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 نجاحح االقاددةة االخدداامم
1نحميیا   

 
اارريیدد اانن ااددعووكمم لفتح كتبكمم االمقددسة على نحميیا. رربما ستحتاجوونن لفهھررسس ااألسفارر إليیجاددهه٬، لكني ااشجعكمم 

.1. سنقررأأ منن نحميیا على فتح كتبكمم على نحميیا في االعهھدد االقدديیمم  
 

 أأحدد شاكرر أأنن هللا ددفع دديیننا٬، وواانهھ ااقامم حيیاتنا منن االمووتت؟ اانهھ كثيیرر االنعمة. نحنن ااآلنن في االجززء االثالثثهھھھلل منن 
منن سلسلة ثالثيیة ااألجززااء ننظظرر االى بعضض مقاططع االعهھدد االقدديیمم االتي تساعددنا على فهھمم االمسيیح٬، منن هھھھوو 

. االمقططع االذذيي سنددررسهھ ااآلنن ال االمسيیح٬، ووما فعلهھ االمسيیح. كلل االكتابب االمقددسس يیشيیرر االى االمسيیح. هھھھوو االمحوورر
أأوو سفرر ررااعووثث االلذذيینن ددررسناهھھھما في ااألسابيیع االماضيیة٬، لكني  3يیقووددنا مباشررةة االى االمسيیح٬، تماًما مثلل تكوويینن 

اارريیددكمم اانن ترروواا كيیفف اانن كلل شيء في االكتابب االمقددسس يیشيیرر االى شخصص االمسيیح.  
 

االصباحح٬، سُنَعيینن ثمانيیة ررجالل  نحنن على مشاررفف صباحح مميیزز هھھھذذاا االصباحح في كنيیستنا٬، ألننا في هھھھذذاا
سيیخددموونن معي كشيیووخخ في االكنيیسة للسنتيینن االقاددمتيینن٬، ووبعضهھمم للسنووااتت ااألرربعة االقاددمة. هھھھذذاا يیوومم مهھمم جدًداا 
في كنيیستنا. ووهھھھذذاا االمقططع٬، بيینما كنتت ااصلي ماذذاا علي أأنن أأعلمم االيیوومم٬، اايي مقططع سنددررسس٬، كانن هھھھذذاا االمقططع ما 

االمسيیح٬، ووبما يیجبب فعلهھ االيیوومم إلقامة قاددةة جدددد في االكنيیسة٬، ووكيیفف نختمم بررزز لي وواانا اافكرر بالمسيیح ووبمنن هھھھوو 
بشخصص االمسيیح.   

 
. لكنن٬، قبلل اانن نبددأأ بددررااستهھ٬، يیجبب اانن نفهھمم خلفيیة هھھھذذاا االسفرر. سنددخلل 1اارريیددكمم اانن تفتحوواا معي على نحميیا 

تقووددنا االى سفرر  صفف االعهھدد االقدديیمم للحظظة إإنن لمم يیكنن لدديیكمم مانع. وواارريیدد اانن ااعططيیكمم صووررةة عنن االخلفيیة االتي
نحميیا.  

 
بتارريیخ شعبب ااسرراائيیلل٬، تمم اانقسامهھمم االى فرريیقيینن: االمملكة االشماليیة وواالمملكة االجنووبيیة. ااذذاا٬ً، كانن هھھھناكك االمملكة 
االشماليیة وواالمملكة االجنووبيیة. كانتت االمملكة االشماليیة تددعى ااسرراائيیلل. وواالمملكة االجنووبيیة تددعى يیهھووذذاا. ووكانتت 

أأووررشليیمم عاصمة يیهھووذذاا.  
 

االشعبب في مدديینة ااووررشليیمم٬، شعبب هللا٬، كانوواا قدد بنوواا٬، هھھھيیكال٬ً، تحتت قيیاددةة هللا. ااذذااً كانن لدديینا االهھيیكلل في كانن 
ووسطط ااووررشليیمم. لمم يیكنن االهھيیكلل مجرردد مبنى؛ لمم يیكنن مجرردد مبنى عادديي للصالةة وواالعباددةة. بلل كانن االمكانن االذذيي 

تأتي االيیهھ للعباددةة. كانن مكانن االعباددةة. ااذذاا٬ً، يُیستعلنن فيیهھ مجدد هللا ووسطط شعبهھ. كانن ااسمهھ هھھھناكك. كانن االمكانن االذذيي 
كانن في ووسطط االمدديینة. ووحوولل االمدديینة٬، كانن هھھھناكك ااألسوواارر االمررتفعة. ااذذااً كانن لدديینا ااسوواارر حوولل مدديینة ااووررشليیمم.  

 
قبلل االمسيیح٬، هھھھوو اانن االبابليیيینن قرررروواا اانهھمم ليیسوواا سعددااء بووجوودد شعبب هللا  586ووسنة  597ما حصلل بيینن سنة 

قبلل االمسيیح٬، ااجتمع االبابليیوونن معا٬ً، ووهھھھجموواا معا٬ً، وو٬، ططبًعا٬، ددمرروواا االهھيیكلل. ااذذاا٬ً، سافرروواا  586وويیهھووذذاا٬، لذذاا سنة 
منن بابلل. ااتوواا االى هھھھنا٬، ووما اانن ووصلوواا هھھھنا٬، حتى حططموواا االهھيیكلل ووااألسوواارر بالكاملل.  
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ررااططوورريیة ووعنددهھھھا٬، بددأأ ما يُیعررفف بالعهھدد االقدديیمم بالسبي. تمم أأخذذ شعبب هللا منن ااووررشليیمم٬، ووتمم تشتيیتهھمم عبرر ااالمب

االبابليیة. ااُِخذذوواا ووووضعوواا في ااماكنن عددةة. تخيیلل ووجع ااالنفصالل عنن بعضكمم االبعضض٬، عنن عائالتكمم٬، 
ووااصددقائكمم٬، عنن كنيیستكمم٬، ووأأخذذكمم االى ااررضض ال تعررفوونهھا٬، ااررضض غرريیبة٬، وواانتمم مشتتوونن وومنتشرروونن. كانن 

ووقتت صعبب جدًداا لشعبب هللا.  
 

ززااءهھھھمم٬، ووااحتلل االفررسس اامبررااططوورريیة بابلل. عنددما ااحتلل قبلل االمسيیح٬، نالل االبابليیوونن ج 539لكنن٬، الحقا٬ً، سنة 
االفررسس ااألمبررااططوورريیة االبابليیة٬، ما حصلل هھھھوو ٬، اانن ملكك فاررسس قالل :"كلل منن هھھھوو منن شعبب ااسرراائيیلل وويیرريیدد 
االعووددةة االى ااسرراائيیلل يیمكنهھ االعووددةة االى ااووررشليیمم إإذذاا اارراادد ذذلكك" ااذذااً ترركك االفررسس االشعبب يیعوودد٬، ووكثيیرريینن منن 

ووررشليیمم. عنددما ووصلوواا هھھھناكك٬، ماذذاا كانن ااوولل ما فعلووهه بررأأيیكمم؟ ااعاددوواا بناء االهھيیكلل. ااالسرراائيیليیيینن عاددوواا االى اا
قبلل االمسيیح٬، يیخبررنا سفرر عززرراا كيیفف بنوواا االهھيیكلل. 516سنة   

 
لكنن٬، ما االمشكلة؟ كانن لدديیهھمم االهھيیكلل لكنن لمم يیكنن هھھھناكك ااسوواارر حوولل االهھيیكلل. نتيیجة لذذلكك كانتت االمدديینة مفتووحة 

 نن يیددعىقبلل االمسيیح٬، لنجدد هھھھذذاا االررجلل االمددعوو نحميیا في مكا 444االى سنة للهھجماتت منن كلل جهھة. هھھھنا نصلل 
. ااتبعوواا 1. االتي هھھھي االيیوومم٬، جنووبب إإيیرراانن. سمع نحميیا بما يیحصلل في ااووررشليیمم٬، ووهھھھنا نصلل االى نحميیا شووَشنن

معي جيیدًداا.   
 

َنِة ااْلِعْشرِريی نَن٬، َبيْیَنَما ُكْنتُت ِفي ُشووَشنَن ااْلَقْصرِر٬،َكالمَُم َنَحْميَیا ْبنِن َحَكْليَیا: َحدَدثَث ِفي َشهْھرِر َكْسلوُو ِفي االسَّ  
هُھ َجاَء َحَناِني٬، وَوااِحدٌد ِمنْن إإِْخوَوِتي٬، هھھُھوَو وَورِرَجالٌل ِمنْن يَیهُھووذَذاا٬، َفَسأَْلُتهُھمْم َعنِن ااْليَیهُھوودِد االَّذِذيینَن َنَجووْ  2 اا٬، االَّذِذيینَن َبقوُواا ِمنَن أأَنَّ

ْبي٬ِ، وَوَعنْن أأوُورُرَشليِیمَم. االسَّ  
ْبيِ هھھُھَناكَك ِفي ااْلِبالدَِد٬، هھھُھمْم ِفي َشرّر َعظِظيیمٍم وَوَعارٍر. وَوُسوورُر أأوُورُرَشليِیمَم إإنِنَّ «َفَقالوُواا لِي:  3 ااْلَباِقيینَن االَّذِذيینَن َبقوُواا ِمنَن االسَّ

».ُمْنهَھدِدمٌم٬، وَوأأَْبوَوااُبهَھا َمْحرُرووَقٌة ِبالنَّاررِ   
اًما٬، وَوُصْمتتُ  4 ا َسِمْعتُت هھھھذَذاا ااْلَكالمََم َجَلْستُت وَوَبَكيْیتُت وَوُنْحتُت أأيَیَّ َماِء٬، َفَلمَّ وَوَصلَّيْیتُت أأََمامَم إإِلهِھ االسَّ  
يیهِھ وَوَحاِفظِظي«وَوقُْلتُت:  5 ْحَمَة لُِمِحبِّ َماِء٬، ااإلِلهُھ ااْلَعظِظيیمُم ااْلَمُخووفُف٬، ااْلَحاِفظُظ ااْلَعهْھدَد وَواالررَّ ببُّ إإِلهُھ االسَّ هَھا االررَّ وَوَصايَیاهه٬ُ، أأيَیُّ  
ْسَمَع َصالةََة َعْبدِدكَك االَّذِذيي يُیَصلِّي إإَِليْیكَك ااآلنَن َنهَھارًراا وَوَليْیالً ألَْجلِل َبِني لَِتُكنْن أأذُْذُنكَك ُمْصِغيَیًة وَوَعيْیَناكَك َمْفُتووَحَتيْینِن لِتَ  6

  أأَِبي َقدْد أأَْخطَطأَْنا.إإِْسرَرااِئيیلَل َعِبيیدِدكَك٬، وَويَیْعَترِرفُف ِبَخطَطايَیا َبِني إإِْسرَرااِئيیلَل االَِّتي أأَْخطَطأَْنا ِبهَھا إإَِليْیكَك. َفإِنِّي أأََنا وَوَبيْیتتُ 
أأَْفَسدْدَنا أأََماَمكَك٬، وَوَلمْم َنْحَفظِظ ااْلوَوَصايَیا وَوااْلَفرَرااِئضَض وَوااألَْحَكامَم االَِّتي أأََمرْرتَت ِبهَھا ُمووَسى َعْبدَدكَك.َلَقدْد  7  
قُُكمْم ِفي االشُُّعووبِب٬، 8 ااذْذُكرِر ااْلَكالمََم االَّذِذيي أأََمرْرتَت ِبهِھ ُمووَسى َعْبدَدكَك َقاِئالً: إإنِْن ُخْنُتمْم َفإِنِّي أأَُفررِّ  
َماوَوااتِت٬، َفمِ وَوإإنِْن رَرجَ  9 نْن هھھُھَناكَك ْعُتمْم إإَِليَّ وَوَحِفظْظُتمْم وَوَصايَیايَي وَوَعِمْلُتُمووهھھَھا٬، إإنِْن َكانَن ااْلَمْنِفيیُّوونَن ِمْنُكمْم ِفي أأَْقَصاِء االسَّ

أأَْجَمُعهُھمْم وَوآآِتي ِبهِھمْم إإَِلى ااْلَمَكانِن االَّذِذيي ااْخَترْرتُت إلِْسَكانِن ااْسِمي ِفيیهِھ.  
دِديیدَدةِة. َفهُھمْم َعِبيیدُدكَك وَوَشْعُبككَ  10 ِتكَك ااْلَعظِظيیَمِة وَويَیدِدكَك االشَّ االَّذِذيي ااْفَتدَديْیتَت ِبقوُوَّ  
دُد٬، لَِتُكنْن أأذُْذُنكَك ُمْصِغيَیًة إإَِلى َصالةَِة َعْبدِدكَك وَوَصالةَِة َعِبيیدِدكَك االَّذِذيینَن يُیرِريیدُدوونَن َمَخاَفَة ااْسِمكَك.  11 َجاحَح يَیا َسيیِّ وَوأأَْعطِط االنَّ

ُجللِ ااْليَیوْومَم لَِعْبدِدكَك وَوااْمَنْحهُھ رَرْحمَ  ألَنِّي ُكْنتُت َساِقيًیا لِْلَملكِِك.». ًة أأََمامَم هھھھذَذاا االررَّ  
-1: 1نحميیا  11.  

 
. كانن يیعيیشش في االقصرر االفاررسي وويیعملل كحاملل شووَشننااذذااً هھھھذذاا ما حصلل٬، نحميیا يیجدد نفسهھ في مكانن يیددعى 

. كانن االساقي مووضع ثقة االملكك. كانن لدديیهھ كأسس االملكك٬، اايي ساقي االملكك٬، لكنهھ كانن يیلعبب ددوورًراا مميیزًزاا هھھھناكك
اامتيیازز أأكلل كلل ما يیأكلهھ االملكك٬، ووشرربب كلل ما يیشرربهھ االملكك. ططبًعا٬، كانن هھھھوو منن يیفعلل ذذلكك ااووال٬ً، حتى ااذذاا كانن 



© David Platt 2006 3 

ً ااآلنن لنن ااتناوولل هھھھذذاا االططعامم".  هھھھناكك شيء ما في االططعامم ااوو االشرراابب٬، كانن االملكك يیقوولل "ااتعلمم٬، اانا لستت جائعا
نحميیا. ووكانتت ووظظيیفة مهھمة. يیعيیشش في االقصرر االفاررسي٬، يیعيیشش االحلمم االفاررسي. يیأكلل منن  ااذذاا٬ً، كانتت هھھھذذهه ووظظيیفة

ططعامم االملكك وويیشرربب منن شرراابهھ. كانن كلل شيء يیسيیرر على ما يیرراامم مع نحميیا.  
 

. نحنن ننظظرر ااآلنن على نجاحح 1ما اارريیددكمم اانن تررووهه هھھھوو كيیفف اانن حيیاتهھ اانقلبتت ررأأًسا على عقبب هھھھنا في نحميیا 
ووضعتُت هھھھذذاا االعنوواانن بناًء على نهھايیة هھھھذذهه االصالةة٬، "ووااعطط االنجاحح االيیوومم لعبددكك". اارريیددكمم اانن االقاددةة االخدداامم. لقدد 

تعررفوواا منذذ االبدداايیة اانن نحميیا كانن ررجلل عادديي ووأأنن هللا ااستخددمهھ بشكلل غيیرر عادديي.  
 

 في االعهھدد االقدديیمم...
 
 

رر االعظظة٬، ك كانتت صالتي ططوواالل ااألسبووعع انتت صالتي اانن يیقيیمم هللا وواانا ااقررأأ هھھھذذاا االمقططع ووااليیوومم بيینما كنتت ااُحضِّ
قاددةة خدداامم٬، ررجاال وونساء٬، لدديیهھمم قلبب كقلبب نحميیا. اارريیددكمم اانن ترروواا ثالثة ميیززااتت للقائدد االخاددمم االذذيي ااقامهھ هللا 

هھھھنا في االعهھدد االقدديیمم في هھھھذذهه االحاددثة٬، تماماً كما فعلل في عددةة ااووقاتت ااخررىى.   
 

ددوونن ااهھھھتمامم أأناني  
بنفسهھ. ااوولل مررةة نررىى فيیهھا نحميیا٬، نررااهه يیسألل عنن شعبب ااووررشليیمم. ااووال٬ً، كانتت ااحددىى مميیززااتهھ عددمم اانشغالهھ 

سمع اانهھمم في ضيیقة ووشددةة٬، هھھھذذاا ما سنررااهه بعضض قليیلل٬، لكنهھ بسررعة٬، يیجلسس ووماذذاا يیفعلل؟ يیبددأأ بالبكاء. ااذذاا٬ً، ااوولل 
مررةة نررىى فيیهھا نحميیا نررااهه يیبكي.  

 
ي ليیستت كذذلكك. عنددما نصلل هھھھلل هھھھذذاا يیعني اانن نحميیا يیبكي أليي سببب؟ هھھھلل هھھھذذهه هھھھي صووررةة نحميیا هھھھنا؟ ططبًعا٬، هھھھ

٬، نررىى نحميیا يیغضبب بشددةة على ااحددىى االقاددةة في مررحلة ما٬، لددررجة اانهھ يیصعدد 13االى نهھايیة هھھھذذاا االسفرر٬، نحميیا 
لنن ترريیدد اانن تعبثث مع نحميیا. االيیهھمم٬، يیصررخخ بووجهھهھمم٬، وومنن ثمم حررفيًیا يیشدد شعرر ررؤؤووسهھمم. هھھھذذاا االررجلل شدديیدد. 

ذذهه ااألسبابب. اانهھ ررجلل شدديیدد جدًداا. لكنن في ااوولل مررةة نررااهه وواانتت سعيیدد اانن نحميیا ليیسس شيیًخا في هھھھذذهه االكنيیسة لهھ
فيیهھا٬، نررااهه يیجلسس٬، وويیبكي وويینووحح وويیصوومم وويیصلي. هھھھذذاا ررجلل مهھتمم فعالً.  

 
اارريیددكمم اانن تفكرروواا لمَم كانن مهھمووماً. ااعتقدد اانن ااألمرر على صعيیدديینن. ااووال: كانن لدديیهھ اانشغالل غيیرر ااناني لمصلحة 

االمستخدَدمة هھھھنا في االعهھدد االقدديیمم لووصفف االووضع هھھھي "بؤؤسس".  شعبب هللا. سمع اانهھمم كانوواا بضيیقق عظظيیمم. االكلمة
كانوواا يیمرّروونن بووقتت عصيیبب جدًداا.  

 
ااالنن٬، اانتبهھوواا االى االسيیاقق. لدديینا نحميیا يیعيیشش االحلمم االفاررسي٬، في االقصرر االفاررسي. كانن كلل شيء على ما يیرراامم 

ً جدًداا بحاجاتت االناسس االبعيیدد يینن٬، لددررجة اانهھ يینسى حاجاتهھ معهھ. لكنن نحميیا٬، في ااوولل مررةة نررااهه فيیهھا٬، نررااهه مهھتما
. هھھھوو مشغوولل بمجتمع ااإليیمانن٬، هھھھوو. اانهھ مأخووذذ بحاجاتت شعبب هللا في ااووررشليیمم. ال مكانن للفرردديیة في سفرر نحميیا

مشغوولل بحاجاتهھمم٬، لددررجة اانهھ نسي حاجاتهھ هھھھوو. هھھھلل نقلبب هھھھذذهه االمعاددلة ااحيیاًنا؟ هھھھلل نحنن مشغوولوونن جدًداا 
؟ هھھھذذاا ااهھھھتمامم عميیقق لمجتمع ااإليیمانن٬، لخيیرر شعبب هللا.بحاجاتنا نحنن لددررجة ااننا ننسى حاجاتت ااآلخرريینن  

 
فمنن يیشفقق عليیكك يیا ااووررشليیمم؟ وومنن يیعززيیكِك وومنن يیميیلل عنن كيیفف اانن ااررميیا تنبأ٬، ووسألل " 5: 15يیتحددثث ااررميیا 

ليیسألل عنن سالمتكك؟" ووااعططانا نحميیا صووررةة شخصص لدديیهھ شفقة عميیقة على شعبب هللا هھھھناكك.  
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اانن تتبعوواا معي هھھھنا ألنكمم إإنن فووتمم هھھھذذهه االنقططة عليیكمم٬، فلنن تفهھموواا  لكنن ااألمرر ال يیتووقفف هھھھنا. ااالنن٬، اارريیددكمم
كانن اامرر سيء اانن ااسوواارر  ممَ محوورر كلل سفرر نحميیا. لمجرردد اانن نحميیا سمع اانن ااألسوواارر سقططتت٬، جلسس ووبكى. لِ 

قدد سقططتت؟ فكرروواا معي باألمرر. لمَم كانن اامررااً سيیًئا؟ هھھھلل ألنهھمم قدد ااصبحوواا عررضة للهھجوومم منن كلل  ااووررشليیمم
٬، ططبًعا هھھھذذاا لمم يیكنن اامرًراا جيیدًداا. هھھھلل ألنهھمم لمم يیعووددوواا محميیيینن؟ نعمم٬، هھھھذذاا سببب اايیًضا. هھھھلل ألنهھمم جهھة؟ حسًنا

قدد تفقددهھھھمم ااصبحوواا معررضيینن لالختالطط بشعووبب ااخررىى منن حوولهھمم٬، شعووبب ووثنيیة متعددددةة ااآللهھة منن حوولهھمم٬، 
ً ال تساوويي االسببب  ططهھاررتهھمم ووااخالقهھمم؟ هھھھذذاا سببب آآخرر اايیًضا. لكنن ااعتقدد اانن كلل هھھھذذهه ااألسبابب مجتمعة معا

. ال ااعتقدد اانن االسببب االررئيیسي لبكاء نحميیا هھھھوو ألنهھمم لمم يیكوونوواا 1االررئيیسي لمَم كانن نحميیا يیبكي في نحميیا 
محميیيینن ااوو ألنهھمم كانوواا معررضيینن لالختالطط بهھذذهه االشعووبب االووثنيیة.  

 
اارريیددكمم اانن تفكرروواا باألمرر. تخيیلوواا اانكمم ااحددىى تلكك ااألممم حوولل ااووررشليیمم٬، وونظظررتمم االى ددااخلل االمدديینة٬، ووررأأيیتمم 

 االووثنيیةاالهھيیكلل االمبني لعباددةة٬، ااإللهھ االحي٬، كما يیددعوونهھ٬، هللا يیهھووهه. هھھھذذاا االهھيیكلل مووجوودد ووسطط كلل تلكك االشعووبب 
االووااحدد٬، ووكانن االهھيیكلل ررمزز عباددتهھمم. عنددما  . كانتت ااسرراائيیلل ووحددهھھھا تعبدد اااللهھاالتي تعبدد مختلفف اانووااعع ااآللهھة

تكوونوونن اانتمم هھھھذذهه االشعووبب منن االخاررجج٬، ووتنظظرروونن االى االددااخلل ووترروونن ذذلكك االهھيیكلل٬، وومنن ثمم ترروونن ااألسوواارر 
حوولل االمدديینة قدد سقططتت. ماذذاا سيیكوونن ررأأيیكمم بإلهھ ذذلكك االشعبب؟ ستظظنوونن اانن ذذلكك ااإللهھ ضعيیفف. "اانهھ ال يیهھتمم 

بشعبهھ. اانظظرروواا كيیفف ترركك شعبهھ"  
 

 
ااعتقدد أأنن ااألمرر االذذيي تملَّكك قلبب نحميیا ااألكثرر كانن٬، عنددما سقططتت ااألسوواارر٬، ألنهھ ااددرركك اانن االشعووبب االتي حوولل 

ااووررشليیمم لمم تكنن تكرّرمم أأوو تمجدد هھھھذذاا اااللهھ. فنهھضض ووقالل "سأفعلل شيیًئا بهھذذاا ااألمرر".  
 

دد ااسمم هللا. كانن كانن ااهھھھتمامهھ غيیرر ااناني٬، نعمم٬، منن ااجلل خيیرر شعبب هللا٬، لكنن بمستووىى أأعمقق٬، كانن منن ااجلل تمجيی
ااذذااً هھھھناكك ناحيیتيینن الهھھھتمامهھ: منن ااجلل شعبب هللا٬،  مهھتًما بالكاملل. كانن غيیوورًراا على إإعالنن كرراامة وومجدد ااسمم هللا.

ووثانيًیا٬، لمجدد ااسمم هللا. سّجلل هھھھذذاا: سيیووكلل هللا مهھماتت كبيیررةة لقاددةة يیثقق بإعططائهھمم مجددهه. ااصلي اانن يیساعددني 
يیا رربب٬، ااقمم قاددةة في هھھھذذهه االكنيیسة تستططيیع اانن تووكلهھمم بمجددكك.االرربب٬، ألكوونن قائدًداا يیثقق بهھ منن ااجلل مجددهه.   

 
تكرريیسس غيیرر مساوِومم:  

ااالنن٬، كانن ااالهھھھتمامم االغيیرر أأناني هھھھوو ااوولل صووررةة نررااهھھھا في نحميیا. ثانيًیا٬، كانن ررجالً ذذوو تكرريیسس غيیرر مساوِومم. 
ا َسِمْعتُت هھھھذَذاا ااْلَكالمََم َجَلْستُت وَوَبَكيْیتُت  4: " 4اارريیددكمم اانن ترروواا كيیفف ذذلكك. جلسس ووبكى. وومنن ثمم يیقوولل في اايیة  َفَلمَّ

َماِء٬،"  اًما٬، وَوُصْمتُت وَوَصلَّيْیتُت أأََمامَم إإِلهِھ االسَّ هھھھذذهه االكلمة "أأيیاماً" ال تخبررنا االكثيیرر؛ بلل هھھھي تعططيینا صووررةة وَوُنْحتُت أأيَیَّ
نحميیا يیفعلل ذذلكك.غيیرر ووااضحة. لكنن هھھھناكك مفاتيیح ااخررىى في االكتابب االمقددسس االتي تخبررنا كمم منن االووقتت بقي   

 
. كلل ذذلكك بددأأ بشهھرر كسلوو. مبددئيًیا٬، هھھھذذاا بيینن شهھرَريي تشرريینن االثاني ووكانوونن 1:1اانظظرروواا االى ااوولل سفرر نحميیا 

ااألوولل. ضع مالحظظة قرربب شهھرر كسلوو٬، ضع دداائررةة ووااكتبب تشرريینن االثاني ووكانوونن ااألوولل. ااذذاا حصلل ذذلكك في 
شهھرر كسلوو.  

 
٬، وونررىى 2مم وويیصلي ااما االهھ االسماء. ثمم نصلل االى نحميیا ما يیحصلل هھھھوو اانهھ يیبددأأ بالصالةة. أليیامم٬، يینووحح وويیصوو

ااألموورر تحصلل. سنقررأأ ذذلكك بعدد ددقائقق٬، لكنن اانظظرروواا االى ااوولل اايیة. "في شهھرر نيیسانن.." هھھھنا٬، يیمكنكمم ووضع 
مالحظظة صغيیررةة تقوولل "شهھرر نيیسانن". ااذذااً مبددئيًیا بددأأ نحميیا يینووحح وويیصوومم وويیصلي منن شهھرر تشرريینن االثاني ااوو 

كانوونن ااألوولل.   
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ووصامم ووصلى".  عنددما نصلل االى شهھرر نيیسانن٬، تبددأأ ااألموورر بالتحوولل. كلل ما لدديینا بيینهھما هھھھوو "اانهھ ناحح وومنن ثمم٬،
ما لدديینا هھھھنا هھھھوو صووررةة ررجلل٬، عنددما سمع بالحاجة٬، لمم يیبددأأ مباشررةة بالتخططيیطط؛ لمم يیفكرر ااستررااتيیجيًیا. لمم يیجمع 

نهھ ووقع على ووجهھهھ٬، ووصلى. االجميیع وويیقرررر ما هھھھوو االمخطططط ووكيیفف يیمكننا مساعددةة شعبب هللا. ما فعلهھ هھھھوو اا
ألرربعة أأشهھرر٬، كلل ما فعلهھ كانن االصالةة وواالنووحح وواالصوومم. رربما ليیسس ألرربعة ااشهھرر كاملة٬، لكنهھ صامم ووناحح 

٬، وواالذذيي هھھھوو بعدد اارربعة 2ووصلى ددوونن تووقفف٬، مررةة تلوو ااألخررىى٬، لكي يیتحرركك هللا قبلل اانن يیتحرركك هھھھوو في نحميیا 
ااشهھرر.  

 
ًسا لططلبب ووجهھ هللا. يیقوولل "ثمم قلتت" وولدديینا هھھھذذهه  ااالنن٬، اارريیددكمم اانن ترروواا ما هھھھوو مكررَّسس لهھ. ااووال٬، كانن نحميیا مكررَّ

هھھھذذهه ااوولل ااثنتي عشرر مررةة في سفرر نحميیا نررااهه يیصلي فيیهھا. ااتمنى لوو كانن لدديینا االووقتت لنقررأأ كلل تلكك االصالةة. 
مررةة. هھھھذذهه تقرريیًبا مررةة  12حميیا يیصلي ااصحاحح٬، نررىى ن 13االصلووااتت٬، لكنن االمررةة تلوو ااألخررىى٬، في سفرر منن 

في كلل ااصحاحح. هھھھوو مكررَّسس لططلبب ووجهھ هللا.   
 

ااآلنن٬، االيیكمم االسؤؤاالل. هھھھذذاا االنووعع منن االصالةة غيیرر مألووفف االبتة في االكنيیسة االيیوومم. ال ااعررفف كمم ووااحدد منا٬، 
بعدد  نن ددوونن تووقفف يیووًماااشخاصص عادديیيینن مثلل نحميیا٬، يیصووموونن لكي يیعملل هللا بشكلل جبارر في كنيیستهھ وويیصلوّو

لمَم كانتت حيیاةة االصالةة لددىى نحميیا قوويیة جدًداا؟ االيیكمم االجوواابب: ااظظنن هھھھذذاا ما ميیزز نحميیا عنن بعدد شهھرر.  يیوومم٬، ووشهھررٍ 
جميیعنا االيیوومم. كانتت حيیاةة صالتهھ قوويیة جدًداا ألنن ررؤؤيیتهھ ; كانتت قوويیة جدًداا. اارريیددكمم اانن ترروواا هھھھذذهه االحقيیقة معَلنة. 

0 قوويیة. لكنن٬، عنددما تكوونن ررؤؤيیتنا 0 ضعيیفة٬، عنددهھھھا تكوونن  عنددما تكوونن ررؤؤيیتنا 3 قوويیة٬، تكوونن ررغبتنا للصالةة
ررغبتنا للصالةة لهھ ضعيیفة.  

 
اارريیددكمم اانن ترروواا كيیفف يُیسَتعلنن ذذلكك ووهھھھوو يیصلي. هھھھناكك اارربع مميیززااتت باررززةة عنن هللا: ااووال٬، هھھھوو يیصلي ألنهھ 

ليیكمم فعلهھ ااآلنن٬، هھھھوو ) ما ع5: 1يیعررفف اانن هللا كلي االسلططة. هھھھوو يیبددأأ صالتهھ "اايیهھا االرربب االهھ االسماء..." (نحميیا 
. وواارريیددكمم اانن ترروواا كيیفف اانن سررمدديیة 36اانن تبقوواا حيیثث اانتمم٬، وواارريیددكمم اانن تفتحوواا معي على ااخبارر ااأليیامم االثاني 

صة بهھذذاا االعنوواانن "االهھ االسماء". هھھھذذاا االلقبب٬، مستخددمم في ااماكنن ااخررىى في االعهھدد االقدديیمم لووصفف اانن هللا  هللا ملخَّ
شيء بحسبب أأهھھھدداافهھ وومخططططهھ. اانظظرروواا االى ااخبارر ااأليیامم االثاني ٬، ووأأنهھ يیجعلل كلل كلي االسيیططررةة فووقق كلل شيء

. اارريیددكمم اانن تسمعوواا خالصة سقووطط ااووررشليیمم٬، وواارريیددكمم اانن ترروواا سلططانن هللا االمططلقق فووقق هھھھذذاا ااألمرر.36  
 

. هھھھذذهه إإعاددةة سرردد لألحددااثث.15: 36اانظظرروواا االى ااخبارر ااأليیامم االثاني   
 

ببُّ إإِلهُھ آآَباِئهِھمْم إإَِليْیهِھممْ  هُھ َشِفقَق َعَلى َشْعِبهِھ وَوَعَلى َمْسَكِنهِھ٬، َفأرَْرَسلَل االررَّ رًراا وَوُمرْرِسالً ألَنَّ َعنْن يَیدِد رُرُسلهِِھ ُمَبكِّ  
ببِّ َعَلى شَ  16 ْعِبهِھ َحتَّى َلمْم َفَكاُنوواا يَیهْھزَزأأوُونَن ِبرُرُسلِل ِهللا٬، وَورَرذَذلوُواا َكالََمهُھ وَوَتهَھاوَوُنوواا ِبأَْنِبيَیاِئهِھ َحتَّى َثارَر َغَضبُب االررَّ

ِشَفاٌء.يَیُكنْن   
يْیفِف ِفي َبيْیتِت َمْقدِدِسهِھمْم. وَوَلمْم يَیْشِفقْق  17 َعَلى َفًتى أأوَْو َفأَْصَعدَد َعَليْیهِھمْم َملكَِك ااْلِكْلدَدااِنيیِّيینَن َفَقَتلَل ُمْخَتارِريیهِھمْم ِبالسَّ

َعذْذرَرااَء٬، وَوالَ َعَلى َشيْیٍخ أأوَْو أأَْشيَیبَب٬، َبلْل دَدَفَع ااْلَجِميیَع ليَِیدِدهِه.  
ببِّ وَوَخزَزااِئنِن ااْلَملكِِك وَورُرؤَؤَساِئهِھ أأََتى ِبهَھا َجِميیًعا وَوَجِميیُع آآِنيَیِة بَ  18 ِغيیرَرةِة وَوَخزَزااِئنِن َبيْیتِت االررَّ يْیتِت ِهللا ااْلَكِبيیرَرةِة وَواالصَّ

إإَِلى َباِبلَل.  
ارِر٬، وَوأأهھھَْھَلُكوو 19 اا َجِميیَع آآِنيَیِتهَھا وَوأأَْحرَرقوُواا َبيْیتَت ِهللا٬، وَوهھھَھدَدُموواا ُسوورَر أأوُورُرَشليِیمَم وَوأأَْحرَرقوُواا َجِميیَع قُُصوورِرهھھَھا ِبالنَّ

ِميیَنِة. االثَّ  
 

ااذذاا٬ً، هھھھذذهه ااعاددةة سرردد لألحددااثث. ااسمعوواا هھھھذذاا ااألنن:  
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يْیفِف إإَِلى َباِبلَل٬، َفَكاُنوواا َلهُھ وَولَِبِنيیهِھ َعِبيیدًداا إإَِلى أأنَْن َمَلَكتْت  وَوَسَبى االَّذِذيینَن َبقوُواا ِمنَن االسَّ

َمْمَلَكُة َفارِرسَس٬،  
ببِّ ِبَفمِم  21 هَھا َسَبَتتْت إلِْكَمالِل َكالمَِم االررَّ إإرِْرِميَیا٬، َحتَّى ااْسَتوْوَفتِت ااألرَْرضُض ُسُبووَتهَھا٬، ألَنَّ

امِم َخرَرااِبهَھا إلِْكَمالِل َسْبِعيینَن َسَنًة. ِفي ُكللِّ أأيَیَّ  
-20: 36ااخبارر ااأليیامم االثاني  21  

 
 

تكلمم اانتبهھوواا جيیدًداا. هھھھذذهه ااآليیة ااألخيیررةة تخبررنا اانن ووقتت كلل شيء يیتمم ألنن منن يیمسكك ززمامم ااألموورر؟ االرربب. االرربب 
بفمم ااررميیا بعدد سبعيینن سنة٬، ثمم عاددوواا منن االسبي. ااذذاا٬ً، هھھھذذاا ما حصلل.  

 
ببُّ رُرووححَ  هَھ االررَّ ببِّ ِبَفمِم إإرِْرِميَیا٬، َنبَّ َنِة ااألوُوَلى لُِكوورَرشَش َملكِِك َفارِرسَس ألَْجلِل َتْكِميیلِل َكالمَِم االررَّ ُكوورَرشَش َملكِِك َفارِرسَس٬،  وَوِفي االسَّ

  َمْمَلَكِتهِھ وَوَكذَذاا ِباْلِكَتاَبِة ...َفأطَْطَلقَق ِندَدااًء ِفي ُكللِّ 
22: 36ااخبارر ااأليیامم االثاني   

 
كووررشش االملكك على ووشكك اانن يُیصددرر ااعالًنا. منن ددفعهھ للقيیامم بذذلكك؟ االرربب. االرربب نّبهھ ررووحهھ.  

 
َماِء َقدْد أأَْعطَطاِني َجِميیَع َمَمالكِِك ااألَ » ببَّ إإِلهَھ االسَّ رْرضِض٬، وَوهھھُھوَو أأوَْوَصاِني أأنَْن أأَْبِنَي هھھھَكذَذاا َقالَل ُكوورَرشُش َملكُِك َفارِرسَس: إإنِنَّ االررَّ

ببُّ إإِلهُھهُھ َمَعهُھ وَوْليَیْصَعددْ  ااخبارر ااأليیامم االثاني  .« َلهُھ َبيْیًتا ِفي أأوُورُرَشليِیمَم االَِّتي ِفي يَیهُھووذَذاا. َمنْن ِمْنُكمْم ِمنْن َجِميیِع َشْعِبهِھ٬، االررَّ
36 :23  

 
كووررشش قالل ذذلكك؟ نعمم٬، لكنن ليیسس هھھھذذاا االجوواابب  لمَم كانن شعبب هللا يیسافرر منن بابلل عائدًداا االى ااووررشليیمم؟ أأألنن ملكك

االنهھائي. لمَم كانوواا قاددرريینن على االقيیامم بذذلكك؟ ألنن هللا قالل ذذلكك. اانتبهھوواا جيیدًداا: اانهھ هللا في آآخرر ااخبارر ااأليیامم االثاني 
يیحرركك قلبب نبووخذذنصرر االملكك ليیقوومم وويیؤؤددبب شعبهھ. وومنن ثمم اايیًضا اانهھ هللا٬، االذذيي حرركك قلبب كووررشش االملكك  36

نهھ يیمكنن ااعاددةة بناء ااووررشليیمم٬، وواانهھ يیمكنن ااعاددةة بناء االهھيیكلل. هللا كلي االسلططة على كلل ملووكك ااألممم ليیقوومم وويیقوولل اا
في االعهھدد االقدديیمم. ووهھھھذذاا خبرر سارٌر لنا االيیوومم.  

 
يیقوولل "قلبب االملكك في يیدد االرربب" االيیسس منن االجيیدد اانن نعلمم اانن حيیاةة االررؤؤساء وواالقاددةة ااآلنن وواالى  1: 21اامثالل 

سررمدديي؟ هھھھذذاا خبرر سارر. هللا كلي االسلططة.ااألبدد هھھھي في يیدَديي االهھ   
 

٬، قالل "اايیهھا االرربب االهھ االسماء٬، اانتت اااللهھ االذذيي يیدديیرر كلل شيء٬، اانتت 1ااذذاا٬ً، عنددما ااتى نحميیا ليیصلي ) في نحميیا 
هللا كلي االسلططة. اانتت هللا االماسكك ززمامم ااألموورر٬، وواانا ااخضع لكك" هھھھذذهه صووررةة كبيیررةة لمنن هھھھوو هللا. ووعنددما نددرركك 

هھھھوو هللا٬، سنررغبب بأنن نصلي لهھ ألننا سنددرركك اانن لهھ هھھھددفف معيینن. وواانهھ سيیتممهھ. عليینا اانن هھھھذذهه االصووررةة لمنن 
نسقطط على ووجووهھھھنا اامامهھ.  

 
ليیسس فقطط اانهھ كلي االسلططة٬، لكنن ثانيیا٬ً، هھھھوو مخووفف. قالل "اايیهھا االرربب٬، االهھ االسماء٬، اااللهھ االعظظيیمم وواالمخووفف..." 

ثث نحميیا عنن كمم اانن هللا عظظيیمم وومخووفف. ال ) هھھھذذهه ااحددىى االمررااتت االثالثث في سفرر نحميیا حيیثث يیتحدد5: 1(نحميیا 
. فكرر باألمرر: ااحيیانا نصلي٬، وونقوولل٬، "حسًنا االصالةة هھھھي عباررةة عنن حددوودد لقووتهھ ووهھھھذذاا يیغيیرر ططرريیقة صالتكك

حدديیثث مع هللا" ووهھھھذذاا اامرر صحيیح. ال شكك اانن لدديینا ووصوولل االى عررشش هللا بيیسووعع االمسيیح.  
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عليینا اانن نددرركك اانن اابنة االسنتيینن ال تتحددثث مع ااهھھھلهھا  االصالةة هھھھي االتحددثث مع هللا٬، لكنن ال يیجبب اانن نتووقفف هھھھنا.

بنفسس االططرريیقة االتي تتحددثث بهھا اابنة االعشرريینن سنة االى ااهھھھلهھا٬، ألنن هھھھناكك إإددررااكك ااكبرر لتلكك االعالقة وولددوورر ااهھھھلهھما 
في حيیاتهھما٬، ووهھھھذذاا يیؤؤثرر على ططرريیقة تخاططبهھما. اانن كانتت اابنة االعشرريینن تخاططبب ااهھھھلهھا مثلل اابنة االسنتيینن٬، فهھذذاا 

ليیلل تخلفف ما. لكنن٬، االكثيیرريینن منا وواالذذيینن هھھھمم مع االمسيیح منذذ ااكثرر منن خمسة عشرر٬، عشرريینن٬، خمسة سيیكوونن دد
ووعشرروونن سنة ما ززاالوواا يیتكلموونن مع هللا ووكأنهھمم بعمرر االسنتيینن.  

 
اانن نجذذبب هللا بصلووااتنا. ليیسس هھھھناكك منن ططرريیقة صحيیحة  مم ال تسيیئوواا فهھمي. ليیسس االمططلووبباانتبهھوواا ااآلنن. ااررجووك
لكنن إإنن كانن فهھمنا > يُیددرركك عظظمتهھ ووكمم هھھھوو مخووفف٬، لكانتت تغيیررتت ططرريیقة صالتنا.  صالةة.ااوو ططرريیقة خاططئة لل

للصالةة في االمناسباتت٬، ألننا  وولتغيیررتت ططرريیقة مخاططبتنا لهھ٬، وولكنا سجددنا اامامهھ. وولما كنا ااتيینا االى محضررهه
أأنن ما منن سنددرركك كمم هھھھوو عظظيیمم وومخووفف. ووهھھھذذاا كانن اامرر ضخمم! هھھھذذاا شحنن صلووااتت نحميیا. كانن نحميیا مددررًكا 

شيء قدد يیططلبهھ منن هللا قدد يیفووقق قددررةة هللا على تحقيیقة. لمم يیكنن هھھھناكك منن شيء يیططلبهھ منن ذذلكك اااللهھ٬، االعظظيیمم 
االمخووفف وواالسررمدديي٬، ال يیمكنهھ أأنن يیحققهھ.  

 
وواالخبرر االسارر لنا هھھھوو ااننا نصلي لنفسس اااللهھ االذذيي صلى لهھ نحميیا. ووال يیووجدد شيء يیمكننا اانن نططلبهھ منهھ قدد 

ال يیووجدد شيء ال يیمكننا اانن نططلبهھ منهھ ألنهھ ليیسس لدديیهھ االقددررةة على تحقيیقهھ بكلل عظظمتهھ يیجررددهه منن قددررااتهھ. 
ووسررمدديیتهھ هھھھذذهه. ووهھھھذذاا يیشحنن وويیقوويي صالتكك٬، ووتبددأأ تططلبب منن هللا ااموورًراا عظظيیمة عنددما تددرركك كمم اانهھ عظظيیمم. يیا 

نن ألحدد غيیرركك رربب٬، ااجعلنا كنيیسة تططلبب منكك ااموورًراا عظظيیمة. ااجعلنا كنيیسة تططلبب منكك اانن تقوومم بأشيیاء ال يیمك
اانن يیتمجدد منن خاللهھا. يیا رربب٬، ااعططنا ااألممم ووااصنع ذذلكك بشكلل ال يیتمجدد بهھ ااحدد غيیرركك. هھھھوو قاددرر. هھھھوو سررمدديي. 

هھھھوو مخووفف.  
 

) هھھھذذهه ليیستت 5: 1االحافظظ االعهھدد..." (نحميیا  ثالثا٬، هھھھوو أأميینن. "اايیهھا االرربب٬، االهھ االسماء ااإللهھ االعظظيیمم وواالمخووفف
تررجمة جيیددةة هھھھنا. هھھھي في االحقيیقة تعني "حافظظ االعهھدد وواالمحبة االثابتة". سببب إإشاررتي لهھذذاا ااألمرر هھھھوو ألنن كلمة 

" " اايي االررحمة االُمحبة". اانهھا االررحمة االُمحبة "االمحبة االثابتة" هھھھي كلمة ررأأيیناهھھھا ااألسبووعع االماضي مع كلمة 
لررااعووثث٬، وواالتي ااظظهھررتهھا ررااعووثث لبووعزز. اانهھا االررحمة االتي يیظظهھررهھھھا هللا دداائًما لشعبهھ. اانهھا االتي ااظظهھررهھھھا بووعزز 

كلمة يیستخددمهھا االعهھدد االقدديیمم مررااررااً ووتكررااررااً للحدديیثث عنن كمم اانن هللا ااميینن مع شعبهھ. هللا لمم يینسَس شعبهھ. كانن 
سيیكوونن ااميینا مع شعبهھ. ووسنررىى ذذلكك بعدد قليیلل.  

 
 : "6اابًعا٬، هھھھوو قددووسس. اانتبهھوواا جيیدًداا لما يیحصلل في منتصفف اايیة هھھھوو سررمدديي٬، هھھھوو مخووفف٬، هھھھوو ااميینن٬، وورر

ددعووني ااآلنن ااخبرركمم لمَم  "وَويَیْعَترِرفُف ِبَخطَطايَیا َبِني إإِْسرَرااِئيیلَل االَِّتي أأَْخطَطأَْنا ِبهَھا إإَِليْیكَك. َفإِنِّي أأََنا وَوَبيْیتُت أأَِبي َقدْد أأَْخطَطأَْنا
ا لمم يیذذهھھھبب االى ااووررشليیمم اابدًداا. االشعبب االذذيي تمم سبيیهھ هھھھذذهه االجملة مهھمة جدًداا. بحسبب ما نعررفهھ٬، عنن نحميیا٬، رربم

ووعصيیانهھمم. كانن نحميیا يیعيیشش في االقصرر االفاررسي٬، ووإإنن كانن يیحقق ألحدد ما بالقوولل  كانن يیددفع ثمنن خططايیا أأبائهھ
"ااتعلمم٬، ما يیحصلل في ااووررشليیمم هھھھوو بسببب خططيیئتهھمم. لهھذذاا يیددفعوونن االثمنن" فنحميیا هھھھوو أأحقق شخصص لقوولل ذذلكك.  

 
بددأأ يیعتررفف عبرر هھھھذذهه ااأليیاتت هھھھنا. مررةة تلوو ااألخررىى٬، قالل " ااعتررفف بخططايیا بني لكنن الحظظوواا ماذذاا صلى٬، 

ااسرراائيیلل االتي ااخططأنا بهھا االيیكك. لقدد تصررفنا بشرر شدديیدد تجاهھھھكك". رركززوواا معي. االقاددةة االخدداامم في مخطططط هللا ال 
ة٬، يیقووموونن وويیشيیرروونن بأصابعهھمم على خططايیا االجميیع. االقاددةة االخدداامم في مخطططط هللا يیقووموونن٬، يیرروونن االخططيیئ

يیسقططوونن على ووجووهھھھهھمم بانكسارر ووتووبة٬، وويیقوولوونن "لقدد ااخططأنا االيیكك".  
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هھھھذذهه ااحددىى ااألموورر االتي ال ننتبهھ لهھا بسببب اانانيیتنا االفرردديیة. نجدد منن االسهھلل جدًداا اانن نأتي االى االكنيیسة للتحددثث 
عنن خططيیة هھھھذذاا االشخصص ووذذااكك٬، ووعما يیتصاررعوونن بهھ٬، وونقوومم٬، وونبددأأ باإلشاررةة االى بعضنا االبعضض. ووططوواالل 

قتت٬، هللا يیقوولل "إإنن كنتمم٬، كمجتمع اايیمانن٬، تأتوونن اامامي ووتتووبوونن معاً..." ال تنسوواا٬، يیمكننا اانن نمضي االيیوومم االوو
يیحصلل خططأ في االكنيیسة. يیمكنكك اانن تمضي حيیاتكك كلهھا وواانتت تتحددثث عنن ااخططاء  كلهھ وونحنن نتحددثث عممَّ 

االكنيیسة٬، وولنن يیشكلل ذذلكك اايي فررقق. لكنن٬، عنددما تنهھضض٬، ووتقوولل٬، "اانا جززء منن هھھھذذهه االمشكلة٬، اانا جززء منن هھھھذذهه 
بططررقق بددأأ بررؤؤيیة هللا يیعملل ووسطط شعبهھ ووبب٬، ووعليینا اانن نعوودد '"٬، عنددهھھھا ناالكنيیسة؛ ووعلي اانن ااتووبب. عليینا اانن نت

جباررةة. وونددرركك اانهھ قددووسس. وواانن كلنا في هھھھذذهه االمشكلة مًعا٬، وواانهھ ال يیجبب اانن نأتي االى هھھھنا لإلشاررةة االى بعضنا 
االبعضض باألصابع٬، لكنن كلنا معاً ووسطط هھھھذذهه االصررااعاتت وواالجررااحح٬، وونأتي اامامهھ بكلل صددقق.  

 
دد على هھھھذذاا االشيء ااذذاا٬ً، نحميیا صلى٬، ووططلبب ووجهھ هللا٬، ألنهھ عررفف اانن كلل شيء سيیحصلل في سفرر نحميیا يیعتم

االووااحدد٬، ووهھھھذذاا االشيء هھھھوو ططلبب ووجهھ هللا. كانن يیعررفف اانن االصالةة ال ُتناَقشش. لمم تكنن االصالةة ااوولوويیة لنحميیا. 
ااررجووكمم اانتبهھوواا جيیدًداا. لمم تكنن االصالةة ااوولوويیة لنحميیا؛ كانتت االصالةة اامرر ال يُیبَحثث بهھ. لمم تكنن ااألوولى على 

ووال ااططلبب ووجهھ هللا٬، ااذذااً لنن يیحصلل اايي شيء" كانن هھھھذذاا الئحة منن خمسة ااموورر. بلل كانتت "إإنن كنتت ال ااصلي٬، 
اامرر محسوومم بالنسبة لهھ.  

 
. ااوودد اانن ااشجعكمم على ووضع خطط تحتت بعضض ااآليیاتت عبرر 2ددعووني اارريیكمم كيیفف يیتمم ااألمرر. اافتحوواا على نحميیا 

سفرر نحميیا. اارريیدد اانن اارريیكمم كيیفف اانن نحميیا٬، في كلل مررةة كانن يیحصلل فيیهھا اامرر جيیدد٬، كانتت يیخبرر كيیفف اانن هللا 
ً تحتت جززء منن اايیة 2بصالحهھ صنع ااألمرر. اانظظرروواا نحميیا   ٬، يیقوولل٬، "8. ااسمعوواا هھھھذذاا. في اايیة 8. ضع خططا

َبيْیتِت٬، وَولُِسوورِر وَورِرَساَلٌة إإَِلى آآَسافَف َحارِرسِس ِفرْردَدوْوسِس ااْلَملكِِك لَِكْي يُیْعطِطيَیِني أأَْخَشاًبا لَِسْقفِف أأَْبوَواابِب ااْلَقْصرِر االَّذِذيي لِلْ 
الَِحِة ااسمعوواا هھھھذذاا ااآلنن: ") 8: 2نحميیا ».(تِت االَّذِذيي أأدَْدُخلُل إإَِليْیهھِ ااْلَمدِديیَنِة٬، وَولِْلَبيیْ  َفأَْعطَطاِني ااْلَملكُِك َحَسبَب يَیدِد إإِلهِھي االصَّ

لمَم ااعططاهه االملكك مططلبهھ؟ ألنن يیدد االهھهھ كانتت عليیهھ. ".َعَليَّ   
 

ُثممَّ قُْمتُت َليْیالً أأََنا وَورِرَجالٌل َقليِیلوُونَن َمِعي٬، وَوَلمْم أأُْخِبرْر أأََحدًداا ِبَما  . ااسمعوواا ما يیقوولهھ هھھھنا: "12: 2اانظظرروواا االى نحميیا 
أأخبررهه هللا بما يیجبب اانن يیفعلهھ. اانظظرروواا في نفسس ااالصحاحح االى نحميیا َجَعَلهُھ إإِلهِھي ِفي َقْلِبي ألَْعَمَلهُھ ِفي أأوُورُرَشليِیمَم" 

الِحَ  " 18: 2 ٬، وَوأأيَْیًضا َعنْن َكالمَِم ااْلَملكِِك االَّذِذيي َقاَلهُھ لِي" وَوأأَْخَبرْرُتهُھمْم َعنْن يَیدِد إإِلهِھي االصَّ ااألمرر نفسهھ في اايیة ِة َعَليَّ
َجاحَح" «َفأََجْبُتهُھمْم وَوقُْلتُت َلهُھمْم: . " 20 َماِء يُیْعطِطيیَنا االنَّ ٬، منن سيیعططيینا االنجاحح؟ االهھ االسماء 20: 2نحميیا إإنِنَّ إإِلهَھ االسَّ

صلي لهھ.سيیعططيینا االنجاحح. ااإللهھ االسررمدديي االذذيي ررأأيیناهه يی  
 

. بددأأوواا يیووااجهھوونن االمعاررضة. بددأأوواا يیووااجهھوونن االتحدديیاتت. اانظظرروواا ما حددثث في نحميیا 15: 4اانظظرروواا االى نحميیا 
وورِر ُكللُّ  . "15: 4 َنا َقدْد َعرَرْفَنا٬، وَوأأَْبطَطلَل هللاُ َمُشوورَرَتهُھمْم٬، رَرَجْعَنا ُكلَُّنا إإَِلى االسُّ ا َسِمَع أأَْعدَدااؤُؤَنا أأَنَّ وَوااِحدٍد إإَِلى  وَوَلمَّ

. هھھھوو يیتحددااهھھھمم للووقووفف في 20. اانظظرروواا االى ااألمرر نفسهھ في ااآليیة منن االذذيي اابططلل مشووررةة ااألعددااء؟ هللا" .لهِھِ ُشغْ 
ا."  ووجهھ ااألعددااء٬، وويیقوولل٬، " َفاْلَمَكانُن االَّذِذيي َتْسَمُعوونَن ِمْنهُھ َصوْوتَت ااْلُبووقِق هھھُھَناكَك َتْجَتِمُعوونَن إإَِليْیَنا. إإِلهُھَنا يُیَحارِربُب َعنَّ

)20: 4(نحميیا   
 

ا  : "16. اانتهھوواا منن بناء االسوورر. كانن يیوومم اانتصارر عظظيیمم. ااسمعوواا ما تقوولهھ اايیة 16: 6وواا االى نحميیا اانظظرر وَوَلمَّ
هُھ ِمنْن ِقَبلِل إإِلهِھنَ َسِمَع ُكللُّ أأَْعدَدااِئَنا وَورَرأأىَى َجِميیُع ااألَُممِم االَّذِذيینَن َحوَوااَليْیَنا٬، َسَقطُطوواا َكِثيیرًراا ِفي أأَْعيُینِن أأَْنفُِسهِھمْم٬، وَوَعلِ  ا ُموواا أأَنَّ

َفأَْلهَھَمِني إإِلهِھي أأنَْن أأَْجَمَع ااْلُعظَظَماَء وَوااْلوُوالةََة  . يیقوولل٬، "5: 7سننظظرر االى اايیة ااخررىى في نحميیا " .ُعِملَل هھھھذَذاا ااْلَعَمللُ 
ْعبَب ألَْجلِل ااالْنِتَسابِب." وَواالشَّ  
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ووجهھ ما اارريیددكمم اانن تررووهه مررةة بعدد مررةة في حيیاةة نحميیا هھھھوو اانن كلل نجاحح٬، كلل خططووةة قامم بهھا٬، كانتت نتيیجة ططلبب 
هللا. ووكانن دداائًما يیشيیرر االى اانن هللا هھھھوو منن كانن يیفعلل ذذلكك. هللا يیعلنن ااموورًراا لررووحح نحميیا؛ هللا يیقوودد نحميیا للقيیامم 
بأموورر عظظيیمة. اايیتهھا االكنيیسة٬، هللا ال يیعلنن عنن ااألموورر االحميیمة االتي في قلبهھ للذذيینن يیأتوونن وويیذذهھھھبوونن في 

ما يیعلنهھ هللا  هھ للذذيینن يیططلبوونن ووجهھهھ. عنددهھھھا نبددأأ بررؤؤيیةاالمناسباتت. هللا يیعلنن عنن ااألموورر االحميیمة االتي في قلب
ألررووااحنا٬، وونبددأأ بررؤؤيیة ما يیفعلهھ هللا في االكنيیسة٬، ووكلل ذذلكك بفضلل يیدد هللا االررحوومة عليینا. هھھھوو ططلبب ووجهھ هللا. 

كانن مكررًسا لهھ.  
 

-8: 1كانن مكررًسا لمعررفة كلمة هللا. في نحميیا  ثانيیا٬ً،   مَم االَّذِذيي أأََمرْرتَت ِبهِھ ُمووَسى ااذْذُكرِر ااْلَكالَ  ٬، يیبددأأ٬، وويیقوولل٬، "9
كلمة "ااذذكرر" يیستخددمم بهھا كلل اانووااعع ااألووقاتت االمختلفة٬، يیقوولل 2 بأنن يیتذذكرر ااألموورر؛ ليیسس ألنن هللا لمم َعْبدَدكَك..." 

قُُكمْم ِفييیكنن يیعررفف٬، لكنن ما يیفعلهھ نحميیا هھھھوو اانهھ يیبددأأ باالقتباسس منن االعهھدد االقدديیمم٬، قائال٬ً، "   إإنِْن ُخْنُتمْم َفإِنِّي أأَُفررِّ
َماوَوااتِت٬، َفِمنْن االشُُّعووبِب٬، ووإإنِْن رَرَجْعُتمْم إإَِليَّ وَوَحِفظْظُتمْم وَوَصايَیايَي وَوَعِمْلُتُمووهھھَھا٬، إإنِْن َكانَن ااْلَمْنِفيیُّوونَن ِمْنُكمْم ِفي أأَْقصَ  اِء االسَّ

هھھُھَناكَك أأَْجَمُعهُھمْم وَوآآِتي ِبهِھمْم إإَِلى ااْلَمَكاننِ   
-8: 1االَّذِذيي ااْخَترْرتُت إلِْسَكانِن ااْسِمي ِفيیهِھ." (نحميیا  9(  

-1: 30يیمكنكك اانن تضع مالحظظة هھھھنا: تثنيیة  . نررىى ااصددااء تثنيیة عبرر كلل هھھھذذهه االصالةة٬، لكنن خاصة في هھھھذذاا 10
اامامم هللا. 10االى  1اايیة  30االمقططع. اانهھا بحررفيیتهھا تقرريیًبا. نحميیا يیقتبسس منن تثنيیة   

 
.؟ ليیسس اانن هللا ال يیعررفف ما  لكنن٬، لماذذاا يیفعلل نحميیا هھھھذذاا؟ لمَم يیشعرر نحميیا بالحاجة لالقتباسس منن االكتابب االمقددسس

. لكنن اانتبهھوواا جيیدًداا: يیلذذ & عنددما 30. فا6 هھھھوو منن كتبهھا. هھھھوو يیعررفف بالضبطط ما تقوولهھ تثنيیة 30تقوولهھ تثنيیة 
يیأتي شعبهھ اامامهھ بكلمتهھ وويیعلنوونن ووعووددهه. يیلذذ ; اانن نأتي اامامهھ بأيیدديي فاررغة٬، وونقوولل "ليیسس لدديي ما ااجلبهھ لكك 

كك. سأثقق بكك بحسبب كلمتكك٬، ووإإنن لمم اافعلل٬، فسأررتمي على ووجهھي٬، لكني سأقفف سوواا كلمتكك٬، ووسأقفف على كلمت
على كلمتكك" ووهھھھذذاا بالضبطط ما يیفعلهھ نحميیا. هھھھذذاا ما نحنن مددعوووونن لفعلهھ بالصالةة.  

 
الحظظوواا هھھھذذاا٬، حتى هھھھذذهه االنقططة٬، لمم يیكنن نحميیا قدد ططلبب اايي شيء بعدد. كانن يیمجدد هللا٬، وويیعتررفف بحاجاتهھ٬، 

مة هللا اامامهھ٬، قائالً " ليیسس لدديي اايي شيء ما عدداا كلمة هللا" هھھھذذاا هھھھوو ااإليیمانن ووبخططايیاهه. ووااالنن هھھھا هھھھوو يیضع كل
للددخوولل في محضرر هللا. االجررييء  

 
ااعتقدد اانن ما نررااهه هھھھنا هھھھوو٬، إإنن كنتت ترريیدد اايیماًنا جهھارريي٬، يیحصلل اامرراانن. ووااحدد: ااددررااكك عميیقق لمنن هھھھوو هللا٬، 

نررىى اانن هللا ااستخددمم بقووةة االذذيینن عررفوواا كلمتهھ. ووثانيیا٬ً، معررفة عميیقة لما قالهھ هللا. ننظظرر عبرر االكتابب االمقددسس٬، ف
٬، يیقتبسس٬، عمليًیا٬، كلل قصة االعهھدد االقدديیمم٬، هھھھكذذاا. كانتت 7وو 6ووقفف ااستفانووسس ٬، وونررااهه في ووقتت قصيیرر في ااعمالل 

كلمة هللا تنبع منهھ. إإنن كنا نرريیدد اانن نكوونن قاددةة في االكنيیسة٬، إإنن كنا نرريیدد اانن ننهھضض لنختبرر بعضض ااألموورر االتي 
شعبهھ عبرر االتارريیخ٬، ااذذااً عليینا اانن نكوونن شعًبا ذذوو ااددررااكك عميیقق لمنن هھھھوو هللا ووذذوو معررفة  فعلهھا هللا منن خاللل

عميیقة لكلمتهھ.  
 

ً لمعررفة كلمة هللا٬، ووثالًثا٬، كانن مكررًسا لططلبب االمعوونة منن هللا. نررااهه  كانن نحميیا يیططلبب ووجهھ هللا. كانن مكررسا
َجاحَح ااْليَیوْومَم لَِعْبدِدكَك وَوااْمَنْحهُھ رَرْحَمًة أأََمامَم  : "11يیططلبب منن هللا حتى ااآليیة ااآلخيیررةة. يیقوولل في ااخرر ااآليیة  وَوأأَْعطِط االنَّ

ُجللِ  ». هھھھذَذاا االررَّ  
ااذذاا٬َ، هھھھوو يیأتي٬، وواارريیددكمم اانن تعررفوواا٬، اانن باقي االسفرر سيیظظهھرر لنا صووررةة عنن عظظمة نحميیا٬، ووهھھھي مررتبططة بجررأأةة 

عظظيیًما٬، نكوونن خسررنا مغززىى  نحميیا بططلبهھ ااموورٍر عظظيیمة منن هللا. إإنن ترركنا سفرر نحميیا٬، ووقلنا٬، كمم كانن ررجالً 
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ما فعلهھ نحميیا هھھھوو اانهھ ططلبب ااموورًراا عظظيیمة منن االهھ عظظيیمم٬، وونررىى االهھ نحميیا يیقوودد كلل ااألشيیاء لمجددهه االسفرر كلهھ. 
هھھھوو.  

 
االيیستت هھھھذذهه صووررةة عما نرريیدد اانن نكوونهھ؟ ال نرريیدد اانن يیقوولل االناسس "يیا لهھمم منن مجمووعة عظظيیمة" وومنن ثمم 

وويیقوولوونن٬، "هھھھمم ااشخاصص عادديیيینن ططلبوواا ااموورًراا عظظيیمة منن االهھ  يیذذهھھھبوونن٬، بلل نرريیددهھھھمم اانن يینظظرروواا االى االكنيیسة
عظظيیمم٬، ووهھھھوو ااظظهھرر مجددهه منن خاللهھمم" يیا رربب٬، ليیكنن كذذلكك.  

 
ررغبة ال تليینن:  

تكرريیسس ال يیساوِومم٬، ططلبب ووجهھ هللا٬، معررفة كلمة هللا ووططلبب االمعوونة منن هللا. لقدد ررأأيینا ااهھھھتمامم نحميیا ووتكرريیسهھ٬، 
َفهُھمْم  : "10االتي ال تليینن. اانظظرروواا كيیفف تنتهھي صالتهھ في ااآليیة وواارريیدد اانن اارريیكمم ااخرر صفة لنحميیا: االررغبة 

دُد٬، لَِتُكنْن أأذُْذُنكَك ُمْصغِ  دِديیدَدةِة. يَیا َسيیِّ ِتكَك ااْلَعظِظيیَمِة وَويَیدِدكَك االشَّ يَیًة إإَِلى َصالةَِة َعْبدِدكَك َعِبيیدُدكَك وَوَشْعُبكَك االَّذِذيي ااْفَتدَديْیتَت ِبقوُوَّ
-10: 1نحميیا  َخاَفَة ااْسِمكَك."وَوَصالةَِة َعِبيیدِدكَك االَّذِذيینَن يُیرِريیدُدوونَن مَ  . ثمم يیقوولل اانهھ كانن ساقيًیا للملكك.11  

 
اانتبهھوواا جيیدًداا هھھھنا. لدديینا شخصص لدديیهھ كلل ما يیمكنن للعالمم اانن يیقددمهھ لهھ. يیعيیشش في االقصرر االفاررسي. يیأكلل وويیشرربب 

كلل ااططايیبب االعالمم. وويیقوولل٬، "لذذتي هھھھي مخافة ااسمكك. لذذتنا٬، ررغبتنا االعميیقة هھھھي مخافة ااسمكك."  
 

هھھھذذهه هھھھي االميیززةة االتي ااصلي اانن يیقيیمهھا هللا في كلل هھھھذذهه االكنيیسة. ااصلي ال٬، ررغبتنا هھھھي مخافة شخصهھ. ااذذاا٬ً، ااوو
اانن يیقيیمم هللا قاددةة وومعلمي كتابب االمقددسس لألووالدد٬، ووخدداامم عبرر كلل هھھھذذهه االكنيیسة تكوونن لذذتهھمم االعميیقة هھھھي بررؤؤيیة 

وواانن يیكوونن هھھھذذاا بالنسبة لنا االذذ منن نيیلل ااسمم هللا يُیكرَرمم وويیتمجدد. ااصلي اانن يیكوونن هھھھذذاا لنا االذذ منن ااكبرر شيیكك ننالهھ٬، 
تررقيیة في االعملل. ااصلي اانن يیكوونن تكرريیمم ووتمجيیدد ااسمهھ منن خاللنا االذذ لنا منن كلل ما يیمكنن اانن تقددمهھ لنا نجاحاتت 

االعالمم٬، وواانن يیكوونن نبضض حيیاتنا هھھھوو االتلذذذذ بمخافتهھ.  
 

ء بسلووكهھمم بشكلل يیكررمم وويیمجدد ال يیقاررنوواا اايي شياانهھمم  وويیعلنووننيیا رربب٬، ااقمم هھھھكذذاا قاددةة٬، يیقلبوونن معايیيیرر االعالمم٬، 
ااسمكك. كيیفف يیبددوو ذذلكك في مناززلكمم؟ كيیفف يیبددوو ذذلكك في ااماكنن عملكمم٬، اانن تتلذذذذوواا بمخافة هللا؟ وواانظظرروواا كيیفف 

ستتغيیرر االمعايیيیرر.  
 

ُجللِ  يیصلل االى االنهھايیة٬، وويیقوولل٬، " َجاحَح ااْليَیوْومَم لَِعْبدِدكَك وَوااْمَنْحهُھ رَرْحَمًة أأََمامَم هھھھذَذاا االررَّ ااآلنن٬،  11: 1نحميیا ». وَوأأَْعطِط االنَّ
. اانهھ االملكك االذذيي يیعملل لدديیهھ٬، تاشاالذذيي يیتحددثث عنهھ هھھھوو االملكك ااررتحشهھھھذذاا مضحكك بعضض االشيء ألنن هھھھذذاا االررجلل 

االملكك االذذيي لدديیهھ االسلططانن اانن يیقوولل في اايي ووقتت٬، "نحميیا٬، سأقططع ررأأسكك". لكنن نحميیا ررأأىى سررمدديیة٬، وومخافة٬، 
حتى ااعظظمم ملكك على ااألررضض٬، ذذذذ بمخافة ااسمكك"٬، ووأأمانة ووقددااسة االهھهھ٬، ووما اانن ررأأىى ذذلكك حتى قالل "اانا ااتل

حيینهھا٬، بدداا كررجلل عادديي, َضِعفَف بالمقاررنة. هھھھذذاا غيیرر ررؤؤيیتهھ لألموورر.  
 

-7: 4في االووااقع٬، عنددما ننظظرر االى عززرراا  هھھھوو٬، اانن ملكك فاررسس٬، هھھھذذاا االملكك نفسهھ٬، قدد  في ااألساسس نررااهه٬، ما 23
ررأأىى ما حصلل عنددما كانوواا يیعيیددوونن بناء االهھيیكلل في ااووررشليیمم٬، ووقالل٬، "سأووقفف عملهھمم. لنن ااددعهھمم يیصبحوونن 
ااقوويیاء" ااذذاا٬، هھھھذذاا االملكك كانن قدد سبقق اانن ااووقفف االعملل. ووااآلنن نحميیا على ووشكك اانن يیددخلل محضررهه ليیططلبب منهھ 

ما قبلل ذذلكك٬، كانن ملكك فاررسس قدد قالل "ال يیمكنني ذذلكك". ااصبح لنحميیا االسماحح لهھ بالذذهھھھابب لبناء ااألسوواارر٬، بيین
جررأأةة مقدَدسة ااآلنن٬، جعلتهھ يینهھضض.  

 
َنِة ااْلِعْشرِريینَن ألرَْرَتْحَشْسَتا ااْلَملكِِك٬، َكاَنتْت َخْمرٌر أأََماَمهُھ٬، "  1: 2اانظظرروواا ما حددثث في نحميیا  وَوِفي َشهْھرِر ِنيیَسانَن ِفي االسَّ

ددعووني ااتووقفف هھھھنا ألخبرركمم اانن هھھھناكك مررااجع في " .تُت ااْلَملكَِك. وَوَلمْم أأَُكنْن َقْبلُل ُمْكَمدُداا أأََماَمهھُ َفَحَمْلتُت ااْلَخْمرَر وَوأأَْعطَطيیْ 
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االعهھدد االقدديیمم لساقيیي االملكك االذذيینن كانوواا يیكوونوونن مكمدديینن وويیائسيینن في محضرر االملكك ووكانتت ُتقططع ررؤؤووسهھمم 
شيء للملكك. فأنتت تجلسس مع  ال تتذذمرر عنن ااييبسببب ذذلكك. عنددما تددخلل محضرر االملكك٬، يیكوونن كلل شيء جميیلل. 

االملكك ططوواالل االووقتت ووعليیكك اانن تسعددهه.  
 

». َما هھھھذَذاا إإِالَّ كآَبَة َقْلبٍب! لَِماذَذاا وَوْجهُھكَك ُمْكَمددٌّ وَوأأَْنتَت َغيْیرُر َمرِريیضٍض؟«َقالَل لِي ااْلَملكُِك: فَ  وَوَلمْم أأَُكنْن َقْبلُل ُمْكَمدُداا أأََماَمهُھ.
اا٬، -1: 2نحميیا " َفِخْفتُت َكِثيیرًراا ِجدّدً اا٬،هھوواا لثقلل االكالمم هھھھنا. نحميیا على ووشكك االبووحح. " . اانتب2  َفِخْفتُت َكِثيیرًراا ِجدّدً

-2: 2نحميیا  ليَِیْحَي ااْلَملكُِك إإَِلى ااألََبدِد. "«وَوقُْلتُت لِْلَملكِِك:  االيیسس هھھھذذاا رراائًعا؟ ووكأنكك تسايیرر االملكك قبلل اانن تططلبب  3
  منهھ ططلًبا.

  
التنززهه في نهھايیة هھھھذذاا ااألسبووعع٬، لكنن قبلل اانن ااططلبب جميیعنا نفعلل هھھھذذاا. تعلموونن٬، نحنن نقوولل "ماما٬، اانا ااررغبب ب

منكك االمالل٬، ااووددكك اانن تعلمي اانكك اامم مذذهھھھلة وواانكك تعنيینن لي االكثيیرر وواانا ااقددرر كلل تضحيیاتكك منن ااجلي." ااذذاا ااألمرر 
مثلل "ليیحَي االملكك االى ااألبدد".  

 
ارُر؟َكيْیفَف الَ يَیْكَمددُّ وَوْجهِھي وَوااْلَمدِديیَنُة َبيْیتُت َمَقاِبرِر آآَباِئي َخرَراابٌب٬، وَوأأَ  »ْبوَوااُبهَھا َقدْد أأََكَلْتهَھا االنَّ  

َماِء٬،» َماذَذاا طَطالِبٌب أأَْنتَت؟«َفَقالَل لِي ااْلَملكُِك:  4 -3: 2نحميیا ..." َفَصلَّيْیتُت إإَِلى إإِلهِھ االسَّ االيیستت هھھھذذهه صووررةة رراائعة؟  4
مبنيیة على اارربعة "حسناً يیا رربب٬، االيیكك ااألمرر" اانهھا صالةة سرريیعة جدًداا. لكنن اانتبهھوواا جيیدًداا: االصالةة االسرريیعة هھھھذذهه 

شهھوورر سابقة منن االصالةة. لمم تكنن هھھھذذهه مجرردد صالةة سرريیعة لنحميیا. هھھھوو يیسيیرر بشرركة دداائمة مع هللا.  
 

َماِء٬، ُترْرِسلُِني إإَِلى يَیهُھووذَذاا٬، إإَِلى  إإذَِذاا ُسررَّ ااْلَملكُِك٬، وَوإإذَِذاا أأَْحَسنَن َعْبدُدكَك أأََماَمكَك٬،«قُْلتُت لِْلَملكِِك: ووَ  َفَصلَّيْیتُت إإَِلى إإِلهِھ االسَّ
-4: 2نحميیا  ».َمدِديیَنِة قُُبوورِر آآَباِئي َفأَْبِنيیهَھا َفَقالَل لِي ااْلَملكُِك٬، وَوااْلَملَِكُة َجالَِسٌة ِبَجاِنِبهِھ: ااذذاا٬ً، باحح باألمرر كلهھ وو " 5

ْنتُت َلهُھ زَزَماًنا» إإَِلى َمَتى يَیُكوونُن َسَفرُركَك٬، وَوَمَتى َترْرجُع؟« .6: 2حميیا ن ".َفَحُسنَن َلدَدىى ااْلَملكِِك وَوأأرَْرَسَلِني٬، َفَعيیَّ  
  

يیددخلل نحميیا محضرر االملكك٬، يیقوومم بططلبب جررييء٬، وواالملكك ال يیقوولل فقطط٬، "يیسعددني ااررسالكك" بلل يیعططيیهھ كلل 
يیوومم٬، يیبني ما كانن يینتظظررهه  52االمستلززماتت االتي يیحتاجهھا للذذهھھھابب االى هھھھناكك. فيیذذهھھھبب نحميیا االى ااووررشليیمم ووبعدد 

يیصنع اامووررااً مستحيیلة وومذذهھھھلة منن خاللل  يیوومم فقطط. االهھ االكوونن 52شعبب هللا ألكثرر منن مئة سنة٬، يیبنيیهھ في 
شعبب يیخافف ااسمهھ وويیعيیشش لمجددهه.  

 
نحميیا لمم يیكنن فقطط يیهھابب هللا٬، لكنن اانتبهھوواا جيیدًداا: كانتت لدديیهھ االررغبة للمخاططررةة بكلل شيء منن ااجلل خطططط هللا. 

: "ااإليیمانن هھھھوو ثقة حيیة ووجرريیئة في نعمة هللا" هھھھلل نحنن شعبب حي ووجررييء ووووااثقق Martin Lutherقالل 
؟بنعمة هللا  

 
يیوومم. خاللل هھھھذذاا االووقتت٬، كانن يیتعررضض لكلل اانووااعع االمعاررضة منن االددااخلل  52ااذذاا٬، ذذهھھھبب نحميیا ووبنى ااألسوواارر بب 

االمخاططررةة مليیئة بالمعاررضة ضدد نحميیا. اانتبهھوواا جيیدًداا, نحنن نتحددثث عنن  6االى  4وواالخاررجج. ااصحاحاتت نحميیا 
نن ليیسس مخاططررااً بحيیاتهھ فقطط. ألنهھ بكلل شيء منن ااجلل خططة هللا٬، نحميیا ددخلل محضرر االملكك مخاططررااً بحيیاتهھ٬، لك

حتى لوو كانن ليیعيیشش٬، كانن سيیخسرر االعيیشش في االقصرر االفاررسي للذذهھھھابب وواالعيیشش في مدديینة مددَمررةة مع مجمووعة 
منن االناسس٬، بعضهھمم يیرريیددهه هھھھناكك وواالبعضض ااآلخرر ال يیرريیددهه.  
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االذذيینن خددموواا  عنددما تقفف كقائدد في كنيیسة هللا٬، مؤؤكدد سيیكوونن هھھھناكك صعووباتت٬، وومعاررضة ووخيیانة. هھھھؤؤالء االقاددةة
في كنيیستنا كررعاةة ووووعاظظ منذذ تأسيیسس هھھھذذهه االكنيیسة٬، ضحوواا بأموورر كثيیررةة ووووااجهھوواا االكثيیرر منن االمعاررضاتت 
خاللل االخددمة. هھھھذذهه ططبيیعة االحالل٬، لكنن خاللل تلكك ااألووقاتت االصعبة وواالتجارربب وواالصررااعاتت يیظظهھرر هللا مجددهه 

ا.بشكلل ووااضح. يیظظهھرر قووتهھ بططررقق مذذهھھھلة٬، ووهھھھذذاا بالضبطط ما فعلهھ مع نحميی  
 

 
قالوواا٬، "ما اانن تنتهھي منن بناء هھھھذذهه ااألسوواارر٬، حتى تقع لمجرردد اانن يیصعدد عليیهھا حيیوواانن  6االى  4االناسس منن نحميیا 

٬، حيیثث كانتت ااألسوواارر قدد بنيیتت. ووكانتت 12" ااذذاا٬، االيیكمم ما فعلووهه بعدد اانن تمَم بناء االسوورر. نصلل االى نحميیا صغيیرر
هھھھذذهه ااألسوواارر عنددما تنتهھي". ااذذاا٬ً، ما فعلووهه هھھھوو كلل ااألممم تقوولل٬، "ووال حتى حيیوواانن صغيیرر سيیستططيیع االسيیرر على 

اانهھمم صعددوواا جميیعمم على ااألسوواارر٬، ووسارروواا حوولل االمدديینة وواانشددوواا االتسابيیح. االيیستت هھھھذذهه صووررةة رراائعة؟ وويیقوولل 
االكتابب االمقددسس اانن جميیع ااألممم نظظررتت مذذهھھھوولة قائلة "ووحددهه هللا يیستططيیع صنع ذذلكك".  

 
 في االعهھدد االجدديیدد..

 
 

يیقفوواا وويیظظهھرروونن لألممم مددىى عظظمتهھ. هھھھذذهه ررسالة سفرر نحميیا. لكنن االمشكلة٬، اانن هھھھذذهه ليیستت هللا يیحفظظ شعبهھ٬، لكي 
نهھايیة االقصة. نعمم٬، تمتت ااعاددةة بناء االهھيیكلل ووااألسوواارر٬، لكنن هھھھذذاا يیتززاامنن ززمنيًیا مع نهھايیة االعهھدد االقدديیمم. ااعلمم اانن 

في ااخرر االعهھدد االقدديیمم. ما  سفرر نحميیا هھھھوو في ووسطط االعهھدد االقدديیمم في كتبنا االمقددسة٬، لكنن منن االناحيیة االززمنيیة هھھھوو
 400سنة منن االسكوونن حيیثث ال نعررفف ماذذاا حصلل مع شعبب هللا. لكنن بعدد حوواالي  400يیحصلل هھھھوو اانن هھھھناكك 

قاددةة خدداامم عادديیيینن. سنة٬، يیحصلل شيء ما في االعهھدد االجدديیدد٬، ووليیسس أأنن هللا يیكلمم مخططططهھ عبرر ااقامة  
 

ااألعظظمم٬، االذذيي يیقووددهه ااهھھھتمامهھ االى االصليیبب. هھھھلل في االعهھدد االجدديیدد٬، يیكملل هللا مخططططهھ عبرر ااقامتهھ االقائدد االخاددمم 
؟  عنددما يیصعدد يیسووعع على االجبلل٬، وويیررىى االمدديینة ووأأسووااررهھھھا وواالهھيیكلل في 41: 19تتذذكرروونن ذذلكك في لووقا 

اانن يیسووعع بكى٬، تماًما كما فعلل نحميیا. كانن ليیسووعع ااهھھھتمامم غيیرر ااناني  41: 19ووسططهھا؟ وويیقوولل اانجيیلل لووقا 
الء االناسس االذذيینن كانوواا على ووشكك صلبهھ٬، االذذيینن كانوواا مهھتميینن بالصليیبب لخيیرر شعبب هللا وولمجدد ااسمم هللا. هھھھؤؤ

فقطط٬، وواالذذيینن كررسوواا اانفسهھمم لمووتهھ. هھھھلل تذذكرروونن صالتهھ خاررجج ااووررشليیمم؟ يیططلبب ووجهھ هللا٬، يیعررفف كلمة هللا 
وويیسألل االعوونن منن هللا. قالل: "ال تكنن مشيیئتي٬، بلل لتكنن مشيیئتكك اانتت" وويیددخلل االمدديینة٬، وويُیصلبب هھھھناكك خاررجج 

لمدديینة تماما٬ً، وولدديیهھ االررغبة لمخافة أأبيیهھ ووللمخاططررةة بكلل شيء منن ااجلل مخطططط هللا. ررغبتهھ هھھھذذهه قاددتت اابوواابب اا
االى خالصنا.  

 
 االيیوومم...

 
 
 
مخطططط هللا عبرر االتارريیخ كانن ااقامة هھھھذذاا االقائدد االخاددمم ااألعظظمم صاحبب هھھھذذهه االمميیززااتت. وولهھذذاا٬، عنددما ننظظرر االى 
االكتابب االمقددسس االيیوومم٬، ال تكوونن صالتنا٬، "يیا رربب٬، ااجعلنا مثلل نحميیا" بلل صالتناهھھھي "يیا رربب٬، ااجعلنا مثلل 

 يیكملل مخططططهھ عبرر ااقامة قاددةة خدداامم االمسيیح". هھھھذذاا يیقووددنا االى حيیثث نحنن االيیوومم٬، ألنن االخبرر االسارر هھھھوو اانن هللا
عنن تكرريیسس غيیرر مساوِومم٬، ووعنن ررغبة ال تليینن لمجدد االمسيیح في االكنيیسة. غرر ااناني٬،  يیبررهھھھنوونن عنن ااهھھھتماممٍ 

ااررجووكمم اانن تنتبهھوواا لهھذذاا ااألمرر. نحميیا كانن يیشيیرر االى مجدد االمسيیح٬، ووهللا يیقيیمم قاددةة في االكنيیسة االيیوومم يیعكسوونن 
.21هھھھذذاا االمجدد في االقررنن   


