كاتب السفر :هو نحميا ابن حكليا
نحميا هو القائد للدفعة الثالثة واألخيرة للعائدين من السبي إلى أورشللي
عام  444أو  444ق.م
جاء بعد حوالي قرن ملن علو ة أوف فلول للي لو والم لم بسلور مدينلة ه
حيلاة ل
الم دمة وأبواب ا المحروقة بالنار ،يدعونا إلى حقيقة هامة تمل
مؤمن .
لقد أ رك خالف قلبه النقي الناري أن له رسلالة أعمل ملن قبل ه وهلي
أن يللللللمم عمللللللالا فللللللوق لللللل قدراتلللللله ومواهبلللللله وإمكانياتلللللله.
ُعلللي دعلللا ة بنلللاء سلللور أورشللللي  ،وإعلللا ة بنلللاء الم ممللل ن سللله
إنللللللله ملللللللدعو لمحقيلللللللت أملللللللور تبلللللللدو مسلللللللمحيلة تمامالللللللا!
يقدم لنا س ر نحميلا حقيقلة انله عنلدما نلدخ فلي واملة الالعور بلالع
المام ،ونحسب أن المروف المحيطة بنا مسمحيلة تماماا .يقلدم لنلا ه هل
عنلد ه ،ألن ل شليء
الرسالة" :عند الناس غيلر مسلمطا  ،ولكلن للي
مسمطا عند ه (مر.)72 :01
نيسمه وي لم بكل شلٍ
البارية خاصة من أج
إنه يعم من أج
في العال آخر غير !
أنه لي
يدور الس ر له حوف ور ه فلي حيلاة الكنيسلة ملا فلي حيلاة الملؤمن.
فمن يو المع ية الصا قة يل أ إلى ه واهلب المع يلة ،ويثلت فلي وعلو ،
فم يض المع يات ادل ية فيه ،وتم لر لممملر ارخلرين أي الا ب لا و ملا يقلوف
الرسوف بول " :مبلارك ه أبلو ربنلا يسلو المسليأ أبلو الرأفلة ،وإلله ل
ضيقمنا ،حمى نسمطي أن نع ي الل ين هل فلي
تع ية ،ال ي يع ينا في
ضيقة بالمع ية المي نمع ى نحن ب ا من ه ،ألنه ما تكثلر آمم المسليأ
( 7و .)4-3 :0
فينا ،لك بالمسيأ تكثر تع يمنا أي اا "

الخلفية التاريخية لسفر نحميا :

بعد موت سليمان انقسمت مملكة إسرائي إلى :
 .0المملكة الامالية (إسلرائي )  01أسلبا سلباه األشلوريون علام 277
ق.م.
 .7المملكللة ال نوبيللة (ي للو ا) ت لل سللبطي ي للو ا وبنيللامين ،سللباه
البللابليون عللام  485ق.م .و حللوالي عللام  444ق .م .أرسلل ه نحميللا،
و علا لبنلاء سلور أورشللي الم لدم .بلدون السلور م يمكلن أن تُحسلب
أورشلي مدينة.
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أت نحميلا العمل بلالرغ ملن مقاوملة األعلداء وتٍلا ف الالعب .قلام ببنلاء
ال يكللللل بلللللالر غ ملللللن مقاوملللللة بنلللللي ملللللوآ وبنلللللي عمللللللون
و األشوريين و العر  ،ما اسمعانوا بعد لك بالسامريين.
قاوم نحميا ه ال يوش باديمان باهلل
وتحصَّنت أورشلي بعد  047عاماا من خراب ا عام  485ق.م.

نحميا القائد :

المللك ال ارسلي ،و لان يمثل

صار نحميا قائداا مدنياا معيناا من قبل
الروحية الحقيقية.
 ،ب ما شمله هلو آمم إخوتله .تلرك نحميلا الحيلاة السل لة
ل يامله مر
الممرفة ارمنة اخ القصلر ليملارس حيلاة المعلب وارمم ،لل ا صلار مصللحاا
حقيقياا.
يقدم لنا نحميلا صلورة حيلة لانسلان الل ي يمل ل حياتله العمليلة بالروحيلة،
فلي
فيم ر رجل صلالة يمكل عللى ه الل ي يلن أ الطريلت ،لكلن للي
ا
اعا
لان شل
رخاوة .إ ان يؤمن بالصالة ،ل يوجد عيب في شٍصيمه ،بل
في الر  .يقدم لنلا م ومالا ا
القللب واليلدين .القائلد
حي الا للمكلري  :تكلري
الحي هو رج صالة وعم  ،يقو من ه حوله ليحملوا ات الروح .لل يُوللد
نحميا قائداا ،ول يكن من نس ملكي مثل رربابل  ،وم نلوتي مثل عل را،
الورراء ،إنما حبه الالديد لالعبه وغيرتله عللى
انياف رئي
وم إ اري مث
المقدسات جعلت منه قائداا .تعل القيا ة خالف الرُ لب المنحنيلة ،والصلمت،
المروف.
والدمو  ،والصراخ هلل م الناس .مارس الصالة تحت
للان رج ل عم ل  :تحللرك إلللى موق ل العم ل سلراا .يقللوم بما ل ي الطاقللات
للعم " :هل فنبني سور أورشلي  ،وم نكلون بعلد علاراا" ملا قلام بمنملي
اقللات العملل ليعللرف لل واحللد ور  .لقللد أ رك عممللة عمللله وتحديلله
للمقاومة ،إنه عم الر  .قام بالعم م الحراسة في يقمة
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القيلا ة

أوم ا  :أخمار إجابة واحدة لك
إلى جدوف ادجابات -:
 - 1إسم نحميا يكشف عن جوهر السفر كله اى
أ  -كلمة نحميا تعنى يهوة هو النياحة والراحة والتعزية
ب  -كلمة نحميا تعنى الحماية
ج  -كلمة نحميا تعنى الغيرة والحمية
سؤاف ث

إنقل ا

 - 2ولد نحميا بن حكليا فى السبى و كانت وظيفته
أ  -كاتب للملك أرتحشستا
ب  -ساقى للملك أرتحشستا
ج  -وزيراً من ضمن وزراء الملك
 - 3ترك نحميا فارس فى السنة العشرين ألرتحشستا وعاد اليها فى
أ  -السنة الخمسة والعشرين من ملكه
ب  -الثانية والثالثين من ملكه
ج  -السنة الثالثين من ملكه
 - 4يعتبر البعض سفر نحمياهو سفر البناء او أحياء الحجارة لكنه فى الحقيقة هو
أ  -سفر التعليم والحكمة
ب  -سفر الصالة وسفر القيادة
ج  -سفر من االسفار الشعري
 - 5اإلنتهاء من اعادة بناء السور أستغرق
أ  -اثنين وخمسون أسبوعا ً
ب  -اثنين وخمسون يوما ً
ج  -اثنتا عشر شهرا
 - 6يقدم لنا سر نحميا حقيقة هللا أنه هو
أ  -اله المستحيالت
ب  -اله كل تعزية وراحة
ج  -كل ما سبق صحيح
 - 7عندما أخبر حنانى نحميا بخراب أورشليم كان أول رد فعل لنحميا هو
أ  -الذهاب فوراً الى أورشليم
ب  -الصالة بالدموع والتضرع الى هللا
ج  -الذهاب للملك
3

22

 - 8بالرغم من انشغال نحميا ببناء سور أورشليم دعا صديقه عزرا ليحتل مركز القيادة
أ  -فى ممارسة طقوس التكريس بفكر روحى
ب  -ألنه تعب ويريد أن يستريح
ج  -ألن الشعب ال يريد نحميا ان يكمل البناء
 - 9لماذا كتب فى الشريعة ان عمونيا وموأبيا ال يدخال فى جماعة هللا الى األبد.
أ  -ألنهم لم يالقوا بنى أسرائيل بالخبز والماء
ب  -ألنهم أستأجروا بلعام لكى يلعن شعب هللا
ج  -كل ما سبق صحيح
- 01تحقق نحميا ان شمعيا لم يرسل من قبل هللا ألنه
أ  -قدم مشورة تضاد كلمة هللا وتدفعه للتخلى عن الشجاعة
ب  -شجع نحميا عن التخلى عن بناء السور
ج  -طلب من نحميا ان يتصالح مع طوبيا وسنبل
- 11بقى نحميا واليا ً على أرض يهوذا
أ  -اثنتا عشر سنة
ب  -عشرون سنة
ج  -اثنتا عشر شهراً

- 12قدم الشعب توبة جماعية والتزم بتجديد العهد أو الميثاق مع هللا فى
أ ( -نحميا )8:3
ب ( -نحميا )83:3
ج ( -نحميا )9:3
- 13ماذا فعل نحميا عندما رأى الشعب مختلط مع نساء أجنبيات
أ  -خاصمهم ولعنهم وضرب منهم اناس
ب  -لم يهتم بحالهم وتركهم
ج  -طردهم من األرض
- 14عندما أكمل بناء السورفى فترة قصيرة عرف جميع األمم وأعداء نحميا انه
أ  -بسبب كثرة العاملين فى البناء
ب  -من قبل هللا عمل هذا العمل
ج  -بسبب مساعدة الملك لنحميا
4

- 15الدليل على اعالة الرب للشعب فى البرية كما فى سفر نحميا
أ  -أنهم لم يحتاجوا ولم تبل ثيابهم ولم تتورم ارجلهم
ب  -لم يحتاجوا الى قائد لهم
ج  -لم يمرض ولم يمت منهم أحد
- 16كان رد فعل نحميا عندما سخر منه سنبلط وطوبيا العمونى لبناءه السور انه
أ  -توقف عن بناء السور
ب  -قاوم الشر بالشر وحاربهم
ج  -صلى الى هللا ليبطل قوات الظلمة الخارجية المقاومة للحق األلهى
- 17فى انجيل (مر(,)38:14مت )41:26يدعونا المسيح للسهر والصالة وذلك مثل
أ ( -نحميا )3:9
ب ( -نحميا)80:02
ج ( -نحميا)0:9
- 18طرد نحميا طوبيا العمونى من المخدع وطرح أمتعته خارجا ً يذكرنا ذلك بموقف
أ  -السيد المسيح له المجد عندما دخل الهيكل وطرد الباعة (مت )08-02 :20
ب  -موقف عالى الكاهن مع أوالده فى (0صم)22 - 22 :2
ج  -موقف داود مع جلياط
- 19الدليل ان نحميا ال يطلب مكافأة وال مديحا ً من انسان بل يريد مسرة هللا ورضاه األية
أ ( -نحميا )88:3
ب ( -نحميا )81 -22 :08
ج ( -نحميا )03:3
- 22السبب الذى من اجله اخطأ سليمان الحكيم هو
أ  -زواجه من نساء اجنبيات وثنيات
ب  -عدم تقديسه يوم السبت
ج  -عدم تقديمه للعشور والبكور

م 22 19 18 17 16 15 14 13 12 11 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1
أ
ب
جـ
5

ثانياا  :أجب عما يلى-:

12
يشير اإلصحاح الثالث الى عشر أبواب لسور أورشليم تشير جميعها الىى شىخا السىيد المسىيح
له المجد الذى قال الحق الحق أقول لكم انى انا باب الخراف .........
أنا هو الباب ان دخل بى احد فيخلا ويدخل ويخرج ويجد مرعى

( يو )9,7:12

أمامك اإلرشارات عليك فقط ان تذكر اسم الباب مع ذكر الشاهد:
 .1السيد المسيح حمل هللا الذى حمل خطية العالم
)

باب ( ..........................................................
 .2بالسيد المسيح صرنا نحن صيادين الناس

)

باب ( ..........................................................
 .3السيد المسيح ازلى ودبر خالصنا قبل تأسيس العالم
الباب ........................................................

(

)

 .4السيد المسيح بالحب والتواضع نزل الى الوادى المنخفض ليحملنا بذراعيه
باب ( ..........................................................

)

 .5حمل السيد المسيح خطايانا وصلب خارج المحلة
باب ( ..........................................................
 .6صار جنب السيد المسيح المفتوح عينا تفيض دما ً وماء لتقديسنا

)

باب ( ..........................................................

)

 .7كلمة هللا تجمعنا لننعم بينبوع روحه القدوس
باب ( ..........................................................

)

 .8نلتزم ان نكون جنود المسيح المحاربين لنتمتع بنصرات ال تنقطع
باب ( ..........................................................

)

 .9دعى مخلصنا بالشرق (مال )2:4وتظل انظارنا متجهة نحو مجيئه لننعم بمجده
باب ( ..........................................................

)

 .12السىىيد المسىىيح سىىيدين العىىالم كلىىه ليفىىرز المنتصىىرين علىىى الشىىيطان مىىن الىىذين خضىىعوا
لشهواتهم
باب ( ..........................................................
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)

ثالثاا :ض عالمة ( √ ) أو ( ) Хأمام
تصللللحيأ الٍطللللأ ملللل

جملة م

للللر الاللللاهد:

12

 .1تنسب شريعة العهد القديم لموسى النبى
(

..........................................................................

)

:

 .2دنس الشعب يوم السبت
(

..........................................................................

)

:

 .3استأجر موآب بلعام ليبارك الشعب
(

..........................................................................

)

:

 .4سرايا بن حلقيا كان رئيس كهنة
(

.........................................................................

)

:

 .5عال الرب الشعب االسرائيلى خمسون سنة فى البرية
(

.........................................................................

)

:

 .6اجتمع الشعب الى الساحة أمام باب الماء وقرأ عليهم نحميا سفر الشريعة
(

.........................................................................

)

:

 .7فى عيد المظال يتذكر الشعب انهم غرباء فى العالم و يطلبون اإلستقرار فى كنعان السىماوية
(

.........................................................................

)

:

 .8عيد المظال من أعياد اليهود العظيمة مثل عيد الفصح والبنطقستى
(

.........................................................................

)

:

 .9كان نحميا يقظا ومستعد للحراسة حتى كان يشرب وسالحة معه
........................................................................

(

:

)

 .12اإلصحاح التاسع لكل من أسفار عزرا ونحميا ودانيال مخصىا لععتىراف بخطايىا جماعيىة
على مستوى األمة كلها مع صلوات لطلب نعمة هللا
.......................................................................
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(

:

)

رابعاا :من قائ ه
الااهد- :

العبارة و لمن قيلت م

لر

5

 - 1لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض ؟
( ....................................................................

)

 - 2ان ما يبنونه اذا صعد ثعلب فأنه يهدم حجارة حائطهم
( ....................................................................

)

 - 3ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى
( ....................................................................

)

 - 4أرجل مثلى يهرب ؟
( ....................................................................

)

 - 5هذا اليوم مقدس للرب الهكم ال تنوحوا وال تبكوا
( ....................................................................

)

خامساا  :بعد قراءتك لس ر نحميا

12

ما الذى أعجبك فى شخصية نحميا ( أذكر خمس مميزات)
……………………………….............……………………… - 0
………………………………............................…………… - 2
……………………………….............……………………… - 8
………………………………...........................…………… - 9
…………………………………….............………………… - 5
ووضح كيف يمكن تطبيق ذلك فى حياتك الروحية و العملية
........................................................... ..........................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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سا ساا :اجب عما يلى-:
بعد قراءتك لعصحاح العاشر مىا هىى األمىور التىى تعهىد الشىعب
بحفظها مع الرب؟ وأمام كل منها اختار الشاهد الذى يذكرك بها
من الشواهد التالية:
(ال )3:23
(1أخ )31:23

(ال )4:25
(عز)12:9

( ال )32:27
(ال )46:26
(ام ( )9:3حز)32:44

( - 0نح ).......... : ..............( = )............. :01
( - 2نح ).......... : ..............( = )............. :01
( - 8نح ).......... : .............( = ).......... : ..............( = )............. :01
( - 9نح ).......... : ..............( = )............. :01
( - 5نح ).......... : ..... ........( = )............. :01
( - 2نح )........... : .............( = )............. :01
( - 9نح )........... : .............( = )............. :01

9

15

أسئلة عملية عن التغيير والرجوع الى الرب
أومُ -:أجب عما يلى-:

12

ارجعىىىىىىوا الىىىىىى ارجىىىىىىع الىىىىىىيكم قىىىىىىال رب الجنىىىىىىود فقلىىىىىىتم بمىىىىىىاذا نرجىىىىىىع (مىىىىىىال )7 : 3
الرجوع الى هللا من اروع ما كتب عنه قداسة البابا شنودة الثالث فمن خالل دراستك لسفر نحميا
االصحاح التاسع  .يكلمنا هذا اإلصحاح عن رجوع شعب بنى اسرائيل الى هللا
اذكر خطوات الرجوع الى هللا مستعينا ً بالجدول التالى-:
م

الموقف

اإلجابة

الشاهد

0

بداية الرجوع

(

:

)

2

انفصال عن الخطية

(

:

)

8

توبة واعتراف

(

:

)

9

قراءة الكتاب المقدس

(

:

)

5

حمد وسجود

(

:

)

2

صراخ الى هللا

(

:

)

9

بركة وتسبيح هلل

(

:

)

3

السجود هلل

(

:

)

3

صدق هللا فى وعوده

(

:

)

01

يسمع هللا من سماءه
ويستجيب

(

:

)

12

ثانيلاُ -:مللن (نحميللا  )9ضل عالمللة صللأ أو خطللأ
فقط

12

 .1الخطية هى انفصال عن هللا

(

)

 .2الخاطى له طريق اخر غير هللا

(

)

(

 .3الخطية تفصل اإلنسان عن هللا وارادة هللا

)

 .4ال شركة للنور مع الظلمة

(

)

 .5بالخطية ارفض الشركة مع هللا

(

)

 .6الخطية هى انفصال عن الروح القدس

(

)

 .7الرجوع الى هللا بأن أٌكون عالقة حقيقية قلبية معه

(

)

 .8الرجوع الى هللا بأن اتمسك بالوسائط وانسى هللا

(

)

 .9التوبة واإلعتراف والتناول باستحقاق يساعدنا فى تكوين عالقة قوية مع هللا

 .12الرجوع الى هللا بالصوم و الصالة و الجدية فى الحياة الروحية
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(

)

(

)

ثالثاُ :أجب عما يلى -:

12

ال تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهىانكم لتختبىروا مىا
ه ارادة هللا الصالحة المرضية الكاملة (رو )2 : 12
فى الجىدول التىالى وصىف الشىخاا اسىتطاعوا بنعمىة يسىوع المسىيح أن يتغيىروا  ,أعىد ترتيىب
األسماء لتتناسب مع العبارات التالية

األسم الصحيح

الوصـــــــف
 - 0تحووول موون جائووب ضوورائب يش و
بالنوووواس طمعووووا فوووو الووووربح الووووى
شخصا يعط الفقراء والمحتاجين
 - 2طهووره السوويد المسوويح موون الفسوواد
وأرجعه مركزا للعبادة والقداسة
 - 8كووان يسووطو علووى الكنيسووة عنوودما
تغيير اصبح رسول من الرسل

االختيارات
يعقوب ابو االباء
اللص اليمين
موسى االسود
بطرس الرسول

 - 9تغيير من لص الى قديس هو
 - 5كانت تخشوى النواس ولكنهوا عنودما
أمنت أخبرت عن يسوع عالنية
 - 2تحوووول مووون قاتووول نفوووس الوووى نبوووى
عظيم هو
 - 9رأه السوووويد المسوووويح عنوووود مكوووووان
الجباية فقال له إتبعنى
 - 3بعدما كان فوى شوبابه معتمودا علوى
ذراعوووه وحيلوووه وخداعوووه وعنووودما
تغيير كلمه هللا ف رؤى الليل
 - 3كوووان قوووووى فووووى الشوووور والخطيووووة
والبنيووووه الجسووووومية لكنووووه تغييووووور
واصبح قديس قوى فى توبته
- 01ضوووعف وأنكووور ولعووون لكووون توبتوووه
ارجعته الى حضن يسوع

متى الرسول
بولس الرسول
السامرية
الهيكل

زكا
موسى النبى
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