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 إبراهيم ولوط
 

. النبيمن العهد القديم من سفر التكوين لموسى           جزء بسيط    موضوعنا بنعمة ربنا ها نقرأ      إحنا

شعياء علشان  إية، وأيوب، و  التثنالتكوين، والخروج، و  :   كثير من العهد ا لقديم     أنيسة في الصيام الكبير بتقر    كوال

  يوم ختام الصوم مثالً    زي   أسفار بحالها مثالً   أرتق معينة ب   في أيام  وتيجى.   مابتسبش العهد القديم أبدا    كنيستناكده  

 .طوبيانقرأ سفر 

 : بيقول13في تكوين 

 . بسم اآلب واالبن والروح القدس اله واحد آمين

 إذ كانت   ولم تحتملهما األرض أن يسكنا معا     وبقر وخيام     ولوط السائر مع إبراهيم كان له أيضا غنم       "

 االقتصاديةالحالة    مش علشان كانوا فقراء أو كانت      .  مش األرض يسكنوا سوا   ما احتملته ".  كثيرةأمالكهما  

 غلط  اقتصاديا نظرية طبعا    ىد.  كهما كانت كثيرة  ال أم نبسيطة لكن ما احتملتهمش األرض أن يسكنوا سوا أل        

لما لكن  .  يعنى دلوقت بيقولوا سبب الحروب إن فيه مجاعات أو فيه دول فقيرة ودول نامية مش كده                .  تدلوق

 بين الدولتين الكبار    االحروب دايم .  قى إن سبب الحروب ال الدول الفقيرة وال الدول النامية          التفكر كويس ت  

 الناس السياسيين يؤكدوا إن ما فيش دور        ابتدءوا مثال   العالم بتطلع دى في وسط      الليحتى الحروب الصغيرة    

 مش عارفين الحرب دى بيشتغل مين       مثالً   حرب الحبشة والصومال   زي  نهائيااس الصغيرين فيها خالص     نلل

فلم تحتملهما األرض   .   هم أمريكا وروسيا طبعا    اللي...   بيشتغلوا بس  الليفيها لكن بيؤكدوا أن الناس الكبار هم        

 فلم يقدرا أن يسكنا معا    .  كهما كثيرة الـملم تحتملهما األرض أن يسكنا معا إذ كانت أ        ...   كانوا فقراء  ألنهممش  

 ساكنون في   ذ الكنعانيون والفريزيون حينئ   ن لوط وكا  مواشي ورعاة   أبرام  مواشيمة بين رعاة    فحدثت مخاص 

ألننا نحن  ...   ورعاتك ألننا نحن أخوان    ياتع وبين ر  ك وبين بينيفقال أبرام للوط ال تكن مخاصمة       .  األرض

فرفع لوط  .  شماالً فأنا   ايمينً وإن   يمينًا فأنا   شماالً إن ذهبت    ...أليست كل األرض أمامك اعتزل عنى     ...  أخوان

. كجنة الرب كأرض مصر    دائرة األردن جميعها سقى قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة           جميععينيه فرأى أن    

 مى الثروة نأحاول أ  ومقتنيات كثيرة    كثيرة على إن أنا معايا غنم        الوفهو بص من بعيد فقال ع      ...  كويس

جد كل أرضها سقى وكويسة كجنة الرب كأرض مصر         خد بالك؟ فبص لدائرة األردن فو     او.   دى أكثر  بتاعتي

 .أروح سدوم... فقال أروح األردن

 سكن في سدوم ومعاه الخرفان بتاعته       راح   ولوط.  ه ربنا عاوم سكن في أرض كنعان       أبرام

قى أكل كويس في سدوم ألن األرض خضراء فيها زرع أحسن من            الوالممتلكات بتاعته وطبعا الخرفان ها ت     

 وخطاة  أشراراوكان أهل سدوم    إنما الكتاب المقدس بيعلق على الموضوع ده بيقول         .  ..راهيمإباألرض بتاعة   

ار ركانوا معروفين للوط إن بتوع سدوم دول أش       ...  كانوا معروفين يعنى قبل ما يروح لوط      .  ..جدالد ى الرب    

ولوط المسكين عنده   ..  .جدا إن هم أشرار     وا معروفين نكا...  فهمتشمش لما راح اك   .  ده قبل ما يروح   .  جدا

 علشان خاطر   ثروتهفكر إنه ينمى    .  جداشوف اإلنسان غريب    .  بنتين يعنى ما فكرش حتى في البنتين بتوعه       

ونسى إن أرض سدوم كلها أشرار والبنتين دول بتوعه دول رايحين يسكنوا في               .   يأمن مستقبل البنتين   إيه

 . إن شاء اهللا للبنتينمستقبلل بس لو سألت لوط ها يقول لك ما أنا ها عم. أرض سدوم
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 .ت المناقشة دية بين إبراهيم وبين ربناحصل األول 016 ده في عدد 18 إصحاحفي 

ثم قام الرجال من هناك من عند إبراهيم وتطلعوا نحو سدوم وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم فقال                 "

رة وقوية ويتبارك به جميع أمم األرض ألني        وإبراهيم يكون أمة كبي   .  ن إبراهيم ما أنا فاعله    عهل أخفي   "  الرب

 ثروقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد ك       .  عرفته لكي يوصى بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب          

وابتدأ يكلم ربنا ويرجوه أنه يتراءف      .  .."ثيمأتهلك البار مع األ   :  فنقدم إبراهيم وقال  .  وخطيتهم قد عظمت جدا   

 إبراهيم قال له    ...وبعدين قال له يا إبراهيم ما فيهاش حد خالص كويس بالمرة          .  رةموععلى أهل إيه سدوم و    

قال له خالص ما    ...  نكسف إبراهيم ا يقلل لما    نّهتا...  طب لو قل  ...  لو أربعين ...  طب لو فيه خمسين تسيبها    

 .أقدرش أسيبها

لوط قام الستقبالهما وسجد    جالسا في باب سدوم فلما رآهما          وكان لوط   إلى سدوم مساء   نفجاء المالكا 

هبان في  ذثم تبكران وت    سال أرجلكما غ ميال إلى بيت عبدكما وبيتا وا        سيدي بوجهه إلى األرض وقال يا     

بيته فصنع لهما ضيافة وخبز إلى        ليها جدا فماال إليه ودخال    عفألح  .  في الساحة نبيت     بل ال...  ال  فقاالطريقكما  

 إلينا  أخرجهمااللذان دخال إليك الليلة        نالا وقالوا أين الرج   حواالشعب اللي في المدينة ص       فكل...  آخره

 .وأغلق الباب وراءه وقال ال تفعلوا شرا يا أخوتي           فخرج إليهم لوط إلى الباب    ).  يعملوا فيهم شر  (  لنعرفهما

 فال  نالج الر وأما هذان .  فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم        أخرجهما إليكم  رفا رجالً ع ابنتان لم ت   لي  هوذا

اإلنسان ليتغرب وهو     فقالوا ابعد إلى هناك ثم قالوا جاء هذا       .  ظل سقفي   علوا بهما شيًئا ألنهما قد دخال تحت      تف

يعنى حتى التصاق لوط    ...  ريبغ أصلك مش من البلد       أنت...  يقولوا له ده     ابتدأوا يعايروه  .حكمايحكم  

 خالص لما زعلوا    اآلخر في   االلتصاقا  ذه.  ماديات وراء ال  ىالراجل بتاع ربنا بالناس بتوع العالم علشان بيجر       

حتى أوالًد ربنا مهما يلتصقوا بالعالم وأموره       .   اللي مدخلك في وسطينا    إيهمع بعض قالوا له ده أنت غريب        

 زي   بره مثالً  الد فيه ب  الًث م زي.  ثانييعنى يتنكر ليهم    .   العالم في اآلخر يقول لهم أنتم مش مننا        يجىالمادية  

 معتزين بنفسيهم لما يروح واحد يعنى هناك يشتغل في ألمانيا صعب قوى               شويهول  داأللمان    .ثالًألمانيا م 

 ألمانية وعاش هناك ما يدلوش مركز       أتجوزوإذا  ...  خل حتى د  إذالكن  .   ألمانيا زيدلوقت حد يخش البالد دى      

 كنا هنا حتى زمان ما      وإحنا.   أو حاجة ألنه ها يقول برضه ده غريب         قياديأو مركز   ...  كبير في الدولة  

إذا كانت  ...  همنّالبحرية مثال وال في كلية البوليس وال الجيش يت           أل لما يقبلوا حد في     والأعرفش لغاية دلوقت    

 كده ألنه   زي حاجة   والوال جدته   ...   وال حاجة يقول لك ال ما يدخلش الجيش أو البوليس          أجنبيأمه من أصل    

 .برضه ها يبقى غريب

فخرج .  حرق البلد ااطلع بسرعة ألن أنا ه    ...  ربنا للوط   لاا بالعمى أهل سدوم وق    وبعدين ضربهم ربن  

هلك المدينة فكان كالمه    ما المكان ألن الرب     ذ بناته وقال قوموا أخرجوا من ه       ذينخآللوط وكلم أصهاره ا   

ك ن لوط قائلين قم خذ امرأتك وابنتي        ولما طلع الفجر كان المالكان يعجال      .  كمازح في أعين أصهاره    

 ة الرب عليه  قلشفن بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه       ال الرج كالموجودتين لئال تهلك بإثم المدينة ولما توانى أمس       

وال تنظر إلى ورائك    .  فأخرجاه ووضعاه خارج المدينة وكان لما أخرجاهم إلى خارج أنه قال اهرب لحياتك             

ا سيد  ي لئال تهلك فقال لهما لوط ال        ب للجبل اهرب للجبل لئال تهلك أهر    ...  اهرب...  كل الدائرة   وال تقف في  

 وأنا ال أقدر أن أهرب للجبل فراح سكن         نفسي باستبقاء   هوذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك وعظم لطفك إلىّ         

حرقت البلد  تولما أشرقت الشمس كانت النار والكبريت نزلت على سدوم وا         .  رغفي قرية صغيرة اسمها صو    

 .ارت عمود ملح إلى آخرهونظرت امرأة لوط من ورائه فص
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 .الموضوع ده من المواضيع اللطيفة جدا والمناسبة لأليام اللي إحنا عايشين فيها دى

أنت نفسك تعيش راجل كويس وأنت كده في مستقبل شبابك واخد بالك ولسه كده بقى الدنيا بتتفتح                   

تمع اللي إحنا عايشين فيه      في المج  النهاردةنفسك تكون راجل ناجح وكلمة النجاح        .  أمامك وتخطط لنفسك  

ة صغيرين  د خر شويهفي  .  إيهن ده كان بيتاجر معرفش في       اليقول لك ف    .يرة قوى ثك...  يرةثواخدة مقاييس ك  

أكل ...  إيهش  غ...  إيهزور  ...  إيهق  رس...  ن ده عمل إيه   الرفش ف عمت.  ا عمارة ذوالنهاردة بقى شوف عنده ك    

وبعدين .  لكن أهو نجح وخالص   .  مش ده اللي ماشى مثالً    ..  .دفع رشاوى ...  أكل حق ناس غالبة   ...  حق ربنا 

 أقصد من   الأنا  .   مرسيدس كبيرة فأنت تبص له كده وتقول شوف الراجل ده ناجح           دلوقت راكب عربية مثالً   

 ومن ضمنها   كثيرة ويديهم بركات    اده دايم ألن ربنا بيفتحها في وش وال     .  إن ربنا يفتح في وشك    .   أبدا كالمي

 . وبينك هو ربنا مافتحهاش في وش إبراهيم ده فتحها في وش إبراهيم قد لوط مائة                بيني وهو   .بركات مادية 

. ، ده كان إبراهيم يتحط في حتة تتبارك بيه األرض         كثيرةته  ع وإبراهيم مش بس كان الخير والبركة بتا       مرة

. انسف حياته نهائي  اسبه األوالنية مانتهت ب    مك وهو يعنى لوط في   .  لما يروح في حته تحصل بركة في األرض       

 .د الحال لكن البركة كانت من ربناقلبانة على غ صحيح هي أرض نلكن إبراهيم يعنى لما قعد في أرض كنعا

أنا باتكلم عن كيفية الوصول للدرجات الكبيرة دى أنت           ة البركة المادية لكن   ثرفأنا ما باتكلمش عن ك    

ت متطلع وليك آمال وإحنا مش عايزين نكسر        نفيه أ كون ناجح   تأى عمل أنت بتعمله نفسك      .  نفسك تكون كبير  

إحنا ها  .  مال كبير ورجل ناجح   ع تكون راجل كبير وراجل أ     أنتاآلمال بتاعتك دى في الكنيسة ونفسنا إن         

نا إن أنت تكون من أوائل الكلية بتاعتك،        ستفتخر بيك ونف  .  نخسر حاجة بالعكس ده الكنيسة بتاعتنا تفتخر بيك       

لكن أنا مش باتكلم . كلنا ناسنف"  نك زى مجدى يعقوب ومش عارف إيه والكالم ده          عونتكلم  .  المعونفسنا تكون   

 .على البركة اللي بيديها ربنا دى من عنده

الطريقة ...  المنهج.   في الوصول للبركة إيه دية     ةهاردنأنا باتكلم على المنهج اللي بيسلكوه الناس ال       

 .لمادية دىاللي بيستغلها الناس علشان يوصلوا للبركة ا

 أعمل لك ملخص    صدقنيإنما  .   النهاردة كالميفأنا هاسيب قدامك موضوع للتأمل لطيف سيبك من         

 .حلو كده لشخصية إبراهيم ولشخصية لوط وحلل دى وحلل دى

ير الخرفان اللي حواليه والغنم والبقر والحاجات دى أنت مجرد ما تذكر             غتعرف إبراهيم كده من     

وتحس إن  .  إبراهيم ده لما يروح في حتة الناس تعمل له آلف احترام راجل كبير             حس إن   تاسم إبراهيم كده    

لوط ده صغير مش كبير المهم بأقول لك        ...  ته مهما كبرت هو صغير برضه     عوبالممتلكات بتا   ياتهتنلوط بمق 

 تكون راجل ناجح وتشوف     كه لطيف ممكن أنت تناقشه كويس مع نفسك وتبحثه ويعنى أنت نفس           دالموضوع  

 . من النجاح بتاع إبراهيم وال النجاح بتاع لوط. ى تحب تكون ناجح من أنهي نوعيعن

كذب قدام فرعون   ...  بذمرة إبراهيم ك    very strict  العجيب جدا إن ربنا مع إبراهيم كان يعنى        

ربنا وقف دافع عنه مع أنه كذب وقال         .  يقتلني له أن أنا أخته أحسن        وقولي لفرعون   روحيوقال لسارة   

 أرجع  ثاني  أرجعطب  ...  مه وقال له كويس كده يا إبراهيم اللي أنت عملته فكذب          ّروك.   تمسه أوعىن  لفرعو

رجع إبراهيم وتذكر عشرته األوالنيه مع      .  يل تان إيقال له أرجع إلى بيت      .  ش أكل البيت ايل قال له ما فيه     

... إلى مصر حتى لو كانت إيه     من النزول      مرة ن أحسن مليو  يرب  ل هنا يا  يربنا وقال له ده الجلوس في بيت ا       

ما هو إبراهيم كان ها     .   كانت هاتتزحلق مع الناس اللي رجليهم بتتزحلق في الدنيا         رجلييعنى  .  كنت ها ضيع  
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 فرعون يبقى ها يعينه     امرأة يأخذها منه ويبقى إبراهيم أخو       مرآتهيحصل إيه ها ينزل مصر وفرعون يتجوز        

بس كانت ها تضيع    .  ها إبراهيم ذدى أقصى درجة كان ها يأخ     .  فرعون عند   إيهها يبقى وزير    .   وزير إيه  مثالً

 .اهيعنى أنا هاوريلك بس زلة صغيرة في حياة إنسان كانت ممكن تتعس حياته كل. مرآته

 دلوقت تعرف   لي وبينك عاوز تقول     بينيربنا وأنت     يا بخت اإلنسان اللي يمشى باستقامة أمام       

إذا كان ده   ...  غير ما طلعش فيها جدع    اللي عملها قدام فرعون ده كان ص      إبراهيم الكبير ده في العملة الوحشة       

 غيرةلصرعون ويكذب الكذبة ا    ف قوم يجى قدام  ...  شيرته وكان ها يقدم ابنه كمان     عمان وترك أهله و   إيرجل  

إبراهيم لم عن نفسه للشعب بتاعه يقول لهم أنا إله       يتك كان   اه رجل اسمه ربنا كان معاه وربنا فيما بعد لم         د.  ىد

 نأخذه في الكنيسة    اأنا إله إبراهيم وإحنا حتى عندما التعبير ده دايم        ...  يعنى شوف العظمة  ...  لما يحب يعرفهم  

 ذراء يا إله مارجرجس أو يا إله الع       الما هو ربنا بتاع الكل      .  في التماجيد نقول يا إله مارجرجس أعنا أجمعين       

 .آه إله القديسين... ا أجمعين اشمعنا إله أجمعين أو يا إله الست دميانة أعنأعنامريم 

ب نتسلما ي   يكبر.   آدم بيكبر إزاى   البني لك   يأور   آدم بيكبر عايز   البني  يإزارفربنا كمان شوف    

 له يومين   ذحتى لو أخ  .  ب للتراب ما هو أصله تراب     تس آدم ده لما ين    البنيهو  .  ب التراب س مش لما ينت   انلرب

ربنا بقى اسمه إله     ف  خاله كبير  إيه هللا تسلكن إبراهيم ان  .  ه أصلة تراب  إنما ها يتكشف د   .  لى األرض عفخفخه  

 .ولوا لك ده إله إبراهيم دهقرفه تسميه يعما هو ربنا ت. شوفوا قد اله بقى. له إبراهيمإمين؟ 

 األساسية  النواحيأحب أقول لك نقطة مهمة جدا إن من           .صغر في عينين ربنا   ....  لوط صغر جدا  

وأوحش حاجة في اإلنسان مننا إنه ما       .   هو طلع وراء إبراهيم لكن لوط ما كانش واضح         في حياة لوط صحيح   

 بص ألرض سدوم    اقضات في حياته مثالً   تنيعنى تجد فيه م   .  ومش واضح مع نفسه كمان    .  يكونش واضح 

نده ع مليانة زرع وكويسة أحسن من أرض كنعان وفي نفس الوقت            رضها سقى أورأى إن األرض كلها إيه؟      

وفي نفس  .   نفس الوقت علم إن أهل سدوم كانوا أشرار جدا أمام اهللا            يوف.  كان مفروض يخاف عليهم   بنات  

 قال أروح ما    هومع كد    مش منهم كان كل هذه األمور واضحة قدام لوط          ها يبقى غريب  الوقت عرف إنه    

إيه يا  .   مراوغ بنى آدم .   الخناقة اللي حصلت بينه وبين إبراهيم      حقيقينتقل وإن كان حدث     او.  كانش واضح 

ال ال ال ما أقعدش في      .   أتغنى أكثر  نفسي أنا رايح أصل أنا      هما يقولش ال د   .  ن ليه رايح سدوم ليه    اللوط زع 

 . البلد دى

دى البلد دى ما تعرفش تتعامل مع        .  ده الرعاة بتوع إبراهيم دول أعوذ باهللا أخالقهم وحشة جدا          

 قوى وأنا خايف    شدا وبتوع خناقات وبتوع قيل وقال وح      قهم وحشة ج  الدى بقت ألفاظهم وحشة دى أخ     .  واحد

رة بين الرعاة بتوعى    ثيفراح إلبراهيم وقال له الخناقات ك     .   كمان من الجو الوحش الزفت ده       أوالًديعلى  

لى إيه ال لوط يا     عال له   ق.  انر رأى رب  يما يعملش حاجة كده من غ     ال  .  وبتوعك إبراهيم بقى فيه روح ربنا     

 ربنا يقول له إيه يا لوط فاكر أنت لما كنت ولد صغير كده وكنت طالع معايا، وأنا اللي                   أخويا كان ممكن    

وأخدك وأنا اللي مربيك، وأنا اللي إديتك الغنمات دية، وأنت ما كانش ليك حاجة وأنت أصلك وفصلك وأنا                    

قال له الرعاة   .   لوط  يا إيهقال له بتتخانق على     .   ما فتحش السيرة دى بالمرة     القال  .  ءيشال  اللي كونتك من    

. حت شرق أنا غرب وأن رحت شمال أنا أروح جنوب          ربتوعى والرعاة بتوعك قال له اختار يا أخويا إن           

كان فيه  ...  ما ينساهاش ربنا إلبراهيم أبدا أبدا     ...  أنت تختار ودى حتة بقى ما ينساهاش ربنا إلبراهيم أبدا          

يم ما تنساهاش شوف األخين وإبراهيم يقول له كلمة لذيذة           خناقة دبت خناقة تمام وصاحب الحق فيها إبراه        
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لوط ابن أخوه كان يقول له عيب يا واد إختشى          .  لذيذة جدا يقول له يا لوط نحن أخوان مع إن لوط مش أخوه            

 .شيقول له ده إحنا أخوان ما يصح. أو يقول له ده أنا صاحب نعمة.  أبوك ده أقل ما يجبزيده أنا 

نقوا خا حتى أسقفين يت   أثنينفي قلب الكنيسة ممكن يخلي        ل اللعبة دى إن شاء اهللا     الشيطان ممكن يعم  

 م وخادم دممكن يخلى خا  .  أنا مش باتكلم على حد ممكن يخلى قسيس وزميله يتخانقوا مع بعض            .  مع بعض 

 ده أصل هو    ال يقول   والثانيمل  ع  ي؟ يقول لك أصل هو هو السبب هو هو الل         إيهوعلى  .   مع بعض  يتخانقوا

 كثير  هد...  ه أكنز من كد   ش وما استحمل  وكرامتي  وإهانتي ومش فصلى    وفصلياللي ابتدأ وتعدى وخلى وسوى      

ممكن طبعا وممكن نعمل لهم تحقيق ونحقق ونقول ال أنت محقوق في كذا وأنت اللي محقوق                ...  قوى يا أبونا  

ا يمسك في   الصغير دايم .   مش صغير  Largeمش قلت لك ده رجل      .  اإبراهيم بيبص لربنا دايم   ...  هفي كد 

تحب تكبر وال   ...  والكبير يمسك في ربنا فيكبر مع ربنا       .  الصغير وفي الحاجات الصغيرة فيصغر معاها      

فرفع لوط أعلى من درجته     .   بتاع خناقات ما تنساش إن إحنا أخواتك       الم أنا    ع إبراهيم قال له يا   ...  تصغر

   إبراهيم يقول لك أنا مالياش     ...   النص يَّ أنا ل  اللوط يقول لك    ...  أنا ماطلعتش وال بغنمه   .  اوقال له أنا شخصي

 . ءيأنا ما ليش في الحكاية دى ش.  ربنالي أداهحاجة ده كله 

 ثاني له   يدي إن كل غنمة من الغنمات بتاعته من ربنا أداهاله وممكن              الداخليأحساس إبراهيم   

 أنت عاوزه مش خد الغنم      ي طب خذ يارب الل    كأبن  لي  أديوحصل في يوم من األيام إنه قال له         .  وممكن يأخذ 

أنت طلعت من الحكاية دى بمكسب يا إبراهيم قال         .  ن ملتصق بربنا  اعلش  Largeجل   فإبراهيم را  أبنكقال له   

 .نفسي الرب قالت نصيبي... الصا خلي هو الرب وقد صار وتسبحني قوتي...  هو الربنصيبيأنا له طبعا 

 ها تجد   شم   لو حللت شخصية إبراهيم    ليأنا يتهيأ   .  اوزهع اللي أنت    أختار...  لوط أختار يا أخويا   

إذا كان مستقبل   .  ضح أكون شخص وا   نفسي يا أبونا    ليطب تقول   .  ليه لوط مش واضح   .  عنده مشاكل أبدا  

 . إحنا في عصر مادى...  أنا اخترت ليه هذا الموضوع النهاردةا متوقف على هذا الوضوح وخصوصيحيات

مرة كنت بأكلم يعنى ناس على      ...   بتاع ال و االهتمامدم  عتكلم حتى في الكنيسة على       لما بن  صدقني

ه ما فيش خضار النهاردة في      د جدا وبعدين بقينا نضحك ويقولوا برضه يا أبونا مطالب الحياة             عاليمستوى  

 إيه  يهإده ما فيش مين عارف      ...  لشان نصوم عده ما فيش خضار حتى      ...   الجرايد شأنت ما قريت  .  السوق

 أهو...  ش المناقشات بتاع مجلس الشعب عن رغيف العيش والكالم ده          تالكالم اللي بيقولوه ده أنت ما سمع      

  فأنت تغنينا  الكنا فقراء في الم   نصغر وبعدين نيجى نرتل في مدايح كيهك ونقول كده وإن           ...  بنبتدى نصغر 

 .خالصير ثنقعد نمدح ونكتب ونؤلف ونوعظ واإلنجيل بتاعنا كرمه كإيه و

 وكل ما كتب في الكتاب المقدس كتب        ماديصر  علكن المهم العمل دلوقت إحنا في عصر رهيب          

هل لوط لما جات له الوظيفة دى       ...  هل لم تكن هذه األمور كلها موجودة قدام لوط كانت قدامه          .  ألجل تعليمنا 

. وال فكر في حاجة   ...  ان فكر هل ك .  إيهمش عارف   ال   دوالر و  600 ده ألنه هو ها يأخذ فيه        النيفي البنك الف  

. ال فكر في وسط سدوم وعمورة     .   شيء أيإنما ما فكرش في     .  يرة خالص ثده هو كل الحكاية قد يتعلل بعلل ك       

 ما إستشارش   الوال استشار ربنا و   .   فكر ربنا راضى وال مش راضى       الو.   إن هو غريب هناك    روال فك 

 يصح تكون   شوما كان .   لها أصل وال لها فصل     ال  زمة و لها ال ال  وأختلق مشاكل و  .  كل الحكاية طموح  ...  ربنا

 .نهايته راح... موجودة بالمرة
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مش قلت لك إنه مش     .  ن األول مه تعبان ليه    دتعرف لوط   .   عايز أقول لك سر أكثر من كده        أنا

وفيه ناس مشيت وراء    .   إبراهيم زيص مشيت ألنها بتحبه     الفيه ناس مشيت مع ربنا مشيت بإخ       .  واضح

فيه ناس مشيت وراء ربنا وفيه ناس مشيت وراء الناس          .  االثنينوفيه فرق بين    .   مشيت وراء ربنا   الناس اللي 

التانيين اسمهم التبع تابعين كده في السكة وده         .  طبعا األوالنيين دول هدفهم واضح    .  اللي مشيت وراء ربنا   

 . المسيحتابعيالقطيع ده الصغير مش كل الناس طلعت وراء المسيح لكن فيه ناس تابعين 

 ده قبل كده    ثلل حلو في كتاب حياة الصالة يقول لك الكتب بتاعة الصيد يمكن أنا قلت الم                ثفيه م 

 تشوف الكلب بيجرى تطلع     البيد فيجرى يجرى فالك   لصالكلب األوالًني يبقى طالع شايف األرنب ا       .  كثير

راء الكالب اللي بتجرى    لكن هي ما شافتش األرنب فهي بتجرى و           بيجرى الليتجرى وراء الكلب اإليه؟     

تبص .   جرى الجريوبعدين تعبت في السكة ألن      .  اء األرنب ر؟ و إيهلكن الكلب األوالًني وراء     .  وراء األرنب 

الكلب األوالني  .  كلب واحد هو اللي عمال يجرى على طول       .  تالقى المنظر ده شلة الكالب كده راجعة لوراء       

 .نية كانت ماشية وراء الكلب اللي بيجرىوالكالب الثا. هو اللي شايف الهدف قدامه واضح

 اترك  لين من ربنا قال      إعال عنديأنا  ...  له أنا هاسيب    إبراهيم قال .  أنا بأقول األيام دى لوط طلع     

تيجى يا لوط معانا وأنت أبوك ميت وماليكش حد وبتاع قال           .  ع وطال مرآتيأهلك وعشيرتك وأنا واخد سارة      

لوط طالع ماشى وراء إبراهيم     .   ما أنت ماشى أنا ماشى     زي  أهولى فين   ع  ...له وأمال أمشى وراك يا إبراهيم     

 .لكن إبراهيم ماشى وراء حاجة سمعها بودنه وواضحة اللي ماشى

كده مش واضحة في حياتنا     )  باهتة  (faint النهاردة إن فيه حاجات بقى        كاللي عايز أنا أقوله ل    

ويقول .  الصيدة بتاعتك هو المسيح اللي مصلوب      فيه فرق بين إن أنت بتجرى وراء الصليب و         .  المسيحية

وبعدين ...  قى الجثة الاللي بتطير دى أول لما ت     "  ك تجتمع النسور  اكون الجثة هن  تحيثما  "اإلنجيل معلمنا متى    

 ألنه هو قال عن نفسه كده على الصليب ومين اللي حوالين            سوع المسيح يالجثة دى هي ربنا     اآلباء يقولوا لك    

وكان أغلى عندها   .  النفوس التي اشتهت صليب ربنا يسوع المسيح      ...  النفوس المحلقة   ...سورنالالصليب  

لو تأخذ بالك منه وهو بيدعونا للخروج       (ن المسيح   الشان كده ك  ع.  ودى كانت واضحة  .  من غلو العلم كله   

ل صليبه  يجى يحم قال  .  ق له النيشان األول   لَّعأ؟   إيه  يعمل ى يج تلميذًا  لييقول من أراد أن يكون       )  معاه

 النسور  لقين طائر صغير كده     علكن لوط ده عبارة     .  ك تجتمع النسور  اتكون الجثة هن    حيثما...  ويتبعني

 .بتطير فطار وراها

تحب أنت تكون في حياتك راجل أصيل وال        .   مش خروج أصيل   خروج تابع  في الواقع    فخروج لوط 

صليب ربنا يسوع   ...   فيها أتكلمنااضيع اللي   يا أبونا راجل أصيل أقول لك فاكر المو       ال    ليتكون تابع؟ تقول    

 وتقبل قدمين ربنا يسوع      كدهقه قدامك وتحب الصليب       ومعلَّ كل ليلة  وتصلى قدامه    كدهالمسيح واضح   

ال ...  ال  ليتقول  .   أنت تابع  ال و .همنوتحب تأكل م  ...  بح!المسيح، وتحب الدم بتاعه وجسده اللي على المد       

.  لك من زمان   أقولتصدق  .   ياه من زمان   ليول  تق ما اتناولتش    إيهى لك قد    ده أنا ماشى وراء المسيح طب بق      

 علشان  هنزل من جنب المسيح إن هو على المذبح وعارف إن الدم د              من زمان وأنت تعرف قيمة الدم اللي      

ارف عأنت  ...   لحياتك هالجسد د ...   الجسد والدم  أنخطيتك وإنه يطهرك من كل إثم من زمان وأنت عارف            

 ومرة الصبح وبتاع وقراءة     بأنسي مرة   لي؟ تقول   إيهأخبار الصالة بتاعتك    ...  األبد يأكل ده يحيا إلى      إن اللي 

ام ربنا اللي أنت شخصيتك بتكبر ألن       دوقفة ق .  الصالة دية وقفة قدام ربنا    وأنت تعرف إن    .  سىتنب...  اإلنجيل
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ن وإله  الله ف إوعاوزين ربنا يقول أنا     .  ي لها قيمة ألن أنت منتسب لربنا      قك وذاتك بيب  نوكياأنت ملتصق بربنا    

 !!مش أنت تبقى ماليكش إله. نالن وإله فالف

علشان كده إبراهيم كان    .  إحنا ماشيين وراء المسيح     إحنا مش طالعين تابعين   .  فلوط طالع تابع  

شايف الهدف    ير إبراهيم لكن كان   ثجرى ك .  لكن الهدف كان واضح   يرة جدا في طريقه     ثمعرض لتجارب ك  

ب ألنه  رَّفترك أهله وعشيرته وسكن في الخيام وتغ      ...  ده سفر العبرانيين بيقول إن إبراهيم كان شايف       .  هقدام

 ومرة من  .  كان شايف قدامه السماء   .  ها هو اهللا  ك إلى المدينة التي لها األساسات التي صانعها وبار        اكان ناظر

 فرأى  يومياشتهي أن يرى    .  يوميشاف  إن إبراهيم أبوكم    .  ن إبراهيم عة ربنا يسوع قال     عالمرات يا جما  

ب؟ ي إمتى؟ إمتى إبراهيم شاف المسيح؟ شافه على الصليب شافه إمتى على الصل             يوميوشاف  .  وفرح وتهلل 

أنت فكرك إن إبراهيم ده     .  شافه في أقصى محنة وأقصى تجربة مر بيها        .  وهو ماسك السكينة وبيذبح ابنه    

وشاف وحس  .  شاف صليب ربنا يسوع المسيح وشافه وتهلل      .  إبراهيم من جوة ده قوة جبارة بركة       .  ساهل

 ربنا بيحبه ويقدم ابنه وحيده على خشبة        إيهشاف قد   ...   ليه تكلما رأى اهللا محب   .  باحساسات اهللا ومحبته ليه   

 . يَّده يبقى أنا ماقدمتش حاجة كمان بجانب اللي أنت قدمته ل.  علشانكأبنيدم قمن أجله فقال له وأنا أ الصليب

لوط كانت التجربة تهزه تجيب له       .  كانت تزيده صعبة    لكن التجارب .  يرثاهيم كان تجاربه ك   فإبر

ه ابالتجربة بالنسبة للوط مصيبة ساعة لما جه ربنا يحرق المدينة لوط اتبرجل وطلع يكلم أصح                 .  مصيبة

دى نقطة ربنا   ها   غلبان دى نقطة مش عاوز أفوتِ       عيني ولوط كان يا  ...  لى الباب وبقى حالته حالة    عوخبطوا  

عيد وال ماكانش سعيد؟ دى حته بقى إحنا        سكان  )  عاوز أسألك سؤال  ( بيها إن لوط في سدوم وعمورة        ينرفكَّ

 . بندور عليها

كويس النقطة الثانية طب طموح وكبير      .  واحد عايز يبقى طموح وكبير    ل األول على إن ا    أتكلمناإحنا  

وبتاع وربنا فتحها     نده غنم عء؟ طب إبراهيم كان كبير وكان       هل الناس الكبار كلهم سعدا    .  عرفنا إنه بقى كبير   

 .إبراهيم كان سعيد في التجارب سعيد وفي الضيق سعيد وكل حاجة سعيد. في وشه ولوط كذلك

 آلخر كده أسمع    نليه؟ قال كل يوم كده أسمع من آ       .  ا يا إبراهيم سعيد باستمرار؟ قال سعيد دايم       إيه

 هف له على المذبح كده وأقدم ل      أقوساعات  .   السعادة منتهى جدا وبأبقى في     صوت ربنا في ودنى وأبقى فرحان     

 .ذبيحة وفرحان

وكان البار يعذب   "يقول لك   .   يا لوط أنت دلوقت مش كثرت التركة بتاعتك وأنت سعيد           طب تعالَ 

صله كويس   العذاب ليه؟ ألن لوط أ     منتهى كان في    الوط شخصي "   البارة بأفعالهم األثيمة بالسمع والنظر     هنفس

 كده لدرجة إن المالكين اللي      علني الناس بيعملوا الشر     لقيفلما راح سدوم    .  أصله برضه يعرف ربنا   يعنى لوط   

 . األثيمةبأفعالهم والنظر بالسمعب نفسه البارة عذفكان البار ي. ملوا معاهم الشر يعايزينعراحوا كانوا 

 وكانت عينيه   لب لوط قت بتحرق   انكرة دى    اللي كانت بتتعمل في سدوم وعمو      أعمال الشر   ايعنى إذً 

والشر أصله لذيذ ومعزى وفيه     .  م الشر ال وبعدين يسمع ك   داخليفكان بيحصل له صراع     .  فكان بيقاوم تعباه  

 حاجة يسدهم   أيد ودانى ويحط فيهم قطن وال طين وال           هأسِ المتعة فيسمع الشر بودانه دى وبعدين يقول         

 .كينبعدين يتعذب المس. لشان ما يسمعشع
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لنعمة إن الفترة اللي قضاها لوط في سدوم وعمورة كانت          ايعنى الكتاب المقدس كشف لنا في عهد        

يعنى الحتة اللي   .   ألنه قدر إنه يعذب نفسه     بارشان كده الكتاب إدى له لفظ       عو.   التعاسة الروحية  منتهىفي  

 على العملية دى؟ إذا كانت الحتة دى        حبكني اللي   إيهوأنا  .   بالسمع واإليه النظر    عذَّب نفسه  إتحسبت للوط إنه  

فالنهاردة إن لوط ما    .   ده؟ فكان لوط يعذب نفسه البارة      ر اللي ودانى للش   إيهرة رهيبة بالسمع والنظر     ثفيها ع 

فحياته كلها كانت تعاسة وفي اآلخر فقد مراته         .  كانش سعيد ما كانش سعيد أبدا في الخطة اللي عملها دى           

 حتى لطيف صوغر من كلمة      واالسمصوغر  ...  وهرب لبلد اسمها صوغر   .  سكرانطبعا، واتجوز بنتيه وهو     

فصوغر يعنى صغير ألنها قرية صغيرة شوف بقى اللي مشى           .  العربيصغير ما اللغة العبرية قريبة من        

 .؟ صوغرإيهوراء العالم أنتهي إلى فين؟ على قرية 

ومن نسله   البحر   شاطئل اللي على    ملرلكن إبراهيم اللي مشى وراء ربنا نسله بقى كنجوم السماء وا          

أنا مابألغيش  .  كويسة   ومن لوط جه من نسله مين؟ فما كانش سعيد واللهاية ما كانتش            .جه المسيح رب المجد   

 لوط دى أو الصفات الكويسة يدوبك أنقذت نفسه           ة لكن كواسة  يسشخصية لوط كان فيه صفات كو      إن  

إن هو لما أحبوا    .  ربنا خلص   الغرباء دى صفة يحبها   فة  ضاوإ.  بالجهد يعنى ساعدته إن هو ضحى     ...  بالجهد

كين وساب  ال الم المإنه سمع ك  ...   وما تعملوش شر فيهم    بناتيكين برضه هو قال خذوا      اليعملوا شر في الم   

 .مانزوالرجوع للحق فضيلة ياريته كان عملها من ... بقى

عة أوالًد ربنا يعيشوا فيها فأرجع      ياولد الحتة دى مش بتا      هرين قال ال  شياريته بعدما قعد شهر أو      

 وآلمراته هو اللي قال لنفسه      إيهأنا ما أعرفش اللي حصل      .  وسيبك من حكاية األرض دى وأرجع بالغنمات      

.  صغيرين؟ طلعنا ولمينا عزالنا وطلعنا بره ورجعنا كده يضحكوا علينا           إيهقالت له عيب يقولوا علينا الناس       

دى .  كونك ترجع بسرعة لربنا وكونك تفلت من الشر بسرعة شطارة            ...ال...  كرامة برضه   مش إحنا لنا  

الكرم كده والكالم ده    .  األصول والبتاع ...  أنا كنت كبير  ال   تقول أنا طلعت صغير و     المافيهاش  ...  شطارة ديه 

 . اهرب بسرعة من المدينةجه للوط وال الشطارة أنك تلحق تهرب وآخر إنذار . كله

طبعا ما هو قعد سنين طويلة      .  االزم تطلع في الفجر فور       بالليل قالوا له   جم...  وكان طلوعه ما فيش   

الكرامة ...  قال ال .  يعيش في وسط ناس أشرار وال حاجة      ال  ال يعذب نفسه و   .  ما كانش طلع ليه بالراحة أحسن     

راء علشان  لما واحد تغرز رجله مش يرجع للو      .   تالقيها في الحياة في العالم     اى دايم دو.  بتاعته ما تسمحلوش  

كلما تغرز يغرز   .  وهكذاثر   فيقوم يشيل األوالًنية فتغرز أك     ثريقوم يحط رجله الثانية فتغرز أك     .  يطلع رجله 

 وهكذا وتبص يقول لك إيه؟... ثرأك

 أنا  بسيقول لك   .  رف إنه غلط  عفي حاجة في مشروع و       واحد ابتدأ  ذهنييعنى أنا قدامى صورة في      

كل ما يخش   .  يغرق أكثر    إيه؟ وبعدين يمشى أكثر    يَّالناس هاتقول عل  ..  .صرفت فيه كثير ما أقدرش أتراجع     

ية نالشطارة إن الواحد من الخطوة األوالً     ...  ال...  وتانه يغرق يغرق لما يغرق خالص     .  ثر يغرق أك  ثرجوه أك 

 .يرجع بسرعة دى الشطارة

... ا مش قدام الناس   كرامتك قدام ربن  قدام الناس إيه؟    كرامتي  قول إن أنا    ت  أوعىعايز تبقى كبير    

 لما أنت عرفت إن فيه خطأ وصلحت خطأك ورجعت          قدام ربنا كرامتك قدام مين؟    .  مش قدام الناس كرامتك   

مين قال إن أنت    .  ألنك قلت أنا غلطان ورجعت لربنا     .  تبقى أنت راجل إيه كبير    ...  لربنا تبقى أنت راجل كبير    

 أنا اللي   والشلة إزاى؟   أصحابيأزاى؟ وأفلت من      لكن تمشى في الشر شوية وتدول أنا أرجع        .  تبقى صغير 
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 رجع  ها يقولوا علىّ  ...   عيل علىَّه؟ ما هم ها يقولوا      إي  وأنا طلعت معاهم ويقولوا علىَّ    .  اتصاحبت معاها 

ال ما أنا صعب    ...  وها يقولوا ...  وها يقولوا ...  ه؟ وها يقولوا  إي ما أنت مش عارف      لّىها يقولوا ع  ...  ثاني

... نين الناس ير في ع  يأحسن ما تبقى كب   ...  ارجع تبقى كبير في عينين ربنا     ...  عجال أر .  دهم  الأرجع عن الك  

حلو بتاع ربنا المحبوب اللي بيحبنا اللي عمله مع لوط إنه            لأنا مش هانسى الدور ا    ...  الناس مش ها تفيدك   

ب بس ورايا العزال ألن لو      قال له طي  ...  اواطلع فور ...  كين ويقول له يا لوط إطلع من البلد بقى        اليبعت له م  

 قابلنيلو  ...  طاء وشوية أكل وشرب وبتاع وأنا طالع      غوشوية  ...  أطلع كده من غير ما آخد معايا حتى بطانية        

 اطلع بسرعة مش     له قال.  هعوال واحد من الرعاة بتو    .  ه؟ دى تبقى فضيحة   ّي إي إبراهيم في السكة ها يقول عل     

 ... فشدوهأكتلعك الكرامة دى ولما تنفها 

 .ه لذيذدحلو ربنا  ده... خدم معانا العنفتساعات ربنا بقى يس

 الشديدة دى علشان خاطر     أيدكلكن إحنا عايزين    .   إحنا نتورط  ن إ لجهالتنايارب ما تسيبناش أبدا     

وحتى إن كنا غير أمناء أنت      ...  تك لكن ها تفضل أمانتك أنت ومحب      أتورطناى لو   تما تسبناش ح  .  اتن حيا إنقاذ

نا وحتى إن تلكأنا    ع رجو ومستنيحتى إن بعدنا عنك لكورة بعيدة أنت ستظل سهران           .  األبدين إلى   تبقى أم 

 .دنا وإن استدعى األمر تخلينا نخسر كل حاجةتشكين والوتلكعنا في خروجنا من سدوم ها تبعت م

هللا اللي    وبعدين تبص تبقى لوط يطلع كده يقولوا شوف خسرت كل حاجة وطلعت يقول لهم الحمد               

. تنحل العناصر بضجيج  ...  ينحل العالم كله  .  دى كلها يقول لك الكتاب المقدس عنها        ...  بجلديطلعت  

يعنى تبقى قنبلة ذرية يعنى ألن        ه لما تنحل العناصر   إية اللي بيدرسوا كيمياء وطبيعة يعرفوا يعنى        عوالجما

فلما تنحل العناصر بضجيج    .   بتنفجر atoms  ـلما تنحل العناصر يبقى يعنى ال     ...  العنصر ده أبسط حاجة   

 .  وراه وبتأخد كرامتها منهيه؟ ما هو ده العالم اللي الناس بتجرإييبقى فاضل 

 : مهمينإنذارين ربنا ليه إنذار

 . للجبلبحياتكأهرب  1نمرة 

 .بصش لوراءاتم 2نمرة 

ما أهملتكش لسبب واحد إن أنت كنت بتعذب نفسك            شوف بقى أنا كنت طيب معاك يا لوط وأنا         

.  ما أسيبكش إن أنت قريب إبراهيم      خليتنيوفيه حاجة ثانية    ...  فأنا ماسبتكش .  يكل ده علشان  .  السمع والنظر ب

... بس قدامك حاجتين  .   ما أحرقش المدينة لكن ما كانش ممكن       أجلك  وتشفع من ...   عليك وصانيإبراهيم  وإن  

  الهروب .  بلد مش ها تلقيها بعد كده     ها تتحرق ال  ...  التوبة ما تتأجلش يا لوط    ...   بسرعة اخروج بسرعة فور

 .بسرعة

الجبل يخليك  ...  اشمعنى الجبل قال له تهرب للجبل يعنى تتفطم عن العالم ده           .  تهرب للجبل   اثاني

 .ما هو إبراهيم ساكن في الجبل. راجل كبير

وتنزل تنحدر  .  ي في الحتت الواطية تبقى واط     ليسكنت  أنت رحت   .   وبقى كبير  إبراهيم التصق باهللا  

 للوطينزل  ...  ه نزل إيانحدر يعنى   ...  حتى الكتاب لما يقول لك عن إبراهيم يقول وانحدر إلى مصر          .  زيهم

ه؟ إي الحتة اللي فيها     إيل  بيتإلى  ...  ل]إصعد من مصر إلى بيت       وولما طلع من مصر يقول لك        .  تحت

 .فأنت تطلع يا لوط وتهرب للجبل. المذبح
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ما بالكم  .  العالييقول عنه المزمور جبل اهللا الجبل          ...نا هو يسوع المسيح رب    أحبائيوالجبل يا   

 من عند   معونتي  عوني  ي إلى الجبال من حيث يأت     عينيويقول رفعت   ...  العاليألن هو   .  ةن مجبّ الًتظنون جبا 

 .الرب

 العاليالجبل  .  هويتكلم عن أورشليم يقول مدينة متصلة بعضها ببعض الجبال حولها والرب حول شعب            

روح ألنك ها تتحرق وتبقى     ...  روح ألن ماليكش قيمة   .  تحصن في اهللا  أروح يا لوط    .  ع المسيح هو ربنا يسو  

ا يحة الكتاب المقدس ليك      يودى نص  دى النقطة األوالًنية      والتجئ للجبل ...  اهرب...  ما تساويش بصلة  

 بقى  شهتورطت ونزلت لتحت وانحدرت معل    ا وأنت يا أخويا الشاب وأنت ياللي عايز تبقى كبير و           عزيزي

 .يَّتحصن فأ.  الجبل أنالي تعاَلوربنا بيكلمك الليلة ويقول لك اطلع بسرعة واهرب والكين عندك م

الجبل حصن وربنا يسوع    .   الجبال فيالناس في الحرب كده يتحصنوا في الجبال ويعملوا المغاير           

. ه ويتمنع إي و   اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق      .  تحصن في الرب  أ.  انالمسيح هو الحصن بتاع   

 .يه؟ للجبلألواهرب ل... فاهرب بسرعة

هو .  تبقى تافه ...  لّتكوإذا بصيت وراك تبقى زى قِ       . تبص وراك  أوعىه بقى؟   إي  انيةثوالنقطة ال 

والبحر الميت ده الحتت    .  عمود ملح أصل الحتة دى كلها ملح      ...  كونه يتحول لعمود ملح يعنى إيه يعنى نافه       

يرة فيها تبقى ملح    ثطبيعتها حتى واطية عن األرض فيها أمالح ك       .  طية عن األرض  دى كلها منطقة أصلها وا    

كين بس قلبها وعينيها واشتياقاتها مربوطة فين؟       اله؟ دى طالعة وراء الم    إيحاجة ودى     يعنى مش ها تساوى   

طلعم وسابوا عجل أبيس في مصر وجوه       ...  في سدوم وعمورة عاملة زى بنى إسرائيل لما طلعوا من مصر          

فبصوا لقوا العجل . هم موسى شوية قالوا ياله نعمل عجل فطلع العجل من جوه قلبهم           ابلما س .  قلبهم حطوا عجل  

جلبوه من أين المصيبة العجل ده      .  بقى قدامهم وقالوا هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر            

 alreadyحته ذهب لكن الصورة      كل الحكاية أنهم جسموه في        سب.  قال ده كان جوه مخبيينه جوه قلبهم       

 .فده خروج خطير جدا. دول طلعوا والعجل في قلبهم. مرسومة وجاهزة جوه القلب

وفعال لم  .  قال كل واحد طلع من مصر والعجل في قلبه وباصص للوراء لن يدخل أرض كنعان                

 الوحشة  لهاية بال ترضى.  كنعان ألن العجل كان في قلبهم        واحد من اللي خرجوا من دولت أرض       اليدخل و 

 عالمية؟ ليه كل آمالك     ك كلها  ليه قلبك منتوش في العالم؟ ليه أحاديث       ربنا وماشى وراء    مسيحيدى؟ ما دام أنت     

قلبك منتوش  ...  في العالم ؟ في العالم    المية؟ ليه كل أصدقائك كله في العالم      عاشتياقاتك  ه كل   في األرض؟ لي  

هو بيقول  ...  كين لكن كل قلبك وراء    ال وراء الم  ة وماشي مدينماشى صحيح وطالع من ال    ...  خالصاء كده   لور

 له  ه بيقول  لوراء طب مين هايبص لوراء صحيح؟ د       تبصتصور يعنى إيه    ...  أوعى تبص لوراء    ...له إيه 

دى عينات  ...   وراء اللي قلبه  هايبص لوراء ليه؟ اللي يبص لوراء        ...راك و رن النا ألجرى  أاهرب بسرعة و  

 اللي خرج من أرض مصر لكن ما        الشعبزي  .  رغم أنها طلعت  ...  يةانانتهت في ث    خسارةيا  ...  خطيرة جدا 

 . كنعانوصلش

قال ...  نادى للناس ...  ربنا أيام جدعون قال له أنا ها بعلم علشان تخلص شعب إسرائيل فنادى للناس             

 عايز يرجع   اللي عايز يرجع يرجع قال اللي     :  قول...  ير دول ث طلعوا ورايا قالوا ك    32000له كام قال له     

طب ...   بس علشان كلمة اللي عايز يرجع يرجع        12000 ففضل   20.000ه أظن   إي رجع   لقييرجع بص   

20.000لكن لما لقوا فيه حرب رجع       .  اللي ماشيين .  ودول كانوا طالعين ليه؟ قالوا كان طالعين ماشين وراء        
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هر يستريح  نيه كده يقعد على ال    قالخذهم على البحر وخليهم يشربوا اللي ت      .   طب كويسين  12.000قالوا فاضل   

زازة ويقعد يشرب   لق في ا  اله ويجيب كباية كده ويأخذ ماية ويعبى في الزمزمية بتاعته و          إييتربع بقى ويجيب    

الكلب لما  ...   الكلب زي  بأيده كده ويلغ    أيدههر والسالح في    نويتمتع بالمية كده تركنه لجنب واللي يقف على ال        

حين كده  الفي الف ...  (بأيده الكلب كده    زيويلغ بلسانه   .   لقط كده  هقط المي يل  رب يعمل كده بلسانه   شيجى ي 

قال دول عايزين   .  12.000ه من   إي  300ففرز اللي عملوا كده لقاهم      .   تفرزه لجنب  ال ده ق)  يشربوا الميه كده  

ة هات لى الناس دي   ...  وج معاك رولت مش بتوع حرب دول مش بتوع خ       د.  يستربعوا ويقعدم ويشربوا ويأكلوا   

... اتهاجى قد احتيا  علن العالم ماية يادوبك     ماللي أخذت   هات يادوبك   ...  حهاالالمستعدة اللي مارامتش س   

 على  شألن إحنا ما يتضحك   .  واللي حاطة في قلبها إنها تحارب     .   السالح بتاعها  ش النفوس اللي مارمت   ليهات  

 ضحكت على   ومرآته...  مرآته  لوط فيه ضحكة على نفسه وعلى     ...  وما نضحكش على نفسنا كمان    ...  ربنا

 .ينمن أول طلوعه األوال. نفسها من األول

ونكبر    نكون كبار  نا واضحة علشا  تنسك.  اعنا واضح تمفروض يكون الهدف ب     أحبائيألجل هذا يا    

ولو ...   هو الرب  وتقول نصيبي .   حاجة بأي ده لما يعايرك     وال تتضايق من العلم   .   يسوع اللي هو نصيبنا    مع

المادية كمان ومركزه   حاجاته  مكن  ي وخسر   المادي خسر مركزه    بولس خسر لما  ...  .ة كل حاج  تخسر

 ربح حسبته نفاية    لي كان   قال كل ما  .   يا بولس مش كنت زمان وكنت وكنت        قال له  وبعدين   االجتماعي

 كده  نفسيأنا  .  مين قال لك أنا خسرت    ...     كسبان انعلشان كسبت المسيح يبقى أ      أربح المسيح لكي  ...  ألجل

 في الدنيا وفقدت حاجة وسألوك يقولوا لك          اتبهدلت وراء المسيح وأنت شايل الصليب ولو          نت ماشي وأ

  تعرفوش ما  .نصيبي أن النسيح يبقي من أين أنا خسرت       لما يبقى   .   قل لهم مين قال إن أنا خسرت       خسرت؟

عدا المسيح  اجة ما حاللي يبقى نصيبه كل     .   يبقاش خسران  خسران ما بقى  يح  ياللي يبقى نصيبه المس   .  تحسبوا

 .يبقى هو اللي خسران

 هاتحصلك  مافيش نار  معاهم   يتحرقا لسدوم يإله    أرجعي  قال.  امرأة لوط طلعت وسدوم جوه قلبها     

يبقى نصيبه  .  قلبهرج من   فالخارج الزم يخ  .  ص تراب وانتهينا  الوخي زيهم   هاتتحول لعمود ملح ها تبق     

 خرجوا فرحين ألنهم حسبوا       ضربوهم لما...  حتى لو .   فرحان ا دايم والمسيحي  ...حانالمسيح ويبقى فر  

ستشهاد كانوا فرحين ألن    لال وهم بيتقدموا     حتى واسم الرب يسوع والشهداء   .   أجل اسم اهللا   يهانوامستأهلين أن   

 .جاب جداع كانوا الروحم ل بيحسوا كان وجهه كوجه مالك وهو بيسهم كانوا

لش عليك  لشان ما أطو  عأبدا فقدامك إبراهيم    صغير   مش     ...صغير مش   المسيحي كبير   فالمسيحي

 .دامك لوطق

ن أول تكوين   متقعد تدرس الموضوع ده دراسة كويسة       ي  فيه نقط كثيرة خالص لو أنت تكون واع       

 ية وشخصية لوط ونها   إبراهيم؟ وشخصية   يإزار كده لما يبتدى يتكلم عن إبراهيم وتشوف خروجه ابتدأ            12

 الحاجات  نصيبيوال  ...  بنا هو ر  نصيبيواحد من دولت؟ ويكون     )  أي(ي  هن أنا أحب أكون أ    تقولكل واحد و  

 .اللي في العالم دية

 إللهنا المجد دائما أبديا أمين
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 )مع اهللا. رحلة(يعقوب 

 1978ة نس

 بسم اآلب واالبن والروح القدس إله واحد آمين

 

بعا ال يمكن إن إحنا     ولو أن ط  .   أب األسباط  يعقوبالنهاردة برضه في سفر التكوين نأخذ شخصية        

وان كده صغير ندور حواليه بقدر       عننلم بالموضوع ككل في االجتماع الصغير ده ولكن أنا بأركز على              

أما شخصية  .   إن يعقوب راجل بتاع ربنا راجل بتاع ربنا أو راجل ربنا معاه             ذهنيالفكرة اللي في    .  اإلمكان

أهو .  طاء، األخطاء اللي ناتجة من الطبيعة البشرية الوحشة       يعقوب في حد ذاتها فمليانة باألخطاء، مليانة باألخ       

 لطيفة، وراح هناك برضة اتعلق براحيل وعمل        شيعنى ابتدأ حياته بالمكر مكر وعمل شوية حاجات ماكانت         

وبعدين راح سرق   في كل هذا كان إيه؟      ...  ضعف بشرى ...   واحدة أزمة مع أختها وابتدأ يحب واحدة أكثر من       

الغنم تتوحم بطريقة معينة    وخلى  ار الغنم أنهي؟    تال له نخ  ق في الغنم    وبعدين نخش .  ه البان حاجات بتاعة خال  

حتى الكنيسة بتقول يعقوب    .   بتاع ربنا  يعقوب إن   النهائيلكن التقرير   .  ية أخطاء د  كل.  صفهوطلع الغنم في    

كفيل إنه  وربنا  .  صلحت ت زمال؟ أل   دية  وبعدين في األخطاء  طب  .  ه راجل بتاع ربنا بيحبه من كل قلبه       د  قديسك

 اللي هو    يعقوب  كان ربنا فيها من أولها إلى آخرها        حياة يعقوب إن    تغربش أبدا تسعشان كده م  .  يصلحها

 .الراجل بتاع ربنا

ما .  بترفلى يعقوب دية    ع اللي نازلة     جدا إيه التجارب   غربتستها.  ة تجارب يا كلها ح  حياة يعقوب 

 يعقوب  إيمانلكن  .   كده ويوضبه وينظفه من آن آلخر      polishingلشنج  ه بو لّ من محبة ربنا ليه إنه بيعم      هو

مش مهم  .  تكلم فيه النهاردة  هن  االموضوع بتاعنا اللي احن   هو ده   .  وماسابوش أبدا   قوى وصادق إن ربنا معاه    

 الوحيابتدى كشف لنا    .   أنت تتمتع به في قراءاتك الخاصة       الباقينتكلم في حياة يعقوب ككل ونسيب لك         

أنا طبعا مش   .  وسرق البكورية من عيسو بالخدعة اللي عملتها رفقة        .  ة بتاعة سرقة البكورية   قصي ال اإلله

 بكل  روحيالهدف اللي بيسعى إليه يعقوب هدف       .  هاذكر تفاصيل القصة وأخذ البركة من أخوه وفر وهرب        

 صفات كويسة أوالً  إيه يا عيسو؟ تجد عيسو فيه       .  تأكيد يعنى قعد يعقوب مع عيسو واتكلموا كده مع بعض          

... قال له أل  ...  ادينى شوية عدس  .  ويعقوب كان بخيل  ...   كريم رايح يجيب غنم ويذبح وبتاع      Largaرجل  

لكن .  مه بعد كده ازاى هو يكون كويس      لّربنا هيع .  وأنا بأقولك ده انسانه العتيق    .  دية مش النقطة المهمة برضه    

".  معاملة نالدي"مى إحنا على رأى الناس      عة؟ قال له يا     البكوري  ه رأيك في  إيفتحوا مناقشة مع بعض قال له       

 يالبركة دية يج  ...  البركة منها   ذقال له تأخ  !  ه؟إيبكورية  .  أوالً مش عارف إيه إحنا بنتعامل مع بعض كده        

قال له ياعم   .   ابن اهللا مخلص العالم    يوتبقى أنت من النسل بتاعك ومن الصلب بتاعك يج        من نسلها المسيح    

 .  كده مع بعضقت وقتهـا خلينا نعيش دلويلما يبقى يج

فهوم يعقوب  م.  خالصمفهوم مش واضح    ية  ر بالبكو تكة اللي هيه ارتبط   ر عن الب  فهوم عيسو فم

قول ليه  ت.   أعظم عطية  يه من نسلى المسيح د    يوأنا لما آخذ بركة ربنا ويج     ...   هو ربنا  نصيبيبيقول لك أل    

فربنا قال له طلب ماتخفش فخرج      .  اوز يقتله عن عيسو كان    هرب أل ...  بعد كده بعد ما سرق البكورية هرب      

عنى أمه  ي  ة دقيقة  لكن في نقط   ةوالحظ إن يعقوب له أخطاءه الوحش     .  ن نحو حارا  بيعقوب من بئر سبع وذه    
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وكل واحد أتجوز واحدة غريبة جرفته للشر تتجوز           حث تأوعى تأخذ واحدة غريبة ألن أنا مليت بنا          له قالت

 .شيقال لها ما.  أبوك اسحق وأبوك إبراهيمزي سياوزة واحدة هن جن ع أنا...الواحدة غريبة 

. هعوفي نقط ثانية كان بيبان فيها الضعف بتا        .   الوضوح بمنتهىيعنى فيه نقط كان يتمسك بها        

ه ويختار واحدة   م كالم أ  ينفّذشان يقتله وهوه رايح عشان      ع وراه   شيكانت ليلة صعبة ألن أخوه ما     ...  فمشى

 سلم حجر ورأى حلم وإذا      علىالشمس غابت وتعبان مرهق نام فأضطجع       ...   بتاعته فنام في السكة    من العيلة 

ليهعوهوذا مالئكة اهللا صاعدة ونازلة عليه وهوذا الرب واقف          .  سماء ورأسه يمس ال   األرض  على  امنصوب .

 ويكون نسلك   لكولنسيها أعطيها لك    عال أنا الرب اله إبراهيم أبيك واله اسحق األرض التي أنت مضطجع             قف

 ... معكوها أنا. كويس. ضركتراب األ

أنا مسئول عنك   ...  وهاحفظك.  وأخوه بيجرى وراه عشان يقتله    .  ربنا مع يعقوب  ...  وها أنا معك  

شوف يا يعقوب في نظير     ...  حيثما تذهب وأردك إلى هذه األرض ألني ال أتركك حتى أفعل ما كلمتك به               

دية عند ربنا   .  سان إن أنت تبقى لربنا وتعيش ليه      إنأنت قررت ك  وإن  .   الواضح وتمسكك باهللا   الروحيهدفك  

 أنت قدامك   وأدي.  أطمئن يا يعقوب  .  لها معنى كبير أنا أكون معاك وأحفظك وأردك وأكمل رحلة حياتك كلها           

ة إن  مة مميز اليعنى ع فده هيكون   .  كة طالعة ونازلة  الئالسلم اللي طالع السماء وأنا واقف على آخر السلم والم         

 . أنا معك

 تقولها  هنقول سلم يعقوب دي   في تذاكية السبت أظن لما        وإحنا عندنا .  الكنيسة بقى مسكت السلم ده    

الحلم ده كان    يعنى ممكن نقول إن      سلم يعقوب ده هو الست العذراء     أصل  ...  مده ليه بقى؟ بص   .  بلحن طويل 

اهللا ظهر في الجسد حل في      .  هو التجسد نا  ات في حي  أقوى أحساس بوجود اهللا   ألن أقوى أقوى    .  سدللتجرمز  

 يعنى مابقاش إن ربنا ممكن      ياهللا أخذ الجسد بتاع   .  اهللا بجسده ودمه على المذبح أهو ده التجسد       .  بطن العذراء 

وبنقول إن  .  هي سلم السماء  .  السلم ده هو الست العذراء    الكنيسة قالت   .  اهللا التحم بطبيعتنا  .  ويسبنييبقى معايا   

اهللا فوق رأس السلم والعذراء السلم وأخد جسد         .  طبعا اللي عمل الوصلة ديه    .  باألرضهيه وصلت السماء    

 ألن الصليب   السلم هو الصليب  .  ممكن يكون السلم هو الصليب    .  ونزل وصالح السمائيين باألرضيين بالتجسد    

مشغول في العالم   فالصليب بيوصلنا للسماء بقدر ما بتبقى       .  قال عنه أنا إن ارتفعت إلى فوق أجذب إلى الجميع         

 تهعح در اتف يسوع كده    .نظرة تأمل بسيطة للصليب   سرعة بص   باوز توصل للسماء    ع  عالميبتبقى إنسان   

الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع       ...  "منداس عليه ...   كده ملوش قيمة   رجليه  العالم كله تحت  ى الصليب   لع

  على طول تبص   عينيك تترفع له  ده أول ما      الصليب كده بولس الرسول يعنى      شم"...  األهواء مع الشهوات  

 .فلصليب سلم مفيش شك. ثواني السماء في  إيه وصلتتالقي

الصليب .  ايرفض واحد ولو كان لص    مربنا عدوه     .يرعته مفتوحة توبة بتاعت   دفي هذا الصليب في     

 مع  بايفه يعقو ه السلم بتاع السماء اللي ش      دفهو  .  الصليب السماء بحالها  .   السماوية ة اإللهية محبمركز ال 

طيت الصليب  ح  نإ.  قيك دخلت السماء  الء وفي التجسد تبص ت    اعذراليعنى بصراحة كده إن تأملت في       .  المسيح

 .ماءسيك بقيت في الالققدامك وتأملت فيه وعشت معاه ت

" وفي السماء "فين؟  "  أبانا" الصالة بأقول له     . بص نأل  الصالة سلم السماء  ...  الصالة سلم السماء  

المذبح .  يه؟ في السماء  إلفي ا ...  ا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام        إذً.  اءم المذبح الس  ...المذبح

كة الئالسماء المذبح هو المسيح وحوله الم     .   وحوله المالئكة   هي المسيح  السماء...  السماء؟ إيه هي    .السماء
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كده سلم  عشان  .  م أهوه بتاع السماء   لسال.  الكنيسة هي باب السماء   .  كة حواليه الئبتوع المذبح الجسد بدمه والم    

   ة المعمودية باب   كبداية الس .   ندخل به مع ربنا    االطريق اللي أحن  .  بداية طريقنا مع ربنا   ا  السماء ده مهم جد

ي السكة  أدأهيه و ...  أهيه السماء ".  ن تدخلوا ملكوت السماء   لإن لم تولدوا من الماء والروح        " ألن   السماء

هي المعمودية تبقى حلوه في بداية        شوف بقى أزاى ما   .  و ليعقوب في بداية مشواره    والحلم ده كان حل   .  بتاعتها

 ، على ياء يج سمولد من ال  تالمعمودية ويطلع منها وي   س في    أول الواحد ما يغط    ن أل المسيحيمشوار اإلنسان   

ين؟  يومين على األرض وتنتهي ف     بنقضيأهو  .  على فين؟ على السماء   .  حياتيتحدد مسار   أص  الطول يقول خ  

 .ظرنا فين؟ في السماءبتنت اللي هي األبديةالحياة . في السماء

رحلة  جدا ليعقوب في رحلة شاقة اللي أنا عاوز أسميها            أساسيفأنا عاوز أقول إن الحلم ده كان         

اللي هي الرحلة اللي مملوءة      .  اللي هي الرحلة اللي مملوءة بالتجارب      .  هي رحلة مع اهللا     اللي   تهحيا

يعقوب في عز ضيقة من الضيقات بتاعته ابتدأت الرحلة         .  ي هي الرحلة اللي مافارقش فيها ربنا      الل.  بالضعفات

وكون إن هو يأخذ الكارت ده معاه إنه يقدر         .  ن ربنا ي وب اإلنسانن  ي ب ةعنى في صل  يسلم السماء   ...  بسلم السماء 

 حته  أيقة كاملة إنه في     ث   يعنى أدالهئكة عنده فده    ال وينزل والم  يطلع السماء ويخش السماء    لحظة   أيفي  

در يقأخوه جه عاوز يقتله يقدر على طول بالكارت ده             مأزق لو  أيحتى لو دخل في سجن لو خاله زنقه وفي          

... السماء هي العذراء سلم السماء    ...  وشفنا السماء هي التجسد   .  يتصل بالسماء ويخلص كل األمور بتاعته     

كل ديه البداية   ...  باب السماء ...  يةدلمعموا  ...الكنيسة...  لمذبحا...  الةصال...  الصليب...  العذراء...  التجسد

 . األولى في سكة يعقوب

المرة اللي فاتت إن ديه للمرة األولى إن ينصب فيها             ما سمعنا من سيدنا    زيمن الحتت اللطيفة إن     

زل وبتطلع وربنا   كة بتن الئكل الم ...  قال أل .  زيت على العمود اللي عمله والحجر اللي كان حاطط رأسه عليه          

لو نحب نعرفه بقى هو بيت ربنا بقى مش مجرد          .  يبقى إذا هذا المكان هو بيت اهللا      .  واقف على رأس السلم   

طب في حته فيها بالشكل ده      .  طالعة ونازلة   ئكةالدى الكنيسة فيها سلم يوصل للسماء والم      ...  أل...  اجتماع

كرس نه زى ما ب   سكر...  يعنى كرسه    زيتا صب زيتا   يه؟ فصب أف.  المذبح بتاعنا ...  غير المذبح بتاعنا؟ أل   

ئكة طالعة  ال الم هة عارفين المذبح اللي جوه؟ د     عص شوفوا يا جما   الصب زيتا وقال خ   .  ح؟ بالميرون ذبالم

 كمان أضاف إليه شوية ألفاظ جميلة       بوبعدين إن يعقو  .  مصبوب عليه زيت الميرون ومكرس    .  ليهعونازلة  

 مكان رهيب ده  كان  م هذا ال  أرهبما  .  ةشمامسم يتقال لينا كلنا ويتقال لل     ال ك ه ود "هب هذا المكان  ما أر "قال  

 المكان  ذاب ه هما أر ...   ومفيش مكان أرهب من المكان اللي يبقى فيه موجود ربنا           سهف ن ن فيه اهللا  أل.  جدا

 .سماءوهذا باب ال. ا هـذا إال باب بيت اهللامو

 وصب  وأقام عمودا ه  سرأت   وضعه تح  لذياع الحجر   ووض  وأخذ الزيت   الصباحوبكر يعقوب في    

 ىرب  فأنا يا .  مال ربنا بس  ي خبزا ورجعن  وأعطانية  سالمه؟ إن رجعت بال   إي  الا وقا رذر ن ذون.  ه يعنى سزيت كر 

 شاء اهللا   نه إ دبنا ك ريقول ل   نىهو اللي أنت أدت   ر الخي ن لك وم  ي وأقدم تانعند المذبح   ربى     هنا يا  كجى لي أالزم  

 .تيوح الرحلة بتاعرلما أ

الحته األوالنية ديه   ...   هنا ت من هي كان ب  ة يعقو ع أقول إن في بداية الرحلة بتا      أنا جيت شان كده   ع

من هنا قال له    ...  انتلم من ه  سمل ربنا ا  عبداية  لكن  .  ة لربنا بتياقات في قلب يعقوب ومح    ش كانت ا  كوريةبال

. لإية تانية لبيت    رع م ج ور رلمص.  ليإا نزل من بيت     م بإبراهيم ل  يرنك لبيت أيل يف   ي رحلتك وترجع تان   حترو
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 مين قال لها أنا ابن      تنم فقالت له أن   لغراح عند خاله البان فلقى راحيل بشقى ا       .   يعقوب وخدم  حبعد كده را  

 يقول ده ابن    وده يوريلك إنه زمان مكانوش يعنى في القرابة مثالً        .  قالت لها أنا أبن رفقة وأخو أبوك      ...  حقس

 ده طول كأخو أبوك على... كعم أبو

 المسيح وأخواته يعنى البعض     أخوتك هوذا    ديه أنا بقولها بمناسبة لما يقولوا مثالً       لألبمادام القرابة   

 أنا أقول مثالً  .  أخواتا يعنى العيلة الواحدة يبقوا      أل في زمان كان دائم    ...  أخوتهيقول لك أخواته دول مين؟      

دا أبوها  .  هو مش أخو أبوها   .  فيقول لها أنا أخو أبوك    .  ولهوش يا عمى مثالً   قن ما أ  الول له يا أبويا ف    أقلعمى  

خدم خاله طبعا سبع سنين     .  لكن بما إن هو قريبه بالجسد يبقى أبوها أخوه        .  ألبان يبقى أخو رفقة يعنى خاله     

يف بتاعه لربنا فضحك عليه خاله      ط خاطر راحيل وراحيل دخلت قلبه شوية وابتدأت قصة من الحب الل           نشاع

نت دلوقت بتتعلق بحاجات    أه حكاية راحيل دية يا يعقوب؟       إيقال له   .  معاه   فابتدأت معاكسة ربنا   ةليئوإدى له   

قال له  .  فمدالوش راحيل إدالوا ليئة   .  ودية صفاتك الوحشة  .  ليهاتخش في قلبك وتبقى خطيرة وحتقلل محبتك        

خد .   سنة 14 بعد خدمة    احيلركمان سبع سنين خدمة يعنى أخذ       ...  أنا عاوز راحيل قال له كمان سبع سنين         أل

ان ثألو!ه؟ شوية الغنمات بتاعته وبعدين راح سرق اإليه؟          إيراحيل وبعدين سبع سنين كمان على ما أخد          

طب ما  .  شان يظبطه بالظبطية اللي هو عاملها     عبتاعتهم اللي بيعبدوها التماثيل وهرب بيهم فطلع خاله وراه          

 لغاية لما قال له جه ربنا جى في حلم كده في السكة لخاله وقال               فأرسل وراه .  ديه كلها أخطاء في حياة يعقوب     

بأقولك أوعى   قال له    ي وسرق الحاجات بتاعت   يقال له ده حرام   ".  احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو بشر       "له  

، ثانيطب والسرقة اللي عملها ديه؟ قال له أنا أعرف أتفاهم معاه فيها مش هايعمل كده                 .  يتقرب له ده بتاع   

 . ا نخلصه من الحاجات ديةوه

... كده  هو بيقول له  .  إن يعقوب ده الراجل بتاع ربنا       ده أنا بوريلك  .  أوعى تقرب منه  لكن يقول له    

 كان يسميها   ميالد يعقوب   رض أ .أمبارحنى  !له أبيكم كل  إ ولكن   شرا أن أصنع بكم     يديبيقول له في قدرة     

ا  ومرجعش في أرض الكنعانيين بتاعته دية       بغر مت ش فهو عا   بلده أصالً  مش يعنى   ربةغأرض ال ا  دائمأبد 

ع موا  عيشته عشان ي  عويرجع برده للحتة بتا     ام اسحق   زيأتجوز  .  مرآته  خد كان يروح يا   شركان بتاع ال  ملل

 السكة  فوهو ماشى في     منه  فخايف وسعيه؟  إي يقابل   رايح  ...قربوا  سكةاشيين بقى في ال   موهم  .  ربنا بس 

م ذلك المكان   س فدعا ا  هذا جيش اهللا    مآهرئكة اهللا وقال يعقوب إذ      ال وألقاه م  ريقه لعيسو  ط يعقوب مضى في  

يقابل  اللي كان هناك ب    تهه وفي الح  م قدا من المالئكة   ش فلقى جي  عيسوفدلوقت هو هيقابل جيش بتاع      .  ممحناي

لى صالة   ونام و ص   ه؟إيليلت و    الدنيا نوبعديقدامه    الجيش ده المالئكة وظهر   حلة جاله   رنها ال مدأ  تها ربنا واب  يف

ك وإلى عشيرتك   ض أرجع إلى أر   ليله أبى اسحق الرب الذي قال       إيا إله أبى إبراهيم     ":  يفة وقال يعقوب  لط

ده كة لطيفة   ال ص ....)الخ(غير أنا عن جميع ألطافك وجميع األمانة التي صنعت إلى عبدك             ص.  إليكس  فأح

 حتى طلوع   إنسان وصارعه   .كدهأخذ ركن لوحده    والدنيا ليلت عليه وانه؟ ونام وبقى يعقوب وحده         .  يرةصغ

 اسمك بقى من    ريغبنا قال   ر؟  عدين إيه  حق فخده وب   رأى أنه ال يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخاع          لما.  الفجر

ال هي  ق  النبيهوشع    لطيف هقول تعليق    سأنا ب .  لبتغت مع اهللا وإيه؟ و    ألنك صارع   لإلسرائيوب  قيع

  يبقى يعنى إيه؟سرع مع ربنا باكونه إن هو يص. قوى مهذبة نشته برده مكعالطريقة بتا

 بيقول  ذللتلاب يعنى   قلذواب كده   يأخذ البركة عليش حسه ومايضربش ومايتخانقش ويشد ويعمل كده        يما

 بيقول بعد كده إن يعقوب بكى واسترحمه فاسترحمه يعنى قال           النبيهوشع  .  هذ ربنا ضربه على حق فخ     نكده إ 

 لك إن يعقوب    ي هي دية تور   إنما. سامحتك الص قال طب معلش يا يعقوب خ      ربىا   ي سامحنيله طب معلش    
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قال له أنت بتصارع ليه لغاية الفجر؟ قال له لن أتركك حتى             .   ماسك فيها  يقى ريحة ربنا يج   الده أول ما ي   

وز بركة  ااوز بركة كمان ع   عقال له   .  يعاوز بركة كثير ما هو أنا معاك طول السكة رايح جا          .   بركة تديني

 .نكما

حد ذاتها قدام كل واحد مننا يحب يأخذ من ربنا يجاهد              أصبحت القصة دية في    أحبائيعشان كده يا    

. تهق غر كةالبر  يالقيولكن عند طلوع الفجر يبص       له في األول     يويصارع ويأخذ وربنا يبان إنه مش هيد      

نك جاهدت مع اهللا والناس      أل إسرائيليدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل       ال  وده تقرير ربنا نفسه عنه بيقول له        

وسأل يعقوب وقال   .  إال عند الفجر  ومأخذش البركة الكلمة ديه     .  يبقى جاهد في الصالة وقدر ونجح     .  وقدرت

ن واقف معاه فقال لماذا تسأل عن       ا باسمك قال له ملكش دعوة بالموضوع ده قال له هو ربنا اللي ك              أخبرني

هو لسه مقابلش عيسو    .  بعد الصراع العنيف ده واخد بركة     فمشى يعقوب   .   له بركة  أدى.   وباركه هناك  أسمي

ه إي طب يبقى عيسو فاضل      كةوأخد بر وصارع معاه لغاية طلوع الفجر      .  كة، وقابل ربنا  مالئقابل جيش من    

تقرير وبعدين  .  عيسو هايرحب به أخد له هدية وادهاله      .  بقى؟ موضوع بسيط خالص لما هيوصل لغاية عيسو       

 التي آتى بها إليك ده هو       بركتيخد  .   فرضيت عليك  أيت وجهك كما يرى وجه اهللا     ر بيقول ألني    عيسو عنه 

. ه ومشى ابوس...   قال له أل   معيبيقول له ألن اهللا قد أنعم على وأدى له حاجات كثير قال له اسكن                  يعقوب

ولكن .  كد يعقوب كانوا أشقياء شوية عملوا شوية متاعب ليعقوب مع أهل شكيم وقتلوا كل الناس اللي هنا                 الو

 لبيت أيل وأقم هناك واصنع هناك       ثانيبح  !ذه اتمرمرت حياة يعقوب شوية فقال اهللا ليعقوب قم اصعد للم           إي

هة آلليسو أخيك فقال يعقوب لبنيه ولكل من كان معه اعزلوا ا          عجه  و ظهر لك حين هربت من       الذيمذبحا هللا   

 هرل لما اشتدت التجربة عليه إن هوه يتط       إي بيت   بدلوا ثيابكم ولنقم ونصعد إلى    أالغربية التي بينكم وتطهروا و    

ذبح مة اللي راحوا أخذوها من شكيم ويتوبوا عن الخطايا اللي عملوها ويروحوا عند ال              يبويطلع األوثان الغر  

كروا احسانات اهللا القديمة اللي صنعها      ذ معاهم حاجات جديدة ويت    يقوا ربنا هناك ويبتد   الوا حواليه وي  لتفوي

 ربنا يعاكس بها يعقوب إن ليئة تخلف عيال وراحيل اللي بيحبها ماتخلفش              يابتد  ية اللي نالثاالتجارب  .  معهم

وهم ماشيين في   .  ا جابت له يوسف وبنيامين    أخير.   مرارة كبيرة ولها هي كمان     ه طبعا كانت بتسبب ل    ودي

حت ماتت هناك عند    االسكة عند بيت لحم ماتت راحيل اللي بيحبها وسابت له ليئه اللي إيه؟ مابيحبهاش ور               

 هو السماء اللي    نبيت لحم ده هيكو   .   اللي أنا ها تولد فيه     نوكأن ربنا بيقول له بيت لحم هنا المكا       .  بيت لحم 

يمكن موتها في بيت    .   أنا هنا وبص لبيت لحم     ليسيب راحيل هنا بقى وبص      .   فيه يئكة تيج العلى األرض الم  

راحيل تبكى على أوالدها وال تريد        "النبي  ارمياة التي قالها    لحم بالذات هو اللي خلى متى الرسول يقول اآلي        

 النبيواللي يقرأ في سفر صموئيل يقول إن شاول لما طلع لصموئيل            ".  أن تتعزى ألنهم ليسوا بإيه؟ بموجودين     

ث حاجات إنه يروح يمر على قبر       المن ضمن الث    لكن.   حاجات مش فاكر   3رسمه ملك طلب منه     يعشان  

على الجبل أصل شاول ده كان جسم كبير كده وهيئة وطول وعرض وجمال فربنا بيقول له                راحيل وهو نازل    

فمن آن  .  فظ على نفسك من الغرور ومن الكبرياء الكاذب والحاجات ديه         ايا شاول أنت هتبقى ملك ومسئول مح      

ا القبر  وج وشفها    كانت تحفة في الجمال    اللي هي وزور قبر راحيل    .  روح بيت لحم مكان االتضاع      أبقىخر  آل

فاصبح قبر  .   هناك في بيت لحم وزور قبر راحيل        تعنى روح أن  ي.  هيتده شكلها إيه؟ الجمال المدفون المن     

ت الجمال والعظمة والمراكز الجبارة     عهاية بتا نلم ال ا يتكلم فيه عن زهد الع     اإلنسانراحيل المكان اللي يحب     

قبر راحيل   أخرى   ناحيةومن  .   عليهم في قبر راحيل    جأتفرروح  .   العظام، واللي ملكوا العالم    األباطرةوالناس  

اللي هو جه يخلص البشرية من        التواضع بتاع ربنا ليسوع المسيح     على   اتفرجواا  وروح.  هو مكان بيت لحم   
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طبيعة حياة يعقوب دائما كانت غربة وجاء        .  وبعدين ديه كانت تجربة بالنسبة له     .  هناك من عند بيت لحم    

وكانت أيام اسحق   .  رية أربع التي هي حبرون حيث تغرب إبراهيم واسحق         قيعقوب إلى اسحق إلى ممرد      

 . فمات اسحق ودفنه عيسو ويعقوب ابناه... ام اسحق روحه ومات وانضم إلى قومه شيخًلّفس.  سنة180

إيه؟ يعنى  .  في نقطة عاوز أمر عليها مرور سريع كده         ن مواليد عيسو  عه مواليد عيسو ابتدأ يتكلم      ذه

أرض فاران وأرض سعير دية اتكلموا عليها في األهرام مرة مش عارف الدكتور               .  وقت بس افتكرتها دل 

 سيناء  جزيرةفاران في شبة    .  لطغيب إن الناس المتعلمين يتكلموا جغرافيا       علكن طبعا   ...  هإيبيصار ده وال    

. ي سيناء فاران  ف.  الرب تألأل من فاران وفي سعير وفي أورشليم        قال إن    النبي حبقوق   نكون إ .  مش في مكة  

وذكرت هنا في سفر    .   تبقى عارف  نوها أبقى ارسم لك الخريطة دية وتشوفها عشا        .  اجغرافي  في سيناء 

وبعدين اللي جاب المناسبة هنا مواليد عيسو اللي هي أرض          .  إسرائيلوذكرت في خروج بتاع بنى      .  التكوين

جاب ...  ه جاب دية  يفا.   شرق األردن   هو آدوم اللي هم شرق األردن الحته بتاعت         الذي.  إيه؟ جبل سعير  

      على رأى أنيس منصور يقول     ...  الش ب والّ...  دية على رأى  ...  افاران وجاب سعير لمكان يعنى هي جغرافي

 ! جدة ألالّ  مثلبلد  .  ربق في أ  لهم قال   ا واحد يفطر في الشمس الساعة ك      الشمالي واحد في القطب     له يعنى مثالً  

فقال له يفطر على    .   مفيهوش ناس  الشماليلقطب  !؟  الشماليقتها بالقطب   اله ع إي  يعنى جدة .  دية جدة بعيدة جدا   

. يعنى الجغرافيا دية لها أطلس ولها ناس وعلماء       .  فالجغرافيا مش بالعافية  .   جدة ثلأقرب توقيت ألقرب بلد م    

.  كالم يخش على الناس    أيالحاجات دية يعنى مش في عصر دلوقت           يعنى مفروض الواحد لما يتكلم في     

قة بمكة بالمرة سيبنا من النقطة دية اللي دخلت         وملهمش عال .  يسوع وسعير معروفة والد      سيناء فيففاران  

 . في النصف كده

أنا عاوزك مره   .  في أرض كنعان سكن في أرض غربة      أبيه  وسكن يعقوب فيما بعد في أرض غربة        

الكنيسة .  ربةغمن أولها آلخرها كلها     حياته  .   تطلع كلمة غربة دية في حياة يعقوب       يكده بس على رواقة تبتد    

 مارمينا كده والمرقسية في شكل الفلك ماشى في البحر في           زي  القبطيغربة إحنا بنرسم الكنيسة في الطقس       

ظ يعنى حتى لما بيتكلموا     الحولو ن .  إحنا مش مستوطنين على األرض إحنا مش بنعمل للملكوت ده          .  غربة

يا عمى إحنا   .  التشريعات  ت أصال يقول لك اإلنجيل متكلمش كثير عن       ريعاشعلى التشريعات والحاجات دية الت    

 .سماويالملكوت بتاعنا ملكوت إيه؟ ملكوت 

وتقول .  مساكين بالروح أيوه في تشريع    .   ملكوت اهللا  عطى قوانين الملكوت أ   ّديولما المسيح ابتدى ي   

. ب إن أعثرتك يدك اقطعها أنت     قال ألسبا .  مسبش ربنا حاجة  ...   طب واللي يسرق، واللي يقتل وال بتاع       لي

؟ ممكن قال ألن السرقة     ليطعها؟ محدش يقطعها    أق أنت أصل السرقة قال طب وليه أنا         نأنت اللي تقطعها أل   

إذا كانت السرقة طالعة من القلب يبقى . أصال طالعة من القلب تخرج أفكار شريرة قتل وزنى وفسق إلى آخره           

 إذا كان   الًثأو م .   من القلب  شالسرقة مطلعت ...  إنما لما تقطع اليد   .  مفروض نقطعوا القلب يبقى هو ده الحل      

ما حد يقلعها لك ما هو      .  مش حد يقلعها لك   .  لعهاقألن أنت اللي ت   ...  ينك اقلعها ع إن أعثرتك    ىإنسان بيزن 

رج ور وأع ع أ األبديةم المسيح في اآلخر ما هو أنت تقول خير لك أن تدخل الحياة              الوبعدين ك   الزنى في القلب  

 .طعأقأو 

 بزنى  اإلنسانإحنا بنخلع   .  مش الميراث اللي على األرض    .  الهدف من التشريع دخول السماء    يبقى  

 بالعكس األطراف ...   ممكن شم.  ليد وال قطع الرجل هتصلح اإلنسان      كن قطع ا  مش مم .  قلبه من جوه  



 18

حب ت...  القلب بتاعك .  حيةعليه المسي    بكت ب اللي قلالة جدا لكن هو اللي      رية دلوقت بقيت بره متطو    عالصنا

 . كقلب من كل إلهكالرب 

وأنا .  قلبيص باحبك من كل     التحب ربنا من كل قلبك قال له خ         يا يعقوب .  فدخل بقى في موضوع خطير    

ل أنت بدأت   يحا ر  ألن .احيل منك رقال له إيه؟ قال راحيل فأنا آخذ        .  حاجة دخلت في القلب   ...  قال أل .  بتاعك

قال له  .   شكله شكل أمه   لقيف كده   ساص بص ليو  الخ.   على راحيل  ايرثبكى ك .  نكم  ها أخذها ...  تنشغل بها 

 تكون تكعزيت... أل...  بدل أملكتعزيني دلوقت إيه؟ بقيت أنت   أنتن كل أخواتك عشان     محبك قوى أكثر    اأنا ب 

يبكى ف.  فيوسف يتشال من سكة يعقوب    .  فسانية تيجى في مين؟ تيجى في يو      ثيقوم الخبطة ال  .  فس يو مشربنا  

ارف أنت القصة بتاعته    ع  ينمبنياوبعدين يبقى فاضل من ريحت راحيل مين؟        .  ينيه تتعمى عف لما   سعلى يو 

وقت لإحنا بنتكلم د  .   قلبه ش اللي تخ  حاجات  3نا اتكى له على     بفرهارده  ننا ال ع موضو شألن ده م  .  مع يوسف 

أوعى حاجة  .   خلى قلبك كله لربنا    .اربنو يحب ربنا أنت مادام يا يعقوب أنت راجل بتاع             ه عن القلب اللي  

 .ب القلشتخ

 إلهك  تحب الرب .  ء للقلب ها يفسد الحياة    أي شي ا ألن دخول    د ج نوبصموا يا أخوتي خليكوا يقظي    

 ثانيكل قلبك طلب ومحبش حد      .   دية تكبرها في ذهنك    كلاوز كلمة   ع...  كل)...  كاف، ألم ( قلبك   من كل 

تحب ...  أمال.   المسيح لقال دول تحبهم محبة روحية من خال      !  ه بقى؟ إيم  يهمل ف عأ...  ووالدى...  يومرات

ا واألوالد  ذوتقوله له ها آن   .   يكونوا والد ربنا ومبروكين    كوالدوتحب  .  مراتك تكون قديسة وحلوة وكويسة    

ى ل أم البابا بطرس خاتم الشهداء وقفت قصاد األيقونة وتص          ن القديسي سوزمان كان النا  .  الذين أعطانيهم اهللا  

 أديني وأنا مادتش لك حاجة      االستشهاد عيل عشان اشمعنى الستات بيدولك عيالهم في         أدينيربى    يا  ":وتقول

 ". أقدمه لكنعيل عشا

لب قت  صف.  كلها حلوة هي معاكسة أو سميها تجارب        فربنا كده ابتدى إيه يعاكس في يعقوب، بجد       

مفاضلش غير    قال له أل  .  لقلبقال فاضل حاجة يا يعقوب في ا      .  عصرته اتعصر خالص  ...  صفته...  وبقيع

ص أنا  الأنت اللي ابتدأت معايا من يوم ما كان السلم طالع من فوق للسماء وده باب السماء وأنا دلوقت خ                    

 . كلها ليكوحياتي قلبيوالسماء واحد وأنت اللي في 

اللي حياته مليانه   .  صه منها لّفيه ضعفات ربنا خ     يعقوب الراجل بتاع ربنا باختصار كده اللي        

 يعقوب هو الراجل بتاع ربنا اللي ربنا مسبوش         نلكن أقدر أقول إ   .  بالتجارب وشفت هدفها وتكتيك ربنا ليه     

أنا عاوز بركة   .   فلوس العالم  يهمنيوال  .   أكلة العدس  ش يقول أل ميهمني   الى البركة دائم  عأبدا اللي هو بيدور     

رغم إن ربنا ضربه    .  تباركنيلن أتركك حتى    اللي هو بيعرف يجاهد في الصالة ليه عاوز يأخذ البركة           :  ربنا

.  الراجل اللي بتصارع مع ربنا     أنتقال له   .  ر اسمه غّي و هوباركوآخر كلمة يقول لك     .  على حق فخذه وباركه   

أعيش في الغربة مختش بنات من بنات       .  أعيش في الغربة    ة يقول له أمشى تبع أوامرك كنت عاوزنى       جكل حا 

ربنا كمان كاق أمين جدا جدا ليعقوب قبل ما يقع            .  مخلص ليك ...  ألخير مخلص ليك للنفس ا    نّيالعالم أت 

قى في شوائب وحشة دخلت القلب      الولما ي .   بركة ويدي يفتح له السماء ينزل بنفسه       نجيني.  بالدقيقة يقف قدامه  

اجل بتاع  يبقى ده الر  ويطلع في اآلخر حلو يا يعقوب كده        .   اللي جواه لغاية ما يصفيه     ّدةيعصره ويطلع له الم   

 اللي عايش في الدنيا دية      ختام الموضوع كله إن أنت تكون الراجل بتاع ربنا        بصوا يا أخوتي باختصار     .  ربنا

ربنا يعلمك ويوجهك ويرتب لك مستقبلك وتصارع معاه وتأخذ وتتكل على المذبح والسماء مفتوحة قدامك كل                
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. وإن ده لفايدتك ولبركتك   .  ا تتحول للخير  ألن كل األمور ه   .  متخفش من التجارب  .  حاجة ليك حلوة وكويسة   

ايش بربنا اللي ربنا مابيفارقكش      ع  أنت الراجل بتاع ربنا المسنود على ربنا اللي        وأخرالكن أنت ها تعيش أوالً      

 .اللي أدى لك السلم اللي تطلع وتنزل عليه. ركبااللي بيفتح لك السماء وي

 . آمينأبديا المجد الدائم أللهنا
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 نحميا سفر

 " نكون بعد عاروار أورشليم والس أيبننهلم "

 

. يمينيى  سإن نسيتك يا أورشليم تن    " بيقول   ما المزمور ل  زيد اللي هم سلبوها     التش الب يانسميه ناس   ف

يعنى واحد بيتكلم بيقول سألنا الذين      "  بحلقي  لسانييلتصق  ...   فرحى ابتداء  فيإن لم أسبق فأذكر أورشليم      

 وابتدأ يتكلم عن اآلالم اللي      .ةه؟ غريب إيكيف نسبح تسبحة للرب في أرض       ...  سبونا أن نسبح تسبحة للرب    

 .هي ممكن تصيبه

 -:س صنفين من النان عأتكلمنا.  كدهنوفيه ناس كانوا أحسن م

 الصنف الثاني ...   ومبسوط وأشرب  بآكلأنا دلوقت     ...ماليوأنا  .  ..هإيوأنا  :   قال األوالنيالصنف  

ال أنا مش كفاية أقعد     :   قال والصنف الثالث .  تكملش غير بسعادتهم    سعادتي ما   وأنا أخوات   ليال أنا   :  قال

 أسوار  يهلم نبن " من الناس دولت اللي قال        نحميا.  أنا الزم أشتغل  أبكى ألن البكاء مش ها يجيب نتيجة         

في  لما تسمع أخبار وحشة دلوقت في الكنيسة أو في حياتك الشخصية أو               أنت".  أورشليم وال نكون بعد عار    

 . أسوار أورشليم وال نكون بعد عاريقوم وأبنأه؟ إي تقعد تعيط لكن تقول أعمل أنت حاجة ما يكفيش إن أي

 :  أصحاح مترتبين ترتيب حلو قوى13ـنحميا ال

يعنى سمع أخبار وحشة عن أورشليم      .  نحميا بيستقبل المشكلة وكيف يواجهها    :  ياألصحاح األوالئ 

 .ي دى؟ ده األصحاح األوالنراه اللي عمله لما سمع األخبإيو

ا ما أعتقد السابع لغاية األصحاح السادس كان نحمي           لغاية األصحاح على   الثانيمن أول األصحاح    

 ونحميا بيرد   لصاعمل هايج خ   والشيطان اآلخر    عمل ربنا بيكبر  وكان فيه عمليتين بيتموا مع بعضل       .  يبيبن

 . لعبة دى على المعركة دىفر ده إن أنت تتفرج على الِسفمتعة ال. على الشيطان

مرة ييأسه مرة   ...  مرة يرعبه ...  فهّوفي نحميا مرة يخ      السهام اللي وجهها الشيطان طاخ طاخ      يإزا

ومرة ييأسه  ...  دى خيانة عظمى تروح فيها السجن     ...   السور ي بتتمرد على الملك وبتبن    أنتيخوفه ويقول له    

روح له تهبط ا  إيكده  ...   طلع ثعلب ومشى فوقيه يقع السور       بتبنيه يا نحميا لو    أنتيقول له تعرف السور اللي      

ومرة يقول له   ...  ومرة يقول له نضربك وها نموتك     ...  ومرة يقول له طب ياال نتفاوض مع بعض       ...  المعنوية

وكل حرب من   .  اللي بيخدموا ربنا    لناساابل  قكل حرب من الحروب دى بت       ...ومرة يقول ...  ها نفضحك 

... الطيارات الفانتوم دى لها ما أعرفش سام إيه       ...  آيوه معروف كده  ...  ح مضاد الحروب دى كان لها سال    

ة أمريكا دى لها سام كام اللي بيضربوه        عوالدبابات الجبارة دى بتا   ...   سام كام اللي بيعرفوا الحرب     ال و 3سام  

ب والصواريخ أنواع وأصناف كل صاروخ يضرب سالح معين ويصي         ...  كل سالح له سالح مضاد    .  كده

ى بين نحميا وبين الناس دولت وإزاى نحميا كان قوى وثابت ما اتهزش              د على الحرب    أنتفتتفرج  .  الهدف

 .هتأبدا ألن ربنا كان معاه في كل الخطوات بتاع

بعد ما خلص بناء قال     .  ودى حتة تفيدكم كخدام من أول األصحاح السابع بقى        ...  مش كفاية أن نحميا   

يعنى زى التعداد اللي بتعمله     ...  تعداد...  مل سفر انتساب  ع.  يالال بقى نشتغل    ال لهم لهم ياله بقى قالوا له إيه ق      
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وده عنده  ...  ده عنده موهبة كذا   ...  وشاف المواهب المختلفة  .   الشعب ّدتعداد وع ...  مصلحة اإلحصاء ده  

 عليك  أنت...  تهعاوكل واحد الزم يشتغل الشغلة بت     .   المواهب دى ونستفيد بيها    غّلموهبة كذا وقال لهم ألزم نش     

 عليه يبنى في    المبانيواحد بيفهم في    ...  واحد بيفهم في الموسيقى عليه يقول تراتيل في الكنيسة        .  يةالنالحتة الف 

ال قوبعدين  .  عمل تعداد ف...  خسابة عليه ين  تواحد بيفهم في الك   ...  رسم في الحراسة عليه يح    هالسور واحد بيف  

 إحنا سبنا شريعة ربنا يعنى      نه؟ إ إي اللي حصلت    يوال الب برفين سب ه؟ قال عا  إي...  ة مهمة ناقصة  تأل في ح  

... الشريعة  تب وقال له تعال اقرأ لنا الشريعة بتاعة ربنا فقرأ          ازرا الك ع...  فراح لواحد كاتب  .  ه؟ اإلنجيل إي

 . ألنها بتهمل الشريعةاوعرفوا إن خطية الكنيسة دايمفلما قرأ الشريعة بكى الشعب كله وتابوا لربنا 

حكم الجهال يعنى تخلى الجاهل يبقى      تُعلم الجهال و   تُ  شريعة ربنا  النبيى رأى داود    شريعة ربنا علّ  

 . إليكأخطئ لكي ال قلبيك في المخبأت ك. شريعة ربنا تحفظ اإلنسان من الخطية... حكيم

يكل  ينكشوا في األعياد واألصوام ويكرسوا اله       وابتدءوا يدرسوا في الشريعة ويحفظوها       فابتدءوا

هو ده سفر نحميا    .  والمذبح وانتقلوا زى ما شفنا في سفر الخروج فآخر حاجة كانت العبادة والتقديس لربنا              

 .باختصار

 ساقينحميا كان بيشتغل    .  ة كده بسرعة  عأخذ األصحاح األوالني بسر   ة ن إحنا علشان نمشى بسرع   

تكر ممكن الواحد يخدم    فالناس بت .  يةوجوده في السراية الملك     يعنى كان بيقدم الخمر للملك وبعدين      .  للملك

 ساقي...   للملك ساقيده بيشتغل   .  أل ما تصدقوش ممكن يخدم الكنيسة بالقلب بتاعه       ...  الكنيسة بالمركز بتاعه  

إن كان  .  لكن دية على كل حال نفعته     .   للملك ساقيكان  ...  يعنى خدام ما كانش رئيس وزارة مثال زى دانيال        

... فكانت تيجى له أخبار   .  ين من أورشليم  يسمهم في سجل التشريفات اللي جا      الناس اللي بيروحوا يقيدوا ا    

يقول لهم  .  هاردة كان في واحد جاى جايب جوابات للملك من أورشليم         نماحدش جه من أورشليم؟ يقولوا له ال      

... مش أخوه يعنى أخوه شقيقه ال     .  أخواتيقال آه ده واحد من      .  ىنحناأسمه إيه الراجل ده؟ قالوا له اسمه         

اكتر من كده ربنا يسوع لما قالوا       ...  أخوه في المعمودية أخوه في الكنيسة     ...  أخوه في اإليمان  ...   أخوه أخوته

 ي الناس تبقى قرايب   ل ده راجل كان غريب في الجنس والدين فأنا الزم ك           قريبيمن هو     ...أخيله من هو    

 .ق للحال بتاعهمروأ

شليم ر إيه أخبار أورشليم؟ قال له أخبار أو       لي  قلال  عت  نحميا راح للراجل ده أخذه في ركن قال له        

 األسوار...  اجاتحث  ثال.  ها محروقة بالنار الذين بقوا في أورشليم في شر عظيم          ابها مهدومة، أبو  سوارأ

 1مل إيه نحميا؟ عمل كده يقول كده نمرة         ع...  ظيمعفي أورشليم في شر      واللي    محروقة بواألبوامهدومة  

ساعات الهيصة الكثيرة في الخدمة     .  م جلست يعنى هدى هدى هدى لنفسه كده قعد لوحده         الا الك ذفلما سمعت ه  

 ويطلعوا يلفوا   الناديبيشتغلوا في الخدمة وينزلوا على      ...  هيصة هيصة ...  ما تخليناش نفهم إيه سكتنا كويس     

هار يقعد  ن يجى آخر ال   يقعد حتى الراجل اللي ليه تجارة أو ليه عمل        .  ما بيقعدوش لوحديهم كده   .  ويعملوا وبتاع 

 .فجلست. ماشى غلطال عمل إيه وال الشغل بتاعه ماشى صح وال لشان يشوف اشتغل إيه وعمع نفسه 

 أدي   وناح وصلى نهار وليل    وصام وبكى   سفجل.   إلى إله السماء وقلت    ا أيام وبكيت ونحت   2نمرة  

 .سيته ومشاعره الرقيقةنيفة بالنسبة لنفعالصدمة كانت ...  اللي استقبلها نحميا shock كـال

 ويترمى  عصبيكان يقعد يلطم على وشه ويجى له انهيار           ار عظيم بدل ما   ع في   أخواتكقالوا له كل    

 .لنفسهى لربنا واللي يبكى كوفيه فرق بين اللي يب... وبكى لربنافدخل وقعد في أوضته . ..في األرض
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في .   فرصة راحت  أو حاجة مثالً   على حاجة ضاعت مننا      يساعات كثير يا جماعة نقعد نبكى بنبك      

 قدام  عينييا سالم يعنى كل دمعة من       .   في زق  دموعيإن ربنا جمع    "بيقول كده   .  فرق بين واحد يبكى لربنا    

دى الدموع دى   .  قز ويحطها في    عينيفربنا قعد يلقط الدموع دى اللي نازلة من         .  ربنا عبارة عن جوهرة كده    

... قال ال مش على الحاجات الفاضية     .   الواحد بيعيط كثير خالص    أنهي دموع؟ طب ما   .  غالية عند ربنا خالص   

 لطيفة للخدام   مبادئدى  .  الدموع اللي هي زى دموع نحميا وصلى وبكى وناح         ال  .   والمليان يعلى الفاض 

 .ول لي ما إحنا عارفين الكرم دهقلكن ت. طبعا

  في نحميا بصراحةتعجبنيأجمل حتة أنا 

قال له  .  ه يا نحميا  إيقال له خطية    .  ةيبخط  ف لك ترأعله عاوز    قال   وهو بيكلم ربنا  يعنى إن   

ها تعترف بخطية   ...   اللي اتحرقت  واألبواببخصوص الشعب اللي اتشتت ده واتشرد واألسوار اللي اتهدت          

 اللي اتحرقت واألسوار اللي اتهدت والشعب اللي إتشرد عاوز أقول لك السبب في              األبواب  .هبخصوص كل د  

بص .  ا وبيت أبى أنا نمرة واحد     نخطيتى أ ل له اعترف يا نحميا إيه الخطية اللي السبب؟ قال له            قا.  العملية دى 

لكن نحميا ما قالش كده     .  نش نحميا ابتدأ البداية دى ما كانش ربنا دخل في حياته وال في خدمته             اتعرف لو ماك  

  تهاوني أنا مسئول من  .  ا مسئول أن...  بص يارب سامح الناس البطالة دى اللي سببت المصيبة ألورشليم قال ال           

 في أورشليم إن وجدت راجل واحد يصنع عدل         ش بيقول ربنا لحزقيال فت    لدى مرة في سفر حزقيا    .  وخطيتى

 ما تفتكرش إن خطية     أنت.  ن المدينة عيصفح    بيدور على واحد يصنع عدل وهو       ربنا كان .  أصفح عن المدينة  

 .ير للبلد كويسة تجيب خإنسانفرد تجيب بلوى للبلد وحياة 

يا ايليا أحرقها ليه؟ قال له كل الناس بتوعها أشرار             قال له ال  .  لما ايليا قال لربنا احرق البلد دى      

فيه .  علشان خاطرهم أنا مش هاحرق البلد     .  حن لبعل تن ركبة لم    آالفلسه فيه سبعة    .  وبيعبدوا أوثان قال له ال    

لكن الحتة الحلوة إن نحميا     .  رفهمش فين عة مات فيه أشخاص من أجلهم ربنا حافظ الكنيس       ...  ناس من أجلهم  

فخطيته اللي  .  تقدس العمل ...  فحياته تقدس العمل  .   قبل ما يقدم أعماله     الخادم بيقدم حياته هللا   كشف إن   

 .بركة للكنيسة بتاعته... اعترف بيها هو وآباؤه وبيته اعترافه بخطيته

... وحاجة حلوة جدا  ...  ا بأخدم الناس كويس   أن.  نال عايز أقول كده ممكن أنا أبونا ف       أحبائييعنى يا   

 مش أبص   لنفسي أنا أقعد أبص     اإذً...  هاتكون الخدمة أحسن  ...  ا أحسن من كده روحي    حياتيلكن لو تكون    

.  الروحية أحسن هاتكون النتيجة أحسن     حياتين  ّسأقول لو أنا ممكن أح    .  ال...  وأقول الال الخدمة بتاعتى حلوة    

لكن .   أنا ممتاز جدا    أنا وصلت للدرجة دى كويس برافوا علىّ       أفرض.   أنا ماوصلتش  تيحيا أنا متهاون في     اإذً

علشان كده نحميا ما قالش الحمد هللا أنا ماجبتش بلوى للشعب           .  ثرلو وصلت لدرجة أعلى هايبقى فيه خير أك       

. دك أنا مستعد   اشتغل عن  تخليني كنت يارب تحب     نوا.   أنا كويس  هللالحمد  .  زى الناس الوحشين التانيين دول    

طبيعتك تبحث  ...  ياربى طبيعتك   اأنت دايم   ألن.  نحميا قال يارب البلوى اللي حصلت دى بسبب خطيتى        ...  ال

 يارب إلى اآلن تبحث عن نفوس تشهد        وأنت.  إذا وجدته تعمل به العجب    .  عن الخادم اللي هو يعلن إرادتك     

بيشهدوا بميوعة بيحبوا ذواتهم مش مخلصين ليك أنا        اللي بيشهدوا   .  لكن ما انتاش القى ناس تشهد بأمانة      .  ليك

 واحد كاهن عجوز اهللا ينيح قابلني أيام ما اترشمت قسيس ماتعرفش     صدقنيأنا ياربى   ...  أخطيت أنا وبيت أبى   

هو ما كانش يشوف كان     .   في البطرخانة  قابلنيمر كان اسمه أبونا غبريال وبعدين       غ بقى كان من ميت      هنفس

سس ق تعرف ال  ليقال  .   اترسمت قسيس قلت له آه     أنت  ليقال  ...  نالمين قلت له أنا ف      أنت  ليقال  .  أعمى
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قعدت ...  ه يقدر يمشى على المي    إيمان ده القسيس ده يا أبونا ده عنده          ليقال  .  بتوع زمان كان بيعلموا إيه؟    

ى عن أبو   وقعد يحك .  واحد فيه روح شرير يصرخ ويطلع يجرى        أسأل ده القسيس ده بس لو ظله كده جه على         

شفت الخيبة  .  ن دول قسس بتوع زما    أهم شفت القسس بتوع زمان      ليطرحة وعن الناس بتوع زمان وقال       

 .اللي حصلت لنا هو كان أسلوبه كده

وطب .   بتاع الفيوم  إبرامهاردة الكنيسة عايشة على حس أنبا       ن لسه لغاية ال   فاللي أنا عاوز أقوله فعالً    

إذا واحد قدس حياته لربنا الكنيسة      .  هو عضو في الكنيسة   ...  ع الفيوم تا ب إبرامبأنبا  إسكندرية   هنا في    ماليوأنا  

 ده في الفيوم هناك بعيد       إبرام ومال أنبا    ماليصحيح أنا   ...   من النقطة دى   بالكبتتبارك كلها أنت واخد     

 .ال ال مافيش حاجة اسمها بعيد عنى ده جسم واحد اللي هو إيه؟ جسم الكنيسة... عنى

ن اللي  ا هو ده التوه   أحبائياللي نبتدى فيها نخدم ألن يا         لشان نعرف فين الحتت   عا نعمة   فربنا يدين 

 واأليام  هللاشغل كثير كثير كثير جدا وثمر ضعيف جدا ألن مافيش نفوس مكرسة             .  هاردة في الكنيسة  نمتوهنا ال 

رات كثيرة والدراسات    كثيرة والمؤتم  واالجتماعاتر  ثيمالة تجرى وتجرى وتجرى والخدمة كثيرة والشغل ك       ع

لربنا نفوس لم تحن    ...  برضة مش عاوز أهبط الهمم    .  لكن لربنا ...  كثيرة واللي بيكتبوا كثير واللي بيعملوا     

ركبة لبعل هاتكون شجاعة ومخلصة وها تقول له ياربى خطيتى هي السبب في كل ضعف الكنيسة من شرقها                  

 تعجبنيأنا  .  ب بخطيتى وترجع تصفح عن الشعب بتاعك      ترف لك يار  عأنا أقوم أ  .  لغربها ومن شمالها لجنوبها   

دى قاعدة الصواريخ التي    ...  بتاعتهلالنطالق   هي حجر األساس     اباعتباره لدرجة أنا    الحتة دى في نحميا   

 وإن هو سبب كل     هو اللي أخطأ   إن   اعترافههو صحيح بكى وناح وصلى وصام لكن        ...  انطلق منها نحميا  

ما هو كل واحد في الكنيسة من الناس دولت له سر كده له              .   عظمة نحميا  ده سر ...  المصايب اللي حصلت  

ة دى  تنحميا مفتاحه الح  فسفر  .   على المفتاح تفهم السفر كله من أوله آلخره         أيدك حطيت   أنتلو  ...  مفتاح

 .بس

.  بتحبوا الكتاب المقدس وبتحبوا دراسته     أنتم عاوز أفرح قلبكم بيها علشان        ةنيحتة ثا وبعدين فيه   

خطيتى جه حاطط ربنا في     ...  ن ده اللي قعد يقول له خطيتى      اتعرف نحميا الغلب  ...  ميا كلم ربنا بطريقة بقى    نح

قال له اسمع ياربى قال له إيه       ...  قال له آه  !  نحميا يقدر يحرج ربنا   !  !هاي...  أحرج ربنا ...  حرج جدا مموقف  

قال له لو   .  م ما ترجعش فيه قال له طبعا      الول ك  قلت كالم ولما تق    أنت...  حاجة  يا نحميا قال له عايز أقول لك      

قال له آيوه   .  هاردة أنا اعترفت لك وتبت ورجعت لك      ن ما ترجعش قال له آه قال له ال        أنتكل الناس رجعت    

 المسكونة من   أقاصيإن كان المنفيين منكم في      قلت إن اعترفتم بخطاياكم     "قال له فيه آية أنت قلتها زمان        

تجمع الناس دى كلها وترد الشعب قال له أنا بأطالبك دلوقت      .  م ده ال حصل يا نحميا الك    قال له ".   أجمعهم كهنا

الرد ...   فين الرد؟   تصلى قدام ربنا وتقول ما بيردش علىَّ       تقف  أنتألني عاوز أقول لك إيه ساعات       .  المتشتت

د ع بين واحد قا   فيه فرق ...  ما هو نحميا ده واحد زى ما تقول إيه         .   في الكتاب المقدس   alreadyموجود  

فيه فرق بين   ...  ته وبيشتغل عليه وفرق بين واحد ما بيفهمش حاجة        عبيشتغل على جهاز وعارف الزراير بتا     

إن اعترفنا  ...  فجه متكى على الزرار وقال فيه آية بتقول كذا        .  فين  عارف الزراير عارف اعترف لربنا      نحميا

مك ال ك الص قال له آيوة مضبوط قال له خ       ثانيجعهم   المسكونة تر  أقاصي كان المسبيين منا في      أنبخطايانا  

دراستك كلمة ربنا تقوى همتك كخادم وتشددك وتشجعك وسط          .  حاضر يا نحميا  ما ينزلش األرض قال له      

 قوى ألنه هو    إيمانهونحميا اللي ها يطلع يخدم في أسوأ األجواء التي يمكن أن تتصورها ها يكون               ...  التجارب

 .فلخادم الزم يحفظ الشريعةظ الشريعة واخد وعود من ربنا وحاف



 24

علشان كده أول عمل    .  خطيته وإهمال الشريعة  ...  شعبه في ناحيتين    أخطاء...  سجل أخطاءه   نحميا

زرا الكاتب تعال   عتعال يا     إحنا ما عملناش حاجة   ....  نستريح؟ ال ...  الوا له نستريح  قعمله بعد ما بنى السور      

وقال لهم  ...  قرأ في سفر الشريعة بكى كلى الشعب وسجدوا        ...  ريعةاقرأ لنا من الصبح لبليل في سفر الش        

شفتم المصيبة جاعت من فين؟ ألنكم أنتم أهملتم كلمة ربنا فانهارت حياتكم وبقيت حياتكم تافهة وال تساوى                   

الكويس القوى اللي بيحب ربناالحقيقيده الخادم ...  وليالاحاجة كان الزم تلهجوا في ناموس اهللا نهار . 

اوز أدرس معاك حكاية نحميا كقصة ألنك أنت مش ها تستفيد من القصة دى حاجة أكثر                 عأنا مش   

 على الزراير بتاعة الخدمة     أيدكهاردة تحط   نلكن أنا عاوزك ممكن تشوف ال     .  من أنها ممكن تقرأها لوحدك    

 تطلب من ربنا    وعاوزك لما .  ابنوعود ر ...  وعود ربنا ...  الشريعة...  خطيتك.  وتشوف من أين تبتدى تخدم    

 .ةعتطلب بجرأة وشجا

ربنا فلقيت المشروع إيه ضخم قوى ها يكلف كثير فواحد            مرة قابلت واحد بيعمل مشروع كده لخدمة      

والمشروع بتاعك مش   .   الطلبات اللي بتطلبها دى    ي ف خيالي شويه   أنتن يا أبونا    المن الموجودين قال له يا ف     

بصيت لقيته رد عليه كده بشجاعة وقال له شوف أنا بأعمل عمل لربنا              ف إمكانياتنااسبش مع   تن ألن ده ما ي    عملي

لكن .  الزم أعمل له عمل كويس بعدين هو مسئول على إنه يكلف العمل ده وينفذه إذا كان مش عاوزه هو حر                   

أنا أطالب ربنا أنه يعمل عمل عظيم       .  مل ضعيف ع عمل بسيط وال     نأنا ما أروحش أعمل عمل لربنا يكو      

أنا عاوز  اللي  ...  مين قال لك إن أنا هأكلف     ...  دين هو حر هو يكلف التكلفة كلها أنا ما باشتغلش         للكنيسة وبع 

. يفكر ربنا بوصاياه ومسئوليته      لكن  بخطيته واعترافه مع ربنا مع إتضاعه الكبير       جرئأقوله أن الخادم يكون     

دولت اللي أنت   ...  عنهم مش أنا   مسئول   أنتده  ...  أنتا كان نحميا يقول لربنا شعبك شعبك دول بتوعك          ميا  

 .قلت عنهم وكذا وكذا وكذا

... اللي إحنا قلناهم يقف كده مستكتف ويقف ينتظر          بعد كده بعد اإلنسان ما يخلص الكلمتين دول        

 دى أهم صفة فيه إنه يكون إيه         العسكريدلوقت هو   ...   اللي في الجيش   العسكريزى  ...  عامل زى إيه؟  

طط السالح على كتفه ومعمر البندقية بتاعته ومستعد، ما            ابتاعته وح  والبس المنطقة     يمستعد وصاح 

 .ى لما يجى له أمر يضرب يضربتنيس... يضربش

نشتغل   إحنا...  اللي ربنا يعمله وإيه الجزء اللي إحنا نعمله         ه الجزء إي.  إحنا بنلخبط بين الحتتين دول    

 . اهللاالصقع بالصبر خنتوونشتغل في هدوء ولكن باستمرار 

حط اشتغل في فصل ده     ...   حتة فصل صغير قد كده     عنديغير في مدارس األحد     صبونا أنا خادم    يا أ 

ن خطيتك بسبب   علبك الكنيسة الكبيرة دى وشيل همها واعترف          ق  الخادم الصغير حط في    أنتلبك  قفي  

ن م.  ص الرب الر وتوقع خ  غيلبك لربنا واشتغل عملك عملك ص     قبنا وارفع   رواحفظ شريعة   ...  الكنيسة دى 

 .رب أضألن هو في اللحظة المعينة ها يقول لك. رفشتع ما أنتأين؟ 

ا دايمأنا  .  نحميا معاه جهاز  .   يقدم الخمر للملك   ثانيجه عليه الدور وابتدأ يقدم آية في األصحاح          

 الًثم...  ىقو  قيه في الكتاب المقدس في العهد القديم كثير        تالالث ده   ثالعنصر ال ...  باسميه العنصر الثالث  

يوسف شايفه علشان كده     هو   هي مش شايفاه  ثالث واقف في األوضة       في واحد .  سف وامرأة فوطيفار  يو

.  إلى اهللا  وأخطئكيف أصنع هذا الشر العظيم      ...   الكبير اللي في األوضة    ه ملتصق بربنا  ألنيوسف كبير   

 !!في األوضة موجود... بتقول له مافيش ربنا يقول لها ال
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 يوم  ثانيرموه واألسود موجودة تحت يجى له الملك        .   في جب األسود   ياللدان بالنسبة   ثالالعنصر الث 

 أنت تعبده سد أفواه     الذييقول له هل إلهك     ...  الصبح يناديه بصوت أسيف يقول له يا دانيال يقول له نعم           

عنصر اتفقنا مرة كده إن إحنا نسميه ال      .  لثاالعنصر الث ده بنسميه   ...   الملك أيهااألسود ونجاك؟ يقول له نعم      

 .الثثال

. م أنا بأقوله لك هو ما قالوش كده       ال عن إذنك ده ك    قال له   نحميا بسرعة .   ما يردش على الملك    حميان

 .زهو إيه اللي عاك كده أقول لعدأتكلم مع ربنا وأرد عليك ب  يا ملك شوية لماأذنك عنقال له 

طبعا الحكاية  .   على الملك  بص كده وراح رادد   .  اءسم إلى إله ال   عيني  عتفرفالحكاية دى طبعا يقول     

 .ثواني شدى ما خدت

اآلباء القديسون قبل ما يخترعوا     .  صال السلكي سريع جدا   اتب بيه   تلتقي ده ممكن    فالعنصر الثلث 

... السهمية صحيح كده  ...  أو الصالة الصاروخية  ...  الصالة السهمية الصواريخ وال حاجة كانوا بيسموها       

"  أسرع وأعنى  معونتياللهم التفت إلى    " لما قال    69 في المزمور    النبيود  الصالة السهمية اللي هي قالها دا     

بسرعة يارب  ...   بسرعة َله؟ تعا إي هنا بيقول    د داو افإذً.  ه؟ وأعنى إي بسرعة ألني فقير ومسكين أسرع و      تعاَل

. السماء   إلى عينيفنحميا ما بصش للملك قال رفعت        .  ريعة جدا سودى صالة   .  فبيسموها الصالة السهمية  

م ابتدأ يجى من ربنا عن طريق نحميا يروح لمين؟          البمين؟ بربنا وبعدين الك   ...  فاالتصال بقى متصل بمين؟   

. آهو ده اللي حصل   .  إله السماء بيتكلم في نحميا      اواقعي.  ق؟ نحميا ب بال امين اللي بيتكلم ظاهري   .  يروح للملك 

ا خلصنا الموضوع األوالني كيف واجه نحميا        بقى إحن  ثانيده موضوع   .   إلى السماء  عينيفبيقول أنا رفعت    

 .المشكلة

 .جلس وبكى -1

 . بخطيتهاعترف -2

 . ر ربنا بوصاياهكّدرس الكتاب المقدس وف -3

 .  العمل والتقديس واستخدام المواهب والحاجات دى13 إلى 8 اللي هو من أول أصحاح -4

. الصالة في حياة نحميا   .  اة نحميا الصالة في حي  هو     اللي الثانيمن أول األصحاح    :  الثانيالجزء  

 .أقول لك تكتبهم بسرعة كده وبعدين أتكلم

 )4: 1نح . (ه فصليتإيلما جاء له قريبه حنانى ده عمل . ند سماعه أخبار سيئةع -1

 )26: 1نح . ( الصالة ليل ونهار-2

 )4: 2نح . ( قبل الرد على الملك-3

 .لكن اعتمد على الصالة هللا أيام لم يقل ألحد والث قبل بدء العمل مكث ث-4

 اسمع) 4،5: 4نح (الشكوى هللا وحده ...  في وسط الخدمة والعمل كانت الشكوى هللا وحده-5

     و ايا إلهنا ألننا قد صرنا احتقار د تعييرهم ر     كان يقعد  .  السبي في أرض    اعلى رؤوسهم واجعلهم نهب

 ... معاهمشوف بيعملوا فينا إيه يارب؟ خلص شغلك يشتكى لربنا ويقول له

. يديكل شوية يقول له يا إلهي شدد إيه؟         .  يديطول العمل يا إلهي شدد      )  9:  6نح  ( طول العمل    -6

 .يديشدد ... يا إلهي إيه؟ شدد... لثقالعمل ... يدييا إلهي شدد ... رخرختأيدي يعنى كل شوية يقول له 
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ماء وقلت كيف اليكمد وجهي      إلى الس  عينيابل الملك فالملك قال له كيف وجهك مكمد فرفعت          قفلما  

إزاى مش عاوزنى   ...  راها محروقة بالن  ابأسوارها مهدومة، أبو  .  إلى آخره ....  والمدينة بيت مقابر أبى   

 عينيأنا رفعت   .  بتكلم مين؟ قال أنا ما كلمتوش     .  م ده يقطع رقبته   اليا نحميا ده اللي يكلم الملك الك      ...  أعيط

فابتدأ نحميا  .  ذا أنت طالب  ماودقيق جدا في تعبيره لما الملك قال له         علشان كده نحميا كان     .  إلى إله السماء  

 .يطلب طلبات خيالية

قال له  .  ك والى على أورشليم   ـّنايَعإحنا  ...  قال له روح خذ جواب    ...  أبقى والى أروح أنا   :  يقول له 

 جوابات  تدينيقال له   ...  خد  ماشى:  قال له .  المبانيكل طلبات الخشب في     .   من فردوس الملك    خشب تديني

. ه يا نحميا ده؟ قال هو كده      إي...   خد شىماقال له   ...   في السكة  لي علشان ماحدش يتعرض     لوالة عبر األردن  

ما .  ماذا أنت طالب    ليده هو اللي بيتحايل على ويقول       ...  أدينيقال هو أنا كنت اتحايلت على الملك وقلت له          

ص ربنا لما   ال خ اس الناس دولت اللي بيستخدمو    ب.  ص ربنا للكنيسة يجى بأبسط الصور      ال إن خ  شتعرفو

أمال يعنى ها يقول    .  ألن الطلبات الكبيرة دية تتوافق مع شخصية ربنا الكبيرة         .  ات كبيرة بيطلبوا يطلبوا طل  

بة اللي  الوحياتك يا جناب الملك لو سمحت يعنى تتعطف على الناس الغ          ...  ها يقول له وحياتك يعنى    ...  ه؟إي

يفين عيش في اليوم    غبة وتصرف لهم كل واحد ر      غالواللي هم هناك    ...  السبين  هم دلوقت ما نجوش م    

ال ...  عمرك  لة الملك ربنا يطول في    الوحياتك يا ج  .  علشان حالتهم سيئة جدا أو الحالة وحشة واألخبار وحشة        

لملك رفع  م ا يكلوواخد قوة من ربنا وقبل ما       .  واحد واقف قدام ربنا   م ده   الالك!  ه؟ هو بيشحت  إيم ده   الالك

قال له ماذا أنت طالب؟ نحميا ما       ...   يكمد وجهي  ال إلى السماء وقلت كيف      عينيوقال له رفعت    .  وشه لربنا 

... تخص شخص   لشان كده طلب طلبات تخص اهللا ال      ع...  الملك قال له أطلب   ...  نحميا ما طلبش  ...  طلبش

فلما طلب الطلبات   ...  ه البسيط مع حجم ...  ت تتناسب مع حجم ربنا ما تتناسبش مع حجم نحميا          اطلب طلب 

 الملك حسب يد    فأعطانيفنحميا كده قال إيه؟     .   خد خد خد خد كله جوابات      o.k o.kلكبيرة دية فالملك قال له      ا

لحة هي اللي   اإلهي الص د  يآتارى  ...   الجوابات ي الملك مش هي اللي كانت بتمض      أيدأتارى  .  إلهي الصالحة 

 كانت بتوجيه من    ا الملك لكن واقعي   بإمضاءكانت ممضية كلها شكال     فالجوابات  .   له الجوابات  يكانت بتمض 

 .فالملك مالوش فضل في الحتة دى.  الملك حسب يد إلهي الصالحة فأعطاني...مين؟ من ربنا

 8 عدد   الثانيالملك حسب يد إلهي الصالحة األصحاح       فأعطاني  .  الملك عليه يقتل عليه يشرد الناس     

لما راح أورشليم ابتدأ يخبرهم عن أعمال إلهه الصالحة          .  يد إلهي الصالحة   الملك حسب    أعطانييقول لهم   

ربنا رضى عننا وبيعمل كذا وكذا ما كانش نحميا         ...  يعنى راح قال لهم تعرفوا    .  18 آية   الثانياألصحاح  .  معه

 إن الخدمة ترجع    ولم يكن يحس في لحظة من اللحظات في الخدمة بتاعته         ...  يتكلم على نفسه أبدا أبدا أبدا أبدا      

ولكن كان يتكلم   .  ولم يتكلم نحميا مرة عن ذاته أنه شيء أو أنه عمل شيء            ...  لم يحس أبدا  ...  بالفضل ليه 

 .وحدثهم عن أعمال اهللا الصالحة معه.  الملك حسب يد إلهي الصالحةوأعطانيويقول 

نا هانشوفها دلوقت    في وسط الحرب الروحية اللي إح      )20:  3  ( أصحاح 3 نمرة   المبانيبعد ما خلص    

 وأما أنتم فليس لكم نصيب وال حق وال ذكر في           يفقلت لهم إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم فنبن         "

قال لهم إله السماء    .  يعنى لما وقع في ضيقة بيقولوا له السور اللي بتبنيه ده لو طلع عليه ثعلب يوقعه               "  أورشليم

 بقى إحنا ها نتفرج على اللعبة دى بتاعة         ي نبن يإحنا ها نبتد  ...  ه السماء يعطينا النجاح إحنا ها ننجح بقوة إل      

... مالوش ضبط وال ربط ال    .   فاكر إنه يرمح ويجرى شمال ويمين      اهو الشيطان دايم  ...  الشيطان مع نحميا  

خشش ده كل ده ماي   !...  هإيوزفت  !  هإيشيطان  "...  وأعطانا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب       ...  "ف هنا قو
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 ده مرة أبونا متى وهو ماسك الصينية وهو بيناول وقرب كده جاءت واحدة كانت مش               ...  ده ساعة ...  علينا

الشيطان ده كل اللي يعمله      ...  مايقدرش الشيطان ...  شيطان...   صارخة ءتمسيحية فيها روح نجس جا     

عليه إنه يشوف الواحد      لليالكلب اللي بيهبهب ده كل ا     ...  ه؟ بيهبهب إيكلب  ...   يساوى كلب بيهبهب   باختصار

 أتحوله؟  إيقال يعنى   ...  ه الكلب اللي بيهبهب؟ يجرى وراه بقى      إيقى واحد خايف يعمل     الأول لما ي  ...  يخاف

قى الكلب دلدل ذيله وسبل     التبص ت ...  له بإزدراء   لكن إذا الواحد مشى بتقل بالراحة وزغر      ...  من كلب ألسد  

ده يكشف لنا     سفر نحميا الحقيقة يا جماعة    ...  ه طبيعة معينة  الشيطان لي ...   سكن سكته  ثانيرأسه ورجع   

ه مع آدم   إيه عمل   إيهو عمل   ...  يقول لك نأخذ وندى   ...   الشيطان يحب يتفاهم معاك     .لشيطاناتكتيك  

مش مكسب لينا   ...  مكسب ليه ...  م ده مكسب  الم وأخذه وعطاؤه في الك    القال لهم ناخذ وندى في الك     ...  وحواء

 .ره وال نبص لهعبال نخاف وال ن... مانعبروش وال نبص له  دهنالشيطا... إحنا

 حرب من حروب    )12-10(.  وف أصحاح شفإحنا دلوقت علشان نبقى واقفين عند نقطة معينة ن         

 :اىزالشيطان اللي كان بيوجهها لنحميا ونشوف نحميا كان بيرد على كل واحدة إ

 العبد  طوبيا"ث شياطين   اليبنى طلعوا له ث     تدأأول نحميا ما اب   ...  التخويف...  التخويف   مثالً 1نمرة  

ه اللي بتعمله يا    إيه؟ قالوا له    إيثة طلعوا قالوا له     الالث.  وسنبلط الحورونى ،  عربي واحد   العربيالعمونى وجشم   

عارف الخيانة  ...  تبقى خيانة عظمى  "...  أعلى الملك متمردون  ...  " السور؟ قالوا له بس     ينحميا ده؟ بتبن  

أعلى ...   في داهية  تودييعنى التهمة اللي جابوها لنحميا      ...  إعدام على طول  ...  ه؟إيا لها   العظمى دى يعملو  

كر إن فيه تمرد على الملك      ته الشعب وكل الشعب يف     إي ه اإلشاعة تشيع في وسط    ذالملك متمردون؟ يكفي أن ه    

وقت الملك هايجى يموتنا    دل...  ايشينعه جاب لنا إيه؟ مصيبة ما كنا قاعدين و        دنحميا  !  ويقولوا يادى المصيبة  

م اللي بيقوله   المش كل الك  ...  التخويف بيعملها إيه؟    أول حرب ه؟  إيفالحرب بتاعة الشيطان حرب     ...  يتان

 كان مثالً ...  ه مثالً إيب وأبو الكذاب يعنى     ذا قال عنه ربنا يسوع المسيح إن هو ك        الشيطانهو  .  الشيطان صح 

لكن آهو ساعات   .   أقول صدق على طول    كمسيحيالمفروض  لكن ساعات بأقول صدق     ...  أنا بأكذب ساعات  

مرة واحدة في حياته ما     ...  ب يعنى ما يعرفش يقول صدق مرة      ذير الك غالشيطان بقى ما يقولش     ...  بأكذب

حرب فدى حرب اسمها إيه     ...  كذب كذاب وأبو الكذاب   ...  مه يطلع إيه؟  الألزم ك ...  يعرفش يقول صدق  

 .تخويف

ه ابفالجزار س ...  كان بيجى يأكل لحمة من عند جزار        صة يقول إن في كلب    في بستان الرهبان فيه ق    

 كسر بها عظمه، فالكلب طلع يجرى        علقةصاية محترمة وإداله    علغاية لما دخل الدكان وكان محضر له         

ثة الكلب جاى عاوز يجى الدكان يأكل حتة لحمة فجاى من أول الشارع فالجزار                البعد يومين ث  ...  يصرخ

 ماحد يعرف   صدقونيرفوا يا أوالد    عت.  العصاية، الكلب شاف العصاية من هنا وطلع إيه؟ يجرى        ى له بس    ّرو

قول لك ألن هو اللي     أ اشمعنى؟   ليالشيطان يعرف قيمة الصليب تقول      ...  قيمة الصليب وال قوته قد الشيطان     

مرة نفتكر  ...  لصليبت عن ا  مرة نعمل تأمال  ...  إحنا بنتدلع ...  اللي أخذ العلقة بالصليب   ...  واخد العلقة 

لكن اللي أخذ العلقة    ...  م بنقوله المرة نقول لك تحمل الصليب يعنى آهو كر       ...  الصليب ده حاجة حلوة لذيذة    

 .علشان كده الشيطان يعرف قيمة الصليب كويس كويس جدا ...الشيطان... تمام تمام بالصليب هو مين؟

يعمل حاجات وحشة قوى حكاها لنا مرة       وافتكر حكاية مرة عن واحد ساحر كان شرير جدا كان            

 ده كان بيقول    المسيحي فالصديق   مسيحيقى صديق   الاألنبا غريغوريوس وبعدين في مرة من المرات كان ي        
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قال له يجيب ... ىنية دال الحاجة الفلي حاجة قال له طب اسمع قل له يجيب          أيسقف بيقول له ده يعمل لك       ألل

ه؟ إيية دى   النطط هو الحاجة الف   حا األسقف   أبوناية دى آتابى    النالف الحاجة   ليقل له يجيب    .  لك أى حاجة  

 .لشان فيه حاجة محطوطة فوقيهاع... خاف ليه؟... يروح الراجل ويرجع ويقول له مش قادر. صليب

عندكم   قال له انتم  ...   وقال له كده   المسيحيراح للراجل   المسيحي  ير  غومرة من المرات الراجل ده      

عندكم حاجة اسمها بسكافين برسكافين فيه حاجة كده يعنى فيها سين وفاء وره               ...  يةفيه حاجة في المسيح   

هو ...  هدهو   قال له    نيبروسفارالاإحنا عندنا حاجة اسمها     ...  رفش االسم ده  عقال له ما أ   ...  وحاجة زى كده  

 يتعامل مع الشيطان    يله ده لما  مبروسفارين عندكم كمان قال له ز     اله ماله؟ حكاية ا   إيبروسفارين قال له    الده ا 

 ويترفع  لما يقدم ذبيحة المسيح على المذبح     ...  بروسفارينالويعمل حاجات وحشة يقول له بس وقف رفعوا ا        

حنا ماحدش يعرف   إ...  هي لعبة؟ ...  ه هي لعبة؟  إيأمال  ...  الشيطان يتشل ...  بروسفارين الشيطان يتشل  الا

 .قد الشيطان... قيمة ذبيحة الصليب قد الشيطان

 زيياريت الكبار يبقوا    .   إحنا معانا قوة زى ما بنحفظ العيال الصغيرين          أحبائي كده يا    لشانع

 .مارجرجس يعنى. وى عنده من إيه؟ من السالح أقالصغيرين نقول والصليب عنده وقت الكفاح

حه؟ علشان كده   المين يخاف وهو حامل س    ...  مين يخاف؟   جبارة جدا ...  فالصليب قوة جبارة خالص   

سيبه من نفسه   .   تلميذ يشيل الصليب بتاعه ينكر نفسه      لي ويبقى   ورائي  يناش قال من أراد أن يأت     غشالمسيح ما 

والد؟ ايجرى إيه ي  ...  ولما يحمل صليبه ويمشى ورايا    .  ويتبعنيويجى ورايا   ...  ويحمل صليبه ...  دى خالص 

 . يهد الخوف بتاعهمالصليب. م وحاجة حلوة خالصالبات وبقوة وبسثص بنعمة المسيح ماشى في سكته بالخ

يقول .  يةثانحرب    وديييئس يعنى   .  بالتيئيسيبقى     لما ماعرفش الشيطان بالتخويف    يةنالحرب الثا 

نكتة  طلعوا  شرتنتوا السور طلع كده وبقى حلو وكبر وبعدين مش فيه ناس بتطلع نكت كده و              قه؟ الناس ال  إيلهم  

ه إي الناس قالوا    شه الحكاية؟ ماسمعت  إي"  ور هايقع الس.  السور اللي هم بيبنوه   على  طلع ثعلب     لو...  "عليهم

دول ...  ده لو طلع ثعلب على السور     .  الشغل بتاعنا بايظ  .  بيقولوا لك السور فالصو خالص    ...   قالوا ؟هاردةنال

دية تولد  ...  يدى مصيبة إيه ضيعنا الوقت على الفاض      ...  يقعاهايجوا بالليل يزقوه بالليل بعصاية بصباعهم ه      

 .باليأس؟ شعور باإليه

إيه   ه دليلك؟ أقصى درجات اليأس    إي  لي  لتقو.  يأس  إحنا بقى في المسيحية ماعندناش حاجة اسمها      

آه إحنا عندنا القيامة من     ...  حنا عندنا حاجة بعد الموت    إ...  واحد يئس لغاية لما إيه؟    ...  الموت...  مين يعرف؟ 

لمنا بولس الرسول قال في رسالته الثانية        عم...  آه يبقى اليأس بتاع الشيطان مش علينا       ...  ه؟ األموات إي

فوق اآلية؟  ...  لنا جدا فوق الطاقة   تتقا التي أصابتنا في آسيا أننا       تنمن جهة ضيق  "لكورنثوس األصحاح األول    

ه؟ من  إي يقيم   الذينا بل على اهللا      نفسنكون متكلين على أ     حكم الموت لكي ال     فينا  فوق الطاقة إذ كان   

 حتة خادمة غلبانة وال     أنِت...  فلما الشيطان ييأس  ...   يشتغل من عند القبر    ييبتدربنا ب آتارى  ...  األموات

 تنفعي  وأنت...  ةم من الخد  وتنسحبيطوى كده   تنآه صحيح وتبص تالقى     ...  تفهمى حاجة وال تعرفي حاجة    

أ لبان روح اقر  غ  أنت إنك   أفرضبدل ما تروح تستعد     ...  حاجةال  ستعديت و  وال ا   غلبان وأنتَ...  في إيه؟ 

بدل ...   بقوة ا ربن ل اعمل عم  َلعاتسك، وروح ابن نفسك و    فر، وروح ادرس، وروح كون ن     ك وروح ذا  لاإلنجي

قيامة ...  من األموات ؟  دنا قيامة من إيه   نع...  دناش يأس نإحنا ما ع  ...  ك الحياة دى تروح تيأس ال     يدب ف تما  

 يعمل  يعني ربنا يبتدى  تاعتنا  ضعف ب  من نقطة ال   ىتبتد  المسيحينا  مفهوم في   األمواتقيامة  ...  من األموات 
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ليه؟ يارب قال   ...  ليه؟...  ه أنا عاوز واحد يكون مولود أعمى       إي يقول   لشان مثالً عكده    يجى...  بأضعف

من   مى علشان أشتغل  عأنا عاوز واحد أ   ...  ركممفتحة كثير تحت أ     طب الناس عينيها  ...  مجديعلشان أظهر   

اليأس   أحبائيعلشان كده يا    ...  ه؟ آه مجد اهللا   إي لكن لكي يظهر     اه أبو هذا وال ال  ...  ا أخطأ أم أبواه   ذأه...  هنا

نا  يخزى ألن محبة اهللا انسكبت في قلوب       ال ألن الرجاء    في القاموس بتاع المسيحية    مش   .عندناش أبدا ماده  

 . وح اإليه؟ القدسربال

 سلطان  الثانيليس للموت   قاموا مع المسيح قيامة أولى        الذين"  ألجل هذا نحن نعيش القيامة في قوتها        

 .مافيش أبدا "عليهم

 اللي يعمله   1فالشيطان عدو الخير نمرة     .  من العمل    هم ييئسوه  ن وإ التخويفه  إي كانت   نمرة واحد 

بيقولوا ... السياسة ه؟ مظاهر مختلفة طبعا هم كانوا بيخوفوه هق الناحية     إيوالخوف ده له    .   إحنا نخاف  أنمعانا  

دية ...   على الملك  ىظمع  ةنخيا يعنى   تمرد...  يعنى انتم عاملين حركة تمرد    !...  ؟له أعلى الملك متمردون   

مش خايف ليه   ...  فنحميا كان مش خايف   ...   كنتم انتم بتعملوا كده ها تتعدموا      إذا...  اإلعدامه  إيالعقاب بتاعها   

هو ...  أيدهه ربنا من     بانه؟ هو كان حاسس إن الخدمة دى مديها ل         إيمانيه؟  ا ب إيمان...  إيمانعنده  ألنه كان   

هم الناس ما يعرفوهاش اللي      .  ة من فراغ؟ نحميا فيه حتت مستخبية في حياته          متداش الخد بنحميا ما ا  

ى أقول لك ال    د حكيتها   أنت للملك وقال له الحكاية اللي       أداهرفوا حكاية الخمر لما     ع يمكن   ليول  قت...  بيخوفوه

ماعرفوش إن  ...  ماعرفوش ان ربنا سمع له وهو بيصلى      ...  نفسه وصلى   ماعرفوش إن هو قفل األوضة على     

فهم بيخوفوه على أساس إن هو راجل بيعمل عملية         ...   دى ربنا حط صابعه في الخدمة     إن   العملية كلها سببها  

 اللي بيكلم واحد واقف معاه      زي.  لهي انضر إلى تهديداتهم   إيا  ...   نحميا يرد كده   ابس هو كان دايم     ...حربية

 . بس ده اللي كان بيقوله نحميا... شايف بيعملوا إيه شوف شغلك أنت بقى... ويقول له شايف

 حرب نفسية فقالوا له لو طلع ثعلب على السور ها يوفعه ودى           ...   بيهم االستهزاء اللي هو    2نمرة  

بقى أنا معقول واحدة    ...   فاشلة مافيش نتيجة   ي زي واحد أو واحدة في الخدمة تيجى تقول الخدمة بتاعت          وحشة

اليأس ده سببه إن الناس الواحد بيبص لنفسه وحده مابيبصش          ...   مش شخصيتها قوية تقدر تقوم بالعمل ده       مثالً

 ...  هو غلبان خالصأنصحيح لو الواحد لوحده في الخدمة يحس إيه ... لربنا

سيحية ى بولس الرسول ليه؟ أول لما آمن بالم       َعَمربنا  ...  مرة واحد من اآلباء بيقول عارفين يا أوالد       

ألنه لو كان   ...  علشان مايشوفش حمل الخدمة اللي ها يشيله على ظهره          ص قال عماه  الهو عماه وخ  ...  عماه

ما هو صحيح لو سألت بولس الرسول وقلت له         ...  درش أشيل كل ده   أقكان قال ما    ...  شافه ساعتها كان إيه؟   

... كسر السفينة كم مرة   تنوها  ...  م مرة أنا وها تنسجن ك   ...  هايقول لك ...  ها تبشر في آسيا الصغرى وأوروبا     

 لكن نعمة اهللا    اأنا ما أن  ...   بعد شوية يقول   نلك...  ول لك مش ممكن   يق...  لو تعد له الحاجات اللي ها تحصل      

 .معيالتي 

وإحنا قلنا المرة اللي فاتت إن      ...  إيه؟ اليأس   لكن على كل األحوال دى حرب الشيطان اللي هي         

 الحلوة دى بتاعة بولس     اآليةوقلت لكم   .  سيح قام من األموات   موال...   الموت رجات اليأس هو إيه؟   دأقصى  

لطاقة حتى يئسنا من الحياة إذ      ا جدا فوق    تثـقلنالرسول في كورنثوس الثانية األصحاح األول لما بيقول إننا قد           

 ىاآلية د .  ن األموات  يقيم من اإليه؟ م    الذيعلى اهللا    بل   ن متكلين على أنفسنا   كو ال ن  لكي الموت   حكمن فينا   كا

 ).8: 1 كو 2(نمرة كام؟ 
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    كان  يهوديفيه مرة واحد زمان     .  يهدها إن فيه ثعلب لو طلع على السور ه        افهم كانوا يقولوا له دايم 

 في جامعة نيويورك    االجتماع هو كان رئيس قسم       ليةقاألقباط أ عاش في مصر وبعدين كتب كتاب اسمه         

ف كتاب  ـّوجه هنا في الجامعة األمريكية يدرس وبعدين أل       .  اية كبيرة ورئيس تحرير مجلة التايمز وكانت حك     

 بيشتغل بيعلم إحصاء ومعاه كمبيوتر      جلده را .  ا بالضبط عشر سنين علشان ينقرضوا نهائي      أداهمن األقباط   ع

 ها  zero األخرانية   result  ـ ال عوحط العملية دى كلها على بعضيها يطل       .  إحصائيات  ههناك وواحد معا  

 .واينقرض

لط مهم  غحصل  ...   حضرتك نسيت  أنتقال له     فواحد...  مل إجتماع صغير لبعض األقباط    عفكان  

ه؟ قال له نسيت واحد اسمه      إي قال نسيت    اد ج  مهم جدا عامل مهمة    factorه؟ نسيت   إيقال له   .   الحساب  في جدا

 لـماعملتش حساب ا  فأنت  .  ع بعض م بتعمل إيه الحسابات دى       وأنتك  عادخلش الكمبيوتر بتا  مده  .  ربنا

factor و ربناه ده اللي... 

يعنى عايز أقول ممكن حاجات كثيرة في الكنيسة تتقال         ...  اذ سنين هايكون ك   10 قال بعد    ثانيواحد  

إحنا ...  إيه فيه إله للكنيسة   رجو بنعمة ربنا ما تيأسش سواء المضايقات من الداخل و من الخارج ألن              ألكن  

كل الخدمة تعبانة من رأسها لرجليها برضه فيه ربنا          ...  نينالوالكهنة كس ...  نةا تعبا تنوإحنا خدم ...  حشينو

خليك .  يهبط روحك المعنوية  ا أبدا ألن اليأس ده ه     ابدأما تيأسش   ...   ما تيأسش  ذبيحة على المذبح  فيه  ...  مينأ

تكى من  مال يش ع اللي كان عامله سيدنا البطرك وكل واحد           االجتماعفاكر  ...  خليك قوى ...  وى كده ق

 كل األمور تتحول في   .  سش أبدا يأ ت ما!  وفيه خدمة كانت عمرها من غير متاعب؟      !  ه؟إيمتاعب  ...  لمتاعب

 طب والعيال اللي  ...   يطلع عليه  ثعلب يقولوا لك ده الشغل بتاعك ده كله         أوعى...   ربنا للخير في لحظة    أيدين

فخه كده تطفيه    تن 5ة عن لمبة جاز نمرة      قل لهم هو الروح القدس يعنى عبار      ...  هإيا يضيعوا ومش عارف     ه

 .ما تخافش أبدا برضه ربنا هايعمل عمل كويس... ال... وال شمعة

ولو تقرأ في حياة القديسين تجد      .   يستخدموا العنف بقى   ابتدءوا لما فشلوا في العمليتين دولت       3  ةنمر

 8وتآمروا في األصحاح أربعة آية      يقول لك   .   فعالً يضربوا يخش الجد بقى     التخويف واليأس  دول   االثنينبعد  

 ". معا أن يأتوا يحاربواا جميعوتآمروا"

يقول لك نضربهم مش ها يضربونا؟      .  في حرب   أوالً ها نخش  ...  ثانينحميا فهم الحرب دى بمعنى      

 خلى بالك .   في حتة ثانية أخطر من الضرب وهو بيحاربهم ها يوقف الشغل           كّرلكن نحميا ف  .  نضربهم برضه 

 مع  االعنف اللي بيستخدم دايم   ...  أنت فاتح عينيك كويس وال مغمض؟     .   مع الكنيسة  اي بيستخدم أحيانً  العنف الل 

 ةوالكهن...  ما أعرفش أرض مصطفي باشا    ة  ؟ ومشكل ...  ك ميخائيل الرفش الم عه ما أ  إيالكنيسة ومشكلة   

 مرة قعدنا .  لة بتاع كده  ارف اللي بيحصل الحصي   عأنت  .  هإيه ويخلوا   إيبيجتمعوا والكهنة مش عارف بيعملوا      

واألعصاب مشدودة  ...  والخدمة متعطلة ...  ة الكنيسة النقدش حد مش فاضيين لشغ    تشهور مانشتغلش ما نف   

حرب؟   ه فيه إيقال  .   خالص واعيفالفكرة إن نحميا كان       ... يسألوا عن األرض   وابتدءواوالخدام نسيوا الخدمة    

الرب .  "ربنا معانا ...  حنا ما نخافش  إين نخش في الحرب؟     قال لهم آيوة فيه حرب ومستعد     .  قالوا آه فيه حرب   

الحرب ليس فقط     ألن هدف الشيطان من   .  لكن مع هذا أنا هاعمل تدبير آخر      ...  يحارب عنا ونحن نصمت   

وده اللي خلى     ...من الحرب توقيف العمل في الخدمة       هدف الشيطان ده مش هدفه    .  الدخول معنا في حرب   

يده الشمال  أ و ه اليمين المسطارين اللي يبنى بي     أيده...  أيدهال بينا كل واحد يمسك في       يال...  النحميا قال لهم يال   
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حلوة ...  وساعة ما يجى ضرب يجى ضارب     ...  ه؟ البندقية أو سيف أو الرمح اللي هايحارب بيه        إييمسك فيها   

كان فيه   كان فيه حرب وال       الو.  فأصبح دلوقت نحميا قوى للحرب     .   لذيذ االستعدادالحكاية دى؟ شوف    

ها ...  إلحق إلحق فيه ضرب   ...  إلحق...  حرب...  حرب...  جهد كل الشعب في حرب    تنفذ  لكن لو اس  ...  حاجة

جوة ...  ه؟ امتصت كل الطاقة األساسية الموجودة جوة المؤمنين       إيقى  التبص ت ...  يموتونا هايشردونا هايعملوا  

 الثمرة اللي ها تخسرها الكنيسة ها تتعطل        هإي...  ه؟ نقاوم الحرب الخارجية   إيلشان نواجه موضوع    عالكنيسة  

نستعد ...  ف كوم تقكله كوم والخدمة    ...  قال له إن كان على الحرب بس      ...  الخدمة مش كده مضبوط يا نحميا     

 .واخد بالك من الحتة دى... ةوقفش الخدمنما لكن .  ومالهللحرب

مقابالت ونقعدوا نتناقشوا في    ه؟ نعمل بتاع ده      إي  قالوا طيب نعمل   4لما مانفعتش الحرب بقى نمرة      

ه؟ إينروح معاك ونناقش    .  يعنى أنت يا نحميا تيجى لنا مرة ونناقش الموضوع و إحنا             .  الموضوع ده 

 ثاني وبعدين يرجعوا    إسرائيل على   ثانيأو يروحوا كامب دافيد ويرجعوا      .  م كده ال مبادرة الس  زيالموضوع  

وطب وليه يا نحميا؟ بقى ده       .  نحميا قال لهم ال   .  كذاومن هناك يرجعوا على فين وه      ...  اإلسماعيليةعلى  

قال لهم فيه حاجة اسمها الشيطان إذا اتفاهمت مع          ...  قال لهم مش هاتفاهم   ...  ليه مش عاوز تتفاهم   ...  أنت

نحميا حس ألنه ها يتسرق الوقت بتاعه       ...  ألنه ضيع وقتك في العملية دى     .  الشيطان مين الكسبان؟ الشيطان   

ناس بيتعاملوا مع   ...   فعالً بعينيأنا أقول لك باالختبار وشفت      .  واعمل ونتفاهم ومانتفاهمش    َلافي روح وتع  

 بس  َلطب تعا .  واميتفاه من إنهم بس     ثر يطلبوا من المؤمنين شيء وال أك      الشيطان وبيحضروا الشياطين فعالً   

ف السمكة اللي تروح تتفاهم     ه؟ عار إيده يبقى   .  ه؟ وبتوصل إليه؟ مجرد التفاهم مع الشر      إينتيجتها    نتفاهم دى 

العبه كده تيجى   بتآهو مجرد التفاهم ده حتى لو تتفاهم من بعيد مرة وهي             ...  مع الطعم اللي في الصنارة    

صحيح إحنا كلنا ضعفاء لكن ساعة لما الشيطان        ...  وأعيخليك  ...  ممنوع التفاهم .  الصنارة قفشاها في بقها   

! مالده ك !  ي ثعبان قدامى وأقول طب نتفاهم سوا      أالقنا  أده بقى؟   ه  إي...   واضح بوعييعلن الحرب ويبقى يفكر     

قال .  طب افرض إن يوسف الصديق امرأة فوطيفار قالت له العرض اللي عرضته ده             ...  أهرب وأسيبه ال  و

 وأنا اقعد   يلش يا يوسف نتفاهموا في العملية دى اقعد على كرس         عما تز ...  شال ما أقدرش قالت طب ب     اللها  

ه إيأو  ...  ه رأيك كذا  إيأو  ...  ه رأيك نأجلوه لبكره   إي...   الطلب اللي أنا طلبته    سيديش يا   الم ب معاك ونتفاه 

فاهم في الشر ممنوع    تاللكن  ...  تكسب ألن هو ممكن يضعف      هي...  مين كسب في العملية دى    ...  رأيك كذا 

 .ممنوع ممنوع

تضييع الوقت في النقاش   .  عةوبين الشيطان ممنو    المفاوضات دية بيننا  ...  تضييع للوقت  هو   اثاني .

... واحد يقعد يناقشك في موضوع كده ال يمت بصلة لحياتك وال          ...  علشان كده أنت بتختبر إن النقاش الكتير      

ولو واحد في األلف وده رأى الناس       !  ر فيك ثوبعد ما يضيع وقتك الزم يكون أ      .  بيضيع وقتك ...  بيضيع وقتك 

ه مصفح وعمال يناقش ويناقش     غقيه دما الت.  ناقشوا الحاجات دى  واللي بي .  لم النفس عه حتى بتوع    إيبتوع  

واحد بتاع شهود يهوه عمال يناقش يناقش يناقش         .  رش تعمل كده  قدأنت بتدخل في المناقشة ما ت     ...  ويناقش

 ده  الّوتقول أ ...   ضيعت وقتك  أنتوبعدين  ...  العيار اللي ما يصيبش إيه يدوش     .   معاه في المناقشة   أنتتخش  

 ليمرة قال     تراف واحد من الشبان وال من الشابات      عوده ا .  مخي  ليده الرجل ده لخبط     ...  تلخبط ا مخيأنا  

 . تقول له سلمالالكتاب قال و.  دهاألخ تروحش تتفاهم مع اقلت له أنا مش قلت لك م.  اتلخبطمخيكده أنا 

. 12 آية   6حاح  أص.  ه أصدقاءه ابه؟ سلطوا عليه أصح   إي دى قام    النواحي لما نحميا رفض كل      5نمرة  

طب اعمل  ...  إحنا برضه "  ي ويقولوا يا أخ   ثانيم  ال ها يكلموه ك   ه دلوقلتِ ابودى ناحية خطيرة جدا ألن أصح     
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 هو  الصفي مرة من المرات خ    .  م الشهداء تللبابا بطرس خا  وده حصل   .   تقدير اعمل لنا كرامة    يلنا يا أخ  

ما .  ه ال برضه أنت متعسف شوية مع آريوس       فجه ناس قالوا ل   .  ق منه ثآريوس وا .  آريوس.  ق إن آريوس  ثوا

أنت تعرف البطرك اللي جه بعد البابا بطرس خاتم الشهداء سامح             .  تتفاهم معاه وإحنا برضه في النص      

 . وعمل مجمع إيه نيقية دهثانيوس وبعدين جه البابا الكسندروس حرمه بقى السامحه آرشي... آريوس

فنام في  .  متأكد إن ده آريوس لكن الناس اللي حواليه         هوه؟  إيالبابا بطرس خاتم الشهداء قال أعمل       

: ؟ قال له  سيدي له مين قطع لك هدومك يا         الق.  نوم عميق كده وبعدين المسيح جاء له وهدومه مقطعة          

. قال له طيب مش هاسامحه أبدا     ...  طع لك هدومك؟ قال له آه     قآريوس  ...  آريوس قطع له هدومه   ...  آريوس

وس آمن  الما أعتقدش إن البابا أرشي    .  البطرك اللي جه بعديه سامحه    .  وز يسامحه بأقول لك يعنى شريكه عا    

 .فدخول األصدقاء في العملية دى تمويه.  نبيهالكن آريوس دائم. بآريوس أبدا

 وبعدين  الكنيسة رأى واحد وفكر واحد    .  بتاعة الكنيسة   تشتيت الجبهة الداخلية  دى بنسميها يا أوالد     

ليه واقفة ضد   .   ليه التعصب بتاع الكنيسة مثال وبتدق على الموضوع ده         يل لك يا أخ   يطلع واحد أخ كده يقو    

مع   ه؟ هو التعامل  إيشوية كده وشوية كده     ...  ية دى وقفة جامدة كده؟ مش شوية كده وشوية كده         النالبدعة الف 

و لب  لو تشترى حمص أ   .  شوية كده وشوية كده   .  آهو ده ما يصحش يتقال    !!  ربنا شوية كده وشوية كده    

يعنى واحد  !  وية كده وشوية كده؟    ش ازاى يبقى ...  في العقيدة بتاعة الكنيسة   ...  شوية كده وشوية كده   ...  وبتاع

من أن ده   آه جسد المسيح ودمه وواحد بي     دمنش إن   آواحد مابي ...  باالعترافمن  آ وواحد بي  باالعترافمنش  آما بي 

ده تعصب من   ...  ه علشان تتفاهموا  إيقى؟ يطلع   ه دى ب  إيه بقى اللي النص نص؟ تطلع       إي.  جسد المسيح ودمه  

صر تن ما تتناولش الزم ت    أبنيجه دخل الكنيسة قلت له يا       ...  منش بالمعمودية بروتستانت  آواحد ما بي  .  الكنيسة

الوالدة الثانية بتاعتكم لما    ...  منش بالمعمودية آصرت قلت له القسيس اللي عمدك ما بي       تن طب ما أنا ا    ليقال  

ه المسيح  إييعمل  .  شد ما نش  حبيبييا  ال  ...  وشد بقى .  ه أنتم متعصبين بقى زيادة عن اللزوم      أووه د ...  تكبر

 . يدخل ملكوت السمواتالقال كده إن من لم يولد من الماء والروح 

 16 آية   6كده تقرير نحميا حلو قوى أصحاح          بيقول لك .  أتبني...  لص السور  خاص خُ  6نمرة  

نحميا ما  .   عمل هذا العمل   إلهنا من قبل    نهينين مين؟ نفسيهم وعلموا إ     وقعوا في ع   سقطوا في أعين أنفسهم   

والعمل بيبقى جمال السور مش     ...  ده عمل ربنا  .  ؟ العمل يهال عمل هذا ا   إلهناوعلموا أنه من قبل     ش دى   تيفّو

 هي  بأن  جمال الكنيسة ...  جمال السور في الواقع في أنه معمول بايدين مين؟ ربنا         .  في فن البناء اللي ظهر فيه     

لما حصلت المعجزة دى بتاعة القنبلة اللي       .  وة الكنيسة إن هي كده من صنع ربنا       الح...  معمولة بايدين ربنا  

نت اإنما اللذة اللي فيها إنها ك     ...  ما فيه قنابل كثيرة ما فرفعتش     ...  مش المعجزة إن القنبلة ما فرقعتش     .  تحت

طب وبعدين بقى؟ قالوا بقى الزم      ...   عمل هذا العمل   لهناإفعلموا أنه من قبل     .   ربنا وبأيديوم عيد مارجرجس    

يبلغونه    بحسناته وكانوا  أماميوكانوا يخبرون   .  "حرب التجسس ه؟  إي يعملوا   ابتدءوا  6نعمل حرب ثانية نمرة     

 الحتة دى أنا    ةشوفوا يا جماعة بصراح   .  م ينقلوه لنحميا  اليأخذوا الك ".  ليخوفني إليه وأرسل هي رسائل      كالمي

 .ما فيش حاجة مستخبية... علنوليس خفي إال وي.  وإيه؟ ويستعلنالليس مكتوم إ... فكر فيها كثيرعدت أق

ينقلوا ...  ه؟ فما يخافش  إيواضح مش كده وال      ...  الشخص اللي بيشتغل مع ربنا بيبقى واضح       

 ليتقول  .  ستة أزفت من ال   7  حرب نمرة  فيه   6كفاية كده دى الحروب اللي هي نمرة        .  مالينقلوا الك ...  مالالك

ه بقى يا   إي.   وحشة جدا  very badالحرب دى من الجبهة الداخلية      .  ول لك أزفت من كده    أقفيه أزفت من كده     
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 فدان أرض   الفقير عنده مثالً  .  ه أغنياء إي الحرب الداخلية؟ اللي حصل إن اليهود فيهم فقراء ومنهم             سيدي

وش األرض  عالبنايين من الجماعة الفقراء فمازر      ناللي حصل في البناء إ    .   فدان 100بيزرعه والغنى عنده    

 اليهود  داليهو.   وقالوا لهم أكلونا قالوا لهم قوى      يناة الغُ عفراحوا للجما .  قوش أكل الزرع فما   ه؟إي  ش طلعت ماف

ماعرفوش يفكوا الرهينة   .  وا القمح اللي أنتم عاوزينه ورهنوا األرض      ذ قوى قوى خ   لهمقالوا  ...  على فكرة 

ه الفقراء البنايين اللي بنوا     إيبصوا لقوا   .   إيه بتاعة الفقراء فبقت كارثة     األراضيستولوا على   فا.  بتاعة األرض 

جه نحميا مسكهم كلمهم كالم قال      .  ه عندهم إيا من المولد بال حمص وطلعوا الثانيين شغلوهم          والسور طلع 

 في بلد بعيدة أروح أدفع له       ده أنا لو أالقى واحد أخويا متغرب       .   من بين األمم   أخوتنانحن اشترينا   ...  لهم

فرد كل واحد األرض لصاحبه     .  فوبخ اليهود توبيخ شديد جدا صارم     .  أخوتكمفلوس وأجيبه وأنتم هنا بتبيعوا      

 .وفك الرهينة بتاعته

 العبد  طوبياطب إحنا رضينا بالحرب بتاع      .  دى  إحنا في وقته برضه؟ مش دى دمها تقيل الحكاية         

... رةم...   الحرب تبقى جوه في الكنيسة     أخواتنالكن    ة دول الث الحورونى الث   و سبنلط  العربيالعمونى وجشم   

رةم ...امةالحاجات اللي تيجى جوه من الكنيس. رة جد رة على النفس للغايةم... 

" يا إلهي انظر إلى تهديداتهم    "رد كده    ي انحميا دايم    شايف كان  إلهنا...  اللي من بره الكنيسة ماشى    

ه؟ إيلكن اللي يجى من جوه أقول له إيه ياربى؟ يعنى أقول له ياربى أعمل                .   شوف يارب  ...يقول له شوف  

 . الكنيسة من الحرب الداخلية. فربنا يحمى. نحميا بقى محتارف

رف كل واحدة   علكن أنت ممكن ت   .  كيف كان بيرد نحميا     ، كده بسرعة  4،  3،  2،  1ص  أنا عاوز ألخّ  

 .يطانالرد على حروب الش. د عليهمروكان بي

 . بسرعة كده14: 4 عدم الخوف -1

إلهنا ظيم المرهوب   عاذكروا السيد ال  "   كان يقول كده بالنص      14:  4قة فيه   ث وال  على اهللا  االتكال  -2

 .)20: 4(" يحارب عنا

يعنى .  ا وبناتكم ونسائكم وبيوتكم   تنا وبيو تنكان يقول لهم الحرب عن اخو      الحماس في الخدمة     -3

انتصار ...  انتصار ألوالدنا ...  انتصار الخدام انتصار للكنيسة كلها     .  الكنيسة كلها يد  فالحرب الروحية هات  

بالعيال الصغيرين اللي مش واخدين بالكم      .  تعرفوا إحنا لو اهتمينا يا أوالد بالجيل ده       .  صحيح بجد ...  ألخوتنا

 سنة هايكون منهم    25  - سنة 20العيال دولت بعد    ...  منهم بتوع مدارس األحد العيال دول اللي بيلعبوا دول        

لو اهتمينا بالقاعدة الصغيرة    .  فوا منه اهو ده الجيل الجديد اللي بيخ     .  العيال اللي بيلعبوا دول   ...  قسس وكهنة 

 !ه؟إيا وحمينا أوالدنا مش كده مضبوط وال تن وحمينا بناأخوتنا هانبقى إحنا حمينا بيوتنا في المستقبل حمينا دية

 . دى كثير خالصالصالة -4

 . العملأبطالألن الهدف من الحرب هو . لعمل المستمرا -5

 : تقوية الجبهة الداخلية... تقوية الجبهة الداخلية -6

طب واحد معين   ...  كويس.  عين والى منحميا  ...  لقدوةاميا؟  نحه القدوة اللي عملها     إي:  دوةقال)  أ(نمرة  

... يعنى...  ملك...  والى...  توعهوأكل مخصوص وأكل للخدامين ب    .  ه؟ يتصرف له ماهية   إيوالى ده يعمل    

 طبعا.  شطب عليها كده بقلم   .  فنحميا جه كده بجرة قلم وتنازل تنازل عن كل حقوقه اللي هي من حقه يأخذها              
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وبعدين .  افرض.  ، الشهر مائة ألف جنيه    ي افرض في السنة وال ف     الً وبيطلعوا لها مث   إنجلترالما تيجى ملكة    

...  فقط ماية جنيه كل شهر     يكفينيقيين ياكلوا وأنا    اليه للفقراء اللي مش     تقول كده تنازلت عن المية ألف جن      

... ةهمم  قدوةالف...  ه في كل الشعب؟ تخلى كل واحد يتنازل       إيى تعمل   د...  يقولوا إيه ده الملكة عملت كده     

قوية الجبهة  ت من الكالم    ثرمحتاجة لقدوة أك    فالجبهة الداخلية ...   مش قدوة  الواليفإذا كان   .  ه مهمة إيالقدوة  

 . نمرة واحد القدوةالداخلية

 . حطوا في القدوة إنه تنازل سكن حقوقه المدينة-1

لم آكل  .   الحراس نخلع ثيابنا   وال  غلمانيولم أكن أنا وال     ".  كان قدوة في العمل   " بيقول كده بالنص     -2

يعنى ...  الوالي أخوتي خبز    اللم آكل أنا و   ...  ن حقوقه المدنية وهو   عيعنى تنازل   .  الوالي خبز   ال أخواتي أنا و 

 . هو يأخذهأن...  إن هو إيهالوالياللي هو من حق 

 تبنى لكن تحرس اللي     أنت كفاية إن    شالحراسة مهمة جدا م   ...  على الجبهة الداخلية  :  الحراسة  -3

...  إيه اشتغلته  أنتام يجى ملخبط لك اللي       تنوأنت تروح   ...  خليك مفتح ألن الشيطان مابينامش     ...  بنيته

وبعدين يتكلم  ...  لشان كده المسيح لما كان يتكلم عن الصالة ما يقولش صلوا بل اسهروا وصلوا             ع...  الحراسة

. سرق منك تته حاجة ها  في مفروض إن    اإذً...  قال يوم الرب يجى كلص      ...دو الخير هايجى كلص   ععلى أن   

 ده كده كانت الحراسة من طلوع       ...الحراسة من طلوع الفجر إلى ظهور النجوم      قلنا إيه دلوقت    ...  قلنا إيه؟ 

 .الفجر إلى ظهور النجوم

حل المشاكل أول بأول لما جات      .   األصحاح الخامس لوحدانية الجبهة الداخلية     حل المشاكل الداخلية  

 .هم دول وكده بسرعة حلهاتخوأمشكلة اليهود اللي باعوا 

ه؟ هايجى  إي البوق ده هايعمل      واخد بالك  أنتى كانت فكرة مهمة جدا علشان إيه        د...  استخدام البوق 

... ةبيرمز لوحدانية الخدم   في الواقع    فالبوق...  رأى واحد ...  يبقى فيه كام رأى   .  أمر لكل الجهات بسرعة   

ه يبين إن فيه    د إذا كان فيه أمين خدمة يقعد مع األمناء الفرعيين ويرتبوا الخدمة و             كده إن مثالً   هيعنى أنا أتخيل  

ر ثيكلما يقعدوا ك  .  أمناء خدمة في الكنيسة يقعدوا مع بعض كثير كثير كثير           ن كانوا إ...  يقعدوا كثير .  وحدانية

 .لم بعضه على طوليه  إيكله يجى...  البوقيدية عبسر. ها بالبوقثلفدية بيم... كلما يأخذوا روح بعض

 اياع نحمتصاصات العمل بتاخ

 إيه العمل؟ أو هدف العمل إيه هو؟

 .إحنا بنقول بناء سور الحياة الروحية.  يعنى هو بناء سوروحيةبناء سور الحياة الر )1(نمرة 

أنا .   للهيكل ي سور للزينة أنا بابن    يبناأنا مش ب     يعنى بناء هيكل ومذبح للرب في الداخل     )  2(نمرة  

خلى بالك من الحتة دى مش المهم إن في          .   في الفصل  عندية الشاب اللي    علما أهتم بالحياة الروحية بتا    

ألن بكرة  .   جوه أتبنىمذبح  ألزم يكون فيه    ...  عيال حلوين ومأططين ومواظبين وحلوين     الفصل يكون ال  

لكن المهم  .  كمهم يكون لطاف عند     مش...   خدمته أنتيكبروا ويطلعوا لتيارات العالم يجى طاير كل اللي          

لكن مش  .  ..السور مهم كخطوة أولى   ...  السور مش هو اللي المهم    .  ة مع المسيح  لييكونوا بقى لهم شركة داخ    

 . جوهالمذبح والهيكله؟ يالسور وراه إ... هو المهم
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. اب يعنى واحد يعمل تعداد    تساالن...  االنتساب...  اللي هي حصر المواهب   ...  سابتاالن)  3(نمرة  

ه دالتعداد  ...  مل إيه؟ تعداد  عمن األصحاح السادس جه في األصحاح السابع        .  بعد لما خلص مباني في السور     

... اء هنا نّه اللي عمله داود لما ربنا زعل منه لكن ده كان تعداد فيه كام واحد ب               إي.  د بالقصد ه؟ ماكانش تعدا  إي

المواهب دية لو اتحطت كل حاجة في       ...  فيه مواهب في الكنيسة   ...  فيه كام واحد بيغنى كويس بيعمل تراتيل      

 !ه؟إيهاتبقى الكنيسة كلها . مطرحها تشتغل

األصحاح .  انإلنساستخدام المواهب في حياة ا    اللي هو   ...  وحيالراب ده بداية العمل     تسسفر االن 

ممكن بعد ما تبنى سور حياتك الروحية وتبنى الهيكل جوة تشوف المواهب بتاعتك اللي ربنا بيقول لك                   السابع

 . فيه وزنات أخذتها كذا وكذا وكذاَل ما استخدمتاهاش؟ يقول لك تعاالاستخدمتها و

ودية بال شك الكارثة الكبيرة اللي حلت       .  اعتها واحياء األعياد واألصوام   طأقراءة الشريعة و  )  4(نمرة  

وهم ...  قى وصف كويس أحسن من لما أقول لك دلوقت        التا ه وأنت.  بشعب أوالد اهللا إن هم أهملوا الشريعة      

ايا ملتم الخط عطب ما أنتم    !!  ناه في ربنا  عملة بقوا يبكوا ويصرخوا ويعيطوا ويقولوا كل ده          يعوا الشر ءبيقر

كلمة ربنا تعلم الجهال    ...  رفةمعيه؟ ال ال هلك من عدم ا    شعبيما هو   ...  كنا دريانين ال  الكبيرة دى زمان قالوا و    

 . إلى اآلخر8ور الطريق دى في األصحاح نوت

زى ما يبنوا الكنيسة وبعد     .  التدشين...  التدشين...  التدشين  27:  12آخر حاجة أصحاح    )  5(نمرة  

هاية اللي عاوز يوصل لها     نودى ال .  بتاعة ربنا    بقت الحاجة دي   .يس يعنى التكر  التدشين...  كده يدشنوها 

... وتكريس المشاعر ...   النفس يسوتكر  بقلتكريس ال  ويوصل لها الخادم وتوصل لها الكنيسة         اإلنسان

ف طبعا إن إحنا ككنيسة      ألسول...   كلها اإلنسانوتكريس حياة   ...  كريس الوقت تو...  ال الم يسوتكر

 دى اللي أبونا بيعمل     دهن الصينية توكونك  .   الحاجات دى اتكرست منذ طفولتنا لما اتدهنا بالميرون        يةأرثوذكس

الكاهن .   ال تبتاع وال تتشرى وال تتحط فيها حاجة ثانية وال حد يلمسها أبدا              لك لربنا مي بقت   عنيفيها القداس   

 ال حد يقرب منك وال لمشاعرك وال         ربنا بتاعه؟  إي بتاع   أنتعلشان كده التكريس يعنى معناه إن       .  بس طبعا 

خالص خالص لكن هو ثمرة لبناء السور ولبناء الحياة           ...  لقلبك وال لوقتك وال لمالك ده موضوع كبير         

 .الروحية

 ه بس إي وجميل والهيكل حلو عاوز      عاليسور    لال أ فيه ناس كده في وسط الكنيسة بعد شوية يقول لك         

ا تندولت فكر التكريس زى ما يقول لك نشكر ربنا إن فيه تكريس في كنيس             يارب؟ وبعدين تدب في حياة الناس       

 .اتن من طفولناشئ

اوإللهنا المجد دائمآمينا أبدي . 

نكمل سفر نحمياأن أنه أعطانا نعمة انشكر ربنا أوالً وآخر . 

 

 

 


