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Ja jestem twój Bóg, WIEKUISTY, który cię wyprowadził z ziemi Micraim, z domu niewolników.
(początek Dekalogu).
W jaki sposób Izraelici znaleźli się w Micraim (Egipcie)? Wygnał ich nieurodzaj, który zmusił dom Jakuba (75 osób) do opuszczenia Kanaanu. Józef, jeden z 12 synów - podstępnie sprzedany przez braci - już
wcześniej osiadł w Egipcie. Osiągnął tam zaszczytne stanowiska, a z nastaniem głodu, ściągnął rodzinę
Izraela.
I Israel wyruszył ze wszystkim co miał oraz przybyli do Beer-Szeby, więc złożył ofiary Bogu swojego
ojca Ic'haka. A w widzeniach tej nocy Bóg powiedział do Israela, wołając: Jakóbie, Jakóbie! Zatem
rzekł: Oto jestem. Więc powiedział: Jam jest Bóg, Bóg twojego ojca; nie obawiaj się zejść do Micraim,
gdyż tam uczynię cię wielkim narodem. Ja zejdę z tobą do Micraim i Ja cię też wyprowadzę, a Josef po łoży swą rękę na twoje oczy (I Mojż. 46, 1 – 4; NBG).

Przez okres 430 lat od powołania Abrahama, z grupki ludzi powstał olbrzymi naród. Faraon zaniepokojony liczebnością niewolników, najpierw wzmagał szykany, potem kazał uśmiercić wszystkich noworodków płci męskiej. Tym sposobem, niechcący, doprowadził do wychowania Mojżesza (co znaczy: Z
wody), którego z Nilu, w koszyku, wyłowiła i adoptowała córka faraona. Mając 40 lat, Mojżesz wraca do
swych korzeni. Najpierw zabija Egipcjanina; potem w ucieczce przed faraonem, udaje się na pustynię.
Tam, na zboczu góry Horeb (Synaj), doznaje objawienia.
I Bóg usłyszał ich jęk oraz wspomniał na Swoje przymierze z Abrahamem, Ic'hakiem i Jakóbem.
Bóg spojrzał także na synów Israela… (II Mojż. 2, 24 - 25).
Bóg, pod postacią gorejącego krzewu, nakazuje mu wyprowadzić współbraci i zaprowadzić z powrotem
do Kanaanu. Wtedy Mojżesz zadaje Stwórcy niezmiernie ludzkie pytanie: Jakie jest Jego Imię? A Bóg
odpowiada: Jestem, Który Jest (Będę; NBG). Tak powiesz synom izraelskim: JHWH (to nieprawidłowe
określenie, lecz muszę je tak napisać, ponieważ nasz Internet nie przyjmuje hebrajskich czcionek, poza
grafiką. W NBG zastąpiono je słowem WIEKUISTY) posłał mnie do was. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba (II Mojż. 3, 15). Bóg Abrahamów, Izaaków i Jakubów (j.w. Biblia gdańska). Bóg wybranych.
Niech się cieszą wszyscy, którzy się uciekają do Ciebie
i wiecznie się radują, gdyż otaczasz ich Swą opieką;
niech się w Tobie weselą ci, którzy umiłowali Twe Imię.
Ponieważ błogosławisz sprawiedliwemu,
WIEKUISTY,
wieńczysz go łaską, jakby tarczą (Psalm 5,12-13; NBG)
Pytanie Mojżesza wydaje się zrozumiałe. Bóg rozmawiał z człowiekiem wykształconym, świadomym
różnorodności wierzeń i wychowanym w Egipcie, pośród miejscowych bóstw o imionach: Re, Szu, Tefnut, Izyda czy Ozyrys. Izraelici, wierni Przymierzu z Abrahamem i naznaczeni obrzezką, niewiele bowiem wiedzieli o „swoim” Bogu. Dla nich również pozostawał Bogiem ukrytym podczas okresu niewoli.
Mimo tego dochowali wierności. Stwórca, który nie ma sobie równego; Jedyny, a więc - nie potrzebujący
wyróżnika, odpowiada: Jestem, Który Jestem (względnie: Jestem, Który Jest; Jam Jest; Biblia gdańska,
NBG: Będę).

