
53 

 

  مبادئ الخالص
 
  ١٣الفصل 

  ١٣الدرس " مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي

  .أن نفھم أنھ ال یوجد خالص بدون قوة هللا: الھدف

تِي َونَِشیِدي، َوقَْد َصاَر َخالَِصي بُّ قُوَّ ُدهُ، . الرَّ  )٢:١٥خروج . (إِلھُ أَبِي فَأَُرفُِّعھُ ھَذا إِلِھي فَأَُمجِّ
  )٤:٤یوحنا  ١( .أَْنتُْم ِمَن هللاِ أَیُّھَا األَْوالَدُ، َوقَْد َغلَبْتُُموھُْم ألَنَّ الَِّذي فِیُكْم أَْعظَُم ِمَن الَِّذي فِي الَْعالَمِ ٤
 

موسى وھارون  نداء في كل مرة رفض فرعون. تظھر قوة هللا بطریقة فریدة من نوعھا في سفر الخروج
وفي النھایة بدأ . عشرة ضربات بالتمام –للسماح لشعب إسرائیل بالذھاب، كان هللا یرسل لھ ضربة 

یمكن اعتبار الحوار بین موسى وفرعون مثاالً على ما یحدث بین مخلصنا . فرعون یستسلم لقوة هللا
مانع في أن یكون الناس الشیطان، مثل فرعون، ال ی. یسوع والشیطان، الذي یضع الناس في عبودیة

، أو )٢٨:٨خروج " (الذھاب بعیداً جداً "، أو )٢٥:٨خروج " (مصر"متدینین طالما أنھم ال یتركوا 
من أجل الخروج من ھذه ). ٢٤:١٠خروج (، أو یأخذ ممتلكاتھم )١٠-٨:١٠خروج (یحتفظ بأطفالھم 

  .العبودیة، نحن بحاجة إلى معجزة من هللا
 

لقد دمر فرعون بالضربات، وشق البحر األحمر، وقدم لھم المن . بني إسرائیلفعل هللا أشیاء خارقة ل
بنفس الطریقة، یسوع ھزم عدونا وأعطانا طریقة للخالص من الخطیئة، وھو . والسلوى في الصحراء

  .یعطینا ما نحتاج إلیھ للعیش
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  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك
 
  .أجل الخروج من عبودیة الخطیئة واإلدمان، علینا فقط أن نحاول بأكثر جھدصواب أم خطأ؟ من  -١
  .صواب أم خطأ؟ بمجرد أن رأي فرعون الضربة األولى، غیر رأیھ وسمح لإلسرائیلیین بالخروج  -٢
 
  .الخروج مثال جید للقیام بما یلي -٣
  كیف یحرر هللا العبید الیوم -أ

  كیف نقاوم السلطات الحكومیة -ب
  یف خلصنا هللا من الخطیئة وقوة الشیطانك -ج
  كیف نستطیع الھروب من جمیع مشاكلنا -د
 
  لماذا أرسل هللا الضربات العشرة إلى مصر؟ -٤
  ألنھ ال یحب المصریین -أ

  ألنھ یغضب بسھولة جداً  -ب
  لمعاقبة مصر على الخطیئة -ج
  إلظھار قوتھ للخالص -د
 
  ما ھو المبدأ األول للخالص؟ -٥
  .لتورط  في العبودیة والخطیئة في المقام األولعدم ا -أ

  .اسأل هللا أن یرسل ضربات ألعدائك -ب
  .العمل بجد للحصول على الخروج من المشاكل -ج
  .التفاوض مع كل من، أو كل ما یستعبدك -د
 
  ما ھي أفضل إستراتیجیة للتعامل مع الشیطان؟ -٦
  .تتفاوض معھ حتى یتركك وشأنك -أ

  .یتفھم وجھة نظرك تجادل معھ حتى -ب
  .الھجوم علیھ، وتقول أنھ سیستسلم في نھایة المطاف -ج
  .عدم تقدیم تنازالت، وتثق في قوة هللا -د
 
  )اختر كل ما ینطبق(ما ھي االستراتیجیات التي یستخدمھا الشیطان لمنعنا من الخالص الكامل؟  -٧
  .الشیطان یحارب هللا ویفوز في النھایة -أ

  .نا أن نكون متدینین ولكنھ یحاول أن یمنعنا من العبادة بطریق هللالشیطان یتیح ل -ب
  .الشیطان یحاول أن یجعلنا ملتزمین إلى حد ما، ولكن لیس بكل جدیة -ج
  .الشیطان یسمح لنا أن نكون متدینین ولكنھ یحاول إبقاء أطفالنا بعیدا عن هللا -د
  .یس ممتلكاتنا لھیحاول الشیطان أن یوصلنا إلى عبادة هللا بدون تكر - ه
  
 
  من القصة الخروج، إلى ماذا یرمز عید الفصح؟ -٨
  غضب هللا ال یقع على أولئك الذین یثقون بھ للخالص -أ

  موت یسوع على الصلیب -ب
  الحكم النھائي على أولئك الذین یرفضون هللا -ج
  الخالص التام ألولئك الذین یثقون في ذبیحة  -د
  كل ما ذكر أعاله - ه
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  ذا توضح معجزة البحر األحمر؟ما -٩
  أن موسى اتخذ مسار خاطئ -أ

  الخالص لنا -ب
  صدفة رائعة لبني إسرائیل -ج
  سوء توقیت فرعون -د
 

  ما ھو الدرس الروحي الذي یمكن أن نتعلمھ من توفیر هللا المن والسلوى لبني إسرائیل؟ - ١٠
  .الثقة دائماً في الحكومة واقتصاد بلدك لتلبیة احتیاجاتك -أ

  .عدم التجول في الصحارى دون أخذ الكثیر من اللوازم -ب
  .تتأكد أن لدیك طریق ممھد للھروب عندما تھرب من األسر -ج
  .الوثوق دوماً با لتوفیر ما تحتاجھ -د
 
                 

  عن یسوع؟" خروف الفصح"ماذا یعلمنا .  ١٢راجع سفر الخروج اإلصحاح   
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
.  خالصھ لناأشكر هللا لعطیة . أشكر  من أجل معجزة النجاة لشعبھ التي توضح لنا خالصھ

اسأل هللا أن یساعدك على عبادتھ؛ . أشكر  لعطیة الخالص المقدمة لك من خالل ذبیحة ابنھ
  .إذا كان لدیك أسرة، علمھم عبادة هللا، واعترف بأن كل ما لدیك ھو لھ
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كیف تطبق الحوار بین موسى وفرعون علیك حینما تناضل ضد قوة الخطیة في حیاتك؟   -١

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
یداً جداً وأن أطفالھم وممتلكاتھم یبقون بأن ال یذھب إسرائیل بع: كیف یمكن أن تطبق اقتراح فرعون -٢

  .في مصر
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
فرعون؟  كیف یمكن لك أن تطبق مبادئ الخالص التي ظھرت في التفاوض مع -٣

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
ما ھو المبدأ األول للخالص، وكیف یمكنك تطبیقھ على خالصك من قوة الخطیئة في حیاتك؟   -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
) ١٦-١٤:٢٢لوقا (كیف تطبق الضربات العشرة على خالصك من سلطة الخطیئة؟   -٥

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
كیف تطبق طرق هللا الخارقة التي وفي بھا احتیاجات بني إسرائیل في البریة، مثل المن والسلوى،  -٦

  والسمان، على خالصك من قوة الخطیئة في حیاتك؟ 
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
في حیاتك؟   ھل لدیك إیمان بأن هللا یمكن أن یوفر كل ما تحتاج إلیھ وھو یخلصك من قوة الخطیئة -٧

. اشرح
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


