Samtaleark.

Moses - video 1: Moses forberedes og kaldes

2 Mos 1,1-7: èn far - 12 sønner, der vokser til 12 stammer.
2 Mos 1,8-14: Fra venner til fjender/slaver.
2 Mos 1,15-22: De Gudfrygtige jordemødre.
2 Mos 2,1-10: Den lille Moses reddes af den egyptiske prinsesse.
2 Mos 2,11-25: Prins Moses slår en egyptisk slavefoged ihjel og ﬂygter til Midjan og stifter
familie.
Samtale/reﬂeksion:
Hvordan ”uddannede” Gud Moses til opgaven som folkets leder i forhandlingerne med
Egypten?
Vi hører ikke meget om det, men han må samtidig med sin oplæring i de egyptiske guder have
bevaret troen på Herren. Hvordan kan det mon have ladet sig gøre?
2 Mos 18,1-18: Vi er nu efter udfrielsen fra Egypten, hvor Moses´ svigerfader kommer med
Moses´ familie til ham. Sammen ofrer de til Gud.
2 Mos 3,1: Moses vogter får i ørkenen.
Samtale/reﬂeksion:
Hvordan ”uddannede” Gud Moses til opgaven som
folkets leder under den vandring i ørkenen, der
fulgte efter udfrielsen fra Egypten?
Hvor stor betydning har det for min tro, om min
familie og mit nære netværk har samme tro eller ej?
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Sinai/Horeb bjerg
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2 Mos 3,2-14: Gud kalder Moses.[Læs gerne på et tidspunkt resten af kapitlet plus hele kapitel
4, det er rigtig spændende! ]
2 Mos 4,18-26: Moses tager kaldet op og drager hjemmefra sammen med sin familie.
Undervejs til Egypten drager Gud ham til ansvar for, at han ikke har overholdt pagten og
omskåret sine sønner. Sippora er handlekraftig og redder ham.
Samtale/reﬂeksion:
”Jeg er” – hvad siger det navn om Guds væsen?
«Jeg er»
på hebraisk

Gud viser os i Bibelen en del andre af sine navne.
Er der nogle af dem, du særligt er glad for?
Hvorfor mon Gud valgte at lade sin frelse, sin velsignelse,
gå igennem én bestemt familie, der blev til ét bestemt folk?

Vigtige kvinder i GUDs plan med Moses
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