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 عندما أخرج هللا شعب إسرائیل من 
 مصر، قاد موسى الشعب في العبادة، 

 أرنم للرب " .ھو شدا  بترنیمة للتسبیح
ترنم موسى بكل االشیاء ." ألنھ قد تمجد جدا

 .العظیمة التي صنعھا هللا مع الشعب



بعد ثالثة أیام في البریة وجد الشعب  
لكنھم لم یستطیعوا أن یشربوه . ماء

یصلوا  وبدال من ان. ألنھ كان مرا  
لكن هللا  .�، تذمروا        

 
 
 

الماء  أظھر عطفھ إذ جعل  
.صالحا للشرب           



 یبدو أن  
 الشعب كان 
 یتذمر على 

 كان لنا طعام في "كل شيء 
 "  مصر، واآلن نموت من الجوع في الصحراء

 في ھذه اللیلة أرسل هللا طیور       . ھكذا تذمر الشعب
 .و جمعھا الشعب بسھولة) السلوى(السمان       



 .  في الصباح التالي أرسل هللا المن
 .  وكان یشبھ رقائق بالعسل

 كل صباح كان المن 
 لیجمعھ  یغطي األرض

 
 ھكذا . الشعب

 كان هللا یطعم 
 الشعب في 

 .البریھ         



كان على الشعب أن یثق في أن هللا یعطیھ طعامھ 
كل یوم، ولكن بعضھم لم یثق وجمعوا أكثر من 

 بالرغم من أن هللا قال لھم أنھ ینتن إن  إحتیاجھم
 .بقى للصباح التالي                                       



لذلك الطعام الباقي للغد التالي كان ملئ بالدود  
ماعدا طعام یوم السبت، ألنھ في ھذا الیوم الخاص 

.كان الشعب یستریح ویأكل من طعام األمس  



الصحراء،            اعتني هللا بالشعب في         
 وحماھم من           أعطاھم الطعام و الشراب

 ھاجمھم عمالیق كان         عندما . األعداء          
 طالما موسى            الشعب ینتصر    
 كان رافعا    
 عصا    
 .هللا   



 قال هللا لشعب                        
 لو أطعتم "إسرائیل،                      

كل ما قالھ هللا ." "كالمي، سوف تكونون شعبي   
جاؤا لسفح . ھكذا قال الشعب لموسى" إیاه نفعل،

 .جبل سیناء و انتظروا موسى عندما صعد للقاء هللا



 كان موسى مع 
 هللا علي الجبل 
 فیھا. لیلة ألربعین 

 هللا الوصایا  كتب
 علي  العشر

 لوحین من 
 الحجر، 
 وأوصى 

 موسى كیف یجب 
 .أن یحیا الشعب      



ال یكن لك آلھة  1
.أخرى أمامي  

ال تصنع لك  2
تمثاال وال صورة، 
ال تسجد لھن وال 

.تعبدھن  

ال تنطق باسم  3
.الرب إلھك باطال  

اذكر یوم السبت  4
.لتقدسھ  

أكرم أباك  5
.وأمك  



.ال تقتل 6  

.ال تزن 7  

.ال تسرق 8  

ال تشھد شھادة  9
.زور  

ال تشتھ ما  10
.لقریبك  



 عندما كان موسى  
 مع هللا على الجبل، فعل 

الشعب شیئا مشینا، أمروا 
ھارون أن یصنع لھم عجال 

غضب . لیعبدوه بدال من هللا
هللا جدا وكذلك موسى على 

 .ما فعلوه



عندما رأى موسى 
العجل والشعب 

یرقص، احتدم غضبھ 
و ألقى بلوحي الشریعة 

ثم أخذ  .فكسرھما
العجل و حطمھ وقتل 
الناس األشرار الذین 

 .عبدوه



 عندئذ صنع هللا لوحین           
 آخرین وأمر موسى أن           

یصنع خیمة االجتماع لیسكن       
 حیث یعبده الشعب . هللا مع شعبھ

 ھناك وكان عمود السحاب          
 والنار ھما                            

 عالمتي                               
 وجود                                  

 .هللا وسطھم                           



عندما اقترب الشعب من كنعان، أرسل موسى  
 اثني عشر جاسوسا لیتجسسوا األرض التي وعد 

 .هللا بھا شعبھ      



الكل اتفقوا علي أنھا أرض جیدة، ولكن اثنین فقط، 
 وثقوا في أنھم یستطیعوا أن یمتلكوا  یشوع وكالب

 .األرض بمساعدة هللا                                  



 باقي الجواسیس العشرة                
 خافوا من العمالیق األقویاء             

 نأخذ  ال نستطیع أن"                   
 "  األرض                                 

  ھكذا صرخوا،                           
 

 نسوا جمیع                               
 هللا  التي صنعھا معھم العظائم       

 .أرض مصر لیخرجھم من          



ولكن الشعب سمع لكالم العشرة جواسیس و بكوا 
                                                  حتى أنھم حاولوا قتل . وقالوا لنرجع ألرض مصر

 .موسى                                          



أنقذ هللا موسى من أیدیھم و قال لھم ألربعین عاما  
   سوف تتوھوا في البریة، فقط كالب ویشوع وبنوكم 

 یدخلون األرض  سوف                                  
 .التي احتقرتموھا                                          



 أربعین عاما 

قصة من كلمة هللا    

تجدھا في. الكتاب المقدس  

  14حتى سفر العدد  15الخروج 

 

 
 

"فتح كالمك ینیر العقل"  
130:119مزمور     



   النھایة



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

هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو 
عقوبة ھذه الخطیة ھو الموت، ولكن هللا . خطیة

یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 
المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل 

بعد ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ثم   .خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .مضى إلى السماء

سوف   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
 .یأتي ویسكن بك اآلن، وسوف تحیا معھ إلى األبد



 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �
 سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
إنسانا لتموت من أجل خطایاي، واآلن أنت حي، 

رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، لكي 
أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي 

ساعدني أن أطیعك،  . لكي أحیا معك إلى األبد إلیك،
 .آمین . وأن أعیش لك كابن لك

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