
ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС



Јеврејски народ,потомаци Јакова,били су  у 
египатском ропству



Неколико 
генерација 
касније, на 
египатски 
престо долази 
зли владар који 
је њихове 
потомке, 
Јевреје, 
претворио у 
робове!



Молили су се Богу да их спаси док су под ударама 
бича зидали многобожачке храмове и идоле.



Кад су Египћани 
почели да убијају 
и новорођену 
мушку децу, 
једна Јеврејка 
ставља бебу у 
котарицу и 
пушта је низ 
реку, молећи 
Бога да јој сачува 
дете.



Божијим 
Промислом 
котарицу 
проналази млада 
египатска 
принцеза!



“Како си леп!”, рекла је. “Бићеш мој усвојени 
син!”



Беби је дала име “Мојсије”, што значи 
“Извађен из воде”.



Мојсије је одрастао 
као Египћанин. 

Стекао је знања и 
вештине. Ипак, знао 
је да је усвојен и да је 
пореклом Јеврејин.



Разгневио се кад је видео како неки војник 
малтретира нејаког јеврејског роба. У борби 

са војником – случајно га је убио! 



Мојсије бежи у пустињу због страха од казне. 
Дуго је пешачио и жалио што је случајно 

одузео неком живот. 



У једној оази 
заштитио је младе 
девојке од насртаја 
разбојника. У једну 
од њих се заљубио 
и оженио. 
Пролазиле су 
године и Мојсије се 
трудио да заборави 
свој стари живот.



Али док је једном 
приликом чувао 

овце, угледао је грм 
који гори, а не 

сагорева! Из њега се 
чуо Божији глас!

Мојсије, навикнут 
на мноштво 

египатских богова, 
пита: “Који си ти 

бог?”, не знајући да 
само Један Бог 

постоји.



“Ја сам Онај Који Јесам”, рекао је Бог. На јеврејском то 
звучи: Јахве. “Чуо сам многе молитве. Иди и ослободи 
мој народ од египатског ропства! Тражи од цара да их 

ослободи!”



“Али ја м-м-муцам!”, вапио је 
Мојсије. “Твој брат Арон ће 

говорити уместо тебе.”, 
одговори Бог. “Понеси и овај 
штап, кроз њега ћу чинити 

разна знамења!”
И Мојсије пође. 

Купина која гори, а не сагорева 
је праслика Богородице.



Мојсије оде пред цара са братом Ароном који је тражио да 
ослободи Јевреје. Цар није желео да послуша. Тада Мојсије баци 
штап који се претвори у змију! 



Али цареви мађионичари направише трик у којем се њихови 
штапови тобож претворише у змије. Но Мојсијева змија са апетитом 
прогута ове змије, и то целе, па се опет претвори у штап. “Снаћи ће 
вас казне уколико не пустите јеврејски народ!”, рекао је Арон, а цар 
се смејао. 



Фараон намерно нареди да још више муче и малтретирају 
послом Јевреје. Они су падали мртви од умора. И молили се 
Богу да их спаси. 



Док се цар возио чамцем, Мојсије 
удари штапом о реку Нил и она се 
зацрвене од крви!!

Али цар није хтео да ослободи јеврејски народ.



Најезда жаба!!!!



Али цар није хтео да ослободи јеврејски народ.



Најезда инсеката!!!!

Али цар није хтео да ослободи јеврејски народ.



Милијарде скакаваца!!



Али цар није опет хтео да ослободи јеврејски народ.



Помор стоке. 

Али цар није хтео да ослободи јеврејски народ.



Мрак дуг три дана!!

Али цар није хтео да ослободи јеврејски 
народ.



Ужасно невреме!!

Али цар није хтео да ослободи јеврејски народ.



Бог рече да 
Јевреји закољу 
јагње и крвљу 
означе довратак, 
као знак савеза 
са Богом. Ко год 
нема тај знак, у 
том дому ће 
умрети првенац!



Јевреји су 
вечерали 
обучени и 
спремни за 
излазак (пасху). 
Како је Бог 
рекао, тако је и 
било. Тужан због 
смрти сина, 
фараон пушта 
Јевреје. 



Народ креће на пут



Фараон се предомислио!



Иза Јевреја долазе Египћани да их побију, 
испред њих је море. Мојсије се моли Богу....



Море се раздваја!





Народ прелази 
Црвено море



Кад су се окренули,видеше да се 
фараонови коњаници заглављују у блату 
,док су они ишли сувом стазом



Када су прешли,запеваше радосну песму
благодарности



Сада су били на путу за Обећану земљу и 
на том путу су провели 40 година. Када су 
стигли до Синајске пустиње,Мојсије оде 
на гору да се моли.



На Синају  му
Господ даје
две таблице





Док  је Мојсије био на Синају,
народ направи златно теле 
којем су приносили
жртву,мислећи да ће их 
штитити.Када је сишао
и видео то,наљути се због 
њиховог маловерја.Они се 
за то дело покајаше и Мојсије 
им даде 2 таблице



На таблицама је исписано 
10 Божијих заповести које
гласе:

1. Ја сам Господ Бог твој; немој имати 
других богова осим Мене.
2. Не прави себи идола нити каква лика; 
немој им се клањати нити им служити.
3. Не узимај узалуд имена Господа Бога 
свог.
4. Сећај се дана одмора да га светкујеш; 
шест дана ради и обави све послове своје, 
а седми дан је одмор Господу Богу твоме.
5. Поштуј оца свога и матер своју, да ти 
добро буде и да дуго поживиш на земљи.
6. Не убиј.
7. Не чини прељубе.
8. Не укради.
9. Не сведочи лажно на ближњега свога.
10. Не пожели ништа што је туђе.



После 40 година лутања ,
Јеврејски народ је изашао 
из египатског ропства






