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23. Mózes születése (2Móz 2,1–10)

1. József halála után sok idő telt el. Uralkodók sora követte egymást Egyiptom trónján, 
akik már nem emlékeztek Józsefre. Az egyik fáraó nem nézte jó szemmel, hogy megerő-
södtek a héberek. Olvasd le a képről a fáraó parancsait! 

Egy héber asszony ebben az időben szülte meg kisfiát. Az édesanya három hónapig rejte-
gette gyermekét. Amikor már nem tudta tovább rejtegetni, különös gondolata támadt… 
Elővett egy gyékénykosarat, kívülről bekente szurokkal. Beletette gyermekét, és a kosarat 
kirakta a Nílus partjára a sás közé. A fáraó lánya éppen ezen a helyen készült meg-
fürdeni a folyóban, és megpillantotta a kosarat.

– Mi van ott a sás között? Hozd ide, hadd nézzem meg! – utasította egyik cselédjét. 
Amikor felnyitotta a kosár tetejét, egy síró kisfiút pillantott meg. Megszánta a kicsiny 
gyermeket.

– A héberek gyermekei közül való ez – mondta a fáraó lánya.
A kisfiú nővére, Mirjám távolról figyelte, hogy mi történik a testvérével. Aztán váratla-

nul előlépett, s így szólt:
– Ne menjek el, és ne hívjak egy asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja ezt a gyer-

meket? – kérdezte Mirjám.
– Eredj! – küldte el a fáraó lánya.

A lány elment, és odahívta az anyjukat. A fáraó leánya így szólt hozzá:
– Vidd magaddal ezt a gyermeket, és viseld gondját! Megadom jutalmadat. – A kisfiú így 

visszakerült édesanyjához, aki tovább táplálta, nevelte. Amikor nagyobb lett a gyermek, el-
vitte a palotába. A fáraó lánya gyermekévé fogadta a kisfiút, és Mózesnek nevezte el.

Ez a név azt jelenti: .

2. Igaz vagy hamis? Karikázd be! Ha jól válaszolsz, összeolvashatod Mózes nevének 
jelentését. Írd a vonalra az olvasmányban!

ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS

Mózes édesanyja elrejtette a gyermekét. A ÉS

A fáraó lánya végrehajtotta atyja parancsát. KÖD VÍZ

Isten vigyázott a kis Mózesre. BŐL BEN

A kisfiút édesanyja nevelhette, amíg nagyobb nem lett. HÚZ JÖTT

A kosár sokáig hánykolódott a Níluson. FE TAM

Mózes a fáraó házában nevelkedett fel. KI LÉM

3. Írd a képek fölé a történet négy fontos szereplőjének nevét! Ki mondhatta? Ahhoz, 
hogy csodás tervét véghezvigye, Isten embereket is felhasznál. Húzd a mondatokat a 
szereplőkhöz!

Nem teljesítem a fáraó szörnyű parancsát!
Már nem tudlak tovább rejtegetni.
Milyen aranyos kisbaba! 
Szemmel tartom a kosarat. 
 

4. Ha helyes sorrendben írod le a kosárban talál-
ható szavakat, egy biztató bibliai mondatot olvas-
hatsz! (Zsolt 68,20)

Magamhoz veszem, és felnevelem.
Elszaladok anyánkért!
Ideteszem, itt fürdik a hercegnő.


