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11-1:1 نحميا :القراءة

 شوشن في كنت بينما العشرين السنة في كسلو شھر في حدث .حكليا بن نحميا كالم1
 الذين اليھود عن فسألتھم يھوذا من ورجال ھو اخوتي من واحد حناني جاء انه  2  القصر
 ھناك السبي من بقوا الذين الباقين ان لي فقالوا  3  .اورشليم وعن السبي من بقوا الذين نجوا
 فلما  4.بالنار محروقة وابوابھا منھدم اورشليم وسور .وعار عظيم شر في ھم البالد في

 ايھا وقلت  5  السماء اله امام وصلّيت وصمت اياما ونحت وبكيت جلست الكالم ھذا سمعت
 وحافظي لمحّبيه والرحمة العھد الحافظ المخوف العظيم االله السماء اله الرب

 اآلن اليك يصلّي الذي عبدك صالة لتسمع مفتوحتين وعيناك مصغية اذنك لتكن  6  وصاياه
 اليك بھا اخطأنا التي اسرائيل بني بخطايا ويعترف عبيدك اسرائيل بني الجل وليال نھارا
 واالحكام والفرائض الوصايا نحفظ ولم امامك افسدنا لقد  7  .اخطأنا قد ابي وبيت انا فاني
 فاني خنتم ان قائال عبدك موسى به امرت الذي الكالم اذكر  8  .عبدك موسى بھا أمرت التي

 منكم المنفيون كان ان وعملتموھا وصاياي وحفظتم اليّ  رجعتم وان  9  الشعوب في افرقكم
 اسمي السكان اخترت الذي المكان الى بھم وآتي اجمعھم ھناك فمن السموات اقصاء في
 اذنك لتكن سيد يا  11.الشديدة ويدك العظيمة بقوتك افتديت الذي وشعبك عبيدك فھم  10  .فيه

 اليوم النجاح واعط .اسمك مخافة يريدون الذين عبيدك وصالة عبدك صالة الى مصغية
.للملك ساقيا كنت الني .الرجل ھذا امام رحمة وامنحه لعبدك
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حياتك؟ في مرةً  اإلنكسار إختبرت ھل

مت ھل  والفشل اليأس ُصخور على حياتك تحطَّ
وحيداً؟ أنك فأحسست

اإليمان؟ جھةِ  من السفينة بكَ  إنكَسرت ھل

 أرِض  في ُركُبكَ  وارتعشت قدماكَ  تعثَّرت ھل
النعمة؟

 يختبرَ  أن َيعرف الذي اإليمان بَرُجل أنت إذاً 
 يعُبرَ  أن يستطيعلكنَّه والمشقَّات، األحزان
.الحياة رحلةِ  في منتصراً 



 دفاعاتھا، خِسرت التي الَحياة ُصورة ھذه
ية ُعرضةً  فأصبحت  القلب واإلحباط؛ لألذِّ
.النفس تكِسر الجراح وآثار ُمنحني مكسور،

:اإلنكسار ھذا أسباب
  – كثيرين أناسٍ  أمام مفتوحة الَحياة أبواب•

هللا قصد يخدمون ال
  – وأساليبه للشيطان مفتوحة الَحياة أبواب•

م ال هللا مشيئة ُتتمَّ
 ال –األناثيما للتعاليم مفتوحة الَحياة أبواب•

هللا للمشيئة الخضوع إلتجاھات تحديد



 اإلنسان تقود قد اإلنكسار لھذا الُمترتبة النتائج لذلك
!خالص وال الروحي األسر في للبقاء

 التي( أورشليم مدينة من الروحي لإلنحدار صورة ھذه
 إلى )المرتفع صھيون جبل على الموجودة المدينة تمثِّل
 أسفل في الموجودة المدينة تمثِّل التي( أريحا مدينة
.)الميِّت البحر من القريب الوادي

 األسر؟ وفي التراب في ونحن اإلنحدار في نبقى ھل لكننا
!والحرية األمل حيث فوق إلى نتطلع أم



الروحي؟ واألسر اإلنكسار من وأعود أقوم كيف

.المنتصرة للعودة ِمثالٍ  خيرُ  هللا رُجل نحميا

 بناء إعادة في األساسي المفتاح كان•
.المنھدمة أورشليم أسوار

ً  كان•  لشعب الروحية الحياة بناء في مقداما
.الروحي األسر من والعودة الُمنكسر هللا

 الفرد يستطيع خالله من الذي النموذج كان•
.حياته في انھدم ما ويبني يعود أن المؤمن



:اإلنكسار من للعودة ثابتة خطوات سبعة

ات لتكن :أوال الصالة بُروح الفِعل ردَّ
)4:1 نح( 

 جلس اإلنكسار بكلمات نحميا سِمعَ  عندما
ً  وناح وبكى  الصوم بُروح كثيرة أياما

.والصالة
ت  ينحني لم لكنَّه والعواِطف، المَشاِعر تأثرَّ

.أمامھا



هللا مع إبدأ :ثانيا
)5:1 نح( 

الرب مع تكلَّم•

الرب ُتعاتب ال•

ته ِثق• وعوِده في وأمانتهِ  بمحبَّ



ر :ثالثا ً  فكِّ ً  مليا يا الرؤيا –بالحَدث وجدِّ
)6:1 نح(

الُمعالجة إمكانية•

الُمعالجة كيفية•

الُمعالجة أھداف•



 الحياة في الخطية بُوجود إعترف :رابعا
)7،6:1 نح(

الرب أمام اإلنكسار•

الرب أمام اإلتضاع•

الرب أمام اإلعتراف•



ك :خامسا   اإللھية بالمواعيد تمسَّ
)9،8:1 نح(

ر• بوعِدهِ  الرب ذكِّ

د• وعِدهِ  ألجلِ  الرب مجِّ

بوعِدهِ  يفي الرب أن ِثق•



  الجَماعة بُروح اإلصالح باِشر :سادسا
)11:1 نح(

بالِثقة•

باألمل•

بالَصبر•



ر :سابعا  الملِك إبن انَّك تذكَّ
)11:1 نح(

ة مكانة لكَ • خاصَّ

ُمميَّز دورٌ  لكَ •

إلتمامھا مسؤولية لكَ •



:اإلنكسار من للعودة ثابتة خطوات سبعة

ات لتكن :أوال الصالة بُروح الفِعل ردَّ
هللا مع إبدأ :ثانيا 
ر :ثالثا  ً  فكِّ ً  مليا يا الرؤيا –بالحَدث وجدِّ

 الحياة في الخطية بُوجود إعترف :رابعا
ك :خامسا   اإللھية بالمواعيد تمسَّ
  الجَماعة بُروح اإلصالح باِشر :سادسا
ر :سابعا  الملِك إبن انَّك تذكَّ



 في يقِف رُجال وُكن قِف اإلنكسار، في تبقى ال
 أوالد مجد بحرية وتمتَّع الرب أمام الثغر
 فوق إلى األجنحة ذو كالنسر وارتفع هللا،
.والحرية األمجاد حيث
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