НАРОДЖЕННЯ МОЙСЕЯ
Вихід 1, 2:1-10

«І зійшла фараонова дочка купатися на Річку, а служниці її ходили понад Річкою. І
побачила вона ту скриньку серед очерету, і послала невільницю свою, щоб узяла
її».
(ВИХІД 2:5)

Дорогі діти! Ви вже знаєте, що Йосип запросив свого батька та братів із
родинами до Єгипту і піклувався про них. Батько Йосипа мав два ймення. Спершу
він звався Яків, а згодом Бог дав йому ім’я Ізраїль. Його нащадки почали зватись
«дітьми Ізраїлевими» або «синами Ізраїлевими».
Єгипетський фараон прийняв їх дуже радо і дозволив пасти овець на своїй
землі. Однак з часом нащадків Якова стало надто багато і це занепокоїло
наступного фараона. Він боявся, що ізраїльтяни можуть повстати проти нього і
перестануть йому коритися. Отож фараон почав зумисно виснажувати ізраїльтян
важкою працею, втім, їхня чисельність далі збільшувалась.
Тому фараон вирішив знищити ізраїльтян в інший спосіб. Він наказав
жінкам-сповитухам, які приймали немовлят під час пологів, позбавляти їх життя,
якщо немовля було хлопчиком. «Але жінки-сповитухи боялися Бога, і не робили
того, як казав їм єгипетський цар. І вони лишали хлопчиків при житті». Фараон
дуже розлютився і наказав кожного новонародженого хлопчика кидати в річку, а
дівчаток залишати при житті.
Одна ізраїльтянка народила хлопчика. Він був дуже гарним. Три місяці
батьки ховали його від слуг фараона. Але далі ховати його не було змоги і вони
вирішили якось врятувати його. Вони поклали його до кошика, віднесли до річки і
пустили по воді. Того дня до річки прийшла купатися донька фараона зі своїми
служницями. Одна зі служниць помітила у воді кошика, підійшла до нього і
побачила, що в кошику лежить немовля. Донька фараона вирішила залишити
хлопчика собі. Сестра хлопчика запропонувала їй годувальницю для дитини –
рідну мати хлопчика.
Хлопчика взяли до палацу разом із годувальницею і дали йому ім’я Мойсей,
що означає «витягнутий з води». Дитя підростало і набиралося сили. Бог
приготував для нього особливу місію.
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Які імена мав батько Йосипа?
2. Як почали зватись нащадки Йосипа?
3. Як їх спершу прийняв фараон?
4. Чому фараон змінив свою думку про ізраїльтян?
5. Як фараон вирішив знищити ізраїльтян?
6. Яку заповідь Божу насмілився порушити фараон?
7. Хто дає людині життя і панує над ним?
8. Як рятували дитя батьки Мойсея?
9. Куди і в чому вирішили віднести Мойсея його батьки?
10. Хто знайшов Мойсея в річці?
11. Що означає ім’я Мойсей?

