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Цялата Библия ни говори за Исус, обещаният Месия от най – древни времена, Мойсей, 
освободителят на поробения народ, е олицетворение на Спасителя, който Бог изпрати в света, за да 
освободи хората от робството на греха и на смъртта.  

 
Мойсей бил пастир. Един ден докато пасял стадото си, близо до планината Божия, 

Ореб, ангел Господен му се явил в огнен пламък в една къпина. Господ му казал: „Видях 
нищетата на моя народ в Египет. Ще сляза да го освободя и да го накарам да напусне тази 
земя и да иде в нова обширна земя. Сега иди! Аз те пращам при фараона. Изведи моя народ 
от Египет. Аз ще бъда с тебе! Ще кажеш на израилтяните: Господ, Бог на Исаак, Бог на Яков, 
ме праща при вас.”  

След поредица от епидемии и беди, фараона позволил на израилтяните да тръгнат, 
Бог ги повел през пустинята към Червено море. След като фараона се разкаял за постъпката 
си, пратил войници да ги 
проследят. Настигнали ги близо до 
морето. Мойсей им казал: „Не се 
страхувайте, бъдете силни и ще 
видите спасението, което Господ ще 
извърши днес над вас.”  

През нощта Господ отдръпнал 
морето със силен вятър и то станало 
сухо, за да може народа Му да 
достигнат до другия бряг. 
Египтяните ги следвали, но на 
сутринта морето се възвърнало и 
водите погълнали колесниците, 
конете и конниците от цялата 
войска на фараона.  

 
 
 
Евреите вече били свободни, когато пред планината Синай, Бог ги 

събира. По Негово нареждане, Мойсей дал на народа пояснения, за да 
изпълнят дългото пътуване към обетованата земя и да останат верни на 
съюза. Сега тези пояснения са вписани в първите пет книги на 
Библията, които се наричат: Законът, а от гръцки – Петокнижие. В тях са 
вписани и десетте заповеди, които ние познаваме.  

 
Исус после ще обедини тези десет заповеди в една: Обичайте се! 

 
 
Молитва:  
Господ, Бог на Мойсей, Ти даваш на своя народ десетте заповеди,  
за да може да върви към светлината и истината!  
Твоят закон е за нашата свобода и за нашето добро!  
Помогни ни да бъдем винаги верни към Твоето слово, дори това да бъде трудно.  
Исусе, Ти, новия и верен Мойсей,  
Ти ни показа съвършенството на Словото Божие,  
покани ни да обичаме както Ти ни обичаш  
и да бъдем съвършени както е съвършен нашия Отец в небесата.  
Помогни ни да живеем винаги така.  


