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Minden jog fenntartva.  A történet nyomtatását 
vagy másolását kizárólag nemkereskedelmi  

célokra engedélyezzük. 



József kormányzó 
meghalt !  Egész 
Egyiptom osztozik  
a család  
 

bánatában. 



Isten a héber 
Józsefet  
használta  
föl arra, ... 



... hogy az országot 
az éhínségtől  
megmentse.   
Ő bölcs és  
 

igen kedvelt  
vezető  
volt.   
Most  
már nincs  
többé. 



Azóta több mint 300 év telt el. 



József népe, a héberek, hatalmas 
nép lett Egyiptomban. 



Az új Fáraó attól tartott, hogy  
a héberek ellene fordulnak, ezért 
rabszolgákká tette őket. 



A Fáraó durván bánt a héberekkel.  
Arra kényszerítette őket, hogy  
nagy városokat építsenek. 



De bármilyen keserves munkát  
is kellett végezniük, a héber 
rabszolgák száma  
egyre nőtt. 



Egyik nap rettenetes parancs 
érkezett a Fáraótól : "Minden 
újszülött héber fiúgyermeket a  
Nílus folyóba  
kell dobni." 



A kegyetlen Fáraó így akarta a 
héberek számát csökkenteni.  Még 
az újszülöttek gyilkolásától sem 
riadt vissza ! 



"Mit tudunk tenni ?" – 
töprenghetett a család.  
Elhatározták, hogy a gyermeket  
a Nílus vizére teszik. 



Csakhogy előtte egy kis kosárba  
helyezték, ami nem engedte át a 
vizet. 



       A kosár ott ringatózott becses  
               terhével a nád között.  Mi   
                         lesz a pici babával ? 



A kisgyermek nővére kissé 
távolabbról figyelte, ... 



... hogy a drága kosár hogyan sodródik 
lassan      beljebb a nádasba. 



Hirtelen a Fáraó lánya jelent meg 
 a szolgálóival a folyónál, 

 hogy fürödjenek. 



Már semmiképpen sem 
lehetett a kosarat 
elrejteni előlük. 



Lehet, hogy elmennek 
mellette, anélkül,  
hogy észrevennék ? 



"Ó !  Egy kosár !  Amott a nádasban.   
Kíváncsi vagyok, mi van benne."   
A Fáraó lánya  
megparancsolta  
az egyik  
szolgálójának,  
hogy menjen  
le a kosárért  
és hozza  
neki oda. 



Amikor felemelte a fedelét,  
a baba el kezdett  
sírni.  "De hisz  
ez egy héber  
csecsemő !" –  
kiáltott fel a  
hercegnő. 



"Szegény kicsikém.  Milyen aranyos   
                                            vagy !" 



Valószínű, a Fáraó lánya úgy gügyögött a 
   kisbabához, ahogy a felnőttektől 
      hallotta. 



Talán még ringatta is egy kicsit : 
"A-a-a-a-a-a" – egyiptomul,   
       természetesen.  



Az Isten nagy ésszel áldhatta 
meg a kisbaba testvérét. 



Ő odaszaladt a Fáraó lányához :  
"Ne keressek neked egy asszonyt  
a héberek között, hogy  
a gyermeket  
gondozza ?" 



"Menj !" – volt a válasz.  
És mit gondoltok,  
kiért szaladt el  
a kislány ? 



"Anyám !  Gyere gyorsan !  Siess!"  
Lehet, hogy a fiatal lánynak nem  
is volt ideje  
elmagyarázni,  
hogy mi  
történt. 



Csak végigszaladtak az ösvényen,  
meg sem állva a Fáraó lányáig. 



A folyónál Fáraó lánya várta őket  
a karján a babával. 



"Szoptasd nekem !  Én megfizetlek 
érte. A babát nevezd el Mózesnek." 



Mózes egyiptomul azt jelenti "vízből  
kimentett." 



Ekkor Mózes  
visszakerült a  
szüleihez, az  
otthonába.   
Itt tanulta  
meg az  
Istent  
szeretni,  
és a héber  
népet. 



Majd egy idő után a 
palotába költözött, hogy 
együtt éljen  
a Fáraó  
egyik  
lányával. 



Isten, aki megmentette 
az életét, nagy jövőt 
szánt a kis  
Mózesnek. 



A Nílus hercege 
 

Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Exodus 2 

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos 
Istenünkről szól, aki bennünket is teremtett  

és aki azt akarja, hogy megismerjük. 
 

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz 
cselekedeteket, amelyeket ő bűnnek nevez.  A 
bűneinkért a büntetés a halál, de Isten annyira 
szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a 
bűneinkért.  De aztán Jézus feltámadt és 

felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban és 
arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő 
meg fogja tenni !  El fog jönni, hogy benned 

éljen, és te örökké Vele fogsz élni. 



Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, 
így szólhatsz Istenhez : Drága Istenem, én 

hiszem, hogy Jézus érettem halt meg és 
hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe 
és bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet 

kezdhessek, és hogy egy napon örökre 
viszontlássalak.  Segíts nekem, hogy érted 

éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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