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  !فرعون عصبانی بود
پروردگار توسط موسی 
بھ او فرمان داده بودتا 
اجازه دھد کھ بردگان 

اسراییلی مصر را 
او این  .ترک گویند

 .فرمان را رد کرد



فرعون بھ سرکارگران 
کھ انھا " خود فرمان داد،

 ".  باید بیشتر کار کنند
و از این بدتر چیزی 
نمیتوانست برای قوم 

 .اسراییل باشد



ما دیگر در اختیارتان نخواھیم  .کاه را خودتان جمع کنید"
  ."و ھمینطور بھ اندازه قبل خشت بسازید .گذاشت

 این دستورات جدید 
 .فرعون بود



سرکارگران بعضی از برده 
ھا را شالق میزدند چون 

انھا زمان برای جمع اوری 
 کاه نداشتند و نمیتوانستند بھ 

 
 .اندازه کافی خشت بسازند



پس مردم بھ خاطر این مشکالت موسی 
 و ھارون را سرزنش 

 موسی جایی پیدا  .کردند
 او گریھ  .کرد تا دعا کند

   ":پروردگارا" کرد،
 تو قوم خود را نجات "

 خداوند پاسخ  ".نمیدھی
 

 من پروردگار "داد 
 و قوم خود را  ھستم،

 ."ازاد خواھم ساخت



 سپس خداوند موسی
 و ھارون را بھ نزد 

 .فرعون فرستاد 
 وقتی حاکم از بندگان 
 خدا خواست با نشانھ 

 ای ادعای خود را 
 

 عصای  ثابت کنند، 
 ھارون بھ ماری

 .تبدیل شد 



خود فرعون رنجیده شد و جادوگران 
وقتیکھ جادوگران  .را فرا خواند

 مصری عصاھای 
   خود را بر زمین انداختند،

  .ھر عصا تبدیل بھ ماری شد
 اما عصای ھارون بقیھ را 

 اما ھنوز فرعون  .خورد
 اجازه نمیداد تا قوم 

 اسراییل 
 .بروند



ھارون و موسی فرعون را در کنار رود  صبح روز بعد،
 وقتی کھ ھارون عصای خود را بیرون  .مالقات کردند

 پروردگار اب را بھ خون  اورد،                            
  .تبدیل کرد                            

 
 

 ماھیھا                                  
 مردم  مردند،                                 
 ھم نمیتوانستند                                  
 !اب بنوشند                                 



او نمی خواست اجازه دھد تا  .اما فرعون سنگدل تر شد
 .اسراییلیان مصر را ترک کنند



 موسی بھ فرعون  دوباره،
 گفت تا اجازه دھد کھ 

   .قوم خداوند بروند
 فرعون باز ھم 

 خداوند  .نپذیرفت
   .بالیی دیگر فرستاد

 تمام سرزمین مصر 
 از قورباغھ پوشیده 

 تمامی خانھ  .شده بود
   تمامی اتاقھا، ھا،

 وتمامی تنورھا پر 
 .از قورباغھ بود      



بھ " فرعون خواھش کرد،
 حضور پروردگار دعا 

 کنید تا او قورباغھ 
   ".ھا را دور کند

 سپس اجازه خواھم "
   ".داد مردم تو بروند
 وقتی کھ قورباغھ 

 ھا رفتند فرعون نظر 
  .خود را تغییر داد
 او اجازه نمی داد 

 تا برده ھا       
 .ازاد باشند      



 .سپس خداوند میلیاردھا حشره کوچک بھ نام شپش را فرستاد
و  ھمھ انسانھا و حیوانات از گزش انھا دچار خارش شدند،

 .ھنوز فرعون نمی خواست بھ سمت پروردگار برود



بعد از ان خداوند تعداد 
بسیار زیادی از مگسھا 

پروردگار  .را فرستاد
 بالیی فرستاد تا حیوانات 
 مصریان از بین 
 .بروند



خداوند تاولھایی دردناک 
 مردم دچار درد  .فرستاد

 ھنوز  .و رنج شدیدی شدند
 فرعون در برابر

 خداوند مقاومت 
 .می کرد 



  بعد از بالی تاول،
پروردگار ملخھای 

  .زیادی را فرستاد
ملخھا ھمھ گیاھان 

سبز را کھ بر روی 
 .زمین بود خوردند



سپس پروردگار سھ 
روز تاریکی غلیظ 

اما فرعون . فرستاد
لجباز اجازه نمی داد تا 
 .قوم اسراییل ازاد شوند



 ،"پروردگار ھشدار داد کھ"
 یک بالی دیگر نیز 

 حدود" .میفرستم 
 نیمھ شب تمامی 

 نخست زادگان 
 انسان و حیوان 

 کشتھ خواھند 
 پروردگار ."شد 

 بھ اسراییلیان گفت 
 اگرانھا بھ دروازه 

 بھ ھایشان خون گوسفند بپاشند، 
 .نخست زاده ھایشان اسیبی نمیرسد 



در نیمھ شب گریھ و 
زاری شدیدی مصر را فرا 

مرگ رخ  .خواھد گرفت
 در ھر خانھ ای حداقل  .داد

 .یک نفر کشتھ شد      



  فرعون از موسی خواھش کرد،
پروردگار  برو،" ."بیرون روند"

 خیلی زود  ."را ستایش کن
 قوم خداوند از مرزھای 

 .مصر رد شدند      



   :پروردگار بھ موسی گفت
 شب عید فصح را بھ یاد داشتھ 

 چونکھ فرشتھ خداوند با رد شدن از خانھ ھای  باش،
 .اسراییلیان در برابر فرعون و سپاه او این کار را کرد      



   سال زندگی درمصر، 430پس از 
 خداوند با  .حاال قوم خداوند ازاد بودند

 ستونی از ابر در روز و ستونی از اتش 
 .انھا را راھنمایی می کرد در شب،      



 ولی کار فرعون با 
 اسراییلیان تمام نشده 

 او پروردگار  دوباره، .بود
 او نظر  را از یاد برد،

 او با  .خود را تغییر داد
 جمع اوری لشکر خود بھ دنبال 

   خیلی زود، .برده ھا رفت
 انھا را بین دریا و صخره 

 .ھا بھ دام انداخت      



 پروردگار برای شما بھ جنگ " :موسی گفت
 موسی بھ کناره اب رفت  ".خواھد پرداخت

 .و دست خود را دراز کرد



معجزه بزرگ رخ 
خداوند راه را  .داد

در میان اب باز 
مردم بھ  .کرد

 سالمت رد
 .شدند 



سپس لشکر فرعون وارد 
حاال ما " .دریای سرخ شد

  "انھا را گرفتار میکنیم،
 .این راسربازان گفتند



لشکر  .اما پروردگار اب را بست
  .قدرتمند مصر در اب فرو رفت

حاال فرعون می دانست کھ خدای 
 .اسراییل پروردگارھمیشگی است



 خدانگھدار فرعون
 

 مقّدس داستانی از کالم خدا، یعنی کتاب 
 

 بر اساس 
 
 4-15خروج 

 ."بخشد کشف کالم تو نور می "
 ۱۳۰: ۱۱۹ مزمور



 پایان



 کھ ما را  کنند صحبت می یمقّدس با ما در بارۀ خدای داستانھای کتاب
 .  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

 
.  خواند ایم کارھایی کھ او آنھا را گناه می داند کھ ما کارھای بدی انجام داده خدا می

قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خود  مجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن
عیسی مسیح پس از . را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد

اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و از او . دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفت مرگ
 بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 

 .خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد
 

عیسای عزیز من  :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان من 

کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھان  خواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
کمکم . ای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگی کنم مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

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

  ۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقّدس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کن کتاب
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