wyjścia (20, 2–17) oraz w Księdze Powtórzonego Prawa (5, 

6–21). Różnice przedstawia tabela w podręczniku. 

Wersja katechizmowa – ta, której się uczymy, jest krótka i łatwa 

do zapamiętania, jej celem jest przekazanie prawdy objawionej w 

sposób najbardziej przystępny dla człowieka. 

 

 

 

Zapamiętaj! 

W czasie 

wędrówki Izraelitów z 

Egiptu do Ziemi 

Obiecanej na pustyni 

Synaj Pan Bóg zawarł 

z nimi przymierze. 

Obiecał, że Izrael będzie Jego ludem wybranym 

i będzie się nim opiekował. Przez Mojżesza 

przekazał narodowi Dekalog i zobowiązał do 

jego przestrzegania. Przymierze to jest 

zapowiedzią Nowego Przymierza, jakie Pan Bóg 

zawarł z ludźmi przez swojego Syna Jezusa 

Chrystusa. 

Strony Przymierza

Czas (kiedy?)

Miejsce (gdzie?)

Spoósb (jak?)

Podsumowanie: 

 
Kliknij: 

https://learningapps

.org/view3191862 

 

Dekalog wg Katechizmu Kościoła Katolickiego; 

Wydawnictwo Pallottinum - Poznań 1994 

 

1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.  

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego 

nadaremno.  

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.  

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.  

5. Nie zabijaj.  

6. Nie cudzołóż.  

7. Nie kradnij.  

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu 

swemu.  

9. Nie pożądaj żony bliźniego twego,  

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.  

 

https://learningapps.org/view3191862
https://learningapps.org/view3191862
https://learningapps.org/view11422057
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLw6Hy51bDG8GbBG-WXapGAkeYPuk8OVCn


Zadanie domowe – W dowolnym czasie posłuchaj piosenek inspirowanych poszczególnymi przykazaniami 

dekalogu. 

1. Andrzej Lampert - Psalm 63  

 

2. Michael Patrick Kelly - Holy 

 

3. Observa diem sabbati 

 

4.Honor Your Father and Your 

Mother 

 

5. Piotr Łukaszewski – You shall 

not kill 

 

6. Levi Sakala feat. Fr. Stan 

Fortuna - Aikona 

 

7. Luxtorpeda - SIÓDME 

  

8. Fr Stan Fortuna – 8 

 

9. Kelvin Grant – In My Father's 

House 

 

Przykazanie miłości 

 
 

 

Modlitwa – Modlitwa św. 

Franciszka z Asyżu 

Panie, uczyń mnie narzędziem 

Twego pokoju. 

Tam, gdzie nienawiść - pozwól 

mi siać miłość, 

gdzie krzywda - przebaczenie, 

gdzie zwątpienie - wiarę, 

gdzie rozpacz - nadzieję, 

gdzie mrok - światło, 

tam gdzie smutek - radość. 

Spraw, Panie, abym nie tyle 

szukał pociechy, 

ile pociechę dawał; 

nie tyle szukał zrozumienia, co 

rozumiał 

nie tyle był kochany, ile kochał. 

Albowiem dając - otrzymujemy, 

przebaczając - zyskujemy 

przebaczenie, 

a umierając - rodzimy się do 

życia wiecznego. 
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