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. نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



ر یوسف نخست وزیر مص
تمام مصر در ! ُمرده بود

خدا. ماتم فرو رفتھ بود

از یوسف عبرانی 
استفاده کرد
تا یک
کشور را از
قحطی نجات
.بدھد



او رھبری حکیم و 
.  مورد عالقۀ مردم بود
.اکنون او مرده بود



 س�صد سال از آن زمان �
�
وم ق. گذشتتق��با

ان�ان، در م� تبد�ل ب ه قو� یوسف، �عیف ع�ب

.بزرگ شدند



د او ترس�د که مبادا آنها برضپادشاە جد�د �
.ردباشند، بنابراین همۀ آنها را بردگان خود ک



ار رحمی رفتاو با عبرانیان با بی
او آنھا را مجبور کرد تا . کردمی

.یک شھر خیلی بزرگ بسازند



ولی مھم نبود کھ او چقدر از آنھا 
ن کشید عبرانیان کماکابیگاری می

.شدندو بزرگتر میبزرگ



یک روز فرمان وحشتناکی از طرف پادشاه 
تمام نوزادان پسری کھ در .مصر صادر شد

نیل خانواده عبرانیان متولد می شوند باید بھ رود
.انداختھ شوند



عبرانیان پادشاه شریر تصمیم گرفتھ بود کھ تعداد
یز او حتی حاضر شد کھ کودکان را ن. را کم کند

.بُکشد



ما چکار ": گفتای ھراسان با خود میخانواده
ھ کودک آنھا تصمیم گرفتند ک"توانیم بکنیم؟می

ند آنھا امیدوار بود. خود را بھ رود نیل بیاندازند
کھ او در یک سبد کھ از داخل 

قیراندود شده بود 
.در امان بماند



اور سبد کوچکی کھ در رودخانھ میان نیزارھا شن
بود بار خیلی گرانبھایی را حمل 

.  کردمی



چھ اتفاقی ممکن بود برای این کودک
کوچک بیافتد؟



بیند خواھر آن کودک با کمی فاصلھ مراقب بود تا ب
اتفاقی برای این سبد گرانبھا کھ در چھ

کرد، میحرکت نیزارھا میان
.افتدمی



دن ھایش برای حمام کرناگھان دختر پادشاه و ندیمھ
ھیچ راھی نبود .کنار رود آمدندبھ

.کھ بتوان ان سبد را مخفی کرد
احتماال انھا بدون اینکھ ان را 

از ببینند 

.کنارش رد می شدند



دلم میخواھد بدانم. یک سبد داخل ان نیزارھاست
دختر پادشاه بھ ندیمھ. داخل ان سبد چیست

ھایش دستور داد کھ ان سبد را
وقتی او در سبد را. بگیرند

باز کرد ان کودک شروع
.  کرد بھ گریھ کردن

دختر پادشاه گفت
این بچھ باید 
.  عبرانی باشد



ادشاه دختر پ"!چقدر قشنگی! بچۀ بیچاره تو! آه"
با آن طفل طوری صحبت کرد کھ بقیۀ

ھا حرف بزرگساالن با بچھ
.  زنندمی



!  آه": گفتھ باشداو شاید حتی بھ بچھ
"!کوچولوعزیزمن آه



بایست حکمت خاصی بھ خواھر آن خدا می
داو بھ طرف دختر پادشاه دوی. کودک داده باشد

خواھی بروم و یکمی": و گفت
زن عبرانی پیدا کنم تا از
این کودک
مراقبت
"کند؟



بلھ برو و این کار را": دختر پادشاه جواب داد
کنید کھ او بھ دنبالشما فکر می".بکن

چھ کسی خواھد رفت؟



او وقت نداشت"!زود باش! عجلھ کن بیا! مادر"
آن دو نفر با سرعت. تا توضیح بدھد

بھ طرف خانۀ
دختر فرعون
.دویدند



در آنجا در کنار رودخانھ در حالی کھ دختر 
فرعون آن کودک را بغل کرده بود، بھ آن زن 

این کودک": گفت
را برای من شیر
بده و من برای
این کار
بھ تو پول 
خواھم

".داد



آن دختر اسم او را موسی گذاشت کھ بھ زبان 
.مصری یعنی از آب گرفتم



نۀبھ این شکل موسی دوباره بھ خا
.  برگشتخود و نزد پدر و مادرش

پدر و مادر موسی
بھ او یاد دادند
کھ ھمیشھ خدا
و قوم خودش
را دوست
.داشتھ باشد



باست در قصر و بھ زودی او می
دا خ. نزد دختر فرعون زندگی کند

کھ زندگی او را
نجات داده بود
نقشۀ خیلی
بزرگی برای
آیندۀ موسی
.داشت



ای در رودخانھشاھزاده

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس

2خروج فصل 

."بخشدکشف کالم تو نور می "
۱۳۰: ۱۱۹مزمور



پایان



کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
کھ ما را آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز 

.  او را بشناسید

ایم کارھایی کھ او داند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
مجازات گناه مرگ است، اّما خدا . خواندآنھا را گناه می

تاد قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خود را فرسجھانیان را آن
یسی ع. تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد

.  دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمسیح پس از مرگ
ھان اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و از او بخواھی کھ گنا

تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد



عا را اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این د
عیسای عزیز من ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و :بکن

بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان من 
کنم کھ وارد خواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی

ندگی زندگی من بشوی و گناھان مرا ببخشی تا بتوانم ز
کمکم . مای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگی کنتازه

م و کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کن
.آمین. برای تو زندگی کنم

!  مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب
۱۶:۳انجیل یوحنا 
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