
ـالةالر٥١ س     
 

اهــاهِلحي برِلحي بــراِتكاِتك!!  
 

(Arabic - Flee for you life!) 
 

  !!اهرب ِلحياِتكاهرب ِلحياِتك: رسالة اليوم موضوعها.. أحباِئى
 

شَرابع عإلى الس شَرِد الخَاِمس عدالع أ ِمننقر شَراح التاِسع عحِسفر التكوين األص وِمن : 
 

  رالفج ا طلعولم رالفج ا طلعالن لوطاً قائلينولمجعالكان يالم الن لوطاً قائلينكانجعالكان يالم كان : :رخذ ام قمرخذ ام تينقمودجوالم وابنتيك تينأتكودجوالم وابنتيك ِلئال  ِلئال أتك 
 عليِه  عليِه ولما توانى أمسك الرجالن بيِدِه وبيِد امرأِتِه وبيِد ابنتيِه ِلشفقِة الربولما توانى أمسك الرجالن بيِدِه وبيِد امرأِتِه وبيِد ابنتيِه ِلشفقِة الرب.. .. تهِلك بإثم المدينِةتهِلك بإثم المدينِة

 ١..!!اهرب ِلحياِتكاهرب ِلحياِتك: : رجاهم إلى خَارج أنّه قاَلرجاهم إلى خَارج أنّه قاَل وكان لما أخ وكان لما أخ....وأخرجاه ووضعاه خارج المدينِةوأخرجاه ووضعاه خارج المدينِة
 

رك عمه إبراهيم ت.. "كجنِّة الرب كأرض ِمصركجنِّة الرب كأرض ِمصر" يوم اختارها لنفِسِهرآها .. كانتْ سدوم مدينة أحالِمِه 
 واختار لوط لنفِسِه د ِعشْرٍة طويلٍة بع عمه كترلقد ..  بعد مخاصمٍة بين رعاِة مواشيِه ورعاِة مواشى عمِهخليَل اهللا
ةِتلكاخبميلة الصِدينة الجالم طشة إلى ِمتع العتعالم ه النفسبو اليا تصتْ كّل معمٍب  التى جو وطرله الم ِمن

 جديدٍة تختلفُ تماماً عما  وعاشَ لوط حياته بسدوم بما يتناسب مع بيئٍةرآها جنّة فاختارها لنفِسِهإذ  ..ومسليات
مدينِة التى اختارها حتى فوجىء بالخَبر الصاِعق أن الرب غَاِضب على شعِب ِتلك ال.. عاشه مع عمِه إبراهيم

: كين يقوالنولكن ِمن حنان الرب وشفقِتِه على لوط أرسَل إليِه مال.. "خطيتهم كانَتْ عظيمة جداًخطيتهم كانَتْ عظيمة جداً" ألن لنفِسِه
   ٢."!!اهرب ِلحياِتكاهرب ِلحياِتك.. ..  ألننا مهِلكان هذا المكان ألننا مهِلكان هذا المكان....اصهارك وبنيك وبناِتك وكّل من لك فى المدينَة أخْرج ِمن المكاناصهارك وبنيك وبناِتك وكّل من لك فى المدينَة أخْرج ِمن المكان"
  

 هعأخيِه لوطاً م يأخذ ابن ان رأى إبراهيم أنارح كتري ةَ إلبراهيم أنوعالد بالر هجحين و ..لوط كان 
هعر ميللس ِعيداً بدعوِة إبراهيم لهحابِهط واصسب عتركِهد لح و انار ِة وتقديمالِة والِعبادياةَ الصلوط ح لمِه تعمع ِمن

ى نْه واختار العيشَ ِف ولكنّه اعتزَل عوالده فى صحبِة خليل اِهللاوكنّا نَتمنّى لو استمر لوط وزوجته وأ.. الذبائح
ِه شَ سابقاً مع عم ويحيا مع أسرِتِه للرب كما عامقاومة الشر والفساد هناك لوط أنّه يستطيع  ربما ظن!.سدوم
إبراهيمهيه فف"!.. ات ولكنأىِة و شركٍة شركٍةأىالظلم عِة و للنور مالظلم عللنور م أىؤِمن اتفاق اتفاقأىر المغي عؤِمن للمؤِمن مر المغي ع٣."!!؟؟ للمؤِمن م 
 

 بإلبرامقاَل الر  :"اذهبة اذهبأم لكعفأج ض التى أريكإلى األر ِت أبيكيب وِمن ِتكشيرع وِمن ِضكأر ة  ِمنأم لكعفأج ض التى أريكإلى األر ِت أبيكيب وِمن ِتكشيرع وِمن ِضكأر ِمن 
كماس ظموأع ارككة وأبظيمعكماس ظموأع ارككة وأبظيمقيقيةأل.. "عة حال عباد وَل عليها والنّهصالح ركة نستطيعب   الشر نبال انعزال ع

 عن دينونِة ى الثاِناحح باألصقاَل بطرس الرسول فى رسالِتِه الثانية.. ضمير بْل عذاب مستِمر للنفس والواألشرار
وإذ رمد مدينتى سدوم وعمورة حكَم عليهما باالنقالب واِضعاً ِعبرة للعتيدين أن يفجروا وإذ رمد مدينتى سدوم وعمورة حكَم عليهما باالنقالب واِضعاً ِعبرة للعتيدين أن يفجروا ": اهللا لسدوم وعمورة

لبار بالنَظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب نفسه لبار بالنَظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب نفسه إذ كان اإذ كان ا.. .. وأنقذ لوطاً البار مغلوباً ِمن سيرة األرِدياء فى الدعارةوأنقذ لوطاً البار مغلوباً ِمن سيرة األرِدياء فى الدعارة
   ٤."يعلم الرب أن ينقذ األتقياء ِمن التجربة ويحفظ األثمة إلى يوم الدين معاقبينيعلم الرب أن ينقذ األتقياء ِمن التجربة ويحفظ األثمة إلى يوم الدين معاقبين.. .. البارة باألفعال األثيمةالبارة باألفعال األثيمة

 

.. منا أن نبتعد عنها ونهرب ِمن مكانَهابل يلز.. عضد فاعليها نمارس الخطية أو أنّنا ال نال يكفينا أنّنا ال 
وهذا درس .. فلو كان قد فعَل ذِلك لوفر لنفِسِه كّل ما خَِسر.. كان خيراً للوط لو هرب ِمن سدوم منذُ أمٍد بعيٍد

هال نختار ألنفِسن: لنتعلم ومأندحا كما اختار لوط لنفِسِه سعلى ص رصنح يسين وأنة القدذر رفقة األشراربونَح  ..
 أوالده ومقتنياِتِه كان عسيراً على لوط أن يترك.. وإن أخطأنا وأسأنا االختيار فال يجوز أن نتمادى فى الخطأ

قم قم ": الكان يعجالن لوطاً قائلين ولما طلع الفجر كان المألمر الواقع وينِقذ ما بِقى وكان ال بد له ِمن قبول اللهالك
                                                

                       لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                  ،١٧ – ١٥: ١٩ سفر التكوين ١
  ١٠: ١٣ سفر التكوين ٢
 ١٨ - ١٤: ٦       ،       رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٥ – ٤: ١٢ سفر التكوين ٣
 ٩ – ٦: ٢       ،       رسالة بطرس الرسول الثانية ٣ – ١: ١٢ سفر التكوين ٤
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رخذ امرتينخذ امودجوالم وابنتيك تينأتكودجوالم وابنتيك دينِةأتكبإثم الم دينِة ِلئال تهِلكبإثم الم ِه .. ..  ِلئال تهِلكِد ابنتيرأِتِه وبيِد امِدِه وبيالن بيجالر كسا توانى أمِه ولمِد ابنتيرأِتِه وبيِد امِدِه وبيالن بيجالر كسا توانى أمولم
 ١."اِتكاِتكاهرب ِلحياهرب ِلحي: : ارج أنّه قاَلارج أنّه قاَللى خَلى خَِلشفقِة الرب عليِه وأخرجاه ووضعاه خارج المدينِة وكان لما أخرجاهم إِلشفقِة الرب عليِه وأخرجاه ووضعاه خارج المدينِة وكان لما أخرجاهم إ

 

كلم لوط .. ففى اليوم السابق لخُروِجِه.. لقد أعطى الرب للوط فرصة ذهبية كى ينقذ باقى أفراد أسرِتِه 
هعم ياِتهمهربوا لحالكان ليالم اهصا أوه اآلخذين بناِتِه كمارهِف .. أصلألس ازح كك"ولكنكم ازح انكم هارِهانن أصيهارِهفى أعن أصيفى أع!!". 

 كان  لقد..أما إبراهيم فكانتْ له األسرة الِمثالية النَاجحة.. لقد عجز لوط أن يكون أسرة سليمة!.. فلم يصدقوه
كذبيح على تقديم أبيِه له عترضي ولم اً لهطيعحق ابنه مإلبراهيم اس بر الرب أمسة ح.  

 

أوصى ف.. حق بتأكيٍد واِضح ِمن الرب زوجة البِنِه اس كّل الِحرص أن يكون اختياراًصيحر إبراهيمكان  
وجِدير بالِذكر أن أليعازر الِدِمشقى خادم إبراهيم تأثَر بتقوى إبراهيم .. خاِدمه أليعازر الِدِمشقى كبير بيِتِه بذلك

مبارك الرب إله سيِدى مبارك الرب إله سيِدى : : فخَر الرجل وسجد للرب وقاَلفخَر الرجل وسجد للرب وقاَل": اب عنْه هذِه الكَِلماتفلقد سجل الكت.. وحياِته الصالحة
نَعمي إبراهيم الذى لمنَعمي ِدىإبراهيم الذى لميس نع قهوح لطفَهِدى ويس نع قهوح لطفَهإذ ك إذ ك و انى الردنْتُ أنا فى الطريق هانى الردِدىنْتُ أنا فى الطريق هيِة سِت إخْويإلى ب ِدىبيِة سِت إخْويإلى ب ٢."ب  

  

..  بمخالطِة األشرار جعلهم يتمسكون بالبقاء فى سدوم وال يِثقون فى كالِمِهإن ما سمح بِه لوط ألوالِدِه 
زد على ذلك أن تيار الخطيِة فى سدوم جرفَ أسرة لوط .. فهلكوا عدا البنتان اللتاِن كانَتا موجودتين معه بالبيِت
واختلط على لوط األمر بين ما !.. لة ِعند جِميع أفراِد أسرة لوطفانخَفَض المستوى األخالقى واختلتْ مقاييس الفضي

 بولس الرسولل قا..  فتفككتْ الروابط األسرية وهبطتْ المعايير األخالقية وما ال يجوز السماح بِهيسمح بِه
  ٣."لكن ليستْ كّل األشياء توافقُ أو تبِنىلكن ليستْ كّل األشياء توافقُ أو تبِنىكّل األشياء تِحّل لى كّل األشياء تِحّل لى " : األولى إلى مؤمنى كورنثوسهترسالب
 

 أعظم الِشعار الذى رفعه يشوع بن نون حين جمع أسباط إسرائيل ودعا شيوخهم ورؤساءهم وقضاتهم ما 
مله ددحو مهفاءروععتبِلي اِلحالص اهاالتج اهواالتج تنَبجاِطَل ِليالب ية االختيار اآلخررح مطاهوأع .. مله حضوأو 

ا يفيم هاررِتِهقروأس وباختيارِه ه ختصمقاَل له فقد  :" ة الذينوا اآلِلهاٍل وانْزعوه بكمبدواع با الرفاآلن اخشَو
ر النَهبفى ع اؤكمآب مهدبعبوا الردبواع رفى .ر وفى ِمص اءس إنو بوا الردبتع أن يِنكموا.أعألنْفِس فاختار  كم

وندبتَع نم موالي.بالر ا أنا وبيتى فنعبدوقالوا..  وأم الشعب ا: فأجاب كنَتر اشَا لنا أناح كنَتر اشَا لنا أنىحة أخْرآِله دبِلنَع بىلرة أخْرآِله دبِلنَع بلر..  
 ٤.سيادة ِمن البدايِة إلى النهايِةإن كيان األسرة يزداد قوة طالما كان للرب ال.. "فنَحن أيضاً نَعبد الرب ألنّه هو إلهنَافنَحن أيضاً نَعبد الرب ألنّه هو إلهنَا

 

 ولكن العيب كّل العيِب إن تمادينا فى الخطأ وبقينا حيثُ !.؟ئنا فمن ذا الذى ال يخِْطليس العيب إذا أخطأ 
 الناس فى كّل مكان أن  الناس فى كّل مكان أن مر جِميعمر جِميعفاهللا اآلن يأفاهللا اآلن يأ":  ولنسمع قوَل الِكتاب ِلنَهرب ِلحياِتنا..دمار والهالك لنَا وألسرنَاال

 مقِدماً للجِميع  مقِدماً للجِميع .... برجٍل قَد عينَه برجٍل قَد عينَهة بالعدلة بالعدل ألنّه أقام يوماً هو مزِمع أن يِدين المسكونَ ألنّه أقام يوماً هو مزِمع أن يِدين المسكونَللمتَغَاضياً عن أزِمنَِة الجهمتَغَاضياً عن أزِمنَِة الجهيتوبوا يتوبوا 
 ٥.أجل بيوِتنا المسيحيةعاً ِمن أدعوك أخى كى نصلى م.. "إيماناً إذ أقامه ِمن األمواِتإيماناً إذ أقامه ِمن األمواِت

 

 اوىمياِتنا.. أبانا السلح بركى نه وِتكعأجل د ِمن كنا .. نَشكرقد اختلط علي أنّه الِلكج امترفُ أمنَع
بين م راألموزجا ال يبِه وم حمسة .ا يريوابطنا األسة فتفككتْ راييرنا األخالقيعطتْ مبوه. نعلم أنه إذا كانت  نحن

ربنَا  نأتى إليك .جوز أن يتسلط علينا شىءال ي وليستْ كّل األشياء تواِفقناكن لو كّل األشياء تِحّل لنا كمؤمنين
انكغفر طالبين ونتكعراجين م. علنين ماجتنا إلى قولنصح من لدنكةح وِنح الخطأ بعنا .كوقد وِحكنا برنا إلهارشد 
الِحكالتنا.. إلى صص فى  نرفعماسي سوعالبار  .. ِدكقلتَ ياواثقين فى وع نخارجاً :م هال أخرج قبْل إلىي نم. 

 
 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
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  ١٧ – ١٥: ١٩ سفر التكوين ١
  ٢٧ & ٢٦ & ٧: ٢٤ & ١٤: ١٩ين  سفر التكو٢
 ٢٣: ١٠ & ١٢: ٦       ،        رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٣٨ – ٣٢: ١٩ سفر التكوين ٣
  ١٥: ٢٤ سفر يشوع  ٤
  ٣٠: ١٧ سفر األعمال ٥
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