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Јосиф је умро.  Цијели
Египат је дијелио тугу са
његовом породицом.  Бог
је кроз Јосифа спасио
Јевреје од глади.  

Он је био мудар
и вољен
управитељ
Египта.  
Сада га
више нема.
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Из даљине, бебина сестра је гледала драгоцјену 
корпу док се њежно кретала међу трскама.

„Шта ћемо да урадимо?” питала се једна породица.  
Одлучили су да ставе дијете у ријеку Нил.  Али оно 
мора бити у прикладној, водо-отпорној корпи.

Фараон је окрутно поступао са Јеврејима.  Тјерао
их је да граде велике градове.  Али како год да
их је присиљавао да раде тешко, број
јеврејских робова се стално повећавао.

Носећи свој мали терет, мала корпа-брод је
пловила међу трскама.  Шта се могло догодити

са малом бебом?

Једног дана страшна наредба је дошла од фараона.  
„Сва ново-рођена јеврејска дјеца морају бити бачена 
у ријеку Нил.”  Зли фараон је одлучио да смањи број 
Јевреја.  Чак је и бебе одлучио да убије.

Прошло је више од триста година.  Јосифов народ, 
Јевреји, су се умножили у Египту.  Нови фараон се 
бојао да се Јевреји не окрену против њега, па их је 
начинио робовима.
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Вративши се на ријеку, фараонова кћерка јој је 
предала бебу.  „Брини се за њега.  Платићу ти.  
Назваћемо га Мојсије.”  Мојсије значи „извађен 
из воде”.

Бог је дао посебну мудрост бебиној сестри.  Она је 
дотрчала до фараонове кћерке.  „Хоћете ли да вам 
нађем јеврејску жену да се брине о беби за вас?  
„Само напријед” одговорила је.  Шта 
мислите коме је дјевојчица 
отрчала да је доведе?

„О!  корпа.  Тамо, међу
трскама.  Питам се шта је
унутра.”  Фараонова кћерка
је наредила слугама да
донесу корпу.  Када ју је
отворила-беба је почела да
плаче.  „Ово је јеврејско
дијете” узвикнула
је принцеза.

„Мајко!  Дођи брзо!  О, пожури!”  Можда дјевојка
није имала времена да објасни.  Заједно, њих двије
су трчале назад стазом.

„Јадни мали дјечак.  Тако си прелијеп.”  Вјероватно
је фараонова кћерка разговарала са бебом како то

иначе одрасли раде.  Она је можда говорила
„Учи-кучи Куу-умс” –на

египатском, 
наравно.

Изненада су фараонова кћерка и 
њене слуге дошли до ријеке да се 
купају.  Било је немогуће да не
виде корпу.  Можда су се могли 
претварати да је не виде.

13 14

11 12

9 10



Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy
који нас је створио и који жели да га упознамо.

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо! Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити. Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек.

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу:
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет. Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете. Амин.

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан! Јован 3:16

Принц из ријеке

Прича из Божије ријечи, Библије

је пронађена у

Излазак 2

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.” 
Псалам 119:130

609

Крај

Тако се Мојсије вратио својим 
родитељима и кући.  Они су га 
учили да воли Господа и јеврејски 
народ.  Ускоро ће он живјети 
у палати код 
фараонове 
кћерке.  Бог, 
Који је спасио 
његов живот, 
имао је велики 
план у 
будућности 
за бебу 
Мојсија.
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