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   ٤الجزء  - الفداء تاريخ

  .تتراجع ومحبة ال تهاونتقداسة ال  :العشرونو  الخامسالفصل 

   بارت بوكس. د

٢٠١٠ \ ٧ \ ١١  

أغلب الناس . لو مش عارف فين الِسفر ده، مفيش مشكلة. يا ريت تفتحوا معايا كتبكو المقدسة على ِسفر عاموس 
حزقيال، دانيال، اللي هي أسفار أنبياء كبيرة، وبعدين كملت بعدها إرمياء، لو ابتديت من إشعياء، . مايعرفوهوش برضو

من األنبياء  ٢اللي فات، ونشوف من المرة ة السلسلة اللي بدأها ديفيد هانكمل النهارد. هاتالقي هوشع، يوئيل وبعديه عاموس
  . الصغار

عدين فيه أنبياء ٕارمياء وحزقيال ودانيال، وبو زي إشعياء معنى إن فيه أنبياء كبار فكرة مش اسمهم األنبياء الصغار بوعلى 
ت بيسموا األسفار دي أسفار كله ليه عالقة بحجم الِسفر، وساعا اهم األنبياء الصغار، لكن الموضوعنيبيلعبوا في األشبال فسم

  . منهم؛ عاموس وهوشع ٢فاحنا النهاردة هانتكلم عن . ١٢عشر، ألنهم  اإلثنا

قال عن األنبياء  Martin Luther مرة مارتن لوثر. أسفارهم صعبة شوية حظ إنلو قريت أسفار األنبياء الصغار، هاتال
 أنْ  ، ينتقلون من موضوٍع آلخر فال تقدرُ مةٍ نتظِ مُ  بطريقةٍ  م في الكالمِ ، فبدًال من التقدُ في الكالمِ  غريبةً  لهم طريقةً  إن "الصغار، 

  !" إيه الكالم المشجع ده"وأول ما قريت الكالم ده، قلت لنفسي، ." هم رأًسا من َعِقب، أو تعلم ماذا يقصدونلكالمِ  تعرفَ 

احنا و . داية من نهاية، يبقى أكيد صعبهو قائد حركة اإلصالح، وقال إنه مش عارف للكالم بإذا كان اللي قال الكالم ده 
وعايزين نبدأ النهاردة بسؤال، وهو سؤال بنسأله . اموس وهوشعهانتكلم عن ع. ٢احد منهم بس، أل، كمان مش هانتكلم عن و 

  إيه رأي الناس فينا؟ " إيه رأي الناس فينا؟"كتير، وهو ببساطة، 

ليه الواحد بيستحمى كل يوم؟ ليه . الموضوع مش بيهمنا لغاية ما نسأل السؤال ده: "قريت مرة حد قال كده عن السؤال ده
بنغسل سناننا؟ ليه باروح أشتري أحسن لبس أقدر أشتريه؟ ليه بنشتري أحسن عربية نقدر نشتريها، أو نسكن في أحسن منطقة 

ية قدام الناس؟ وكأننا لسة ماخلصناش فترة المراهقة وضغط البيت، وبطريقة تانلم بطريقة في ينفع نسكن فيها؟ ليه بنتك
  ." األصدقاء

االستحمام كل يوم، ده ضغط . السنان، ده ضغط أصدقاء كويس حكاية غسيل. وعلى فكرة، فيه ضغط أصدقاء بيبقى كويس
ا ا، ونالقي نفسنا في اآلخر محكومين باللي احنرأي الناس فين علىاحنا دايًما قلقانين "لكن الناس بيقولوا، . أصدقاء كويس
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فنالقي نفسنا في اآلخر عايشين بمخاوف كتير، خايفين لحسن الناس يقولوا إننا فشلة، خايفين . متخيلين إن ده رأي الناس فينا
ا، وكل ده ألننا خايفين لحسن نبان أغبيا، خايفين لحسن الناس يرفضونال نغلط، خايفين إننا نكون أقل من الناس التانيين، 

   ".الناس فينا إيه رأيعمالين نفكر 

إيه رأي "لكن الزم نسأل نفسنا، " إيه رأي الناس فينا،"مش، . عايز أحط قدامكو النهاردة سؤال أهم بكتير، الزم نسأله لنفسنا
لكن، ليه مايبقاش . محكومين برأي الناس فينا، ونتصرف على أساس رأيهم فيناالناس فينا إيه، ونفضل  مش رأي" الرب فينا؟

ألنهم بيقولولنا رأي نبياء الصغار، وكل األنبياء كمان، وهي دي فايدة األ" إيه رأي الرب فينا؟"حياتنا هو سؤال، اللي بيحكم 
  . الرب في شعبه

لما تقرا صموئيل األول والتاني، والملوك . فيه فرق كبير بينهم وبين باقي األنبياءهاتاخدوا بالكو لما نروح لألنبياء الصغار إن 
الملك . بيبقى فيه راوي بيحكي لنا اللي حصل. األول والتاني، وأخبار األيام األول والتاني، هاتالقي إنهم في األساس قصة

أنا باحب "القي إن فيه متكلم وهو اهللا نفسه، وبيقول لنا، لكن لما تيجي لألنبياء هات. الفالني عمل كذا، والملك التاني عمل كذا
  . بنسمع رأي الرب فينا. بنسمع اهللا وهو بيكلم شعبه." كذا، وباكره كذا

 تقو أنبياء في نفس ال ٢نوع من أنواع التحدي؛ ازاي هانشوف هو و ة واحنا بنشوف النبيين دول، داللي عايزين نعمله النهار 
بتاع كل مرة، لكن واحنا بنشوف النبيين دول، عاموس وهوشع، واحنا بنشوف كلمة الرب بنعمة الرب، عايزين نشوف وصف 

  . للرب زي ما كلمته بتصوره

القدوس، البار، العادل، اللي مش بيتهاون مع الخطية بأي صورة، اللي بيدين ه عاموس العالي المرتفع، لعايز أوريكو إ
في ِسفر الرب وكمان نشوف ، يتهاون في قداستهب مشعاموس اللي في ِسفر الرب عايزين نشوف . هاأشكالالخطية بكل 

، الرب العالي المرتفع على كل البشر، وفي محبتهمش بيتراجع عن ، اإلله اللي برضو مش بيتهاون في قداسته، وكمان هوشع
رسم جوهر اهللا، وعايزين بعد كده ناخد األفكار دي ونشوفها في يسوع، اللي هو . نفس الوقت الرب اللي بيدور على الناس

  . وبهاء مجده، ونشوف إيه عالقة الكالم ده بحياتنا

  . صفتين في الرب، ونشوف عالقتهم بحياتنا، وأول واحدة منهم هانالقيها في ِسفر عاموسعايزين نشوف 

  . الزم نشوف الخلفية الكتابية. اللي مافيهاش تهاون في ِسفر عاموساسة اهللا الزم األول نشوف السياق اللي بنتكلم فيه عن قد

ماكانش ناوي يكون نبي، لكن الرب دعاه من مدينة . كان راعي أغنام. عاموس ده نبي زي باقي األنبياء اللي الرب أقامهم
لو تعرف شوية عن تاريخ شعب إسرائيل، هاتعرف إنه بعد ُملك سليمان، . الرب أقامه نبي في المملكة الشمالية، و تَُقوعَ اسمها 

انقسمت المملكة، وبقى فيه المملكة الشمالية اللي بنسميها غالًبا إسرائيل أو إفرايم، والمملكة الجنوبية اللي غالًبا بنسميها مملكة 
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ة أشر من المملكة كبداياتها، على األقل، مملاللي كانت في لمملكة الشمالية، الرب لفعاموس كان نبي . الجنوب أو يهوذا
كان عايش في ملكة الشمالية، ولما نبص على الخلفية اللي طلع فيها عاموس، نالقيه مفالرب أقام عاموس نبي لل. الجنوبية

   .زمن مليان ظلم اجتماعي

فيه الفقرا مقهورين، والغريب إنك لما كان عصر . كان الفقرا مقهورينأوًال،  ؟كان إيه شكل الظلم االجتماعي في أيام عاموس
كان عصر غنى ، تالقي إن عاموس كان بيتنبأ في عصر مش بس كان فيه الفقرا مقهورين، لكن كمان تقرا خلفية الِسفر

  . عظيم

مملكة إسرائيل لسة خارجين من وقت صعب، كان األشوريين بيهجموا عليهم من الَشمال، لكن في الوقت ده بتاع شعب  كان
وألن مابقاش فيه حرب مع األشوريين، ماكانش اإلسرائيليين بيحاربوا، واألهم، إنهم . عاموس، كان األشوريين وقفوا حرب

غنى فكان فيه . فده سمح للطبقة الوسطى إنها تغتني، وكمان الطبقة العليا الغنية بقت أغنىزية، ماكانوش بيدفعوا ضرايب، جِ 
  . يم في البالد، زينا دلوقتيظع

. مرات ٦أكبر حاجة بيهاجمها، أكبر خطية بيدينها هي قهر الفقير، وبنالقي الكالم ده مكتوب قي في ِسفر عاموس إن بنال
الِذيَن َيَتَهمُموَن ُتَراَب اَألْرِض ٧"، ٧: ٢مكتوب في عاموس . وهم على مهلكوكتبوهم عندكو، وبعدين ابقوا إدرسيمكن تحبوا ت

، ١٢: ٥عاموس ." ِمْن َأْجِل َأنُكْم َتُدوُسوَن اْلِمْسِكيَن، َوتَْأُخُذوَن ِمْنُه َهِديَة َقْمحٍ "، ١١: ٥عاموس ." َعَلى ُرُؤوِس اْلَمَساِكينِ 
ادوَن اْلَباِئِسيَن ِفي اْلَبابِ  ...َألني َعِلْمُت َأن ُذُنوَبُكْم َكِثيَرٌة ١٢" َها اْلُمتَ ٤"، ٤: ٨عاموس ." الصُموَن اْلَمَساِكيَن ِاْسَمُعوا هَذا َأيَهم

َعَفاَء ِبِفض ٦"، ٦: ٨عاموس ." ِلَكْى تُِبيُدوا َباِئِسي اَألْرضِ  يعني كانوا يشتروا الفقرا ويبيعوهم، ." ٍة، َواْلَباِئَس ِبَنْعَلْينِ ِلَنْشَتِرَي الض
  . نعلينعلشان  القضاءويعوجوا 

إنه مش بس الرجالة هم اللي كانوا بيعملوا كده، وكان ده يبقى المتوقع في مجتمع زي كده، لكن وفيه حاجة مثيرة لالهتمام، 
وصف  ا، ودي فقرة من فقراتي المفضلة في ِسفر عاموس، ألن فيه٤بصوا على عاموس أصحاح . كمان الستات كانوا زيهم

ِاْسَمِعي هَذا اْلَقْوَل َيا ١"معوا الرب قال لهم إيه، اس. هانالقي إن الستات كمان كانوا بيقهروا الفقير ١: ٤في عاموس . غني
باشان كانت " .»َهاِت ِلَنْشَربَ «: اَدِتَهاَبَقَراِت َباَشاَن الِتي ِفي َجَبِل الساِمَرِة، الظاِلَمَة اْلَمَساِكيِنَ◌، الساِحَقَة اْلَباِئِسيَن، اْلَقاِئَلَة ِلسَ 

عارفين اهللا يقصد إيه لما قال لهم . ان فيه بقرت سمينة وتيران سمينة، الترجمة هنا دقيقةمنطقة مشهورة بالحيوانات القوية، فك
أكيد ماكانتش مجاملة وقتها، وال . هو طبًعا عمرها ماكانت مجاملة إنك تقول لواحدة ست إنها بقرة سمينةإنهم بقرات باشان؟ 

نوا نفسهم بالمعنى الحرفي م كانوا بيسَ . هم كانوا كده فعالً طول عمر الكلمة دي إهانة، بس . دلوقتي، وال هاتبقى كده أبًدا
  . في شعب إسرائيل بيموتوا من الجوعنفسهم وسايبين اخواتهم  بيتخنواكانوا . والمجازي
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إن عاموس ماكانش بيتنبأ في عصر فيه ة صدمتني في ِسفر عاموس، أكتر حاجة رعبتني في الِسفر، جانتو عارفين أكتر حا
ماكانش فيه بس ظلم اجتماعي، لكن كان فيه كمان . فيه نشاط ديني كبير في عصروبس، لكن كان كمان ظلم اجتماعي 

  . نشاط ديني كبير

لما كانوا الفقرة بتبين لنا اللي كان بيحصل . ودي فقرة من أعمق الفقرات في ِسفر عاموس، ٢٣-٢١: ٥تعالوا نشوف عاموس 
َبَغْضُت، َكِرْهُت َأْعَياَدُكْم، َوَلْسُت  "اسمعوا الرب بيقول لهم إيه، . وا للرب، وفي نفس الوقت بيحطوا راس الفقرا في الطيندبيسج

َناِتُكْم ٢٢. َأْلَتذ ِباْعِتَكاَفاِتُكمْ  َالَمِة ِمْن ُمَسمْمُتْم ِلي ُمْحَرَقاِتُكْم َوَتْقِدَماِتُكْم َال َأْرَتِضي، َوَذَباِئَح السي ِإَذا َقدَأْبِعْد ٢٣. َال َأْلتَِفُت ِإَلْيَهاِإن
َة َأَغاِنيَك، َوَنْغَمَة َرَباِبَك َال َأْسَمعُ  ي َضجَعن. "  

. موا من ممتلكاتهم، وكانوا بيعملوا اجتماعاتدكانوا بيق. وكانوا بيصلوا، ويتبرعوا بفلوسوا تسبيح، كانوا بيغنوا للرب، كانوا بيقدم
، وكانوا في نفس الوقت بيعوجوا القضاء، كانوا بيعملوا كل األعمال الدينية اللي كانت في عصرهم. كانوا بيحافظوا على السبت

  . ويقهروا المسكين

فيها أل، دي كلمات ." مش هاسمع، مايهمنيش، اعملوا اللي انتو عايزينه: "ماقالشالرب . ٢١ظوا اللي الرب قاله في عدد الح
كل اللي عملوه، كان " َبَغْضُت، َكِرْهُت َأْعَياَدُكْم، َوَلْسُت َأْلَتذ ِباْعِتَكاَفاِتُكمْ "، ٢١الرب قال لهم في عدد . ، كلمات قويةعمل

  . دوشة، وكانت بتضايقهبالنسبة هللا 

وسط كل . اهللا عايز يشوف عدل من شعبهقال لهم إن . الموضوع بسيط؛ حذرهم. وده يجيبنا لنقطة ازاي عاموس حذر شعبه
قال الكالم ده كتير في الِسفر، لكن فيه . وقال لهم الرب عايز عدل وسط شعبهاللي كانوا بيعملوه، ظهر عاموس في المشهد، 

: ٥عاموس . في ِسفر عاموسوفي الواقع، مفيش شك إن دي أشهر آية . مكان بتظهر فيه الحقيقة دي بطريقة واضحة جًدا
: في األول بيقول. صة الِسفرلو عايز تعرف ِسفر عاموس عن إيه؟ فاآلية دي ُتعتََبر هي خال. اكتبوها في مذكراتكو. ٢٤

َة َأَغاِنيَك، َوَنْغَمَة َرَباِبَك َال َأْسَمعُ ٢٣" ي َضجَكَنْهٍر َداِئمٍ ٢٤: "هلكن اآلية اللي عايزها أهي." َأْبِعْد َعن َكاْلِمَياِه، َواْلِبر َوْلَيْجِر اْلَحق. "  

. هي دي الحاجات اللي أنا عايزها من شعب الرب. باحب العدل. رباحب البِ . أنا باحب القداسة"هم، بمعنى آخر، الرب قال ل
أنا باكرهها، "خلوا بالكو، شعب الرب ماكانوش ملحدين، لكن كانوا منافقين، والرب قال لهم عن عبادتهم، ." أنا مش عايز نفاق

  ." باحتقرها، وهاخلي العدل يسود

وهنا بنالقي تشبيهات للرب مش موجودة في . وسط شعبه عدلالرب هايطبق الكمان  لكنومش بس الرب بيطالبهم بالعدل، 
خلوا بالكو من إحساس التصميم والقوة اللي ورا التشبيهات دي اللي بيستخدمها عاموس في نقل صورة دينونة اهللا . باقي الِسفر
  . في الِسفر
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إن  ٣مكتوب في أصحاح . إن الرب بيزمجر زي األسد وٕان المراعي بتترج والجبال بتترعش قدامه مكتوب ٢: ١عاموس في 
َكَما ِإَذا َهَرَب ِإْنَساٌن ِمْن َأَماِم اَألَسِد ١٩"، الرب زي الدب الغضبان، ٥وفي أصحاح . الرب زي األسد اللي بيمسك فريسته
، َأْو َدَخَل اْلَبْيَت َوَوضَ  بةُ َفَصاَدَفُه الدَع َيَدُه َعَلى اْلَحاِئِط َفَلَدَغْتُه اْلَحي ".  

اللي بتقول إن مفيش إعفاء للخطية وٕان ماحدش هايهرب وبعد كده نيجي لفقرة من أوضح فقرات الدينونة في الكتاب المقدس، 
وماحدش هايهرب من مفيش إعفاء للخطية . لو سمحتوا ٩تعالوا معايا لعاموس . ٩من الدينونة، موجودة في عاموس أصحاح 

هي فقرة مرعبة، لكن عايزين نقراها . واضح قوي ٩وباقول تاني إن الِسفر كله مليان المعنى ده، لكن في أصحاح . الدينونة
  . سوا

اَألْعَتاُب، َوَكسْرَها َعَلى  ِاْضِرْب تَاَج اْلَعُموِد َحتى َتْرُجفَ «: َرَأْيُت السيَد َقاِئًما َعَلى اْلَمْذَبِح، َفَقالَ ١"بصوا عاموس بيقول إيه، 
  " .َوَال ُيْفِلُت ِمْنُهْم َناجٍ "خلوا بالكو، " َال َيْهُرُب ِمْنُهْم َهاِربٌ . ُرُؤوِس َجِميِعِهْم، َفَأْقُتَل آِخَرُهْم ِبالسْيفِ 

ِإْن َنَقُبوا ِإَلى اْلَهاِوَيِة َفِمْن ٢: "٢عدد  ".َوَال ُيْفِلُت ِمْنُهْم َناجٍ : "عاموس بيقولاحنا فاكرين إن فيه حد هايهرب من دينونة اهللا؟ 
َوإِِن اْخَتَبُأوا ِفي َرْأِس اْلَكْرَمِل َفِمْن ُهَناَك ُأَفتُش َوآُخُذُهْم، َوإِِن ٣. ُهَناَك َتْأُخُذُهْم َيِدي، َوإِْن َصِعُدوا ِإَلى السَماِء َفِمْن ُهَناَك ُأْنِزُلُهمْ 

َوإِْن َمَضْوا ِفي السْبِي َأَماَم َأْعَداِئِهْم َفِمْن ُهَناَك آُمُر ٤. َني ِفي َقْعِر اْلَبْحِر َفِمْن ُهَناَك آُمُر اْلَحيَة َفَتْلَدُغُهمْ اْختََفْوا ِمْن َأَماِم َعيْ 
ُجُنوِد الِذي َيَمس اَألْرَض َفَتُذوُب، َوَيُنوُح الساِكُنوَن ِفيَها، َوالسيُد َرب الْ ٥ .»السْيَف َفَيْقُتُلُهْم، َوَأْجَعُل َعْيَني َعَلْيِهْم ِللشر َال ِلْلَخْيرِ 

الِذي َبَنى ِفي السَماِء َعَالِلَيُه َوَأسَس َعَلى اَألْرِض ُقبَتُه، الِذي َيْدُعو ِمَياَه اْلَبْحِر ٦. َوَتْطُمو ُكلَها َكَنْهٍر َوتَْنُضُب َكِنيِل ِمْصرَ 
  " .َعَلى َوْجِه اَألْرِض، َيْهَوُه اْسُمهُ َوَيُصبَها 

إن اهللا مش عامل زي هي دي الصورة اللي عاموس بيسيبها معانا عن اهللا، . وهو ده مركز ِسفر عاموس، هي دي قمة القصة
لكن بنالقي في الِسفر صور كتير عن ." شوية عيال"الِجد العجوز اللي بيدلع أحفاده، فلما بيشوف خطيتهم بيضحك ويقول، 

بنالقيه أسد بيزمجر، بنالقيه دب غاضب، ونار آكلة، بنالقيه فيضان بيكتسح أعداءه، بنالقيه . الخطية علىرد فعل اهللا 
لكن واحنا بنسمع عن . وهنا عايزين نحط في بالنا اللي قاله عاموسالرب مش بيتهاون في القداسة، . ب الجبالو صوت بيدَ 

  . عايزين ناخد بالنا من حاجةقداسة اهللا، وٕانه بيطالب شعبه بالعدل، وٕانه بيطالب بالِبر، وٕانه عايز شعبه ينفذوا مشيئته، 

. ويكون رد الفعل األول هو إنك هاتقرا عشان تحسن نفسك شتغلطماعايزك لما تشوف ِسفر عاموس وكل الطلبات اللي فيه، 
هم ماكانوش بيهتموا . ممكن نقرا ِسفر عاموس ونقول إن الرسالة بتاعته لينا إننا مانعملش الحاجات بتاعت شعب إسرائيل

لمحتاجين اللي بينهم، أنا بيهتموا باهم ماكانوش . هم كانوا بيعوجوا القضاء، أنا مش هاعمل زيهم. بالفقرا، أنا هاهتم بيهم
  . هاهتم بيهم
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اسمعوا يا أخوة، الحاجات دي كلها كويسة، وفعًال الزم نهتم بالفقرا والمحتاجين اللي بيننا، ونهتم بقيمة العدل، الحاجات دي 
أفعالنا،  وبدل ما يكون رد فعلنا هو إننا نقرا ونحسن من. ، بس مش هو ده أهم ندرس نطلع بيه من ِسفر عاموسفعًال  مهمة

  . نقرا نشوف أحسنلما أل، نقرا ونحسن من نظرتنا، عايزين 

خطيتنا في حق اهللا  إن نا نشوف إن، خطيرإننا نشوف إن خطيتنا في حق اهللا شيء " يعني إيه نشوف أحسن؟"تقول لي، 
نتكلم عن حاجات زي الكذب انتو واخدين بالكو إن الخطية في حق اهللا مش شيء سهل؟ احنا كتير ما ب. خطير شيء

. مفيش حاجة اسمها خطية صغيرة في حق اهللا. مفيش حاجة اسمها كذب أبيض، أي خطية ضد اهللا بتشعل غضبه. األبيض
أنا باحب . الحمد هللا، أنا مش زيهم. ماكانوش بيرعوا الفقرا، وال المحتاجين، وكانوا ظالمين"ممكن نشوف الِسفر بتاعنا ونقول، 

عندنا نقط سودا كمان هم نقط سودا مش موجودة عندنا، لكن احنا ديا أخوة، ممكن يكون عن." اجين، وباحب العدلالفقرا والمحت
مجهودات، هانفضل  مهما بذلنا من. فيه ألف طريقة وطريقة بنبقى فيها ساقطين ويعوزنا مجد اهللا. ماكانتش موجودة عندهم

  . فوق لتحتدايًما لوحدنا، بعيد عن المسيح، كلنا خطية من 

الخطية في حق . احتياجنا للمسيح عظيم ن، لكن كمان إخطيتنا تجاه اهللا خطيرةاحنا خطاة، وده بيخلينا نشوف، مش بس إن 
احنا محتاجين، وأنا محتاج، أشوف الخطية زي ما اهللا . اهللا أمر مش بسيط، لكن الزم كمان نعرف إننا محتاجين المسيح

عوزنا مجد اهللا، بس مانقفش عند النقطة ده، محتاجين نشوف إننا يُ كأنا محتاج أكره الرياء، احنا كلنا محتاجين نشوف . بيشوفها
  . ماينفعش نقف هنا. دي

يعني ." خاطًئا، واجعل خطاياك قوية نْ كُ "قال،  Luther، لوثر أيوة" إيه؟ بتقول إيه؟"تقول لي، ." كن خاطًئا"قال،  Lutherلوثر 
 Lutherلوثر . خليك عارف وزنها، خليك عارف فظاعتها، خليك عارف إن الرب بيكره الخطية جًدا. فكر كويس في خطاياك

يعني خليك عارف حجم خطيتك، لكن ماتقفش عند ." أقوى ك بالمسيحِ ثقتَ  خاطًئا، واجعل خطاياك قوية، لكن اجعلْ  نْ كُ "قال، 
  ." والعالم والموتِ  ، ذاك الذي انتصر على الخطيةِ هب أقوى، وافرحْ  ك بالمسيحِ ثقتِ  اجعلْ . "الخطوة دي

دي أقل خطوة، ." أنا أخطأت في حق اهللا"، إنك تقولعايزين نعترف بالخطية، لكن االعتراف المسيحي بالخطية مش مجرد 
." أخطأنا في حق اهللا"، يقولوابرضو يقدروا ومن غير المسيح يقدروا يقولوا كده، ناس كتير في كل العالم . ومش كفاية

  . االعتراف المسيحي يشمل إننا أخطأنا في حق اهللا، ويشمل كمان إننا محتاجين المسيح بشدة، وده اللي اهللا عايز يشوفه

  . نقول أيوة خطيتنا عظيمة لكن مخلصنا أعظممن الِسفر ده، اننا ناخدها أول حاجة سريعة 

كل مرة " .َفُهَو َأِميٌن َوَعاِدٌل، َحتى َيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطهَرَنا ِمْن ُكل ِإْثمٍ ِإِن اْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَياَنا ٩"بتقول،  ٩: ١نا األولى يوح
بيقول إن الرب هايطهرنا من آثامنا، يعني هايشيل  . عمق شركة ممكن نتخيلهاونرجع ألبنعترف للرب بخطيتنا هايقبلنا 
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كمان هايقبلنا، هايتصالح  ، مش بس هايشيلها وكأننا ماعملناهاش، لكنتعدياتنا، لكن بيقول كمان إنه هايغفر لنا خطايانا
معانا، مش هايبقى فيه وال خطية واحدة متعلقة، مفيش مرارة تاني، مفيش أي ضغينة، مفيش غضب، هايغفر لنا ويطهرنا 

  مصدقين؟ . بالكامل من كل آثامنا

مرة اتخانقتوا هل . عايز أديكو مثل إنساني عادي، حد قبل كده اتخانق مع شريك حياته خناقة صعبة جًدا؟ أنا عملت كده
اللي قلته كان  باعترف إنأنا "اعتذرت، واعترفت بغلطك، وقلت، ؟ وقلتوا كالم ماكانش يصح يتقال، وبعد كده اتصافيتوا

بنقدم و أحياًنا بنقول كل الكالم اللي المفروض يتقال، . و أي حد تانيسواء كان مع شريك الحياة أو صديق، أ" غلط،
فاهمين أقصد إيه؟ . اعتذارات، وبنعترف بالخطأ، ونوعد إن الكالم ده مش هايتكرر تاني، ومع ذلك، بيفضل فيه لسة حاجة

فيه لسة شوية برودة . اهبيبقى لسة فيه فاضل شوية مقاومة، لسة فاضل شوية مسافة بينك وبين الشخص اللي اتخانقت مع
  . بينكو

الجمال اللي في اإلنجيل وفي اهللا، إنه مابيعملش كده، لما بيغفر، مابيهموش، مابيهموش حجم الخطية قد إيه، مش مهم قد إيه 
بيطهرنا من كل . لما الرب بيغفر، بيغفر بالتمام. اللي عملته كان فيه خيانة، مش مهم قد إيه الخطأ مشين، وٕانه اتكرر كتير

وأنا في رأيي . زي ُبعد الشرق عن الغرب، اهللا مش بيبطل محبة ورحمة ونعمة للي في المسيح يسوع. خطية، بيمسحها خالص
  . الموجودة في ِسفر هوشعالصورة أحلى من في العهد القديم إن مفيش صورة تبين الكالم ده 

عشان نشوف بنعمة الرب، من  ١ونروح لهوشع أصحاح لمقدس ن في الكتاب افريعشان كده، تعالوا لو سمحتوا، نرجع سِ 
أيوة عاموس صح، وهوشع هايقول نفس الكالم؛ الرب مش بيتهاون في القداسة، لكن . بتتراجع محبة الرب اللي مشكلمته، 

  . اهللا مش بيتراجع عن محبتهفي نفس الوقت، 

هوشع كان تقريًبا عايش في نفس بالمناسبة، . قليلين ونكمل كام عدد ٣و ٢، هانبدأ من عدد ١تعالوا نشوف هوشع أصحاح 
  . وقت عاموس، يمكن قبله بشوية صغيرين، لكن كان بيكلم نفس الشعب، ونفس الموقف

َل َما َكلَم الرب ُهوَشَع، َقاَل الرب ِلُهوَشعَ ٢"، ٢بيقول في عدد  أغلب األنبياء بيقولوا . الرب لهوشعالتكليف اللي من أمر  ده" :َأو
زي إشعياء، وزي إرمياء اللي قال إن الرب دعاه في بطن أمه، وحزقيال . ازاي الرب قال لهم على مهمتهم، ازاي الرب دعاهم

َل َما َكلَم الرب ُهوَشَع، َقاَل الرب ِلهُ ٢"، ٢عدد  ١وهوشع كتبهالنا في أصحاح . كتب لنا ازاي الرب دعاه للخدمة وَشعَ َأو: 
كويس، هايبقى عندي حد أكلمه في البيت، ولما أبقى "وتالقي هوشع أول ما سمع الكالم ده قال، ." اْذَهْب ُخْذ ِلَنْفِسَك اْمَرَأةَ «

ِزًنى، ِزًنى َوَأْوَالَد اْذَهْب ُخْذ ِلَنْفِسَك اْمَرَأَة «: "مكتوب. بس مش ده اللي كان مكتوب." مش موجود، يبقى في حد بدالي في البيت
  ." َفَذَهَب َوَأَخَذ ُجوَمَر ِبْنَت ِدْبَالِيَم، َفَحِبَلْت َوَوَلَدْت َلُه اْبًنا٣ .»َقْد َزَنْت ِزًنى َتاِرَكًة الرب  )يقصد هنا إسرائيل( َألن اَألْرَض 
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أصحاحات  ٣أول فعندنا في . وتفسير القصةمعناها،  ١٤لـ  ٤من ، وبعدين عبيقول لنا قصة هوش ٣لـ  ١هوشع من أصحاح 
ر ب اهللا عَ . يعاقب إسرائيل على زناها الروحيهااهللا أوًال، . الرسالة األساسية لهوشع، وعايز أشوفها معكو من خالل كام نقطة

من خالل حياته لكن كمان مش بس خدمة أو كالم هوشع، ، التعاليممش بس حياته كانت بتقدم رمز، من خالل حياة هوشع، 
  . إسرائيل على زناها الروحيمملكة إن الرب هايعاقب 

تتكلم بالنيابة عن اهللا، والرب بيدعوك تكون رجل ِبر، وعدل بهل تقدر تتخيل نفسك مكان هوشع؟ اقصد إنك نبي هللا، انت 
. كله ممكن. جومر زانية من األول، وال ده حصل بعديناحنا مش عارفين إن كانت . لكن الرب دعاك تتجوز زانية. وقداسة

  . في النهاية باعتقد إنها ماكانتش كده من األول، لكن ضلت الطريقأنا 

احنا عارفين معنى الكالم . على العموم هي زانية، والهدف هو إن إسرائيل كمان زانية، وأقدر أقول إنه بالتبعية، احنا كمان زناة
ده احنا حتى . وده اللي احنا بنعمله." تايه وعينيكي زايغةانتي كمان، زي جومر، قلبك "الرب قال عن مملكة إسرائيل، . ده

  ." أنا قابل للزيغان، وممكن اسيب اإلله اللي باحبه"بنعمل ترانيم بتقول كده، 

اتحدنا  لينا احنا كمان، إننا معرضين للي سماه الرب زنا روحي، إننا رمزإلسرائيل و رمز كانت . رمزلنا جومر كانت بتقدم 
  . واستعرض لنا اللي هايحصلفالرب أداننا، " ،أنا أدينكِ "قال، فالرب . بأمور نجسة، وخوننا الرب

بصوا على أسماءهم، ألن . الرب قال لهم على الدينونة اللي جاية عليهم، وده من خالل حياة هوشع، عن طريق أسماء أوالده
  . كل اسم منهم بيقول حاجة عن الدينونة اللي هاتيجي على إسرائيل. كل واحد منهم مهم

هو ابن هوشع  بالمناسبة، يظهر إن الولد ده كان." َفَذَهَب َوَأَخَذ ُجوَمَر ِبْنَت ِدْبَالِيَم، َفَحِبَلْت َوَوَلَدْت َلُه اْبًنا٣"، ٣عدد  أوًال في
َفَقاَل َلُه ٤: "٤لكن على العموم مكتوب في عدد . بطريقة مختلفة عن االتنين التانيينعن أول ولد الوحيد، ألن الرب بيتكلم 

 بِني َبْعَد َقِليل ُأَعاِقُب َبْيَت َياُهو َعَلى َدِم َيْزَرِعيَل، َوُأِبيُد َمْمَلَكَة َبْيِت ِإْسَراِئيلَ َيْزَرِعيلَ اْسَمُه اْدُع «: الرَوَيُكوُن ِفي ذِلَك ٥. ، ألَن
خدتوا بالكو . في موضوع تسمية االبن األول يزرعيل، فيه لعب باأللفاظ" .»اْلَيْوِم َأني َأْكِسُر َقْوَس ِإْسَراِئيَل ِفي َواِدي َيْزَرِعيلَ 

 ٥مكتوب في عدد . إسرائيل ومستقبله، بس فيه حاجات أكتر وفيه هنا رمز لشعبعيل وٕاسرائيل؟ ر من الشبه في النطق بين يز 
  . إنه هايكون زي بيت ياهو على دم يزرعيل

فدبح لُملك، ا عايزإسرائيل وكان ياهو  جه، معين في وقت. قرءاتك اليوميةممكن تكون قريت عن الملك ياهو قبل كده في 
سمي الولد يزرعيل، "فالرب قال لهوشع، . ممكن يبقوا ملوك، دبح عائالت، وكان حمام دم في وادي يزرعيل ملوك، وناس كان

. على اسم الهجمة اإلرهابية" البرجين"كأن حد مننا سما ابنه و  .على اسم مكان سفك الدماء، مكان الخطية والدينونة الرهيبة
  . ولد كان اسمه يزرعيل فأوللكن كل شوية الموضوع بيتصاعد، . يفكرنا بأبشع الصورهايفضل ده  طبًعا
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اْدُع اْسَمَها «: َوَوَلَدْت ِبْنًتا، َفَقاَل َلهُ ) يقصد هنا جومر(ُثم َحِبَلْت َأْيًضا ٦: "، مكتوب٦اتولدت بعد كده في عدد  فيه بنت
َوَأما َبْيُت َيُهوَذا َفَأْرَحُمُهْم َوُأَخلُصُهْم ٧. َألني َال َأُعوُد َأْرَحُم َبْيَت ِإْسَراِئيَل َأْيًضا، َبْل َأْنِزُعُهْم َنْزًعا) ال رحمة :ومعناها(، ُلوُرَحاَمةَ 

  " .»ُأَخلُصُهْم ِبَقْوٍس َوِبَسْيٍف َوِبَحْرٍب َوِبَخْيل َوِبُفْرَسانٍ ِبالرب ِإلِهِهْم، َوَال 

اللي بيقوله . اإلنقاذخالص بمعنى اللي بيحصل إننا دايًما بنفكر في الخالص على إنه الرحمة وغفران الخطايا، لكن فيه كمان 
ألعداءهم، لكن مش هايعمل كده مع المملكة  الرب مش هايسلمهم. هنا هو إن يهوذا هاتاخد خالص وٕانقاذ في الوقت الحالي

  . ال رحمةُلوُرَحاَمَة، . هاييجي يوم على إسرائيل ومش هايشوفوا فيه رحمة ربنا. الشمالية

، ألَنُكْم )يعني مش شعبي( ُلوَعمياْدُع اْسَمُه «: َفَقالَ ٩ُثم َفَطَمْت ُلوُرَحاَمَة َوَحِبَلْت َفَوَلَدِت اْبًنا، ٨"مكتوب،  ٨وأخيًرا في عدد 
ناه كتير في يكان شعب إسرائيل بيفتخر، أكتر من أي شيء تاني، إنه شعب الرب، وده قر " .َلْسُتْم َشْعِبي َوَأَنا َال َأُكوُن َلُكمْ 

  . كانوا بيفتخروا إنهم الشعب اللي الرب أظهر له محبته. الكتاب المقدس

شعبه بأكتر وصف فيه عالقة حميمة، بيقول عن ، لما نقرا األصحاح ده هانالقي اهللا بيوصف ٤رجع للخروج أصحاح نلما 
لكنه سقط، فالرب أقام إسرائيل، وكان . اللي كان المفروض يعكس مجد اهللا زي ما كان آدم ابن اهللا" ابني اسرائيل،"شعبه 

هاييجي يوم . خالص"رته للعالم، لكن الرب بيقول هنا في هوشع، الهدف إن شعب إسرائيل يعكس مجد اهللا وصالحه وصو 
  ." وهاييجي يوم مش هاتبقوا فيه شعبي. هاييجي يوم دينونة بال رحمة. سفك دم

لكن هنا في هوشع، وده األمر المهم بالنسبة لنا النهاردة،  .هي هي نفس الصورة، مع اختالف اللغة، اللي شفناها في عاموس
لكن بيكمل ويقول إن اهللا . اباللي مافيهاش تهاون وقراره بالعقعند النقطة دي؛ ماوقفش عند قداسة اهللا ماوقفش إن هوشع 

  . هايفتدي إسرائيلكمان لكن اهللا ، ، مش بس اهللا هايعاقب إسرائيلهايفدي إسرائيل بتمن شخصي غالي

أنا ماعرفش الكالم ده . هو أعظم أصحاح في العهد القديم ٣فيه ناس قالوا إن هوشع أصحاح . ٣تعالوا نروح هوشع أصحاح 
انحرفت، . في الوقت ده كانت جومر خانت هوشع. صح وال أل، لكنه أصحاح مجيد، ألنه هاياخدنا في الطريق شوية بشوية

ظبط، لكن لقت نفسها معروضة للبيع، إما للدعارة أو العبودية، وغالًبا احنا مش عارفين الظروف بال. عشاقهاوجريت ورا 
  . لالتنين

. روضة للبيعكانوا عايزين وبس، ودلوقتي لقت نفسها مع. جومر خانت هوشع، وهربت وجريت ورا عشاقها، ولقت إنهم فارغين
قبل ما  ي حصل المرة اللي فاتتلالماتنسوش ." َأْيًضا اْذَهبْ «: َوَقاَل الرب ِلي١"، ١: ٣اسمعوا الرب قال إيه لهوشع في هوشع 

حجم كان عارف كان عارف إنها هاتبقى زانية، وكان عارف إنها هاتخونه و ! قد إيه كان األمر قاسي في المرة األولى. نكمل
كانت " َحِبيَبَة َصاِحٍب َوَزاِنَيًة،) وأكيد كانت جومر(َأْحِبِب اْمَرَأًة  اْذَهْب َأْيًضا"والمرة دي الرب قال له، . الدمار اللي هايحصل
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َكَمَحبِة الرب ِلَبِني ِإْسَراِئيَل َوُهْم ُمْلَتِفُتوَن ِإَلى آِلَهٍة ُأْخَرى َوُمِحبوَن َألْقَراِص  َحِبيَبَة َصاِحٍب َوَزاِنَيةً ". لسة بتحب رجالة تانيين
ِبيبِ  ورا أمور تافهة، وأكيد ليها عالقة بعبادة البعلبمعنى إنهم كانوا بيجروا " .»الز .  

ٍة َوِبُحوَمَر َوَلَثِك َشِعيرٍ ٢: "٢عدد  مكتوب هنا إنه . بصوا، األلم هنا كان مضاعف" .َفاْشَتَرْيُتَها ِلَنْفِسي ِبَخْمَسَة َعَشَر َشاِقَل ِفض
إنه ِهِلك لغاية ما عرف يدبر أغلب المفسرين شايفين إنه لما استخدم الفضة، ودور على شعير، فمعنى كده . دفع بطريقتين

لكن كان األمر صعب عليه، ومش بس بالنسبة للفلوس، . ماكانش محوش له قرشين حلوين وراح اشترى بيهم جومر. الفلوس
  . كن بالنسبة لمشاعره كمانل

لنا لما كنا في طريقنا لجهنم، يسوع اتدخل، دخل في رائيل، وصورة عن اللي اهللا عملهو كان ده رمز للي اهللا كان هايعمله إلس
  . ر مسارناي غَ . القصة، وافتدانا

اهللا هايبارك إسرائيل من خالل وفيه حاجة كمان، . وهايفديهم بتمن شخصي غالي، على الخطية اهللا هايعاقب إسرائيلبصوا، 
  . اهللا هايبارك إسرائيل من خالل تغييرات قوية، تغييرات قوية

هاتبقى . لغاية هنا، الرب كان بيوريهم اللي هايحصل. ١٣: ٢بصوا على هوشع . اعايزكو تاخدوا بالكو من اللي بيحصل هن
وبعدين  ١٣هايبقى فيه وقت دينونة، لكن بصوا معايا لو سمحتوا على عدد . وقت خروج للبرية هاييجيفيه دينونة، وبعدين 

ُر َلُهْم َوَتَتَزيُن ِبَخَزاِئِمَها َوُحِليَها ١٣"، ١٣عدد . ١٤نشوف النقلة اللي في عدد  ِتي ِفيَها َكاَنْت تَُبخاِم َبْعِليَم الَوُأَعاِقُبَها َعَلى َأي
الواحد " ،لِكْن هَأَنَذا«"مش هاتتوقعوا، . لكن دلوقتي بصوا على العبارة الجاية" .َراَء ُمِحبيَها َوَتْنَساِني َأَنا، َيُقوُل الرب َوَتْذَهُب وَ 

َوُأْعِطيَها ُكُروَمَها ِمْن ُهَناَك، ١٥ا، هَأَنَذا َأَتَملُقَها َوَأْذَهُب ِبَها ِإَلى اْلَبريِة َوُأَالِطُفهَ «". لكن أل" أرجمها،"أو " هأنذا أقتلها: "متوقع يقول
  " .َوِهَي ُتَغني ُهَناَك َكَأياِم ِصَباَها، َوَكَيْوِم ُصُعوِدَها ِمْن َأْرِض ِمْصرَ . ِللرَجاءِ باًبا َواِدي َعُخوَر "للدينونة؟ " َوَواِدي َعُخوَر َباًبا

. هاينقذها من اللي هي فيه، لكن كمان فوق كل ده، هايباركهااسمعوا كمان الوعود اللي الرب هايديهالها، مش بس الرب 
، َأنِك َتْدِعيَنِني١٦"اسمعوا،  بَوَأْنِزُع َأْسَماَء ١٧. "الرب هايغيرها" .َرُجِلي، َوَال َتْدِعيَنِني َبْعُد َبْعِلي: َوَيُكوُن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، َيُقوُل الر

يِة َوُطُيوِر السَماِء َوَدباَباِت اَألْرِض، ١٨. ْذَكُر َأْيًضا ِبَأْسَماِئَهااْلَبْعِليِم ِمْن َفِمَها، َفَال تُ  َوَأْقَطُع َلُهْم َعْهًدا ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َمَع َحَيَواِن اْلَبر
  " .َأْخُطُبِك ِلَنْفِسي ِإَلى األََبدِ وَ ١٩. َوَأْكِسُر اْلَقْوَس َوالسْيَف َواْلَحْرَب ِمَن اَألْرِض، َوَأْجَعُلُهْم َيْضَطِجُعوَن آِمِنينَ 

هر من خلوا بالكو إن في المجتمع والثقافة اإلسرائيلية كان فيه فترة خطوبة، وفي الفترة دي بيبقى فيه تقديم هدايا، وتقديم مَ 
بيقول في عدد . هدايابس الرب هايديهم . اسمعوا الرب هايدي شعبه إيه، وخلوا بالكو إنهم زناة. عيلة العريس لعيلة العروسة

َأْخُطُبِك ِلَنْفِسي ِباَألَماَنِة َفَتْعِرِفيَن ٢٠. َوَأْخُطُبِك ِلَنْفِسي ِباْلَعْدِل َواْلَحق َواِإلْحَساِن َواْلَمَراِحمِ . َوَأْخُطُبِك ِلَنْفِسي ِإَلى اَألَبدِ ١٩"، ١٩
 بالر. "  
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ل، مكان سفك الدم، وال رحمة، وفي اآلخر لما قال لهم، مش يزرعي ١فاكرين في أصحاح . عايزكو تسمعوا التغييرات دي
، َأْسَتِجيُب السَماَواِت َوِهَي ٢١"هاتبقوا شعبي؟ اسمعوا دلوقتي الرب هايعمل إيه،  بي َأْسَتِجيُب، َيُقوُل الرَوَيُكوُن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َأن

ْيَت، َوِهَي َتْسَتِجيُب َيْزَرِعيلَ َواَألْرُض َتْسَتِجيُب اْلَقمْ ٢٢َتْسَتِجيُب اَألْرَض،  يعني كل ده من عند الرب، وقال كده " .َح َواْلِمْسَطاَر َوالز
  " .»َأْنَت ِإلِهي: َأْنَت َشْعِبي، َوُهَو َيُقولُ : َوَأْزَرُعَها ِلَنْفِسي ِفي اَألْرِض، َوَأْرَحُم ُلوُرَحاَمَة، َوَأُقوُل ِلُلوَعمي٢٣"، ٢٣في عدد 

، في نفس كانوا مصممين على خيانتهم، وماشيين في عبادتهم الوثنية، وبيحتقروا اهللا برغم كل البركات اللي إداهالهموسط ما 
أنا مش بس هافديكو، أنا كمان هابارككو، أنا هاتحايل عليكو، هاحبكو، هادور "الجزء ده، في نفس الفقرة، الرب بيقول، 

، اللي كان قضاء اهللا هاخد اللي كان كارثة. هاديكو كل اللي ِنفسكو فيهلنفسي، عليكو، وهافوز بيكو، وهابارككو، وهاخطبكو 
  ."  عليكي، وهاحوله بركة

ممكن تقول . الكالم ده جميل لكل زاني هنا. نا كمان معاكو، الكالم ده مش حلو إلسرائيل بساعايز أقول لكل واحد فيكو، و 
اهللا بيقول إن كان عندنا آلهة تانية غيره، مش مهم لو كان . أل، اهللا هو اللي بيقول كده" انت بتقول علي زاني أو زانية؟"لي، 

وكلنا . ، وكلنا زناة، ألننا أهننا اهللا القدوس البار الصالح المحبروحيأمام اهللا هي زنا  عبادة تانيةأي . إله واحد وال مليون
  . نستاهل دينونة اهللا، لكن بمحبته اللي مابتتراجعش، باركنا

ازاي يبقى اهللا برضو مش بيتراجع في . ازاي؟ احنا لسة قاريين في عاموس إن اهللا مش بيتهاون في قداسته"ممكن تقول لي، 
ل محبته على قداسته، وحطها على جنب؟ ض لرب قدوس حقيقي، ومحب حقيقي؟ هل ممكن يكون فَ محبته؟ هل ممكن يكون ا

  . أل، مش كده خالص" هل ممكن يكون اهللا قدوس، وغضبان من الخطية، بس كمان محب ورحيم، فرحمته غلبت قداسته؟

لرب اشترانا بتمن شخصي غالي، بس ا. ومر بعد ما دفع تمن، وهو ده اللي حصل معاناجهوشع استرد . خليكو فاكرين هوشع
الرب استردنا بيسوع . ، بدم ابنه الثمين١لكن زي ما مكتوب في بطرس األولى . مش بفضة ودهب. مش بفضة وشعير

  . تقابل القداسة اللي مافيهاش تهوان مع المحبة اللي مافيهاش تراجعارتنا، وعارنا، عشان على الصليب تافتدانا من قذ. المسيح

ازاي نحط الرسالتين دول مع بعض؟ سفر عاموس، والقداسة اللي من غير تهاون، مع ِسفر هوشع، والمحبة اللي مافيهاش 
بنه على الصليب، وفي احط هانحطهم مع بعض مش على مستوى النظرية، لكن بنجمعهم سوا على الصليب، إن اهللا تراجع؟ 
  . يعاقب على الخطية، كان في نفس الوقت بيشتري عروستهفي الوقت اللي كان ب. على ابنه قت حط غضبهنفس الو 

يعمل ازاي اهللا يكون عادل و . على الصليب، اتحد الشخص األمين مع الناس الغير أمناء. يسوع هو االبن البار، واحنا الزانية
 اتقابليسوع، ألن في يسوع ويعاقب الخطاة؟ كل ده في  وفي نفس الوقت يكون بيشتري عروستهازاي اهللا يكون عادل كده؟ 

احنا جرينا ورا محبة أخرى، وآلهة أخرى، . احنا حبينا آلهة أخرى. أمانة مع الناس اللي دايًما غير أمناء اللي كلهالشخص 
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لكنه سكبه على ابنه عشان عمته ورحمته ماسكبش علينا غضبه اللي احنا نستحقه، والعقاب اللي احنا نستاهله، الرب في نو 
  . لدينونة بدالنا، زي أوالد الزانيةا تحملايسوع إن نشوف  اهللامة ومحبة بنعمة ورح

يسوع كان زي يزرعيل، محل ، وشفنا إن فاكرين األسماء؟ الرب قال إن الولد األول هايسموه يزرعيل" يعني إيه؟"تقول لي، 
حط دمه بدال دمنا، يسوع . احنا الدم اللي كان المفروض نسفكهيسفك و  ياخد هو العقاب، اهللا بعت يسوع عشان سفك الدم

أيوة، يسوع سفك دمه، بس فوق . زي لورحامة، يسوع ماشافش رحمةومش بس كده، . هو محل سفك الدم زي يزرعيلوبقى 
ماحدش جه في آخر لحظة وأنقذ يسوع من . ماحدش أنقذ يسوع، ماحدش خلصه من الموت. كل ده، يسوع ماشافش رحمة

َكَما ُأِريُد َأَنا  َيا َأَبَتاُه، ِإْن َأْمَكَن َفْلَتْعُبْر َعني هِذِه اْلَكْأُس، َولِكْن َلْيَس "صلى في البستان وقال، يسوع . ماشافش رحمة. الصليب
ماقعدش يتوسل إنه مايشربش الكاس، ألنه كان ." قد ُأكِمل"لكن لقيناه مات على الصليب بعد ما قال، ." َبْل َكَما ُتِريُد َأْنتَ 
وأخيًرا، . يسوع كان زي لورحامة؛ ماشافش رحمة. يسوع كان زي يزرعيل، محل سفك الدم. غيره يقدر يشربه عارف إن ماحدش

  . يسوع كان زي لوعمي، انقطع عن اهللا اآلب

ألن على الصليب، في " احنا ازاي اكتسبنا حق الدخول لمحضر اهللا؟ ازاي اختبرنا محبة اهللا؟" وده حصل ازاي؟"هاتقول لي، 
  " إلهي لهي، لماذا تركتني؟"أحلك ساعة، لما الظلمة غطت األرض، يسوع صرخ وقال، 

َأْنُتُم الِذيَن "عد كده ييجي بطرس ويقول لنا، عاقب بدالنا، سفك دمه، وماشافش رحمة، وانقطع من اهللا اآلب، عشان بتايسوع 
انتو اللي كنتو منقطعين عن اهللا زي ما تنبأ هوشع، يسوع اختبر ده بدالكو، ودلوقتي بقيتوا . بقيتوا شعب اهللا" ُكْنُتْم َقْبًال َأْجَنِبيينَ 

  . يسوع اتعامل زي الزوجة الخاينة. الخاينةويسوع اتحط في مقام الزوجة ، زي أبناء الزانيةأخد الدينونة يسوع ." شعب اهللا

يسوع كان " .َألنُه َجَعَل الِذي َلْم َيْعِرْف َخِطيًة، َخِطيًة َألْجِلَنا، ِلَنِصيَر َنْحُن ِبر اِهللا ِفيهِ ٢١"، ٢١: ٥مكتوب في كورنثوس التانية 
  . أخد خطيتك، وشالها على الصليب، ومات عشان خطايانا. كمناكم الزانية، اللي هو حُ أمين في كل شيء، لكن بقى في حُ 

إيه هي المحبة اللي مش بتتراجع؟ يسوع قال لنا، " :َلْيَس َألَحٍد ُحب َأْعَظُم ِمْن هَذا"عشان كده كان طبيعي إن يسوع يقول، 
شفناها في هوشع، . هي دي بشارة اإلنجيل." ِحباِئهِ أَ  َأْن َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُه َألْجلِ "أقول لكو إيه هي المحبة اللي مش بتتراجع؟ "

  . المخلص، اللي بقى زي الزانية عشاننا، عشان نكون احنا بر اهللا وشفناها بمستوى أسمى في إشارة هوشع عن يسوع

. هوشع طرق بيوريهم لنا ٣عايز أوريكو " وده إيه عالقته بحياتي الشخصية؟ ازاي أطبق الكالم ده على حالتي؟"تقول لي، 
  . هوشع بيدينا ضمان، وتشجيع
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تقول لي، . اهللا بيحبنا محبة أبدية بسبب المسيح، اهللا بيحبنا محبة أبدية بسبب المسيحإن مهولنا هوشع هو دأول ضمان بيق
انت ماتعرفش . ماتعرفش الحاجات اللي أنا خربتها. انت ماتعرفش الماضي بتاعي، انت ماتعرفش الحاجات اللي أنا عملتها"

  ." أنت ماتعرفش أنا مين. أنا قد إيه أخدت عهود وخذلت ربنا فيها

َولِكن اَهللا َبيَن َمَحبَتُه ٨"، ٨: ٥رومية  أعرف اللي قاله بولس فيأنا فعًال ماعرفش الماضي بتاعك، لكن أعرف حاجة تاني، 
اهللا بيحب الراعي، ويمكن "عات بنقول، سا. ساعات بنشك في محبة الرب" .ْجِلَناَلَنا، ألَنُه َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح ألَ 

" لكن هل ممكن الرب يحبني أنا، وهو عارف خطاياي وعاري؟. بيحب الناس اللي بيقودوا التسبيح، عشان دول مؤمنين سوبر
  ." َأْحِبِب اْمَرَأةً  اْذَهْب َأْيًضا : "٣اسمع اللي الرب قاله في هوشع 

يعني هاتعمل إيه عشان تخلي الرب . حتى واحنا خطاة، مات المسيح من أجلنا هساعات مش بنبقى فاهمين يعني إيه إن
هل هاترتكب زنا، هل هانبقى زناة، هل هانخون الرب؟ أقول لكو حاجة؟ ما احنا عملنا كده فعًال، واهللا بعت مايقدرش يحبك؟ 

  . ابنه عشان يحل محلنا

بمعنى إنك . فرح بمحبة اهللا اللي لينا في المسيحتكون ال حبنا محبة أبدية بسبب المسيح، والنتيجة الزم خليكو عارفين إن اهللا
لكن عايز أسألك، فين مشاعرك تجاه المسيح؟ هل بتحبه؟ هل بتسبحه كل يوم؟ مش . وخالص كده" أيوة عارف،"ماتقولش، 

فناها على شالزم نسبحه على النعمة اللي أيوة صحيح إننا بنسبح الرب ونشكره على المراحم كلها، لكن . على مراحمه العامة
  . إن يسوع سفك دمه الثمين تمن لخطاياناالزم نسبح الرب كل يوم . الصليب

عشان اهللا بيغيرنا بالتمام  نلكن خليكو عارفين كمان إومش بس كده، . اهللا بيحبنا محبة أبدية بسبب المسيحخلونا عارفين إن 
اْلَبْعِليِم ِمْن َفِمَها، َفَال ُتْذَكُر َوَأْنِزُع َأْسَماَء ١٧"، ١٧: ٢مكتوب في هوشع . الرب حب الزانية، لكن ماسابهاش زي ما هي. المسيح

لكن لألسف احنا بنخترع طرق ! يا سالم لو كان الواحد مايفتكرش الخطية خالص، وال يفتكر بتتعمل ازاي." َأْيًضا ِبَأْسَماِئَها
صورة لا كل يوم بنتغير لكن الكتاب المقدس بيقول لنا، إننا بالتدريج، كل يوم، يسوع بيشكلنا بالروح القدس، إنن. جديدة للخطية

  . عشان نتملي من قداسة اهللا بقوة يسوعالمسيح، 

َأَنْبَقى  َفَماَذا َنُقوُل؟١: "سأل ٦إننا في المسيح، وبعد كده في أصحاح  ٥؟ قال في أصحاح ٦فاكرين اللي قاله بولس في رومية 
بولس بيقول هنا، ِلَكْي َتْكُثَر النْعَمُة؟ "الخطية؟ ليه؟ خالص، أنا في المسيح، الرب بيحبني، أفضل في : أقول" ؟ِفي اْلَخِطيةِ 

ازاي بعد ما " َنْحُن الِذيَن ُمْتَنا َعِن اْلَخِطيِة، َكْيَف َنِعيُش َبْعُد ِفيَها؟! "ازاي نعمل كده؟ مش ممكن! الرب مايسمحش" !َحاَشا٢"
ازاي نرجع لها . نجاسة؟ الرب حررنا من النجاسة دي انتو عارفين إن ديالرب حررنا من العبودية، وحررنا من النجاسة؟ 

  تاني؟ ازاي نخون المخلص المحب؟ 
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َواِني، َأَما َتْعَلُموَن َأن َمَحبَة اْلَعاَلِم َعَداَوٌةِ ِهللا؟ َفَمْن َأَراَد َأْن َيُكوَن ٤"، ٤: ٤مكتوب في يعقوب  َناُة َوالز َها الزا ِلْلَعاَلِم، َفَقْد َأيُمِحب
تة من القلب هناك؟ تة من القلب هنا، وحِ هل يا أخوة احنا بنغازل العالم؟ هل بنلعب معاه شوية؟ هل بندي حِ " .َصاَر َعُدواِ هللاِ 

  . لو ده حقيقي، نبقى بنعيش حياة جومر، مش القديسين

بيدينا كل شيء عشان ًرا، إنه ، وأخيبيغيرنا بالتمام عشان يسوع، وٕانه اهللا أحبنا محبة أبدية بسبب يسوعخليكو عارفين إن 
خليكو فاكرين اللي . مش دي برضو أخبار سارة، إن اهللا بيدينا كل شيء نحتاجه؟ خليكو عارفين، وفكروا في الكالم ده. يسوع

لكن . مكان إسرائيل دالرب أخ. قلناه عن العقاب، اللي يسوع أخده عننا، يزرعيل، ولورحامة، ولوعمي؛ يسوع أخد عنا العقاب
ولو هو أخد البركات، فالكتاب . يبقى أخد كمان البركاتبمعنى إنه لو يسوع تحمل اللعنات، . كان فيه كمان وعود بالبركة

يسوع . يسوع ماخباش البركات دي لنفسه، لكن منحها برغبته لشعبهالمقدس بيعلمنا إننا أبناء وبنات هللا ووارثين مع المسيح، 
  . ي أخدناه في المسيحلمحتاجينها، فتعالوا نرمي نفسنا على ِبر اهللا ال إدانا كل حاجة

أنا . "يسوع كسبه على الصليب." أنا محتاج رجاء"لو قلت، . مفيش أي حاجة احنا محتاجينها ماكسبهاش يسوع على الصليب
أنا محتاج قوة . تاج قوة للعملأنا مح"لو قلت، . يسوع فاز بيه بموته على الصليب" محتاج سالم اهللا الذي يفوق كل عقل،
أنا محتاج رحمة اهللا، نعمة "لو قلت، . يسوع فاز بالقوة دي عشانك على الصليب" اعب،تعشان أتغلب على الحزن والخزي والم

ُسوَع اْلَمِسيِح، ُمَباَرٌك اُهللا َأُبو َربَنا يَ "بولس قال، . يسوع فاز بكل ده على الصليب" اهللا، محبة اهللا، سالم اهللا، طول أناة اهللا،
 ِذي َباَرَكَنا ِبُكلٍة  الاِت ِفي اْلَمِسيحِ ِفي ) نا محتاجينهاحا(َبَرَكٍة ُروِحيَماِويالس ".  


