
Klasa IV – Temat nr 44: W niewoli egipskiej. 

  

  Do wykorzystania: 

1. Podróż w wyobraźni: 

Wyobraźcie sobie taką sytuację: 

Jesteśmy w dalekim Egipcie ponad 3000 lat temu. Wszędzie dookoła przepiękne palmy, wznoszące się 

budowle i górujące nad miastem ogromne piramidy. W tym kraju, w pewnej rodzinie izraelskiej urodził się piękny 

chłopiec. Wszyscy bardzo się cieszyli z jego narodzenia. Ale jego rodzice byli bardzo smutni, bo wiedzieli, że 

chłopcu zagraża wielkie niebezpieczeństwo. Przecież zły faraon, władca Egiptu, wydał rozkaz, aby zabijać 

wszystkich chłopców, którzy urodzili się w rodzinach izraelskich. Mama chłopca ukrywała go przez trzy miesiące, 

ale bardzo się bała, że ktoś usłyszy płacz jej dziecka, że przyjdą żołnierze faraona i je zabiją. Postanowiła uratować 

swojego synka. Obmyśliła pewien plan. Uwiła z wikliny koszyk i otwory zalała smołą, aby nie zatonął. Włożyła do 

niego chłopca i razem ze swoją córką Miriam ukryła kosz z dzieckiem w sitowiu nad rzeką. 

Koszyk z dzieckiem powoli odpływał wodami Nilu. Dziecko spało spokojnie kołysane przez fale. W tym 

samym czasie córka faraona poszła wykąpać się w rzece, bo było bardzo gorąco. W pewnej chwili zobaczyła 

płynący koszyk. Nakazała służącym, aby go wyłowili. Otworzyła go i zobaczyła małe niemowlę. Ucieszyła się 

bardzo i postanowiła go zatrzymać jako swojego syna. Nadała mu imię Mojżesz, co znaczy „wyjęty z wody”. Mama 

i siostra dziecka są bardzo szczęśliwe, bo chłopiec został uratowany. Już nic mu nie zagraża. 

Mojżesz przez pierwsze lata wychowywał się w rodzinnym domu. Gdy wrócił na dwór władcy Egiptu, córka 

faraona wychowywała go na królewskiego zarządcę o wspaniałej przyszłości. Mojżesz nie myślał wówczas o swych 

rodakach niesprawiedliwie traktowanych. Bóg, który od początku życia nim się opiekował, przygotował Mojżesza 

do roli wybawcy swojego ludu. Pewnego dnia zobaczył, jak Egipcjanin bije jednego z jego rodaków, wtedy rzucił 

się na niego i zabił go. Aby uniknąć gniewu faraona, uciekł na pustynię. A Naród Wybrany nadal cierpiał niewolę 

i wytrwale modlił się do swego Boga o ratunek. 

 

Pomocne pytania do tekstu: 

– Co zrobiła matka, by uratować swego syna zagrożonego śmiercią? 

– Kto znalazł dziecko? 

– Kim stał się chłopiec dla księżniczki egipskiej? 

– Jakie imię otrzymał chłopczyk i co ono oznacza? 

– Gdzie wychowywał się Mojżesz? 

– Dlaczego Mojżesz musiał uciekać z Egiptu? 

– Kto to są Hebrajczycy? 

 

Naszą sytuację dotyczącą zła wyjaśniają słowa Pana Jezusa: 

Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu (J 8,34). 

 

2. Przeczytaj opowiadanie Nie widzę ciebie, tatusiu 
Pewna kochająca się i szczęśliwa rodzina żyła spokojnie w małym domku na peryferiach miasta. Ale pewnej 

nocy wybuchł w tym domu straszny pożar. Gdy płomienie szalały, rodzice z dziećmi wybiegli na dwór. Tam objęci 

i przytuleni do siebie patrzyli bezradnie na spowity ogniem i dymem dom. 

Straszliwie przerażeni zdali sobie nagle sprawę, że nie ma z nimi najmniejszego, pięcioletniego synka. Gdy 

wybiegli z domu, zdezorientowany płomieniami i gryzącym dymem malec zawrócił i wszedł na pierwsze piętro. 

Co robić? Tatuś i mamusia spoglądali na siebie zrozpaczeni, a dwie małe siostrzyczki zaczęły płakać. Nie 

było mowy o tym, by móc przedrzeć się przez płomienie. Straż pożarna jeszcze nie nadjechała. Ale oto w górze 

otwarło się okno na poddaszu i dziecko krzyczało rozpaczliwie: 

– Tatusiu! Tatusiu! 

Ojciec podbiegł i zawołał: 

– Skacz na dół! 

Ale w dole dziecko widziało jedynie ogień i czarny dym: 

– Tatusiu, nie widzę ciebie! 

– Ja ciebie jednak widzę! Wyskakuj! – krzyczał mężczyzna. 

Dziecko skoczyło tam, skąd dochodził głos ojca i znalazło się całe i zdrowe w jego mocnych ramionach. 


