هل يجب ان نتمسك باالقامه في مصر ؟
Holy_bible_1

في البداية اريد ان اوضح اني ال اقصد ان ازعج احد وال اعترض علي راي احد وال اريد ان افرض
ما اشعر به علي احد
ولكن فقط افكر بصوت مرتفع
ما ساقوله ال يعني بالضروره اني صحيح بل اتمني ان ما اقوله يكون خطأ وايضا ال يعني
بالضروره ان ما اتوقع سيحدث في هذا الجيل بل قد يكون لعدة اجيال قادمه ولكن اثق انه سيحدث
واشعر ان سيحدث عاجال
فرغم ان ما اقدم هو امر مزعج والكن ال اقدر ان اخفي ما سمح هللا لي بان اتفكر به في قلبي
واشعر اني يجب ان اقوله حتي لو لم يستمع اليه احد
هذا الرائي ليس جديد لي بل اعلنته من سبع سنين وفي كل مره يتضايق مني الكثيرين
اول سؤال هو ما هو وطنا الحقيقي ؟
االجابه في
سفر العبرانيين 11
ص َّدقُوهَا
ان َماتَ ه ُؤالَ ِء أَ ْج َم ُعونَ َ ،و ُه ْم لَ ْم يَنَالُوا ا ْل َم َوا ِعيدَ ،بَ ْل ِمنْ بَ ِعي ٍد نَظَ ُروهَا َو َ
اإلي َم ِ
 11فِي ِ
ض.
َو َح ُّيوهَاَ ،وأَقَ ُّروا بِأَنَّ ُه ْم ُغ َربَا ُء َونُ َزالَ ُء َعلَى األَ ْر ِ
 11فَإِنَّ الَّ ِذينَ يَقُولُونَ ِم ْث َل ه َذا يُ ْظ ِه ُرونَ أَنَّ ُه ْم يَ ْطلُبُونَ َوطَنًا.
وع.
صةٌ لِ ُّ
 11فَلَ ْو َذ َك ُروا ذلِكَ الَّ ِذي َخ َر ُجوا ِم ْنهُ ،لَ َكانَ لَ ُه ْم فُ ْر َ
لر ُج ِ

ست َِحي بِ ِه ِم هللاُ أَنْ يُ ْدعَى إِل َه ُه ْم ،ألَنَّهُ أَ َع َّد
س َما ِويًا .لِذلِكَ الَ يَ ْ
ض َل ،أَ ْ
ي َ
َ 11ول ِك ِن اآلنَ يَ ْبتَ ُغونَ َوطَنًا أَ ْف َ
لَ ُه ْم َم ِدينَةً.
واعتقد كل المؤمنين يتفقون ان وطنهم الحقيقي هو ملكوت السموات فنحن في غربه
رسالة بطرس الرسول األولى 11 :1
سي ُروا زَ َمانَ ُغ ْربَتِ ُك ْم
س َ
َوإِنْ ُك ْنتُ ْم تَ ْدعُونَ أَبًا الَّ ِذي يَ ْح ُك ُم بِ َغ ْي ِر ُم َحابَا ٍة َح َ
اح ٍد ،فَ ِ
ب َع َم ِل ُك ِّل َو ِ
ف،
بِ َخ ْو ٍ

انجيل يوحنا 11
ستُ ِمنَ ا ْل َعالَ ِم،
سوا ِمنَ ا ْل َعالَ ِمَ ،ك َما أَنِّي أَنَا لَ ْ
ض ُه ْم ألَنَّ ُه ْم لَ ْي ُ
 11أَنَا قَ ْد أَ ْعطَ ْيتُ ُه ْم َكالَ َمكََ ،وا ْل َعالَ ُم أَ ْب َغ َ
سأ َ ُل أَنْ تَأْ ُخ َذ ُه ْم ِمنَ ا ْل َعالَ ِم بَ ْل أَنْ ت َْحفَ َ
ظ ُه ْم ِمنَ الش ِِّّري ِر.
ستُ أَ ْ
 11لَ ْ
ستُ ِمنَ ا ْل َعالَ ِم.
سوا ِمنَ ا ْل َعالَ ِم َك َما أَنِّي أَنَا لَ ْ
 11لَ ْي ُ

السؤال االخر
هل يوجد وصية كتابية او من اقوال االباء االوائل بالتمسك بالوطن االرضي ؟ وبخاصه لو اذداد
وقرب يكتمل زمان خطيتها ؟
لم اجد
في المقابل هل يوجد وصيه كتابيه تطالبنا بالخروج من االرض التي فسدت وازداد شرها ؟
استطيع ان اقول كثير
سفر التكوين 11 :11
اآلخ ِذينَ بَنَاتِ ِه َوقَا َل« :قُو ُموا ْ
ب
فَ َخ َر َج لُوطٌ َو َكلَّ َم أَ ْ
ان ،ألَنَّ ال َّر َّ
ص َه َ
ارهُ ِ
اخ ُر ُجوا ِمنْ ه َذا ا ْل َم َك ِ
ص َها ِر ِه.
ح فِي أَ ْعيُ ِن أَ ْ
ُم ْهلِ ٌك ا ْل َم ِدينَةَ» .فَ َكانَ َك َما ِز ٍ

سفر إرميا 6 :11
ب،
ا ْه ُربُوا ِمنْ َو ْ
س ِه .الَ تَ ْهلِ ُكوا بِ َذ ْنبِ َها ،ألَنَّ ه َذا زَ َمانُ ا ْنتِقَ ِام ال َّر ِّ
اح ٍد بِنَ ْف ِ
س ِط بَابِ َلَ ،وا ْن ُجوا ُك ُّل َو ِ
ه َُو يُؤَ دِّي لَ َها َجزَا َءهَا.

سفر إرميا 11 :11
ب.
س ِط َها يَا َ
ب ال َّر ِّ
سهُ ِمنْ ُح ُم ِّو َغ َ
اح ٍد نَ ْف َ
اُ ْخ ُر ُجوا ِمنْ َو َ
ض ِ
ش ْعبِيَ ،و ْليُنَ ِّج ُك ُّل َو ِ

سفر اشعياء 25
 11 :25اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا من هناك ال تمسوا نجسا اخرجوا من وسطها تطهروا يا حاملي
انية الرب

سفر إرميا 6 :14
س ُك ْمَ ،و ُكونُوا َك َع ْر َع ٍر فِي ا ْلبَ ِّريَّ ِة.
ا ْه ُربُوا نَ ُّجوا أَ ْنفُ َ

سفر زكريا 6 :2
س َما ِء األَ ْربَ ِع ،يَقُو ُل
ض ال ِّ
اح ال َّ
ش َم ِ
«يَا يَا ،ا ْه ُربُوا ِمنْ أَ ْر ِ
ال ،يَقُو ُل ال َّر ُّب .فَإِنِّي قَ ْد فَ َّر ْقتُ ُك ْم َك ِريَ ِ
ال َّر ُّب.

حتي شعبه امرهم في وقت ان يهربوا من ارض الموعد التي لم يوعد شعب اخر من الرب بارض
مثلها
سفر إرميا 1 :6

ت َه َّكا ِري َم
س ِط أُو ُر َ
شلِي َمَ ،و ْ
«اُ ْه ُربُوا يَا بَنِي بَ ْنيَا ِمينَ ِمنْ َو ْ
وق فِي تَقُوعََ ،و َعلَى بَ ْي ِ
اض ِربُوا بِا ْلبُ ِ
س ٌر ع َِظي ٌم.
ش َّر أَش َْرفَ ِمنَ ال ِّ
ارفَ ُعوا َعلَ َم نَا ٍر ،ألَنَّ ال َّ
ال َو َك ْ
ْ
ش َم ِ
بل علي مصر ايضا
سفر الرؤيا11
س ْل َ
 1ثُ َّم بَ ْع َد ه َذا َرأَ ْيتُ َمالَ ًكا َ
ض ِمنْ بَ َهائِ ِه.
طانٌ ع َِظي ٌمَ .وا ْ
آخ َر نَا ِزالً ِمنَ ال َّ
ت األَ ْر ُ
س َما ِء ،لَهُ ُ
ستَنَ َ
ار ِ
اطينَ ،
س َكنًا لِ َ
صا َرتْ َم ْ
سقَطَتْ بَابِ ُل ا ْل َع ِظي َمةُ! َو َ
سقَطَتْ ! َ
يم قَائِالًَ « :
ش َّد ٍة بِ َ
َ 2و َ
شي َ ِ
ص ْو ٍ
ص َر َخ بِ ِ
ت َع ِظ ٍ
ت،
سَ ،و َم ْح َر ً
َو َم ْح َر ً
س َو َم ْمقُو ٍ
سا لِ ُك ِّل طَائِ ٍر نَ ِج ٍ
وح نَ ِج ٍ
سا لِ ُك ِّل ُر ٍ
ض
ب ِزنَاهَا قَ ْد َ
ش ِر َ
 1ألَنَّهُ ِمنْ َخ ْم ِر َغ َ
ض ِ
ض زَ نَ ْوا َم َع َهاَ ،وت َُّجا ُر األَ ْر ِ
ب َج ِمي ُع األُ َم ِمَ ،و ُملُو ُك األَ ْر ِ
ستَ ْغنَ ْوا ِمنْ َو ْف َر ِة نَ ِعي ِم َها».
ا ْ
س َما ِء قَائِالًْ « :
ص ْوتًا َ
شتَ ِر ُكوا فِي َخطَايَاهَاَ ،ولِئَالَّ
ش ْعبِي لِئَالَّ تَ ْ
اخ ُر ُجوا ِم ْن َها يَا َ
آخ َر ِمنَ ال َّ
س ِم ْعتُ َ
 1ثُ َّم َ
ض َربَاتِ َها.
تَأْ ُخ ُذوا ِمنْ َ
س َما َءَ ،وتَ َذ َّك َر هللاُ آثَا َم َها.
ت ال َّ
 1ألَنَّ َخطَايَاهَا لَ ِحقَ ِ
هل بابل تطلق علي مصر
االجابه نعم
رسالة بطرس الرسول األولى 11 :1
س ا ْبنِي.
َارةُ َم َع ُك ْمَ ،و َم ْرقُ ُ
سلِّ ُم َعلَ ْي ُك ُم الَّتِي فِي بَابِ َل ا ْل ُم ْخت َ
تُ َ
هل توجد نبوات بخراب مصر بالكامل
االجابه نعم
هذا واضح في اشعياء  11وحزقيال  21و  13و  11و  12وارجوا ان تراجعوا ملف
هل بالفعل خربت مصر اربعين سنة ؟
الاعلم ان كان هذا قريبا ام بعد فتره ولكن اعلم انه لم يحدث بعد ( وان كنت اشعر باقتراب حدوثه )
هل هناك اشارات لقرب خراب مصر ؟

االجابه نعم وهو تولي المولي القاس وجفاف النيل والمشورات البهيمية وانتشار السواري (
الجوامع ) في كل ارض مصر واكثر شعب يهاجم اسم الرب ويهين اسم الرب ويهين كتاب الرب
ويالف عليه اهانات بشعه
هل نخرج من مصر ؟ االجابه في راي نعم
فالكتاب وضح لو ازداد شر منطقه ان نعتزل منها كما وضحت سابقا وايضا
اهربوا لحياتكم تكوين  . 11 :11افترزوا من بين هذا الجماعة الشريرة العدد  . 21 :11اعتزلوا
عن خيام هؤالء القوم البغاة العدد  . 21 :11اطلعوا من وسط الجماعة الني سافنيهم في لحظة
هل شر مصر اذداد ؟
اعتقد االجابه واضحه
السؤال المهم ما هو المطلوب طلبي الي متي لن نصلي ان يفتح الرب طريق الخروج ويخلص
الرب شعبه ويخرجهم بسالم ؟
الذي اقدر ان اقوله في هذا االمر وهو المجهود االيجابي بمعني وليس التمسك باالرض الي النفس
االخير كما ينادي كثيرا
اوال الصاله انه لو كان ارادة الرب الخروج فنطلب منه ان يعلن وايضا ليفتح الطريق وال نقفل مجال
التفكير في هذا تماما ولنا ثقه ان الرب في وقته يسرع به ولكن النتخذ قرار مسبق باننا لن نخرج
مهما حدث ونقبل الوقت المناسب للخروج فلو اراد ان يكون قريبا او بعد فترة االم فنقبل بالشكر
سفر الجامعة 1 :1
ت َو ْقتٌ :
َي ٍء َز َمانٌ َ ،ولِ ُك ِّل أَ ْم ٍر ت َْحتَ ال َّ
اوا ِ
س َم َ
لِ ُك ِّل ش ْ
فقط ما اطلبه هو البحث عن ارادة هللا
لست امر احد بالخروج االن ولكن فقط ابحث عن ارادة هللا لو كان يريد الخروج فاقبل بفرح واخرج
في طريق الرب الذي فتحه لك

ثانيا من له القدر علي العمل علي المستوي الدولي بدل من التركيز علي المطالبة بحقوق االقباط
فلنركز علي العمل علي تهيئة طريق خروج ونجعله احتماليه قائمه
او حتي نعد خدمة اضافة الغرباء
وفي النهاية نثق ان كل االشياء تعمل معا للخير
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 24 :4
ص ِد ِه.
َونَ ْحنُ نَ ْعلَ ُم أَنَّ ُك َّل األَ ْ
ب قَ ْ
س َ
شيَا ِء تَ ْع َم ُل َم ًعا لِ ْل َخ ْي ِر لِلَّ ِذينَ يُ ِحبُّونَ هللاَ ،الَّ ِذينَ ُه ْم َم ْدع ُُّوونَ َح َ
حتي لو امر اضطهاد فهو للخير
سفر التكوين 23 :13
ش ْعبًا َكثِي ًرا.
ص َد بِ ِه َخ ْي ًرا ،لِ َك ْي يَ ْف َع َل َك َما ا ْليَ ْو َم ،لِيُ ْحيِ َي َ
ص ْدتُ ْم لِي ش ًَرا ،أَ َّما هللاُ فَقَ َ
أَ ْنتُ ْم قَ َ
فالرب عندما اراد خالص شعبه سمح له ان يتعرض لالستعباد ليخرجه بقوة وليتخلي شعبه عن
التمسك بارض مصر
فالرب لو سمح بضيقه او بضربه الرض مصر حاليا فهو هدفه ان يعرف المصريين الرب النهم في
االربعين سنه االخيره بعدوا عن الرب جدا وتمسك بكالم الشيطان وبرسول الشيطان وبسنة
الشيطان
ولو سمح لشعبه في مصر ان يذل فهو لياخذ شعبه بركة ان يعرف كل المصريين الرب بسببهم
وبسبب صمودهم ومقابلة الشر بالخير والمحبة
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 21 :12
ش َّر بِا ْل َخ ْي ِر.
ب ال َّ
الَ يَ ْغلِبَنَّ َك الش َُّّر بَ ِل ا ْغلِ ِ

وايضا تحذير لو زاد اعتداء المصريين علي شعبه هذا معناه ان الضربات اقتربت

وقد يتسائل البعض ما ذنب شعبه في هذه االتعاب قبل الضربات ؟ الحقيقه الرب اعطاهم بركات
كثيره فاتعابهم وقتيه ولكن مكافائاتهم كانت ابديه
وايضا خلصهم بنار التجارب من بعض الخطايا مثل تاثرهم بالهة اخري وروح االستسالم
وباالضطهاد والضربات ايضا جعل شعبه والمصريين يعرفوه ويتركوا االله االخري
فكان ذل شعبه للخير لشعبه الذي بعدما راى عظمة الرب شكر الرب علي االتعاب الوقتيه التي
جعلته شعبا ممجدا في وسط الشعوب كلها وهو وعد انهم عندما يجمعهم من التشتت وسط الشعوب
سيكونوا مباركين
مثلما نتسائل االن ليه ياررب االتعاب ليه قتل اوالدك وحرق كنائسك واالجابه كل االشياء تعمل معا
للخير للذين يحبون هللا

واكرر النخاف من شيئ وال نهرب من اضطهاد ولكن فقط االستماع الي صوت هللا

والمجد هلل دائما

