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  من ال أحد اصنع أحدی
 
  ١١الفصل 

  القدیم الدرس الحادي عشر" مسح شامل للعھد: "درس الصوت
  .نایستخدم أن أیضا ھهللا موسى وكیف یمكن ستخدمنفھم كیف اأن : الھدف

بُّ  ِریِھمْ «: فَقَاَل الرَّ إِنِّي . إِنِّي قَْد َرأَْیُت َمَذلَّةَ َشْعبِي الَِّذي فِي ِمْصَر َوَسِمْعُت ُصَراَخھُْم ِمْن أَْجِل ُمَسخِّ
ِمْصِریِّیَن، َوأُْصِعَدھُْم ِمْن تِْلَك األَْرِض إِلَى أَْرٍض َجیَِّدٍة فَنََزْلُت ألُْنقَِذھُْم ِمْن أَیِْدي الْ ٨َعلِْمُت أَْوَجاَعھُْم، 

یِّیَن َوَواِسَعٍة، إِلَى أَْرٍض تَفِیُض لَبَنًا َوَعَسالً، إِلَى َمَكاِن اْلَكْنَعانِیِّیَن َواْلِحثِّیِّیَن َواألَُموِریِّیَن َوالْ  فِِرزَّ
یِّیَن َواْلیَبُوِسیِّینَ    )٨-٧:٣خروج. (َواْلِحوِّ

  
 

ودعا هللا موسى لیكون . الحل ھو الخالصو. عبودیةھي مشكلة ال سفر الخروجالمشكلة الكبرى في 
حیاة موسى أیضا لنجاة أو الخالص، لمثاالً  أن سفر الخروج ھوتماما كما . إسرائیل جھاتحت الذيالمخلص 

  .كیف یكون المخلص علىكبیر  مثال
 

. مھمعلم موسى أنھ شخص تفرعون، في قصر  عندما نشأموسى في السنوات األربعین األولى من حیاة 
عندما ظھر هللا لموسى ثم . ھ إلى الجانب اآلخر من الصحراءأرسل عندما شيءهللا موسى أنھ ال  علًمثم 

 ھمأن یستخد التواضع من أجلموسى هللا فعلم . "هللا معھ ألن" امھم اكان حقاً شخص ھأن علمھمرة أخرى، 
  .لقومھ امخلص

 
قوة  في شعب هللا لتحقیق أنھا خطة هللا الستخدام "تتلخص في حیاة موسى؛ حقیقة ھامة أن نتعلم مكن ی

  .هللا یرید استخدام الناس لتحقیق أغراضھ".  مقاصد هللا، وفقا لخطة 
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  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك

 
  .ما یحتاجون إلیھكل و ھكل ما یریدونشعب هللا لقدم موسى ؟ خطأصواب أم   -١
لخطیئة، الحالیة والمستقبلیة، من الخطیئة، لیس فقط عقوبة ا؟ الخالص ھو الخالص أم خطأ  صواب  -٢

  .الخطیئة في حیاتنا اآلن سلطانولكن أیضا 
  .هللا نعبد نحن ال نعرف كیفدون كلمة هللا، ب؟ أم خطأ  صواب -٣
  .ب المقدس أن هللا یستخدم فقط الرجل األكثر تأھیالً ؟ نقراً في الكتاخطأصواب أم  -٤
أشخاص آخرین  خالصیتم  ممن خاللھ نالذی شخاصكون األنمنا أن  ؟ هللا ال یتوقع أم خطأصواب  -٥

  .من عبودیة الخطیئة
 
  لماذا قتل موسى مصریاً؟ -٦
  .یكره المصریین كان نھأل -أ

  .بريتحنن على العوقد  یضرب العبريرأى مصري ألنھ  -ب
  .بقتل المصریین خلص شعیكهللا قال لھ  -ج
  .أنھ حادث -د
 
؟في تمیز  أي -٧   موسى كان األكثر أھمیة 
  لھ سجل طویل من القیادة -أ

  زمالئھ العبرانیینعلى  تحننلھ  -ب
  الخالصرغبتھ في  -ج
  التواضع  -د
 
  إسرائیل؟ من خلص -٨
  موسى وحده -أ

  ه وحدهللا -ب
  موسى هللا باستخدام -ج
  استخدام فرعونبهللا  -د

 
  الناس من عبودیة الخطیئة؟ من یخلص -٩
  موحدھ القساوسة واإلنجیلیون -أ

  مؤمن وحده أي -ب
  ه وحدهللا -ج
  " ابنھ یسوع"باستخدام هللا  -د
   فرعونباستخدام هللا  - ه
 

 )قخول كل ما ینطبدائرة ضع (ھ؟ حول حقیقة أن هللا یرید تحریر شعب تشعر ماذا - ١٠
  .أنا بحاجة إلى ذلك-- إلثارةبا -أ

  .أمر ال یھمني حقاأنھ  -ةال مباال -ب
  .یفعل أنا سعید ألنھ یرید، ولكن ال أعتقد أنھ سوف - اإلحباط -ج
  .یخلصنيسوف  وفھ –ا الثقة بیمكن  - د 
  .لمجرد أنھ فعل ذلك منذ وقت طویل ال یعني أنھ یرید تحریر الشعب اآلنلیس  – شكال - ه
  .أي شيء یطلبھ مني لیخلصنيف أفعل سو –الحماس  - و
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تحتاج إلى إزالتھا  التي عقبة في حیاتكالما  ؟ا یمكن أن یستخدمھ جعلك شخصھل موقفك ی               
  اآلخرین؟ تخلص يلك هللا كقبل أن یستخدم

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

معجزة الخالص  أشكره علىمن حولك، واحتیاجات یرى ویعرف احتیاجاتك و ھنأل هللا أشكر
ما ك یخلصك، اسأل هللا أن كذلك إذا كنت  .اسأل هللا إذا كنت في المكان الخطأ روحیا.  والنجاة
  .أمة إسرائیل من العبودیة في مصر خلص
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  هللا في حیاة موسى؟  ي أظھرھاما ھي األفكار العظیمة الت -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
ً  ٤٠ ھامنكل سنة، في ثالث فترات متمیزة  ١٢٠موسى عاش  -٢ ھ األولى علم ٤٠في السنوات ال .  عاما

، ما یمكن لمالیین مناوسى، وملثم أظھر هللا .  أنھ كان شخص ما علمھ هللا أنھ ال أحد؛ وفي الفترة الثانیة،
عند العلیقة ا بكان موسى عندما التقى  في أي مرحلة.  شيءأنھ ال قد علم مع شخص  أن یفعلھ هللا

؟ شتعلةالم
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
-٣:٣خروج (؟  شتعلةعند العلیقة المأن یفعلھ قال هللا لموسى ذا شكل مقتضب وعلى وجھ التحدید ماب -٣

١٠ (  
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
والعدو رقم  درك أن بعض اإلجابات على ھذا السؤال بأنھ القاتل،تعندما " من أنا؟"رد موسى بالسؤال  -٤

العبرانیین، لماذا تعتقد أن هللا اختار موسى لیكون  ونن یكرھوریالمصو، واحد في مصر، العبري
  سرائیل؟ إلالمخلص 

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  ؟ عند العلیقةموسى هللا ل علمھاما ھي األسرار الروحیة األربعة التي  -٥

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  وأن تعمل لمجده؟أن تكون،  هللا ك، وإلى ما یدعوحیاتك الروحیةلى ع سرارق تلك األطب -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
. شعب هللامع في العمل بھا تصف أربعة أشیاء ساھم  بأنص عظمة موسى لخ -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق


