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   ٤الجزء  - الفداء تاريخ

  .الملك الخطاة والراعي :العشرونو  السادسالفصل 

   بارت بوكس. د

٢٠١٠ \ ٧ \ ١٨   

  . هانكمل النهاردة في دراساتنا في األنبياء الصغار. تعالوا نفتح سوا ِسفر ميخا

لكن هنا في كنيسة . تيجي في الصيف وتقدم وعظات خفيفة، فتقدم سلسلة خدمات عن األسرة، أو العالقاتفيه كنايس كتير 
  . ده اللي احنا بنحب نقدمههو . قضاء اهللامواضيع قوية زي ، بنتكلم عن Brook Hills بروك هيلز

وكنت أنا . عايز أقول لكو حاجة، ألن فيه ناس زهقوا شوية من دراساتنا في العهد القديم، ومستنيين إننا نبدأ في األناجيل
الكتاب المقدس هو عهد قديم، والعهد الجديد بيشاور لورا على المسيح،  ٤\٣خلوا بالكو إن . وديفيد بنتكلم في الموضوع ده

وده اللي . القي في العهد القديم كله احساس بانتظار ورغبة وتطلع لمجيء المسيانبف. المسيحقديم بيشاور لقدام على والعهد ال
 ءيقي وعد بمجبتاع النهاردة هانالوفي الِسفر . ازاي شعب اهللا كان مستني المسيا ييجي بنشوفبنشوفه في دراساتنا، احنا 

  . في الواقع الِسفر فيه أكتر من وعد بمجيء المسيا. المسيا

تحدد باالسم، لو عرفت تدور في حياتك وتفتش في  رتْ لو قدِ " تخاف من إيه؟ب انت"أولي، واحنا بنبدأ، عايز أبدأ بسؤال 
لو كنت أمين بالنسبة لألمور اللي بتواجهك، إيه هي األمور اللي بتشوفها أخطر حاجة ي بيخوفك؟ لأعماقك، تقدر تقول إيه ال

  ؟ كتر حاجات بتخوفك، تقدر تقول إيهقدرت تحدد إيه هي أعليك، أخطر حاجة بتهدد سالمك؟ لو 

بتخاف : "لو رحت لكل واحد في المكان وقلت لهو هو بيخاف من إيه، أنا عارف إننا لو وفرنا فرصة لكل واحد يقف ويقول 
لفة من المخاوف، قي بالتأكيد إن عندنا أنواع مختهانالمن إيه؟ بتخاف من إيه؟ بتخافي من إيه؟ وانت بتخاف من إيه؟ 
، كل واحد فينا بيشوف ير على السؤال دهتفيه إجابات ك. هاسمع مخاوف عمرها ما تيجي على بالي، وال هاتيجي على بالك

وممكن ماتكونش اإلجابة لكن أنا عايز أقترح إجابة واحدة،  .بطريقة مختلفةأو فرحه  أو بتهدد مجتمعهالمخاوف اللي بتهدده 
  . عايز أقترح عليكو حاجة الزم تخوفنا كلنا. ترح لكو إجابة من كلمة اهللا تخلينا نفكر في ِسفر ميخالكن عايز أق. الوحيدة

لو فاكرين لما كنا بنتأمل من فترة في ِسفر التثنية، إنه من الحاجات اللي بنشوفها في الِسفر ده إن الشعب كان على أعتاب 
وكان موسى اتحرم من دخول األرض، ألنه عصى اهللا، فاتحرم من  فكانوا متجمعين عند شاطيء نهر األردن،. أرض الموعد

  . كان بيقول لهم آخر كالمه وشهادته على كل حاجة شافها. ر بيديهم الوصية األخيرةعتبَ فكان يُ . دخول أرض الموعد معاهم
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ومن . ن يمتلكوا الوعدسنة في البرية، كانوا خالص داخلي ٤٠بعد ما قضوا . كان بيكلم شعب اهللا وهم داخلين أرض الموعد
لو سمعوا كالم  .فيه حرفًيا في ِسفر التثنية مئات الوعود. الحاجات اللي بنالقيها لما نقرا ِسفر التثنية، إن فيه وعود كتير

في الِسفر اللي ات ر تحذياللما قريت ِسفر التثنية، إن  اللي لفتت نظريلكن الحاجة . الرب، لو أطاعوا الرب، الرب هايباركهم
  . تحذيرات، وتهديدات، ومخاطر في الِسفر قد الوعود مرتينفيه . ضعف عدد الوعود

. وفيه حاجة كمان بالنسبة للتحذيرات والتهديديات الكتير دي، إنه مفيش وال مرة في الِسفر بنالقي تحذير من عدو هايواجهوه
ده احنا كمان بنالقي كالم كل . يش تحذير من األدوميينمف. مفيش تحذير من الكنعانيين. مفيش أي تحذير من الفلسطينيين

  ليه؟ . مرة فيه تحذير إنهم يخافوا الرب ٢٠لكن بنالقي أكتر من ." ماتخافوش منهم"شوية بيقول، 

إن أكبر خطر على إسرائيل، وأقدر أقول علينا احنا كمان، أكبر خطر على إسرائيل ماكانش : أعتقد إن اإلجابة ببساطة هي
  . ونفس الكالم بينطبق علينا .إسرائيل هو الخطية الساكنة فيهمعدو أجنبي هاييجي عليهم، لكن أكبر خطر على 

الموضوع . أنا باترعب من كذا، الموضوع الفالني بيقلقني. ن كذاأنا باخاف م: "ممكن نقول كل أنواع المخاطر، ونقول
اللي  هو المخاطر الخارجية ممكن نقول كل حاجة، لكن عايز أقول لكو إن أكبر خطر علينا كلنا، مش." الفالني بيخوفني

   . اردةوهي دي الحقيقة اللي بيكلمنا عنها ميخا النه. خطر الخطية ؛ن الخطر الداخلي اللي فينالك، برانا

اللي عايزين نعمله النهاردة واحنا بندرس كلمة صعبة من اهللا النهاردة، وعايز أسيبها صعبة، عايز أسيبها تبقى تقيلة، وعايزها 
وأكتر حاجة ِنفسي نشوفها النهاردة، واحنا بنشوف . بح الخطية الحقيقيلدرجة إنها تزعلنا، عايز نشوف قُ تواجهنا النهاردة، 
عايزين نشوف الخطية وهي بتدمر حياتنا، وهي بتدمر عائالتنا، وهي بتدمر مجتمعنا، . المدمرة آثار الخطيةِسفر ميخا، هي 

  . لكن مش عايزين نقف لغاية هنا. وهي بتدمر أي حاجة بتلمسها

ملكنا، عايزين نشوف مجد . مجد راعيناعايزين نشوف قد إيه الخطية بتدمر، لكن جنب آثار الخطية، عايزين كمان نشوف 
مش واحنا بنقول، ع النهاردة نخرج من االجتماعايزين . ، اللي اتعامل مع الخطية وهزمهاالخطية يسوع المسيح، اللي غلب

عايزين نقول إننا ." احنا عندنا مخلص عظيم، يسوع المسيح"لكن نخرج واحنا بنقول، " كانت وعظة حلوة عن الخطية،"
عايزين نخرج من المكان , نكون دايًما فاكرين مخلصناكل واحد مننا النهاردة إننا لكن عايز أشجع عارفين إن عندنا خطية، 

  انتو معايا؟ . واحنا بنمجد المخلص اللي غلب الخطية والموت والجحيم والقبر

ِسفر ميخا بيقول هانشوف . ازاي نسمعهوبعدين . ازاي نفهم ِسفر ميخاصغير عن  عايز أبدأ بجزء. تعالوا نشوف ِسفر ميخا
  . مبنية على اللي هانقراه النهاردة أسئلةلنا إيه، هانسمع رسالة ميخا، وبعدين نختم بشوية 
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هل فيه بمعنى، نقراه ازاي؟ هل نقراه على طول؟ . الزم نشوف األول تركيبة ِسفر ميخا. تكوين الِسفرالزم في األول نفهم 
بتسلسل زمني، لكن مكتوب ِسفر ميخا مش . زمني، لكن بطريقة دائرية الِسفر مش مكتوب بتسلسلشكل معين؟ هانالقي إن 

ميخا ماحكاش قصة . مرات ٣هانشوف بعد شوية إن الِسفر بيلف . بمعنى إنه بيرجع كل شوية لنفس النقطة. بطريقة دائرية
  . زي قصة يونان مثالً بترتيب 

في . فنقدر نقول إن فيه أقسام في ِسفر ميخا بتسلسل طبيعي، ٧لغاية أصحاح  ١ميخا ماحكاش قصة بدأت من أصحاح 
احنا عارفين إن ميخا كان بيتنبأ للملكة . الواقع، أغلب المفسرين بيقولوا إن ِسفر ميخا عامل زي كتاب وعظات كتبها ميخا

ة، عشان سن ٥٠أو  ٤٠ميخا تنبأ في فترة حوالي . الجنوبية، وساعات للمملكة الشمالية، لكن أغلب الوقت للملكة الجنوبية
سنين، والجزء ده بعده بعشرين  ١٠ظه من عَ فنالقي جزء كان وَ . كتيب لعظات ميخاكده بنالقي إن ِسفر ميخا عامل زي 

، وشوية من سلسلة دم الحياةلديفيد، وقلنا هاناخد شوية من سلسلة  سنين ٤كأننا أخدنا وعظات . سنة ٣٠سنة، وده بعده بـ 
طبًعا هايبقى شيء كويس، لكن بنحس إن . ، ونخلطهم على بعضراعوث، وشوية من العهدجماعة ، وشوية من سلسلة القوة

لما نقرا الِسفر بنالقي إنه مش مكتوب . وهو ده االحساس الي بيجيلنا من قراية ِسفر ميخا. الحاجات مالهاش عالقة ببعض
  . بتسلسل زمني لكن بيعيد ويزيد في نفس القصة

صور  ٣لما نيجي نتكلم عن تركيبة ِسفر ميخا، هانالقيه بيقدم لنا . لقضاء والرجاءل صور ٣ميخا بيقدم هانالقي كمان إن 
، لمحة رجاءبيدينا  ٢بيقدمولنا دينونة اهللا، فالِسفر بادي قوي جًدا، لكن في نهاية أصحاح  ٢و ١أصحاح . للدينونة والرجاء

، ٥و ٤أصحاح  عندناوبعدين . نالقي دينونة اهللا ٣وبعدين ندخل على أصحاح . لما بنشوف الراعي اللي بيجمع القطيع
نالقي دينونة  ٦وبعدين نرجع تاني في أصحاح . ميخا في ِسفر الرجاء األساسيةودول يعتبروا ُنص الِسفر وفيهم كمان رسالة 

  . ونالقي رجاء اهللا مرة تاني ٢٠لـ  ١٨من  ٧اهللا، لغاية ما نوصل ألصحاح 

ن الرجاء، رة اللي فاتت في ِسفر عاموس وِسفر هوشع، شفنا دينونة اهللا على الخطية، وشفنا كماماللي شفناه النفس ده هو و 
دينونة اهللا،  ؛بنالقي الطريقة دي ماشية في األصحاحات. ه اللي بنشوفه في ِسفر ميخا كمانشفناهم جنب بعض، وهو د

  . مالمح النبوةدي في الِسفر، ومحتاجين كمان نفهم بعض  التركيبةاحنا محتاجين نفهم . ، الرجاءالرجاء، دينونة اهللا

واضح إننا لما نيجي نقرا أسفار . هو إن فيه أمور الزم ناخد بالنا منها في األسفار دي" مالمح النبوة،"واللي أقصده بنقطة 
الزم نكون فاهمين إنهم مش زي ملوك األول والتاني، أو أخبار األيام األول زي عاموس، وهوشع، وميخا، وحتى يونان، 

أوًال، إن األنبياء مش دايًما بيدونا توقيتات . ، وهانشوفهم مع بعضمن مالمح النبوة ٢ عايز أوريلكو. والتاني، أو القضاة
  . األنبياء مش دايًما بيقدموا توقيتات محددة، لكن دايًما بيقدموا حقائق محددة. محددة
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. قة بالمستقبل، بحاجة لسة هاتحصلالبنقول أكيد دي ليها ع. أو نبي، أغلبنا بيفكر في اللي جاي" نبوة،"لما بنسمع كلمة 
  ي حصل، وحصل امتى؟ لإيه الفنبدأ نسأل أسئلة زي 

ة اهللا، وٕان هاتفيض منه كلم وٕان الشعب هايتبعه،رب هايبقى أثبت من كل الجبال إن جبل بيت ال ٤لما بيتكلم في أصحاح 
وكل الكالم ده،  سيفهاعلى أمة تانية، ومش هايبقى فيه حرب، وكل الناس هايقعدوا تحت التينة والكرمة عرفوٕان مفيش أمة هات
والكالم ده هايحصل امتى؟ هل هايحصل في عصرنا، وال حصل خالص على الصليب؟ هو بيتكلم عن "على طول بنقول، 

  وال بيتكلم عن حاجة لسة هاتحصل؟  يسوع؟

لكن . مهمة، وليها إجابات هاألن. ِسفر ميخا، إن مش معنى كالمي إن األسئلة دي مش مهمةواحنا بندرس عايز أقول لكو 
. ق اللي في األحداثاث مهم، لكن األهم منه هو الحقائاردة، إن توقيت األحداألقل بالنسبة لدراستنا النه ىعل عايز أفكركو،

خطيتنا عظيمة ونستاهل عليها دينونة اهللا، . مخلصنا أكبرالحاجة اللي الزم نطلع بيها من الِسفر هي إن خطيتنا كبيرة لكن 
  . نا احنا أحرارونته وأطلقلكن في المسيح، اهللا تمم دين

شعب نبؤات عشوائية في المستقبل، لكن عايزين نشوف نفسنا في ر على شوية و فلما ندرس ِسفر ميخا، مش عايزين نبقى بندَ 
كويس إننا مش . اإلسرائيليين دول كانوا شوية أغبيا"يعني مش عايزين نقرا ِسفر ميخا ونقول،  .إسرائيل ونشوف فشلنا أمام اهللا

أيوة هم سقطوا، لكن ده رمز . عايزين نشوفه في مراية كلمة اهللا. لكن الزم نبص على سقوطهم وكأننا بنبص في مراية." منهم
يبقى الزم نشوف . أعوزنا مجد اهللا زي ما عمل اإلسرائيليين لكل واحد فينا لو كان بعيد عن نعمة ورحمة المسيح، إننا كلنا

  . وهو ده اللي عندنا النهاردة. الِسفر مش على إنه مجموعة نبؤات عشوائية، لكن على أساس إنه بيشاور لنا على المسيح

نعمله في باقي وقتنا من ِسفر ميخا، ونقدر نقدم سلسلة عظات من ِسفر ميخا، لكن اللي عايزين نقدر نتكلم عن حقائق كتير 
وعايزين نشوف بنعمة الرب، مش بس فشل إسرائيل، لكن عايزك تشوف فشلك . إننا نبص على فقرة واحدة بعينهاالنهاردة، 
بين . وريني يا رب"ممكن تطلب من اهللا إنه يعمل كده واحنا بنقرا كلمته؟ ممكن تقول له، . المسيح، تشوف خطيتكبعيد عن 

  . وبعد كده نشوف المسيح." أنا باقع في نفس خطايا إسرائيل وريني ازاي. لي خطيتي

  . أول حاجة بنسمعها من ِسفر ميخا هي آثار الخطية المدمرة. آثار الخطيةعايزين نشوف في األول من ِسفر ميخا، 

وهوشع، وقلنا إن في عصرهم كانت المملكة انقسمت لمملكة شمالية  ة اللي فاتت، كنا بنتكلم عن عاموسمن المر  لو فاكرين
قبل ما المملكة الكالم ده كان قبل ما يروحوا السبي، . ملكة الشماليةهوشع وعاموس أنبياء بيتنبأوا للموكان ومملكة جنوبية، 

كبير،  ن عصر نشاط روحيكا. كان هوشع وعاموس بيتنبأوا في عصر مليان وثنية، وعصر إهمال روحي. الشمالية تتدمر
  . كانوا بيتكلموا عن مجموعات من الخطايا. قير وتعويج للقضاءلكن كمان كان فيه قهر للف
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ن بعدهم بجيل كامل، وكان بيتنبأ للمملكة الشمالية صحيح، لكن في األساس كان بيتنبأ للمملكة وبعد كده ظهر ميخا، يمك
كانوا بيعوجوا . فكانوا زناة روحًيا. الجنوبية أكتر، ألن المملكة الجنوبية، زيها زي البشر، وقعت في خطايا المملكة الشمالية

دخل أورشليم وقال . وفي الجو ده ظهر ميخاالفقير في التراب،  كانوا، زي ما قال عاموس قبل كده، بيدوسوا على. القضاء
عملوا إيه، ونشوف دينونة  فيها ممكن نشوف أماكن كتيرفيه . ٣تعالوا نشوف ميخا أصحاح . لهم كلمة اهللا بقوتها وقسوتها

ننا ممكن نالقي فيه ألني شايف إ لكن عايزين نشوف مكان واحد معين. ، وأماكن كتير٧وميخا  ٢اهللا، فممكن نشوف ميخا 
  . ٣أوجه كتير من خطيتهم هنا في ميخا 

  . فاحنا هنا بنبدأ دورة جديدة، فبنرجع نشوف هنا دينونة اهللا. فيهم دينونة اهللا والرجاء كان ٢و ١ماتنسوش إن أصحاح 

والرؤساء هم الناس اللي في  القادة( َلُكْم َأْن َتْعِرُفوا اْلَحق؟َأَلْيَس . اْسَمُعوا َيا ُرَؤَساَء َيْعُقوَب، َوُقَضاَة َبْيِت ِإْسَراِئيلَ «: َوُقْلتُ ١"
،٢.) مواقع القيادة السياسية ريَن الشخلوا بالكو من العبارة دي( اْلُمْبِغِضيَن اْلَخْيَر َواْلُمِحب : ريَن الشاْلُمْبِغِضيَن اْلَخْيَر َواْلُمِحب( 

َوالِذيَن َيْأُكُلوَن َلْحَم َشْعِبي، َوَيْكُشُطوَن ٣ )دي طبيعة الخطية الوحشية هي( .الناِزِعيَن ُجُلوَدُهْم َعْنُهْم، َوَلْحَمُهْم َعْن ِعَظاِمِهمْ 
ِحيَنِئٍذ َيْصُرُخوَن ِإَلى الرب َفَال ٤. »َسِط اْلِمْقَلىِجْلَدُهْم َعْنُهْم، َوُيَهشُموَن ِعَظاَمُهْم، َوُيَشقُقوَن َكَما ِفي اْلِقْدِر، َوَكاللْحِم ِفي وَ 

 .ُيِجيُبُهْم، َبْل َيْسُتُر َوْجَهُه َعْنُهْم ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َكَما َأَساُءوا َأْعَماَلُهمْ 

: َشْعِبي، الِذيَن َيْنَهُشوَن ِبَأْسَناِنِهْم، َوُيَناُدونَ الِذيَن ُيِضلوَن ) مش بس القادة لكن كمان األنبياء(هَكَذا َقاَل الرب َعَلى اَألْنِبَياِء ٥
. َظَالٌم َلُكْم ِبُدوِن ِعَراَفةٍ . ِلذِلَك َتُكوُن َلُكْم َلْيَلٌة ِبَال ُرْؤَيا«٦: َوالِذي َال َيْجَعُل ِفي َأْفَواِهِهْم َشْيًئا، َيْفَتُحوَن َعَلْيِه َحْرًبا! »َسَالمٌ «

َفَيْخَزى الراُؤوَن، َوَيْخَجُل اْلَعراُفوَن، َوُيَغطوَن ُكلُهْم َشَواِرَبُهْم، ألَنُه َلْيَس ٧. َعِن األَْنِبَياِء، َوُيْظِلُم َعَلْيِهِم النَهارُ َوَتِغيُب الشْمُس 
َوَحقا َوَبْأًسا، ُألَخبَر َيْعُقوَب ِبَذْنِبِه َوإِْسَراِئيَل لِكنِني َأَنا َمآلٌن ُقوَة ُروِح الرب ٨ ) يخا هو اللي بيتكلممهنا ( .»َجَواٌب ِمَن اهللاِ 

 .ِبَخِطيِتهِ 

 نَ الِذيَن َيْبُنوَن ِصْهَيوْ ١٠. ل ُمْستَِقيمٍ ِاْسَمُعوا هَذا َيا ُرَؤَساَء َبْيِت َيْعُقوَب َوُقَضاَة َبْيِت ِإْسَراِئيَل، الِذيَن َيْكَرُهوَن اْلَحق َوُيَعوُجوَن كُ ٩
ِة، َوهُ ١١. ِبالدَماِء، َوُأوُرَشِليَم ِبالظْلمِ  )أو أورشليم( ُموَن ِباُألْجَرِة، َوَأْنِبَياُؤَها َيْعِرُفوَن ِباْلِفضْشَوِة، َوَكَهَنُتَها ُيَعلْم ُرَؤَساُؤَها َيْقُضوَن ِبالر

ِلذِلَك ِبَسَبِبُكْم تُْفَلُح ِصْهَيْوُن َكَحْقل، َوَتِصيُر ١٢. »!َسِطَنا؟ َال َيْأِتي َعَلْيَنا َشر َأَلْيَس الرب ِفي وَ «: َيَتَوكُلوَن َعَلى الرب َقاِئِلينَ 
  " .ُأوُرَشِليُم ِخَرًبا، َوَجَبُل اْلَبْيِت َشَواِمَخ َوْعرٍ 

الخطية بتخلينا نوافق على  . الخطية مضِللة. بتضللنا الخطيةأوًال، . أوجه لخطيتنا ٣واحنا بندرس الفقرة دي عايز أوريكو 
  . الشر ونرفض الخير، أو بتقودنا إننا نوافق على الغلط ونرفض الصح
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قضاة إسرائيل كانوا ." اْلُمْبِغِضيَن اْلَخْيَر َواْلُمِحبيَن الشر  "بيقول، . بيعلن الدينونة على القضاةميخا هنا . ٢بصوا على عدد 
كانوا عارفين إن كلمة اهللا بتقول تحب قريبك كنفسك، إنك . كانوا عارفين الصح من الغلط، على األقل في عقلهم. بالشكل ده

لو رجعنا سوية . إنك ترعى الفقير، إنك ترعى المحتاجين، إنك تقيم العدل، لكن ماكانش ده اللي بيحصلتحب الفقير، 
  . م دههانقرا الكال ٢ألصحاح 

. ازاي وصلوا لحالة إنهم بقوا بيقطعوا الناس ويرموهم في القدور وكأنهم لحمةازاي القضاة وصلوا للحالة دي؟ : سأل هنا سؤال
ابتدوا يبرروا تصرفاتهم، لدرجة إنهم في اآلخر  فبالتدريجإنهم اشتهوا حقول الفقرا، إنهم اشتهوا بيوتهم  ٢مكتوب في أصحاح 
. ي الناس بيقيسوا عليه الصح من الغلطلابتدت أفعال خطيتهم تبقى هي النموذج ال. نموذج للناس ابتدت أفعالهم تبقى

  . رغباتهم غلبتهم، وده خالهم يشوفوا إن كلمة اهللا غلط وٕان أعمالهم هي الصح

لكن أنا عايزك ." مش ممكن نقع في الفخ ده ونقول على الشر خير، والخير شر. الحمد هللا احنا مش زيهم"ممكن تقول لي، 
مش احنا برضو عايشين في عصر الناس بتشوف فيه الجشع صح والقناعة غلط؟ مش احنا . تفكر تفكير أوسع في ثقافتنا

مش احنا عايشين في في المجاالت الرياضية، فضيلة مش رذيلة؟  عايشين في عصر الناس بتشوف فيه الكبريا، وخصوًصا
ودي خفيفة بس دي مجرد اتجاهات "قام مش بتتحاشاه؟ تقول لي، تالقي فيه الناس بتمجد الشهوة وبتمدح االننعصر ب

كين مش احنا بنعيش في عصر الناس بتعتبر فيه االجهاض هو تم: أقول لك." الموضوع مش كبير. حاجات احنا بنحبها
الخطية بتزرع نفسها في . ما هو ده اللي بتعمله الخطيةمش بيعتبروه قتل لطفل؟ و للحرية الشخصية وجوهر القرار المستقل 

  . بتاعنا، ونبدأ نقول على الشر خير، وعلى الخير شرقلوبنا فتبقى طلباتنا ورغباتنا هي النموذج الصحيح 

لكن . ، كانوا بيشتهوا حقول وبيوت الفقرا٢مع شعب إسرائيل في ميخا  ، زي ما حصلالخطية بتبدأ من القلب وبعدين تتحرك
كانوا بيفكروا على سرايرهم، كانوا بيفكروا في قلوبهم لكن في اآلخر الموضوع ظهر في . في اآلخر الموضوع ابتدا يتفعل

وبنا، بيكبر في قلوبنا األول ضوع في قلو بنفكر في الم. صورة أفعال، ونفس الموضوع ده والخطر ده بيحصل معانا احنا كمان
  . وبعدين بيطلع في حياتنا، وعائالتنا، ومجتمعنا، كل شيء بتدمره الخطية

احنا بنعيش وكأن اهللا . الخطية خادعة. الخطية بتخدعوبنشوف كمان في الَنص ده إن . شفنا في األول إن الخطية بتضلل
مكتوب . ١١: ٣بصوا على ميخا . بنعيش وكأن اهللا مش هايدين. ص وهاتالقي الخطية خادعةُبص في النَ . مش هايديننا

ِة،َوَكَهَنُتَها ُيَعلُموَن ِباُألْجَرِة، َوَأْنِبَيا .ُرَؤَساُؤَها َيْقُضوَن ِبالرْشَوةِ  ." "ُرَؤَساُؤَها َيْقُضوَن ِبالرْشَوةِ  "عن الرؤساء،  ُؤَها َيْعِرُفوَن ِباْلِفض" 
َأَلْيَس «: َوُهْم َيَتَوكُلوَن َعَلى الرب َقاِئِلينَ . "وفي وسط كل ده، ودول المفروض ناس اتمسحوا عشان يقوموا بمهماتهم بأمانة

 ِفي َوَسِطَنا؟ َال َيْأِتي َعَلْيَنا َشر بإنهم  ٢ما بولس بيقول لنا في رومية زي . مش هايحصل لنا حاجة. الرب بيحبنا .»!الر
  . بيستهينوا بغنى لطف اهللا
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، هو إنه لما هايتم ٢من الحاجات اللي الزم ناخد بالنا منها في ِسفر ميخا، هي إن قضاء اهللا، رقم واحد، هايتم، لكن رقم 
وأنا أعتقد إن . الم ده في ميخاأمثلة على الك ٥أو  ٤فيه . ٢تعالوا نشوف ميخا " تقصد إيه؟"تقول لي، . دقيق جًداهايبقى 

  . ميخا كان عمال يكرر الفكرة عشان ناخد بالنا منها كويس

اِنِعيَن الشر َعَلى َمَضاِجِعِهمْ ١"، ١: ٢مكتوب في ميخا  قبل حتى ما يصحوا من النوم بيبقى " !َوْيٌل ِلْلُمْفَتِكِريَن ِباْلُبْطِل، َوالص
َباِح َيْفَعُلوَنُه َألنُه ِفي  "مكتوب، . على سرايرهم بيخططوا للشر، وقبل ما يطلع النهار، تجربة، فبيقعوا فيهاقدامهم  ِفي ُنوِر الص

َفِإنُهْم َيْشَتُهوَن اْلُحُقوَل َوَيْغَتِصُبوَنَها، َواْلُبُيوَت ٢"فإيه اللي بيحصل؟ . بكده وبيفتخروا بيخططوا للشريعني ." ُقْدَرِة َيِدِهمْ 
  " .َوَيْأُخُذوَنَها، َوَيْظِلُموَن الرُجَل َوَبْيَتُه َواِإلْنَساَن َوِميَراَثهُ 

مابتخلصش هنا، ألن الرب بيرد  بس الحكاية. بياخدوا للبيت، ٣، ورقم وبيفتخروا، بيخططوا. حاجات ٣فاحنا بنالقيهم بيعملوا 
هَأَنَذا «" :خلوا بالكو، مش هم كانوا بيخططوا؟ الرب بيقول" :الرب ِلذِلَك هَكَذا َقاَل ٣"اسمعوا الرب بيقول إيه، . ٣في عدد 

َوَال َتْسُلُكوَن ِبالتَشاُمِخ : "مش هم كانوا بيفتخروا؟ بصوا الرب قال لهم إيه" َأْفَتِكُر َعَلى هِذِه اْلَعِشيَرِة ِبَشّر َال ُتِزيُلوَن ِمْنُه َأْعَناَقُكْم،
. َبَدَل َنِصيِب َشْعِبي. َخِرْبَنا َخَراًبا: ِفي ذِلَك اْلَيْوِم ُيْنَطُق َعَلْيُكْم ِبَهْجٍو َوُيْرَثى ِبَمْرثَاٍة، َوُيَقالُ «٤: "٤ي عدد وف" .َألنُه َزَماٌن َرِديءٌ 

ِلْلُمْرَتد َيْقِسُم  : "هيوأخدوهم، بصوا الرب عمل إخليكو فاكرين، كانوا بيشتهوا بيوت، واشتهوا الحقول، " َكْيَف َيْنِزُعُه َعني؟
  " .»ُحُقوَلَنا

عندما يخترُع البشُر "." العقاب عن اختراعِ  الربُ  الخطايا، لن يتباطأَ  البشرُ  عندما يخترعُ "، كده قال Spurgeonسبيرجن 
مش بنشوف الموضوع ده لما ا لألسف احنلكن . دينونة اهللا دقيقة وحاسمة." الخطايا، لن يتباطَأ الرُب عن اختراِع العقاب

  . قوة الخطية بتخلينا ننسى، وأنا كمان الزم أفتكر، إن أحكام اهللا دقيقة وحاسمة. بننسى. نكون وسط الخطية

ورومية ." َيِديُن َسَراِئَر الناسِ "اللي بتقول إن اهللا  ١٦: ٢آيات زي رومية . اكتبوها معايا. فيه آيات في الكتاب المقدس بننساها
َالُبد َأنَنا َجِميًعا ُنْظَهُر َأَماَم ُكْرِسي "، ١٠: ٥أو كورنثوس التانية " .ُكل َواِحٍد ِمنا َسُيْعِطي َعْن َنْفِسِه ِحَساًباِ هللاِ "، ١٢: ١٤

أخوة، يا أخوات، خلوا بالكو، اهللا هايدين كل يا " .اْلَمِسيِح، ِلَيَناَل ُكل َواِحٍد َما َكاَن ِباْلَجَسِد ِبَحَسِب َما َصَنَع، َخْيًرا َكاَن َأْم َشرا
راجل وكل ست، وهاييجي يوم هانقف فيه أمام اهللا ويا إما نكون في المسيح أو مش فيه، وفي اليوم ده هانقول وهانشوف إن 

  . أحكامه دقيقة وحق.  دقيقة وحاسمةأحكام اهللا

بنشوف . ةوالخطية مخادع، بتضللناالخطية قلنا إن " !َيْأِتي َعَلْيَنا َشر  َأَلْيَس الرب ِفي َوَسِطَنا؟ الَ "الخطية بتخدعنا وتقول، 
على بصوا . فيه مواقع مختلفة في ِسفر ميخا بتقول المعنى دهمرة تاني، . خلوا بالكو. الخطية مدمرة. الخطية مدمرةكمان إن 

. ١٢احنا بنطلب الدمار على حياتنا لما نرتكب الخطية، وده واضح في عدد . ، هاتالقوا إن الخطية مدمرة١٢: ٣ميخا 
واحنا عارفين إن هو ده فعًال اللي " .ِلذِلَك ِبَسَبِبُكْم تُْفَلُح ِصْهَيْوُن َكَحْقل، َوَتِصيُر ُأوُرَشِليُم ِخَرًبا، َوَجَبُل اْلَبْيِت َشَواِمَخ َوْعرٍ "
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جه جيش من بابل وحاصر أورشليم . قبل الميالد ٥٨٦قبل الميالد حصل سنة  ٧٠٠اللي ميخا قاله في حوالي سنة . حصل
وكان فيه ضرب . قبل الميالد آالف اإلسرائيليين اتقتلوا ٥٨٦اخدوهم أسرى، وفي اليوم ده سنة . وهدم األسوار، ودمر البلد

جبل الرب اتساوى وفعًال . اتهد الهيكلو . اتهدت األسوار. أخدوا أطفال كتير للسبي في بالد غريبة. ب لستات كتيرواغتصا
  . باألرض زي الحقل

." ِلذِلَك ِبَسَبِبُكمْ "، مش ألن جيش بابل كان قوي، لكن ١٢في عدد  ليه حصل كده؟ النبي بيقولنا اإلجابةليه؟ : والسؤال هو
ماكانتش قوة أعداءهم هي سبب . هم السبب مش قوة األشوريين، ماكانش قوة البابليين، لكن خطيتهم. بسبب خطاياكم

مرة تاني باقول لكو، مش عايزين . وهو ده نفسه اللي بيدمر حياتنا. ابت عليهم الدمارهي اللي جدمارهم، لكن قوة خطيتهم 
احنا استبدلنا الخير لكن الزم نشوف الحقيقة دي فينا احنا،  ش،حِ نطلع من ِسفر ميخا بنقول إن شعب إسرائيل هو اللي كان وِ 

  . إننا بنتغافل عن قداسة وعدل وقضاء اهللا. وٕاننا مخدوعين. بنحب اللي عايزينه، مش اللي اهللا قال عليه احنا اللي بالشر،

من غير  احنا. بنعمل نفس الموضوعفلما احنا بنعمل خطية، لنفسه الدمار، بيها اللي شعب إسرائيل جاب وبنفس الطريقة 
يتكلم، هانالقي كالم مالوش نهاية عن ولو حبينا ندي الفرصة لكل واحد هنا . بنبقى كده، وده اللي بنجيبه على نفسناالمسيح، 

 الدمار اللي عملته الخطية فيعن عايز أحكي لك "كل واحد هايقول لي، . الدمار اللي عملته الخطية في حياة كل واحد فينا
عايزين نتأمل في الكالم ده، ونشوف ازاي بنعمل . أقول لكو نعمل إيهعايز . ي، عن الخراب، عن العار، عن الفوضىحيات

  . خطية، لكن مانقفش لغاية هنا

أيوة الزم نشوف الحاجات اللي قالها لنا ميخا، أيوة هانشوف العار، ونشوف الذنب، ونشوف الدينونة، ونشوف أحكام اهللا، 
ماتنسوش اللي . الخالص اللي في شخص وعمل يسوع المسيحونشوف الخداع، لكن في النهاية كمان الزم نشوف والفوضى، 

شفناه في ِسفر الجامعة، كل السعي الباطل، وكل الحاجات اللي بيقدمها العالم، اللي مش بتشبع، وفي اآلخر بتجلب على 
وفي ِسفر ميخا، واللي بنشوفها في األنبياء الصغار، هو إن في الجامعة، كمان لكن من األمور اللي شفناها . حياتنا الدمار

شفنا إن كل األمور دي، بنعمة الرب، مش المقصود منها إنها تخلينا نفكر في . الفوضى، والعار، والذنب، مش هم النهاية
  . لكن الغرض منها إنها تقودنا لإلنجيل وللمسيحنفسنا، 

فلوس تكتر، مش لمش إن اوفي ِسفر ميخا كمان، إن حل مشكلة الخطية كله  لكتاب المقدساي فها فمن الحاجات اللي بنشو 
حل مشكلة الخطية مش ممكن . إن التعليم يبقى أحسن، مش إننا نبذل مجهود أكبر، وأكيد مش إن الحكومات تبقى أحسن

احنا محتاجين اإلنجيل، احنا محتاجين . الحقيقة إننا محتاجين كلمة تانية. يكون في العالم، مش ممكن ييجي من الواعظ
المسيح . وهو ده بالظبط اللي بنشوفه في يسوع المسيح. ييجي ينجينا من آثار الخطية المدمرة، احنا محتاجين المسيا يسوع
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نا العقاب، أخد كل ده على نفسه، ننا الذنب، والغضب، أخد عننا العار، أخد عنهو اللي جه، وأخد عننا خطايانا، أخد ع
  . ه، لكن كمان قام من الموت منتصر على كل دهومش بس مات عشان كل د. وماتاح الصليب، ور 

  . إًذا المسيح انتصر على الخطية، والموت، والقبر والجحيم

وبنالقي الوعد ده واضح جًدا في . ُملك راعينالكن كمان بنشوف في الِسفر . آثار الخطية المدمرةشفنا يا أخوة في ِسفر ميخا، 
لخطية آثار اباقي الوقت بتاعنا ُملك راعينا، ألننا مش عايزين نقف عند مرحلة  وعايزين نشوف في. ٥أصحاح ميخا 

  . نالقي ميخا بيوجهنا للمسيحب ٥المدمرة، لكن في أصحاح 

 .وَن َقاِضَي ِإْسَراِئيَل ِبَقِضيٍب َعَلى َخدهِ َيْضِربُ . َقْد َأَقاَم َعَلْيَنا ِمْتَرَسةً . َاآلَن َتَتَجيِشيَن َيا ِبْنَت اْلُجُيوشِ ١"، ١مكتوب في عدد 
 َأما َأْنِت َيا َبْيَت َلْحِمَ◌ َأْفَراَتَة، َوَأْنِت َصِغيَرٌة َأْن َتُكوِني َبْيَن ُأُلوِف َيُهوَذا، َفِمْنِك َيْخُرُج ِلي«٢ )بمعنى إن الدينونة جاية عليهم(

." ْم ِإَلى ِحيَنَما َتُكوُن َقْد َوَلَدْت َواِلَدةٌ ِلذِلَك ُيَسلُمهُ ٣. »الِذي َيُكوُن ُمَتَسلًطا َعَلى ِإْسَراِئيَل، َوَمَخاِرُجُه ُمْنُذ اْلَقِديِم، ُمْنُذ َأياِم اَألَزلِ 
َوَيِقُف َوَيْرَعى ٤: "الحظوا الراعي هايعمل إيه." ُثم َتْرجُع َبِقيُة ِإْخَوِتِه ِإَلى َبِني ِإْسَراِئيلَ "، صعبوقت و هاييجي وقت متاعب، 

، ِبَعَظَمِة اْسِم الرب ِإلِهِه، َوَيْثُبُتونَ  بُم ِإَلى َأَقاِصي اَألْرضِ . ِبُقْدَرِة الرُه اآلَن َيَتَعظزي ما شفنا آثار " .َوَيُكوُن هَذا َسَالًما٥. ألَن
  . الخطية، عايزين نشوف ُملك راعينا

رقم واحد، . فكر في خطيتك، لكن خليها تقودك ليسوع. منها ُملك راعينا نصوص كتابية هانشوف ٤نشوف عايز دلوقتي 
مش هانقضي وقت . ٧- ٦: ٤تعالوا نفتح ميخا . خرافه بيحافظ علىالراعي ، في المسيح، خرافه بيحافظ علىعندنا راعي 

  . جنب مابنشوف دينونة اهللا، بنشوف كمان وعد اهللا. كبير، لكن تعالوا نفتح الَنص ده، اللي بيورينا وعد اهللا

، َأْجَمُع الظاِلَعَة،) يقصد عند مجيء المسيا، مش في المستقبل البعيد(ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، "مكتوب،  بيعني العرجاء( َيُقوُل الر( 
 ِتي َأْضَرْرُت ِبَها  َوَأُضمَعَلْيِهْم ِفي َجَبِل ِصْهَيْوَن ِمنَ ٧اْلَمْطُروَدَة، َوال بًة، َوَيْمِلُك الرًة َقِويًة، َواْلُمْقَصاَة ُأماِلَعَة َبِقياآلَن َوَأْجَعُل الظ 

  " .ِإَلى اَألَبدِ 

. الخراف، مش هايسيبنا هايحافظ على. نعمته المخلصة ليه؟ بسبب. الوعد اللي قدامنا هنا من الراعي إنه مش هايسيبنا
، وهانشوفها بعد ٤، ومرتين في أصحاح ٢؛ مرة في أصحاح مرات ٥الكلمة دي مستخدمة " ؟َبِقيةً  "خدتوا بالكو من كلمة 

  . مرات في ِسفر ميخا ٥مستخدَمة " بقية"كلمة . ٧شوية في أصحاح 

أنا هاحكم عليكو وهاخلي "وقال لهم،  اهللا أدان إسرائيل. الرب هايدين إسرائيلإيه هي البقية؟ هل احنا البقية؟ إيه هي البقية؟ 
قبل الميالد لما البابليين جم وهدوا الهيكل وهدوا األسوار،  ٥٨٦وهو ده اللي حصل سنة ." أمة أجنبية تيجي وتخرب البلد

أنا هاخلي ناس "بس الرب قال، . كنا هانقول إن دي نهاية إسرائيلبصينا من وجهة نظر بشرية ولو . وسبوا شعب الرب
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اتعرفوا من كده إن وه. هم صحيح هايروحوا السبي بس هاحافظ عليهم، مش كلهم، لكن هاحافظ على البعض منهم." باقيين
. ي أنا عاقبتهم، هافديهم، أل، ده الرب بيقول إن اللأمناءمش معنى كده إن شوية من اللي راحوا السبي كانوا . لسة فيه رحمة

  . وده اللي حصل معانا احنا كمان. من رحمة الرب إن هايبقى فيه ناس هايحافظ عليهم

حتى لما كنت طفل، كنت عايش في . باشوف إني زي شعب إسرائيل. لما أفكر في نفسي. خلصنا من نعمة ورحمة الرب إنه
ماكنتش قادر أروح . ماكنتش قادر أرفع نفسي. اللي أمام الرب" جاءالعر " باعتبر نفسي، أنا ٦: ٤أنا كنت في ميخا  . الخطية

رجعني من البلد الغريبة، . لكن الرب هو اللي جالي، ومن نعمته ورحمته، إنه في المسيح، جالي ورجعني من السبي. للرب
  . جابني من رحمته ونعمته وقوته، لبيت اآلب، وكل ده من عمل النعمة

ده هايبقى راجل أمين، أنا قررت  Bartبارت "هل ممكن يكون اهللا َبص علي وقال، . مفيش سبب تاني. كل شيء بالنعمة
أنا هاعرف أستخدم الراجل ده، عشان كده هاخلصه، "هل ممكن يكون الرب قال، . بس بصراحة، أنا ماكنتش أمين" أخلصه

  ." ألنه هايبقى مفيد، وفيه ناس تانيين مالهمش الزمة

قول و شجع ات: "بتقول ليقبل ما أوعظ بكام ساعة بتجي لي رسالة على الموبايل  عادةً . كل مرة باوعظ بافتكر حاجة مهمة
كويس برضو إن ." نساش إن الرب في العهد القديم استخدم حمار يقول كلمته، فتشجع يا أخي واوعظتكلمة اهللا، بس ما

. ألنه شاف أمانتي، أو إنه كان محتاجنيكويس إني أفتكر إن الرب مش محتاجني، وٕان الرب ماخلصنيش . الواحد يفتكر
  . رحمته ونعمتهحاجة غير ش عشان خلصنيماالرب 

هل سألت نفسك السؤال ده  "وغيري أل؟الرب خلصني ليه؟ اشمعنى أنا أخدت رحمة من اهللا "والزم تسأل نفسك السؤال ده، 
ولما نجاوب على السؤال ده، ماحدش يجرؤ يالقي أي سبب خارج . هل ألني أذكى من غيري؟ أل طبًعاقبل كده، ليه؟ 

ولما . مش هانالقي غير أسباب دينونتنا، أسباب تخلي اهللا يحكم علينا بالجحيم لألبد. ةمفيش أي أسباب تاني. ونعمته المسيح
ازاي . مجًدا للرب. لرحمته، ولنعمته اللي في المسيح، هللا، مفروض نبص جوانا، لكن نبص لفوقالسؤال ده مش  نسأل

  . الرب حافظ على خرافه. مانمجدش الرب اللي بنعمته ورحمته، بدل ما يرمينا كلنا في الجحيم، خلصنا

َمْن ُهَو ١٨. "٢٠لـ  ١٨، في اآلخر خالص، أعداد ٧ميخا  فتعالوا نشو . الراعي غفر لخرافه. غفر لخرافه الراعيحاجة تانية، 
َيُعوُد َيْرَحُمَنا، َيُدوُس ١٩. َال َيْحَفُظ ِإَلى اَألَبِد َغَضَبُه، َفِإنُه ُيَسر ِبالرْأَفةِ ! ِإلٌه ِمْثُلَك َغاِفٌر اِإلْثَم َوَصاِفٌح َعِن الذْنِب ِلَبِقيِة ِميَراِثهِ 

َتْصَنُع اَألَماَنَة ِلَيْعُقوَب َوالرْأَفَة ِإلْبَراِهيَم، اللتَْيِن َحَلْفَت آلَباِئَنا ُمْنُذ َأياِم ٢٠. آثَاَمَنا، َوُتْطَرُح ِفي َأْعَماِق اْلَبْحِر َجِميُع َخَطاَياُهمْ 
  " .اْلِقَدمِ 
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هارة حاسس بإحباط نتيجة هل فيه حد جاي الن. ي حد واقع تحت ضغط الخطيةالَنص ده من أكتر النصوص المشجعة أل
فكأن اهللا أخد كل ده وعاري وذنبي، وأحطها أمام اهللا، وبحسب اآليات دي، الخطية اللي في حياته؟ وأنا بافكر في خطيتي، 

إنه أخدها ورماها في البحر، وغطست في قاع حجر، وعمل فيها اللي قاله على فرعون وجنوده في ِسفر الخروج،  وربطه في
  . البحر

أن  للَمدِ  الضحلة فيمكنُ  ، ليس في األماكنِ البحرِ  قد ألقَيت في أعماقِ  خطايانا كلُ : "قال إيه Spurgeonاسمعوا سبيرجن 
  . هللويا. وقعوا في أعماق البحر زي الحجر. كله راح." ها، بل قد ُألقَيت في أعماِق البحرأو يجرفَ ها ثانيًة، يخرجَ 

ليه؟ . مفيش علينا دينونة. لكن يحق لنا نفرح يا أخوة، إننا مش تحت الدينونة. هل الخطية مدمرة؟ أيوةازاي الواحد مايفرحش؟ 
أخدناه هو نعمة الرب،  الزم نعرف إن السبب الوحيد للتغيير والغفران اللي. لكن بسبب محبته الثابتة. هل بسبب صالحنا؟ أل

  . يسوع دفع تمن كل شيء. عشان كده مجدوا الرب يا أخوة إن مفيش وال جرام دينونة عليك لو انت في المسيح

- ١٠: ٥تعالوا نقرا مع بعض ميخا . الراعي بيطهر شعبه. الراعي بيطهر شعبهوثالثًا، . الراعي غفر لنا. الراعي حافظ علينا
الرب هايعمل إيه لخرافه؟ . عايزين نشوف عمل اهللا. حظوا حاجة، بصوا على الرب هايعمل إيهبنقرا عايزكو تالواحنا . ١١

، َأني َأْقَطُع َخْيَلَك ِمْن َوَسِطَك، َوُأِبيُد َمْرَكَباِتكَ " بُحُصوِنكَ ١١. َوَيُكوُن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، َيُقوُل الر َوَأْقَطُع ُمُدَن َأْرِضَك، َوَأْهِدُم ُكل .
َوَأْقَطُع َتَماِثيَلَك اْلَمْنُحوَتَة َوَأْنَصاَبَك ِمْن َوَسِطَك، َفَال َتْسُجُد ِلَعَمِل َيَدْيَك ِفي ١٣. َوَأْقَطُع السْحَر ِمْن َيِدَك، َوَال َيُكوُن َلَك َعاِئُفونَ ١٢

  " .َواِرَيَك ِمْن َوَسِطَك َوُأِبيُد ُمُدَنكَ َوَأْقَلُع سَ ١٤. َما َبْعدُ 

. وده شيء بيشجعني. بسبب قوة الروحمش هانفضل زي ما احنا ليه؟ . ص ده إننا مش هانفضل زي ما احنانَ بنشوف في ال
: مع بعضتعالوا نقول . هاينفذ المطلوبالرب هو اللي . باتشجع جًدا لما أفكر إن الرب ملتزم بنموي أكتر ما أنا ملتزم بيه

وأخيرا، . وبيطهرنا. وغفر لنا. مجًدا للرب. الراعي حافظ علينا." اْلَمِسيحِ  َيُسوعَ  َيْومِ  ِإَلى ُيَكملُ  َصاِلحاً  َعَمالً  ِفيُكمْ  اْبَتَدأَ  الِذي"
  . الراعي بيحمي خرافه. الراعي بيحمي خرافه

، ِبَعَظَمِة اْسِم الرب ِإلِهِه، َوَيْثُبُتونَ ٤"اللي بيقول،  ٤عدد  ٥قرينا من شوية أصحاح   بُه اآلَن . َوَيِقُف َوَيْرَعى ِبُقْدَرِة الرألَن
طردوا تميخا شاف اليوم اللي فيه إسرائيل، واحنا كمان بالتبعية، مش هاي" .َوَيُكوُن هَذا َسَالًما٥. َيَتَعظُم ِإَلى َأَقاِصي اَألْرضِ 

  " .َوَيُكوُن هَذا َسَالًما٥. ألَنُه اآلَن َيَتَعظُم ِإَلى َأَقاِصي اَألْرضِ "ليه؟ . هاتضرهم مفيش حاجة تاني. تاني

إيه الضمان . احنا مش هانتهزم. قدرته وُملكهليه؟ بسبب إمكانياتنا الهائلة؟ أل، لكن بسبب . نتهزمهاواحنا عارفين إننا مش 
مش هاتهزمنا في العالم؟ إيه الضمان إننا هانوصل؟ إننا مش هانضل؟ إن عندنا إن الخطية اللي عندنا؟ إيه الضمان اللي 

الضمان اللي عندنا هو إن عندنا راعي، بموته وقيامته . أقول لكو إيه الضمانخطية المدمرة مش هاتقضي علينا؟ آثار ال
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اهللا هل تعتقد إن . وهو حي لألبد. أي خروف من قطيعههايفقد ومش يشفع فينا لألبد، بوألنه ارتفع . ارتفع عن يمين اهللا اآلب
  . ُملك الراعي القديرمفيش شيء هايهزمنا بسبب هايرفض صالة من ابنه مدعومة بدمه؟ اآلب 

إنه مش بس الخطية يد كله كمان، بنشوفه في العهد الجدوده اللي بتشتتنا، مع إن الخطية إنه وكمان بنشوف في ِسفر ميخا 
  . الراعي بيجمعنابتشتتنا لكن كمان 

ليه بنستمر : لو كان ده حصل، وٕان الخطية شتتنا بس الراعي جمعنا، فأول سؤال هو. أسئلة ٣واحنا بنختم، عايز أسألكو 
احنا عارفين ليه العالم مستمر في الخطية، ألنهم ماعندهمش حاجة أحسن من بمعنى، ؟ في الخطية واحنا عارفين إنها بتدمر

الرب بنعمته ورحمته فتح عيوننا وشفنا طبيعة وأعماق الخطية ومش بس شفنا كده في دمارها على حياتنا، لكن لكن . كده
و احنا عارفين رأي الرب في الخطية بتاخدنا فين، ولفلما نشوف كده، ولما احنا عارفين . في صليب المسيحكمان شفناه 

  ازاي نستمر فيها؟ ازاي تستمر فيها؟ ازاي أستمر أنا فيها؟ ليه مستمرين في الخطية واحنا عارفين إنها بتدمر؟ الخطية، 

على الرسالة بتاعت رد الفعل الطبيعي اللي بنسمعه ؟ نانر الذاتي مع إن دم يسوع بيكفر عالبِ ليه بنستمر في السؤال التاني، 
أنا . شر كبير، بس أنا مش وحش كدهأنا عارف إن فيه شر كتير، وأنا عارف إن الناس دول عملوا "إن واحد يقول، النهاردة، 

  . ب إسرائيلعكانوا بيعملوها في شالحاجات الشريرة اللي مش باعمل 

ألَنَنا ُكنا َنْحُن َأْيًضا َقْبًال َأْغِبَياَء، َغْيَر َطاِئِعيَن، ٣"، ٣لتيطس أصحاح تقييمك لنفسك على من  أحول عينيك لكن عايز
لوثر  عشان كده" .َن َبْعُضَنا َبْعًضاَضاليَن، ُمْسَتْعَبِديَن ِلَشَهَواٍت َوَلذاٍت ُمْخَتِلَفٍة، َعاِئِشيَن ِفي اْلُخْبِث َواْلَحَسِد، َمْمُقوِتيَن، ُمْبِغِضي

Luther  ،وأنا أعتقد إني كابن هللا، لو  .حس بتُقل خطيتك، حس بعمق خطيتك "ا، واجعل خطاياك قوية،ُكْن خاطئً "قال
ولما .  فكرت في خطيتي، لو كلنا فكرنا في خطايانا، أكيد ده هايقودنا إننا نشوف عمق خطيتنا وكمان نشوف مجد مخلصنا

لكن  في حياتنا ليه عالقة بأي شيء فيناتمتع بيه نبنقول إن الخير اللي نشوف مجد مخلصنا، أعتقد إننا مش ممكن نجرؤ 
  . إننا نفضل نمجد الرب اللي مات عشان خطايانار الذاتي لكن وٕان ده مش هايقودنا للبِ . ه من عند الربكل د

والراعي بتاعك بيحميك؟ كتير ما بنفكر في  ليه تستمر في الخوف؟ ليه بنستمر في الخوفالسؤال التالت، واحنا بنختم، 
لكن عايزك تشيل . الراعي على هيئة صورة كتب األطفال اللي بيبقى فيها الراعي البس أبيض وقاعد في مراعي خضرا

مة د، عن حياة وخ١٠لما يسوع اتكلم عن الراعي في يوحنا . ودبفاكرين داود حارب إيه؟ حارب أسد . الصورة دي من راسك
فلو كانت رعاية الخراف موضوع صعب وفيه دم وحرب، ليه، واحنا ." الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف: "قال الراعي،

  عارفين عدم كفاءتنا وضعفنا من غير المسيح، ليه بنحارب الخطية من غير المسيح؟ 
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ازاي غيرها، تجربة  ١٠٠هانواجه تجربة، وبعدين . التجربةإننا هانواجه عشان كده لما نصحى كل يوم الصبح بنبقى عارفين 
احنا عندنا راعي صالح بذل . الحماية، ونصرته، وقوته على الخطيةنبدأ حتى اليوم من غير ما نطلب من الراعي العظيم 

  . يا ريت األسبوع ده تتعلق بيه، وتعبر له عن اعتمادك عليه بالكاملبنعمة الرب، . نفسه عن الخراف

  


