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Един ден Мойсей видя как 
египетянин бие еврейн.  
Въпреки, че Мойсей
беше отгледан и
образован като
принц в двореца на
Фараона, той

също беше
еврейн.  Той

трябваше
да

помогне на роба.



Като се огледа, за да се увери, че никой не гледа, 
Мойсей атакува жестокия господар на роба.  В 
борбата, която последва, Мойсей уби египтянина 
и набързо го погреба. 



На следващия ден, Мойсей видя двама евреи да
се бият.  Той се опита да ги спре.  Единият от тях 
каза: “И мен ли ще убиеш, както уби египтянина?” 
Мойсей се уплаши. Всички знаеха за предния ден.  
Фараон също беше разбрал.  Мойсей трябваше да
избяга.  Той отиде в една държава, наречена

Мадиам.



Докато Мойсей си почиваше до един кладенец, 
седемте дъщери на свещеника на Мадиам 
напълниха коритата, за да напоят стадото
на баща си.



Другите пастири се опитаха да ги изгонят.  Мойсей 
защити и помогна на жените.



“Прибирате се
по-рано!” бащата
на момичетата
възкликна. Когато 
момичетата обясниха
защо, той каза: 
“Доведете човека

тук.” Мойсей
живя с него. 

Той се казваше 
Йотор. По-късно, 
Мойсей се ожени
за най-голямата
дъщеря на Йотор.



През това време, Фараон
умря в Египет.  Божият
народ, евреите, все още бяха 
роби.  Те стенеха в своето

страдание!  

Молеха
се за Божията
помощ!  Бог чу
молитвите им.



Мойсей не знаеше, но Бог беше 
планирал да го използва, за да
помогне на поробените евреи.  
Четиридесет години бяха
минали откакто Мойсей
напусна Египет.  Той беше
пастир на стадото на Йотор.  

Но, 
сигурно му е липсвал
собствения му народ в Египет.



Един ден Мойсей забеляза един 
храст да гори.  Но огънят не 
изгаряше храста.  Мойсей
реши да разберете защо.



Когато се приближи, Бог го повика от храста.  
“Мойсей!” “Тук съм”, каза Мойсей.  “Не се 
приближавай много”, каза Бог.  “Събуй сандалите 
си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя.”



“Аз ще те изпратя при Фараона, за да 
изведеш Моя народ от Египет”, каза Бог.  

Но Мойсей се страхуваше
да отиде.



Тогава Бог показа на Мойсей великата Си 
сила.  Той превърна жезъла на

Мойсей в змия.



Когато Моисей вдигна змията за опашката, тя стана 
жезъл още веднъж.  Бог му даде и друг знак.



“Сложи си ръката в скута” Той заповяда.  Мойсей го 
направи.  Ръката му стана прокажена.



Когато го направи отново, ръката му оздравя.



Мойсей все още се съпротивляваше: “Аз не мога да 
говоря добре,” каза той на Бога.  Бог се разгневи.  
“Ще използвам брат ти Аарон, да говори думите, 
които ти ще му кажеш”, каза Той.



Моисей се върна при Йотор, 
приготви багажа си и замина 
за Египет.



Мойсей накара брата на Мойсей – Аарон, да го 
посрещне в планината.  Мойсей каза
на Аарон всичко за Божия
план да освободи евреите
от египтяните.  Заедно, те
предадоха новините на
еврейските водачи.  
Когато Мойсей
показа знаменията
на еврейските
старейшини, те
разбраха, че Бог
ще им помогне.  
Заедно, те се
поклониха.



Смело, Мойсей и Аарон отидоха при 
Фараона и му казаха: “Бог казва: 
Пусни народа Ми”.



“Няма да пусна Израел”, отговори 
Фараонът.  Той не искаше да се 
покори на Бога.



Бог трябваше да използва 
великата Си сила, за да 
промени ума на Фараона.



Принцът става Пастир

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в

Изход 2-5

“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130
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Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той 

нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви 
обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, 

Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите 
грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! 

Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете 
ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във 

вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за 
да умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля 
Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 

мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб  
завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за  

Теб като Твое дете.
Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16
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