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Mojżesz



Poznaliśmy już Józefa i jego rodzinę, która
przeprowadziła się do Egiptu,
przygotowanego mądrze przez Józefa na czas
klęski. Naród wybrany żył w Egipcie spokojnie
do czasu śmierci faraona, który cenił rozwagę
i zaangażowanie Józefa. Sytuacja jednak
bardzo się zmieniła, kiedy na tronie zasiadł
inny władca Egiptu. Izraelici stali się
niewolnikami i musieli ciężko pracować przy
różnych budowlach w Egipcie. Pomimo
ciężkiej pracy i prześladowań naród izraelski
rozrastał się i z roku na rok stawał się
liczniejszy. Sytuacja ta tak bardzo niepokoiła
faraona, że pewnego dnia wydał nakaz
zabijania każdego nowonarodzonego
żydowskiego chłopca. Możesz sobie
wyobrazić, jak ta okrutna decyzja wpłynęła
na życie Izraelitów. Każda mama kocha swoje
dzieci i jest w stanie zrobić wszystko, żeby
chronić ich życie. Posłuchaj, na jaki pomysł
wpadła pewna izraelska mama, żeby
uratować swojego synka. Opisane jest to w
drugim rozdziale Księgi Wyjścia.



Pewien człowiek z pokolenia Lewiego
przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z 
tegoż pokolenia.



Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, 
że jest piękny, ukrywała go przez trzy 
miesiące.



A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła 
skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i 
smołą. 



Włożywszy w nią dziecko, umieściła w 
sitowiu na brzegu rzeki.



Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co 
się z nim stanie.



A córka faraona zeszła ku rzece, aby się 
wykąpać, a jej służące przechadzały się nad 
brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę 
pośród sitowia, posłała służącą, aby ją 
przyniosła.



A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko: był to 
płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim 
mówiąc: «Jest on spośród dzieci 
Hebrajczyków».



Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona: 
«Chcesz, a pójdę zawołać ci karmicielkę 
spośród kobiet Hebrajczyków, która by 
wykarmiła ci to dziecko?» «Idź» - powiedziała 
jej córka faraona. Poszła wówczas dziewczyna 
zawołać matkę dziecka.



Córka faraona tak jej powiedziała: «Weź to 
dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za 
to zapłatę». Wówczas kobieta zabrała dziecko 
i wykarmiła je.



Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do 
córki faraona, i był dla niej jak syn. 



Dała mu imię Mojżesz mówiąc: «Bo 
wydobyłam go z wody».



Już wiesz, że tym uratowanym chłopcem był 
Mojżesz. Gdy dojrzał, pewnego razu był 
świadkiem, jak jeden z dozorców egipskich 
znęcał się nad Hebrajczykiem. 



Mojżesz był bardzo wrażliwy i odważny, i 
stanął w obronie swojego rodaka. Niestety, w 
wyniku bójki dozorca stracił życie, a Mojżesz 
w obawie przed konsekwencjami tego 
nieszczęśliwego wypadku musiał uciekać do 
kraju Madian.



a Mojżesz w obawie przed konsekwencjami 
tego nieszczęśliwego wypadku musiał uciekać 
do kraju Madian.



Tam poznał piękną kobietę, która wkrótce 
stała się jego żoną. Mojżesz w nowym kraju 
zajmował się pilnowaniem owiec swojego 
teścia – Jetry.



Pewnego razu Mojżesz zaprowadził swoje 
stado w głąb pustyni niedaleko góry Horeb i 
wtedy był świadkiem niezwykłego zjawiska.



Zobaczył krzew, który płonął, ale się nie 
spalał. Gdy podszedł bliżej krzewu, usłyszał 
tajemniczy głos – głos samego Boga, który 
zlecił Mojżeszowi misję wyprowadzenia 
narodu izraelskiego z Egiptu.



Było to bardzo trudne zadanie. Jednak 
Mojżesz był posłuszny Bogu i razem z 
Aaronem usiłował uprosić u faraona  
pozwolenie na wyjście Hebrajczyków na 
pustynię w celu złożenia ofiary ich Bogu.



Faraon był bardzo uparty i nie chciał spełnić 
tej prośby.



Wtedy Bóg zesłał na Egipt dziesięć plag, które 
skłoniły faraona do zmiany decyzji.

- Zamiana wody w Nilu

- Żaby

- Wszy

- Muchy

- Śmierć bydła

- Wrzody

- Grad

- Szarańcze

- Ciemność

- Ostatnia to śmierć synów pierworodnych

Po tej pladze faraon zgodził się wypuścić 
Izraelitów.



Kiedy Izraelici znaleźli się na pustyni, faraon 
zorientował się, że prośba o złożenie ofiary 
Bogu na pustyni była tylko pretekstem do 
planowanej ucieczki, i rozpoczął pościg.



Izraelici uciekali przed wojskami faraona. 
Sytuacja stała się dramatyczna, kiedy znaleźli 
się nad brzegiem Morza Czerwonego - z 
jednej strony fale morza, a za plecami 
zbliżające się wojska faraona. Wtedy Mojżesz 
zwrócił się o pomoc do Boga i morze się 
rozstąpiło, a naród wybrany mógł przejść na 
drugą stronę.



Gdy Izraelici znaleźli się już na drugiej stronie, 
fale powróciły na swoje miejsce niszcząc całe 
wojsko faraona. W ten sposób Bóg uratował 
naród wybrany od pewnej śmierci. 



Pomimo wielu cudów i znaków naród 
wybrany w drodze przez pustynię wiele razy 
odwracał się od Boga i narzekał na swój los. 
Bóg jednak zawsze troszczył się o swój lud i 
przychodził im z pomocą, kiedy on powracał 
do Niego. 

Na pustyni, a właściwie na górze Synaj, 
Izraelici otrzymali od Boga niezwykły dar –
dziesięcioro przykazań, które miały pomóc im 
w zachowaniu przyjaźni z Bogiem i z sobą 
nawzajem. 



W Adwencie czekamy na Jezusa, który często 
nazywany jest nowym Mojżeszem. Może 
zastanawia Cię, dlaczego tak jest? Jezus –
nowy Mojżesz wyprowadza nas z naszej 
niewoli, z niewoli naszego grzechu, podobnie 
jak niegdyś Mojżesz wyprowadził swoich 
rodaków z niewoli egipskiej. Jezus – nowy 
Mojżesz – nie tylko przypomina nam prawo 
zawarte w Dekalogu, ale daje nam nowe 
przykazanie, przykazanie miłości. Na naszej 
drodze wiary, która czasami przypomina 
drogę przez pustynię, potrzebujemy Bożego 
prowadzenia, dlatego wołamy – Przyjdź, 
Jezu, przyjdź!



Ciekawostka:
Pragnę pokazać Wam bardzo ciekawą rzeźbę
przedstawiającą Mojżesza. Nie byłoby w nim
nic szczególnego, gdyby nie fakt, że na jego
głowie pojawiły się rogi. Okazuje się, że za
ten „diabelski” detal odpowiedzialny jest św.
Hieronim, autor łacińskiego przekładu
Wulgaty, czyli Biblii z IV wieku. Oryginalny
tekst mówi o Mojżeszu, który powraca z góry
Synaj opromieniony obecnością
Boga. Niestety, św. Hieronim oddał hebr.
słowo qaran (promienieć) jako
łacińskie cornatus (rogaty). Właśnie ta
pomyłka sprawiła, że Mojżesz z rogami
zakorzenił się mocno w ikonografii i pojawił
się w wielu kolejnych przekładach biblii
opartych na Wulgacie.



Zadanie:
Dzisiaj przypomnę sobie treść Dekalogu –
dziesięciorga przykazań i zrobię rachunek 
sumienia. Później zastanowię się, co mógłbym 
zmienić w swoim życiu, aby jeszcze bardziej 
podobać się Bogu. 

Konkurs:

1. Jak nazywał się namiot, w którym 
Mojżesz, przechowywał Arkę 
Przymierza? Odpowiedź jest w 33 
rozdziale Księgi Wyjścia, wers 7.

Wj 33, 7

2. Co znajdowało się w Arce Przymierza 
oprócz kamiennych tablic z dekalogiem?

Odpowiedź prześlij na:

roratyantoni@gmail.com


