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   ٤الجزء  - الفداء تاريخ

  . التوبة عن الخطية والرجوع هللا :الثالثونالفصل 

   ديفيد بالت. د

٢٠١٠ \ ٨ \ ١٥   

على فهرس أسفار الكتاب ماتتكسفش تبص . لو كان معاك كتابك المقدس، ويا ريت يكون معاك، تعالوا نفتح سوا ِسفر يوئيل
على . هوشع على طول أصحاحات بس، وهاتالقيه بعد ٣، من ِسفر يوئيل هو ِسفر صغير. لو مش عارف هو فين بالظبط

حزين لما نبص على عزرا، بنالقيه في وقت معين . ضد الخطيةفيها حساسية كان فيه فترات في تاريخ شعب اهللا َمر التاريخ 
  . ماكانش حتى قادر يرفع راسه قدام الرب. على خطيته وخطية الشعب فوقع على وشه وبكى

ماكانش عايز كان الشعب قاعد يسمع كلمة الرب بتتقري، والموضوع لما نبص على ِسفر نحميا، نالقي إن كان فيه وقت 
ولما نبص . وجهه وناحوا على خطاياهم اتبكتوا على خطاياهم، وكل الشعب سقط على. سمعوا كلمة الرب. أكتر من كده

تقع فيها تبكيت على الخطية، والحركة تكتسح كنايس كتير والناس على تاريخ الكنيسة، نالقي أوقات كانت فيها اجتماعات 
  . على وجهها وعلى ركبها، ويبكوا وينوحوا على الخطية

كان فيه أوقات وكانت إعالن عن قوة الروح القدس، بطريقة ماشافوهاش قبل كده، نهض فيها الرب شعبه يكان فيه أوقات 
في كانوا يشاركوا . لكن كمان كان فيه أوقات كان شعب اهللا فيها متبلد تجاه الخطية، كانوا مش حاسين بخطاياهم. كده

. ادة بروتينوا بيتعاملوا مع الخطية باستخفاف، ومع العبوال يحزنوا عليها، كانحاسين أبًدا بعمق خطاياهم أنشطة دينية ومش 
كراعي لكنيسة بروك هيلز عايز أقول إن الكنيسة ، لكن مش عايز أعمم الحالةو الكنيسة المعاصرة، ولما بابص على حالة 

  . هنا شبه الحالة التانية أكتر من الحالة األولى

وسامعين اسم اهللا بيتحلف بالساعات أو األفالم التليفزيون ممكن نقعد قدام . حساسيةالتبلد تجاه الخطية، عدم فيه حالة من 
في ممكن نقعد في الكنيسة وسرحانين . م على بعض، ونحس إن الموضوع عاديممكن نن . نحس بمشكلةببيه باطًال، وال 

معدالت الطالق في الكنيسة زي معدالت ." الناس كلها كده اليومين دول"فيها شهوة ونجاسة، ونقول،  حاجات على االنترنت
الزم نصحا، ونطلب من الرب يخلينا نبكي . الفلوس، زي أي حد تاني حواليناوالنجاح و الطالق في العالم، وبنجري ورا الجشع 

الشخصية وفي حياتي في  ،المستقبلفي  ، ونكون شعبونكره الخطية، ونبعد عنها، ونحزن على إهانتنا هللا، على خطايانا
  . بيعامل الخطية بتهاونمايبقاش ، الشخصية تكحيا
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 العميقُ  واإلدراكُ الخطية،  إدراكُ  كانَ : "عن الخطية قال فيه كدهكتاب قديم  Cornelius Plantingaكتب كورنيليوس بالتينجا 
كانوا . كانوا بيهربوا منها. كانوا بيخافوا منها. كان المؤمنين بيكرهوا الخطية." نابالخطية، كظلِ  المؤلمُ  واالعترافُ  للعصيانِ 

كانت " ممكن أتقدم على مائدة الرب وال أل؟: "هلكان اللي يغضب يسأل . كانوا بيتألموا من حدوث الخطية. بيحزنوا عليها
بيقول . لموضوع ده يأثر على خالصهاتخاف إن ا، كانت ألنها أجمل أو أذكى منهاالست اللي بتحقد على اختها بقالها سنين 

وبصوٍت يوحي  بابتسامٍة خفيفةٍ  ُيقالُ " خطيًة، لقد ارتكبتَ "، القائلُ  أصبح االتهامُ لقد . بدأ يخبو هذا الظلَ  لكن : "بعد كده
  ." للناس صدمةً  هذا االتهامُ  لُ ك شَ فيه يُ هناك وقٌت  كان. بالسخرية

عايز أكون مشترك . تحزن قلوبنا وننكسر عليهاحتى أصغر خطية . بيجيلها صدمة من الخطيةعايزين نكون جماعة مؤمنين 
قريت  وقت قريبمن . ونشوف فيها خطايانا ونحزن عليهااسته بطريقة جديدة، قدفي نهضة في شعب اهللا نشوف فيها 

في  ما عمله األفرادُ  وراقبْ . أخرى مرةً  النهضاتِ  تاريخَ  واقرأْ  اذهبْ : "، وقال كدهMartin Lloyd-Jonesلمارتين لويد جونز 
ينسوا  فيبدأون أنْ . رف نَ ومُ  اهللا أمٌر مرعبٌ  في نظرِ  الخطيةَ  أن  كمْ  بدأوا بإدراكِ . همهذا ما حدث مع جميعِ  ن أ ستجدُ . البداية
، إال وكان بها أشخاٌص  نهضةٍ  أيةُ  لم توجدْ . أنها فظيعة اهللا، وكمْ  الخطية في نظرِ وال يفكرون إال في . همالكنيسة وآالمَ  حالةَ 

  ." إزاَءها ماذا يفعلونَ  ، حتى أنهم ال يعرفونَ الخطيةِ  وفداحةَ اهللا  على األقل، رأوا قداسةَ  في البدايةِ 

. الرب يخلينا شعب نحزن من شدة ورعب خطيتنا، وفي نفس الوقت نفرح برحمة مخلصنا. الرب يدينا رؤية لقداسته وخطيتنا
عشان كده طلبنا في الكنيسة إننا نصوم . على منطقتنا ومدينتنابصورة تفوق الوصف،  يا رب علينا اسكب روحك وقوتك

في  فيه جدل كتير. امتى مانعرفش معلومات كتير عن مين هو يوئيل أو فترة نبوته. وده اللي قريناه في ِسفر يوئيل. النهاردة
يوئيل اتنبأ في فترة كان فيها شعب اهللا نايم على نفسه ومش حاسس بخطيته، . ، لكن اللي عارفينه هو اآلتيالموضوع ده

، وكل كرمة، وكل زرعالاي عليهم بدينونة، وجاب عليهم جراد مال األرض وبلع كل جماكانتش الخطية بتضايقهم، واهللا كان 
وتحذير من دينونة أكبر لسة ل قال إن دي دينونة من اهللا، خراب تام، ويوئي. شجرة، وكل ثمرة، كل حاجة في األرض

مرات بيذكر فيها النبي يوئيل  ٥لوا دايرة على كل مرة بنقول فيها الكالم ده، وهم معايزكو تع. واتكلم عن يوم الرب. هاتيجي
  " .َكَخَراٍب ِمَن اْلَقاِدِر َعَلى ُكل َشْيءٍ َيْأِتي . َألن َيْوَم الرب َقِريبٌ ! آِه َعَلى اْلَيْومِ "، ١٥: ١أصحاح . يوم الرب

ُتوا ِفي َجَبِل ُقْدِسي. ِاْضِرُبوا ِباْلُبوِق ِفي ِصْهَيْونَ "، ١: ٢تعالوا نروح أصحاح  َصو ! بَيْوَم الر اِن اَألْرِض َألنِلَيْرَتِعْد َجِميُع ُسك
، َألن َيْوَم الرب . ِإن َعْسَكَرُه َكِثيٌر ِجدا. ِطي َصْوَتُه َأَماَم َجْيِشهِ َوالرب ُيعْ "، ١١وعدد " :َقاِدٌم، ألَنُه َقِريبٌ  َصاِنَع َقْوِلِه َقِوي َفِإن

ُل الشْمُس ِإَلى ُظْلَمٍة، َواْلَقَمُر ِإَلى َدٍم "، ٣١: ٢وبعدين نيجي ألصحاح " َعِظيٌم َوَمُخوٌف ِجدا، َفَمْن ُيِطيُقُه؟ َقْبَل َأْن َيِجيَء تََتَحو
َجَماِهيُر َجَماِهيُر ِفي َواِدي اْلَقَضاِء، َألن َيْوَم الرب َقِريٌب ِفي "، ١٤: ٣وبعدين نروح أصحاح " .َيْوُم الرب اْلَعِظيُم اْلَمُخوفُ 

  " .َواِدي اْلَقَضاءِ 
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مقدس، وخصوًصا في أسفار ي كل الكتاب الده موجود ف." يوم الرب" تعبيرمش هي دي األماكن الوحيدة اللي بنشوف فيها 
. ، لكن دايًما بيبقى فيه معنى أعمقمثالً  ساعات بيبقى الكالم عن دينونة للرب في نفس العصر، زي غزو الجراد .األنبياء

هالك يوم هايبقى . دينونة أقسى وفيه كوارث أكتر لسة هاييجي في المستقبل، بتبقى الصورة ليها وجهينبيبقى فيه معنى ليوم 
الكالم هنا كتير قوي عن . لوا في الخطية، بيبقى لهم اليوم ده يوم رعب ودمار شاملضَ فْ يقاوموا اهللا ويِ اللي ب. للمقاومين

  . والجراد ده بيقدم صورة عن دينونة اهللا الجاية على شعب اهللا. الجراد

واللي كانوا وف الدينونة اللي عليهم، لما تبص على أول أصحاحين، تالقي الجراد جاي على شعب يهوذا، شعب اهللا، وتش
إن الرب هايجمع  ٣مكتوب في أصحاح . على كل الشعوب دينونة ٣وبعدين تالقي في أصحاح . وباء الجراد فيشايفينها 

يعني تعالوا  .الرب يدين: ويهوشافاط معناها" َتْنَهُض َوَتْصَعُد اُألَمُم ِإَلى َواِدي َيُهوَشاَفاَط،«"، ١٢: ٣افتح يوئيل . كل الشعوب
. َأْرِسُلوا اْلِمْنَجَل َألن اْلَحِصيَد َقْد َنَضجَ . َألني ُهَناَك َأْجِلُس ُألَحاِكَم َجِميَع اُألَمِم ِمْن ُكل َناِحَيةٍ " .للوادي اللي الرب هايدين فيه

  " .»َشرُهْم َكِثيرٌ َفاَضِت اْلِحَياُض َألن . َهُلموا ُدوُسوا ألَنُه َقِد اْمَتَألِت اْلِمْعَصَرةُ 

الفقرة دي بتتكلم عن يوم " .َجَماِهيُر َجَماِهيُر ِفي َواِدي اْلَقَضاِء، َألن َيْوَم الرب َقِريٌب ِفي َواِدي اْلَقَضاءِ "، ١٤اسمعوا عدد 
. خالص ارهمقر قضاء أو القرار مش هايبقى عوا في وادي، والهايتجم هاتبقى فيه جموع من أقاصي األرض، من كل األمم،

  . هم قرروا يقاوموا اهللا، والوادي هنا هو وادي قضاء اهللا على اللي قاوموه، وده معناه هالكهم

الهالك األبدي هو مصير أي حد موجود في المكان النهاردة، لو اخترت مقاومة الرب، وقاومت رحمته، وقداسته، واتمردت 
هايبقى القرار يومها في إيد اهللا القدوس . خالص، هاييجي يوم هايجيبك فيه لوادي القضاء، ومش هايبقى القرار قرارك عليه

  . يوم خالص للتائبين، لكن كمان هايكون يوم هالك للمقاومينإًذا هايبقى . وهاتبقى دينونة أبدية

ِمْن ِصْهَيْوَن ُيَزْمِجُر، َوِمْن ُأوُرَشِليَم ُيْعِطي َصْوَتُه، َفَتْرُجُف َوالرب "مكتوب،  ،٣من أصحاح  ١٦نكمل ونروح عدد تعالوا 
اللي هايتوب عن خطيته ويرجع للرب، ويثق في الرب، " .َولِكن الرب َمْلَجٌأ ِلَشْعِبِه، َوِحْصٌن ِلَبِني ِإْسَراِئيلَ . السَماُء َواَألْرُض 

  . الرب هايبقى ملجأ ليه

فِسفر يوئيل ." َيُكوُن َأن ُكل َمْن َيْدُعو ِباْسِم الرب َيْنُجو"، نالقي مكتوب إنه في يوم الرب ٣٢و ٣١: ٢ لما نرجع ألصحاح
فيه مرتين الرب بيدعو . بيدعو شعبه للتوبة عن طريق الصومو الرب بيتكلم في الِسفر عن طريق يوئيل . هو كله دعوة للتوبة

اْجَمُعوا الشُيوَخ، َجِميَع ُسكاِن اَألْرِض . َناُدوا ِباْعِتَكافٍ . َقدُسوا َصْوًما"تالقي مكتوب،  ١٤: ١بصوا على يوئيل . فيهم للصوم
 بِإَلِهُكْم َواْصُرُخوا ِإَلى الر بِاْضِرُبوا "الرب بيقول، . نالقي نفس الموضوع ١٥: ٢وبعدين لما نروح ألصحاح " .ِإَلى َبْيِت الر

اْجَمُعوا اَألْطَفاَل . اْحُشُدوا الشُيوخَ . َقدُسوا اْلَجَماَعةَ . ِاْجَمُعوا الشْعبَ . َناُدوا ِباْعِتَكافٍ . َقدُسوا َصْوًما. ِصْهَيْونَ ِباْلُبوِق ِفي 
 ِديومكل شعب الرب مدعو للص" .ِلَيْخُرِج اْلَعِريُس ِمْن ِمْخَدِعِه َواْلَعُروُس ِمْن َحَجَلِتَها. َوَراِضِعي الث .  
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نتش تعرف وفطرت النهاردة الصبح، فقدامك الغدا والعشا وبكرة ولو ماكُ . عشان كده احنا كجماعة مؤمنين صايمين النهاردة
وهنا الزم نعرف إن فيه اختالفات أساسية بيننا احنا شعب الرب الموجود  .هو يوم صالة. تعوض النهاردةعشان الصبح، 

  . يوئيل هنا، وبين شعب اهللا اللي في ِسفر

  

الفرق . الجو صحيح حر ومليان رطوبة، لكن الجناين خضرا ومفيش قفر. مجًدا للربا غزو من الجراد، مفيش عندن أوًال،
إًذا فيه اختالفات . من خالل المسيح في عهد جديد لكن اهللا بيتعامل معنا ده كان العهد القديم بين اهللا وشعبه،التاني إن 

، ألن في كل الكتاب؛ نطبق علينا جًدا، خصوًصا لما نتكلم عن الصوموالممارسات والحقائق، تمهمة، لكن بالنسبة للمباديء 
  . الصوم هو تعبير ظاهري في شعب اهللا عن حقيقة داخليةالعهد القديم والجديد، 

بس الزم ناخد بالنا لما نيجي نصوم أو نمارس أي نوع من . ام المادي عشان هدف روحيعالصوم هو امتناع عن الط
شان كده لما ع. التهذيب الروحي زي الصالة وقراية الكلمة والعطاء، إننا مانفصلش بين التعبير الظاهري والحقيقة الداخلية

ُقوا ُقُلوَبُكْم الَ "م عنه أكتر بعد شوية قليلين، اهللا بيقول لشعبه، لك، وهانت١٣نروح لعدد  كانت العادة في العصر ده ."  ِثَياَبُكمْ َمز
، كانوا فعلًيا بيقطعوا الرداء كعالمة على مات داد على شخصإنه لما يكون الواحد مليان حزن أو في موقف خطير أو حِ 

يعملوا كده بكانوا . لكن اللي كان حاصل إن المتدينين أخدوا التعبير الظاهري وفصلوه عن الحقيقة الداخلية. الحزن الداخلي
. في القلب، فالرب دعا شعبه يصوموا، بس مش بس يمتنعوا عن الطعام المادي، فيه حاجة أعمق من كدهمن غير تغيير 

  . المهم هو إيه اللي بيحصل في القلب. الموضوع هنا موضوع قلب

." هامبورجر عشان الغدالو الموضوع موضوع قلب، يبقى وأنا مروح، هاشتري لي ساندوتش "بس ده مش معناه إننا نقول، 
التعبيرات الظاهرية دي شيء كويس، الصالة وقراية الكتاب، والعطاء، . ستنتاج اللي احنا عايزينك تطلع بيهمش ده اال

في الصوم اللي شفناه يبقى الفكرة هي إن الصوم، وخصوًصا . ، كلها حاجات كويسة، طول ما هي مرتبطة بالقلبوالصوم
احنا "احنا بنقول، . هو الصوم للتوبة عن الخطية والرجوع هللا نتكلم عنه النهاردة وبنمارسه النهاردة،ب، واللي ِسفر يوئيل

. احنا حزنانين على خطايانا وبنبكي عليها"وبنقول إننا كشعب جايين النهاردة نقول، ." محتاجين رحمة اهللا أكتر من أكلة
الزم نكون عايزين الرب أكتر من احتياج معدتنا لمتعة األكل، الزم ." حتاجين رحمة الربمن احتياجنا ألكلة، احنا متر كوأ

نفوسنا عايزة الرب . احنا بنقول النهاردة إننا جعانين للرب أكتر ما احنا جعانين لألكل. نفوسنا تكون مشتاقة لمحضر الرب
ما بنتخلى عن األكل النهاردة، جديدة، ول ةعايزين نشوف الرب بقوته ومحضره بيننا بطريق. أكتر ما بطوننا محتاجة األكل

هو ده الصوم اللي ." عايزين نختبر محضرك وقوتك. يا رب، محتاجين رحمتك لخطايانا"بنيجي نقع على وجوهنا ونقول، 
  . و ليه النهاردةعبند
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موجود في أصحاح وهو ده جوهر الِسفر، اللي . نتوب. ي احنا بنقوله النهاردة هو إننا محتاجين نتوبلاللي يوئيل بيقوله وال
، اْرِجُعوا ِإَلي ِبُكل ُقُلوِبُكْم،"، ١٤-١٢: ٢ بتعالوا نسمع الكالم ده ونعتبره كالم مباشر من اهللا لينا " َولِكِن اآلَن، َيُقوُل الر

ْوِم َواْلُبَكاِء  اْرِجُعوا ِإَلي ِبُكل ُقُلوِبُكْم،" .كجماعة مؤمنين موجودين هنا النهاردة ْوحِ َوِبالصُقوا ُقُلوَبُكْم َال ِثَياَبُكمْ . َوالن َواْرِجُعوا . »َوَمز
 رْأَفِة َوَيْنَدُم َعَلى الشُه َرُؤوٌف َرِحيٌم، َبِطيُء اْلَغَضِب َوَكِثيُر الرِإلِهُكْم َألن بُه َيْرجُع َوَيْنَدُم، َفُيْبِقَي َوَراَءُه َبَرَكَة، َتْقِدَمةٍ . ِإَلى الرَلَعل 

  " .َوَسِكيًبا ِللرب ِإلِهُكمْ 

التوبة تشمل اإلقرار بالخطية واالتفاق مع اهللا عليها، إننا نعترف إننا . التوبة فيها اعترافإيه؟  افيهالتوبة . ارجعوا، توبوا
تشمل إننا نتفق مع الرب على خطايانا، مش نتفق . نثق وال بنطيعك يا ربوال ب كنعبدب ك والمر الفالني بنحبألماكناش في ا

مفيش حاجة اسمها خطية . الزم نشوف خطيتنا زي ما الرب بيشوفها. مع رأي ثقافتنا أو الكنيسة أو نقارن نفسنا بالناس
  . صغيرة أو كبيرة، كل حاجة ال نهائية أمام الرب

اسمعوا الكلمات المستخَدَمة . لى الخطية، نبكي على الخطيةعلى خطايانا، نحزن عوبعدين نتنقل للتذلل، لإلنكسار أمام اهللا 
ْوِم َواْلُبَكاِء َوالنْوحِ "اسمعوا حتى اللي لسة قاريينه، . اندموا، نوحواتوبوا، نوحوا، : في الِسفر بقالنا قد إيه، كشعب، أو ." َوِبالص

بتعبر عن ألم داخلي بيخلينا نبكي على  ١٣الفكرة اللي في عدد . مزقزا قلوبكم" "يانا؟كأفراد، أو كعائالت، بكينا على خطا
  . الخطية

بسبب الخطية  االنكسار. ي بيذرفوهاالل ها الدموع المسيحية، بس قليلين همقال إن فيه حاجة اسم John Stottsجون ستوت 
المعنى الحرفي هو . ١٣، ومرة في عدد ١٢ارجعوا، ارجعوا، مكتوبة مرتين في عدد . ة هللا من الخطيةد، للعو هللا للرجوعبيأدي 

َواْرِجُعوا ِإَلى ". ويرجع عن الشر ولما احنا بنتوب الرب بيستجيب. التوبة تشمل كل الحاجات دي. تغيير االتجاه، تغيير الحياة
  " .َوَكِثيُر الرْأَفِة َوَيْنَدُم َعَلى الشر الرب ِإلِهُكْم َألنُه َرُؤوٌف َرِحيٌم، َبِطيُء اْلَغَضِب 

مش عايز يسيبنا في . عايز يفدي التائبي عشانه اهللا بعت يوئيل، هو إنه لاللي بنشوفه في ِسفر يوئيل كله، السبب ال
سابناش لوحدنا الرب ما. الرب جابنا هنا النهاردة في جماعة المؤمنين دول عشان يرجعنا. هو عايز يفدينا، فدعانا. الخطية

  ." توبوا"عه بيقول، الرب جابنا هنا، عشان نسم. مل إيهمش عارفين نع

  . بينقذنا من خطيتنايعني إيه الرب بيندم على الشر؟ معناها إنه 

هاتالقي الرب بيقول، . ٢٠- ١٨: ٢اعندناش وقت كبير، عشان نتأمل في كل ده براحتنا، لكن تعالوا نروح أصحاح م
اللي بنشوفه هو إن فيه جيوش بتهجم عليهم، ودول بيقدموا صورة عن دينونة ." الجيوش اللي جاية عليكوهاخلصكو من "
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الرب بعتهم برهان على دينونته، فلما ينقذ شعبه، هو كده بينقذهم من مين؟ في الحقيقة اهللا بينقذهم من نفسه، من . اهللا
  ." أنا هانقذكو"ن أجرة خطيتنا، والرب بيقول، احنا محتاجين إنقاذ م. الدينونة اللي جاي يسكبها عليهم

، وهاتشوفوا هنا أرض كانت زمان أرض قفر، وبقت دلوقتي مثمرة، ٢٦- ٢١: ٢كملوا قراية، أصحاح . الرب هايستردناثانًيا، 
هايشفي . هايستردك." هاعمل معاكو أشياء عجيبة"، ٢٦الرب بيقول في آخر عدد . كل اللي كان لونه بني، بقى أخضر

  . يحط بلسم على نفسك المريضة بالخطيةروحك و ج

فيه القمة،  ٢٧عدد . اهللا بيسكن معانا، وكمان اهللا بيستردنا، اهللا بينقذنا. ٢٧وفي النهاية الصورة الكبيرة موجودة في عدد 
عارفين . هاكون وسطكو" .َوَال َيْخَزى َشْعِبي ِإَلى اَألَبدِ . َغْيِريَوَتْعَلُموَن َأني َأَنا ِفي َوْسِط ِإْسَراِئيَل، َوَأني َأَنا الرب ِإلُهُكْم َوَلْيَس "

كانت . لما دخلت الخطية العالم ٣تعالوا نفتكر التكوين . المصالحة مع محضر اهللا. ده جوهر الخالصليه الكالم ده مهم؟ 
اللي كان اإلنسان بيتمتع بيه . بإيه النتيجة المباشرة الكارثية للخطية؟ االنفصال عن محضر الرب، الطرد من محضر الر 

وأي حاجة قريناها بعد كده هي نتيجة إن الناس كانوا . ، اتدمر بسبب الخطيةحواجزمن جمال وشركة مع اهللا من غير 
  . منفصلين عن محضر الرب

به في أرض وهو ده اللي بنشوفه في كلمة اهللا لغاية ما هاتشوف بعدين، في آخر السلسلة دي، إن اهللا بيرجع يسكن مع شع
الخالص بيرجعنا لمحضر . الفداء بيصالحنا مع محضر اهللا. اهللا واإلنسان مع بعض. جديدة وسماء جديدة مافيهاش خطية

تعالى للرب " اس تقول لكالشائع في الكنيسة إن الن. ن دولبس مش هي دي الطريقة اللي بيبيعولك بيها الخالص اليومي. اهللا
تعالى للرب . تعالى للرب وهاتاخد أحلى حياة. تعالى للرب وهاتاخد السما. غفرانهاتاخد تعالى للرب و . وهاتاخد ممتلكات

احنا مش بنيجي للرب عشان ناخد حاجات، احنا بنيجي للرب . أل." تعالى للرب وهاتاخد كل الحاجات دي. وهاتاخد نجاح
  . عشان ناخد الرب

مش هاتاخد أي . ومفيش حاجة اسمها أحلى حياة من غير الربالرب هو الشخص اللي احنا محتاجينه، اللي احنا عايزينه، 
عايزينك "احنا بنقول بالصوم، . ياةلي بتخرج منه الحلنبع الهو ا. كل حاجة جاية من عند الرب. حاجة كويسة من غير الرب

تكون  من إنأهم "بنتخلى عن أساسيات الحياة اليومية، اللي هي األكل، ونقول، ." بدونك ال نقدر أن نفعل شيًئا. يا رب
. وٕايه اللي بيمنعنا من اختبار الشبع في محضر الرب؟ الخطية." بتتغذى على األكل، عايزين أرواحنا تتغذى عليكأجسامنا 

  . فتوبوا

. ة الفالنيةقعن الخطية، مش علشان اتقفشت بيها، أو عشان بتضرك بالطريقة الفالنية أو الطريتوب . اتخلص من خطيتك
هو ده اللي يقود للحزن المقدس . خطية ألنها بتمنعك عن اهللا، وعن الجمال والفرح والشبع اللي في اهللاتوب ونوح على ال

  . لكن ألن الخطية بتفصلنا عن اهللا" هايحصل لك كذا وكذا،"مش لما نقول لك، . والبكاء على الخطية
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ماعندناش وقت كتير ندور في العهد الجديد، . عايزين نشوف الكالم ده بيحصل ازاي." لما تتوبوا هاكون معاكو"الرب قال، 
: اكتبوا. هايجيلنا في ابنهازاي الرب هايسكن معانا؟ : يوئيل بيوجه نظرنا لحقيقة مهمة. يوئيل بيلفت نظرنا لشوية حقائقلكن 

" .َوَيُكوُن َأن ُكل َمْن َيْدُعو ِباْسِم الرب َيْنُجو"، ٣٢: ٢مكتوب في يوئيل . بس من يوئيل، هنا بولس بيقت١٣-١٢: ١٠رومية 
الرب . يسوع هو الرب كان لسة قايل إن" ،ُكل َمْن َيْدُعو ِباْسِم الرب َيْخُلُص  "، ما قاللبس الحاجة الملفتة للنظر إن بولس 

الظاهر في الجسد، اللي راح للصليب، اللي مات عشان يكفر عن خطايانا بدمه، وقام من األموات اهللا . جالنا في المسيح
  . عشان اللي يآمن بيه ياخد غفران الخطايا، والهدف هو المصالحة مع اهللابانتصار على الخطية، 

م المسيح، يخُلص، هايكون في كل اللي يدعو باسم الرب، باس. إًذأ المسيح هو الطريق الوحيد للمصالحة مع اهللا ألنه جه
، ٢١-١٧: ٢تعالوا نروح ألعمال . هايعيش فينا بروحهثانًيا، . وكأن ده مش كفاية. أمان في محضر الرب، ومش بس كده

كان اللي . وابتدوا يتكلموا بلغات مختلفة بألسنة من نار. كان يسوع صعد للسما، وبعت روحه على شعبه. يوم الخمسين
كان فيه حاجة ." الصبح ٩دول مش سكرانين، الساعة لسة "وبطرس قال لهم، " الناس دول سكرانين وال إيه؟: "حواليهم بيقولوا

  . بتحصل

َيُكوُن َبْعَد ذِلَك َأني َأْسُكُب ُروِحي َعَلى َ"، ٢٩- ٢٨: ٢واقتبس من يوئيل " عايزين تعرفوا إيه اللي بيحصل؟"فبطرس قال لهم، 
َوَعَلى اْلَعِبيِد َأْيًضا َوَعَلى اِإلَماِء َأْسُكُب ُروِحي ِفي . َبُنوُكْم َوَبَناُتُكْم، َوَيْحَلُم ُشُيوُخُكْم َأْحَالًما، َوَيَرى َشَباُبُكْم ُرًؤىُكل َبَشٍر، َفَيَتَنبُأ 

دة آمنوا بالمسيح لما نيجي نتكلم عن سكن اهللا مع شعبه، احنا عارفين إن كل واحد وواحدة موجودين هنا النهار " ِتْلَك األَياِم،
  . وطلبوا خالصه، محضر الرب عايش فيهم

وحِ  َهْيَكلٌ  ُهوَ  َجَسَدُكمْ  َأن  َتْعَلُمونَ  َلْسُتمْ  َأمْ "، اهربوا، ٦بولس بيقول في كورنثوس األولى . روحه ساكن فيكو ازاي " ؟اْلُقُدسِ  ِللر
ابكي على كل حاجة تحرمك من الفرح . روح اهللا ساكن جواكو. تبقى مستريح على الخطية والروح القدس جواك؟ اهرب منها

  . لألبد في حصنه اهايفضل يحمينوفي النهاية، . اللي بتالقيه في الروح القس الساكن فيك

َوالرب ِمْن ِصْهَيْوَن ُيَزْمِجُر، َوِمْن ُأوُرَشِليَم ُيْعِطي "، ١٦: ٣يوئيل . تعالوا نبص على نهاية ِسفر يوئيل ونسمع بيقول إيه
لكل اللي احتموا في المسيح، والروح القدس " .َولِكن الرب َمْلَجٌأ ِلَشْعِبِه، َوِحْصٌن ِلَبِني ِإْسَراِئيلَ . َصْوَتُه، َفَتْرُجُف السَماُء َواَألْرُض 

هاتخرج من الحصن اللي في الرب، هايحافظ عليك لألبد، وهاييجي يوم تتحرر فيه من مش ممكن . ساكن فيك، خليك واثق
  . فوا، وتوبوا عن الخطية على أساس الرجاء دهر فاحزنوا واكتئبوا ونوحوا، واعت. الخطية وتختبر عطاياه في كل ملئها

وعايز كل واحد . عليها سطور. اية االجتماعي عايز أدعوكو نعمله، عايزكو تخدوا الورقة الفاضية اللي وزعناها في بدلوده ال
لوحده، في الكام دقيقة الجايين، وده الهدف بتاع كل اللي عملناه وقلناه النهاردة، في الكام دقيقة الجايين، أدعوك إنك تتوب 

  . التوبة هي إنك تعترف بمناطق معينة فيها خطية في حياتك. ب على الورقة دي صالة اعتراف وتذلل ورجوعتوتك
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تعمل ب اكتب، وانت. ت الرب، دور في قلبكلو ماكنتش لسة سلمت حياتك وأطع. انت بس اللي عارف حالة قلبك دلوقتي
فينا ناس عمرهم ما تابوا عن الخطية . أدعوكو نعمل كلنا كده. كده، احزن على الخطية وعبر عن رغبتك إنك ترجع عنها

ك لدرجة بَ في حياتك تتفق مع اهللا على إنك خاطي، وخليك عارف إنه حَ قبل كده، خلي دي أول مرة وأهم مرة، خليها أول مرة 
  . إنه بعت ابنه عشان يموت عشان يكفر عن خطاياك، عشان انت تنجو منها، ويستردك تاني، وتتصالح معاه

هو ده . ولما تكتب، اطلب من الرب ألول مرة في حياتك، اطلب من المسيح يكفر عن خطيتك ويخلي بينك وبين اهللا عالقة
  . وباطلب من كل اللي اتمتعوا بالخالص إنهم يشوفوا الخطية، يشوفوا الرعب اللي فيها، ويعترفوا بيها ويحزنوا عليها. الخالص

  


