
Mojżesz i płonący krzew 

Ks. Wyjścia rozdział 3-4 



Mojżesz wypasał stada 
swojego teścia Jetro. 
Pewnego dnia 
przyprowadził trzodę 
poza pustynię i przybył 
do góry Horeb. 



Tam zobaczył krzak, 
który płonął,  
ale się nie spalał. 



Dlatego Mojżesz 
postanowił podejść  
i przyjrzeć się temu bliżej. 
Nagle usłyszał Boga 
spomiędzy gałązek 
krzewu: 
- Mojżeszu! Mojżeszu! 
A on odpowiedział: 
- Oto jestem. 



Bóg kazał mu zdjąć z nóg sandały,  
bo miejsce, na którym stał, było 
ziemią świętą. 
- Ja jestem Bogiem Abrahama,  
Izaaka I Jakuba - powiedział Bóg. 
Kiedy Mojżesz usłyszał te słowa,  
zakrył twarz, ponieważ bał się  
patrzeć na Boga. 



- Napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie  
i słyszałem ich krzyk z powodu poganiaczy; znam 
cierpienia jego - powiedział Bóg - Zstąpiłem więc,  
by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego 
kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej  
w mleko i miód. 



- Idź do faraona i wyprowadź mój lud  
z Egiptu - nakazał Bóg. A Mojżesz zaczął  
się tłumaczyć: - Kimże jestem, bym 
miał pójść do faraona i wyprowadzić  
synów izraelskich z Egiptu? 



Bóg obiecał Mojżeszowi, 
że z nim będzie. Obiecał 
również, że wyprowadzi 
Hebrajczyków z niewoli  
i oddadzą Mu chwałę  
na tej górze. 



A Mojżesz rzekł do Boga: 
- Gdy przyjdę do synów 
izraelskich, a oni mnie 
zapytają, jakie jest Jego 
imię, to co im mam 
powiedzieć? 



Powiedz im: 
- JESTEM, KTÓRY JESTEM.  
JESTEM Posłał mnie do was.  
Ja Jestem Bogiem Abrahama, 
Izaaka i Jakuba. Takie jest  
moje imię na wieki. 



Bóg kazał Mojżeszowi pójść do przywódców 
Izraela i przekazać, że Bóg wyprowadzi ich z 
niewoli i zaprowadzi do ziemi, którą im obiecał. 



Mojżesz jednak ciągle się wymawiał: 
- Lecz co będzie, jeśli oni mi nie uwierzą  
i Nie usłuchają mnie? 



Bóg zapytał Mojżesza, co trzyma w ręce? 
- Laskę – odpowiedział Mojżesz. 
- Rzuć ją na ziemię! - kazał Bóg. 



A kiedy rzucił swoją laskę na ziemię,  
to zamieniła się w węża. Wystraszył  
się i odskoczył. 
- Wyciągnij rękę i chwyć go za ogon!  
- Polecił Bóg. 



Mojżesz posłuchał i wąż zamienił się  
z powrotem w laskę. 
- To ich powinno przekonać –  
powiedział Bóg. - Teraz wsuń rękę  
w zanadrze (miejsce pod wierzchnim  
ubraniem na piersi). 



Mojżesz włożył swą rękę 
do płaszcza, a gdy ją 
wyjął, była pokryta 
trądem jak śniegiem.  
A trąd to straszna  
choroba skóry. 
- Teraz ponownie włóż 
swą rękę do płaszcza - 
rozkazał Bóg. 



Kiedy Mojżesz wyciągnął 
ponownie rękę, była 
znów zdrowa. 



- A jeśli nawet tym 
znakom nie uwierzą i nie 
dadzą się przekonać, to 
weźmiesz trochę wody  
z Nilu i wylejesz na suchą 
ziemię! Woda, którą 
zaczerpniesz z Nilu, po 
wylaniu na ziemię stanie 
się krwią. 



Ale Mojżesz ciągle szukał 
wymówek: 
- Panie, jestem 
człowiekiem, który ma 
trudności z poprawnym 
mówieniem. 
- Kto dał człowiekowi 
usta? - odpowiedział Pan 
- Pomogę ci i pouczę cię, 
co masz powiedzieć. 



Ale Mojżesz cały czas się 
tłumaczył: 
- Panie, proszę, poślij 
kogoś innego. 



Wtedy Pan rozgniewał 
się na Mojżesza i powiedział: 
- Masz przecież brata, 
lewitę Aarona. Wiem, że 
potrafi on mówić dobrze. 
Wyszedł już nawet na twoje  
spotkanie. Ty będziesz mówił  
do niego, powiesz mu, co 
ma mówić, a on będzie 
przemawiał do ludzi 
zamiast ciebie. Weź też 
do ręki swą laskę, bo nią 
będziesz dokonywał znaków. 



Mojżesz poszedł do 
swojego teścia i poprosił 
o pozwolenie na powrót 
do swego ludu, który 
jest w Egipcie. A Jetro 
odpowiedział: 
- Idź w pokoju! 



Mojżesz wsadził na osła swoją żonę i synów  
i wyruszył  w drogę. Bóg zapewnił  go również: 
- Egipcjanie, którzy chcieli cię zabić, już nie żyją. 



Tymczasem Pan nakazał 
również Aaronowi, aby 
wyruszył na spotkanie 
swojego brata. Dwaj 
bracia spotkali się przy 
górze Bożej Horeb i 
serdecznie się przywitali. 



Mojżesz przekazał 
Aaronowi wszystko, co 
powiedział mu Bóg. 
Potem wyruszyli do 
Egiptu. Kiedy tam 
dotarli, to powiedzieli 
przywódcom 
Hebrajczyków o planach 
Boga, aby uratował swój 
lud. 


