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אמר  !"  חזרתם הביתה מוקדם"
לאחר  .  אביהן של הבנות, רעואל

,  הוא אמר, שהן הסבירו לו מדוע
 ."   הביאו את האיש לכאן"

 משה גר עם רעואל שגם  
 מאוחר  .  נקרא יתרו

 יותר נישא משה לבתו  
  .הבכורה של רעואל

שבע בנותיו של כהן מדין מלאו  , בזמן שמשה נח על שפת הבאר
 .את השוקת בכדי להשקות את הצאן של אביהן

התקיף , לאחר שהביט מסביב להיות בטוח שאיש לא מסתכל
בקרב שהתנהל בינהם הרג  .  משה את האדון האכזרי של העבד

 .הוא קבר את הגופה, במהירות.  משה את המצרי

עמו  .  פרעה מת, ושוב במצרים
היו עדין  , העברים, של אלוהים
כיצד הם נאנחו .  משועבדים

 !  מהסבל שלהם
 
 
 
 
 
 

 כיצד הם התפללו לאלוהים         
 אלוהים שמע ! שיעזור להם      

 .את תפילותיהם         

 .משה הגן ועזר לנשים.  רועים אחרים ניסו לגרש אותן משם

הוא ניסה להפריד  .  ראה משה שני אנשים עברים רבים, למחרת
תהרוג גם אותי כפי שהרגת את ", אחד מהם אמר.  בינהם
פרעה  .  כולם ידעו את מה שקרה אתמול.  משה פחד"  ?המצרי

 .הוא ברח לארץ בשם מדין.  משה נאלץ לברוח.  ידע
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אז הראה אלוהים למשה את כוחו  
הוא הפך את המטה של  .  הגדול

  .משה לנחש

!"  משה.  "קרא אלוהים למשה מתוך הסנה, כאשר משה התקרב
.   אמר אלוהים" ,אל תתקרב יותר מדי.  "אמר משה" ,אני כאן"
מפני שהמקום שאתה עומד עליו הוא , תשיל את הסנדלים שלך"

 ."קדוש

אבל אלוהים תכנן , משה לא ידע זאת
 .  להשתמש בו ולעזור לעבדים העברים

 ארבעים שנה חלפו מאז שמשה עזב את     
 הוא היה רועה הצאן של  .  מצרים         

 אבל כנראה הוא התגעגע  .  רעואל          
 .לעם שלו שבמצרים            

 אלוהים  .  כאשר משה אחז בזנבו של הנחש הוא הפך שוב למטה
 .נתן סימן נוסף                  

אני אשלח אותך לפרעה כדי שתוציא את עמי  "
 .אבל משה פחד ללכת. אמר אלוהים" ,ממצרים

.  יום אחד משה הבחין בשיח שבוער
.  אבל האש לא שרפה את השיח

 .משה החליט לנסות לברר מדוע
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 אהרון לפגוש את משה  , אלוהים הדריך את אחיו של משה
 משה סיפר לאהרון על  .  בהרים                                       
 תוכניתו של אלוהים לשחרר את                                         
 הם  , ביחד.  העם העברי מהמצרים                                       
 סיפרו את החדשות למנהיגים                                         
 כאשר משה הראה לזקני  . העבריים                                       

 הקהילה את                                                            
 הסימנים שאלוהים                                                            
 נתן הם ידעו                                                            
 שאלוהים יעזור                                                            
 ביחד הם  .  להם                                                          
 השתחוו לאלוהים                                                            
 .בהלל                                                          

.  הוא אמר לאלוהים" ,אני לא מדבר טוב.  "משה עדיין התנגד
והוא ידבר  , אחיך,אני אשתמש באהרון.  "אלוהים התחיל לכעוס

 .הוא אמר" ,את מה שתאמר לו

 ידו הפכה  .  משה עשה כן.  הוא ציווה" ,שים את ידך על החזה"
 .   למצורעת כשלג               

אלוהים  .  "באומץ לב נגשו משה ואהרון לפרעה
אני לא  .  "הם אמרו לו" ,תשחרר את עמי, אומר

הוא לא .  ענה פרעה"  ,אשחרר את בני ישראל
 רצה לציית  

 .לאלוהים

 .לקח את כל מה ששייך היה לו ועזב למצרים, משה חזר ליתרו

  .ידו הבריאה, כאשר משה עשה זאת שוב
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 הסוף

אלוהים יצטרך להשתמש בכוח רב כדי לשנות  
 .את דעתו של פרעה

 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
 . אותו

 
העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא

, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו

אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים
הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עמו לעולמים
 

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

 . אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים
 

 16' יוחנן ג ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

 נסיך הופך לרועה צאן
    

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים
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