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Министър председателят
Йосиф вече беше умрял! 
Целият Египет споделяше
тъгата на семейството
му. Бог беше използвал

Евреинът Йосиф
да спаси страната
от глад. 
Той беше
мъдър и
възлюбен
лидер. Сега
него го
нямаше. 



Минаха триста дълги години. Народът на Йосиф, 
Евреите, бяха станали силна раса в Египет. Новият
Фараон се страхуваше, че Евреите може да се обърнат
срещу него, и затова ги направи свои роби.



Фараон се държа много жестоко с Евреите. 
Той ги накара да строят големи градове. 
Но без значение колко много работели
те, Евреите продължавали да се
увеличават на брой.



Един ден, Фараон заповяда ужасно нещо. �Всички
новородени еврейски момченца трябва да бъдат
хвърлени в реката Нил.� Нечестивият Фараон беше
решен да намали броя на Евреите. Той беше готов
дори да убие
бебетата, за да
постигне
това!



�Какво да направим?� чудеше се едно еврейско
семейство. Те решиха да поставят детето си в едно
кошче и да го пуснат в реката Нил.



Носейки скъпоценния си товар, малкото кошче се
носеше всред тръстиките. Какво щеше да се случи с

малкото бебе?



От разстояние, сестрата на бебето наблюдаваше
скъпоценното кошче, докато то се носеше всред

тръстиките.



Изведнъж, дъщерята на Фараона
дойде заедно със слугините си, за да
се изкъпе в реката. Нямаше начин
кошчето да се скрие. Може би те

щяха да го отминат, без да го видят.



�О! Кошче. Там, всред тръстиките. 
Чудя се какво ли има в него.�
Дъщерята на Фараон заповяда
на слугините си да го донесат. 
И когато го отвори � бебето
започна да плаче. �Това
е Еврейско дете,�
възкликна
принцесата.



�Горкото мъниче. Толкова си красиво.� Вероятно
дъщерята на Фараон говореше на бебето така, както

много възрастни го правят. Може би дори му е
казала: �У-тю-тю-тю-тюуууу�

� разбира се на
Египетски.



Бог трябва да е дал специална мъдрост на сестрата
на бебето. Тя изтича при Фараоновата дъщеря.
�Да ти намеря ли еврейска жена, която
да се грижи за бебето вместо
теб?� �Добре,� отговори
принцесата. Кого
мислите, че
момичето
докара?



�Мамо!  Ела бързо!  Бързо!� Вероятно момичето не
е имало време да обясни. Заедно, двете се затичаха
към реката.



Там, дъщерята на Фараона държеше бебето. �Грижи
се за него. Аз ще ти плащам. Наречи го Мойсей.�
Мойсей означаваше �момчето
от водата�, на
Египетски.



И така, Мойсей се върна при
родителите си и в дома си. Те
го научиха да обича Бог и
Евреите. Скоро, той
щеше да живее в
двореца, заедно
с дъщерята
на Фараона. 
Бог, Който беше
спасил живота
му, имаше
голямо бъдеще
за бебето
Мойсей.



Принцът от реката

е история от Божието Слово � Библията, 

намираща се в

Изход 2 

�Твоето Слово носи светлина�
Псалм 119:130



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


