
Dzieciństwo  
Mojżesza 

Ks. Wyjścia 1,8-22; 2,1-10 



Izraelici mieszkali  
w Egipcie, a rządy w tym 
kraju objął faraon, który 
nie słyszał o Józefie. 



Kiedy zobaczył, ilu 
Izraelitów tam mieszka, 
przestraszył się ich 
liczebności i potęgi. 



Zwrócił się zatem do swoich ludzi: 
- Postąpmy z nimi mądrze! Jeśli  
bowiem wybuchnie jakaś wojna, 
Izraelici mogą się przyłączyć do  
naszych wrogów, walczyć 
przeciwko nam i opuścić nasz kraj. 



Dlatego Egipcjanie 
uczynili Izraelitów 
swoimi niewolnikami. 



Surowi nadzorcy 
przymusili ich do 
budowy miast:  
Pitom i Ramzes. 



Jednak im bardziej uciskano lud, tym 
bardziej stawał się on liczny i rósł w siłę. 



Dlatego Egipcjanie 
zmuszali ich siłą do 
jeszcze cięższej pracy. 



Kobietom hebrajskim 
przy porodach pomagały 
dwie położne: Szifra i Pua. 



Faraon wezwał ich do siebie i rozkazał, aby 
zabijały chłopców hebrajskich przy porodzie.  
Tylko dziewczynki mogą pozostać żywe. 



Ale położne były bardziej 
posłuszne Bogu niż 
faraonowi i nie zabijały 
narodzonych chłopców. 



Kiedy faraon dowiedział się  
o tym, wezwał do siebie te  
położne i zapytał, dlaczego 
pozostawiają chłopców przy  
życiu. A położne odpowiedziały,  
że kobiety hebrajskie rodzą dzieci  
szybko, zanim zjawi się położna. 



Dlatego faraon rozkazał swojemu ludowi: 
- Każdego chłopca, który się urodzi  
u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu! 



W tym czasie pewien 
hebrajczyk z plemienia 
Lewiego ożenił się  
z kobietą z tego samego 
plemienia. Urodził się im 
syn i trzy miesiące 
ukrywali go przed 
Egipcjanami. 



Jednak dziecko rosło  
i coraz trudniej było  
je ukrywać. 



Dlatego matka wpadła na pomysł,  
jak go ukryć. Wzięła kosz upleciony  
z łodyg papirusów i pokryła go  
żywicą i smołą, aby nie nabierał 
wody. 



Włożyła chłopca do 
koszyka i zaniosła go 
nad brzeg Nilu. 
Pomagała jej w tym jej 
córka Miriam. 



Matka ukryła koszyk  w sitowiu na brzegu rzeki. 
A siostra chłopca przyczajona obserwowała,  
co się będzie dziać. 



W pewnej chwili przyszła 
tam córka faraona, aby 
się wykąpać w Nilu. 
Zobaczyła wtedy pośród 
sitowia kosz i kazała go 
przynieść jednej ze służących. 



Kiedy otworzyła koszyk, 
ujrzała płaczące w nim 
dziecko. Wzruszyła się  
i powiedziała: 
- To jedno z tych dzieci 
hebrajskich. 



A Miriam, siostra chłopca 
widząc to, wyszła z ukrycia  
i zapytała księżniczkę Egiptu: 
- Czy mam pójść i znaleźć jakąś  
hebrajską mamkę, która będzie  
dla ciebie karmiła to dziecko? 
- Tak - odpowiedziała 
księżniczka. 



Miriam pobiegła i zawołała  
matkę chłopca. 
- Weź to dziecko! - 
powiedziała księżniczka - 
Wykarm mi je, a ja ci za 
to zapłacę. 



W ten sposób matka 
opiekowała się swoim 
dzieckiem aż podrósł. 
Wtedy przyprowadziła 
go do księżniczki, a ta 
wychowywała go jak 
syna. 



I nadała mu imię Mojżesz  
(co w języku egipskim  
oznacza "wyciągnięty").  
Nazwała go tak, bo mówiła: 
- Wyciągnęłam go z wody. 


