
ـالة الر٤٩س     
 

برهٌل ِمثلى يجأربرهٌل ِمثلى يج؟؟أر!!  
 

(Arabic - Should a man like me run away?!) 
 

ىاِئأحب :ديثنَحا اليوم موضوعه :برهٌل ِمثلى يجأربرهٌل ِمثلى يج؟؟أر  
 

ا األصيمسفر نَح وِمنحاِداح السس نقرأ العددياِشن العاِدر والحرشَى ع : 
 

ألنّهم يأتون ألنّهم يأتون !. !. بيِت اهللا إلى وسِط الهيكل ونقفْل أبواب الهيكلبيِت اهللا إلى وسِط الهيكل ونقفْل أبواب الهيكللنَجتِمع إلى لنَجتِمع إلى : :  فقاَل فقاَلا وهو مغلقٌا وهو مغلقٌ شمِعي شمِعيودخلتُ بيتَودخلتُ بيتَ""
ليقتلوكليقتلوك .! .!فى الليل يفى الليل يليقتلوك أتونليقتلوك ؟: : فقلتُفقلتُ  !.!.أتونبهرٌل ِمثلى يج؟أربهرٌل ِمثلى يجِمث!!أر نِمث وم نا؟ وميحيكَل فيخُل الهدا؟لى ييحيكَل فيخُل الهدخُُل!.!.لى يخُُل ال أد١."! ال أد 

 

 منَح لدبى ولكنّهلقد وا فى السيعرفُ تاريخَ شعبِه كاني  :ِملوا الشرم عيستمعوا إلى أنّه ولم بنى الريفىع 
تحذير األنبياء لههم ال  فتخلتْ.موأصاب ماهللا عنه دي عفُ لذلكضة العدوقو لك و .تخاذلوا أمامر منبوخذنص طشَ بهمب

 وسبى الذين بقوا .ن عبادتهم وهدم سور أورشليم الحصين وأحرقَ جميع قصورها بالناربابل وأحرقَ بيتَ اهللا مكا
 ولكن لم يمنع ذلك .الشعب مسبياً مستعبداًوبقى ثم جاءتْ مملكة فارس .. ِمن السيِف إلى بابل فكانوا له ولبنيِه عبيداً

ؤالء ه ِمنوأكرمهم اهللا فوجدوا ِنعمة فى أعين ملوِك بابل وفارس .. ين شعب اهللا المسبى أتقياء ب رجاٍلِمن وجوِد
فلقد كان مسئوالً عن .. تا قصر الملك الفارسى أرتحشس عظيم داخَلألمانِتِه شغَل مسئولية عملو..  نَحمياالرجال

 لمِلكفاختار ا..  السم للملوك يدسون األعداءالعصور كان تلكفى ف.. وشرابِهالشئون الخاصة بالملك وعن طعاِمِه 
نَحميا مخِلصاً فى  كان ..تّل مكان الصدارِة فى القصر الملكى يتمتع بسمعٍة طيبٍة كى يحنَحميا الذى كانأرتحشستا 

  .أرتحشستا له ن تدبير فحاز تقدير الملكبحكمٍة وحس عمِلِه وأدار شئون القصر
 

 ا بميمنَح فيِه وتمتع ثقته الملك عضروالقص تاز فى شُوشَنما ..ركز ماً مموي اءاألنب تهحتى جاء " أن أن
م وأبوابها محروقة م وأبوابها محروقة م منْهِدم منْهِدوسور أورشليوسور أورشلي !!الباقين الذين بقوا ِمن السبى هناك فى البالِد هم فى شر عظيم وعارالباقين الذين بقوا ِمن السبى هناك فى البالِد هم فى شر عظيم وعار

لستُ لستُ لما سِمعتُ هذا الكالم جلما سِمعتُ هذا الكالم ج": نَحميا فهو يقوُل إن أوَل ما يلِفتُ النظر هو تأثير األخبار غير السارة على. "بالنّاربالنّار
 الذى  الذى ككدِِد عب عبالةَالةَ ص صععمم لتس لتسببررأيها الأيها ال":  وفى صالِتِه يقوُل." وصليتُ أمام إلِه السماء وصليتُ أمام إلِه السماء وصمتُ وصمتُ..وبكيتُ ونحتُ أياماًوبكيتُ ونحتُ أياماً

ييصاآلن إ اآلن إلىلىص ليكتُنى أنا ونى أنا وفإفإ":  ثم يقوُل" وليال وليال نهاراً نهاراًليكيتُ بيب أبى قد أخطأنا لقد أبى قد أخطأنا لقد أفس أفس دنا أمدنا أمامامككولم نحفظ الوصايا نحفظ الوصايا ولم ".  ترك
وذهب إلى أورشليم .. قة بالنّارنَحميا قصر المِلِك الفارِسى بعد أن سِمع أن أورشليم سورها منْهِدم وأبوابها محرو

 رمعوي ِدمنْهالم ورالس ِنىبالِل طرياخَرالليض ِمن هشعب ويقود ب بإلى طريق الر ِهموشر اهِقهمايحفظوا وصِلي.  
 

 لئال بتعميرخافوا .. المنْهِدم  أعداؤه وتعقبوه ليقِتلوه لما رأوه وقد استأنفَ بنَاء سور أورشليمبِه ضاق 
  ِمن اهللاتهادعى أن نبوو ..تكلم بنبوة كاذبة استأجروا واِحداً ِمن رجال نَحميا لي لذلكتكون خطراً عليهمأورشليم 

ن ينصب  أراد بحيلِتِه الماكرة ألك الخاِئنذوفى الحقيقة أن ..  قفل أبوابِه فى الهيكل بعدونصح نَحميا كى يختبَئ
سيكل ليا فخاً داخَل الهيملنَحلمدعاٍل وم ألعداِئِه نظير بِهه األعداءه . الحيلة وكتب كرا أديمنَح ققتُ : يقول ولكنفتح

 نصدق كّل ما  أاللذا يجب.. تحذر نَحمياو ."!؟أرجٌل ِمثلى يهرب" :وقاَل هذا القوَل المأثور!. وهوذا لم يرِسله اهللا
 نَحِسبهم  صدر ِمن أناسلوع ِصدقاً حتى سمفليس كّل ما نَ.. "امتحنوا األرواحامتحنوا األرواح": ل يحذرنا بالقوالكتابف..  لنايقاُل

ولكن .. فضيلةليس الهروب فى حد ذاِتِه عيباً فالهروب ِمن الشر .. "!!أرجٌل ِمثلى يهرب؟أرجٌل ِمثلى يهرب؟": قاَل نَحميا.. رجاَل اهللا
 ..هللام رجال اليس ِمن شي اهللا عملفى وقٍت نحن فيه مثقلون بما قصده نَحميا هو أن الهروب ِمن ميدان المسئولية 

الح ولم أكن أنا وال الح ولم أكن أنا وال  الواحدة يعملون العمل وباألخرى يمِسكون الِس الواحدة يعملون العمل وباألخرى يمِسكون الِسنّهم باليِدنّهم باليِدإإ": رجاِلِهعن  نَحميا عن نفِسِه وقاَل
  أندوأو.. "!!إلى الماءإلى الماء كان كّل واحٍد يذهب بِسالِحِهكان كّل واحٍد يذهب بِسالِحِه.. .. إخوتى وال غلمانى وال الحراس الذين ورائى نخلع ثيابنَاإخوتى وال غلمانى وال الحراس الذين ورائى نخلع ثيابنَا

أسردباختص  ءونلقى الض ها ونحنتخِلصروس نسبعة دظيمار سل العجالر ة ذلك٢.على شخصي 
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  ،                                    ١٢ – ١٠: ٦ سفر نحميا ١
   ٢٣ – ١٧: ٤سفر نحميا  ،  ١٠ :١٢  إلى مؤمنى كورنثوس الرسول األولىبولسة رسال،       ١: ٤ رسالة يوحنا الرسول األولى ٢
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 أوَل: : الًالًأوجَلرجيا اهللا نَ اهللا نَرمياحمح  هفِصْل نفسي لمهفِصْل نفسي لمعن عن باقى شع باقى شع ببهرئهاهبرئها ِليبللوو   ِليمدينَهيمدينَهي.... يقوُلولكنّه  تُأنا وأنا و :ِهالِتفى صيتُبيب  
أبى قد أخطأنا وأفسأبى قد أخطأنا وأفسدنا أمدنا أمامامككولم ولم نحفظ الو نحفظ الو صصاياااي" ..ثم ربعقائالً ي بإيماِنِه الواثق بالر نالِتِه عإإ":  فى صذا رذا رججعع  

شعبشعبككعن عن ض هِِهريِقريِقالل طالل ط ضوح فِِف وحظ الوظ الوصصايايا تعا تعودودوتر وتر ححممههمم!!..ثم ي أُلسبت الرِطلب ه :"واعالنَ النَطِِطواع ججاحاحاليوم ِل ِل اليوم ععبدِِدبكك  
وامنَنَوامححههر ر ححممة أمة أمامهذا هذاام الر الر جللج" " يقصديقصدالم لِِل المكتا  كشستحتاأرشستحأر!!". ِمن يا لهلائع  نموذج رال الِةلصرةقتِدم.! 

 

حين سأل الملك ف ....ك بهاك بهاسسوالتموالتماالعتماد على مواعيد اهللا االعتماد على مواعيد اهللا وو  االلتجاء إلى إلِه السماء على الدوامااللتجاء إلى إلِه السماء على الدوام: : ثانياًثانياً 
ماذا ماذا : سأله الملكار فوقة بالنّرحا الموابهم وأبِدنها المورهشليم وس أورن عثهد ح.!؟ القلب لماذا هو مكتئبنَحميا
طالباذا بإ ف.. ؟؟نتَنتَ أ أطالبيميقول نَح :فصفصليتُتُليإلى الس إلى الس ماءاءم..ر ا فعيمنَح ة الةصأ طاِلباً ِحكمثناءِهيِثِد حم عكِل الم!. 

 

 ن عهعِمس ا م:األولى .شكلتين مهواج ينَحميا كان ....إن الصالة ال تتحدد بمكان أو زمان أو موِقٍفإن الصالة ال تتحدد بمكان أو زمان أو موِقٍف: : اًاًثالثثالث 
أنّبِهشع همفى شر ِظ علِهإإلى  صلى من أجله ذا ما وه..اريم وعالس اء فى انِكمإ. ار وتذللسنالص الة ال تتحدد 
بمكان أو زمٍفوِقان أو م.. ه فما قلبِلك أمالم اما أميمكان نَحاوىمِلك السالم نحو تِجه.والم ِصشكلة الثانية تنحفى ر 
ور أسِدمشليم ورنهو المرحا الموابهقة بالنّاروأب. وهذا ما ذكرا هيمنَحأم ام ِضىِلك األركيماً جداً .الما حيمنَح كان! 
 

 راًاًابعابعر::  نقاِئِصهم نِديِث عالح اآلخرين وصيانَة ألِسنتنا ِمن اررحفظ أسنقاِئِصهم نِديِث عالح اآلخرين وصيانَة ألِسنتنا ِمن اررحفظ أس.... إناز لنَ جا أننح ثَداآلخرين  
بمانى ِما نعنظروف الح اةي..فال ي ا لنَجوزأن نشه نا بْلخوِت إخطاِء بأرنأتى به ا أماماآلب الس مبقلٍب اوىر نكِس م
ليِه بروِح اهللامَلعياخوتناوس فينا وفى إ القدمنَح لها فعالذى ..  وهذا م هو الِتِه ليسفى ص بالر امأم لنَهفما أع

بِه الم ككِلشار..فم ا أجَمل أننحفظ أس راراآلخرين ونص نتنا ِم ألِسوننيِثِد الحع ِص نقاِئنفىا  فكلنَ..هم 
المقوازين إلى فو.! .ادأ وحين بيمنَحالع فَ َلمرٍةكِحب تصموو ضعخطة س ليماهاِمة إلتمٍة بكفاءِم إذ طلب كّلن  

  ١.يته بقابُلور الذى ي ِمن السزٍء جاِء ببنَ يقوم أنٍدواِح
 

 ناش ِعلوف.. تكون بيوتنَا محصنَة ظيم أن العُلمالع ....هِِهيِتيِتمقابل بمقابل ب   سور سور ببنَاِء ببنَاِء ِمنّا ِمنّاأن يقوم كّل واِحٍدأن يقوم كّل واِحٍد  ::اًاًخاِمسخاِمس 
قدوالِدبة ة طية نانا وبناِتألوالميات العغريالم وتحفظنا ِمن..تع على إذر بليس أنِج يدلة  ثغريوجِسِمنَها ه هامه 
عه ..همليا واجعانواومالمشاِكل التى ي الجيل الجديد فى العالم الحاضر ِمنهاى تلك  ..األطلب ِمعداء ن ا أنيمنَح 

يأتى ويفاوضهمِه بناِئ أثناءإنّإنّ :ور فقال السى أنا عامٌلامٌلى أنا عع ع مالًالًمع فال أقِد فال أقِدظيماًظيماً ع ر أنأنزَل أنزَلر أن ..لم ير ا عيمنَح مالعظيم له 
رفى شوشن القص..ر ولكن الفى بناء  آهِدم وقيادةور سنهالشعب الملالعتراف بالخطي ة والعة إلى اهللاود. 

 

 ساِداِدسستنا: : اًاًسقو هو بالر حتنافرقو هو بالر حفر.... ا ورجيمحين أتم نَحالهبناء ا ور رأ السيملزوم بناء ى نَحسور روحى 
يِمحى الشعب..فأتى ع زا الكاِهرن بالشريعاة أممالج مِمة اعناٍل رجاٍء ونسالٍد وأو..يقرأ  واستمر ِمنباح إلى  الص
ا ونَحميا رز عر وفس. إلى األرضهموِهوا على وجدجوا وس وخرميه أيِد رافعين. آمين الشعب فأجاب.ار النهِفصِن

وا ستمر يا أنرزم نَحميا وع يتركهم ل وناح وحين بكى الشعب..اء فى كالم اهللاج ا م كّل وأفهموا الشعب.وآخرون
ا عظيماً يجب أن نتمم مشيئة اهللا ليكون عملنَ ..تكمتكم قو قو هو هوبب الر الرحح فر فرتحزنوا ألنتحزنوا ألن  الال :م نَحميا له فقاَل..مهحزاِنفى أ

بنا الردجثُ أويياتَنا وحل..فى حمة الععية  بنورتْ الِعبساهللا بْل باإل.. فلي دجفنا مده يكون ٢.خالص فيِه وأن
 

 

  ليس الخاطئامة أم الخطي كشِفن روح اهللا ِمفَد هنإ ....هو مصدر السالم والفرح الحقيقىهو مصدر السالم والفرح الحقيقىالرب الرب : : اًاًسابعسابع 
ليحزنل بل ..حزانأل فى اَلِس ويسترِتقياده إلى التوبة والرم  ..وع إلى اهللاجيتركه ا لذلك لمرزا وعيموا نَحستمرلي

 .قيقىح الحالم والفر السردص فهو مب للرشكراً.. ال تحزنوا ألن فرح الرب هو قوتكم : لهمفى أحزاِنهم بل قاال
 

 رٍةذا غي الًجر ىنّ ِمعَلجكى ت أسألك.. ماوىأبانا الس: الةفى هذه الص ىِع مليتك تشترك: محبوبأخى ال 
ِدمور لبناء السنهعَل ِمنّى .الماجر ا كالًجيمنَحم سرتهليس فى م بل..رركز بقص  ى اجال مسرتىعْلرب ركز  بم

عُل أِصالمىِه الي.إذ يكفينى م كزاًرأن تكون وأنااً لى رب لك ع داًب..فأح ا ليجيِدتماس مك..م ماًتمم عامالًشيئتك  
 .من يقبل إلى ال أخرجه خارجاً : قلتَ من ياواثقاً ِمن اسِتجابِتكنى ك األسرِشأرفع صالتى أمام ع .اياكصبو

 

 : ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. العزيزالقارئ أخى 
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