


Mojżesz dorastał jako 
książę w Egipcie. 



Pewnego dnia przyglądał 
się niewolniczej pracy 
Hebrajczyków 
uciskanych przez 
Egipcjan. Był bardzo 
przygnębiony tym, jak 
traktuje się jego 
rodaków. 



A kiedy zobaczył pewnego  
Egipcjanina, który bije  
Hebrajczyka, rozejrzał się  
i upewnił, że nie ma tam  
nikogo więcej... 



... a potem zabił tego 
Egipcjanina i zagrzebał 
go w piasku. 



Następnego dnia zobaczył dwóch 
szarpiących się ze sobą Hebrajczyków.  
Chciał ich powstrzymać i zwrócił 
się do tego, który zawinił: 
- Czemu bijesz swojego rodaka? 



A ten odpowiedział: 
- Kto uczynił cię 
nadzorcą i sędzią nad 
nami? Czy zamierzasz 
mnie zabić, tak jak 
zabiłeś Egipcjanina? 
Wtedy Mojżesz się 
przestraszył, bo 
uświadomił sobie, że 
ludzie wiedzą o jego 
zbrodni. 



A kiedy dowiedział się  
o tym faraon, rozkazał 
zabić Mojżesza. Mojżesz 
jednak uciekł z Egiptu  
i udał się do ziemi 
Midianitów. 



Usiadł przy studni. 
Właśnie wtedy przyszło 
tam ze swoimi stadami 
siedem córek kapłana 
Midianitów. Chciały one 
napoić swoje zwierzęta. 



Ale nadeszli jacyś pasterze  
i odpędzili je, bo chcieli  
napoić własną trzodę. 



Wtedy Mojżesz wstał, 
pomógł tym kobietom  
i napoił ich stada. 



Gdy dziewczyny wróciły 
do swojego ojca Jetro 
(Reguela), ten zapytał, 
jak to się stało, że 
wracają tak szybko.  
A one opowiedziały o tym, 
że obronił je i pomógł im 
jakiś Egipcjanin. 
- Sprowadźcie go tu  
i zaproście do stołu! - 
polecił im Jetro. 



Mojżesz został zaproszony  
nie tylko na posiłek,  
ale także do tego, aby z nimi 
zamieszkał. 



Mojżesz zgodził się na 
to, a później ożenił się  
z jedną z córek tego 
kapłana, z Syporą. Gdy 
urodziła syna, Mojżesz 
nadał mu imię Gerszom, 
bo powiedział: 
- Byłem cudzoziemcem 
w obcej ziemi. 



Po wielu latach tamten 
faraon umarł i władzę 
objął ktoś inny.  
A hebrajscy niewolnicy 
wołali o ratunek  
do Boga. 



Bóg usłyszał ich wołanie 
i wspomniał na swoje 
obietnice względem 
swego ludu. Miał też 
plan, jak ich uratować. 
Częścią tego planu był 
Mojżesz, który pasł owce 
na pustyni. 


