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Al-Resalah - November 04 

  المقنعه اهللا برآات

                                                                                                      By Adly B. Hanna 

 التناقض فى طبيعة الشر 

ل قد تبرهن لكم من يسوع الناصري رج. الرجال االسرائيليون اسمعوا هذه االقوالايها 22:2 : اع
 .تعلمون بقوات وعجائب وآيات صنعها اهللا بيده في وسطكم آما انتم ايضا اهللاقبل 

 . وقتلتموهصلبتموه  اثمةوبايدي وعلمه السابق المحتومة  اهللابمشورة مسّلما اخذتموه هذا 23

 . دالن لو عرفوا لما صلبوا رب المج. لم يعلمها احد من عظماء هذا الدهرالتي 8 :2آو 1

 .  وجميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون12 :3 تيمو 2

ولكن . الحق اقول لكم ان لم تقع حبة الحنطة في االرض وتمت فهي تبقى وحدهاالحق 24 : 12 يو
 . تأتي بثمر آثيرماتتان 

 .  اهللا اخفاء االمر ومجد الملك فحص االمرمجد. 2 : 25 ام

 ن يكون اإلضطهاد برآه مقنعه ؟ ايمكن هل - 2

 .دعونا نتأمل معا فى هذه اآليات من العهدين ,  السؤال الهام جدا هذا على للرد

 : نستعرض تاريخ اسرائيل فى مصر دعونا واآلن

 من مصر على يد موسى النبى بدأوا فى الحنين للرجوع الى مصر متذمرين اإلسرائيليين خروج بعد
  .موسىعلى 

 .تذمر آل جماعة بني اسرائيل على موسى وهرون في البرية ف2�3 : 16 خر

 نأآل بنو اسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في ارض مصر اذ آنا جالسين عند قدور اللحم لهما وقال 3
 بالجوعفانكما اخرجتمانا الى هذا القفر لكي تميتا آل هذا الجمهور .خبزا للشبع

. لجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة  فرفعت آل ا4 � 1 : 12 فى عدد جاءايضا ما ,
 موسى وعلى هرون جميع بني اسرائيل وقال لهما آل الجماعة ليتنا متنا في ارض مصر علىوتذمر 
 واطفالنا نساؤناتصير .ولماذا اتى بنا الرب الى هذه االرض لنسقط بالسيف.  ليتنا متنا في هذا القفر او

 . ونرجع الى مصررئيسافقال بعضهم الى بعض نقيم .  مصرأليس خيرا لنا ان نرجع الى.غنيمة
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 الزمن فى إسرائيل عادوا للتذمر على األنبياء وهددوهم بالر جوع الى مصر واغاظوا من مده وبعد
  . الرب

قد اصعدتكم من مصر وأتيت بكم الى . مالك الرب من الجلجال الى بوآيم وقالوصعد. 1 :2 قض
 . لت ال انكث عهدي معكم الى االبد اقسمت آلبائكم وقالتياالرض 

 اذ التي  على عّكاز هذه القصبة المرضوضة على مصرإتكلت فاآلن هوذا قد 24 � 21 : 18مل 2
 قلتم واذا. هكذا هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه. احد عليها دخلت في آّفه وثقبتهاتوآأ
 ليهوذا والورشليم امام وقالرتفعاته ومذابحه أفليس هو الذي ازال حزقيا م.على الرب الهنا اتكلنا.لي

 فاعطيك الفي فرس ان آنت تقدر ان اشورواآلن راهن سيدي ملك . هذا المذبح تسجدون في اورشليم 
 الجل  على مصروتتكل سيدي الصغار عبيدفكيف ترد وجه وال واحد من . تجعل عليها راآبين
 .مرآبات وفرسان

 18 � 13 : 2ميا  النبي نقرأ فى أرارميا ايام وفى

 تضبطترآوني انا ينبوع المياه الحية لينقروا النفسهم ابآرا ابآرا مشققة ال . عمل شرينشعبي الن 13
 ماء

 .لماذا صار غنيمة. او مولود البيت هواسرائيلأعبد . 14

 .ساآنأحرقت مدنه فال . االشبال اطلقت صوتها وجعلت ارضه خربةعليه زمجرت 15

 .قد شّجوا هامتك وتحفنيس نوف وبنو 16

 .الطريق هذا بنفسك اذ ترآت الرب الهك حينما آان مسّيرك في صنعت أما 17

 . وطريق اشور لشرب مياه النهرلك مياه شيحور وما لشرب  وطريق مصرلك ما واآلن

  نقرأ عما دار بينهم وبين أرميا قبل السبى 42 ص ارميا وفى

ويزنيا بن هوشعيا وآل الشعب من الصغير الى  رؤساء الجيوش ويوحانان بن قاريح آلفتقدم . 1
 الكبير

الننا .البقية النبي ليت تضرعنا يقع امامك فتصّلي الجلنا الى الرب الهك الجل آل هذه الرميا وقالوا 2
 .قد بقينا قليلين من آثيرين آما ترانا عيناك

 . الهك عن الطريق الذي نسير فيه واألمر الذي نفعلهالرب فيخبرنا 3

هانذا اصلي الى الرب الهكم آقولكم ويكون ان آل الكالم الذي . النبي قد سمعتارميا لهم  فقال4
 .ال امنع عنكم شيئا. الرب اخبرآم بهيجيبكم
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 الهك الرميا ليكن الرب بيننا شاهدا صادقا وامينا اننا نفعل حسب آل أمر يرسلك به الرب هم فقالوا 5
 .الينا

ت الرب الهك الذي نحن مرسلوك اليه ليحسن الينا اذا سمعنا  شرا فاننا نسمع لصووان ان خيرا 6
  الرب الهنالصوت

 . ايام ان آلمة الرب صارت الى ارمياعشرة وآان بعد 7

 الكبير بن قاريح وآل رؤساء الجيوش الذين معه وآل الشعب من الصغير الى يوحانان فدعا 8

 .امامهليه لكي القي تضرعكم هكذا قال الرب اله اسرائيل الذي ارسلتموني ا.لهم وقال 9

الني ندمت عن . في هذه االرض فاني ابنيكم وال انقضكم واغرسكم وال اقتلعكمتسكنون ان آنتم 10
 . صنعته بكمالذيالشر 

 من وانقذآمال تخافوه يقول الرب الني انا معكم الخلصكم . ملك بابل الذي انتم خائفوهتخافوا ال 11
 .يده

 ويردآم الى ارضكم فيرحمكم نعمة واعطيكم 12

  ال نسكن في هذه االرض ولم تسمعوا لصوت الرب الهكمقلتم وان 13

 بل الى ارض مصر نذهب حيث ال نرى حربا وال نسمع صوت بوق وال نجوع للخبز ال قائلين 14
 .نسكنوهناك 

 علونتجان آنتم .هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل. اسمعوا آلمة الرب يا بقية يهوذالذلك فاآلن 15
 وجوهكم للدخول الى مصر وتذهبون لتتغربوا هناك

 الذي انتم خائفون منه يدرآكم هناك في ارض مصر والجوع الذي انتم خائفون السيف يحدث ان 16
 . هناك في مصر فتموتون هناكيلحقكممنه 

 آل الرجال الذين جعلوا وجوههم للدخول الى مصر ليتغربوا هناك يموتون بالسيف ان ويكون 17
 .عليهم والوبإ وال يكون منهم باق وال ناج من الشر الذي اجلبه انا الجوعو

آما انسكب غضبي وغيظي على سكان اورشليم هكذا . قال رب الجنود اله اسرائيلهكذا النه 18
 عليكم عند دخولكم الى مصر فتصيرون حلفا ودهشا ولعنة وعارا وال ترون بعد هذا غيظيينسكب 
 الموضع

 .اليوماعلموا علما اني قد انذرتكم . عليكم يا بقية يهوذا ال تدخلوا مصربالر قد تكلم 19
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 وحسب خدعتم انفسكم اذ ارسلتموني الى الرب الهكم قائلين صّل الجلنا الى الرب الهنا قد النكم 20
 .آل ما يقوله الرب الهنا هكذا اخبرنا فنفعل

 .اليكمشيء مما ارسلني به  اليوم فلم تسمعوا لصوت الرب الهكم وال لاخبرتكم فقد 21

 علما انكم تموتون بالسيف والجوع والوبإ في الموضع الذي ابتغيتم ان تدخلوه اعلموا فاآلن 22
  فيهلتتغربوا

  30 � 26 : 44 فى أر ايضا ذآر وما

هانذا قد حلفت باسمي العظيم . آلمة الرب يا جميع يهوذا الساآنين في ارض مصراسمعوا لذلك 26
 .الرباسمي لن يسمى بعد بفم انسان ما من يهوذا في آل ارض مصر قائال حّي السيد  الرب ان قال

 عليهم للشر ال للخير فيفنى آل رجال يهوذا الذين في ارض مصر بالسيف والجوع اسهر هانذا 27
 .يتالشواحتى 

  من السيف يرجعون من ارض مصر الى ارض يهوذا نفرا قليال فيعلم آل بقية يهوذاوالناجون 28
  أتوا الى ارض مصر ليتغربوا فيها آلمة اّينا تقومالذين

 لكم يقول الرب اني اعاقبكم في هذا الموضع لتعلموا انه ال بد ان يقوم آالمي العالمة وهذه هي 29
 . للشرعليكم

 دفعت آما  فرعون حفرع ملك مصر ليد اعدائه وليد طالبي نفسهادفعهانذا . الربقال هكذا 30
 نفسهليد نبوخذراصر ملك بابل عدوه وطالب صدقيا ملك يهوذا 

 : الرب لهم بواسطة حزقيال النبى آالم آان وآذلك

  16 � 2 : 29 حزقيال

 . اجعل وجهك نحو فرعون ملك مصر وتنبأ عليه وعلى مصر آلهاآدم يا ابن 2

وسط هانذا عليك يا فرعون ملك مصر التمساح الكبير الرابض في .هكذا قال السيد الرب.وقل تكلم 3
 . الذي قال نهري لي وانا عملته لنفسيانهاره

 في فكيك وألزق سمك انهارك بحرشفك واطلعك من وسط انهارك وآل سمك انهارك خزائم فاجعل 4
 .بحرشفكملزق 

بذلتك طعاما .على وجه الحقل تسقط فال تجمع وال تلّم. البرية انت وجميع سمك انهاركفي واترآك 5
 . البر ولطيور السماءلوحوش

 . مصر اني انا الرب من اجل آونهم عكاز قصب لبيت اسرائيلسكان ويعلم آل 6
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 بك بالكف انكسرت ومزقت لهم آل آتف ولما توآأوا عليك انكسرت وقلقلت آل مسكهم عند 7
 متونهم

 .والحيوانهانذا اجلب عليك سيفا واستأصل منك االنسان . قال السيد الربهكذا لذلك 8

 .عملتهخربة فيعلمون اني انا الرب النه قال النهر لي وانا  مصر مقفرة وارض وتكون 9

 عليك وعلى انهارك واجعل ارض مصر خربا خربة مقفرة من مجدل الى اسوان الى هانذا لذلك 10
 .آوشتخم 

 . رجل انسان وال تمر فيها رجل بهيمة وال تسكن اربعين سنةفيها ال تمر 11

لمقفرة ومدنها في وسط المدن الخربة تكون  مصر مقفرة في وسط االراضي اارض واجعل 12
 . سنة واشتت المصريين بين االمم وابددهم في االراضياربعينمقفرة 

 بينهم قال السيد الرب عند نهاية اربعين سنة اجمع المصريين من الشعوب الذين تشتتوا هكذا النه 13

 .حقيرةناك مملكة  مصر وارجعهم الى ارض فتروس الى ارض ميالدهم ويكونون هسبي وارد 14

 .االمم ترتفع بعد على االمم واقللهم لكيال يتسلطوا على فال  الممالكاحقر تكون 15

 الرب بعد معتمدا لبيت اسرائيل مذآرة االثم بانصرافهم وراءهم ويعلمون اني انا السيد تكون فال 16

وال يكون بعد رئيس .وابيد االصنام وابطل االوثان من نوف. هكذا قال السيد الرب13 : 30 حزقيال
 .  مصر والقي الرعب في ارض مصرارضمن 

  21 � 1 : 32 حزقيال

 قائال الثانية عشرة في الشهر الثاني عشر في اول الشهر ان آالم الرب صار الّي السنةوآان في . 1

اشبهت شبل االمم وانت نظير تمساح في . ارفع مرثاة على فرعون ملك مصر وقل لهآدم يا ابن 2
 .اندفقت بانهارك وآدرت الماء برجليك وعّكرت انهارهم.البحار

 مجزفتياني ابسط عليك شبكتي مع جماعة شعوب آثيرة وهم يصعدونك في . الربالسيد هكذا قال 3

 االرض واطرحك على وجه الحقل وأقّر عليك آل طيور السماء واشبع منك وحوش على واترآك 4
 .آلهااالرض 

 . االودية من جيفك على الجبال وامأللحمك والقي 5

 . فيضانك من دمك الى الجبال وتمتلئ منك اآلفاقارض واسقي 6
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 .ضؤه اياك احجب السموات واظلم نجومها واغشي الشمس بسحاب والقمر ال يضيء اطفائي وعند 7

 .الرب آل انوار السماء المنيرة واجعل الظلمة على ارضك يقول السيد فوقك واظلم 8

 .تعرفهان عند اتياني بكسرك بين االمم في اراض لم  شعوب آثيريقلوب واغم 9

 شعوبا آثيرين ملوآهم يقشعّرون عليك اقشعرارا عندما اخطر بسيفي قدام وجوههم منك واحّير 10
  آل لحظة آل واحد على نفسه في يوم سقوطكفيرجفون

 .سيف ملك بابل ياتي عليك. قال السيد الربهكذا النه 11

 .جمهورهاآلهم عتاة االمم فيسلبون آبرياء مصر ويهلك آل .مهورك أسقط جالجبابرة بسيوف 12

 .بهيمة بهائمها عن المياه الكثيرة فال تكدرها من بعد رجل انسان وال تعكرها اضالف جميع وابيد 13

 . واجري انهارهم آالزيت يقول السيد الربهم مياهانضب حينئذ 14

 عند ضربي جميع سكانها يعلمون اني انا  ارض مصر خرابا وتخلو االرض من ملئهااجعل حين 15
 .الرب

على مصر وعلى آل جمهورها ترثو بها يقول السيد .بنات االمم ترثو بها. يرثون بهامرثاة هذه 16
 الرب

 قائال الثانية عشرة في الخامس عشر من الشهر ان آالم الرب آان الّي السنة وآان في 17

هو وبنات االمم العظيمة الى االرض السفلى مع  ولول على جمهور مصر واحدره آدم يا ابن 18
 . في الجبالهابطين

 .انزل واضطجع مع الغلف. اآثرنعمت ممن 19

 .امسكوها مع آل جمهورها.قد أسلم السيف. القتلى بالسيفوسط في يسقطون

وزنيت مع جيرانك بني مصر الغالظ :  آيف اغا ظوا الرب فقال لهم 26 : 16 حز فى نرى وأيضا
 )ألعضاء ا (اللحم

  34 � 30 : 16وايضا حز .  الغاظتي زناك في وزدت

  يقول السيد الرب اذ فعلت آل هذا فعل امرأة زانية سليطةقلبك ما امرض 30

ولم تكوني آزانية بل محتقرة . في راس آل طريق وصنعتك مرتفعتك في آل شارعقّبتك ببنائك 31
 .األجرة
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 .ن زوجها الفاسقة تاخذ اجنبيين مكاالزوجة ايتها 32

اما انت فقد اعطيت آل محبيك هداياك ورشيتهم ليأتوك من آل جانب . يعطون هديةالزواني لكل 33
  بكللزنا

 عكس عادة النساء في زناك اذ لم يزن وراءك بل انت تعطين اجرة وال اجرة تعطى فيك وصار 34
 . بالعكس فصرتلك 

  �16 14 : 19 القضاء على مصر آما نرى فى حز الرب نفذ ولقد

 .حقيرة مملكة مصر وارجعهم الى ارض فتروس الى ارض ميالدهم ويكونون هناك سبي وارد 14

 .االمم الممالك فال ترتفع بعد على االمم واقللهم لكيال يتسلطوا على احقر تكون 15

 الرب بعد معتمدا لبيت اسرائيل مذآرة االثم بانصرافهم وراءهم ويعلمون اني انا السيد تكون فال 16

  13 : 30 حز ايضاو

 يكون بعد رئيس من ارض مصر وال.وابيد االصنام وابطل االوثان من نوف. الربالسيد قال هكذا
 .  الرعب في ارض مصروالقي

 . النبوات قائمه لآلن آقول الرب هذه تزال وال

  

 التى ريهاألسكند ننتقل الى هذه النبوه الغاليه التى تتحدث عن آنيستنا العريقه آنيسة دعونا واآلن
 اإليمان المستقيم بقوه فيهاوالتى حفظ .قادت المسيحيه فى آل المسكونه فى قرون التأسيس األولى 

بدماء شهدائها ,  التى حاولت تدميرها الرهيبهوحكمه إالهيه خارقه للطبيعه ومتحدية للقوى األرضيه 
 .األبرار وتراثها المستقيم 

 22 - 19 : 19 اش

 .تخمها وعمود للرب عند مصر  للرب في وسط ارضذبحم يكون اليوم في ذلك 19

النهم يصرخون الى الرب بسبب المضايقين . وشهادة لرب الجنود في ارض مصرعالمة فيكون 20
 . مخلصا ومحاميا وينقذهملهمفيرسل 

 وينذرون الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيحة وتقدمة فيعرف 21
 .فون بهللرب نذرا ويو

  مصر ضاربا فشافيا فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم ويشفيهمالرب ويضرب 22
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  الكنائس المسيحيه الرسوليه األولىتاريخ من درس

 اإلسرائيليون من مصر فى يوم واحد ولكنه عانى الكثير من الزمان إلخراج شهوة الرب اخرج لقد
 .  أإلتكال على مص منهم وجاذبية

 وما هو ذنب مصر والمصريين ؟ :  البعض يتسائل وقد

 : نستوعب هذا المنطق اإللهى ينبغى علينا ان نعرف اآلتىان نستطيع لكى

 11 - 8 : 55 فى اش الرب يقول اوال

 . ليست افكارآم وال طرقكم طرقي يقول الربافكاري الن 8

 .افكارآم السموات عن االرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وافكاري عن علت النه آما 9

 تلد ينزل المطر والثلج من السماء وال يرجعان الى هناك بل يرويان االرض ويجعالنها آما النه 10
 وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا لآلآل

ال ترجع الّي فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما . آلمتي التي تخرج من فميتكون هكذا 11
 . لهارسلتها

  �26 14 : 9 المسجل فى رو الحق عن ثانيا

 .حاشا.ألعل عند اهللا ظلما.نقولفماذا . 14

 . لموسى اني ارحم من ارحم واتراءف على من اتراءفيقول النه 15

 . لمن يشاء وال لمن يسعى بل اهللا الذي يرحمليس فاذا 16

 الكتاب لفرعون اني لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في آل يقول النه 17
 .االرض

 . من يشاء ويقسي من يشاءيرحم فاذا هو 18

 .الن من يقاوم مشيئته. لماذا يلوم بعدلي فستقول 19

 .هكذاألعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني . ايها االنسان الذي تجاوب اهللانت بل من 20

 .للهوان سلطان على الطين ان يصنع من آتلة واحدة اناء للكرامة وآخر للخزاف ام ليس 21
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 آان اهللا وهو يريد ان يظهر غضبه ويبّين قوته احتمل باناة آثيرة آنية غضب مهيأة انفماذا  22
 .للهالك

 . غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فاعّدها للمجديبّين ولكي 23

  دعانا نحن اياها ليس من اليهود فقط بل من االمم ايضاايضا التي 24

 .محبوبة شعبي شعبي والتي ليست محبوبة  في هوشع ايضا سادعو الذي ليسيقولآما . 25

 .الحي الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي انه هناك يدعون ابناء اهللا في ويكون 26

  معا آلمات النعمه اإللهيه من فم الرب نفسه فلنتأمل وختاما

  �48 38 : 5 مت

 . ايضااآلخر فحّول له بل من لطمك على خدك االيمن.  تقاوموا الشرال انا فاقول لكم واما 39 و 38

 . ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضااراد ومن 40

 . ميال واحدا فاذهب معه اثنينسخرك ومن 41

 ومن اراد ان يقترض منك فال ترده.فاعطه من سألك 42

 . قيل تحب قريبك وتبغض عدوكانه سمعتم 43

وصّلوا الجل الذين .حسنوا الى مبغضيكما.بارآوا العنيكم. فاقول لكم احبوا اعداءآمانا واما 44
 . اليكم ويطردونكميسيئون

فانه يشرق شمسه على االشرار والصالحين ويمطر . ابناء ابيكم الذي في السمواتتكونوا لكي 45
 . االبرار والظالمينعلى

 .ذلكاليس العشارون ايضا يفعلون . الذين يحبونكم فاي اجر لكماحببتم النه ان 46

 .هكذاأليس العشارون ايضا يفعلون .على اخوتكم فقط فاي فضل تصنعون سلمتم وان 47

 . آاملين آما ان اباآم الذي في السموات هو آامل انتم فكونوا 48

  ال تنتقموا النفسكم ايها االحباء- عند انفسكم حكماء تكونوا ال

 21 - 14 : 12 رو
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 .بارآوا وال تلعنوا. يضطهدونكملذين على ابارآوا 14

 . وبكاء مع الباآينالفرحين مع  فرحا15

 ال.المتضعين لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين باالمور العالية بل منقادين الى بعضكم مهتمين 16
 .تكونوا حكماء عند انفسكم

 معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس. احدا عن شر بشرتجازوا ال 17

  فحسب طاقتكم سالموا جميع الناسممكنا ان آان 18

 يقولالنه مكتوب لي النقمة انا اجازي . النفسكم ايها االحباء بل اعطوا مكانا للغضبتنتقموا ال 19
 .الرب

 .راسهالنك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على .وان عطش فاسقه. فاطعمهعدوك فان جاع 20

 . الشر بل اغلب الشر بالخير يغلبنك ال 21

  

لقرون الوسطى لدرجة الوصول فى التسلط على  فى الكنيسه الرومانيه فى االفساد استشرى لقد
 صكوك الغفران ومحاآم التفتيش المستبده وآان ذلك نتيجة حتميه لسيطرة الكنيسه على الىالشعب 
 .وسلطة البابا والكهنوت على الحكام واألباطره  . الدوله

 المضطهده آنيستنا  الصالح عل تدبيره السماوى الحكيم للحفاظ على اإليمان المستقيم فىإلهنا فلنشكر
 .ألن قوته فى الضعف تكمل

  

 أهل معا للبرآه الرسوليه على فم القديس بولس الرسول المسجله فى ختام رسالته إلى فلنستمع وختاما
 :روميه 

وللقادر ان يثبتكم حسب انجيلي والكرازة بيسوع المسيح . آمين . المسيح مع جميعكميسوع ربنا نعمة
 بالكتب االممن مكتوما في االزمنة االزلية ولكن ظهر اآلن وأعلم به جميع  اعالن السر الذي آاحسب

 االيمان امر االله االزلي الطاعة حسبالنبوية 

 . وحده بيسوع المسيح له المجد الى االبد آمينالحكيم لّله

  

 الخالصه
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ن  لكى نحصل على العداله بخصوص األحداث الوحشيه التى تجرى فى مصر اآلنذهب إلى من � 1
 ؟ضد األقباط 

 ؟ مؤسسات حقوق اإلنسان الدوليه -األمم المتحده ؟ _  الحكومه األمريكيه ؟ - ؟ المصريه الحكومه

 ؟ الى من نذهب واين نمضى - هذه الهيئات بال جدوى على مدى السنين آل نحاول الم

 .هم ونفوذهم ال يوجد اى حل لدى البشر مهما آانت قوت.  ان األمر مستغلق تماما جدا الواضح من

 هنا ان نلوم اى مسئول فى آنيستنا بالطبع وال اريد ايضا الخوض فى األسباب لهذا اريد ال وانا
 ! المحير جدا للعقل البشرىالوضع

 اقرب بدرجة لكنيستنا العريقه ان اإليمان التقليدى المسلم مرة للقديسين محفوظ فيها التاريخى الواقع
 نفوذ قادة لتزايدتى الكنائس الرسوليه األخرى فى الغرب وذلك الى األصل المسلم من الرب عن ح

 . هذه الكنائس على الحكومات فى هذه البالد 

 وواقع حقوهذا ,  الواقع فى آنيستنا بالرغم منا وليس بسببنا ألننا لسنا افضل من الباقين هذا تم ولقد
 .  جدا الواضحل الحق يلزم علينا إدراآه واإلعتراف به ليس من قبيل التواضع بل من قبي

 ؟ أن يسيطر على الزمام بهذه الدرجه من السلطان المطلق على آنيسة اهللا للشيطان يمكن هل

 هذه المقدره على سد حتى مجرد اى شعاع او بصيص من النور الخافت على ذاته لديه فى هل
 الموقف ؟ 

 فى تنفيذ المقرر من السلطان وليس على قدراته,  اتسائل إال على سلطانه الذاتى فقط ال هنا وانا
 . عليه األسمى

 ؟ماذا نرى ؟ هل نرى يد العدو فقط تعبث باألمورآما يحلوا لها : ان نسأل انفسنا الحكمه من ولعله

  يمكنه ان يرى يد القدير مسيطرة على زمام األمر آله آما ينبغى ؟ بيننا من رائى هل

 اثناء يمكن لنا ان نحاآم القدير آما فعل الربيين هل.  ان نكون احكم من اهللا ؟ حاشا لنا يمكن هل
 محرقة هتلر وادانوا يهوه ؟

 هل اين المباحث ؟ ألم يجهل اهللا حكمة هذا العالم ؟ أديان األرض آلها ال يصنع عدال ؟ ؟ الحكيم اين
  .وآالحاشا !  عن ان تخلص ؟ هل اهللا يعوج القضاء ؟ أو القدير يعكس الحق بقصرت يد الر

 عن الفحص وطرقه عن اإلستقصاء ألن من عرف فكر الرب او من صار له مشيرا احكامهد  ابعما
 .آمين . له المجد الى األبد .  فاعطاه فبكافا ألن منه وبه وله آل األشياء سبقاو من 

  جدا لجميع اعضاء الكنيسه القبطيه األرثوذآسيههامه اسئله سبعة
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 حقيره؟ليه من اقوى واعظم دوله الى دوله  الرب تخفيض مكانة مصر الدوقرر لماذا � 1

  الرب لمصر ان ال تحكم بحاآم قبطى ؟قرر لماذا � 2

 ؟ الرب مصر بإقامة مذبح له فى وسط أرض مصر؟ وما هو هذا المذبح بارك لماذا � 3

 الممارس ان يعتمد الرب علينا للمحافظه على هذا المذبح ؟ اى المحافظه على اإليمان يمكن هل � 4
 ذا المذبح ؟ فى ه

  على اإليمان المستقيم فى هذا المذبح ؟المحافظه آيف تم � 5

  اإليمان فى الكنائس التى تغير فيها اإليمان ؟تغير آيف � 6

 ان مصر استمرت فى التاريخ دوله مسيحيه يحكمها حكام مؤمنين وخاضعين تصورنا لو � 7
تيجة هذا الوضع على المحافظه على  فماذا يكون ن-آما حدث فى روما� عليهم الكنيسهلسلطان 
 - 33 : 11 رو.  المستقيم فيها؟ والكالم هنا على اإليمان وليس على اإلخالص لهذا اإليمان اإليمان

36 

 .االستقصاءما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن . اهللا وحكمته وعلمهغنى يا لعمق 33

 . فكر الرب او من صار له مشيراعرف الن من 34

 . فاعطاه فيكافأسبق او من 35

 آمين.له المجد الى االبد. وله آل االشياءوبه الن منه 36

  

  للعقالء والفهماء عن اإلضطهادآتابيه أيات

. والمزروع على االماآن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحاال يقبلها بفرح�21 20 : 13مت 20
 اضطهاد من اجل الكلمة فحاال فاذا حدث ضيق او. ليس له اصل في ذاته بل هو الى حينولكن 21
 .يعثر

 . المؤلمه للذين يعتنقون اإلسالم تفاديا لإلضطهاد الحاله هى هذه

 من هو المسئول عن هذه الحاله البغيضه ؟:  بأمانه انفسنا فلنسأل

 .العدو هؤالء بالطرق العالميه واألساليب السياسيه ؟ هذا خداع من مساعدة يمكن وهل
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 جوع ام عري ام خطر ام ام  ام اضطهادضيقأشّدة ام .عن محبة المسيح سيفصلنا من 35 : 8 رو
 ؟. سيف

هل يمكن .  المسيح يسوع يضطهدونفي  ان يعيشوا بالتقوىيريدون وجميع الذين 12 : 3 تيمو 2
  هذا الوعد اإللهى ؟تفادى

 .الن لهم ملكوت السموات. للمطرودين من اجل البرطوبى 10 : 5 مت

 افرحوا 12. وقالوا عليكم آل آلمة شريرة من اجلي آاذبينوطردوآمروآم  لكم اذا عّيطوبى .11
 فانهم هكذا طردوا االنبياء الذين قبلكم. في السمواتعظيمالن اجرآم .وتهللوا

وصّلوا الجل .احسنوا الى مبغضيكم.بارآوا العنيكم. انا فاقول لكم احبوا اعداءآمواما 44 : 5 مت
  يسيئون اليكم ويطردونكمالذين

 ويستخدمهم يخدع البعض فى الكنيسه من الغير الراسخين فى المعرفه الروحيه الحقيقيه الماآر العدو
 . العالميه السيلسيهفى خداع الباقين إلبالء الكنيسه معتقدين انهم يساعدون الكنيسه بالوسائل 

 .  ان الشيطان يتكلم بكالم ضد العلي ويبلي قديسي العلي25 : 7 دا فى مكتوب ألنه

 علىملعون الرجل الذي يتكل . هكذا قال الرب5 : 17 يوقهعم فى اللعنه المذآوره فى أر المكر وبهذا
 . االنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه

 . غييهم يسلمهم الرب الى ذهن مرفوض لكى يصدقوا الكذبفى وبتماديهم

 ما ال ليفعلوا ذهن مرفوض الى  اهللامهماسل لم يستحسنوا ان يبقوا اهللا في معرفتهم وآما 28 : 1 رو
 . يليق

 . الضالل حتى يصدقوا الكذب عمل  اليهم اهللاسيرسل هذا والجل 11 : 2 تس2

 يعملوه هؤالء المساآين لنبحث عن الدور الذى ينبغى ألبناء اهللا األمناء ان لنتركاألن ,

  المستقيم للشعبالتعليم � 1

النك انت رفضت المعرفة ارفضك انا حتى ال تكهن .فةالمعرقد هلك شعبي من عدم . 6 : 4 هو
 .  انا ايضا بنيكانسىوالنك نسيت شريعة الهك .لي

 .اهللا ايها االخوة أتيت ليس بسمو الكالم او الحكمة مناديا لكم بشهادة اليكموانا لما أتيت . 1 : 2 آو 1

 . ان اعرف شيئا بينكم اال يسوع المسيح واياه مصلوباأعزم الني لم 2

 . في ضعف وخوف ورعدة آثيرةعندآم وانا آنت 3
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 والقوة لم يكونا بكالم الحكمة االنسانية المقنع بل ببرهان الروح وآرازتي وآالمي 4

  ايمانكم بحكمة الناس بل بقوة اهللايكون لكي ال 5

 ذينال بحكمة بين الكاملين ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر وال من عظماء هذا الدهر نتكلملكننا . 6
 .يبطلون

 .لمجدناالحكمة المكتومة التي سبق اهللا فعينها قبل الدهور . اهللا في سّربحكمة بل نتكلم 7

 .المجدالن لو عرفوا لما صلبوا رب . احد من عظماء هذا الدهريعلمها التي لم 8

 يحبونه مكتوب ما لم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على بال انسان ما اعده اهللا للذين هو بل آما 9

 .الن الروح يفحص آل شيء حتى اعماق اهللا. لنا نحن بروحهاهللا فاعلنه 10

 يعرفهاهكذا ايضا امور اهللا ال . الناس يعرف امور االنسان اال روح االنسان الذي فيهمن الن من 11
 .احد اال روح اهللا

 اهللالنا من  روح العالم بل الروح الذي من اهللا لنعرف االشياء الموهوبة نأخذ ونحن لم 12

 الروحيات بها ايضا ال باقوال تعّلمها حكمة انسانية بل بما يعّلمه الروح القدس قارنين نتكلم التي 13
 .بالروحيات

 فيه يحكموال يقدر ان يعرفه النه انما . الطبيعي ال يقبل ما لروح اهللا النه عنده جهالةاالنسان ولكن 14
 .روحيا

 .هو ال يحكم فيه من احد فيحكم في آل شيء والروحي واما 15

 .واما نحن فلنا فكر المسيح. فكر الرب فيعلمهعرف النه من 16

 .  آلمة الحق باالستقامةمفّصال مزّآى عامال ال يخزى لّله ان تقيم نفسك اجتهد 15 : 2 تيمو 2

 صيلالتف يجب ان يقوم به اوآلئك الذين لديهم الوقت الكافى للدراسه لكى يتمكنوا من للشعب التعليم
 تفسير اإلنجيل فى القداس وعدم. المستقيم والذى يعنى التفسير طبقا للتقليد والتعليم اآلبائى المستقيم 

  . الطقساإللهى بعجاله للمحافظه على الوقت ولمجرد إسستكمال 

 . فى العطاء المادى والروحى لتعزية ارامل وايتام شهداؤنا األبرار السخاء ينبغى � 2

 عمل ؟ نوماذا نسكت آيف

 7 - 1 : 62 أش
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 ال اسكت ومن اجل اورشليم ال اهدأ حتى يخرج برها آضياء وخالصها صهيونمن اجل . 1
 .يتقدآمصباح 

 بيد وتكونين اآليل جمال 3 برك وآل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب االمم فترى 2
 تدعين بلل بعد الرضك موحشة  ال يقال بعد لك مهجورة وال يقا4. الرب وتاجا ملكيا بكف الهك
 يتزوج النه آما 5. الن الرب يسر بك وارضك تصير ذات بعل.حفصيبة وارضك تدعى بعولة
 الهكوآفرح العريس بالعروس يفرح بك .الشاب عذراء يتزوجك بنوك

 الرب ذاآري يا. يا اورشليم اقمت حراسا ال يسكتون آل النهار وآل الليل على الدواماسواركعلى . 6
 تسكتواال 

 . يسكت حتى يثبت ويجعل اورشليم تسبيحة في االرضتدعوه وال 7

 .من يعثر وانا ال التهب.اضعف يضعف وانا ال من 29 : 11 آو 2

 الحمالت ان المسيحيه لم تنتصر على الوثنيه بالقوه السياسيه او العسكريه اساسا وان ندرك ان يجب
 .الصليبيه لم تهزم اإلسالم 

 فى المسيحيينيفا مسلطا من اهللا على إنقسامات المسيحيه بعد خلقيدونيه وان فشل  آان ساإلسالم وان
 من الصين إلى اسبانيا اإلنتشاران يعيشوا إيمانهم بالروح والحق والمحبه والتآلف مكن اإلسالم من 

 على  اهللا ونتوب ستزداد قوة اإلسالم وسلطانهالىواننا إذا لم نصحوا من النوم ونرجع , فى مائة عام 
 .  جدا واضحهالعالم آله وهذا ما نرى بوادره اآلن 

 


