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Tilgangur:
Læra söguna af  fæðingu Móse svo að börn læra að Guð verndar okkur þegar
við treystum honum.
Læra hvernig Guð bað Móse að frelsa Ísraelsmenn frá Egyptum og kenndi
þeim að fylgja honum með boðorðunum tíu, sem eru reglur sem kenna okkur
það sem er skylda okkar og er okkur til góðs.



Móse og boðorðin

Eins og við höfum lært valdi Guð fjölskyldu þar sem faðirinn (höfuð fjölskyldunnar)
var Abraham.

Guð forðaði Móse frá dauða

1) Í mörg löng ár neyddist fjölskylda Abrahams, sem hafði vaxið og orðið stór þjóð, til
þess að þjóna Egyptalandskonungi, sem misþyrmdi þeim. Og Faraó gaf  fyrirmæli um
að öllum litlu drengjunum þeirra yrði varpað í Níl þegar þeir fæddust.

2) Móðir faldi nýfætt barn sitt í þrjá mánuði. Hún gat ekki falið það lengur, setti það í
körfu, síðan setti hún körfuna á milli sefgróðurs á bökkum Nílar. Og hún skildi dóttur
sína, Miriam, eftir í nágrenninu til þess að vaka yfir litla bróður sínum.

3) Dóttir Faraós kom til Nílar með þjónustumeyjum sínum. Hún sá barnið. Hún lét
færa sér það og sagði: „Þetta er eitt af  börnum Hebrea; ég læt það ekki deyja”. Miriam
nálgaðist. Hún lagði til að dóttir Faraós gæfi móður sinni barnið til að fæða það.
Prinsessan samþykkti það. Seinna tók prinsessan barnið í fóstur, tók það í hirð
konungs og nefndi það Móse, sem þýðir: „Þeim sem er bjargað úr vötnunum“.



Guð vill frelsa fólk sitt

1) Þegar Móse var orðinn fullorðinn drap hann Egypta sem fór illa með Hebrea. Og
hann varð að flýja til þess að komast undan Faraó. Dag einn birtist Guð honum í
runna sem stóð í ljósum logum en brann ekki. Hann sagði: ,,Móse, farðu og segðu
Faraó að hleypa fólki mínu frá Egyptalandi.”

2) Faraó neitaði að hlýða. Guð sendi tíu miklar plágur til Egypta sem kallaðar eru
„plágur Egypta“. En Faraó var ennþá mjög þrjóskur. Þá refsaði Guð Egyptalandi með
ennþá meiri hörmungum. Hann skipaði Hebreum að slátra lambi í hverri fjölskyldu,
borða það um nóttina og merkja hurðir sínar með blóði þessa lambs. Það voru fyrstu
páskarnir. Og um nóttina sendi hann engil sem drap alla frumburði Egypta. Engillinn
þyrmdi aðeins húsum Hebreanna sem voru merkt með blóði lambsins. Og þá greip
mikil þjáning um sig um allt Egyptaland.





Guð frelsar fólk sitt

1) Faraó varð hræddur og samþykkti að lokum að sleppa Hebreunum. Þeir fengu því
að leggja af  stað til fyrirheitna landsins undir forystu Móse. Yfir daginn leiddi Guð þá
með skýi og um nóttina með eldstólpa. Og þeir komu að ströndum Rauðahafsins.

2) En Faraó iðraðist þess að hafa sleppt þeim. Og hann sendi her sinn til þess að
stöðva þá. Þá bað Guð Móse um að rétta út hönd sína yfir hafið og Móse rétti út
hönd sína. Þá klofnuðu vötnin. Og Hebrear gengu yfir hafið á þurru landi. Her Faraós
veitti þeim eftirför. En þegar allir Hebrear voru komnir yfir, rétti Móse aftur út hönd
sína yfir hafið, og vötnin sameinuðust og drekktu Egyptunum.



Guð fæðir fólk sitt í eyðimörkinni

1) Eftir að hafa farið yfir Rauðahafið héldu Hebrear áfram inn í eyðimörkina. Þar
vantaði þá mat. Fyrstu nóttina sendi Guð þeim lynghænsn sem rigndi af  himnum.

2) Morguninn eftir lét Guð lítil hvít korn falla. Hebrear kölluðu það „Manna“. Móse
sagði við þá: „Þetta er maturinn sem Guð sendir ykkur”. Hebrear átu það. Bragðið af
Manna var eins og hunangskaka. Manna féll á hverjum morgni, nema á
hvíldardeginum, því þá nægði skammturinn frá deginum áður.

3) Þar sem Hebreana skorti vatn, sagði Guð við Móse: „Taktu staf  þinn og sláðu á
klettinn. Vatn mun koma út honum”. Móse sló á klettinn. Vatnið rann fram í ríkum
mæli.




