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               Фараон  
               бил  
               много  
 

              ядосан!  Бог  
му заповядал чрез  
Мойсей да остави  
всички Еврейски  
роби да напуснат  
Египет.  Той  
отказал.  



                “Нека да  
 

работят по-усилено”, 
казал Фараон на 
надзирателите.   
Сега нещата  
станали по-зле  
за Израилтяните.  



Новата заповед на Фараон била: 
“Вече вие сами ще си събирате  
плява.  Ние повече    няма да ви 
 
я осигуряваме. Но             искам  
                същото количество тухли  
                                     както до сега”.  



Надзирателите  
били робите, понеже  
те не можели да  
 
събират … 



… плявата и в  
същото време да  
успеят да направят 
определеното  
 

количество тухли.  



                   Хората  
                   обвинили  
                   Мойсей и  
                   Аарон за  
                   проблемите  
                   си.  Мойсей се 
  
                   помолил: “О  
                   Господи, … 



     … Ти изобщо не  
          си избавил  
          Твоите  
           хора!”  Бог  
         му отговорил:  
         “Аз Съм  
 
          Господ и  
          Аз ще ви  
          освободя”.  



След това,  
Бог отново  
изпратил  
Мойсей и  
Аарон при 
Фараон.   
Когато  
могъщият  
владетел  
поискал  
от … 



… Божиите  
служители  
някакво 
знамение,  
Аарон  
хвърлил  
жезъла си и  
той се  
превърнал  
в змия.  



Фараон изкрещял:  
  “Доведете  
  веднага моите  
  магъосници”.   
  Когато те дошли  
  и те хвърлили  
  техните жезли, … 



  … и те също се превърнали в  
                     змии.  Аароновият  
                         жезъл обаче  
                         погълнал  
                         останалите.           
                         Въпреки това,  
                         Фараон отказал  
                         да пусне хората.  



На следващата сутрин Мойсей и 
Аарон се срещнали с Фараон до 
реката. 



Когато Аарон вдигнал жезъла си, Бог 
превърнал водата в кръв.  Рибите   
измряли!  Хората не         можели   
                               повече  
 
 

                   да пият от  
                   водата!  



Фараон обаче закоравил сърцето си.  
Той не искал да пусне Израилтяните.  



Отново, Мойсей казал на   
  Фараон да пусне Божия  
                     народ.  
                      Фараон отново  
                     отказал. Тогава 
       Бог изпратил  
                      друга язва.  
       Целият   
       Египет се   
       напълнил с  
       жаби.  



Всеки дом, всяка стая и дори 
  във всяка чиния и  
                  паница  
                    имало жаби! 
      Фараон казал 
      на Мойсей: 
      “Помолете се 
      Бог да махне 
     тези жаби и ще 
      ви пусна”.  



Но когато жабите 
си заминали,  
            Фараон  
            пак се  
            закоравил.   
            Той не  
            искал да  
            пусне  
            робите на  
            свобода.  



Тогава Бог изпратил милиарди 
малки буболечки, наречени въшки. 



Всички постоянно се чешели  
поради сърбежа, но Фараон пак не 
искал да се предаде.  



                             След  
                             това 
Бог изпратил рояци 
от мухи.  След това  
чума, която да  
порази добитъка  
на Египтяните. 



След това 
възпаления.   
Хората  
страдали  
ужасно. 



И въпреки  
всичко, Фараон  
продължавал да  
се съпротивлява  
на Бог.  



 След    
 възпаленията,  
 Бог изпратил  
 скакалци. 



Те изгризали 
всяко зелено 
растение в 
Египетската   
земя.  



След  
това Бог 
изпратил  
3 дни на 
пълна 
тъмнина. 



 Но коравовратният  
 Фараон не  
 освобождавал  
 Израилтяните.  



Бог предупредил:  
“Ще изпратя  
още една  
язва, в която  
всички  
първородни  
на хората и  
животните  
в Египет  
ще умрат”. 



Бог казал на Израилтяните,  
че техните  
първородни  
щяли да  
бъдат  
спасени,  
ако хората  
поръсели  
праговете на  
входните си врати  
с агнешка кръв.  



Посред нощ се  
чули ужасни  
викове и писъци  
в Египет. 



Смъртта била 
започнала да 
поразява.   
 
  Поне по един човек  
  бил умрял във  
  всеки дом.  



“Махайте се от 
тук”, казал  
Фараон на  
Мойсей, … 



… “Отивайте  
да служите на 
вашия Бог”. 



Веднага Божиите 
хора преминали 
Египетската 
граница.  



     Бог казал на Мойсей да  
                  помни тази Пасхална  
                  нощ, понеже  
 
ангела на погублението  
бил подминал  
 
                          Израилевите домове  
                       и поразил домовете на   
                       Фараон и неговите хора.  



                           След като били 430  
               години в Египет, Божиите   
               хора били отново свободни. 



                          Бог ги водел чрез  
          облачен стълб през деня и  
          чрез огнен стълб през нощта.  



 Но Фараон  
  не бил свършил  
 с Израилтяните.   
 Отново той  
 забравил Бог.   
 Отново той се   
 закоравил. 



Той събрал  
             армията  
                          си и тръгнал да  
                          гони робите си.   
                          Скоро, той ги  
                          настигнал и  
                        заклещил между  
                        планината и  
                        морето.  



“Господ ще воюва за вас”, казал 
Мойсей на хората. След това той 
отишъл до морето и прострял 
жезъла си.  



Изведнъж  
се случило  
велико  
чудо. 



Бог  
направил път 
през водата. 
Всички 
преминали  
по суша.  



“Сега ще ги хванем”, помислили си 
Египтяните и те също влязли в 
Червеното море, за да  
преминат по сухо. Но  
Бог върнал … 



 … водите обратно.  Цялата Египетска   
 армия била погълната.  Сега  
 вече Фараон разбрал, че  
 Израилевият Бог  
 бил Господ  
 
 
 
над  
цялата  
земя.  



“Твоето Слово носи светлина”  
Псалм 119:130  

Довиждане Фараоне! 
 

 е история от Божието Слово – Библията,  
 

намираща се в  
 

Изход 4-15  



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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