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MOJŻESZ 
I

KRÓLOWA O DOBRYM SERCU
Opowiadania dla dzieci na podstawie Koranu

pokoloruj 

obrazki



Jakieś trzy tysiące lat temu Egiptem rządził okrutny faraon.
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Pewnego dnia nadworny wieszcz przepowiedział faraonowi, że tego roku 
wśród Ludu Izraela urodzi się dziecko, które zniszczy jego i jego królestwo. 
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Wściekły faraon wydał rozkaz zabijania wszystkich nowo narodzonych 
chłopców Ludu Izraela. W tamtych czasach Izraelici byli w niewoli egipskiej,  
i nie mogli przeciwstawić się okrutnemu rozkazowi, wedle którego zabijano 
chłopców, a pozostawiano przy życiu dziewczynki.  
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W takich czasach pobożna kobieta z Ludu Izraela, Jukabid, urodziła ślicznego 
chłopca i nazwała go Mojżeszem (Musą).



Allah przekazał Jukabid, że dziecko jest szczególne, i że pewnego dnia będzie 
prorokiem, oraz, że powinna włożyć je do koszyka i puścić w dół biegu Nilu, a 
Allah zapewni mu bezpieczeństwo.
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Matka posłuchała Allaha i gdy fale unosiły Mojżesza, jego siostra z brzegu 
obserwowała go, aż kosz zatrzymał się przy brzegu obok pałacu Faraona.
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Kosz z dzieckiem wyłowił  jeden z pałacowych służących i zaniósł go do 
Królowej. Była to czuła kobieta o dobrym sercu.   
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Kiedy zobaczyła maluszka, wzruszyła się i wykrzyknęła: „Jakie śliczne dziecko! 
Kto je zobaczy, musi je pokochać”.
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Na przekór obiekcjom Faraona Królowa zatrzymała dziecko w pałacu  
i wychowywała jak własnego syna. Prorok Mojżesz dorastał pod czułą opieką 
Królowej i był doskonale kształcony.

Pewnego dnia Mojżesz zabił kogoś przez przypadek. Musiał uciekać z miasta. 
Wybrał się w stronę rzeki Madian, gdzie poznał proroka Szuajba i ożenił się  
z jedną z jego córek. 
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Po ośmiu latach pobytu u Szuajba, Mojżesz powędrował ze swoją rodziną, 
przez pustynię obok góry Synaj, gdzie były tylko jałowe kamienie, do Egiptu.

 

Wieczorem zrobiło się zimno i wiał wiart. Mojżesz zauważył ogień na zboczu 
Synaju.
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I powiedział do swojej rodziny: „Pozostańcie! Zauważyłem ogień, być może, 
przyniosę wam od niego jakąś wiadomość lub głownię z ognia, może się 

ogrzejecie.” [Koran 28:29]

A kiedy podszedł ku niemu, usłyszał głos od prawej strony doliny, w kotlinie 
błogosławionej, dobywający się z krzewu: “O Mojżeszu! Oto Ja jestem  

Bogiem, Panem światów! [Koran 28:30] 
Allah mówił do Mojżesza i obdarzył go mądrością oraz umiejętnością czynie-
nia cudów.
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Allah poinformował Mojżesza, że został wybrany na Proroka i ma zanieść 
znaki Allaha i Jego przesłanie Faraonowi, który stał się tyranem dla swoich 
poddanych.


