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  الحلقة األولى:اليقظة
  الجماعة -، اليقظةسلسلة 

  ديفيد بالت. د
  

اصــحاح  ،ســفر نحميــا فــي العهــد القــديم ، خلينــي أدعــوك تفــتح)منــى إنــه يكــون معــاكتوأ(ب مقــدس الـو معــاك كتــ
ارف انــه مــن عــأنــا . وهتــتكلم عــن العبــادة الجماعيــة" اليقظــة"بســبب السلســلة دي، اســمها  اأنــا مــتحمس جــدً  .١٢

يس الكنيســة دي والعبــادة مــن أكتــر الحاجــات اللــي الكنيســة ركــزت عليهــا وأصــبح مــن أساســاتها ودي ســاعة تأســ
الكنيســة دي اتخلقــت مــن . العبــادة هــي الســبب اللــي اتخلقنــا عشــانه، احنــا اتخلقنــا عشــان نعبــد اهللا. حاجــة رائعــة

بنميـل  ابالنـا منهـا هـي اننـا دايًمـالحاجة اللي الزم ناخد . أمر رائع يعبادته د.. ومن أجل مجده أجل عبادة اهللا
نخـدش بالنـا مـن  تطلـع بيخلونـا مـاليع اللي باوالتق اللي حوالينا الثقافة. بادةانه يكون عندنا أفكار مشوهة عن الع

نكـون بنشـوف تعـاليم الكتـاب المقـدس عـن العبـادة ا هـ لكن فـي السلسـلة دي. لنا الكتاب عن العبادة اللي بيعلمه
نتعمــق فــي دراســة نحميــا قبــل مــا . يتنــا كشــعب اهللا بنعبــد اهللا بجــد وده هيكــون أســاس هو عشــان نتأكــد اننــا فعــال

وهنكـون بنرجـع لألساســات . تســتعدوا للسلسـلة دي، عـايز فـي البدايـة أكـون بأوضــح شـوية أساسـات وأخلـيكم ١٢
فيـه كـذا ناحيـة  نقدر نقول انه. عايز نكون بنفكر في األساسات دي من ناحية توازن العبادة. دي تاني بعد كده

ا هــ. منظــور صــحي وكتــابي للعبــادة تــوازن عشــان نقــدر نحــافظ علــى هوالزم يكونــوا فيــللصــورة الكتابيــة للعبــادة 
  .١٢نحميا دراسة األساسات دي وبعدها نتعمق في  نذكر

  
ــي*  ــا لكنعشــان يكــون عنــدنا عبــادة متوازنــة هــي اننــا نفتكــر ان  األســاس األوالن كمــان  هــاالعبــادة شــرف لين

انــه بــس بســبب نعمــة ورحمــة ربنــا، احنــا لينــا النهــارده واحنــا بنبتــدي كالمنــا عــن العبــادة عــايزين نفتكــر . يةوصــ
بس بسبب صليب يسوع المسـيح احنـا وصـلنا للمرحلـة دي فـي حياتنـا ودي . اننا ُندعى متعبدين السمه متيازاإل

وفــي . بتكــون شــرف وٕامتيــاز غيــر عــادي ونتيجــة لكــده، العبــادة. الطريقــة الوحيــدة اللــي ممكــن نكــون بنتعبــد بيهــا
نفس الوقت بنشوف في كل الكتاب المقدس وصايا وُجمل فيها صيغة األمر لشعب اهللا انهم يعبدوا اسـمه سـواء 

أمرنــا اننــا نعملهــا، هــي مــش حاجــة اختياريــة أو علــى حســب مزاجنــا  اهللافــي العهــد القــديم أو الجديــد، دي حاجــة 
بتظهـر قـدامي صـورة نـاس  المـا بـأفكر فـي األمـر ده، دايًمـ. اه أمـر مهـم جـدً لكنها وصية في الكتاب المقـدس ود
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فــي ارف انــه عــ. كتيــر متجمعــين عشــان يتعبــدوا مــع بعــض، ســاعات العــدد بيبقــى فــوق الــتالت أو أربــع آالف
المســـيح كمخلـــص شخصـــي ليهـــا  ومـــش بيتبعـــوا  بتكونش عارفـــةنـــاس كتيـــر مـــااألعيـــاد، الكبيـــرة فـــي تجمعـــات ال

بـأفكر ده ناس كتير بتعـرف وبتتبـع المسـيح ولمـا بأشـوف  ارف كمان انه في الصورة دي فيأنا ع لكن ،المسيح
نـاس بتتبــع المسـيح وصــلت لنـا فكــرة ان العبـادة الجماعيــة دي أمـر ممكــن نتنـاقش فيــه وان احنـا لينــا ـ ان احنـا كــ

يحيتنا بفـرح اننـا نجتمـع مـع فـي الحقيقـة، ده األمـر اللـي بيتـوج مسـ. حق االختيار في الموضوع ده في مسـيحيتنا
ين واحنـا محتـاج هـو إمتيـاز لكنـه برضـه وصـية. ونتيجة لكده، هو وصانا اننا نعمل كـده. شعب اهللا ونعبد اسمه

  !وصيةكمان العبادة هي إمتياز لكنها . ديناخد األمر والوصية دي بشكل ج
  

ــادة : تــاني حاجــة*  ــ موصــوفةالعب ــةاكتابًي ــة حســب الثقاف العبــادة " :الجــزء األول .بيهــا طــةالمحي ، لكنهــا مرن
يبقـى مـن المنطقـي انـه يقولنـا إزاي نعمـل كـده فـي كلمتـه  ،اهللا اننـا نعبـد وصـانا إذا ده يعني انـه" اكتابيً  موصوفة

هنكــون بنتعمــق فــي كــالم اهللا عشــان نشــوف هــو بيقــول إيــه عــن العبــادة ألن اللــي . وهــو ده أســاس السلســلة دي
كـان اهللا . العهد القديم كانوا ُبعاد كل البعـد عـن هـدف العبـادة اللـي فـي كلمـة اهللابالظبط زي ما في  .بيقوله مهم

يمكن تكونوا بتقوموا بفترات عبـادة متكاملـة مـن وجهـة نظـركم لكنهـا غيـر مقبولـة وغيـر مرضـية بالنسـبة "بيقولهم 
عبــد ي اللــي بتحـدد احنــا بنكلمــة اهللا هـ. عبـد بطريقــة تتماشـي مــع كلمـة اهللاعشــان كـده الزم ناخــد بالنـا اننــا ن ."لـي

  . إزاي، مش نمط ثقافي أو اتجاه معاصر هما اللي بيحددوا احنا بنتعبد إزاي إللهنا
عشــان كــده . للعبــادة وخالقــة اهللا بيهــتم أكتــر بأمانتنــا تجــاه كلمتــه أكتــر مــا هــو مهــتم بتفكيرنــا فــي طــرق جديــدة

هأقولكم أقصـد إيـه بـالكالم ده، أنـا مقتنـع . بيها ةوكمان مرنة على حسب الثقافة المحيط االعبادة موصوفة كتابيً 
بنالقــي الكنيســة . انــه لمــا نيجــي للعهــد الجديــد بنالقــي ان صــورة العبــادة مــش صــريحة أوي أو مــش محــددة أوي

عشـان كـده . النهـارده خدمة العبادة زي ما احنا بنسـميها مجتمعة لكنهم مش بيسموا الفترات دي في الكتاب انها
  . أنا مقتنع انها بالشكل ده لسببين اتنين أساسيين. أماكن كتيرشكلها مختلف في 

  
وصـــورة العبـــادة . فـــي العهـــد الجديـــد بنالقـــي ان يســـوع بيمـــوت علـــى الصـــليب وبيقـــوم مـــن القبـــر :الســـبب األول -١

فــي  االموجــودة فــي العهــد القــديم بتتغيــر بالكامــل، مــش بتترمــي أو بتســتبدل لكنهــا بتتغيــر والعبــادة مختلفــة تماًمــ
لكـن معنـاه اننـا محتـاجين نتأكـد فـي أي  عشان كده ده مش معناه اننا نستغنى عـن العهـد القـديم. ء الصليبضو 
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مـرة نــبص فيهـا علــى العهـد القــديم زي مـا هنعمــل النهـارده، اننــا نـبص عليــه فـي ضــوء العهـد الجديــد بالـذات فــي 
 . موضوع العبادة

  
عهد الجديـد بالنسـبة للعبـادة الجماعيـة هـو عشـان الكنيسـة السبب التاني اللي بأصدق بسببه انه فيه مرونة في ال -٢

فــي شــكل  ونتيجــة لكــده، كــان فيــه مرونــة كبيــرة. كانــت بتنمــو فــي أمــاكن جديــدة وثقافــات جديــدة وشــعوب جديــدة
العهد الجديد أكتر مرونة بدل ما يكون كتاب مليان فرائض كل الثقافـات الزم تتبعهـا،  نشوف. العبادة الجماعية

وكـــل مـــا االنجيـــل ينتشـــر لثقافـــات جديـــدة، بنالقـــي ان العبـــادة الجماعيـــة شـــكلها بيبقـــى . رســـالياتهـــو كتـــاب اإل
لكــن فيــه أمــور فــي أساســها مفيهــاش نقــاش وده اللــي هنركــز  االعبــادة موصــوفة كتابًيــ. مختلــف مــن مكــان لمكــان

  . مرنة على حسب الثقافة المحيطة بيهالكن العبادة برضة . عليه في السلسلة دي
  

وا مــدركين انــه اللـــي بيجــي فــي بالنــا لمـــا بنفكــر فــي العبـــادة النهــارده هــو الناحيــة الثقافيـــة أكتــر مــن الناحيـــة انتــ
والشاشـات والسـماعات  القاعـة والبنشـاتأول صـورة بتيجـي فـي بالنـا هـي  المـا بنفكـر فـي العبـادة، غالًبـ. الكتابية

ب مــا الكتــاب هــا دي مــش ضــرورية للعبــادة حســانتــوا مــدركين ان كــل الحاجــات اللــي قلت. وهــو ده منظــر العبــادة
لـو همــا كـانوا ضــرورة، دي كانـت هتبقـى أخبــار سـيئة الخواتنــا وأخواتنـا فـي الكنــايس اللـي تحــت األرض . بيقـول

نركـز بعشـان كـده احنـا محتـاجين نتأكـد اننـا . أو المضـطهدين فـي السـعودية في الصين أو فـي أدغـال السـودان
وده مــش معنــاه ان الحاجــات التانيــة دي غلــط، لكــن لــو ركزنــا علــى الحاجــات  اعلــى الحاجــات الضــرورية كتابًيــ

دي لما نفكر في العبادة واتجاهلنا الحاجات اللي اهللا بيقول انها أهـم فـي العبـادة، سـاعتها مـش هـنفهم اشـتياقاته 
  .طة بيها، لكنها مرنة على حسب الثقافة المحياموصوفة كتابيً  عشان كده العبادة. لعبادتنا عاملة إزاي

  
عـايزكم  تشـوفوا مـن بدايـة السلسـلة إزاي . برضه هي هدف إرساليتنا هالكن محركالالوقود العبادة هي : اثالثً * 

فــي التلمــذة فــي حيــاة المســيح والتلمــذة فــي حيــاة : العبــادة مرتبطــة ارتبــاط وثيــق بكــل حاجــة عملناهــا الســنة دي
والسـبب  الوقـود المحـركالعبـادة هـي . لكـنهم متـرابطين.. العبادة مش موجودة هنا والتلمذة موجـودة هنـاك. بولس

ليــه بنطلــع بــره ونضــحي بحياتنــا وبالكنيســة دي عشــان نتلمــذ فــي كــل األمــم؟ . اللــي عشــانه بنتلمــذ فــي كــل األمــم
 نــا نــروححركنــا ويخليبعظمتــه وبهــاءه وده بياحنــا مأســورين . احنــا بنعمــل كــده عشــان احنــا مشــحونين بمجــد اهللا
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مـش هنكـون بنتلمـذ فيـه يـوم فـي المسـتقبل  هيجـي. ألمم، دي حاجة بتشحننا، لكنها برضـه الهـدفمذ جميع اونتل
الهدف من ورا تكريس نفسنا للتلمذة في جميع األمم هو انتظارنا لليوم اللـي هيسـجد فيـه . لكن هنكون بس بنعبد

تمتعوا بعبــادة اهللا ويســ يــوم اللــي هيســجدوا فيــه قــدام العــرشنــاس مــن كــل مكــان مــن كــل شــعب وأمــة ولســان، ال
  .وهدف إرساليتنا العبادة هي الوقود المحرك. بنعيش عشانه لألبد، هو ده الهدف، هو ده اللي

  
هنشـوف علـى . كمـان بتـأثر علـى اللـي بـره الكنيسـة هـاالعبادة بتتضمن الموجودين جوه الكنيسـة لكن: ارابعً * 

لكنيســة فــي األصــل، المــؤمنين، النــاس اللــي الجــايين إزاي العبــادة حســب الكتــاب بتتضــمن ا حلقــاتمــر الخمــس 
ا صــدقت فــي اهللا مــن مــومــش بيقصــد بــالكالم ده غيــر المــؤمنين، فـــ لــو انــت هنــا وعمــرك . آمنــت بــاهللا، بالمســيح

العبـــادة بتتضـــمن اللـــي جـــوه الكنيســـة لكنهـــا بتـــأثر علـــى اللـــي بـــره . خـــالل المســـيح ده يعنـــي انـــك بـــره الموضـــوع
. المســيح جســدبعــض فــي المكــان ده هــو اننــا نشــجع ساســي مــن اجتماعنــا مــع ده يعنــي ان الهــدف األ. الكنيســة

نـــا وده يشـــجعنا اننـــا طـــول األســـبوع نكـــون بنخـــرج لمجتمع ابتوضـــح لنـــا الموضـــوع ده جـــدً  ١٤كورنثـــوس األولـــى 
كمــان بتــأثر علــى  هــانفهــم إزاي العبــادة بتتضــمن الموجــودين جــوه الكنيســة لكنوبــنعلن عــن عظمــة اهللا وســاعتها 

، هنقـــرأ الفقـــرة دي وقـــت تـــاني فـــي ١٤فيـــه ســـابقة كتابيـــة موجـــودة فـــي كورنثـــوس األولـــى اصـــحاح . راهـــااللـــي ب
السلســلة دي، وفيهــا بــولس بيــتكلم عــن إزاي غيرالمــؤمنين بيحضــروا معانــا فتــرات العبــادة، ممكــن كمــان يكونــوا 

مسيح وده فـي حـد ذاتـه بيخلـي نـاس وبيتفرجوا ويراقبونا واحنا بنعظم اهللا وبنعلي ال ،الً أص ناس مش بيؤمنوا باهللا
  !كمان بتأثر على اللي براها هاالعبادة بتتضمن الموجودين جوه الكنيسة لكن. تؤمن بالمسيحتعرف و 

  
الـوحي بيـتكلم عـن إزاي العبـادة بتشـمل كـل . العبـادة شخصـية لكنهـا برضـة جماعيـة :او خامسـا خر حاجةآ* 

وفــي نفــس الوقــت، . يــوم احنــا بنعــيش فــي عبــادة شخصــية مســتمرةحاجــة بنعملهــا، أفكارنــا، أفعالنــا، كالمنــا، كــل 
تركيز على الكنيسة في العهد القديم والعهد الجديد، تركيـز علـى  شـعب اهللا وهـو بيجتمـع مـع بعـض للعبـادة  هفي

ده مـــش معنـــاه اننـــا مـــش هنـــتكلم عـــن العبـــادة الشخصـــية عشـــان مـــش . وهـــو ده اللـــي هنناقشـــه فـــي السلســـلة دي
وهــو ده . هــو اننــا نشــوف ايــه اللــي بيحصــل لمــا نجتمــع مــع بعــض للعبــادة مــن السلســلة دي مهمــة، لكــن الهــدف

يوضـح لينـا ا السؤال اللي هيدفعنا اننـا نتجـه للمجتمـع اللـي حوالينـا وهـي دي الحاجـة اللـي مفيهـاش نقـاش وده هـ
  .١٢في نحميا اصحاح 
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خـر، عـايزكم لال ٢٧نقـرأ مـن عـدد ا هـ. رأهنبتـدي نقـعايزكم تفهموا خلفيـة الـنص قبـل مـا . ٢٧نبتدي بعدد خلونا 

بـين ســنة  شــعب اهللا فـي اورشـليم  وهجــم علـيهم البـابليين مــا: خلفيــة الـنص أو السـياق هــو اآلتـي  .فهمـوا الفكـرةت
البابليين هدموا هيكل اورشـليم وأسـوار المدينـة واخـدوا نـاس مـن شـعب اهللا للسـبي . قبل الميالد ٥٨٦لسنة  ٥٩٧

وبعدها بسنين رجعوا تاني مع بعض وأول ما رجعوا مـع بعـض هنـاك . في تاريخهم اجدً مظلمة ودي كانت فترة 
بعـد كـده نرجـع . في اورشليم، أول حاجـة عملوهـا هـي انهـم ابتـدوا يبنـوا الهيكـل مـن تـاني وده محتـوى سـفر عـزرا

اهللا وهمـا  أول سبع اصحاحات من السفر ده بنشوف فيهم صـورة شـعب. لسفر نحميا وهما بيبنوا السور المنهدم
وهمــا بيســبحوا  ١٢وذروة األحــداث موجــودة هنــا فــي نحميــا اصــحاح . بيتبنــوا مــن تــاني فــي وســط الســور المنهــدم

  :معايا، الكتاب بيقول ، تخيلوا الموقف٢٧:١٢بصوا على نحميا . وبيعبدوا اهللا من أجل صنيعه بينهم
ــَد َتْدِشــيِن ُســوِر ُأوُرَشــِليَم َطَلُبــوا الالِويــ٢٧" ــَرٍح َوِعْن ــُنوا ِبَف ــْأُتوا ِبِهــْم ِإَلــى ُأوُرَشــِليَم، ِلَكــْي ُيَدش يَن ِمــْن َجِميــِع َأَمــاِكِنِهْم ِلَي

َبـــاِب َواْلِعيـــَدانِ  ـــُنوِج َوالر ـــاٍء ِبالص ـــيَن ِمـــَن الـــداِئَرِة َحـــْوَل ُأوُرَشـــِليَم، َوِمـــْن ِضـــَياِع ٢٨. َوِبَحْمـــٍد َوِغَن ـــو اْلُمَغن ـــاْجَتَمَع َبُن َف
، النُطو  ــــيَن َبَنــــْوا َألْنُفِســــِهْم ِضــــَياًعا َحــــْوَل ٢٩َفــــاِتياْلُمَغن َوِمــــْن َبْيــــِت اْلِجْلَجــــاِل، َوِمــــْن ُحُقــــوِل َجَبــــَع َوَعْزُمــــوَت، َألن

ـــْعَب َواَألْبـــَواَب َوالســـورَ ٣٠. ُأوُرَشـــِليمَ  ـــُروا الشـــوَن، َوَطهِويـــَر اْلَكَهَنـــُة َوالالَؤَســـاَء َيهُـــوَذا َعَلـــى َوَأْصـــَعْدُت رُ ٣١. َوَتَطه
ـاِديَن، َوَوَكَبـِت اْلَواِحـَدُة َيِميًنـا َعَلـى السـوِر َنْحـَو َبـاِب الـد . السـورِ  َوَســاَر ٣٢. ْمنِ َوَأَقْمـُت ِفـْرَقتَْيِن َعِظيَمتَـْيِن ِمـَن اْلَحم

َوِمـْن ٣٥َوَيُهوَذا َوَبْنَياِميُن َوَشـَمْعَيا َوِيْرِمَيـا، ٣٤الُم، َوَعَزْرَيا َوَعْزَرا َوَمشُ ٣٣َوَراَءُهْم ُهوَشْعَيا َوِنْصُف ُرَؤَساِء َيُهوَذا، 
َوإِْخَوتُـُه َشــَمْعَيا ٣٦آَســاَف، َبِنـي اْلَكَهَنــِة ِبـاَألْبَواِق َزَكِريــا ْبـُن ُيوَناثَــاَن ْبـِن َشــَمْعَيا ْبـِن َمتْنَيــا ْبـِن ِميَخاَيــا ْبـِن َزكــوَر ْبـِن 

. مْ ِجَلـَالُي َوَماَعـاُي َوَنثَْنِئيـُل َوَيهُـوَذا َوَحَنـاِني بِـآَالِت ِغَنـاِء َداُوَد َرُجـِل اِهللا، َوَعـْزَرا اْلَكاِتـُب َأَمـاَمهُ َوَعَزْرِئيـُل َوِمَلـَالُي وَ 
ِت َداُوَد، ِإَلـى َبـاِب َوِعْنَد َباِب اْلَعْيِن الِذي ُمقَـاَبَلُهْم َصـِعُدوا َعَلـى َدَرِج َمِديَنـِة َداُوَد ِعْنـَد َمْصـَعِد السـوِر، َفـْوَق َبْيـ٣٧

  . اْلَماِء َشْرًقا
اِديَن َوَكَبْت ُمَقاِبَلُهْم، َوَأَنـا َوَراَءَهـا، َوِنْصـُف الشـْعِب َعلَـى السـوِر ٣٨ اِنَيُة ِمَن اْلَحمَنـاِنيِر َواْلِفْرَقُة الثِمـْن ِعْنـِد ُبـْرِج الت

َراِيَم َوَفـْوَق اْلَبـاِب اْلَعِتيـِق َوَفـْوَق َبـاِب السـَمِك َوُبـْرِج َحَنْنِئيـَل َوُبـْرِج اْلِمَئـِة َوِمْن َفْوِق َباِب َأفْ ٣٩. ِإَلى السوِر اْلَعِريضِ 
ــْجنِ  ــْأِن، َوَوَقُفــوا ِفــي َبــاِب الس ــاِديَن ِفــي َبْيــِت اِهللا، َوَأَنــا َوِنْصــُف اْلــُوَالِة ٤٠. ِإَلــى َبــاِب الض َفَوَقــَف اْلِفْرَقتَــاِن ِمــَن اْلَحم

ــاَألْبَواِق، : َواْلَكَهَنــةُ ٤١ َمِعــي، ــا ِب ــاُي َوَزَكِريــا َوَحَنْنَي ــا َوَأْلُيوِعيَن ــاِميُن َوِميَخاَي ــاِقيُم َوَمْعِســَيا َوِمْنَي َوَمْعِســَيا َوَشــَمْعَيا ٤٢َأْلَي
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َوَذَبُحــوا ِفــي ذِلــَك اْلَيــْوِم ٤٣. َرْحَيــا اْلَوِكيــلُ َوَأْلَعــاَزاُر َوُعــزي َوَيُهوَحاَنــاُن َوَمْلِكيــا َوِعــيَالُم وَعــاَزُر، َوَغنــى اْلُمَغنــوَن َوِيزْ 
 .َوَفِرَح اَألْوَالُد َوالنَساُء َأْيًضا، َوُسِمَع َفَرُح ُأوُرَشِليَم َعْن ُبْعدٍ . َذَباِئَح َعِظيَمًة َوَفِرُحوا، َألن اَهللا َأْفَرَحُهْم َفَرًحا َعِظيًما

ــاٌس ٤٤ ــْوِم ُأَن ــَك اْلَي ــَل ِفــي ذِل ــوِل  َوَتَوك ــا ِمــْن ُحُق ــِل َواَألْعَشــاِر، ِلَيْجَمُعــوا ِفيَه ــاِئِع َواَألَواِئ َف ــى اْلَمَخــاِدِع ِلْلَخــَزاِئِن َوالر َعَل
ــِريَعِة ِلْلَكَهَنــِة َوالّالِويــيَن، َألن َيُهــوَذا َفــِرَح ِباْلَكَهَنــِة َوالالِويــيَن اْلــَواقِ  ِحَراَســَة ِإلِهِهــْم َحاِرِســيَن ٤٥ِفيَن اْلُمــُدِن َأْنِصــَبَة الش

َألنـُه ِفـي َأيـاِم َداُوَد َوآَسـاَف ُمْنـُذ ٤٦. َوَكاَن اْلُمَغنوَن َواْلَبواُبوَن َحَسَب َوِصيِة َداُوَد َوُسَلْيَماَن اْبِنـهِ . َوِحَراَسَة التْطِهيرِ 
َل َوَأيــاِم َنَحْمَيــا ُيــَؤدوَن َراِئيَل ِفــي َأيــاِم َزُربابــَوَكــاَن ُكــل ِإْســ٤٧. اْلَقــِديِم َكــاَن ُرُؤوُس ُمَغنــيَن َوِغَنــاُء َتْســِبيٍح َوَتْحِميــٍدِ هللاِ 

  ".الِويوَن ُيَقدُسوَن ِلَبِني َهاُرونَ َأْنِصَبَة اْلُمَغنيَن َواْلَبواِبيَن َأْمَر ُكل َيْوٍم ِفي َيْوِمِه، َوَكاُنوا ُيَقدُسوَن ِلالِوييَن، َوَكاَن ال
 

اســتمتعتوا بــانكم تســمعوني وأنــا بأحــاول أقــرأ شــوية مــن أكيــد دلــوقتي و  بتعــدوها دي عــادةً  اتفقــر ال أنــا أعتقــد ان 
حصـل هنـا هـو تدشـين ياللـي ب. فـ خليني ألخص لكم اللي احنا قريناه عشان إذا فاتكم حاجة منـه. األسامي دول

وا مع فـرقتين وكلهـم فـي مكـان واحـد وبيطلعـوا علـى نحميا ووالة تانيين اتجمع .اللي اتبنى حوالين اورشليم السور
وفــي مرحلـة مــا، كــانوا ماشـيين فــي اتجاهــات . السـور وبيلفــوا حـوالين المدينــة مــن علـى الســور وهمــا بيسـبحوا اهللا

مختلفــة وبعــد كــده نزلــوا وراحــوا وســط المدينــة فــي مكــان الهيكــل وكملــوا فتــرة التســبيح والعبــادة، هــي دي الصــورة 
  ه عن اجتماعنا مع بعض للعبادة الجماعية؟دطيب، النص ده بيعلمنا إيه النهار  .اللي شوفناها

   
، ده هـو اللـي نحتفـل بمجـد اهللاهـو عشـان الهـدف  :أوالً .. عايزكم تشوفوا الهدف من تجمعنا مع بعض �

احنــا بنحتفــل . بيحصـل لمــا الكنيسـة بتجتمــع مـع بعضــها للعبــادة ودي مـن الحاجــات اللـي مفيهــاش نقـاش
. الصورة توضح قدامنا الزم نحط نفسنا مكانهم في سـفر نحميـا فـي العهـد القـديم الً وعشان فع! بمجد اهللا

الزم نفتكــر انــه فــي اليــوم ده ان الهيكــل ماكــانش مجــرد المكــان اللــي بتروحــه عشــان تعبــد واألســبوع اللــي 
اللــي بيســكن فيــه  لكــن الهيكــل كــان المكــان... ع اللــي بعــدهو بعــده تــروح كنيســة تانيــة وكنيســة تالتــة األســب

فالمكــان اللــي الزم  فـــ لـو انــت عــايز تعبــد وتشـوف مجــد اهللا،. هنــاك كــان بيسـكن وســط شــعبه  .مجـد اهللا
، همـا بنـوه مـن تـاني عشـان هـو هـو أول حاجـة اتبنـت تـانيكـان الهيكـل عشان كده . تروحله هو الهيكل

ألمــم وكــل ا ،هيكــل حالتهــا ســيئةاألســوار حــوالين ال وقتهــا كانــت. كــان صــورة مجــد اهللا فــي العهــد القــديم
وا انــه فيـه إلــه قولـبيفـي حـين شــعب اهللا كـانوا  .بيعبـدوا آلهــة مختلفـة أو كـذا إلــهالوثنييـة اللـي بــره اورشـليم 
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لكن كل األمم الوثنيـة دول بصـوا جـوه المدينـة دي وشـافوا  –مخصص لعبادته  واحد بس وان الهيكل ده
تفتكــروا األمــم الوثنيــة فكــروا إلــه الشــعب ده . كــل حالتهــا ســيئةشــافوا األســوار اللــي حــوالين الهيو  ،الهيكــل

اللـي حصــل ان األمـم الوثنيــة . عامـل إزاي؟ فكـروا ان ده إلــه ضـعيف وان اهللا مـش واخــد بالـه مــن شـعبه
بيقــول انــه مــش بــس  ١فــي عــار كبيــر وزي مــا نحميــا  ، فبقــوابيســخروا مــنهم اللــي حــوالين اورشــليم كــانوا

نحميا عشان يقـود عمليـة بنـاء  أقامعشان كده اهللا . اهللا لكن كمان من مجد اهللاكانوا بيسخروا من شعب 
هنشـوف . ،  بصوا على بداية االصـحاح٤لنحميا اصحاح لكم اآليات، خلينا نروح  اقرأ يخلين. األسوار

 ، العــدد ده بيــتكلم عــن المعارضــة ١وعــدد  ٤بيقــول فــي نحميــا . الســخرية اللــي كــان بيعــاني منهــا الشــعب
ـــا َســـِمَع َســـْنَبلُط َأنَنـــا ١": العـــدد األول بيقـــول. ي قابلوهـــا وهـــي مســـتمرة فـــي أول تـــالت اصـــحاحاتاللـــ َوَلم

: َوَتَكلــَم َأَمــاَم ِإْخَوِتــِه َوَجــْيِش الســاِمَرِة َوَقــالَ ٢. آِخــُذوَن ِفــي ِبَنــاِء الســوِر َغِضــَب َواْغتَــاَظ َكِثيــًرا، َوَهــَزَأ ِبــاْلَيُهودِ 
ــَعَفاُء؟ َهــْل َيْتُرُكــوَنُهْم؟ َهــْل َيــْذَبُحوَن؟ َهــْل ُيْكِمُلــوَن ِفــي َيــْوٍم؟ َهــْل ُيْحُيــوَن اْلِحَجــاَرةَ َمــاَذا َيعْ « َمــُل اْلَيُهــوُد الض 

ــوِني ِبَجاِنِبــِه، َفَقــالَ ٣» ِمــْن ُكــَوِم التــَراِب َوِهــَي ُمْحَرَقــٌة؟ ــا اْلَعمَمــا َيْبُنوَنــُه ِإَذا َصــ«: َوَكــاَن ُطوِبي ِعَد َثْعَلــٌب ِإن
  ".»َفِإنُه َيْهِدُم ِحَجاَرَة َحاِئِطِهمِ 

  
تتهــد ا هــوطلــع تعلــب عليهــا  اســوار لكــن لــو بنوهــهم وطوبيــا بيقــول انهــم ممكــن يحــاولوا يبنــوا األبــي النــاس بتهــزأ

عملــوا كرســوا حيــاتهم وقلــوبهم إلعــادة بنــاء األســوار ولمــا جــه الوقــت انهــم يحتفلــوا بــاللي اهللا عملــه،  لكــنهم. تــاني
الكتـاب . إيه؟ مش بس دخلوا جوه المدينة لكنهم كمان اخدوا فريقين ووزعوهم على السـور ومشـيوا فـوق األسـوار

ان صــوت هتـافهم كــان مســموع مـن بعيــد وان األمـم الوثنيــة حــواليهم  ١٢المقـدس بيــذكر تـالت مــرات فــي نحميـا 
ليـه احنـا . اللـي اهللا وحـده قـدر يعملـه فـي وسـطيهم كانوا بيعلنوا العمـل. كانوا شايفين شعب اهللا بيحتفل بمجد اهللا

مش بنجتمع مع بعـض عشـان العبـادة الجماعيـة؟ السـبب الرئيسـي اللـي يخلينـا نجتمـع مـع بعـض عشـان العبـادة 
.. مجــده أمــر عظــيم ويســتاهل كــل احتفالتنــا. الجماعيــة هــو عشــان مجــد اهللا دي حاجــة تســتحق اننــا نحتفــل بيهــا

  . نشوف ده بيحصل بكذا طريقة مختلفة في النص اللي قدامنااحنا بنحتفل بمجد اهللا وب
  
، بنشــوف نحميــا بيأكــد ٢٧لمــا نــبص علــى عــدد . بشــخص اهللا لنــياســتمتاع عالعبــادة الجماعيــة هــي ، الً أو  -١

كـــل مـــا تالقيهـــا " فـــرح"والين كلمـــة حـــحـــط دايـــرة . علــى الفرحـــة واالســـتمتاع الموجـــودين فـــي الصـــورة اللـــي قـــدامنا
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ـــُنوا ِبَفـــَرٍح َطَلُبـــوا الال "بيقـــول  ٢٧د فـــي عـــد. مكتوبـــة ـــيَن ِمـــْن َجِميـــِع َأَمـــاِكِنِهْم ِلَيـــْأُتوا ِبِهـــْم ِإَلـــى ُأوُرَشـــِليَم، ِلَكـــْي ُيَدشِوي
بيــتكلم عــن الفــرقتين  ٣١وفــي عـدد . مــش بــس عشــان يدشـنوا المكــان ويحتفلــوا لكــن عشـان يحتفلــوا بفــرح ٍ"َوِبَحْمـد
ـاِدينَ "لكـن  انه مش بس أقام فـرقتين وبيقول وبيخـرج مـن الموضـوع األساسـي عشـان " ِفـْرَقَتْيِن َعِظيَمتَـْيِن ِمـَن اْلَحم

َوَذَبُحــوا ِفــي ٤٣"، بصــوا العــدد ده بيقــول إيــه، ٤٣وضــوع وصــل لذروتــه فــي عــدد ميــتكلم عــن روعــة االحتفــال وال
َوَفِرَح اَألْوَالُد َوالنَسـاُء َأْيًضـا، َوُسـِمَع َفـَرُح ُأوُرَشـِليَم . َفَرًحا َعِظيًماذِلَك اْلَيْوِم َذَباِئَح َعِظيَمًة َوَفِرُحوا، َألن اَهللا َأْفَرَحُهْم 

علنـــي كـــل جملـــة فـــي اآليـــة دي بتـــتكلم عـــن الفـــرح اللـــي كـــانوا بيختبـــروه فـــي الموقـــف وده اســـتمتاع " .َعـــْن ُبْعـــدٍ 
  .بشخص اهللا

  
ي فترات عبادة وتسيبح كتير مـن النـاس اللـي أنا سمعت ف ..لألسف األمر ده بيفوت علينا في أوقات كتيرلكن 

الموضـــوع مـــش متعلـــق : "بتقـــود الفتـــرات دي بتقـــول وهـــي بتـــدعو النـــاس انهـــا تعبـــد اهللا، بيقولـــوا للنـــاس كـــالم زي
. يبصوا لنا بطريقة معينة كده وكأنهم بيقولـوا مـاتتوقعش انـك تسـتمتع النهـاردهو " الهدفانت النهارده مش .. بيك

لكــن بشــكل . ةجايــاللــي  الحلقــةهــدف مــن الموضــوع بشــكٍل مــا وهنــبص علــى الجزئيــة دي هــو فعــال مــش احنــا ال
واوعـــوا . تـــاني احنـــا الهـــدف مـــن العبـــادة الجماعيـــة ألن ده احتفالنـــا بمجـــد اهللا، الن احنـــا بنســـتمتع بشـــخص اهللا

اهللا بيلتقــوا ألنــه فــي العبــادة الجماعيــة فرحنــا ومجــد . يفـوتكم جمــال وروعــة العبــادة حســب مــا مكتــوب فــي الكتــاب
، بنختبـر فـرح معـين مـاينفعش نقارنـه بـأي حاجـة تانيـة موجـودة فـي لمـا بنعبـد اهللا مـع بعـض. ويتقابلوا مع بعض

  .علنيفيه فرح عظيم وعبادة كتابية، ألننا بنحتفل بشخص اهللا بشكل . العالم
  
ممكـن تخطـط . يتـذكر كتيـران الشـكر ب شـوفبن. على اللي عمله فـي حياتنـا عالنيةبنشكر اهللا ، احنا اثانيً  -٢

وفـي عـدد . ودي أول مـرة" بــ حمـد"بعـد مـا قـال انهـم دشـنوا بفـرح، بيقـول كمـان  ٢٧فـي عـدد تحت المواقف دي 
ــاِدينَ "فــرقتين مكــونين مــن إيــه؟  .."َوَأَقْمــُت ِفــْرَقتَْيِن َعِظيَمتَــْينِ "  بيقــول ٣١ وفــي عــدد ". ِفــْرَقَتْيِن َعِظيَمتَــْيِن ِمــَن اْلَحم
ِفـي َأيـاِم َداُوَد "بيقـول،  ٤٦وفـي اخـر عـدد . تاني ان الفـرقتين دول بيحمـدوا وبيأكـد تـاني علـى الشـكر بيقول ٤٠

 ده شـكر وحمـد علنـي مـن أجـل كـل اللـي عملـه" .َوآَساَف ُمْنُذ اْلَقِديِم َكاَن ُرُؤوُس ُمَغنيَن َوِغَناُء َتْسـِبيٍح َوَتْحِميـٍدِ هللاِ 
  . معاهم اهللا
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انـه الكـالم يزهـق لمـا يـتكلم عـن بيحسوا  مانا عارف ان كتير منك، ١٢اللي قدامنا ده في نحميا  لما تقروا الكالم
عـايز نفكـر يـاترى ايـه السـبب . يـه لزمـة المعلومـات دي كلهـا وده سـؤال وجيـه جـداإروا وتفكـ ـباب كذا وبـاب كذاـ

وعشــان نجــاوب . ولهــااللــي يخلــي نحميــا يخــرج مــن اســاس الموضــوع عشــان يــتكلم عــن االبــراج اللــي همــا راح
اول لمـا  . ١٣وعـدد  ٢نحميـا اصـحاح عـايزكم تشـوفوا الصـورة الرائعـة دي، . ٢نحميا  ـالسؤال ده تعالوا نرجع ل

يقـول لحـد علـى  في ليلة فـي الخفـاء وكـان بيسـتطلع الظـروف لكـن مـن غيـر مـاطلع نحميا راح لمدينة اورشليم، 
  .خطته وكان بيروح من باب للتاني

َأَنـا َوِرَجــاٌل َقِليلُـوَن َمِعــي، َوَلـْم ُأْخِبــْر َأَحـًدا ِبَمــا  الً ثُـم ُقْمــُت َلـيْ ١٢. َلـى ُأوُرَشــِليَم َوُكْنـُت ُهَنــاَك َثَالثَـَة َأيــامٍ َفِجْئـُت إِ ١١"
َوَخَرْجـُت ِمـْن ١٣. ي ُكْنـُت َراِكَبَهـاَوَلـْم َيُكـْن َمِعـي َبِهيَمـٌة ِإال اْلَبِهيَمـُة الِتـ. َجَعَلُه ِإلِهي ِفي َقْلِبي َألْعَمَلُه ِفـي ُأوُرَشـِليمَ 

َهــا الِتــي َأَمــاَم َعــْيِن التنــيِن ِإَلــى َبــاِب الــدْمِن، َوِصــْرُت َأَتَفــرُس ِفــي َأْســَواِر ُأوُرَشــِليَم اْلُمْنَهِدَمــِة َوَأْبَوابِ  الً َبــاِب اْلــَواِدي َلــيْ 
َلــــى ِبْرَكــــِة اْلَمِلــــِك، َوَلــــْم َيُكــــْن َمَكــــاٌن ِلُعُبــــوِر اْلَبِهيَمــــِة الِتــــي َتْحِتــــي َوَعَبــــْرُت ِإَلــــى َبــــاِب اْلَعــــْينِ ١٤. َأَكَلْتَهــــا النــــارُ  . َوإِ

  ".َوُكْنُت َأَتَفرُس ِفي السوِر، ثُم ُعْدُت َفَدَخْلُت ِمْن َباِب اْلَواِدي َراِجًعا الً َفَصِعْدُت ِفي اْلَواِدي َليْ ١٥
  

تحــس ان ده منظــر  ...والــدنيا ليــل وانــت عمــال تتفــرج علــى االســوارتخيلــوا المشــهد معايــا، اعتبــر نفســك نحميــا 
 وبعــدها بعشــر اصــحاحات .مــش القــي غيــر حطــاممكــان تروحــه تالقــي االســوار منهدمــة،  كئيــب جــدا ان كــل

االســوار المنهدمــة دي وتــروح تــبص علــى كــل جــزء منهــا، وتقعــد تفكــر وتقــارن كــان  ءبتحتفــل ببنــاتالقــي نفســك 
مــش دي حاجــة  .فتشــكر ربنــا مــن اجــل صــنيعه كــده وشــكلها بقــى عامــل ازاي دلــوقتي شــكلها عامــل ازاي قبــل

مــور واجهناهــا فــي أس وخيبــة االمــل ونــبص علــى أرائعــة اننــا نــبص علــى اوقــات فــي حياتنــا كانــت مليانــة باليــ
فـي  مانـة اهللاأنبص على كـل الحاجـات دي ونشـوف  لكن، بيها زاي ممكن نعدي إحياتنا ماكناش حتى عارفين 

جـل اللـي عملـه أشـكرنا عالنيـة هللا مـن  محلـى حاجـة هـي اننـا نكـون قـادرين نقـدأو  .الظروف اللي عدينا بيهـا كل
كمـان لمـا تبصـوا  .يه نعمتك ورحمتك نقلت كل واحد فينا النهاردهإد أننسى  مرنا مايا رب ساعدنا اننا عُ  .معانا

كـدين انـه هييجـي اليـوم أوادي عميق، خلـيكم مت وتحسوا انكم غرقانين في على التجارب اللي بتواجهوها النهارده
مانـــة اهللا عبـــرت بـــيكم فـــي وســـط كـــل الصـــعاب أيـــه إاللـــي هترجعـــوا تبصـــوا فيـــه علـــى النهـــارده وتتكلمـــوا عـــن اد 

دي هتبقـى صـورة رائعـة،  .اهللا مـن تـاني فـي حيـاتكموهتكونوا ساعتها واقفين بتلفوا وتحتفلوا باالسـوار اللـي بناهـا 
  .جل كل اللي عمله، عشان كده العبادة الجماعية هي احتفال بمجد اهللاأمن  شكر وحمد علني هللا
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اول حاجـــة كانـــت اننـــا  ...تـــاني حاجـــة وهـــي مـــن الحاجـــات اللـــي مفيهـــاش نقـــاش فـــي العبـــادة الجماعيـــة �

لمـا تقـروا الـنص اللـي قـدامنا  .فـي االمـر ده كشـعب اهللا بنشاركوتاني حاجة هي اننا بنحتفل بمجـد اهللا 
كـل النـاس متجمعـة  ...فيه نـاس بتشـارك فـي االمـر ده، بتشـارك فـي التجمـع الضـخم دهتالقوا انه ا ده ه

   .مع بعض
  
أشـكال مـن العبـادة بونقارنهـا  ١٢قبل ما نتعمـق فـي الجزئيـة دي عـايز ناخـد الصـورة اللـي شـفناها فـي نحميـا  -

عــايزكم . ١٢وجــودة فــي نحميــا ممكــن نقــع فيهــا مــش م لمخــاطر ومشــاكهــنالحظ انــه فيــه . الجماعيــة المعاصــرة
  .ممكن نقع فيهم في عبادتنا النهارده خطرينتفكروا في مشكلتين أو 

  
 فــي، ا؟ طبًعــ١٢أفــراد أو أشــخاص مــذكورين فــي نحميــا كــان فــي  هــل. فــردياالتجــاه الالخطــر األول هــو  -١

بيتجمعـوا مـع بعـض  بنشـوف همـا إزاي فيـه أفـراد موجـودين هنـاك واحنـا. ص أساميهمواحنا مش قادرين ننطق نُ 
واحنـا بنفتقـد األمـر . كلهـم بيشـاركوا مـع بعـض فـي احتفـال واحـد موحـد. ١٢فـ بنشوف صورة المجتمع في نحميـا

تفتكــروا كــام مــرة ســمعنا واحــد بيقــود التســبيح أو قســيس . فــي كنايســنا أوســواء فــي ثقافتنــا اللــي بتــدعو للتفــرد  ده
بترنموا الترنيمة الجايه أو واحنا بنصلي الصالة الجايـه تخيـل أو  في الدقايق اللي جايه وانتوا: "بيقول حاجة زي

اعتبــر الشــخص اللــي . اعــزل نفســك وقّضــي وقــت مــع اهللا. اعتبــر نفســك انــت بــس واهللا الموجــودين مــع بعــض
تفتكـر ده ممكـن يخلـي الشـخص اللـي جنبـك !"  عشان تركز فيه بـس مـع اهللاده وقت . الً جنبك مش موجود أص

، وانــك تتظــاهر وكأنــه مــش ك انــك تتجاهــل حقيقــة وجــودهلــ يتقــال بإيــه يعنــي لمــا وض يحــسيحــس بإيــه؟ المفــر 
 دي حاجــة ليهــاو " الفرديــة الصــالة"ده بيتســمى . خصــيةبينــك وبــين اهللا فقــط، ده وقــت صــالة ش موجــود؟ ده وقــت

فـراد مـش بـس تجمـع أل ان اجتماعنـالكـن احنـا محتـاجين نفتكـر  .انـت وهـو بـس ا، انك تقضي وقت مع اهللاوقته
تظـــاهر ان الشـــخص اللـــي جنبـــي مـــش امـــاينفعش . عشـــان يتعبـــدوا، لكننـــا مجتمـــع مـــؤمنين، احنـــا وحـــدة واحـــدة

، اأمــر مهــم جــدً ده . احنــا موجــودين مــع بعــض هنــا لســبب ومــاينفعش نتجاهــل بعــض، الزم نقــدر بعــض. موجــود
 انـه اي حـد ييجـي ويتعبـد مـا اسهل جـدً  ،الفكرة انه في كنيسة كبيرة زي كنيستنا... في مكان زي كنيستنا بالذات

ولـو هـو ده اللـي بيحصـل فـي عبادتنـا يبقـى كـده احنـا مـش عـارفين . بيننا من غير مـايتعرف علـى أي حـد تـاني
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ألنـه كـده احنـا بنتجاهـل بعـض . ومش قادرين ننفذ المعنى الحقيقي من العبـادة الجماعيـة زي مـا الكتـاب بيعلمنـا
  !!!التفرديعشان كده الزم ناخد بالنا من االتجاه 

  
ان العبــادة هــي نشــاط  ١٢زي مــا هــو واضــح فــي نحميــا اصــحاح . اتجــاه المتفــرجتــاني خطــر هنقابلــه هــو  -٢

معمـول انـه يكـون فيـه الكنيسـة  تصـميم... والكالم ده متوجه لينا النهارده. بنشارك فيه مش رياضة بنتفرج عليها
لكـن مـش هـي دي الصـورة الكتابيـة  .بنعبـد بالشـكل ده بقينا ، بالتاليتركيز على المنبر والناس اللي على المنبر
مـع بعـض  عاحنـا مـش بنتجمـ.. مـش هـو ده جـوهر العبـادة الكتابيـة .للعبادة اننا قاعدين نتفـرج كأنـه مـاتش كـورة

عشـان كـده بنـرنم مـع . عشان نتفرج على العبادة، احنـا بنتجمـع مـع بعـض عشـان نشـارك مـع بعـض فـي العبـادة
فــي كمــان بعــض، بنقــرأ الكلمــة مــع بعــض وبنصــلي مــع بعــض وبنشــترك مــع بعــض بعــض وبنــدرس الكتــاب مــع 

المتفـــرجين . احنـــا بنعمـــل الحاجـــات دي مــع بعـــض عشـــان احنـــا جماعـــة مــؤمنين، احنـــا مـــش متفـــرجين. التنــاول
عـدد . األمم الوثنية اللي حـوالين اورشـليم، دول بـس اللـي كـانوا متفـرجين هم ١٢وحيدين الموجودين في نحميا ال

  .قول انه النساء واألطفال، كل الناس اشتركت في األمر ده مع بعضبي ٤٣
  
لكــن إزاي نعمــل كــده فــي ظــل ثقافــة التفــرد واتجــاه المتفــرج اللــي بــاين . عشــان كــده الزم نتجنــب األمــرين دول -

كـذا األمر ده؟ عشان نعمل كده الزم نفتكر العبادة الجماعيـة مـن  ب؟ إزاي ممكن نتجنتصميم كنايسناحتى في 

  . اتجاه
  
هنــا عايزنــا نبتــدي نشــوف إزاي صــورة العبــادة . فــي العبــادة الجماعيــةنشــجع بعــض ان احنــا أول حاجــة،  -١

ان  ١٢زي مـا هـو واضـح فـي نحميـا . نشـجع بعـضماشية مع العهد الجديـد فـي اننـا  الجماعية في العهد القديم
 الحلقــةهنــتكلم عــن النقطــة دي أكتــر . الهــدفبمجــد اهللا واحنــا شــوفنا األمــر ده لمــا عرفنــا ان اهللا هــو ده احتفــال 

تتخيل انك جزء من األمر ده؟ هل تفتكر ان ده هيكون بيقوي ويشـجع إيمانـك انـك تكـون  هل.. لكن. ةجايلي ال
كـــانوا ماشـــيين مـــع بعـــض، متشـــجعين بـــبعض وهمـــا . امشـــارك فـــي األمـــر ده؟ ســـؤال مـــش محتـــاج إلجابـــة طبًعـــ

خلينــي أوريكــم . بــالظبط اللــي بيركــز عليــه العهــد الجديــد فــي العبــادة وهــو ده. بيشــاركوا فــي االحتفــال مــع بعــض
الكتـــاب : ١٩وعـــدد  ٥وخلينـــا نـــروح لــــ أفســـس اصـــحاح  ١٢خلـــيكم معلمـــين كتـــبكم المقدســـة علـــى نحميـــا : مثـــل
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مـن أوضـح الوصـايا بخصـوص  إن ديأعتقـد . القدس بيعمل إيه في حياتنـا بيكلمنا عن االمتالء بالروح والروح
اســمعوا بيقــول إيــه فــي أفســس . ة الجماعيــة ومــش مشــروطة بعــدد معــين مــن النــاس أو بمكــان معــينشــكل العبــاد

١٩:٥:  
َشـاِكِريَن ُكـل ِحـيٍن  .ْم ِللـرب ُمَكلِميَن َبْعُضُكْم َبْعضًا ِبَمَزاِميَر َوَتَساِبيَح َوَأَغاِني ُروِحيٍة، ُمَتَرنِميَن َوُمـَرتِليَن ِفـي ُقلُـوِبكُ "

  ."ُكل َشْيٍء ِفي اْسِم َربَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، ِللِه َواآلِب  َعَلى
  

نفعش تعملــوا كــده وانتــوا فــي مــاي ."ُمَكلِمــيَن َبْعُضــُكْم َبْعضــًا ِبَمَزاِميــَر َوَتَســاِبيَح َوَأَغــاِني ُروِحيــةٍ "ســمعتوا بيقــول إيــه؟ 
ت لوحدك، في الحقيقـة أنـا بـأحس بأمـان أكتـر وأنـا انت ممكن ترنم وان. عزلة، ماينفعش تعمل كده وانت لوحدك

احنــا بــنكلم بعــض . وأنــا لوحــدي ١٩و ١٨عــدد  ٥بــأطيع اللــي بيتقــال فــي أفســس  كــده مــشبــأرنم لوحــدي، لكــن 
بنـرنم سـواء كـان بيقودنـا فريـق تسـبيح أو  عشان كده. بعض في فترات العبادةلوهو ده السبب اللي عشانه بنرنم 

وحتـى كتيـر مـن التـرانيم . بعض عشـان نشـجع بعـضلـاحنـا بنـرنم . نفسه هـو الهـدفاحد عشان الترنيم شخص و 
نرنمهــا ب بــالليمقارنــة  ،اللــي بنقولهــا وفكــروا حتــى فــي التــرانيم التقليديــة اللــي بنقولهــا، كلهــا تــرانيم بنرنمهــا لــبعض

 أجــل قــوة اســمه، و ي تــرانيم بتقولنــا نعبــد يســوع مــنفــ. ٥وهــي دي الصــورة الكتابيــة اللــي قــدامنا فــي أفســس . هللا
 كتيـرة مـش موجهـه هللا لكنهـا تـرانيم وتـرانيم تانيـة. اهللا ي ترنيمة بنرنمها لـبعض عشـان نتـوجد" توجوه"ترنيمة مثال 

دي ضــرورة كتابيــة اننــا . وبهــاءه ودي حاجــة كتابيــة الزم نعملهــابنشــجع بيهــا بعــض عشــان نعبــد اهللا بكــل مجــده 
  .ونشجع بعض في عبادتنا في مسيحيتنا اننا نرنم لبعض ونتكلم لبعض

  
وبنشـوف فـي االصــحاح ... بعــد شـوية فـي السلسـلة بتاعتنــا ١٤رسـالة كورنثــوس األولـى واصـحاح  هنـبص علـى

أهمية اننا نتكلم عن صالح اهللا ونـرنم عـن صـالح اهللا واننـا نكـون فـي روح الجماعـة  ده بولس  وهو بيأكد على
انتــوا . ١٤فــي كورنثــوس األولــى  ١٦عــدد اللــي بيقولــه ده  وهــو بنتفــق علــى األمــر ده  ونقــول آمــين مــع بعــض

تجيلـي ا هـفيـه نـاس بعـد كـده . ؟ ده أمـر كتـابي"آمـين"عارفين انه أمر كتـابي اننـا نهتـف فـي فتـرة العبـادة ونقـول 
سـاعتها هـأقولكم يبقـى انـت كـده مـش بتطيـع لـو  "..أنا كنت عايز أقول آمين لكني ماكانش ليا مـزاج" لي وتقول

الوعــد ده والحقيقــة دي اننــا لمــا نــرنم أو نــتكلم نقــول  .دي حاجــة بتــرن جوايــا .ألن ده أمــر كتــابي مــاقولتش آمــين
فـي بــاقي دراســتنا للسلســلة دي وبعــد مـا نخلــص، انتــوا ليكــوا الحريــة انكــم  .أنــا عــايزكم تتحــرروا النهــارده... آمـين
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تكســف انــك تماتخــافش أو  نتعبــدلمــا نيجــي نجتمــع مــع بعــض عشــان . تســيبوا نفســكم وتتحــرروا فــي فتــرة العبــادة
أنـا أصـدق اننـا محتـاجين نـتعلم كتيـر فـي الجزئيـة دي مـن إخواتنـا وأخواتنـا . تقول آمين لما تكـون محتـاج تقولهـا

  .مع بعض في العبادة احنا محتاجين نشارك كشعب اهللا. وعاداتهم في العبادةفارقة األ
  
لمــا . بنعبــر عــن وحــدتنالعبــادة الجماعيــة احنــا أول حاجــة كانــت اننــا نشــجع بعــض وتــاني حاجــة انــه فــي ا -٢

ــــة نــــاس م. هنالقــــي انــــه فــــي تجديــــد وتغييــــر فــــي األمــــر ١٢نرجــــع لنحميــــا  ختلفــــة وفــــرق مختلفــــة، آالت مختلف
أهم كلمة هنا هـي اننـا بــ نعبـر عـن وحـدتنا . كان فيه اختالف لكن كلهم اتوحدوا...، كل حاجة مختلفةمستخدمة

خــر عشــرين فــي آ صــدق اننــا مفتقــدين األمــر ده بالــذاتمأنــا  .لكلمــة المفتاحيــةهــي دي ا. فــي العبــادة الجماعيــة
وبـــدل مـــا نـــبص للعبـــادة علـــى انهـــا وســـيلة نعبـــر بيهـــا عـــن وحـــدتنا، نســـينا انـــه الهـــدف . ســـنة فـــي كنـــايس كتيـــرة

 فبـدل كـده، ابتـدينا نـبص. العبـادة بالموسـيقىاألساسي منهـا وانهـا ُصـممت عشـان يكـون فيـه وحـدة بينـا، خاصـًة 
ولما بنعمل كده المشـكلة اللـي بتحصـل هـي انـه كـل . على التسبيح والموسيقى على انهم الحاجات اللي بتوحدنا

والنــاس بتبتــدى . فبالتــالي بنّتفــرق واحــد ليــه طريقــة وليــه أســلوب ولمــا نتجمــع بنالقــى ان الموســيقى مــش بتوحــدنا
بصوا على العشـرين سـنة األخيـرة بتالقـوا انـه لما ت...تشتكي من الطريقة دي أو األسلوب ده أو من الترنيمة دي

بســـبب التســـبيح اللـــي فيـــه ... مـــا بيـــنهم وبعـــد كـــده انقســـموا، اتفرقـــوا بســـبب الموضـــوع ده خـــانقوااتكنـــايس كتيـــرة 
  . اودي حاجة خطيرة جدً . الموسيقى

  
. وحـدنا كلنـاخلونا نرجـع خطـوة لـورا وخلـوني أسـألكم إيـه اللـي بيوحـدنا؟ عمـل المسـيح علـى الصـليب هـو اللـي بي

 ١: ٨فــي نحميــا . حتــى قبــل مــا المســيح ييجــي ٨وهــي دي الصــورة الموجــودة هنــا قــدامنا فــي نحميــا اصــحاح 
اللــي بيوحــدنا . يــر عــن وحــدتهم حــوالين كلمــة اهللاهــو تعب ١٢وبعــدها اصــحاح . كانــت الكلمــة هــي اللــي بتوحــدهم

فلــو احنــا بنحــاول نخلــي الموســيقى تعمــل  .الخــالص اللــي اهللا إداهولنــا مــن خــالل كلمتــههنــا فــي المكــان ده هــو 
الـدور اللـي االنجيـل والبشـارة المفـروض همــا اللـي يعملـوه، يبقـى سـاعتها احنــا مـش فـاهمين الغـرض مـن العبــادة 

احنــا ممكــن نقضــي وقــت مــالهوش نهايــة واحنــا بنتجــادل عــن األســاليب والطــرق المختلفــة لكــن الزم . الجماعيــة
ألمور دي فـ احنـا بنـدمر الهـدف الرئيسـي اللـي اهللا بيجمعنـا بسـببه للعبـادة وهـو في اندرك انه لما نبتدي نتناقش 

أنـا مـش بـأقول انـه مفـيش اختالفـات . اوده أمـر خطيـر جـدً . اننا نعبر عن الوحدة اللي لينا بسبب مـوت المسـيح
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بــادة نقــوم ي أي عنخلــيوحــدنا و لكــن بــأقول اننــا نخلــي المســيح هــو اللــي .. واحــد بيفّضــل إيــهفــي األســاليب وكــل 
أنــا مقتنــع اننــا لــو كنــا شــغوفين تجــاه تــأثير العــالم بمجــد المســيح بــنفس درجــة . بيهــا تكــون تعبيــر عــن وحــدتنا دي

مجموعــات النــاس فــي  شــغفنا بـــأنهي ترنيمــة أو أســلوب موجــود قــدامنا علــى المنبــر، ســاعتها هنقــدر نوصــل لكــل
فـاهمين أنـا أقصـد . ه وخللي عبادتنا تعبر عـن وحـدتناعلى اللي بيوحدنا وعلى كلمتخلينا نركز . عالمنا النهارده

  إيه؟
  
وهـو انـه تالـت أمـر  ، والموضـوع هنـا بقـى مشـوق اكتـرشجع بعض وبنعبر عن وحـدتنا وتالـت حاجـةاحنا بن -٣

عـايزكم تالحظـوا انـه فـي تـالت مـرات مختلفـة فـي الـنص . على مر التـاريخ نكون سبب استمرارية الكنيسةاننا 
بيتكلم عن أسامي بعض األشـخاص  ١٢في نحميا  ٣٦بصوا على عدد . إشارة لداود والماضيفيه  اللي قدامنا

ِحَراَسـَة ِإلِهِهـْم َوِحَراَسـَة حارسـين "بيقـول،  ٤٥وبعـد كـده فـي عـدد ". ِبـآَالِت ِغَنـاِء َداُوَد َرُجـِل اهللاِ  "وبعد كـده بيقـول 
َألنـُه ٤٦"بيقـول  ٤٦وتالـت مـرة فـي عـدد " .َب َوِصـيِة َداُوَد َوُسـَلْيَماَن اْبنِـهِ َوَكـاَن اْلُمَغنـوَن َواْلَبواُبـوَن َحَسـ. التْطِهيـرِ 

خـدوا بـالكم كـويس انـه فـي تـالت " .ِفي َأياِم َداُوَد َوآَساَف ُمْنُذ اْلَقِديِم َكاَن ُرُؤوُس ُمَغنيَن َوِغَنـاُء َتْسـِبيٍح َوَتْحِميـٍدِ هللاِ 
 ٥٠٠إلزاي عبـادتهم اتشـكلت واتـأثرت بـاللي عملـه داود قـبلهم بــبيشـيروا  ١٢مرات مختلفـة  فـي نحميـا اصـحاح 

  . سنة
  

سـنة، داود عمـل كـده وده بيـأثرعلى الطريقـة  ٥٠٠بــ يبتـتكلم عـن قبـل الفتـرة د ٢٥األولى اصحاح  أخبار األيام
اللـي بيعبـدوا اهللا  الناسانهم بيتبعوا التاريخ وماشيين في نفس خط  الناس دي أدركت. اللي بيتعبدوا بيها دلوقتي

أنـا عـارف ان دلـوقتي فيــه . تقـدير واحتـرام للطريقـة اللــي بيعبـدوا بيهـا اهللا فـي الوقـت دهكـان سـاعتها فيـه . العلّـي
بالــذات فــي موضــوع الهيكــل واألمــور المتعلقــة  ١٢زي الصــورة الموجــودة فــي نحميــا  فــروق كبيــرة بيننــا النهــارده

احنـا محتـاجين نفتكـر اننـا . ده، أنـا أصـدق انـه الكـالم متوجـه لينـا النهـاردهلكن بـرغم كـ. بالعبادة في العهد القديم
الزم ناخـد بالنـا انـه . االكرام والمجد ويقدموا لهماشيين في ُخطى ناس كتير لمدة آالف السنين كانوا بيعبدوا اهللا 

حتـرام نـتخلص مـن كـل دم امش بس يبقى عندنا الرغبة اننا نكون مختلفـين فينتهـى بينـا الحـال انـه بغشـاوة أو بعـ
أنا مـش بـأقول اننـا محتـاجين نرجـع لـنفس . كل المتعبدين اللي سبقونا وكأن اللي كانوا بيعملوه مش مهمعادات 

 م الطريقـة اللـي أجـدادنالكـن أنـا بـأقول اننـا محتـاجين نحتـرم ونكـرّ  ،سـنة ٥٠٠شكل العبادة اللي كان موجود من 
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وخدوا بالكم الزم كمـان نفتكـر ان الطريقـة ! م دهالزم نحترم ونكرّ . في القديمكانوا بيتعبدوا بيها وبيكرموا بيها اهللا 
انتوا مدركين ان الطريقـة اللـي بنتعبـد بيهـا النهـارده بـتعلم . اللي بنعبد بيها النهارده هتأثر على أجيال كتيرة جايه

  . الً ى عبادة اهللا أصاألجيال اللي جايه بعدنا عن معن
  

جي اليوم اللي يرجعوا يبصوا فيه على التسبيح كان عامـل إزاي النهـارده فـي كنيسـتنا،  بنصلي انه لما يييا رب، 
ورهبـة لكـالم اهللا وفـرح عميـق وراسـخ فـي شـخص اهللا فيقـدروا يقولـوا احنـا  بنصلي انهم يشوفوا احتـرام وخشـوع هللا

فـي كنيسـة بيحصـل فتدرك ان الموضوع مش موضوع إيه اللـي . وهي دي الصورة هنا. عايزين نعبد بالشكل ده
فــي الــرب يســاعدنا .. نــاس ســبقونا ونــاس هتيجــي بعــدنالكــن احنــا جــزء مــن خــط طويــل و ... مــا مــرة فــي األســبوع

يـنفعش نقلـل مـن شـأن العبـادة فـي الكنيسـة ألن مـش احنـا الهـدف مـن  وهو ده السبب اللي عشـانه مـااألمر ده، 
  . ر التاريخعببنمثل استمرارية الكنيسة ده احنا عشان ك. الموضوع لكنه متعلق بأجيال كتير هتتبعنا بعد كده

  
هـي صـورة  حـوالين األسـوار صـورة مشـيهم.  بنشترك مـع بعـض فـي الحـرب الروحيـة، هي اننـا اخر حاجة -٤

 معينــةأرض يمشــوا فــي شــعبه  يوصــيتالقــي انــه فــي أمــاكن مختلفــة اهللا لمــا تــبص علــى العهــد القــديم، . رائعــة
فـي . األرض دي ليـك باإليمـان. مشى في أرض الموعدابراهيم كان بي ١٣ح تكوين اصحافي . عشان يمتلكوها

هم بيمشوا حـوالين األسـوار  وهنا في نحميا. رض اللي ليه باإليمانفي األ يشوع االصحاح األول، يشوع بيمشي
اهللا رد نفوســهم وخـــرجهم مــن الســبي وان اهللا أعطــاهم األرض دي عشــان يمجـــدوا إزاي ودي صــورة بتعبــر عــن 

. ن األرض دي ِملـك شـعب اهللاإ ،دي صورة الحرب الروحيـة، صـورة النصـرة علـى العـدو. بيعلنوا دهه وهما اسم
خلينـــي أوريكـــم قصـــة تانيـــة فـــي أخبـــار األيـــام التـــاني . واحـــد عـــن الحـــرب الروحيـــة فـــي العبـــادةده مـــش موقـــف 

غيـر مـا ياخـدوا بـالهم  أنا أخمن ان كتير مننا أو يمكن أغلبنا عـدوا علـى القصـة ممكـن حتـى مـن. ٢٠اصحاح 
 فاط وهـو بيقـودشـعـن واحـد اسـمه يهو الـنص بيـتكلم : ١٨بدايـة مـن عـدد  ٢٠أخبار األيام التاني اصحاح . منها

هللا انهــم هينتصــروا فــي شــعب اهللا لعمــون ومــوآب عشــان يحــاربوا العمــونيين والمــوآبيين وجــالهم كلمــة مــن أنبيــاء ا
  :١٨د ما جاتلهم الكلمة دي في عدد المعركة، عايزكم تشوفوا هما هيعملوا إيه بع
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َفَقــاَم ١٩. ِللــرب َفَخــر َيُهوَشــاَفاُط ِلَوْجِهــِه َعَلــى اَألْرِض، َوُكــل َيُهــوَذا َوُســكاُن ُأوُرَشــِليَم َســَقُطوا َأَمــاَم الــرب ُســُجوًدا ١٨"
ـــُروا ٢٠ .ِلُيَســـبُحوا الـــرب ِإلـــَه ِإْســـَراِئيَل ِبَصـــْوٍت َعِظـــيٍم ِجـــداالالِويـــوَن ِمـــْن َبِنـــي اْلَقَهـــاِتييَن َوِمـــْن َبِنـــي اْلُقـــوَرِحييَن  َوَبك

يِة َتُقوعَ  اَن ُأوُرَشـِليَم، آِمُنـوا «: َوِعْنَد ُخُروِجِهْم َوَقَف َيُهوَشـاَفاُط َوَقـالَ . َصَباًحا َوَخَرُجوا ِإَلى َبراْسـَمُعوا َيـا َيهُـوَذا َوُسـك
ــا اْسَتَشـــاَر الشـــْعَب َأَقــاَم ُمَغنـــيَن ِللـــرب َوُمَســبِحيَن ِفـــي ِزيَنـــٍة ٢١. »آِمُنــوا ِبَأْنِبَياِئـــِه َفُتْفِلُحـــوا. َفتَـــْأَمُنواِبــالرب ِإلِهُكـــْم  َوَلم

ِديَن َوَقاِئِلينَ  َسٍة ِعْنَد ُخُروِجِهْم َأَماَم اْلُمَتَجرِإَلى األََبِد رَ «: ُمَقد َألن بْحَمَتهُ اْحَمُدوا الر«."  
  

بيبعــت مــين ... مقدمــةلليبعــت فــرق ـ ويهوشــافاط بــشــايفين إيــه اللــي بيحصــل هنــا؟ همــا خــارجين عشــان يحــاربوا 
بيبعـت ! سـبحينبقى في المقدمة دي؟ مش اللي بيقودوا المركبات وال اللي بسيوف، لكن بيبعت مين؟ بيبعـت المُ 

هـي دي . مون وبنـي مـوآب بـالمرنمينعتصر على بني ينا يهوشافاط ه. سبحين والمرنمين للخطوط األماميةالمُ 
كـانوا بيرنمــوا وبيعلنــوا بهــاء اهللا ومجــده . واهللا أســقط أعــدائهم ،فخرجـوا وســبحوا. بـالظبط الصــورة الموجــودة قــدامنا

لـو انـت بتخــدم فـي فريـق تـرنيم، عــايز . تصـر بفريــق تـرنيمنان الواحـد ي ادي صـورة مذهلــة جـدً . وجاللـه ونصـرته
انت بترنم بالنصرة اللي لينـا واحنـا بنتلمـذ جميـع األمـم وانـت فـي خطـوط . ت بتقودنا في المهمة ديأفكرك ان ان

  .سبحينواتمني ان دي حاجة تخليكوا تبقوا عايزين تنضموا للمُ . المقدمة
  

ـــا  ، بـــولس وســـيال ١٦عمـــال الرســـل اصـــحاح أودي مـــش بـــس حاجـــة موجـــودة فـــي العهـــد القـــديم، افتكـــروا معاي
 وهمـا مقيـدين بسالسـل ين في السجن وقاعدين في وسـط الليـل فـي سـجن قـذر والـدنيا ضـلمةمضروبين ومحبوس

... واألســوأ مــن كــل ده انهــم مــش عــارفين إيــه اللــي هيحصــل لهــم تــاني يــوم إذا كــانوا هيتجلــدوا وال تتقطــع رأســهم
ودي حاجـة غريبـة بيرنمـوا ويسـبحوا وفي وسط اللحظات السودا دي في حياتهم في السجن تالقيهم بيعملوا إيـه؟ 

لـو انـت بــ ممكـن تـرنم فـي وسـط ظـروف زي دي؟  إيه اللي يخليك.. ينفعش ترنم وانت في وسط زنزانة ما. اجدً 
انتـوا " أنـا متأكـد انـك هتبصـلي وتقـول ،محتاج انك تـرنم وتسـبح تتمر بأسوأ وقت في حياتك ولو أنا قلت لك ان

نـت بتسـبح بسـبب اإللـه اللـي أ أجاوبـك "؟الً بح؟ أسبح ليه أصأسإيه يعني  ...الوعاظ بتحاولوا تبسطوا الدنيا أوي
حصـــل زلـــزال بتـــدوا يرنمـــوا؟ اإيـــه اللـــي حصـــل أول أمـــا  . ...دي صـــورة النصـــرة اللـــي مـــن اهللا بتســـبح لـــه وهـــي
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إبلـيس بيتغـاظ . خرجـوا مـن السـجنآمنـوا بالمسـيح واليـوم اللـي بعـده ان وكـل أهـل بيتـه جَ والسَ  تتكسر اوالسالسل 
  .احنا بنشترك مع بعض في الحرب الروحية حتى واحنا بنرنم. بترنم وتعلن مجد اهللا لما الكنيسة

  
احنــا بنمثــل االســتمرارية . احنــا بنشــجع بعــض، احنــا بنعبــر عــن وحــدتنا... خلينــي ألخــص لكــم كــل اللــي قولنــاه

كـل حاجـة مـن نقضـي علـى ا لو احنا جينا نتعبد وجوانـا اتجـاه المتفـرج سـاعتها هـ. وبنشترك في الحرب الروحية
نعبــر عــن ا نعــزل نفســنا عــن بعــض، مــش هــا وهــ نشــجع بعــضا تكــون اننــا مــش هــا فالنتيجــة هــ. الحاجــات دي

كمـان . لوحـده فـي دنيتـهنحـس بأمـان وكـل واحـد ا نتلـذذ ونفـرح بانفصـالنا عـن بعـض وهـا وحدتنا لكن بالعكس هـ
نشـترك مـع بعـض فـي الحــرب ا هـننفصــل عـن الكنيسـة ومـش ا نمثـل اسـتمرارية الكنيسـة فـي التـاريخ وهـا مـش هـ
ن الكنيسة مش بتأثر في ثقافتنـا ومجتمعنـا الضـعاف النهـارده هـو اننـا كو ب اسبأأنا أؤمن ان جزء من . الروحية

  . وعبادته زي ما الكتاب بيقولنا ة اهللافي الناس اآلخرين بدل ما نشارك في إرسالياتعودنا نعيش مسيحيتنا 
  

قـوة الكنيسـة نا فـي تسـبيحك وتمجيـدك ضـعفت وان تضـعف لـو مشـاركتا هـ يا رب ساعدنا نـدرك ان قـوة الكنيسـة
ن اهللا هــو اللــي إ :وننــادي بــاللي بنــؤمن بيــه فــي الحــرب الروحيــة كلمــا نشــارك مــع بعــض ونعلــن مجــد زيــدتا هــ
بنشـارك مـع  الً فعـكـده احنـا . وانـه يقـدر يختـرق شـعوب بمجـده ام من الموتقنصرنا وانه مات على الصليب و يب

  . شعب اهللا
  

مـن  بنكـرس نفسـنا لخدمـة اهللابيورينـا اننـا  ١٢، نحميـا من اهداف وجودنا مـع بعـض للعبـادة خر نقطةآ �
المعنـــى الحرفـــي . احنـــا بنشـــوف التكـــريس والتخصـــيص مـــن بدايـــة القصـــة دي. خـــالل العبـــادة الجماعيـــة

دلـوقتي أنـا . لككمِ  هو انهم بيحطوها بين إيدين اهللا وكأنهم بيقولوا له يارب األسوار ديلتدشين األسوار 
  .  قل من العهد القديم للعهد الجديد ونفهم معناها إيه اننا بنكرس نفسنا هللا في العبادة الجماعيةتعايز نن

  
الرفـائع بيبتـدي يـتكلم عـن  ٤٤وفـي عـدد  ١٢في اخر نحميـا . من أجل الخدمة بنضحي بمواردنا، احنا الً أو  -١

  : قولبي ٤٧وبعد كده في عدد  واألوائل واألعشار
 َأْمَر ُكل َيـْوٍم ِفـي َيْوِمـِه، َوَكـاُنوا َوَكاَن ُكل ِإْسَراِئيَل ِفي َأياِم َزُرباَبَل َوَأياِم َنَحْمَيا ُيَؤدوَن َأْنِصَبَة اْلُمَغنيَن َواْلَبواِبينَ ٤٧"

  ".ُرونَ ُيَقدُسوَن ِلالِوييَن، َوَكاَن الالِويوَن ُيَقدُسوَن ِلَبِني َها
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دوا انهــم يعملوهــا مــن بدايــة العهــد القــديم انهــم يكونــوا بيعشــروا مــواردهم، انهــم يــدوا الكهنــة هــدي حاجــة همــا اتع
فكـــانوا  ١٠فـــي نحميـــا  والعهـــد ده جـــددوه. لي اتفقـــوا عليـــهلـــرب فـــي الهيكـــل وفعـــال التزمـــوا بـــالوالالويـــين وخـــدام ا

احنا معندناش وقت عشـان نتعمـق فـي فكـرة العشـور فـي . ادةقديم مواردهم للخدمة كان جزء من العبوت ،بيتعبدوا
فـي العهـد القـديم كنـت بتطلـع . في العهد الجديـد بالذاتلكن يكفي إني أقول انه الصورة أوضح الكتاب المقدس 

بنشـوف ان شـعب اهللا حتـى أفقـر  فـي العهـد الجديـد. عشان تدعم الخدمة وده كـان أمـر ووصـية مـن اهللا العشور
ه، فــي وكمــان أكتــر مــن كــد. خدامــه وعمــل اهللا فــي كنيســتهتــدعيم بيــدعموا عمــل اهللا عــن طريــق  الكنــايس كــانوا

يـدوا بسـخاء وبكـرم وبفـرح لكن % ١٠بتالقي انه مش بيوصي الناس انهم يدوا  ٩و ٨كورنثوس التانية اصحاح 
قـــي انـــك تضـــحي أســـور بمجـــد اهللا وعـــايز مجـــده ُيعَلـــن فـــي الكنيســـة فبالتـــالي مـــن المنطمألنـــك وبتضـــحية، ليـــه؟ 

فــي عبادتنــا  اعشــان كــده التقدمــة جــزء مهــم جــدً . بمــواردك للكنيســة مــن أجــل الخدمــة وهــي دي صــورة الكنيســة
لو التقدمة من مواردك لخـدمتك مـش جـزء مهـم وحيـوي مـن عبادتـك  .كلمة اهللاعلى المكتوب في  بناءً  الجماعية

ه يتغيـر مـش عشـان انـت الزم تعمـل كـده، بـرغم في وسط الجماعة، أنا عايز أشجعك النهارده انـه الزم األمـر د
مــدفوعين نــّدي بــنحس اننــا  احنــا.. النعمــة هــيلكــن روعــة وجمــال العهــد الجديــد  ،انهــا وصــية فــي العهــد القــديم

يـا . ي من مواردنا وممتلكاتنـا للخدمـةوالنتيجة الطبيعية اننا نضحي وند ،كتيرعشان عارفين ان اهللا ائتمنا على 
تقـدم  فـي ده هيسـاعدعليهـا  نـاتئتمنمـوارده اللـي ا كـل واحـد بيسـمعني النهـارده اسـتخدملـو  رب، ساعدنا ندرك ان

  . مملكة اهللا
  

. مـن خـالل عدسـة العهـد الجديـد ١٢هنـا الزم نـبص لنحميـا اصـحاح . بنسـلم حياتنـا لإلرسـالية، احنـا اثانيً  -٢
الـنص عشـان  ناسـتخدموا ١٢نحميـا  لكـن لـو اخـدنا الموضـوع ده بعيـد عـن .اللي قدامنا هنا هو تدشين األسـوار

فــي نظــام العهــد القــديم، مجــد اهللا كــان . يبقــى كــده مافهمنــاش الكتــاب عـايز يعلمنــا إيــه يقودنـا اننــا ندشــن المبــاني
لكــن فــي العهــد الجديـــد بتالقــي يســوع بيـــدعي انــه هــو نفســـه . بيســكن فــي الهيكــل، فـــي مدينــة أورشــليم المقدســـة

وبعــد كــده بيمــوت علــى " أنــا هيكــل اهللا"كــان بيقــول . تقابــل مجــد اهللاا يــه هــالمكــان اللــي فالهيكــل وبيــدعي انــه 
يرسـل روحـه القـدوس، دلـوقتي بقـى مـين الهيكـل؟ احنـا الهيكـل، الـروح يب ويقوم مـن القبـر ويصـعد للسـما و الصل

 وقولنـا وبنيننـا مبنـى ودشـنناه ١٢فلو سـمعنا اللـي بيتقـال فـي نحميـا . القدس ومجد اهللا بيسكن جوه كل واحد فينا
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 بحياتنــا فــي المجتمــع ده نعتبــرألنـه احنــا المبــاني، احنــا  ؛فهمنــاش حاجــةا  اسـتخدم المبنــى ده لمجــدك يبقــى مــهللا
تتقابـــل مـــع مجـــد اهللا وتتقابـــل مـــع صـــالح اهللا باألمـــاكن اللـــي مـــن خاللهـــا النـــاس . األمـــاكن اللـــي فيهـــا مجـــد اهللا

ألنــه . دة الجماعيــةاإلرســالية دي فــي العبــلرس نفســنا وهــو ده الســبب اللــي بيخلينــا نكــ. ورحمتــه ونعمتــه وبهــاءه
 .في مكـان شـغلك، فـي مجتمعـك، وفـي بيتـك ..من خاللكللناس طول األسبوع اهللا بيبقى عايز يعلن عن مجده 

لـو كـل اللـي احنـا عملنـاه هـو  .فـي األمـر علـى إنـه مبنـى مـاتفكرشفــ . والعبادة الجماعية بتدفعنا اننـا نعمـل كـده
.  تبقـى عنــدنا صــورة مشــوهة عـن العبــادة ألنــه مــش دي صـورة العهــد الجديــد عــن العبــادةا هــ ،بــانياننـا دشــننا الم

 واقـدر فـي العـالم ي حوالينـا مجـد اهللا والنـاسأقصـد أقـول ان احنـا ممثلـين للكـن  ،أنا مش بأقول ان المبـاني وحشـة
   .اليتهاحنا بنكرس نفسنا إلرس... . بنعمل كده بمنتهى األمانةوالزم نكون  ونا،شوفي
  

شــان نعلــن عــن مجــد المســيح لليــه؟ ع. فــي عبادتنــا ي جســد المســيح وينهضــناالخالصــة هــي ان اهللا نفســه يصــحّ 
اللـــي عشـــانه نقطـــة المجتمـــع  وهـــو ده الســـبب ١٢وهـــي دي الصـــورة الموجـــودة فـــي نحميـــا . للعـــالم مـــع بعـــض

  . مناقشة في العبادة الجماعيةمفيهاش 
  

إزاي نــبص علــى حياتنــا واحنــا متجمعــين مــع بعــض  الجتماعنــا،د القــديم نتنقــل مــن الصــورة دي فــي العهــخلونــا 
هـو اننـا نحتفـل بـنفس  فـي الحلقـة ديلينـا  كتر رد فعل مناسب للكلمة المتوجهـةأأنا أعتقد ان . كجماعة مؤمنين

 به بــينفكــروا معايــا إيــه التشــا. الكتــاب بيســميها العشــاء الربــانياللــي صــورة العبــادة الموجــودة فــي العهــد الجديــد و 
الحاجــة المشــتركة هــي انهــم بيحتفلــوا بمجــد اهللا، ... ١٢العشــاء الربــاني وبــين الصــورة اللــي شــوفناها فــي نحميــا 

ألنـه اللـي بيحصـل فـي العشـاء الربـاني هـو اننـا . بجسد ودم يسوع المسـيح المسـفوك مـن أجلنـا وهـو ده االحتفـال
صــورة  ينــا ان دل والكتــاب المقــدس بيقــول. اهللامــش بــس كــده لكننــا بنتناولــه كشــعب . بنتــذكر جســد ودم المســيح

ة هنا اننا نحـدد حياتنـا بالمسـيح ودي مـش حاجـة وبعد كده بنكرس نفسنا لخدمة اهللا وهو ده أساس الفكر . العبادة
  . نستخف بيها

  
يــا رب، احنــا بنســبحك مــن أجــل الفرصــة اللــي لينــا اننــا نعبــدك ومــن أجــل الشــرف واالمتيــاز اللــي انــت اديتهولنــا 

  . آمين. في اسم يسوع بنصلي. ماعة مؤمنينكج
  


