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



في أحد األيام، رأى موسى أحد     
 المصريين وهو يضرب عبدا يهوديا،   

              وبالرغم من أن موسى قد ُربيَ 
               وُعلَم آأمير في قصر فرعون،  
                 إال أنه هو أيضا آان يهوديا،     

                          وآان عليه أن
                       يساعد العبد 

.                       اليهودي  



ونظر موسى حوله للتأآد من أن ال أحد يراه، ثم هجم موسى         
على سيد العبيد القاسي، وفي هذه المشاجرة، قتل موسى         

.المصري، ثم دفن الجثة بسرعة      



في اليوم التالي، رأى موسى يهوديين يتقاتالن، فحاول     
،  " هل تقتلني آما قتلت المصري؟     : "إيقافهما، فقال أحدهما   

فخاف موسى، ألن الجميع عرف بما حدث باألمس، وفرعون      
أيضا عرف، فكان البد لموسى أن يهرب، فذهب إلى بلد      

.اسمه مديان 



وبينما آان موسى يستريح عند بئر، أتت بنات آاهن مديان  
.السبعة، ومألن األجران ليسقين غنم أبيهن       



.فأتى رعاة آخرون وحاولوا طردهن فنهض موسى وأنجدهن        



ما بالكن : " وسأل األب بناته قائال  
، ولما " أسرعتن في المجيء اليوم؟      

شرحت البنات له لماذا، صاح     
، "أحضروه إلى هنا   : "  قائال

 وعاش موسى مع رعوئيل
 الذي آان اسمه أيضا    
 يثرون، وفيما بعد

 تزوج موسى بأآبر بنات
.    رعوئيل 



في مصر مات فرعون،  
وآان شعب اهللا، أي اليهود،   

وآم تأوهوا في .  الزالوا عبيدا    
! معاناتهم

وآم صلوا من أجل معونة   
.فسمع اهللا صلواتهم   ! اهللا



لم يكن موسى يعرف، أن اهللا خطط   
الستخدامه في مساعدة العبيد اليهود،      
وآانت قد مرت أربعون سنة منذ ترك  

    موسى مصر، وصار فيها راعي   
     غنم رعوئيل، ولكنه آان يشتاق 

.         لشعبه في مصر 



وفي أحد األيام الحظ موسى أن بالقرب     
)شجرة صغيرة  (    منه توجد عليقة 

     مشتعلة، لكن النار لم تحرق    
        الشجيرة، فذهب موسى ليكتشف      

.               السبب   



!"  يا موسى: "ولما اقترب موسى، ناداه اهللا من الشجيرة قائال    
ال تقترب إلى هنا اخلع       : "، فقال اهللا "أنا هنا : "فرد موسى

حذاءك من رجليك، ألن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض           
." مقدسة 



سأرسلك إلى فرعون إلخراج شعبي         : "ثم قال اهللا
.، لكن موسى آان خائفا أن يذهب " خارج مصر  



ثم أظهر اهللا قوته الخارقة لموسى،     
.فحول عصا موسى إلى حية 



وعندما أمسك موسى بالحية من الذيل أصبحت عصا مرة    
ضع : "فقد أمره اهللا  .            أخرى، وأعطى اهللا عالمة أخرى      
                     يدك إلى صدرك، فعمل 

."                        موسى آما أمره اهللا 



. فصارت يده بيضاء وأصيبت بمرض البرص   
.وعندما عمل ذلك مرة ثانية، ُشفيت يده  



، فغضب  " أنا ال أتكلم جيدا   : " ولكن موسى صار يعترض قائال 
سأستخدم هارون أخاك، ليتحدث   : " اهللا وقال له

وعاد موسى."  الكلمات التي تخبره بها    
 إلى يثرون، ثم أخذ أمتعته ورحل إلى      

.             مصر



وأمر اهللا هارون،أخا موسى، أن يذهب لمقابلة موسى في    
                     الجبال، وأخبر موسى هارون بكل شيء عن     
                              خطة اهللا لتحرير الشعب اليهودي من      

فذهبا معا إلى زعماء .                                المصريين  
                                اليهود ومعهما هذه األخبار، ولما     

                                              أظهر موسى العالمات  
فوا                                                لشيوخ اليهود، عر  

.دهم                                                   أن اهللا سيساع 
عا                                                      وسجدوا جمي 
.ا اهللا                                                        معا وعبدو



وبشجاعة ذهب موسى وهارون إلى فرعون   
."اهللا يقول، دع شعبي يذهب    : "قائلين



لن أسمح لشعب   : " ولكن فرعون رد قائال
. ، فهو ال يريد أن يطيع اهللا     " إسرائيل أن يذهب    

والبد من أن اهللا سيستخدم قوته الخارقة لتغيير     
.رأي فرعون  



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

أمير يصبح راعي غنم 

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

5 إلى  2سفر الخروج من اإلصحاح         



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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