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  األسرار الروحیة األربعة
 
  ١٢الفصل 

  الدرس الثاني عشر" مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي
 

ا مع موسى وكیف استجاب موسى لنداء هللا، وكیف لمعرفة أسرار هللا التي شاركھ: الھدف
  .یمكننا تطبیقھا على حیاتنا الیوم

 ِ » َمْن أَنَا َحتَّى أَْذھََب إِلَى فِْرَعْوَن، َوَحتَّى أُْخِرَج بَنِي إِْسَرائِیَل ِمْن ِمْصَر؟«: فَقَاَل ُموَسى ِ
ْعَب ِمْن ِمْصَر، تَْعبُُدوَن : َعالََمةُ أَنِّي أَْرَسْلتُكَ إِنِّي أَُكوُن َمَعَك، َوھِذِه تَُكوُن لََك الْ «: فَقَالَ ١٢ ِحینََما تُْخِرُج الشَّ

  )١٢-١١:٣خروج (. »هللاَ َعلَى ھَذا اْلَجبَلِ 
  
 

بنفسك، ال . لست أنت المخلص، بل أنا: "سر هللا لیجري بنا الخالص یمكن تلخیصھ في عبارة واحدة
ھذا السر صحیح لیس لموسى فقط؛ بل ھو صحیح . " عكیمكنك أن تخلص أي شخص، ولكن یمكن وأنا م

  .لنا كلنا
 

كان هللا صبورا معھ بشكل ملحوظ، فقط . اعترض موسى عدة مرات عندما دعاه هللا لیذھب إلى مصر
لم یكن مھما عند هللا مھارات موسى ومواھبھ، . غضب عندما طلب منھ موسى أن یرسل شخصا آخر

  .في عمل هللا، القدرة العظمى ھي التوافر. موسى متاحا ولكن المھم بالنسبة  أن یكون

 
  :"األسرار الروحیة األربعة"حقیقة ھامة علمھا هللا لموسى یمكن تلخیصھا في ما نسمیھ 

  .أنا لست شیئا، ولكن ھو كل شیئ، وھو معي
  .   وھو معي. أنا ال أستطیع، ولكن ھو یستطیع
  .   معي وھو. أنا ال أرید أن أفعل، بل ھو یرید
  .ألنھ كان معي. أنا لم أفعل، ولكن ھو الذي فعل

نحن بحاجة أن نتعلم كیف نطبق ھذه األسرار الروحیة األربعة على حیاتنا مثل موسى حتى نكون أدوات 
  .بین یدي هللا یمكن أن یستخدمنا لخالص اآلخرین من عبودیة الخطیئة
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  .كاختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذل

 
  .صواب أم خطأ؟ هللا وضع خطة لحیاتك  -١
  .صواب أم خطأ ؟ شخصیة موسى العظیمة وقدرتھ على الكالم جعلت منھ الرجل المناسب كمخلص -٢
  .صواب أم خطأ ؟ هللا حافظ على كل وعوده مع موسى  -٣
 
  )ل إجابة واحدةاختر أفض(كیف تجیب دعوة هللا لك أن تذھب إلى دولة معادیة وتطلب النجاة لشعبھا؟  -٤
  .أقول  لقد اخترت الشخص الخطأ -أ

  .أود أن أطیع هللا، ولكن سوف أكون حقاً خائفا -ب
  .أطیع هللا وأعتمد اعتماداً كبیرا علیھ -ج
  .أطیع هللا وأشكره على مالحظتھ لمواھبي -د
 
  كیف استجاب موسى عندما دعاه هللا لیذھب إلى مصر؟ -٥
  .كان مسرور -أ

  .كان خائفا -ب
  .كان غاضبا -ج
  .كان یعلم أنھ أفضل رجل لھذا المنصب -د
 
  )تحقق كل ما ینطبق(ما الذي جعل موسى غیر مؤھل لتخلیص العبرانیین؟  -٦
  .أنھ لم یكن بلیغا -أ

  .أنھ لم یكن لدیھ الكاریزمة -ب
  .كان لدیھ القلیل من الثقة في النفس -ج
  .وكان راعي، الشيء الذي یكرھھ المصریین -د
  .ان قاتل ومطلوبة بموجب القانون المصريك - ه
  
  )اذكر كل ما ینطبق(كیف ثبت هللا لموسى أنھ سیكون معھ؟  -٧
  .قال لموسى أن یضع عصاه ثم تحولت إلى ثعبان -أ

  .أعطى موسى القدرة على التكلم ببالغة -ب
  .أعطى موسى الشجاعة -ج
  .ه من البرصقال لموسى أن یضع یده داخل مالبسھ، فصارت برصاء ثم شفا -د
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عندما خلص موسى بنجاح اإلسرائیلیین، من حصل على المجد؟   -٨
فرعون -أ

موسى -ب
الشعب العبري -ج
هللا -د

.ضع دائرة واحدة تعتقد أنھا یمكن أن تساعدك أكثر الیوم.أدناه"األسرار الروحیة األربعة"اقرأ  -٩

 .عيأنا لست شیئا، ولكن ھو م -أ
 .وھو معي.أن ال أستطیع، ولكن ھو یستطیع -ب
 .وھو معي.أنا ال أرید ، ولكن ھو یرید -ج
 .ألنھ كان معي.أنا لم أفعل، ولكن ھو الذي فعل -د

ھل في أي وقت مضى طلب منك هللا أن تفعل شیئا ال ترغب القیام بھ؟ ھل هللا یقودك لتفعل شیئا 
ما رأیك ماذا یجب أن تقول لھ بدالً من مقاومتھ؟ مثل ذلك اآلن؟ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

األسرار الروحیة "اسأل هللا أن یعلمك .أشكر هللا، ألنھ ھو هللا، الذي یحافظ دائماً على كلمتھ
.وأشكر  الذي یرغب أن یستخدمك كأداة للخالص كما فعل مع موسى.في حیاتك"األربعة

زیلھ اسأل هللا أن یظھر لك إذا كان ھناك شيء في حیاتك یحتاج إلى إزالة ومن ثم اسأل هللا أن ی
 .حتى یمكنھ استخدامك لخالص اآلخرین من عبودیة الخطیئة
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كیف یمكن أن تربط احتیاجاتك الخاصة باألسرار الروحیة األربعة  التي تعلمھا موسى عند العلیقة  -١
  المشتعلة؟ 

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
ما ھو تعلیقك على أنھ عندما یطلب منك هللا أمر فھذا ال یتوقف على من تكون ألنھ ھو كل شيء، وال  -٢

. درتك ألنھ ھو یستطیععلى ماذا ترید ألنھ ھو یرید، وال على ق
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  . نقول أن أكبر قدرة یمكن أن تقدمھا  ھي أن تكون متاحا لھاشرح وطبق ما نعنیھ عندما  -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
ماذا قال هللا لموسى عندما شفى یده من البرص، وعندما تحولت عصاه إلى ثعبان، وبعد أن قال لھ  -٤

ضعھا  لماذا قال لھ أن یلتقطھا مرة أخرى؟  لماذا كانت العصا رمزاً لمعجزات موسى، كما شق بھا 
البحر األحمر؟ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
ھل كان هللا یعرف شیئا عن عدم كفایة موسى كمتحدث؟  ماذا كان یعني هللا بقولھ لموسى من الذي  -٥

؟ صنع الفم
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
جزاتھ موھوب أكثر أم أقل؟  ھل هللا ممجد أكثر أم أقل عندما یكون صانع مع -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
فعل الناس العادیون أشیاء غیر عادیة، أم عندما یفعل الناس غیر العادیة أشیاء ھل یفرح هللا عندما ی -٧

غیر عادیة، أم كلیھما؟  لماذا؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


