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 Pewnego dnia Mojżesz zobaczył,  
 jak Egipcjanin bił hebrajskiego   
 niewolnika.  Mojżesz  
 został wychowany i  
 wykształcony jako  
 książę w pałacu  
            faraona,  
 
 
 
 
 
 
   jednak on również  
   był Hebrajczykiem. 



Rozejrzał się dokoła, czy go ktoś nie widzi i 
zaatakował okrutnego pana niewolników.  Wynikła 
z tego bójka, w której Mojżesz zabił Egipcjanina.  
Następnie szybko zakopał ciało. 



Następnego dnia Mojżesz zobaczył dwóch bijących 
się Hebrajczyków.  Próbował ich powstrzymać.  
Wtem jeden z nich powiedział, „Czy zabijesz  
mnie tak, jak zabiłeś Egipcjanina?”  Mojżesz  
zląkł się.  Wszyscy już wiedzieli o tym, co zaszło  
poprzedniego dnia.  Faraon też wiedział.   
                       Mojżesz musiał  
                               uciekać.   
Udał się do  
ziemi Midianitów.  



Mojżesz odpoczywał przy studni.  Przyszło tam 
siedem córek kapłana Midianitów, żeby napełnić 
wodą koryto dla trzody swojego ojca.  



Inni pasterze próbowali je odpędzić.  Mojżesz 
jednak obronił je i pomógł im. 



„Szybko dziś 
wróciłyście do  
domu!” zdziwił  
się Reguel, ich 
ojciec.  Córki   
     wyjaśniły  
     ojcu, co  
     się stało.   
 
 
Wtedy kapłan 
powiedział,  
„Przyprowadźcie  
do mnie tego  
człowieka.” 



Mojżesz zamieszkał 
z Reguelem, którego 
zwano też Jetro.  
Później Mojżesz 
poślubił najstarszą 
córkę Reguela. 



W tym czasie w Egipcie  
zmarł faraon.  Lud Boży,  
Hebrajczycy, nadal byli 
niewolnikami.  O, jakże  
jęczeli cierpiąc  
 
 
 
 
 
 
niewolniczą  
pracę!  Jak wołali  
do Boga o pomoc!  Bóg  
usłyszał ich modlitwy.  



Mojżesz nic nie wiedział o tym,  
że Bóg zaplanował go użyć, aby  
pomógł Hebrajczykom w niewoli.  
Czterdzieści lat minęło odkąd  
Mojżesz opuścił Egipt.  Został 
pasterzem trzód Reguela.  



Pewnego dnia Mojżesz zauważył w 
pobliżu płonący krzak.  Jednakże 
krzak nie spalał się.  Mojżesz 
postanowił dowiedzieć się,   
        dlaczego tak się działo. 



Kiedy Mojżesz podchodził, aby zobaczyć  
krzak z bliska, Bóg zawołał do niego spośród  
krzewu.  „Mojżeszu!”  „Oto jestem,” powiedział 
Mojżesz.  „Nie podchodź zbyt blisko,” powiedział 
Bóg.  „Zdejmij sandały, bo miejsce, na którym  
               stoisz, jest ziemią świętą.” 



„Poślę cię do faraona, żebyś wyprowadził 
mój lud z Egiptu,” powiedział Bóg.  Ale  
Mojżesz bał się iść. 



Wtedy Bóg pokazał Mojżeszowi Swą wielką 
moc.  Zamienił laskę Mojżesza w węża. 



Kiedy Mojżesz podniósł węża za ogon, z powrotem 
zamienił się w laskę.  Bóg dał też inny znak. 



„Połóż swoją dłoń na klatce piersiowej” rozkazał 
Bóg.  Mojżesz tak uczynił.  Jego dłoń stała 
się biała              od trądu. 



Kiedy znów tak zrobił, jego dłoń była uleczona.  



Mojżesz nadal miał wątpliwości.  „Nie umiem ładnie 
przemawiać,” powiedział Bogu.  Bóg rozzłościł się.  
„Użyję Aarona, twojego brata, żeby wymawiał 
słowa, które mu przekażesz” powiedział Bóg. 



Mojżesz powrócił do Jetro, 
spakował swoje rzeczy i 
wyruszył do Egiptu.  



Bóg posłał Aarona, brata 
Mojżesza, aby wyszedł 
Mojżeszowi na spotkanie  
w górach.  Mojżesz 
opowiedział Aaronowi 
wszystko o Bożym  
planie uwolnienia 
Hebrajczyków  
od Egipcjan. 



Wspólnie zanieśli te wieści 
hebrajskim przywódcom.  
Kiedy Mojżesz pokazał 
hebrajskim przywódcom 
cudowne znaki,  
poznali, że Bóg  
im pomoże. Razem  
oddali Bogu pokłon  
i uwielbiali Go. 
 



Mojżesz i Aaron podeszli z odwagą 
do faraona.  „Tak mówi Pan, ‘Wypuść 
mój lud’,” powiedzieli faraonowi.  



„Nie wypuszczę Izraela,” odrzekł 
faraon.  Nie chciał posłuchać się 
Boga. 



Bóg musiałby użyć Swej potężnej 
siły, aby faraon zmienił zdanie.  
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Opowieść z Bożego Słowa, Biblii  
 

na podstawie  
 

II Mojż. 2-5 

„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 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28

