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 في أحد األیام، رأى موسى أحد
 المصریین وھو یضرب عبدا یھودیا، 

 وبالرغم من أن موسى قد ُربيَ               
 وُعلَم كأمیر في قصر فرعون،                

 إال أنھ ھو أیضا كان یھودیا،                 
 وكان علیھ أن                          

 یساعد العبد                       
 .الیھودي                       



ونظر موسى حولھ للتأكد من أن ال أحد یراه، ثم ھجم موسى 
على سید العبید القاسي، وفي ھذه المشاجرة، قتل موسى 

 .المصري، ثم دفن الجثة بسرعة



في الیوم التالي، رأى موسى یھودیین یتقاتالن، فحاول 
، "ھل تقتلني كما قتلت المصري؟: "إیقافھما، فقال أحدھما

فخاف موسى، ألن الجمیع عرف بما حدث باألمس، وفرعون 
أیضا عرف، فكان البد لموسى أن یھرب، فذھب إلى بلد 

 .اسمھ مدیان



وبینما كان موسى یستریح عند بئر، أتت بنات كاھن مدیان 
 .السبعة، ومألن األجران لیسقین غنم أبیھن



 .فأتى رعاة آخرون وحاولوا طردھن فنھض موسى وأنجدھن



ما بالكن : "وسأل األب بناتھ قائال
، ولما "أسرعتن في المجيء الیوم؟

 شرحت البنات لھ لماذا، صاح
 ،"أحضروه إلى ھنا: "قائال 
 وعاش موسى مع رعوئیل 
 الذي كان اسمھ أیضا 
 یثرون، وفیما بعد 
 
 تزوج موسى بأكبر بنات 

 .رعوئیل    



في مصر مات فرعون، 
وكان شعب هللا، أي الیھود، 

وكم تأوھوا في . الزالوا عبیدا
 !  معاناتھم

وكم صلوا من أجل معونة 
 .فسمع هللا صلواتھم! هللا



لم یكن موسى یعرف، أن هللا خطط 
الستخدامھ في مساعدة العبید الیھود، 
 وكانت قد مرت أربعون سنة منذ ترك

 موسى مصر، وصار فیھا راعي    
 غنم رعوئیل، ولكنھ كان یشتاق     

 .لشعبھ في مصر        



 وفي أحد األیام الحظ موسى أن بالقرب
 )شجرة صغیرة(منھ توجد علیقة    

 مشتعلة، لكن النار لم تحرق     
 الشجیرة، فذھب موسى لیكتشف        

 .السبب               



!"  یا موسى: "ولما اقترب موسى، ناداه هللا من الشجیرة قائال
ال تقترب إلى ھنا اخلع : "، فقال هللا"أنا ھنا: "فرد موسى

حذاءك من رجلیك، ألن الموضع الذي أنت واقف علیھ أرض 
 ."مقدسة



سأرسلك إلى فرعون إلخراج شعبي : "ثم قال هللا
 .، لكن موسى كان خائفا أن یذھب"خارج مصر



ثم أظھر هللا قوتھ الخارقة لموسى، 
 .فحول عصا موسى إلى حیة



 وعندما أمسك موسى بالحیة من الذیل أصبحت عصا مرة
 ضع: "فقد أمره هللا. أخرى، وأعطى هللا عالمة أخرى          

 یدك إلى صدرك، فعمل                     
 ."موسى كما أمره هللا                       



.  فصارت یده بیضاء وأصیبت بمرض البرص
 .وعندما عمل ذلك مرة ثانیة، ُشفیت یده



، فغضب "أنا ال أتكلم جیدا: "ولكن موسى صار یعترض قائال
 سأستخدم ھارون أخاك، لیتحدث: "هللا وقال لھ

 وعاد موسى." الكلمات التي تخبره بھا 
 إلى یثرون، ثم أخذ أمتعتھ ورحل إلى 

 .مصر            



 وأمر هللا ھارون،أخا موسى، أن یذھب لمقابلة موسى في
 الجبال، وأخبر موسى ھارون بكل شيء عن                     

 خطة هللا لتحریر الشعب الیھودي من                              
 فذھبا معا إلى زعماء. المصریین                               

 الیھود ومعھما ھذه األخبار، ولما                                
 أظھر موسى العالمات                                              

 لشیوخ الیھود، عرفوا                                                
 .أن هللا سیساعدھم                                                   

 وسجدوا جمیعا                                                      
 .معا وعبدوا هللا                                                       



وبشجاعة ذھب موسى وھارون إلى فرعون 
 ."هللا یقول، دع شعبي یذھب: "قائلین



لن أسمح لشعب : "ولكن فرعون رد قائال
.  ، فھو ال یرید أن یطیع هللا"إسرائیل أن یذھب

والبد من أن هللا سیستخدم قوتھ الخارقة لتغییر 
 .رأي فرعون



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

 أمیر یصبح راعي غنم

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

5إلى  2سفر الخروج من اإلصحاح   



60 10 

 النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
 .یریدك أن تعرفھ

عقوبة ھذه الخطیة . هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 

بعد ذلك أتى   .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن،   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

 .وسوف تحیا معھ إلى األبد
 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل  سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، 

 لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
 . ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك . لكي أحیا معك إلى األبد

 .آمین
 .  16: 3إنجیل یوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23

