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 القرى وي األول ٌف الًطف كاى أٌه الذارسٍي وعظن َتفق والزي ، الخروج وقت حل عًذوا

. (21:2تك) ٌف الهزكور للوعذ تحقٍقا تكاثرت ابراهٍن قذ عائلة كاٌت . الهٍالد قبل عشر الثالث

 اشٍئ   الحذث هزا كاى حٍث الخروج هزا على الشواهذ وي كثٍرا الكتاب الهقذس خارج الٌجذ

 شٍئا األور واقع ال َغٍر وي هزا أى إال.  الهطرٍَي جاٌب وي َزكر أى َستحق وال اجذ   وخجال  

                                         .  للخالص هللا قوة حٍث استعلًت هللا شعب على األثر بالغ له كاى حٍث

 . الخروج كاتب سفر هو الًبً ووسى أى الهعروف ووي

 تكي لن وشًٍة عبودَة ركرى لكًها للهجرة بطولٍة ولحهة بطذد لسًا ٌحي"  أحذهن قال

 " . وًها والعتق بالحرَة أتت التً وحذها هللا قوة إال هًاك
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ٌٍ روسٍس أى الهرجح وي  لهًع سٍاسٍة تحركه دوافع وكاٌت.   الخروج فرعوى هو كاى الثا

 . الخروج هزا

 ؟ أهل البلذ وي الهطرٍَي تجاه الههاجرة القلة هزه جاٌب وي رآه الزي التهذَذ وا 

 الخالص على هللا استعالى قذرة بٍي الواضح القوي التضاد الذراسات هزه خالل وي سًرى

 .  هللا قوة لهقاووة الواهًة فرعوى وحاوالت وبٍي

 ؟ الجسء هزا ٌف الحظتها والتً التػاد هزا ؼلى الذالة األوثلة هً وا  

 الشخض هو هللا أى كاٌوا َروى ولزلك ، وطر ٌف قاسٍة وحًتهن أى كٍف َعرفوى الٍهود كاى

 . ًَقزهن أى َهكي الزي الوحٍذ

 أٌه لًختبر بطورة ؼاوة كهجتهغ أو ككًٍسة أو كأشخاص هللا ٌحتاج اتجاهات أَة ٌف

ا  فكر إلٌقارٌا؟ َأٌت الزي الشخض  . الخطٍة وتأثٍرات األخلق الخطر واٌحذار ظروف ٌف وثل

كًا ازداد كلها أًٌا حقٍقً هو كن كثر كلها  ،  للحرَة الحتٍاجًا إدرا  هللا قوة على اعتهذٌا أ

 ال التً للذرجة شًٍع وضعهن أى َشعروىالزَي  هؤالء تشجع أى َهكًك كٍف ؟ للخالص

 ؟ وًه َحررهن أى هللا َهكي
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 ًَسهن لن الوقت كل هزا ٌف أٌه إال.  األقل على اعاو   ثهاٌٍي إسرائٍل شعب وعاٌاة استهرت

 ( 24 - 22 1  2 ) بالفعل ٌسٍهن قذ كاى هللا إرا وا َتساءلوى ورات ٌف كاٌوا أٌهن برغن هللا

 .  هللا قاله وا كل ؼي ولحظاتك ىو  ود    ( 17:  4  -  1:  3 )  اقرأ 

 . ٌفسه ؼي

 . إسرائٍل شػب إلٌقار خطته ؼي 

 بالًسبة هللا َػًٍه ا وا الزيوفكرا  كافٍة لفترة رهًك وحرك هزه هللا شخطٍة جواٌب أحذ خز

 . اأبذا  ًَساهن وال شػبه َفتقذ الزي اإلله هزا لكوٌه هللا اشكر ، لك

                                        قذوها التً االؼزار هً وا. له هللا أراه وا كل رغن وترددا ووسى ظل لقذ  

 هزه االساسً الكاوي خلف السبب هو وا  ؟ (13   ،  11   ،  1:  4   ،  13   ، 11  : 3  اٌظر)

 ؟ االؼتزارات

 هللا وغفرة اطلب  ؟  كًت وهاٌعا لكًك َستخذوك هللا أى اى علهت أٌك وؤخرا حذث هل

 . هللا َستخذوك أى َهكي حٍث ا أواوكوفتوح   وازال طرَق هًاك كاى ارا واٌظر
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 هزا سبب أٌه ؼلى ؼلى ووسى ولقاة اللئهة وكاٌت ألسوأ سًء وي اإلسرائٍلٍٍي حال ظار لقذ

 ( 6ص ) َتركهن لن هللا لكي(  5ص ) التذهور

 أٌت تقوم بزلك تتبغ التطور الحادث ٌف  ووقف وبًٍها  ( 11 : 11  - 88  : 6) ٌف تأول  

 (. . .  الخ 13 ، 3:  7 ) الوقت طول وَتفاوع َلٍي بذأ ستجذه  ، فرؼوى

                                 . األقل ؼلى أشهر ستة لهذة استهرت الػربات هزه اى الهرجح وي  : ولحظة

 .  طالت فرؼوى وقاووة أى ٌجذ لزا

 ؼي أى َتػلهوه َهكًهن كاى الزي ووا  ، هللا ؼلى وًفتحٍي وفرؼوى الهطرَوى كاى هل  

 ؟ الػبراٌٍٍي

                            . قلب فرؼوى تقسٍة أور ؼي وطولة كتابات والهػلقوى الهفسروى كتب لقذ

ا ؼًاده َكي لن فرؼوى أى تػًً ال الجهلة هزه إى  َػاٌذ كاى فرؼوى تػًً أى ربها بل وسئوال

 . هللا قوة الزات أوام إثبات وي كًوع

                             . و كاٌت تػرب بػًف  ، إى قوة هللا و قذرته كاٌت ورهبة و وا زالت هكزا حتى الٍوم  

 لى الهستوى الذوٌل وهً الهواقف التً تػرفها سواء شخطٍة أو ؼلى وستوى بلذك أو ؼ وا

 ؟  التً تحتاج أى تتزكر حٍالها أى هللا كٌل القذرة
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 هللا وحبة هً ؼلوات وا  ،  للػبور إؼذادهن ؼًذ إسرائٍل لشػب هللا تػلٍهات خلل وي  

 . بتفاظٍل وثٍرة حافلة ألٌها بػًاَة األؼذاد هزه اقرأ  ؟ تجاههن

                                                                       . بالضبط هللا به أورهن قذ وا اإلسرائٍلٍوى عهل(  27 ع ) ٌف

 . هللا بالطاعة وحبتًا ٌبٍي ألى الحاجة لًا َظهراى وعا الجذَذ والعهذ العهذ القذَن إى

 ؟ الحاٌل الوقت ٌف إطاؼتها ٌف بةظػ تجذها هللا وي وظاَا أَة هًاك هل

 .الطاؼة طرَق . له وحبتك ؼي تػبر أى وػوٌة هللا َػطٍك کی ظل

 جوده ولألبذ َػًٍهن لٍتزكروا حتى الفطح لػهل اللزوة الطقوس للػبراٌٍٍي هللا أؼطى لقذ  

 ؟ وػك هللا جود بسهولة تتزكر هل  ؟  َزكرهن بزلك وا إلى َحتاجوى لهارا  .  الخروج ٌف وػهن

كتب  .  االسبوع هزا وػك هللا ظًػه أور طٍب كل وزكراتك ٌف ا

 ووته بها جذَذة ٌتزكر فائذة  –  الحقٍقً الفطح وهو  –  ٌفسه الهسٍح السٍذ أعطاٌا لقذ

کو)  َجًء أى إلى وقٍاوته  ( 6 ، 7 ، :: ، 4:  األعذاد خاظة  22 - 6  1 22 لو ) ، ( 23 - 1:6  :: ا

 ؟  الرب جود لتزكر حٍاتك ٌف هزه هً أههٍة وا  
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                                                                 (  38:  14  -  17:  13  خر ) اقرأ واألحذاث األطراف وحبوكة قطة اٌها

 . األحذاث ظورة رهًك ٌف تتخٍل أى حاول قراءتك وأثًاء

 ؟ الػبراٌٍٍي هؤالء أحذ كًت إرا شػورك سٍكوى وارا  

                                                   . السوَس حالٍا خلٍج شهال َقغ ووؼغ ٌف تن الػبور هزا أى الغالب ٌف

                        ٌف الهزكورة الرَح وثل القوَة تهاوا الشرقٍة بالرَح الٍوم حتى تتأثر وازالت الهٍاه وهزه

 . وقوتها الرَح هزه توقٍت ٌف الهػجسة َكهي جواٌب أحذ لكي (  81:  14  خر )

 ؟ هللا كخادم      ؟  كقائذ   : الًبً ووسى ٌف ٌراه أى َهكًًا الزي وا  

                                              ؟ الػلٍقة الهشتػلة ؼًذ هللا األولى وغ وقابلته وًز الًبً ووسى تػلهه وا الزي

    ؟  ألجله وكزلك ؼهلك ، هللا اختباراتك ٌف تطل أى تتوقغ وذى أي إلى

                 . تسبٍح ٌف ترٌٍهة الشػب لٍقود وحركته ووسى هست اسرائٍل إٌقار ٌف هللا قذرة إى 

 بػغ ؼًذك دوى ، الشػرَة الكثٍر اللغة باستخذام وكتوبة تجذها  ( 8 - 1:  15 )  تقرأ ؼًذوا

 .  هللا ؼي بها َتحذث التً األوور

 . ( 1 ع ) ؟ الرب وثل هو وي َوجذ أٌه لك بالًسبة هام أور هزا هل 

 . سبح هللا ألىه كان ومازال يوقذ شعبه مه كل خطر
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       و قذ ركر هزا الحادث ورة   ،  لقذ لعب الخروج دائها  دورا  هاوا  ٌف تارَخ شعب إسرائٍل  

                         . بجود هللا و أواٌته فاألٌبٍاء وثال  كاٌوا َزكروى الشعب  . و ورات ٌف الكتاب الهقذس

                                                  . و استخذم كتاب الهساوٍر قطة الخروج لٍقذم تسبٍحا  و عرفاٌا  بالفضل

.  ( و الحظ كٍف ًَظر إلى الخروج 3:: ، 2: - 5  1 15:  ، 5: - :  1 67  ، 21 -1:  1 66 اقرأ )وس

 . ( 13  2:  ،  8 1  2: هو اقرأ ) ثن

كتب قائهة باألحذاث التً ورت ٌف حٍاتك و تزكرك أى هللا هو الهًقز    .   ا

 

 

 

 


