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Једног дана 
Мојсије је  
видио једног  
Египћанина како 
шиба јеврејског 
роба. 



Иако је Мојсије одрастао и  
био образован као принц  
у фараоновој палати,  
он је такође био  
Јеврејин.  Морао  
је да помогне робу. 



Гледајући да га нико не види, Мојсије је напао 
Египћанина.  У борби која је услиједила, Мојсије 
га је убио.  Одмах потом, сахранио је тијело. 



Сљедећег дана, Мојсије је угледао двојицу Јевреја 
како се туку.  Покушао је да их заустави.  Један је 
рекао: „Хоћеш ли и мене убити као што си јуче убио 
Египћанина?”  Мојсије се уплашио.  Сви су сазнали  
за јучерашњи догађај.  Знао је и фараон.  Мојсије је  
морао бјежати.  Отишао је у Мадијамску земљу. 



Док се Мојсије одмарао крај извора, седам кћерки 
мадијамског свештеника пуниле су корита водом 
за стадо свога оца. 



Други пастири су покушавали да их отјерају.  
Мојсије је стао у заштиту дјевојака и помогао им. 



„Ураниле сте!” узвикнуо је отац 
дјевојака Рагуил.  Када су оне   
објасниле шта се десило он  
                је рекао: „Доведите  
                тог човјека овамо”.   
                Мојсије је живио са  
                   Рагуилом, који  
                   се такође звао и  
                   Јотор.  Касније  
 
                   се Мојсије оженио   
                   најстаријом  
                   Рагуиловом  
                   кћерком. 



У Египту је умро фараон.  
Божији народ Јевреји су и  
даље били робови.  Како су 
кукали у својој патњи!   
 
 
 
 
 
 
 
Како  
су молили Бога за  
помоћ!  Бог је чуо  
њихове молитве. 



Мојсије још није знао да Бог  
планира да искористи њега да  
ослободи Јереје.  Прошло је  
четрдесет година откад је  
Мојсије напустио Египат.   
Био је пастир Рагуиловог  
стада.   
 
 
 
 
 
             Заборавио  
  је на патње свог  
  народа у Египту. 



Једног дана Мојсије је  
примијетио у близини грм  
у пламену.  Али, грм није 
сагоријевао.  Мојсије је  
одлучио да открије зашто. 



Чим је Мојсије пришао глас Божији га је позвао из 
грма.  „Мојсије!”  „Ево ме” одговори Мојсије.  „Не 
прилази близу” рече Бог „Скини своју обућу са 
ногу, јер је мјесто на којем стојиш, свето”. 



„Послаћу те фараону да изведеш мој народ 
из Египта” рекао је Бог.  Али Мојсије се  
бојао да пође. 



Тада Бог показа Мојсију Своју велику  
моћ.  Он претвори Мојсијев  
штап у змију. 



Када Мојсије узе змију за реп она постаде штап 
поново.  Бог даде још један знак. 



„Стави своју руку у њедра своја” нареди Бог.  
Мојсије уради тако.  Његова рука постаде  
                                   бијела као снијег  
                                          и губава. 



Када то уради поново његова рука оздрави. 



Мојсије се и даље противио.  „Ја не говорим добро” 
пожалио се Господу.  Бог је постао љут.  „Узми свог 
брата Арона, он ће говорити умјесто тебе” рече му 
Бог. 



Мојсије се вратио до Јотора, спаковао 
своје ствари и отишао у Египат. 



Бог је довео Мојсијевог брата Арона до 
Мојсија у планинама.  Мојсије је испричао 
Арону Божији план да ослободи  
Јевреје из египатског ропства. 



Заједно, њих двојица су пренијели вијести од 
Бога јеврејским вођама.  Када  
је Мојсије показао знаке  
јеврејским старјешинама,  
они су знали да ће им  
Господ помоћи. Заједно,  
су се помолили Господу. 
 



Храбро, Мојсије и Арон су дошли 
пред фараона.  „Бог каже, пусти 
мој народ да иде.” рекоше му. 



„Нећу пустити Јевреје да иду” 
одговорио је фараон.  Није се 
хтио покорити Господу. 



Бог је тада морао да учини бројна 
чуда да промијени фараонову вољу. 



Принц постаје пастир 
 

Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

Књига Изласка 2-5 

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



Крај 



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 
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