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. كان فرعون غاضبا
هللا امره من خالل موسي 

بأن یترك شعب إسرائیل
یرحل من مصر، لكنھ 

.رفض



"  اعطھم شغل أكثر"
ھكذا امر فرعون 

وساءت . رؤساء العبید
األمور أكثر على 

.شعب إسرائیل



ھم وطالبو.لن نعطیكم تبن من اآلن . اجمعوا التبن بأنفسكم"
ھذه كانت أوامر فرعون ." بإنتاج نفس كمیة الطوب اللبن

.الجدیدة



جلد رؤساء التسخیر بعض
العبید ألنھم  تأخروا في 
جمع التبن ولم یصنعوا 
.الطوب اللبن المطلوب



والم الشعب موسي
وھرون بسبب 

المتاعب التي جلبوھا 
وصلي موسي . علیھم

آه یارب أنت "الي هللا 
لم تخلص شعبك علي 

."اإلطالق

أنا ھو الرب، وسوف"
ھكذا أجابھ " أخلصك،

.الرب



عندما سأل فرعون أن 
یري آیة من هللا لیطلق 
الشعب، فألقى ھرون   
عصاه فتحولت إلى      

.حیة

عندئذ أرسل هللا 
موسى و ھرون مرة 

.أخرى إلى فرعون



استدعوا "صرخ فرعون 
عندما ألقى " السحرة،

السحرة المصریین 
عصیھم، تحولت أیضا إلى

ولكن عصي . حیات
.  ھرون ابتلعتھم جمیعا

ومع ذلك رفض فرعون 
أن یطلق 

.الشعب



. في الصباح التالي التقي موسي و ھرون بفرعون عند النھر
مات السمك . عندما رفع ھرون عصاه، حول هللا الماء إلى دم

.ولم یستطع شعب            مصر أن یشرب من ماء النھر



.ولم یدع الشعب یذھب. ولكن فرعون قسى قلبھ



وعاد موسي ثانیة
وطلب من فرعون 

أن یطلق الشعب،
. و لكنھ رفض

فارسل هللا ضربة 
أخرى، إذ أصعد 

الضفادع علي كل 
كل بیت، كل . مصر

غرفة، حتي أفران 
الطبخ ملئتھا
.الضفادع



صِل من أجلي "
إلى هللا لیرفع 

ھكذا " الضفادع،
فرعون طلب 

.موسيمن 
سوف اطلق "

ولكن " الشعب،
عندما تختفي 

الضفادع، ولكنھ
ولم         غیر رأیھ 
.الشعبیطلق 



عندئذ أرسل هللا البعوض لیمأل كل أرجاء مصر، ولكن 
.فرعون لم یذعن �



ثم .أرسل هللا بعد ذلك الذباب 
.اھلك كل مواشي المصریین
ملبعد ذلك ضرب الناس بالدما

ر           مصوعاني شعب . المتقیحة
عاندذلك ومع كثیرا 

.فرعون هللا



بعد الدمامل، أرسل هللا 
الجراد،والتھم الجراد 
كل نبات أخضر على 

.األرض



بعدھا أرسل هللا ظالم تام 
لمدة ثالثة ایام، ولكن 

فرعون العنید لم یطلق 
.الشعب



ضربة أخیرة سوف "
.حذر هللا" أرسل،

، عند منتصف اللیل"
كل أبكار مصر من 

البھائم و الناس سوف
أبكار ماعدا ".تموت

ط شعب إسرائیل، فق
الشعب دم وضع إذا 

حمل علي أعتاب 
.بیوتھم



في منتصف اللیل، كان عویل
لقد ضرب . عظیم في كل مصر

الموت الناس، علي األقل میت 
.واحد في كل بیت



تضرع " قوموا واخرجوا،"
اذھبوا ."فرعون إلى موسي 

قام سریعا ." اعبدوا الرب
من إسرائیل وخرج شعب 

.مصرأرض 



قال هللا لموسي أن یتذكر لیلة 
الفصح، حیث عبر مالك الرب 

عن بیوت اإلسرائیلیین وقتل أبكار             
.فرعون وشعبھ



سنة في أرض مصر، 430بعد 
.أصبح شعب إسرائیل احرارا

قادھم هللا في ھیئة سحابة صباحا 
.وعمود نار لیال



ولكن فرعون لم ینتِھ 
مع شعب إسرائیل عند 
ھذا الحد، ألنھ نسى هللا 
سریعا، فغیر رأیھ وعاد

وجمع جیشھ وذھب 
وراء شعب إسرائیل، 

وأدركھم وھم مجتمعون     
.عند البحر



.  قال موسي للشعب" الرب یقاتل عنكم،"
.وتقدم موسي لحافة میاة البحر، وبسط یدیھ



معجزة عظیمة حدثت، 
رإذ شق هللا البحر لیعب

.الشعب بسالم



اآلن سوف  . "عندئذ اندفع جیش فرعون إلى البحر األحمر
ولكن هللا اغلق علیھم. ھكذا اعتقد الجنود" ندركھم،

عندھا. فغرق كل الجیش. المیاة
عرف فرعون ان إلھ إسرائیل                                                              

.  ھو الرب



باي باي فرعون

قصة من كلمة هللا

تجدھا في إنجیل یوحنا. الكتاب المقدس

15-4إصحاح 

"فتح كالمك ینیر العقل"
130:119مزمور  



النھایة

6011



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

ھذه الخطیة عقوبة. هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع

بعد ذلك أتى .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح، .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن، !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحیا معھ إلى األبد
:لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
، خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي

لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
. ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك. لكي أحیا معك إلى األبد

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