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Изход 1:8 Тогава над Египет се възцари нов цар, който не познаваше Йосиф.
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Изход 1:11. Затова поставиха над тях надзиратели, които да ги потискат с

тежък труд; и те съградиха на фараона градове за житници -- Питом и

Рамесий.
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Изход 1:22. Тогава фараонът поръча на целия си народ, като каза: Всеки син,

който се роди на евреите, го хвърляйте в реката, а всяка дъщеря оставяйте

жива!



Изход 2:2. И жената забременя и роди син; и като видя, че беше красив, го

кри три месеца.



Изход 2:3. Но понеже не можеше вече да го крие, тя му взе рогозено кошче,

намаза го със смола и катран, сложи детето в него и го положи в тръстиката

при брега на реката.



Изход 2:5. И дъщерята на фараона слезе да се изкъпе в реката, а слугините й

ходеха по брега на реката; и когато съгледа кошчето в тръстиката, тя прати

слугинята си да го донесе.



Изход 2:6. Като го отвори, видя детето, и ето, момченцето плачеше. И тя го

съжали и каза: От децата на евреите е това.



0""'/1

Изход 2:9. И дъщерята на фараона й каза: Вземи това дете и ми го откърми, и

аз ще ти дам заплатата ти. И жената взе детето и го кърмеше.
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Изход 2:10. А детето порасна и тя го донесе на дъщерята на фараона, и то

стана неин син. И го нарече Моисей {Извлечен от вода}, като каза: Понеже го

извлякох от водата.



Изход 2:11,12. А в онези дни, когато Моисей порасна, излезе при братята си

и гледаше тежкия им труд. И видя един египтянин, че биеше един евреин,

един от братята му, и като се огледа насам-натам и видя, че няма никой, уби

египтянина и го скри в пясъка.
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След това Моисей избяга от Египет и историята тръгна в друга посока: Изход

3: 1. Моисей пасеше стадото на тъста си Йотор, мадиамския свещеник. И като
докара стадото зад пустинята, дойде на Божията планина Хорив.
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Изход 3:2,3. И Ангелът ГОСПОДЕН му се яви в огнен пламък изсред една

къпина; и Моисей погледна, и ето, къпината гореше в огън, а къпината не

изгаряше. И Моисей си каза: Да свърна и да видя това велико явление, защо

къпината не изгаря.



/

, .

/

Изход 3:4. А като видя ГОСПОД, че свърна да види, Бог го извика изсред

къпината и каза: Моисей, Моисей! И той каза: Ето ме.



И Бог му каза: Изход 3:9,10.... ето, викът на израилевитесинове стигна до

Мен, видях също и притеснението,с което ги притесняватегиптяните. И така,

ще те изпратя при фараона, за да изведеш Моя народ, израилевитесинове,

от Египет.



Изход 4:22.... кажи на фараона: Така говори ГОСПОД: Израил Ми е син,

първородниятМи; 23. и казвам ти: Пусни сина Ми да Ми послужи; но ако

откажеш да го пуснеш, ето, Аз ще убия твоя син, първородния ти.
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Изход 7: 1О. Тогава Моисей и Аарон отидоха при фараона и направиха, както

заповяда ГОСПОД: Аарон хвърли жезъла си пред фараона и пред слугите му,

и жезълът стана змия.



Фараонът се закорави. Изход 5:9. Нека се възлагат още по-тежки работи на

тези хора, за да се трудят в тях; и да не обръщат внимание на лъжливи думи.
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Така много пъти Бог изпрати Моисей и Аарон да кажат на фараона да пусне

израилтяните и извърши много чудеса, но той все се закоравяваше. На края:

Изход 12:29. И в полунощ господ порази всяко първородно в египетската

земя, от първородния на фараона, който седеше на престола си, до

първородния на пленника, който беше в затвора, и всяко първородно от

добитъка.
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Изход 12:31. И фараонът повика Моисей и Аарон през нощта и каза: Станете и

излезте изсред народа ми, и вие, и израилевите синове, и идете. послужете на

ГОСПОДА, както казахте!
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Изход 12:37. И така, израилевите синове се дигнаха от Рамесий за Сокхот,

около шестстотин хиляди мъже пешаци, освен децата.
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Изход 12:41. И в края на четиристотин и тридесетте години в Египет, в

същия онзи ден, всичките ГОСПОДНИ войнства излязоха от египетската

земя.
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Но по-късно фараонът съжали, че ги е пуснал и тръгна да ги преследва с

армията си. Изход 14:10. А когато фараонът се приближи, израилевите

синове повдигнаха очи и ето, египтяните идваха след тях. И израилевите

синове се уплашиха много и извикаха към ГОСПОДА.
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Бог каза на Моисей: Изход 14:16.... вдигни жезъла си и простри ръката си

над морето, и го раздели и израилевитесинове ще преминатпрез морето по

сухо.
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Изход 14:21. И така, Моисей простря ръката си над морето. И господ

направи да се оттегля морето цялата онази нощ от силен източен вятър и

превърна морето в суша, и водите се раздвоиха. 22. Така израилевите синове

влязоха сред морето по сухо; и водите бяха за тях стена от дясната и от

лявата им страна.
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Египтяните се опитаха да ги преследват: Изход 14:26. Тогава господ каза

на Моисей: Простри ръката си над морето, за да се върнат водите върху

египтяните, върху колесниците им и върху конниците им. 27. И така, Моисей

простря ръката си над морето. И около зори морето се върна на мястото си и

египтяните бягаха пред него. И господ потопи египтяните сред морето.



Изход 14:28. Защото водите се върнаха и покриха колесниците, конниците и

цялата войска на фараона, която беше влязла след тях в морето; не остана

нито един от тях.



Изход 15:1. Тогава Моисей и израилевите синове пяха тази песен на

ГОСПОДА, като говориха с тези думи: Ще пея на ГОСПОДА, защото е

превъзвишен, коня и ездача му хвърли в морето!
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Изход 15:22. Тогава Моисей поведе израилтяните от Червено море, и те

влязоха в пустиня Сур...



Там, при планината Синай Бог говори на Израилтяните и сключи завет стях.

Той повика Моисей на планината за да говори с него. Изход 31 :18. И като

свърши да говори с Моисей на Синайската планина, ГОСПОД му даде двете

плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.



Изход 34:29. И когато Моисей слизаше от Синайската планина и държеше

двете плочи на свидетелството в ръката си, при слизането си от планината

Моисей не знаеше, че кожата на лицето му блестеше, понеже Бог беше

говорил с него.
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Изход 35: 1. След това Моисей събра цялото общество израилеви синове и им

каза: Това са думите, които ГОСПОД заповяда да вършите.
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