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Předseda vlády Josef byl 
mrtev.  Celý Egypt sdílel 
smutek s jeho rodinou.   
Bůh použil Hebrejce 
Josefa, aby zachránil  
 
zemi před  
hladomorem.   
Josef byl  
jedním z  
moudrých a  
milovaných  
vládců.  Nyní  
byl pryč.   
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Z dálky sledovala vzácný koš jeho sestra, jak se 
jemně pohupoval v rákosí. 

„Co můžeme dělat?” jedna rodina přemýšlela.  
Rozhodli se dát své dítě do řeky Nilu, ale chlapce 
dali dovnitř útulného, vodotěsného koše. 

Farao zacházel se Židy krutě.  Nutil je budovat 
velká města.  Ale bez ohledu na to, jak tvrdě 
pracovali, hebrejských otroků stále  
přibývalo na počtu. 

Unášející svůj drahocenný náklad, malý košík plul 
rákosím jako člun.  Co se stane malému dítěti? 

Jednoho dne přišel od Faraona strašlivý příkaz.  
„Všechny novorození chlapci musí být vhozeni do 
řeky Nilu.”  Ukrutný Farao byl odhodlaný snížit 
počet Židů.  Dokonce tak, že dal vraždit děti. 

Uplynulo přes třista dlouhých let.  Josefovi lidé, 
Hebrejci, se stali v Egyptě mocným národem.  Nový 
Farao se obával, že všichni tito Hebrejci by se proti 
němu mohli jednou postavit.  Proto z nich všech 
udělal jeho otroky. 
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Zpátky u řeky, faraónova dcera držela dítě.  
„Vychovej ho za mě.  Já ti zaplatím.  Dej mu  
jméno Mojžíš.”  Mojžíš je možná v  
egyptštině jméno  
pro vodního  
syna. 

Bůh musel dát zvláštní moudrost sestře toho dítěte.  
Rozběhla se za faraónovou dcerou.  „Mám najít 
hebrejskou ženu, aby se o dítě postarala za vás?”  
„Jen do toho,” zněla odpověď. Koho  
myslíte, že ta dívka běžela najít? 

„Ale!  Podívejte, 
košík!  Tam, v rákosí.  
Zajímalo by mě, co je 
uvnitř.”  Faraonova 
dcera přikázala své 
služebné, aby koš 
přinesla.  Když ho 
otevřela - dítě v něm 
začalo plakat.  „To je  
hebrejské dítě,” 
zvolala princezna. 

„Maminko!  Pojď rychle!  Pospěš si!”  Možná ani 
neměla čas na vysvětlování.  Obě dvě se společně 
hnaly zpátky po stezce. 

„Chudinko malinká.  Jsi tak krásný.”  Faraónova 
dcera pravděpodobně promlouvala s dítětem tak, jak  
to   dělají mnozí dospělí.  Možná i řekla: „Ťuťu ňuňu,   
        kuči kuči ku.”  - v egyptštině, samozřejmě. 

V té době se zrovna faraonova 
dcera a její služebnice přišly k 
řece koupat.  Nebyl možný způsob, 
jak koš skrýt.  Možná, že projdou  
        kolem něj bez povšimnutí.  

13 14

11 12

9 10



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali. 

 
Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky. 
 

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu: 
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen. 
 

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16 

Princ z řeky 
 

 Příběh z Božího slova, Bible, 
 

je nalezen v 
 

2. knize Mojžíšově (Exodus)  

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází  
světlo.”  Žalm 119:130 
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Konec 

Mojžíš se tak vrátil ke svým  
rodičům a domů.  Naučili ho  
milovat Boha a hebrejských  
lidí.  Brzy ale bude  
muset žít v  
paláci s  
faraónovou  
dcerou.  Bůh,  
který mu  
zachránil  
život, má  
pro něj  
velké  
budoucí  
plány. 15 16
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