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. ها من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، آما تريد، ولكن ال يحق لك أن تبيع          :  اتفاقية االستخدام    



عندما أخرج اهللا شعب إسرائيل من مصر، قاد       
.موسى الشعب في العبادة، هو شدا  بترنيمة للتسبيح     

ترنم  ." أرنم للرب ألنه قد تمجد جدا      " 
موسى بكل االشياء العظيمة التي صنعها     

. اهللا مع الشعب    



بعد ثالثة أيام في البرية وجد الشعب    
لكنهم لم يستطيعوا أن يشربوه ألنه  .  ماء

وبدال من ان يصلوا هللا،   .  آان مرا
لكن اهللا أظهر عطفه إذ جعل .  تذمروا

.        الماء صالحا للشرب      



يبدو أن الشعب آان يتذمر على آل   
آان لنا طعام في مصر، واآلن نموت من الجوع في    "شيء 

في هذه الليلة أرسل اهللا طيور          . هكذا تذمر الشعب   "  الصحراء    
.و جمعها الشعب بسهولة   ) السلوى   (     السمان   



. وآان يشبه رقائق بالعسل.  في الصباح التالي أرسل اهللا المن      
آل صباح آان المن يغطي األرض  

هكذا آان .  ليجمعه الشعب  
. اهللا يطعم الشعب في البريه   



آان على الشعب أن يثق في أن اهللا يعطيه طعامه آل يوم،   
ولكن بعضهم لم يثق وجمعوا أآثر من إحتياجهم 

.بالرغم من أن اهللا قال لهم أنه ينتن إن بقى للصباح التالي    



لذلك الطعام الباقي للغد التالي آان ملئ بالدود ماعدا طعام يوم       
السبت، ألنه في هذا اليوم الخاص آان الشعب يستريح ويأآل          

. من طعام األمس  



اعتني اهللا بالشعب في الصحراء،      
أعطاهم الطعام و الشراب      

عندما . وحماهم من األعداء 
هاجمهم عماليق آان  

الشعب ينتصر    
طالما موسى 

آان رافعا  
عصا 
.اهللا



لو أطعتم آالمي، سوف تكونون   " قال اهللا لشعب إسرائيل،       
.  هكذا قال الشعب لموسى   "  آل ما قاله اهللا إياه نفعل، ." "شعبي

.جاؤا لسفح جبل سيناء و انتظروا موسى عندما صعد للقاء اهللا     



آان موسى مع اهللا 
علي الجبل ألربعين      

فيها آتب اهللا .  ليلة 
الوصايا العشر     
علي لوحين من  

الحجر، وأوصى       
موسى آيف يجب 

.أن يحيا الشعب  



 ال يكن لك آلهة أخرى     1
. أمامي

 ال تصنع لك تمثاال وال   2
صورة، ال تسجد لهن      

. وال تعبدهن
 ال تنطق باسم الرب     3

.إلهك باطال 

 اذآر يوم السبت    4
.لتقدسه  

. أآرم أباك وأمك 5



. ال تقتل 6

.  ال تزن 7

.  ال تسرق  8

. ال تشهد شهادة زور  9

.  ال تشته ما لقريبك    10



عندما آان موسى مع اهللا على  
الجبل، فعل الشعب شيئا مشينا،       

أمروا هارون أن يصنع لهم عجال     
غضب اهللا . ليعبدوه بدال من اهللا 

.جدا وآذلك موسى على ما فعلوه  



عندما رأى موسى العجل    
والشعب يرقص، احتدم    

غضبه و ألقى بلوحي  
. الشريعة فكسرهما     

ثم أخذ العجل و حطمه وقتل     
. الناس األشرار الذين عبدوه          



 عندئذ صنع اهللا لوحين   
آخرين وأمر موسى أن   

يصنع خيمة االجتماع ليسكن     
حيث يعبده  . اهللا مع شعبه 

الشعب هناك وآان عمود   
السحاب والنار هما عالمتي       

. وجود اهللا وسطهم



عندما اقترب الشعب من آنعان، أرسل موسى اثني عشر       
الكل   .  جاسوسا ليتجسسوا األرض التي وعد اهللا بها شعبه       

اتفقوا علي أنها أرض جيدة، ولكن اثنين فقط، يشوع وآالب         
.    وثقوا في أنهم يستطيعوا أن يمتلكوا األرض بمساعدة اهللا     



  باقي الجواسيس العشرة خافوا من         
ال نستطيع أن     "     العماليق األقوياء    
هكذا صرخوا،    "          نأخذ األرض    

                      نسوا جميع العظائم   
                       التي صنعها معهم  
                       اهللا ليخرجهم من   

                       

.                          أرض مصر  



ولكن الشعب سمع لكالم العشرة جواسيس و بكوا وقالوا          
. حتى أنهم حاولوا قتل موسى .  لنرجع ألرض مصر    



أنقذ اهللا موسى من أيديهم و قال لهم ألربعين عاما سوف    
تتوهوا في البرية، فقط آالب ويشوع وبنوآم سوف  

.يدخلون األرض التي احتقرتموها       



أربعين عاما  

  قصة من آلمة اهللا

تجدها في  . الكتاب المقدس  

 14 حتى سفر العدد     15الخروج     

" فتح آالمك ينير العقل  "
130:119مزمور  



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    ! وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

. وسوف تحيا معه إلى األبد    
: لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
.  ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   .  لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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النهاية
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