
დასურათებული ბიბლიური ისტორია

მოსე ეგვიპტეში იზრდებოდა
გამოსვლის 1-ლი და მე-2 თავები

s
ჩამოტვირთე PDF ფორმატი
ვებ-გვერდიდან www.jw.org

იოსების სიკვდილიდან მრავალი წლის გასვლის
შემდეგ ეგვიპტეში ახალი მეფე გამეფდა. მას
სძულდა ებრაელები, რომლებიც იეჰოვას
სცემდნენ თაყვანს.

ხედავთ!
ისრაელი ხალხი

ჩვენზე მრავალრიცხოვანი
და ძლიერია! მოდი,

დავიმონოთ!

მოკალით ყველა
ახალდაბადებული

ბიჭი!

ამასობაში ერთმა ებრაელმა ქალმა,
იოქებედმა, ვაჟი გააჩინა.

დედა, რატომ
მალავ ჩემს პატარა

ძამიკოს?
ჩვენ მისი დაცვა

გვინდა ფარაონისგან,
მირიამ.

მაგრამ სამი თვის
შემდეგ იოქებედმა
ვეღარ შეძლო მისი
დამალვა . . .
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ჩავაწვენ ბავშვს
პაპირუსის კალათში და

მდინარე ნილოსის
პირას ლერწმებში

დავტოვებ.

შორიახლოდან
ვუთვალთვალებ, იქნებ,
ვინმემ იპოვოს ჩემი ძმა

და შეებრალოს.

ცოტა ხანში ფარაონის
ასული საბანაოდ ჩავიდა
მდინარეში . . .

რა არის ეს?
მომიტანეთ!

ებრაელის შვილია!

წავიდე, დავუძახო
ებრაელ ძიძას, რომ

ბავშვს ძუძუ
მოაწოვოს?

გასწიე!

www.jw.org ˘ 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
დასურათებული ბიბლიური ისტორია � მოსე ეგვიპტეში იზრდებოდა � 2/4

www.jw.org


იოქებედმა არა მხოლოდ სიკვდილს გადაარჩინა
თავისი ვაჟი, არამედ რამდენიმე წელი თავად
ზრდიდა მას და იეჰოვას სიყვარულს უნერგავდა.

მოგვიანებით, იოქებედმა ბავშვი
ფარაონის ასულს მიუყვანა.

დავარქმევ
მას მოსეს,

რადგან წყლიდან
ამოვიყვანე.

მოსე ეგვიპტელებს შორის
ცხოვრობდა. მაგრამ არასდროს
დავიწყებია საკუთარი ოჯახი,
რომლებიც ებრაელები იყვნენ
და მონობაში ცხოვრობდნენ.
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ერთხელ მოსემ დაინახა, რომ ერთი
ეგვიპტელი მის მოძმე ებრაელს
სცემდა.

მოსემ გადაწყვიტა, დაეცვა
თავისი მოძმე და მოკლა
ეგვიპტელი.

როცა ფარაონმა ამის შესახებ გაიგო,
მოსეს მოკვლა დაუპირა.

მოსე გაიქცა და მიდიანის მიწას
შეაფარა თავი.

მოგვიანებით, მიდიანში მოსე
ციფორაზე დაქორწინდა და
მათ შვილები ეყოლათ.

მაგრამ როდესაც ის ეგვიპტეში დაბრუნდა,
ებრაელები ისევ მონები იყვნენ. მომდევნო
დასურათებული ბიბლიური ისტორიიდან
გაიგებ, რა მოხდა, როცა იეჰოვამ მოსე
ეგვიპტეში ებრაელთა დასახმარებლად
გაგზავნა.

რას გვასწავლის ეს შემთხვევა?

რა გააკეთა მირიამმა თავისი პატარა ძმისთვის?

მინიშნება: გამოსვლა 2:4, 7; 1 იოანე 3:17, 18.

რატომ იყო არასწორი ის, რომ ფარაონმა ერთი

ერი შეიძულა?

მინიშნება: საქმეები 10:34, 35.

როგორ უნდა მოექცე სხვა ეროვნების ადამიანს?

მინიშნება: 1 სამუელი 16:7.
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