
Przegląd Starego Testamentu



Około 400 lat po śmierci Józefa, sytuacja w Egipcie się zmieniła.

Izraelici stali się niewolnikami Egipcjan. 



Faraon był zaniepokojony faktem, że Izraelitów było aż dwa miliony. 



Dlatego rozkazał, aby zabić każdego narodzonego chłopca.



Jedna rodzina chcąc uratować syna wsadziła go do koszyka

i ukryła w rzece Nil. Niemowlę zostało znalezione przez córkę Faraona. 



Egipska księżniczka dała mu imię Mojżesz. 



Następnie zatrudniła kobietę do karmienia chłopca, 

nie wiedząc, że to matka Mojżesza. 



Mojżesz został wysoce obeznany i wytrenowany w kulturze Egipskiej.



Uzyskał najwyższy poziom edukacji. 



Mojżesz miał 40 lat. 

Pewnego dnia zobaczył jak Egipcjanin bezlitośnie bije Izraelitę. 



Stanął w jego obronie i zabił Egipcjanina.



Następnego dnia, Mojżesz zobaczył jak dwóch Izraelitów się kłóci.

Postanowił przerwać ich sprzeczkę.



Wówczas usłyszał: „Czy ty chcesz mnie również zabić?” 



Gdy Faraon usłyszał o czynie Mojżesza to chciał go zabić. 

Lecz Mojżesz uciekł na pustynię. 



Dotarł do Midianitów i tam stanął w obronie pasterek, 

które chciały napoić swą trzodę. 



Ojciec ich dał Mojżeszowi pracę, jako pasterz. 

Po jakimś czasie Mojżesz poślubił jedną z jego córek. 



Minęło 40 lat. 

Pewnego dnia Mojżesz zobaczył płonący krzak, który nie spłonął. 



Bóg przemówił z krzewu: 

„Znam cierpienie Izraela. Zstąpiłem by wyrwać mój lud z ręki Egiptu.” 



„Posyłam cię do Faraona, abyś uwolnił mój lud z Egiptu. 

Mojżeszu, rzuć twą laskę na ziemię.”



Mojżesz uczynił to i laska zamieniła się w węża. 



Bóg dał mu następny znak. Wkładanie i wyjmowanie ręki pod ubranie 

sprawiało pojawianie się i znikanie trądu. 



Ponieważ Mojżesz się jąkał, więc Bóg powiedział:

„Aaron, twój brat będzie mówił za ciebie.”



W wieku 80 lat Mojżesz wziął swą żonę i dwóch synów i poszli do Egiptu. 



Gdy Mojżesz spotkał Aarona, opowiedział mu o wszystkim. 



Następnie Aaron powiedział to wszystko do Izraelitów, egipskich niewolników. 



Mojżesz i Aaron poszli do Faraona i powiedzieli:

„Faraonie, tak mówi Pan Bóg Izraela: Wypuść mój lud.” 



Aaron rzucił laskę, która zamieniła się w węża. 

Magowie faraona zrobili podobnie. Jednak wąż Aarona połknął węże magów. 



Serce faraona było zatwardziałe i nie chciał wypuścić Bożego ludu. 



Więc Mojżesz zamienił wodę w krew. Magowie zrobili podobnie. 



Następnie Bóg poprzez Mojżesza zesłał żaby. 

Magowie znowu zrobili podobnie. 



Potem Bóg zesłał komary na Egipt. 

Magowie nie potrafili tego uczynić i powiedzieli: „To musi być palec Boga.”



Bóg zesłał muchy, ale faraon znów zatwardził swe serce

i nie wypuścił Izraela na wolność. 



Potem Bóg zesłał: pomór wśród bydła, wrzody, grad, szarańczę

i ciemność przez trzy dni. 



Faraon w zatwardziałości odpowiedział: 

„Jeśli jeszcze raz tu przyjdziesz, to cię zabiję!” 



Bóg powiedział do Mojżesza:

„Ześlę jeszcze jedną plagę, po której faraon wypuści mój lud.”



„O północy przejdzie anioł śmierci, 

który zabije pierworodnych w każdej rodzinie.” 



Ale, jeśli krew baranka będzie na drzwiach domu, 

to anioł śmierci ominie tą rodzinę.”



Tego wieczoru, hebrajskie rodziny krwią pomalowały drzwi

i spożyli baranka paschalnego. 



O północy przeszedł anioł śmierci i w każdej rodzinie zabił pierworodnego. 

Ominął tylko te domy, których drzwi były oznaczone krwią baranka. 



Faraon widząc, co się stało powiedział do Izraelitów: 

„Idźcie! W przeciwnym razie wszyscy poginiemy.”



W takich okolicznościach Boży lud wyszedł z Egiptu od niewoli faraona.


