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Premier Egiptu  
Józef zmarł!  Cały 
Egipt łączył się  
w smutku z  
 

rodziną  
Józefa. 



Bóg użył Józefa 
Hebrajczyka, aby 
uratować kraj  
 
w czasie  
głodu. 



Był on mądrym  
i miłowanym  
przywódcą.   
 
Lecz  
teraz  
już  
odszedł. 



Minęło trzysta długich lat, a w 
Egipcie przybywało coraz więcej 
Hebrajczyków z ludu Józefa. 



Martwiło to nowego faraona. 



Obawiał się, że mogą zwrócić się 
przeciwko niemu, dlatego uczynił ich 
wszystkich niewolnikami.  



Faraon okrutnie traktował 
Hebrajczyków i nakazywał im pracę 
przy budowie wspaniałych  
egipskich miast. 



Jednak bez względu na to jak 
bardzo ich wykorzystywał, liczba 
Hebrajskich niewolników  
wciąż wzrastała. 



Pewnego dnia faraon był tak 
zdeterminowany, żeby zmniejszyć 
liczbę Hebrajczyków  
w Egipcie, … 



… że  wydał przerażający rozkaz 
„Wszystkich nowonarodzonych 
chłopców należy wrzucać do rzeki  
Nil.” 



Okrutny faraon gotów był zabijać  
nawet niewinne dzieci.  



„Co my teraz zrobimy?” zapewne 
zastanawiała się pewna rodzina. 



Podjęli decyzję, że wrzucą ich małe 
dziecko do Nilu, ale wsadzili go 
najpierw do przytulnego i pasującego 
jak ulał kosza, który nie przepuszczał 
wody.  



Z tak oto cennym ładunkiem mały 
kosz         płynął pomiędzy trzcinami. 



Ale czy małemu chłopcu uda się   
                                  przeżyć? 



Siostra chłopczyka obserwowała   
            dryfujący kosz z daleka. 



Płynął on spokojnie, delikatnie  
         zatrzymał się w trzcinie.  



Nagle na brzegu rzeki pojawił się 
orszak        córki faraona, która  
                   przyszła wykąpać się  
                   w rzece. 



Było za późno, aby ukryć kosz.  Może 
przejdą      i go nie zauważą?  



„O!  Spójrzcie tam!  Czy  
to jest kosz?  O tam,  
w trzcinie, ciekawe  
co jest w środku!”   
Córka Faraona  
nakazała  
sługom  
wyłowić  
kosz. 



Kiedy go otworzyła, 
chłopiec zaczął  
płakać.  „To  
Hebrajskie  
niemowlę”  
krzyknęła  
księżniczka. 



„Biedny maluszek!  Jaki ty jesteś 
śliczny!” powiedziała córka faraona. 



Zapewne córka Faraona mówiła do 
chłopca tak jak robią to dorośli. 



Być może nawet pieściła się i mówiła   
         „A kuku, koci koci łapki”, ale   
         oczywiście w języku egipskim. 



Bóg musiał dać wyjątkową mądrość 
siostrze małego chłopczyka. 



Pobiegła ona do córki faraona i 
zapytała ją  „Wasza wysokość,  
czy poszukać Hebrajskiej  
kobiety, która dla ciebie 
zaopiekowałaby się  
dzieckiem?” 



„Tak, idź i poszukaj” odpowiedziała 
księżniczka. Jak myślisz, kogo  
przyprowadziła  
dziewczynka? 



„Mamo!  Chodź szybko!  Pośpiesz się  
proszę!” 



Zapewne dziewczynka nie miała  
nawet czasu, żeby to wszystko  
wytłumaczyć.   
Obie pobiegły  
nad rzekę.  



Kiedy przybyły nad rzekę, 
księżniczka przekazała im dziecko  
i powiedziała  
„Opiekuj  
się nim  
dla mnie,  
zapłacę  
ci za  
to. 



Daj mu na imię Mojżesz”. Imię 
Mojżesz w języku egipskim mogło  
znaczyć syn wody.  



Tak oto malutki Mojżesz 
znów był ze swą rodziną.  
Rodzice nauczyli  
go miłości do  
Boga i narodu  
Hebrajskiego. 



Wkrótce zamieszka on 
wraz z córką faraona  
w pałacu.  Bóg, który  
ocalił mu życie  
zaplanował  
dla niego  
świetlaną  
przyszłość.  



Książę z rzeki 
 

Opowieść z Bożego Słowa, Biblii  
 

na podstawie  
 

Księga Wyjścia 2 

„Wykład słów Twoich oświeca.” 
Psalm 119:30 



Koniec 



Ta biblijna historia mówi o naszym  
cudownym Bogu.  On nas stworzył i pragnie, 

abyśmy Go poznawali. 
 

Bóg wie, że robimy złe rzeczy  
i nazywa je grzechem.   

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał 
nas tak bardzo, że posłał Swojego Syna, 
Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 
ukarany za nasze grzechy.  Potem Jezus 

powrócił do życia i wrócił do domu do Nieba!  
Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz Go o 

przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi!  
Przyjdzie i zamieszka w tobie teraz, a ty 

będziesz żył z Nim na zawsze. 



Jeżeli chcesz odwrócić się od  
swoich grzechów, powiedz Bogu tak:  

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, 
a teraz znowu żyje.  Proszę, przyjdź do 

mojego życia, przebacz mi moje grzechy, tak 
żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 
pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą 

na zawsze.  Pomóż mi żyć dla Ciebie jako 
Twoje dziecko.  Amen. 

 
Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z 

Bogiem!    Jan 3:16 
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