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 عودة للجدول مقدمة لألنبياء

 
ِاإلنجيلِالخامسِأوِإنجيلِالخالص.بِسفرِإشعياءِيِإشعياءِبالنبيِاإلنجيليِودعاِالبعضُدعِ  .1
ِمنهِكثيرًاِآياتِصريحةِوتلميحاتِكثيرة.قتبسِإالعهدِالجديدِ .2
بهههِنبههعاتِعههالِالمههيالدِمههالِعههسياءِوأنِالمسههياِمههالِنسههلِيسههمِيالمتههالِياههيرِانِالمسههياِمههالِنسههلِداودِإ اِ .3

كانههاِاإلشههايةِلُملههيِالمسههيانِوأنهههِمههالِنسههلِيسههمِإ اِكانههاِاإلشههايةِلتعاحههمِالمسههيا ِوأنِالمسههياِممسههع ِ
ِاِونبعاتِعالِالرو ِالقدسِومجدِاايامِااخيرة.المِالمسياجلناِولهروبهِإلمِمصرِوا

ملههعوِوتستاهههدِأيههامِمنسههمِالملههيِجههدعع ِأنهههِجههد ِإ ِقهها ِأنهههِيأ ِ 4ِِسههنةِ ههمِأيههام06ِِظههلِيتنبههدِلمههدةِ .4
ِ .31:11 .ِوالحقيقةِأنِمنسمِقتلهِانِإشعياءِوبخهِعلمِأعمالهنِوكانِ ليِبدنِنارهِبمناايِيعب0يص

ِوهساِيتفقِممِماِ مِالسفر.ِجلِحتمِأسماءِأوالدهِلهاِدالالتِنبعية.ِمعنمِاإلسمِأنِ"الرلِيخلص" .5
وعللعاِهساِبدنهِ كهرِإسهمِكهعيرِصهراحة3ِِأو2ِِقا ِبعضِالدايسيالِأنِكاتبِالسفرِليسِشخصِواحدِجلِ .0

عهالِاإلصهحاحاتِااولهمِونهردِعلهمِِقبلِأنِيعلدِكعير.ِوإلختال ِأسلعلِالمتابةِ همِاإلصهحاحاتِااخيهرة
ِهسا:
يِ ههمِأيههامِيربعههامِاسههمِيعشههياِالملههيِوأنهههِسههيهدمِالمههساباِالعونيههةِوكههانِ لههيِقبههلِوالدةِيعشههياِ كههرِنبهه -أ

ِ .2:13مل1سنةِي366ِبحعالمِ
ِسنة.06ِإختال ِااسلعلِياجمِانِإشعياءِظلِيكتبِلمدةِ -ل
ِالِاليهعدِوالِالنسخةِالسبعينيةِقالعاِجهسا. -ت
الِإسههمهمِإشههعياءنِوهههساِيدِت ههنِبههدنِكههلِالمُِكههلِإقتباسههاتِالعهههدِالجديههدِمنسههعبةِإلشههعياءِلمههنهمِيههردِو -ث

ِعجيب.
أظههرِدانيهها ِلمهعيرِالملههيِنبههعةِإشهعياءِعنهههِنِوأنهههِسهيبنيِالهيكههلِ تعجههبِكهعيرِأنِأنبيههاءِاليهههعدِ -ج

يعر عنِاسمهِوخطتهِالحربيةِالتهمِأسهقبِجههاِباجهلِقبهلِأنِيعلهدِبعاهراتِالسهنيال.ِوأمهرِجبنهاءِالهيكهلِ
مرنهيِأنِأجنهيِالهيكهل"...ِ ههلِينخهدشِكهعيرِبمثهلِههسهِالخدعهةِ"ِالهرلِأ وععدةِاليهعدِوقا ِكهعير

ِوأنِهناوِمالِكتبِالنبعاتِوِكتبهاِبعدِسقعطِباجل.
ِإصحا .00ِإصحاحاتِالسفرِ .1
هناوِتعبيرِماهعيِعالِإشعياءِترددِكثيرًاِوهعِ"البقية"ِِ"ويكعنِ مِ ليِاليعمِأنِبقيهةِإسهراليلِوالنهاجيالِمهالِ .8

ِ .22:16وتنِكانِشعبيِياِإسراليلِكرملِالبحرِترجمِبقيةِمنه"ِيِ ِ+ِ"انه26:16جياِيعقعل..."ِي
 .ِوالمعنمِأنهِ همِأيهامِالسهيدِالمسهياِلهمِيه مالِبههِمعوهمِاليههعدِلمهال22:2ِولقدِإقتبسِجعلسِهساِالتعبيرِييوِِِ

لمجه ِقلةِآمناِههمِالبقيهة.ِو همِاايهامِااخيهرةِهنهاوِبقيهةِسهت مالِويكهعنِههساِعالمهةِعلهمِنهايهةِالعهالمِواِهناو
ِالثانيِللمسيا.
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 النبوات
ِالنبيِليسِهد هِ قبِإظهايِخطاياِالناسنِجلِهعِيوهرهاِليوهرِماِوصلاِإليههِالباهريةِمهالِ سهادِييههعدِوأمهم 

إلهمِمخلهصِ"انِِالعهالمِحتيهاجِكهلإِ.ِوانِاإلنسانِ اهلِ همِأنِيخلهصِنفسههِمهالِالخطيهةِومهالِالمهعتنِِظههر
نبيههههاءِياههههيرواِلهههههساِالمخلههههصِ" ههههانِشهههههادةِيسههههعشِهههههيِيو ِالنبههههعة"ِ ..ِواا12:3الجميههههمِااوههههعاِو سههههدوا..."ِييو

ِ .16:12ييؤ
ِ لما ا:ِ-لسليِتنبدِاانبياءِجنبعاتِكثيرةِحدِااممِ

ِ ِليسِحدِااممِجلِهعِحدِخطاياهم.ِجلِنسممِ"مبايوِشعبمِمصر". .1
ترمه ِللاهيطانِِأصبحااهمِ ِحدِالايطانِالس ِهعِإلهِهسهِااممِيأووانهمِوعباداتهم .ِوهسهِااممِبخطاي .2

ِبدعماله.
َُيُ   ِإيمياءِالنبمِ"نسانِنفسهِكماِقايخلصِااِنأستحالةِإ .3 ََ يُر َُ ْليَدُ  َووِّ الِنرِّ ِِّ يُّ   :13ِايِي"َِهْل ُيَغي ُِّر اْلُكوشِّ

 سعدحيلِعلمِالمعشمِتغيرِلعنِجلدهِااكماِيستِيعنمِأنِيستحيلِأنِيخلصِاانسانِنفسهوهساِ 23ِ
 وتحتياجِالملِلمخلص.ِيهعدًاِوأممِنِريةِكلهاإظهايِ سادِالبا .4

 إذًا هدف األنبياء يتلخص فى : الشعب والعالم فى فساد... لكن الرسيح آٍت ليخلص
 
 َمياإ
وتلههمِكههلِشههجرةِخزههراءِوانههاِِنطلقههاِإلههمِكههلِجبههلِعهها ِ إسههراليلِإ"هههلِيأيههاِمههاِ علههاِالعاصههيةِ ِ 11-0:3ي

ِِ"....ِهناو
لمههعتِنِولمههالِالنبههمِالِيقههدمِوصههفاِللحالههةِالمعجههعدةِنِجههلِهههعِيوهههرِالاههرِهههسهِأعمهها ِإسههراليلِوهههمِتسههتحقِا

المعجعدِويقدمِالحلِ مِشخصِمخلصِسع ِيدتمِ البارِعج واِعهالِالحهلِوأنِيتخلصهعاِمهالِالخطيهةِوالمهعتِ
:-ِ

 جههد...ِأعطهههيكمِيعهههاةِوقههمِوزهههبيِبكههمِانهههيِيؤو ِيقههع ِالهههرلِالِأحقههدِإلهههمِااأ"الِ 18ِِ-3ِِ:12يإي
ععنممِبالمعر ةِوالفهم...ِالِيقعلعنِبعدِتاجعتِعهدِالرلِوالِيخطرِعلمِبا ...ِ يِ لهيِحسبِقلبيِ يِر
ِمم"ويشليمِكرسيِالرلِويجتممِاليهاِكلِااأال مانِيسمعنِ

 ِناِكخرو ِداجالِيساقِإلمِالسبا..."...ِوأِ"ماِلحبيبتيِ يِجيتيِقدِعملاِ والمِ 12-15:11ي
 ِهههاِيتعجههبِويصههفرِبسههببِكههلِحههرباتها...ِهههع اِيصههعدِ"تصههيرِأدومِعجبههًاِكههلِمههايِجِ 12-11:42ي

ِكدسدِمالِكبرياءِااليدنِإلمِمرعمِدالم"
ِ

ِ
يال  حَز

ِحدِاامم.ِ 32-25يِحدِيهع اِوتسراليل.ِومالِصِ 24ِ–1ِمالِصِي
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 ِهههمِنبههعة48ِ-46ي ِيقههيمِالعوههامِاليابسههة .ِواإلصههحاحاتِي31ِي ِيقههيمِيعههاةِلاههعبه ِوص34ِص 
ِيم  .ِبدسلعلِالمسياِعالِكنيسة

ِ
 هوشع

"لسههتمِشههعبمِوأنههاِالِأكههعنِلمههم...ِأنههاِأعطيتهههاِالقمههاِوالمسههطاي...ِأيجههمِوآخههسِقمحههمِ ههمِِ 13-8:2+2:1ِِي
 حينه...ِوأبطلِكلِأ راحها..."

 :ِلمالِهناوِأخبايِمع يةِعالِخالصِالمسيا-ِ
 يِوههعِيقهع ِناِشهعبأقع ِللععميِأ"لمننمِهدنساِأتملقها...ِوأالطفهاِوأعطيهاِكرومها...ِِوِ 23-14:2ي

ِلهي"إناِأ
 الجه ءِااو ِالسهاجقِمهالِِ"انمِا رايمِكااسد...ِ هانمِأ تهرسِوأمزهيِوآخهسِوالِمنقهس..."ِ 3:0-13:5ي

"هلهمِنرجهمِإلهمِالهرلِالنههِههعِاآلياتِقدِنتصعيِبعدهِأنِنر ِإنتقاماِيهيباِمالِ ِ...ِلمالِتجدِالعكهسِ
ليعمِالثالثِيقيمناِ نحياِأمامهه...ِيهدتيِإلينهاِكمطهرِِا ترسِ يافيناِحرلِ يجبرنا.ِيحييناِبعدِيعميالِ يِا

ِخرِيسقيِااليض."دمت
ِ

 يوئيل
ِومِطلبِبالتعبةنِوم...ِ 11:2يتهديدِبزرباتِبسببِالخطاياِحتمِِ 32:2-1:1ي

 ِرحهيِانِالهرلِيعوهمِعملهه...ِالهرلِيعطهيكمِتجتهجهيِِوإ" يغايِالرلِايحه...ِالِتخا يِأيتههاِاايض 
 خر...ِأسكبِيوحيِعلمِكلِبار"دالمطرِالمبكرِوالمت

ِ
 عاموس

ِولمالِنسممِبعدِ ليِِِشعبي..."ِم"بالسيفِيمعتِكلِخاطئِ 16:2ي
 يِ ليِاليعمِأقيمِمولةِداودِالساقطة..." 2ِِ:11ِي "ِ

ِ
 ميخا
ِ-...ِِِِِولمالِنععدِونسممِعالِالخالصِالمنتورِ:ِتهديداتِليهع ا3ِص-1ص

 لِيكههعنِواجتههًاِ ههيِيأسِالجبهها ..."ِ"مههالِهههعِإلهههِمثلههيِ"ويكههعنِ ههيِآخههرِاايههامِأنِجبههلِجيههاِالههِرِ 1:4ي
ِوا رِاإلوم...ِتطر ِ مِأعماقِالبحرِجميمِخطاياهم..."ِلسليِ"الِتامتمِجم..."

 ناحوم
 اآلنِأكسرِنيرهِعنيِوأقطمِيبطي...ِهع اِ...ِ"الرلِصانمِهالكًاِتامًاِياعداءِشعبه ِِ 2:1ن13ن15ي

ِأعيادوِياِيهع ا"علمِالجبا ِقدماِمبارِبالسالم...ِعيد ِ
ِ
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 حبقوق 
 ممِأنهِالِي هرِالتيال...ِ انمِأجتهجِبالرلِوأ ر ِبالهِخالصي..."ِ 12-11:3ي "ِ
 صفنيا
 ترنممِياِإجنةِصهيعن...ِقدِن شِالرلِااقزيةِعليي...ِأاا ِعدوو..."ِ 26-14:3ي"ِ

ِ
 حجُّ
 لِاامم...ِويدتمِماتهمِ"الِتخا عاِانهِهكساِقا ِيلِالجنعد.ِهمِمرةِبعدِقليلِوأال  ِكِِ 2-1ن0:2ي

ِكلِاامم...ِ مِهساِالمكانِأعطمِالسالم"
ِ

 مالخُّ
ِ"لقدِأتعبتمِالرلِبكالمكم"ِ 1:3-11:2ي

 "...هدنساِأيسلِمالكيِ يهي ِالطريقِأماممِويدتمِبغتةِإلمِهيكلهِالسيدِالس ِتطلبعنه"ِ
 هدنساِأيسلِإليكمِإيلياِالنبمِقبلِمج ِيعمِالرل..."ِ 5:3ي" 

 
 الفكر على إشعياءنُباق هذا إ

ِ
الثهعيِيعهر ِقانيههِوالحمهايِمعلهفِصهاحبه.ِأمهاِِنِ"يبياِجنيالِونادتهمِأماِهمِ عصهعاِعلهمِ ِ 21+15+4–2:1ي

ِإسراليلِ الِيعر .ِشعبيِالِيفهم.ِويلِلألمةِالخاطئة..ِأيديكمِمآلنةِدمًا..ِكيفِصايتِالقريةِاامينةِاانية."
 الههرلِيالمسههيا ِيكههعنِواجتههًاِ ههيِيأسِالجبهها ِ يطبعههعنِِ"ويكههعنِ ههيِآخههرِاايههامِأنِجبههلِجيههاِ 4-2:2ي

ِسيع همِسكمًاِويماحهمِمناجل.."ِي المسياِمليِالسالم .
______________________________ِ

ِ"يجاليِيسقطعنِبالسيف..ِ تئالِوتنع ِأجعاجهاِوهيِ ايوةِتجلسِعلمِاايض."ِ 3ِ:25ِي
 سهميِعلينها.ِإ هيِ لهيِاليهعم..ِلُيهدشِ قهبِِالمسهيا يِجرجلِواحدِيالمنيسة ِ"ِ تمسيِسبمِنساء 4ِ-1:4ي

ومجهدًا..ِإ ِوسهلِالسهيدِقهسيِجنهاتِصههيعنِونقهمِدمِِن شِعاينا.ِ يِ ليِاليعمِيكعنِوصالِالهرلِجههاءًِإ
ِأويشليمِمالِوسطهاِجرو ِالقزاءِوبرو ِاإلحراق."

______________________________ِ
ِمِالزيقِوتلمِالوالمِهمِمطرودون.""وينورونِإلمِاايضِوت اِشدةِوظلمةِقتاِ 22:8ِي

 ولمالِالِيكعنِظالمِللتمِعليهاِحهيق..ِيكهرمِيال مهان ِااخيهرِطريهقِالبحهرِعبهرِاايدنِجليهلِِ 1:2ي"
ِاامم."

 ِجنًاِوتمعنِالرياسةِعلمِكتفهِوُيدعمِاسمهِعمانعليل.."إ"انهِيعلدِلناِولدِونعطمِِِ 0:2ي
 ِصالِمالِأصعله..ِ يسكالِالسلبِممِالخرو .""ويخرجِقزيبِمالِجسشِيسمِوينباِوِ 0ن1:11ِي
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 هع اِالرلِياكبِعلمِسحابةِسريعةِوقادمِإلمِمصر.."ِِ 1:12ي"ِ
______________________________ِ

ِ"لسليِاسمععاِكالمِالرلِياِيجا ِاله ءِوالةِهساِالاعبِالسيِ يِأويشليم.."ِ 14:28ي
 رِااويههةِكريمههًا.ِأساسههًاِم سسهها.ِمههالِ"هدنههساِأؤسههسِ ههيِصهههيعنِحجههرًاِحجههرِامتحههانِحجههِ 18-10:28ي

ِآمالِالِيهرل..ِوُيمحمِعهدكمِممِالمعت."
______________________________ِ

"علهمِأيضِشهعبيِيطلهمِشههعوِوحسهيِحتهمِ هيِكههلِجيهعتِالفهر ..ِجمههعيِالمدينههةِقهدِتُهرو..ِااكمههةِِ 13:32ي
ِوالبرجِصاياِمغايرِإلمِااجدِمرحًاِلحميرِالعحش."

 يناِيوٌ ِمالِالعالءِ تصيرِالبريةِبستانًا..ِ يسكالِ يِالبريةِالحق..ِويسكالِشهعبيِ هيِ"إلمِأنُِيسكبِعل
 مسكالِالسالم."

  ِالاهعوِوالحسهيِ ههمِالقتها ِ هدهجمِعليههاِوأحرقههاِمعههًانِأوِِأحرسههاِلهياًلِونههايًاِلهيسِلهمِوههيعنِليهاِعلهم
ِ ِ.5ِ–21ِِ:1ِيإرِيتمسيِبحصنمِ يصنمِصلحًاِمعمنِصلحًاِيصنمِمعي"

______________________________ِ
"وأنههاِلههمِتههدععنيِيههاِيعقههعلِحتههمِتتعههبِمههالِأجلههيِيههاِإسههراليل.ِلههمِتحزههرِلههيِشههاةِمحرقتههيِنِِ 24ِ–22:43ي

ِوبسبالحيِلمِتمرمنم..ِلمالِاستخدمتنيِبخطاياوِوأتعبتنيِبدوامي."
 أناِأناِهعِالماحمِ نعبيِاجلِنفسيِوخطاياوِالِأ كرها." 25:43ِي"ِ
 سههكبِأيهاِعبهديِيعقهعل..ِانهيِأسهكبِمهاًءِعلهمِالعطاهانِوسهيعاًلِعلهمِاليابسهة.ِ"الِتخهفِِ 3-2:44ي

ِيوحيِعلمِنسلي."
 قدِمحعتِكغيمِ نعبيِوكسحابةِخطاياو"ِ 22:44ي"ِ

______________________________ِ
ِ"وصايِالصدقِمعدومًا.....ِ رأ ِالرلِوساءِ مِعينيهِأنهِليسِعد ."ِِ 15:52ي

 لنفسههِِِيالمسهيا ِنههِلهيسِإنسهانِوتحيهرِمهالِأنههِلهيسِشهفيمِ خلصهاِ ياعهه" رأ ِيِالهرل ِاِِ 10:52ي
ِوبرهِهعِعزده."

 قعممِاستنيريِانهِقدِجاءِنعيوِومجدِالرلِأشرقِعليي"ِِ 1:06ي"ِ
 انِالرلِمسحنمِاباهرِالمسهاكيال.ِأيسهلنمِاعصهبِمنمسهر ِالقلهب.ِأنهاد ِِ"يو ِالرلِعلمِ ِ 1:01ي

 طالق.ِاناد ِبسنةِالرلِالمقبعلة."للمسبييالِبالعتقِوللمدسعييالِباإل
ِ

َاع الرب:  الرسيح هو ذ
ِ"إستيقومِإستيقومِِإلبسيِقعةِياِ ياشِالرل"ِِ 2:51ي
ِأمامِعيعنِكلِااممِ تر ِكلِأطرا ِاايضِخالصِإلهنا."ِيالتجسد ِ"قدِشمرِالرلِعالِ ياشِقدسهِ 16:52ي
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 الرسيح ل  نفس ووصاف يهو :

ِسراليلِييهعه ....ِأناِااو ِواآلخرِوالِإلهِوير .""هكساِيقع ِالرلِمليِإِ 0:44ي
ههأ"إسههممِلههمِيههاِيعقههعلِوتسههراليلِالههس ِدععتههه.ِأنههاِااو ِِوِ 12:48ي +11:1ِِ+11:1ِِيؤير"ِوقههاينِمههمِنههاِاآلخ 

ِر. المسياِهعِااو ِواآلخِ ِ 13:22
 

 األنبياء َاموا بخدمة الرصالحة بين هللا والناس:
 .ِولقهدِقهامِاانبيهاءِجههسهِالخدمهة.ِ مهها18:5ِكهع2ِأعطانهاِخدمهةِالمصهالحة"ِيإنِ" ِالرسهع ِجهعلسالقهديسِيقهع ِ

ِالصعيةِالتمِقدمهاِإشعياءِهلل.
"انِالرلِسيرحمِيعقعلِويختايِأيزًاِإسراليلِويريحهمِ مِأيحهم.ِ تقترنِجهمِالغرباءِوينزمعنِإلمِِ 1:14ي

ِجياِيعقعل."
رِ ههمِمسهكنمِكهالحرِالصهها مِعلهمِالبقهلِكغههيمِالنهد ِ همِحههرِ"انههِهكهساِقهها ِلهمِالهرلِإنههمِأههدأِوأنوهِ 4:18ي

ِالحصاد.".
"يصههنمِيلِالجنههعدِلجميههمِالاههععلِ ههمِهههساِالجبههلِوليمههةِسههمالال.ِوليمههةِخمههرِعلههمِديد ِسههمالالِِِ 2-0:25ي

ممخههة..ِويمسههاِالسههيدِالههرلِالههدمعشِعههالِكههلِالعجههعهِوينهه شِعههايِشههعبه...ِويقهها ِ ههمِ لههيِاليههعمِهههع اِهههساِإلهنههاِ
ِنتورناه.ِنبتهجِونفر ِبخالصه.ِ"إ خلصنا.ِهساِهعِالرلِنتورناهِإ
قهها ِإلهههي.ِلحيوههةِِنِ"انهههِكههامرأةِمهجههعيةِومه ومههةِالههرو ِدعههاوِالههرل.ِوك وجههةِالصههباِإ اِي لههاِ 8-0:54ي

ِتركتيِوبمراحمِعويمةِسدجمعينِبفيزانِالغزبِحجباِوجهمِعنيِلحوةنِوباحسانِأجديِأيحمي."
ِخادعيِوأولقِأجعابيِخلفيِإختب ِنحعِلحيوةِحتمِيعبرِالغزب""هلمِياِشعبيِأدخلِمِِ 26:20ي
" ههمِ لههيِاليههعمِيعاقههبِالههرلِبسههيفهِالقاسههي...ِلعياوههان...ِونههعاِللمرمههةِالماههتهاة.ِأنههاِالههرلِحايسهههاِِ 5-1:21ي

ِالاهعوِوالحسهيِ همِالقتها ِ هدهجمِأسقيهاِكلِلحوةِلئالِيعقمِجهانِأحرسهاِلهياًلِونههايًاِلهيسِلهمِوهيعنِليهاِعلهمِ 
عليهههاِوأحرقهههاِمعههًانِأوِيتمسههيِبحصههنمِ يصههنمِصههلحًاِمعههمنِصههلحًاِيصههنمِمعههي"ِيِالحههعِالتمههرايِالههس ِيعنههمِ

ِ أوِهعِيعنمِإشتياقِ ِلخالصِالجميمِيهعدًاِوأممِإشتياقِالرلِللصلاِمعنا
مِ"عهه واِعهه واِشههعبمِيقههع ِإلهكههم...ِطيبههعاِقلههبِأويشههليم...ِإومهههاِقههدُِعفههمِعنههه..ِصههعتِصههاي ِ ههِ 3-1:46ي

ِالبرية...ِ يعلالِمجدِالرل.ِكراشِيرعمِقطيعه.ِجسياعهِيجممِالحمالنِو مِحزنهِيحملهاِويقعدِالمرحعات."
ِخطاياو."ِة"قدِمحعتِكغيمِ نعبيِوكسحابِ 22:44ي
ِ"ليتيِأصغياِلعصايا ِ مانِكنهرِسالميِوبروِكلججِالبحر."ِ 18:48ي
جهالِبطنهها.ِإههلِتنسهمِالمهرأهِيحهيعهاِ هالِتهرحمِ"وقالاِصهيعنِقدِتركنيِالرلِوسيد ِنسهيني.ِِ 10-14:42ي

ِ.ِ 25ناِالِأنساونِهع اِعلمِكفيِنقاتي...ِأناِأخاصمِمخاصميِوأخلصِأوالدو"ِيَِايهِأحتمِه الءِينسيالِِو
ِ.ِ"أناِأناِهعِمع يكم"ِِ 12:51ي
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ِ.ِ"هاِإنِيدِالرلِلمِتقصرِعالِأنِتخلصِولمِتثقلِأ نهِعالِأنِتسمم"ِ 1:58ي
ِ.ِر"ِيِدمِ ِلما ا؟..."ِقدِدساِالمعصرهِوحد "ِيِاجلناِ "لباسهِمحمِ 3:03ي
" ههمِكههلِحههيقهمِتزههايقِومههالوِحزههرتهِخلصهههمنِبمحبتهههِويأ تهههِهههعِ مهههمِوي عهههمِوحملهههمِكههلِاايههامِِ 2:03ي

ِالقديمة."
"انهِهكساِقا ِالرل.ِهدنساِأديرِعليهاِسالمًاِكنهرِومجدِااممِكسيلِجهاي ِ ترحهععنِوعلهمِِ 13-00ِ:12ي

ِ.ِديُِتحملعنِوعلمِالركبيتالُِتدللعنِكانسانِتع يهِأمهِهكساِأع يكمِأناِو مِأويشليمِتع ون"ااي
 
 بل هللا يصالح األمم 
ِ ِ ِليسِحدِااممِجلِحدِخطاياهمِووونيتهم.1
ِ ِهناوِنبعاتِكثيرهِجدخع ِاامم.2
ِ"مبايوِشعبيِمصرِوعملِيديِأشعيِوميراويِإسراليل."ِ 25:12ريإ

ِمِ ِمصرِ هعِيهاجمِخطاياهاِالتيِ يهانِولمنهِيريدِأنِيبايوِشعبها. حينماِيهاج
ِ. 4:2ِتي1" اهللِيريدِأنِالجميمِيخلصعن"ِي

 
 َمياء : إ
ِ"لمننمِجردتِعيسعِوكافاِمستتراته....ِهليِنسلهِوتخعتهِوجيرانهِ الِيعجد......ِ"ِ 11-16:42ي

 ِليتعكلال."ِمِ "أتروِأيتاميِأناِأحييهمِوأيامليِعل
ِ"ولمننمِأيدِسبمِمعآلِ مِآخرِاايامِ"ِ 41:48ي
ِ"ِومِبعدِ ليِأيدِسبمِجنمِعمعن."ِِ 0:42ي

______________________________ِ
َى ونا      اآلن الرسيح َدم الخالص فرا هو دو

 ما هو العرل الذى ينبغُّ ون وَوم ب  ألخلص    
تبهيضِكهالثلج..ِإنِشهئتمِوسهمعتمِتههدكلعنِِ:ِ"هلهمِنتحهاججِيقهع ِالهرلِإنِكانهاِخطايهاكمِكهالقرم ِالتعبهة .1

  .26ِ-10:1خيرِاايض"ِي
ِ .26:48ِِِِ"إوتسلعانِِتنقعانِإع لعاِشرِأ عالممِمالِأمامِعينم.ِكفعاِعالِ علِالار.ِأخرجعاِمالِباجل"ِي

ِمهعاِ ههمِالقفهرِسههبياًلِإللهنها.ِكههلِوطههاءِع ِ  ِ"ق11:52َِ"إعت لهعاِإعت لههعاِأخرجهعاِمههالِهنهاونِالِتمسههعاِنجسههًا"ِي
ِ .4:46يرتفمِوكلِجبلِوأكمةِينخفضِويصيرِالمععجِمستقيمًا"ِي

  .26:20:ِ"هلمِياِشعبمِأدخلِمخادعيِوتولقِأجعابيِخلفي"ِيِالهرولِللمخدش .2
  .18:48:ِ"ليتيِأصغياِلعصايا ِ مانِكنهرِسالمي"ِيِِأنِنصغمِلعصاياه .3
 .58:ِإصحا ِِالصعمِالصحيا .4
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 .ِإ ًاِالتعاحهم16:2ِختب ِ مِالترالِمالِأمامِهيبةِالرل"ِي:ِ"أدخلِإلمِالصخرةِوتِالتعاحمِواإلنسحاق .5
 ِ+ِالهرل16ِِ:4ِكهع1يالصهخرة ِِ"ِوالصهخرةِكانهاِالمسهياِ"ِيِليسِ قبِإنسحاقِجلِوبهاتِ همِالمسهيا

 . 18ِِ:2صخرتمِيم 
ِ 2:00"إلمِهساِأنورِإلمِالمسكيالِوالمنسحقِالرو .ِالمرتعدِمالِكالمم"ِي

ساكالِااجدِالقدوسِإسمه.ِ مِالمعحمِالمرتفمِالمقدسِأسكالِوممِالمنسحقِ"انهِهكساِقا ِالعليِالمرتفمِِ
. 15:51والمتعاحمِالرو ِاحيمِيو ِالمتعاحعيالِواحيمِقلبِالمنسحقيال"ِي
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 عودة للجدول إلصحاحات سفر وشعياء ملخص

ِ
تدديههب.ِ لههمِيعههعدواِيتجههاوبعاِمههمِالتدديههب.ِلههسليِعههرضِلحالههةِالاههعبِالخههاط ِوأنهههمِالِيسههتحقعنِحتههمِالِ:1ص

ههصههايتِجالدهههمِخربههةنِ  ِكههرهِعبههاداتهمِالموهريههةِجينمههاِالخطيههةِتمههألِقلههعبهم.ِ  ِيَِ دهمِلههعِتههاجعاِلمههألِالخيههرِع 
 حياتهم.ِ

ِوِالعجيبِهعِوعدِ ِممِكلِهساِبدنِينقيهم.
 

 ؟ينقيهم هللا كيف
آيهاتِمكهريةِ هيِميخهاِعهالِقيهامِالمنيسهةِويأسههاِالمسهياِلمنيسهةِ.ِوههسهِاإلجابةِبالمسياِالس ِيهدتمِيأسهاِلِ:2ص

وتمههألِسههالمًا.ِوبهههساِيكههعنِهنههاوِشههاهديالِعلههمِهههسا.ِجههلِنسههممِأنِاامههمِينزههمعنِللمنيسههة.ِونجههدِصههعيةِلفسههادِ
تمههها ِعلههمِالمهها ِوالقههعةنِوههههساِاليهههعدِيوبسههببِهههساِي زههههمِالههرلِوقبههلِاامههم ِومهههالِصههعيِالفسههادِالمبريههاءِواإل

ِوحتمِيمكالِللرلِأنِينقمِهساِالاعبِالمتمبرِنِكانِعليهِأنِيكسرِكبرياءهمِوهعِهناِيعدِجسليِ.ِغزبِ .ي
 

 فكيف يعالج هللا هذا 
عتمههدواِعلههمِمههاِلههديهمِمههالِمهها ِ تمبههروا.ِ  ِيحههرمهمِمنهههِليعههعدواِِإجههالِالزهها ِتتمههريِهنههانِ هههمِقصههةِاإلِ:3ص
  15ِِ:20الرلِشا يي"ِيخروهساِلافالهمِمالِالمبرياءِ"أناِهعِِإليه.

 الزههرباتِليسههاِعاههعاليةِعلههمِِ=ِبسههببِخالعههةِنسههاؤهمِيقعههعنِ ههيِالسههبيِوالعههاي.ِولمههالِقعلههعاِللصههديقِخيههرِو
ِالجميم.

 
 َ  التأديب يؤتُّ ثرا

حتيهاجِالنهاسِلمخلهصِينه شِالعهايِإ ِجرجهلِواحهدِيههعِالمسهيا .ِوالمعنهمِههعِلمنيسهةنساءِيكلِا1ِتمسيِِ:4ص
وهههاِهههمِقههدِأمسههكعاِبالمسههياِ.ِوههمِيههتملمِاإلصههحا ِِوأمههم .ِاًِكنيسههتهِ ههيِكههلِمكههانِييهههعدِويمحههعِالخطايههاِويقههعد

صراحةِبعدِ ليِعالِالمسياِوصالِالرلِنِ الِتنقيةِمهالِالخطيهةِجهدونِالمسهياِوعمهلِتجديهدِالهرو ِالقهدسِيو ِ
ِالقزاءِواإلحراق.

 
 الكرمة التى فسدت إشعياء يرتلئ غيرة فينشد نشيد

 غصن ولراذا تجديد الروح القدسهنا شرح لراذا ِاء ال
ناههيدِيناههدهِإشههعياءِهههعِناههيدِالمرمههةِالتههيِو ههرِ ِلهههاِكههلِشهه ِيإشههعياءِيبههريِ  .ِلمههالِالمرمههةِأعطههاِِ:5ص

عنبًاِيديًاِيإشعياءِيلقيِباللعمِعلمِشعبه .ِومِنر ِماِتستحقهِهسهِالمرمةِا عالهاِالاريرة.ِونهر ِنمهع جِلخطايهاِ
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سيسماِجهاِ ِحدهمِلعلهمِيتعبعن.ِهناِنر ِإشعياءِوقدِتفاعلِممِماِسمعهِووايِِهساِالاعبِوالزرباتِالتي
هههسهِالمرمههةِالتههمِكانههاِجميلههةِهههمِآدمِ ههمِالجنههةِولمههالِِدِليبههريِ ِ يمههاِيفعلههه.يويههرةِمقدسههةِهللِ دناههدِهههساِالناهه

ِ ِ.21بالخطيةِ سدتِنِوكانِالفداءِليخلقِالمسياِخليقةِجديدةِوكرمةِجديدةِيإر
 

 هو الفادى الذى سيأتى لينقىمن 
 هو هللا الجالس على عرش 

يمالِظههعياتِالسهيدِالمسهياِ هيِالعههدِهعِعرشهوهناِنر ِأنِإشعياءِيأ ِالسيدِجالسًاِعلمِكرسيِمرتفمِِ:6ص
كمهاِكهانِنِالقديم ِوأ يالهِتمألِالهيكلِي=ِيفرضِحمايتهِعلمِشعبهِكماِ علِجعع ِممِياععثنِوأنهِ اديِشعبهِ

ِلراععث .ِِجعع ِأيزاًِ
ونر ِإيساليةِإشعياءِالمملعءِويرةِللاعبِنِويأيناِتنقيةِإشهعياءِبجمهرةِمهالِعلهمِالمهسباِنِ المسهياِوحهدهِيطهرنهاِ
مالِخطايانا.ِهسهِصعيةِيالعةِتار ِمالِهعِالفاد ِاآلتمِلينقمِشعبهِ؟ِههعِيههعهِالجهالسِعلهمِعرشههِنِوسهيقدمِ

تمعنِويرةِإشعياءِيم اِلغيرةِالمسياِنِ الهناِإلهِويعيِمحبِنفسهِ جيحةِعلمِالمسباِيالصليب ِلينقمِشعبهِ.ِِو
 لاعبه.ِونر ِي ضِاليهعدِللمسياِولمالِهناوِبقيةِتخلص.

 
 

َسالية للنبُّ   = آحاز الرلك ون هللا سيحرُّ الشعبإلى وول إ
 = ِاء إلى خاصت  وخاصت  لم تقبل  )وذيال  ترأل الهيكل( والرلك يعاند 

ِيناِيهعهِعلمِعرشهِنِوهناِنجدهِمعلعداِمالِعسياءِمعناِعلمِاايضِ. مِاإلصحا ِالساجقِيأِ:7ص
ي ضِالمليِهناِتطبيقِلماِيآهِإشعياءِ يِالرؤياِمالِي ضِللاعبِلنبعتهنِوي ضِالمليِحمايةِ ِلههِوأصهرِأنِ

تحهاِهساِنفسِماِقالههِالسهيدِالمسهياِ"كهمِمهرةِأيدتِأنِأجمهمِأوالدوِكمهاِتجمهمِالدجاجهةِ راخههاِِيحتميِبدشعي.
ِِلسليِتنبدِالنبيِبالخرالِلمالِير ضِ .ِ 23ِِ:38ِجناحيهاِولمِتريدواِ..ِهع اِجيتممِيتروِلممِخرابا"ِيما

ِِوجناحمِالدجاجةِ=ِأ يالهِتمألِالهيكلِ.ِ ِيريدِأنِيحميهمِوهمِير زعنِ.
وت اِلهمِيتعبهعانِِ.ِمهاِآحاا ونر ِهناِتديجِالزرباتِ؛ِ اهللِجدأِبزرباتِخفيفةِيإسراليلِوأيامِيزربانِيهع اِومل

ِ دشعيِآتيةِلتخرلِخرابًاِتامًا.ِوالعجبِأنِآحااِي ضِحمايةِ ِليحتميِبدشعينِوأشعيِهيِالتيِستخربه.
 
 

 نصيب من يرفض حراية هللا
 نبعاتِبخرالِتامِليهع انِتختلبِجهاِالباايةِبالمسيا.ِِ:12إلى  8اإلصحاحات من 
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حمايهههةِ ِلههههمِوتصهههرايهمِعلهههمِالتحهههالفِمهههمِأشهههعيِلتحمهههيهمِ.ِوعهههدمِِبسهههببِإعجهههاجهمِبدشهههعيِوي زههههمِ:8ص
سههيحدثِخههرالِيوهههساِحههدثِمههمِأشههعيِلمههالِوتعجههاجهمِبقههعةِأشههعيِوتمكانياتهههاِمههاِأعطههاهِ ِلهههمِبِإقتنههاعهمِأصههالِ
مدينههةِمههالِيهههع اِووصههلاِحتههمِأسههعايِأويشههليمِوههمِأوقفهههمِ .ِوههمِحههدثِهههساِمههمِباجههلِوكههان40ِِأشههعيِحههرباِ

دمههرهمِتههيطسِنهاليههًا .ِولمههالِأوالدِ ِالِيمكههالِاحههدِأنِِ لقههدوههمِحههدثِإ ِي زههعاِالمسههياِوصههلبعهِِنِتامههاًِِخرابههاًِ
ونبهههعةِعهههالِالمسهههياِوتيسهههالهِلتالميهههسهِِِ نجهههدِهنهههاِنبهههعةِعهههالِخهههرالِأشهههعيِبعهههدِأنِتنههههمِتدديبههههاِليههههع اِ.ِيههه  يهم.

ِ.مسياوي زهاِللِوينتهمِاإلصحا ِبدنِيهع اِتصيرِ مِظالمِبسببِخطاياهان
ِ

 لكن الرسيح سيأتُّ نوَ لرن هم فُّ الظالم
نبهههعةِواحهههحةِعهههالِالمسهههياِنهههعيِالعهههالمِوأنههههِسيتجسهههدِلُيصهههلبِوي سهههسِكنيسهههتهِوأنههههِسهههيدتمِمهههالِالجليهههل.ِِ:9ص

ِوالخرالِلمالِير ضِالمسياِ مِكبرياء.
 

 دفعهم إلى التوبةتلكن هذ  الضربات لكُّ  –الخراب لرن يرفض الرسيح فُّ كبرياء 
الزههرباتِحههدِالاههعبِالخههاط .ِوههمِنبههعاتِحههدِأشههعيِالتههمِحههرباِشههعبِ .ِ ههاهللِيسههتخدمِِاسههتمرايِ:11ص

 أشعيِيأوِإجليسِومالِيستخدمهمِإجليس ِلزرلِشعبهِللتدديب.ِومِياِويلِمالِيدتمِبهِالتدديب.ِ
 لمِ .ِوخطيةِأشعيِااساسيةِالتمِيزربهمِ ِبسببهاِهمِالمبرياءِإ ِظنعاِانهمِبقعتهمِ علعاِهساِ تمبرواِع

هسهِالزرباتِسماِجهاِ ِحدِشعبهِجعاسطةِأشعيِانِهناوِبقيهةِِسهت مالِوتسهتفيدِمهالِالزهربات.ِويهدععِ ِ
ِشعبهِأنِالِيخا عاِمالِأشعيِ هيِمجردِأداةِ مِيدِ .ِوسيكسرِ ِأشعيِيالايطان ِتمامًا.

 
 كيف ينكسر الشيُان  

 لتحياِ يِسالم.مالِكلِالاععلِليِالسالمِمملمتهِيخرجِقزيبِمالِجسشِيسم.ِويقيمِالمسياِمِ:11ص
 و يِالنهايةِيدخلِاليهعد.ِ  ِيحريِالجميمِمالِعبعديةِإجليس.

 
 تسبحة فُّ مقابل عرل الرسيح الخالصُّ

 ما اِنقدمِهللِعلمِعملهِمعناِسع ِالتسبيا؟!ِمالِيعر ِالمسياِالِيقديِإالِأنِيسبحه.ِ:12ص
 

   الرسيح الرخلصخراب بابل كرمز للشيُان الذى سحق
الِيهِالمسهتقبليلهسبقِوقيلِأنِ ِيحميِشعبهِمالِأشعيِالعهدوِالحهالي.ِوأيزهًاِ ِيحمهيِشهعبهِمهالِأعداِ:13ص

 سنة .136ِق.م.ِأيِأنِالنبعةِكاناِقبلِباجلِبحعالي060ِِق.م.ِوباجلِنادتِسنة132ِِيالنبعةِكاناِسنةِ
.ِوالحهههعِأنِباجهههلِترمههه ِصهههراحًةِالحهههالييالِوالمسهههتقبلييالِال هههاهللِيحمهههيِشهههعبهِمهههالِااعهههداءِالمهههرلييالِوويهههرِالمهههرليي

 ِوهيِعروسِحدِالمسيا.ِجلِأنِهناوِنبعةِصريحةِبدنِمملمةِمهاديِههيِالتهي11ِللايطانِومملمةِالارِييؤ
ِستدمرِباجل.ِووقاِالنبعةِكاناِماديِعبايةِعالِبعضِالقباللِالمتفرقة.
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ِ 
َمز إلبليس  بابل 

يمهه ِإلجلههيسِالعههدوِالحقيقههيِلمههلِالباههرية.ِوتنِحههرلِباجههلِهههعِحههرلِِهنههاِنههر ِصههراحةِأنِباجههلِهههيِ:14ص 
وهههمِِللاههيطانِيحمههةِبههدوالدِ نِليحههريهمِ ِمههالِعبههعديتهم.ِوهنههاِنسههممِعههالِخطيههةِالاههيطانِااولههمِاو ِمههرة

ِ.المبرياء
نِكهلِمنههاِ ِأنهاِليساِأقعا ِمتناورةِالعالقةِجيالِبعزهاِالهبعضِلمنههاِمرتبهة13-1كماِيأيناِ مِاإلصحاحاتِي

ِ.يجيبِعلمِماِقبلهنِهكساِسنر ِ مِبقيةِاإلصحاحات
 ِأنِ ِسيبيدِباجلِالتمِأ لاِشعبه.ِوهناِنر ِجعحع ِأنِباجلِماِهمِإال ِيم 13ِيأيناِ مِإصحا ِيِ:14ص 

ِ.إجليسِعدوِالبارية.ِ المالمِينتقلِمالِباجلِإلجليسِجعحع 
منيسههة .ِويحمههةِيعقههعلِسههتمعنِبزههرلِملههيِباجههلِالههس ِأ  ِلههسليِيبههدأِاإلصههحا ِبههدنِ ِسههيرحمِيعقههعلِيأ ِال

ِ.يعقعل.ِويحمةِالمنيسةِستمعنِبزرلِإجليسِالس ِيم هِمليِباجل
وباجلِمااالاِستقعمِكعدوِ همِالمسهتقبل.ِولهسليِيعهدِ ِبزهرلِكهلِأعهداءِالمنيسهةِالبعيهديالِوالقهريبيالِيأشهعيِوهمِ

 ِالاهيطانِيزهرلِالمزهايقيالِالهسيالِيسهتخدمهمِإجلهيسِِ لسطيال نِ دجعالِالجحيمِلالِتقع ِعليها.ِوكماِيزرل
ِ.حدِشعبه

 
 تفصيل لخُايا الشيُان وخراب مرلكت  مرموزا ل  ببعض األمم

 ولكننا نرى ون ضربات الشيُان هى وداة تأديب لشعب هللا بل وإيران غير الرؤمنين
 21ص – 15ص

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 

 كرمز للشيُان موآب ويضًا من الرضايقين
 فى كبريائ  وغوايت  للبشر فيعثرهم 

همِنبعةِحدِمعآل.ِوكمهاِقلنهاِ هانِ ِلهيسِحهدِمهعآلِوالِحتهمِباجهلِكاهععلِ هاهللِأيسهلِيعنهانِِ:16، 15ص
ر ِخطيهةِمهعآلِوههيِاشعيِينينع  ِلتتعل.ِولمالِ ِحدِماِترم ِإليهِباجهلِأ ِالاهيطاننِومهالِيتبعهه.ِوهنهاِنه

المبرياءِنِو مِهساِههمِيمه ِللاهيطان.ِوهنهاِنهر ِمهعآلِ همِحالهةِحه نِشهديدِجعهلِالنبهمِيروهمِلههاِوكدنههِيبكهمِ
 .ِجل18:23ِعلمِماِسع ِيحدثِلها.ِوهسهِهمِنفسِمااعرِ نِ اهللِالِيفر ِبمعتِالخاطمءِوالِبدالمهِيح 

اِإختطفههاِلههمِقزههيةِالمههعت"ِوقههاينِمههمِ"ِليتههيِأصههغياِأنِالخههاطمءِهههعِالههس ِجلههبِعلههمِنفسهههِهههساِاالههمِ"ِأنهه
 .ِولههنالحعِأنِالنبههعاتِههمِإعههالنِأنِ ِيعههر ِمهاِسههيحدثِوينبههه18:48ِِإرلعصهايا ِ مههانِكنهههرِسهالمي"ِي

ويحههسيِحتههمِالِيحههدثِهههسانِ ههاهللِاليريههدِعههسالِاإلنسههان.ِولههسليِيطلههبِ ِمههالِشههعبهِيهههع اِأنِيههرحمِمههعآلِ ههمِ
ِ.المسياِسيرحمِالباريةِبفدالهمصيبتهِوهساِإعالنِأنِ

ِ
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 الررلكة الشرالية وهى محسوبة كشعب هلل تتحالف مع دمشق الوثنية
 هنا نرى ضربات من يتحاف مع الشيُان

 ضرباتاللكن لراذا يسرح هللا ب
دماهقِكرمه ِللاهيطانِته ا ِوتفقهدِقعتههاِنِوههساِمهاِعملههِالمسهياِسراليل.ِتهناِنجدِحرباتِدماقِجلِِو:17ص 

الاهههيطانِِ.ِليههه دلِالنهههاسِ يعهههعدونِإليههههِياإلجهههالِالزههها  ِاوالدهِمهههالِإسهههراليلِ  ِيسهههماِبالزهههرباتبالصهههليبِ.
ولمهالِ ِيسهماِلههِجههساِليه دلِالنهاس.ِوهنهاِنهر ِأنِأشهعيِههمِأداةِالتدديهب.ِولمهالِياويهلِِنِيزهرلِانههِمه   

ِ.يسِالنهالممالِيدتمِالتدديبِجعاسطته.ِلسليِنجدِهناِنبعةِجنهايةِأشعيِيم ًاِلدمايِإجل
 

 باهلل غير الرؤمنين يرانإ ويضا التأديب هدف 
ِ مِهساِاإلصحا ِهنامرةِأخر ِنجدِالتدديبِاوالدِ ِعالِطريقِالزيقاتِومعهاِتع ياتِنِولمنناِِ:18ص 

أحداثِحايةِيكالحرِالصا م ِوهد هاِ نر ِأحداثِيبماِهمِويرِمفهعمهِتمامًاِوهساِهعِطبمِالنبعات.ِلمالِهم
والنتيجةِتدديبِالم منيالِودخع ِِ.ديةِإلمِيلِالجنعد.ِوالِتعجدِهديةِتفر ِقلبِ ِبقديِإيمانِالناستقديمِه

 ويرِالم منيالِلإليمان.
 

 ب وتصير بإيرانها بركة لألَضبل مصر تؤدِ 
َت كاَزة بالقيامة  هذا عرل الرسيح فالوثنيين صاَوا بركة فى األض والرجدلية صا

ويحهبِاليههعد.ِجهلِأيسهلِيعنهانِلألمهم.ِوملمهمِصهادقِوأيهعلِوأصهدقاءهِوياعهعثِمهالِِ ِالِيكرهِاامهمِ:19ص 
اامههم.ِلمههالِنجههدِإهتمههامِ ِبههاليهعدِ ههمِالمتههالِالمقههدسِانِالمتههالِالمقههدسِهههعِمعههامالتِ ِمههمِاليهههعد.ِوهههساِ

تِبالمبريهاء.ِوههاِاإلصحا ِنمع جِانِ ِالِيكرهِشعبًاِ مِاايضنِجلِأنِمالِيحبهِالرلِي دبه.ِ مصرِإشتهِر
نحهههالِنهههر ِأنِ ِي دجههههاِحتهههمِيقعدههههاِلإليمهههان.ِجهههلِنهههر ِأنِاإليمهههانِ هههمِمصهههرِوأشهههعيِوتسهههراليلِسهههيكعنِجركهههةِ
لههأليضِكلهههانِأ ِهههعِإيمههانِصههحياِوعقيههدةِصههحيحةِتصههحاِالعقالههدِالخاطئههةِالتههمِسههتمعنِ ههمِالعههالمِ ههمِ لههيِ

 ِ يكعنِاإليمهانِالمعجهعدِ همِمصهر11ِيةِاايامِييوالحيال.ِوت اِكانِإيمانِإسراليلِبالمسياِهعِعالمةِعلمِنها
ِ.شفِلفسادِحدِالمسياِوأتباعهِوايفهِوهسهِهمِالبركةِالتمِستمعنِلملِاايضاوأشعيِوتسراليلِهعِإيمانِك

 
 تأكيد ما مضى

.ِهههعِتدديههبِجههدأِمبكههرًاِإلعههدادهاِإلسههتقبا ِالمسههيا.ِمههالِكبريالهههاِالنبههمِي كههدِعلههمِجههدءِتدديههبِمصههرِ:21ص 
 .ِوكانههاِخطيههةِمصههرِالمعرو ههةِهههمِالمبريههاءِو ههمِنفههس15:51ِِإراِالِيسههكالِإالِعنههدِالمتعاحههعيالِي المسههي

ِ.العقاِحرلِمصرِهعِديسِلاعبِ ِ الِيعتمدونِإالِعلمِ 
 

 
 وماذا عرن ال يقبلون التأديب
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 ِيهلهي.ِوأو ِ ِيريدِأنِالجميمِيخلصعنِوهعِي دلِأحباؤهِليخلصعانِأمهاِمهالِالِيقبهلِالتدديهبِ سهِعِ:21ص 
ويم هِهناِباجلِولهاِخرالِنهالم.ِومِالخطاةِالسيالِجهالِتعبهةِوهه الءِههمِالمهعتمِِنِديبِهعِإجليسدمالِلالِيقبلِالت

ِ.يوحيًاِويسميهمِلسليِدومةِومِالمتاجريالِبالعالمِوملساتهِتايكيالِالسمالياتِوأسماهمِهناِالعرل
 

 هناك خراب لرن اليقبل التأديب ويعاند
َناالخُية موت و   وإستعباد لكن الرسيح سيحر

 فهذا إصحاح إنذاَ لرن ما زال فى غيبوبة
عادةِالخطاةِأنهمِياعرونِبسالمِاالف.ِ  ِي كهدِهنهاِاوالدهِأنِههساِخطهد.ِ الخطيهةِج اؤههاِالمهعتنِِ:22ص 

مسهياِهنهاِجلِبالخطيهةِيملهيِعلينهاِإجلهيسِ=ِشهبنا.ِوالمسهياِيهدتمِلي يحههِويحرينهاِمنههِليملهيِههعِعلينها.ِويمه ِال
ِ.مالِاامم.ِشبناِهعِيم ِإلجليسِالمتمبرِإلياقيم.ِوالحعِهناِأنِ ِحدِالخطيةِسعاءِصديتِمالِشعبهِأو

ِ
 لغواية البشر  وماهو سالح إبليس

 الرال والرلذات 
ِ ِهناِينبهِشعبهِأنِالعالمِسينتهم.ِستنتهمِالقع ِالحربيةِالعوممِيباجلِكمثا  نِوأيزًاِالدو ِالغنيهةِ:23ص

مثلِيصعيِكمثا  .ِوالمعنمِأنِالعالمِكلهِسينتهمنِ لمها اِننخهدشِوياءِالغنهمِأوِنخها ِمهالِالقهعة.ِعمعمهًاِ عهدوِ
ِ-الخيرِيحايبناِبطريقتيال:

ِ 16ِ–13ِِ:1ِ=ِأ ِالقعةِ مِاإلحطهاد.ِوهساِماِنراهِ يِوحشِااليامِاالخيرةِيِيؤِِبابل -1
ِ 18-13ِِ:11ِراهِ يِالعحشِاآلخرِييؤِوهساِماِنِ.=ِالغنمِومالهمِالعالمنِأ ِالخداشِصوَ -2

  ِينبه...ِإحسيواِالعالمِ ملهِسينتهم.ِونر ِقصةِاإلجالِالزا ِهناِتتمرينِإ ِيحرمِ ِعبيدهِمماِعندهمِمالِ
ِ.خيراتِليععدواِإليه

ِ
 

 يخلق اإلنسان خلقة ِديدةهللا 
 من يقبل يخلص ومن يرفض يهلك

وههساِبالفهداءِِ .11:5كهع2نِوالمسهياِأتهمِليعيهدِكهلِشهمءِجديهدًاِيبسببِالخطيهةتِالخليقةِااولمِ سدِ:24ص 
ومهالِآمهالِبالمسهياِ هر ِوسهبانِومهالِي هضِولهع ِِوالمعمعديةِالتهمِ يههاِنمهعتِونقهعمِمهمِالمسهياِخليقهةِجديهدةِ.

 .علمِشقاله.ِوالمسياِصنمِهساِبصليبهِيعمِإظلماِالامس.ِوهناِيختلبِتسبياِمالِآمالِممِصرا ِمالِي ض
ِ

 ح على فدائ تسبحة للرسي
ِ-المنيسةِتسباِالمسياِالس :ِ:25ص 
ِخرلِمملمةِإجليسِالمخرل. -1
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ِصايِملجدِلاعبه. -2
ِجعلِكنيستهِقعيةِمرعبةِإلجليس. -3
ِ.و رحاِِصايِلاعبهِشبعاًِ -4
ِكافِلناِمحبةِاآللِومجدِالسماءِالمعدِلنا. -5
ِأعطمِلناِحياةِأجدية. -0
ِالمسياِيسكالِوسبِكنيستهِلألجد. -1
ِمِالايطان.أعطاناِسلطانًاِأنِندوسِعل -8

ِ
 تسبحة وخرى للرسيح الفادى

تسبحةِللمسياِالس ِأسسِكنيسةِقعيهةِههعِسهعيِلهها.ِوحينمهاِقاينهاِالمنيسهةِسهيدهاِالجديهدِمهمِالسهادةِِ:26ص 
  ِصهههرخاِ"ِإسهههتعلمِعلينهههاِسهههادةِسهههعاو.26:8ِالسهههابقيالِيإجلهههيسِوجنهههعدهِحينمهههاِأسهههلمِ ِالخليقهههةِللباطهههلِييو

االمِالتههمِتعههانمِمنهههاِعلههمِاايضِهههمِلإلعههدادِللسههماء.ِولمههمِتنفههتاِعيعننههاِوتنفتحههاِعينههاِالمنيسههةِعلههيِأنِا
ِ.أكثرِعلمِمحبةِ ِوحكمتهِيقع ِلناِ ِعليكمِبالمخدشِوالصالةِحتمِتنتهمِأالمِهساِالعالم

 
 موقف اليهود من الفداء

صهلبهمِللمسهياِيتركههاِيولِاليهعدِير زعنِحتمِالنهايةِحيالِت مالِالبقيهة.ِلمهالِنتيجهةِي هضِاليههعدِِوِ:27ص 
 ِ تتلههف.ِوالحههعِ المسههياِيزههرلِإجلههيسنِوياههتهمِالصهههليبِلي سههسِكنيسههتهِمههالِاليهههعدِواامههمِولمههالِاليههههعدِ

ِ.ير زعنِحتمِالنهايةِ يهجرهمِ ِ يخربعا
ِ

 ضربات اآلخرين إنذاَ لنا
لههِيتهعل.ِوهنهاِينبههِ ِحرلِإسراليلِيالمملمةِالاهمالية ِلخطاياهها.ِويزهرلِكهلِخهاطمءِكتدديهبِلعِ:28ص 

خهر.ِيهع اِأنِتتععِمماِحدثِاختههاِإسهراليل.ِ  ِيقهع ِأنههِيزهرلِبحكمهةنِ مهاِيصهلاِلاهخصِالِيصهلاِلآل
ونجدِهناِأيزًاِالجميمِااوعاِو سدوانِ يهع اِهمِااخر ِي زاِإنساياتِالنبم.ِلمالِالمسياِسيدتمِليعطمِحياةِ

ِ.للجميمنِ بدونهِالِحياةِوالِقداسة
ِ

 ترر فى إنذاَ الخُاة مع وعد بالخالصهللا يس
نِأشعيِيستخدمهاِ ِ مِتدديبِشعبهنِو مِالنهايةِيهليِ ِأشعيِيم ًاِلماِسيعملهِ ِممِإجليس.ِ هاآلِ:29ص

حههرباتِإجلههيسِهههمِللتدديههبِوههمُِيلقههمِإجلههيسِ ههمِالنهايههةِ ههمِالبحيههرةِالمتقههدةِبالنههاي.ِونههر ِأنِالعمههمِوالنههعمِوعههدمِ
يبِالخهههاطمءِ هههالِيفههههمِكهههالمِ ِوالِإنساياتهههه.ِواليههههعدِجر زههههمِالمسهههياِمهههاِعهههادواِيفهمهههعنِالحكمهههةِأمهههراضِتصههه

كتاجهمنِولر زهمِللمسياِسهيقبلِ ِاامهمِ يصهيرواِمثمهريالِكبسهتان.ِومهالِيه مالِسهيفهمِالمتهال.ِواامهمِيهدخلعنِ
ِ. 10:0لإليمانِ يمتدِيعقعلِوالِينتهمِجلِتصيرِالمنيسةِهمِ"ِإسراليلِ "ِيولِ
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:ِحينماِيزا ِإسمِ ِعلمِالامءِ هساِيعنمِأنهِشمءِكبيرِوعوهيم.ِ حينمهاِنقهع ِمهثاًلِجبهلِ ِ ههساِملحوظة
يعنمِجبلِعويمنِوحينماِنقع ِجيشِ ِ هساِيعنمِجيشِكبيرِعويم.ِوهكساِ قع ِجهعلسِالرسهع ِ"ِإسهراليلِ "ِ

عهعدِبقيهةِمهالِاليههعدنِوعهعدةِالبقيهةِلإليمهانِههمِعالمهةِ هعِيعنمِالمنيسةِالتمِإمتهدتِشهرقًاِووربهًاِو همِالنهايهةِي
 النهاية.

ِ
َة النهاية  وما هى صو

 ِير ضِإعتمادِشعبهِعلمِأحدِويره.ِولسليِير ضِإعتمادهمِعلمِمصرنِالقعةِالعسكريةِالجبايةِ مِِ:31ص 
الِيسهتممِلمهالمِ ليِال مان.ِونهر ِعنهادهمِوتصهرايهمِعلهمِ لهينِوبسهببِإعتمهادهمِعلهمِمصهرِينمسهرون.ِأمهاِمه

ِ. مِتفتةِأ ِنايِمعقدةِأشعيالرلِ لهِخيراتِكثيرةِوبعدِ ليِنسممِعالِدينعنةِ
 اسهههراليلِإجتمعهههاِليخهههرجِمنههههاِالبقيهههةِالم منهههةِبالمسهههيا.ِلمهههالِههههمِمهههااالعاِويهههرِمههه منيالِبالمسهههياِِوبلغييية الييييوم:

 .ِوتهدتمِبعهدِههسا14ِرونِياويعتمدونِعلمِقع ِعسكريةِجبايةِلحمهايتهم.ِوبسهببِههساِينمسهِاويعاندون.ِومااالِع
الدينعنههةِ يلقههمِإجلههيسِ ههمِالبحيههرةِالمتقههدةِبالنههاي.ِجينمههاِهنههاوِخيههراتِكثيههرةِللمهه منيالِوبسههببهاِيسههبحعنِ ِالههس ِ

ِ.يرونه
ِ =ِإصرايهمِعلمِعبادتهمِاليهعديةِيسكبون سكيبًا وليس بروحىو مِهساِالتفسيرِنفهمِأنِ

ِ
 الرب ينقذ البقية لنفس 

انِاليهعدِيعتمدونِعلمِقع ِويرِ ِتايكيالِ نِلسليِيجتممِأعداءِحدهمِلتحطيمهمنِولمهالِتمرايِِ:31ص  
َِيل وشيوَو  ِنفسهِيتهدخلِلينقهسِالبقيهة.ِوالهرلِيهدععهمِلإليمهان.ِ قهدِقتلههِِأشهعي.ِ ها اِكهانِيسيق  بسييف غيير 

المتقهدةِبالنههاينِ  ِسههينقسِِيجههلِمهنهم ِ ههانِإجلهيسِسههيلقيهِالههرلِ همِالبحيههرة185666ِمهالوِالههرلِيقتهلِالمههالوِ
ِ.يم ِلخالصِالمنيسةِمالِإجليسِأشعيكنيسته.ِ خالصِ ِلليهعدِمالِ

ِ
 

َة   الرلك على كنيست  كنيسة الرسيحلصو
 والروح القدس يعرل فى الكنيسة ليجددها فتصير خليقة ِديدة

 وخراب الرافضين
 -:32ص

ِمنيسةِوهعِحاممِكنيسته.المسياِالمليِيمليِعلمِكنيستهِويسلهِوخدامهِيرأسعنِال -1
ِالمسياِ يِعقدِلسانِشعبهِليسبحعا. -2
ِتتغيرِطبيعةِالناسِإلمِطبيعةِجديدةنِوالنساءِالمطمئناتِيتغيرن. -3
ِالسالمِيسعدِالمنيسة. -4
 .الرو ِالقدسِهعِالس ِيغيرِطبيعةِالناس -5
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ِ
 صوَ متناَضة لرن صاَوا فى السراء ولرن هلك مع إبليس

جبهالههههنِ  ِيحملههههِحمههاًلنِوينسهههمِأيهههامِااالمِ ههمِاايضنِ مهههاِعهههادِيهههر ِمههالِدخهههلِللسهههماءِينوههرِ ِِ:33ص
المقهاوميال.ِوالعكههسِ العههسالِ ههمِالبحيههرةِالمتقهدةِبالنههايِلمههلِمخههالفِيا ههضِهللِسهعاءِمههالِشههعبهِأوِلمههالِلههيسِمههالِ

ِ.شعبه.ِلسليِهناوِدععةِلملِإنسانِأنِيتحاشمِوزبِ ِبدنِيسليِباإلستقامة
ِ

َة الدينونة لإلشر   اَصو
ِ.خرالِتامِلأليضِوماِعليها.ِونهايةِبالسةِللخطاةِونايِالِتطفدِ:34ص
ِ

َة اليوم األخير لألبراَ  صو
صههعيةِالمنيسهههةِعلهههمِاايضِاآلنِهههمِعربهههعنِلمهههاِسهههتراهِ ههمِالسهههماءِالتهههمِلههالِيهههدخلهاِنجهههسنِ تممهههلِِ:35ص 

ِ.اا را ِوتنفتاِالعيعنِلنر ِ ِونحياِ مِتساجياِأجدية
ِ

 سابقةتحقيق النبوات ال
همِإصحاحاتِتاييخيةِنر ِ يهاِصهدقِمهاِتنبهدِبههِإشهعياءِعبهرِالسهنيالِعهالِههالوِأشهعيِونجهاةِِ:39- 36ص

ِ.شعبِ 
ِنر ِ يهمِمد ِماِوصلاِإليهِالباريةِمالِإنحطاطِومعت.35ِ-1صِ -1
ِيم ِللمسياِ.ح قيا32ِِ-30صِ -2
 نر ِالمسياِالمخلصِالس ِسينقسناِمالِالمعتِم سسًاِكنيسته.00ِ-46صِ -3
 ِ.32ِِِ–30ِ ِقدِحدثِويأيناِتطبيقههِ همِاإلصهحاحاتِي35ِ–1ِكانِماِتنبدِبهِإشعياءِ مِاإلصحاحاتِيِ ا ا

 ِيأيناِنحالِتطبيقهِ مِالخالصِالس ِقدمهِلناِيلِالمجدِ.ِواللتالمِمها00ِِ–46ِ انِماِقالهِ مِاإلصحاحاتِي
ِقالهِعالِاايامِااخيرةِ مِهسهِاإلصحاحاتِوماِسبقِالِجدِوسنراهِ.

ِ
 66-41حات اإلصحا

نر ِالمسياِالمخلصِجعحع ِوأنهِي سسِكنيستهِجلِتنتهمِبااجديةِونر ِالسماء00ِِ-46 مِاإلصحاحاتِ
ِ.الجديدةِواايضِالجديدة.ِونر ِ مِالبدايةِشخصِكعيرِالمليِالفايسيِكرم ِللمسيا

ِسبقِويأيناِحرباتِشعبِ نِوهناِنراهاِأنهاِللتدديبِ اهللِيزرلِويجر ِليافم
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 إذًا عزوا شعبى
ِليخلصِ لنتع  .ِوت اِتساء ِأحدِوهلِهناوِحلِللخطيةِوالمعتِ اإلجابةِهم...ِالحعِِ:41ص المسياِآت 

قعةِ ِ مِخليقتهِوتمكانياتهِالتمِجالِحدود.ِأماِااعداءِ همِمثلِالقشِجالِقعةِأمامِ ِيااعداءِهمِباجلِأوِ
 -الاياطيال ِوعتالِلاعبِ ِامريال:

ِمِيسهبعنِلغيرِ .انه .1
ِتصعيهمِأنِ ِنسيهم. .2

 
 إذًا هلم نتحاِج يقول هللا

ِ- ِيردِعلمِالتصعياتِالخاطئةِلاعبه:ِ:41ص
ِلما اِتسهبعنِلغير ِوأناِ ِكلمِالمعر ةِوالقعةنِوالدليلِمعر تمِبالمستقبل. -1
يم ِللمسياِمخلصِكلِِهلِتتصعيونِأننمِنسيتمم؟ِأجدًاِ دناِاعدِلممِخالصًاِيكعيرِكحلِم قا ِوهع -2

ِالعالم.
 

 الخالص بالرسيح...هللا الرتجسد
 ِلمهههنهمِههههمِكهههانعاِبسهههبب12ِ ِلياهههابهِإخعتههههِالعبيهههدِيآيهههة1ِإجهههالِ ِيخلهههمِ اتههههِآخهههسًاِصهههعيةِعبهههدِيآيهههةِِ:42ص

 ِ  ِالِيعطههم12ِالخطيههةِعميههاننِوهههعِأتههمِليفههتاِعيههعنهم.ِوالمسههياِعبههدِالههرلِهههعِ ِ الاههععلِتمجههدهِيآيههةِ
ِ .13-11 .ِونر ِهناِقبع ِ ِلألممِيآية11ِ-0:2 .ِوقاينِممِي م8ِهِآلخرِيآيةِمجد

ِ
 وكيف يخلص الرسيح البشر

  .ِ  25 ِوماحيًاِللسنعلِيآية11ِ ِومخلصًاِيآية1ِيصيرِلهمِ اديًاِيأيةِِ:43ص 
ِسيرسهههلِلههههمِأنههههايًاِيطلهههبِمهههالِكهههلِمهههالِأديوِعمهههلِ ِههههساِنِأنِياههههدِلهههه.ِوياهههبهِ ِالخطهههاةِبهههالقفرِلمهههالِ 

 ِ.ِوالههرو ِالقهدسِيعر نههاِمههالِهههعِالمسههياِوالمسههياِهههع32ِِ–1ِِ:31ِواانهههايِيمهه ِللههرو ِالقههدسِييههعِ.ليتحهريوا
ِ ِ.8ِِ:32الحقِنِومعر ةِالحقِتحريِييع

 
 الرسيح يفدى والروح يجدد

لههرو ِالقههدسِعلههمِهنههاِنسههممِجعحههع ِأنِالمههاءِإشههايةِللههرو ِالقههدس.ِ بعههدِ ههداءِالمسههياِوخالصهههِحههلِاِ:44ص 
الخطههاةِيالقفههر ِلينبتههعا.ِوهنههاِنسههممِعههالِكههعيرِباسههمهِوأنهههِسي سههسِالهيكههلِيمهه ًاِلمههاِعملهههِالمسههياِ ههمِتدسههيسِ
المنيسة.ِونفهمِمالِهساِاإلصحا ِأنِمالِالِيسهبِهللِ هعِيتصر ِجالِعقلِوكسليِمالِير ضِخالصِالمسيا.ِ

 .ِوهعِنفسِلقهب0ِلقبِيهعهِهعِ"ِااو ِواآلخر"ِيآيةِودععةِلملِواحدِأنِيرجمِإلمِ .ِهناِنسممِصراحةِأنِ
ِ. ِ يكعنِالمسياِهعِنفسهِيهعهنِوهعِالفاد ِوالمخلص1المسياِييؤ

 



(ملخص ألصحاحات سفر إشعياء)إشعياء سفر   
 

 
20 

 الرسيح بفدائ  يدوس إبليس
يم ِإجلهيسِهنهاِههمِاامهم.ِجهلِالمسهياِأعطهمِلاهعبهِسهلطانًاِأنِيهدوسِإجلهيس.ِونهر ِأنِالمسهياِيهدتمِِ:45ص 

ِ. ِوهساِعملِالمسيا11ليسِعملِكعيرنِجلِهعِخالصِأجد ِيآيةِِبالبرِمالِالسماءنِوهساِقطعاًِ
ِ

 .خزى إبليس وتابعي  ومام الرسيح
اآللههههةِالعونيهههةِههههمِصهههنعةِإجلهههيسنِوخ يههههاِههههعِخههه  ِإجلهههيسِالمهههه ومِوالمهههسلع ِأمهههامِالمسهههياِوشهههعبِِ:46ص 

ِ.حمل.ِ لما اِنسهبِلغيرهالمسيا.ِوصايِإجليسِبملساتهِحماًلِعلمِتابعيه.ِوالمسياِأتمِلينجمِشعبهِمالِهساِال
ِ

 لكن لراذا كل هذا الذل إلبليس
 ِأ ِإلجلهيس.ِ  ِ عهل0:41ِمهمِإر26:8ِِ ِأسلمِالخليقةِللباطلِبسببِالخطيةِيقهاينِاآليتهيالِيوِ:47ص 

 .1:12ِكهع2ِ .ِوهساِيتزاِمالِقصةِأيعلِجلِومهمِجهعلسِنفسههِي5:5كع1هساِلتدديبِالخليقةِعلمِخطاياهمِي
  ِالباههرِجههدًانِوهكههساِ علههاِباجههلِالتههمِدمههرتِأويشههليمِوأحرقتهههاِودمههرتِالهيكههل.ِوكههانِ لههيِجههالِلمههالِالاههيطانِأ

يحمةِ مِالحالتيالِ  ِيسكرِإلجليسِيولباجل ِماِ علهِحدِأوالده.ِوكانِإجليسِ مِكبريالهِيوالِأنِالِعقالِلهنِ
خهالصِاإلنسهانِ ه ادِمهالِكبريالهه.ِ عقابهِكهانِمرتبطهًاِبخهالصِاإلنسهانِمهالِالمهعت.ِوظهالِإجلهيسِأنههِالِوسهيلةِل

ِ. .ِلير مِالمتزعيال52:1وهناِين  ِ ِااع اءِمالِعلمِالمراسمِيلعِ
ِ

 ر شعب  لراذا وسلرهم للباطلك ِّ ذَ ويعود هللا ليُ 
 ِ همِمحبتههِيتعاحهمِويهسكرِشههعبهِالسهببِ همِانههِأسهلمهمِللباطههلنِحتهمِالِيعهعدواِللاهرنِحقهًاِ ههداهمِِ:48ص 

ال سيالم َيال اليرب عدِلخطيتهِ سيععدِإلمِعبعديتههِإلجلهيس.ِلهسليِينتههمِاإلصهحا ِبقعلههِ"وخلصهمنِلمالِمالِيع
".ِ مههعيرِحههريهمِمههالِباجههلِيمهه ًاِانِالمسههياِحرينههاِمههالِإجلههيسِ=ِ"إنِحههريكمِاالجههالِ بالحقيقههةِتمعنههعنِلإلشييراَ

 باجههلِيمهه ِِ .26اجههلِيآيههةِللعبعديههةِمههرةِأخههر ِوالِتسههتمرواِ ههمِخطايههاكمِ=ِأخرجههعاِمههالِبِااحههرايًا".ِإ ًاِالِتعههعدِو
ِ.ايضِالخطيةِوالعبعديةِلهانِوتالِ لالِتختبرواِحياةِالسالم

ِ
 
 
 (57-49اإلصحاحات )

المالمِ يهاِصايِصراحةِعالِتجسدِالمسياِو دالهِوتدسيسِالمنيسهةِ همِالعهالمِكلههنِوومهايِههساِالفهداءنِونصهيبِ
ِ.الم منيالِوأيزًاِنصيبِالرا زيالِواإلشراي

ِ
 العالمالرسيح مخلص كل 
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المههالمِيتعقههفِعههالِكههعيرِالرمهه نِليبههدأِصههراحةِعههالِالمسههياِالمرمههعاِإليههه.ِالمسههياِالمتجسههدِإجههالِ .ِِ:49ص 
ِ. 11:1يعِي"ِإلمِخاصتهِجاءِوخاصتهِلمِتقبله"ِِ.ِوبينماِيقبلهِااممِويسجدونِلهِير زهِاليهعد

ِ
 الرسيح يتألم ليحرل ذنوبنا

يهجرهمِ ِنهاليًا.ِلمنهِلمِيفعلنِجلِأبعدهمِم قتًاِإلهمِأنِيحمهلِممِأنِالبارِبخطاياهمِيستحقعنِأنِِ:51ص 
ِ.المسياِ نعبهمِجتجسده

َاً ونر ِأحقادِاليهعدِوحسدهمِ=ِ  .ِوهساِقادهمِلصلبِالمسياِالقادحين نا

 
 الرسيح يأتى بُريقة إعجازية وفدائ  ِباَ

ونِايشِبارِبطريقةِإعجاايهةِليعيهدِكماِأتمِإسحقِمالِبطالِميتةِهكساِأتمِالمسياِمالِبطالِالعسياءِجدِ:51ص
ِ.الفر ِوالبر

َاع الييرب =ِ ياشِالهرلِإشههايةِللمسههياِالمتجسهدِوقعلهههِإسههتيقومِإشهايةِلتجسههدهِولقيامتههه.ِِإسييتيقظى إسييتيقظى يييا ذ
ِ .24:1كع1والسياشِإشايةِللمسياِ هعِقعةِ ِي

ِلل ِأعطاها ِأيزا ِهع ِلمال ِحملها ِهع ِكدسِوزبِ ِ. ِعنا ِليحمل ِتجسد ِ علهِالمسيا ِليارلِمما ايطان
ِباإلنسانِ.

ِ
 فرحة الكنيسة بالخالص

ِوىعندماِإستيقواِ ياشِالرلِأ ِتجسدِالمسياِوتممِ دالهنِإستيقواِالمنيسةِِ:52ص
ِمقاماِمالِمعتِإلمِحياةِومالِخطيةِإلمِقداسةِ فرحاِوتهللا.ِولمالِعليناِأالِننس

ِ.كانِهساِومنهِأالمِالمسيا -1
ِ.أ ِنقعمِمالِمعتِالخطيةإ ًاِلنتروِخطاياناِونستيقعِ -2

ِ
 ثرن الخالص

مين صيدق خبرنيا. بيل كاناِأالمِالمسياِالرهيبهةِههمِالهثمال.ِجهاءِالمسهياِلليههعدِولمهنهمِلهمِيصهدقعهِ=ِِ:53ص
ِ.صلبو . ليحرل وثامنا

 ِ
 ثراَ الفداء

المنيسههةِالتههمِتتسههمِوتاههملِكههلِالعههالمِهههمِومههايِعمههلِالمسههياِالفههدالم.ِوالمنيسههةِ همههاِعمههلِالمسههياِِ:54ص
ِ.وهاهمِتسبحهِعلمِعمله

ِ
 واِبات الكنيسة اآلن
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 -: 55ص
ِ .1طلبِالرو ِالقدسِوالسعمِلإلمتالءِيآيةِ -1
ِالسماشِلملمةِ . -2
ِتروِالخطية. -3

ِ.ومالِيفعلِسيابمِويفر .ِأماِمالِيسعمِوياءِملساتِهساِالعالمِ لالِيجديهِشيئًا.ِانِالعالمِباطلِوليسِ يهِشبم
ِ

 يحيا ويثرر الدعوة هى لكل واحد وكل من يُيع
:ِيأيناِ مِاإلصحا ِالساجقِوصهايا.ِوهنهاِنسهممِجركهاتِالطاعهةِلهها.ِومهاِعلينهاِسهع ِأنِنحيهاِ همِطاعهة50ِص

ِ.منتوريالِالمجمءِالثانمِلنتمجد.ِأماِمالِير ضِ لهِأالمِوحيق
ِ

 نصيب من فى كبريائهم يرفضون الُاعة
ير زعنِطاعةِالعصاياِويرِخالفيالِمالِ .ِِشرايِ مِكبريالهمااليهعدِ مِكبريالهمِي زعاِالمسيانِواِ:57ص

 .ِأمهاِالمتزهمِ ههعِمتاهبهِبمسهيحهنِههساِيسهكال13ِ المتمبريالِمتابهيالِباجليس.ِوكهلِهه الءِتحملههمِالهرياِيآيهةِ
ِ. ِعنده

بقعلهِ"ِليسِسالمِقا ِإلهمِلإلشراي".ِ هساِنصيبِصهالبمِالمسهياِوالهسيالِِ(57-49)وتنتهمِهسهِاإلصحاحاتِ
ًاِنصهههيبِالمتمبهههريالِالهههسيالِالِيسهههكالِ ِعنهههدهمنِومهههالِيسهههكالِ ِعنهههدهِيحيهههاِ هههمِسهههالمِ ههههعِملهههيِي زههعه.ِوأيزههه

ِ.السالم
ِ

 (66-58اإلصحاحات )
 ِتههتملمِعههالِجنههاءِهههسهِالمنيسههةِحتههمِالمجههمء00ِ-58لقههدِتمههمِالمسههياِعمههلِالخههالصِلمنيسههتهِواإلصههحاحاتِي

ِ.ةِهعِعملِماتروِجيالِالمسياِوالمنيسةالثانمِحيثِالسمعاتِالجديدةِواايضِالجديدة.ِوبناءِالمنيس
 دوَ الكنيسة

يبدأِاإلصحا ِبقعلهِنادِبصعتِعا ِ هساِهعِدويِالمنيسةنِالتعليمِواإلنسايِوالتعبيخِللخطاةنِمستخدمةِِ:58ص
َفع صوتك كبوق كلمةِ ِ=ِ  .ِودويِالمنيسهةِأنِتعلهم0:12ِ.ِوااجعاقِمالِالفزةنِوالفزةِيمه ِلملمهةِ ِيمه إ
يههههقِالعبههههادةِالصههههحيحةِهلل.ِوهنههههاِنههههر ِطريههههقِالصههههعمِالصههههحياِوالتههههسللِواإلنسههههحاق.ِبههههالرجعشِلآليههههةِشههههعبهاِطِر

 ِنههر ِأنِاإلنسههحاقِهههعِشههرطِأنِيسههكالِ ِعنههدِاإلنسههانِأوِ ههمِالمنيسههةِوت اِسههكالِ ههمِالمنيسههةِ دنههها15:51ِي
ِ.ستبنم

ِ
 الرسيح ترم الخالص لكن من يستفيد من هذا الخالص

 ِنر ِ يها21ِ-15.ِوااياتِيها إن يد الرب لم تقصر عن ون تخلصعيًاِ=ِخالصِالمسياِكانِقِ:59ص
ِالمسياِالفاد ِالس ِأتمِليخلصنِهمِتمراي..ِ لما اِالتمراي؟
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المعنمِأنِالمسياِتممِعملِالخالصِوهعِمستعدِانِيقدمهِلملِإنساننِولمالِماِهعِدويِكلِإنسانِيريدِأنِ
ِ  نِأوامناِتفصلِجينناِوبيالِإلهنانِ الِشركةِللنعيِممِالولمةيستفيدِمالِهساِالخالص؟ِأنِيتروِالار..ِا

ِ .14:0كع2ي
ِ

 التوبة = القيامة
 .14:5ِ=ِهههسهِمثههلِ"ِإسههتيقعِأيهههاِالنههالمِوقههمِمههالِاامههعاتِ يزههمءِلههيِالمسههيا"ِيأ َِِييومى إسييتنيرى ِ:61ص

ث؟ِسينزههمِاامهههمِولههعِأحههاءِالمسههياِللتالههبنِ مهها اِسههع ِيههر ؟ِولههعِأحههاءِالمسههياِلمنيسههتهِمهها اِسههع ِيحههد
يالبعيديال ِللمنيسةِمنجسجيالِلنعيها.ِوت دادِالبركاتِللمنيسةِيأوِللاهخص .ِويمهألِالسهالمِالاهخصِيأوِالمنيسهة ِ

ِ.الس ِإستنايِبالمسيا.ِويصيرِالمستنيرِقعياًِ
ِ

 
 
 

 ما هى بركات الخالص لإلنسان
 وهل الفرصة مازالت َائرة

.ِوالحهعِ"ِاليهعمِإنِسهمعتمِصهعتهِ هالِتقسههعاِوبييوم إنتقييام إلهنيا ِلهمُِيهردِأنِيقهرأ26:4ِالمسهياِ همِيلهعِِ:61ص
ِ. ِوالحعِ مِهساِاإلصحا ِما اِيعطمِالمسياِللمنيسةِولملِتالب15:3قلعبكم"...ِيعبِ

 
 الرسيح يعُى معونة والكنيسة ترشد للرسيح

.ِويقهيمِلههاِجمهاالِبعهدِأنِجعلههاِعروسهاِلههِ صهايِلههاِالمسياِيعملِ مِكنيستهِلتصيرِنعيًاِلمهلِالعهالمِ:62ص
َةيههدععنِالاههعبِللتعبههةِ=ِِحراسيياً خههدامًاِ=ِ .ِوعلههمِههه الءِأنِيعلمههعاِالاههعبِأنِوعييدوا السييبيل نقييو  ميين الحجييا

ِ ينتورِو ِ..ِ تقع ِالمنيسةِآميالِتعا ِأيهاِالرلِيسعشهوذا مخلصك آتٍ مجيئهِالثانمِبفر ِ=ِِاالمسياِآت 
 

َى لكنيستة  الرسيح الشفيع الكفا
نخطههمءِ ميههفِيقبلنههاِ ؟ِهنههاِنههر ِدمِالمسههياِومههاِالنههاِِخطههاةِقبههعليالِأمههامِ ِاآلن؟ِنحههالكيههفِنحههالِمِ:63ص

يغطههمِويابهههِأ ِكنيسههتهِوهههسهِهههمِشههفاعةِالمسههياِالمفاييههةِالتههمِتجعلنههاِمقبههعليالِأمههامِ .ِوكههلِمههالِيقههدمِتعبههةِ
كههلِخطيههة..ِإنِإعتر نههاِ ِ"ِدمِيسههعشِالمسههياِيطهرنههاِمههال16ِ-1:1يههع1ِمعتر ههًاِبخطايههاهِيغطيهههِالمسههياِجدمهههِي

ِ."بخطايانا
ِ: ِنستعطفِجهاِ ِلنستديِمراحمهنِ هكساِنستفيدِمالِهسهِالافاعةِالمفايية12-15ومِنر ِصالةِيآياتِ

ِالتعبة -1
ِصالةِإلستديايِمراحمِ . -2
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ِ
 الكنيسة تحيا فى إشتياق لرجىء الرب فى صالة وتذلل ومام 

َاَ مراحر حقا الرسيح وكرل عرل الفداء لكن علينا وال ن  كف عن الصالة إلستد
 .ِ همِتحيهاِ همِإنتوهايِوتاهعقِلههسا22:10ِكع1ِالمنيسةِااولمِكاناِترددِ"ِمايانِآوا"ِيالرلِآت  ِيِ:64ص

اليههعمنِيههعمِيههدتمِالههرلِ ههمِمجههدهِلتتمجههدِوتنتهههمِحروبهههاِمههمِعههدوِالخيههرِوبههنفسِالمفهههعمِتصههلمِالمنيسههةِناحيههةِ
ليتيك تشيق السيروات ختامِيؤياهِ"ِآميالِتعا ِأيهاِالرلِيسعش"ِوهنهاِنسهممِالارق.ِوبنفسِالمفهعمِقا ِيعحناِ مِ

ِِ..ِقالهاِ مِالعهدِالقديمِإشتياقًاِلتجسدِالمسياِو دالهنِونقعلهاِنحالِاآلنِإشتياقًاِلمجمءِالمسياِالثانموتنزل
وهههسهِهههمِتعههاليمِِ.نييت ِابلنيياونحيين الُييين و وعلههمِالمنيسههةِأنِتحيههاِ ههمِتههسللِ ههالِيزههربهاِالاههيطانِبالمبريههاءِ=ِ
ِ .16:11السيدِالمسياِ"ِإنِ علتمِكلِماِأمرتمِبهِ قعلعاِإنناِعبيدِبطالعنِيلعِ

ِ
 َصة الكنيسة منذ ميالدها وحتى مجد األبدية

  -:66، 65ص
ِالمنيسةِتاملِاامم.11:05ِِ  1
ِاليهعدِير زعنِالمسيا.2:05-1ِ  2
ِلمالِهناوِبقيةِست مالِمالِاليهعدِوهسهِتنجع.16ِِِ-8:05  3
ِالهالوِنصيبِيا زمِالمسيا.12:05ِِ  4
ِ.والخ  ِللرا زيالِعبيدِ ِيفرحعننِ المنيسةِكنيسةِ ر 13:05ِِ  5
السماءِالجديدةِواايضِالجديدةِهمِعنعانِالمنيسةِالتمِأسسهاِالمسيا.ِاآلنِماِنحيا11:05ِِِ  0

نسليِِ .ِلمالِاآلنِنحال11:5كع2 يهِهعِعربعنِماِسننالهِ مِالسماء.ِالمسياِصنمِكلِشمءِجديدًاِي
 .18:8ِباإليمانِالِبالعياننِولمالِ مِااجديةِسنر ِالمجدِعيانًا.ِالمجدِالعتيدِأنِيستعلالِ يناِييو

  .1:21والسمعاتِالجديدةِواايضِالجديدةِهمِإشايةِللسماءِييؤِ
ِ ِمفهعمِالعهدِالجديدِللطفعلةِالروحيةِوالايخعخةِالروحيةِ.05ِِ:26ي  1
ِلمِاايضِو مِالسماء.البركاتِهمِنصيبِالمنيسةِع21:05ِِ  8
ِالسالمِوالحبِسماتِالمنيسة.25:05ِِ  2

والهيكلِاليهعد ِِالمنيسةِ مِكلِمكانِوويرِمحددةِبمكانِواآليةِتر مِأعينناِللسماء.00ِِ:1ِ  16
ِالس ِيفتخرونِبهِانِ ِيسكالِ يهِإنتهمِدويهِ.

ِ .15:51وقاينِممِيِ يكعنِهيكالِلهِ ِيسكالِعندِالمتعاحم2:00ِ  11
ِي ضِالعبادةِاليهعدية.3:00-4ِ  12
اليهعدِيزطهدونِالمنيسة.ِولمالِهسهِااالمِهمِمخاضِوالدةِالمنيسةِجلِهسهِااالمِجدأت5:00-8ِِ  13

 بصلبهمِللمسيا.ِواليهعدِينتهعاِكدولةِوهيكلهمِيخرل.
ِالمنيسةِأمِولعدةِوعريسهاِالمسياِيمخضِحتمِتستمرِ مِالعالدة.2ِِ-00  14
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تع ياتِويحملهاِ ِعلمِيديهِويدللهاِعلمِالركبِويمألهاِالمنيسةِتحياِ مِسالمِِو16:00-14ِ  15
ِسالمًاِو رحانِلتجتااِااالمِالتمِ مِالعالم.

ِوالنهايةِتدتمِالدينعنةِلإلشراي.15:00-11ِِ  10
 .ِ مِدينعنةِالارِأماِااجرايِمالِااممِواليهعدِ يرونِمجدِ 18:00ِِ  11
ِعالمِ.كرااةِالرسلِت سسِكنيسةِالمسياِ مِكلِال00-12-21ِ  18
ِِشراي.ااجديةِأ را ِلألجرايِوعسالِأجد ِلأل22:00-24ِ  12

ِ
 -كلرة ختامية:

إشعياءِإسمهِيعنمِيهعهِيخلص.ِويمكالِالقع ِأنِالسفرِملخصههِأنِيههعهِيخلهص.ِويهتلخصِالسهفرِ همِأنِحها ِ
أنِيتركهعاِِالبارِيأممِويهعد ِإنحهديِإلهمِحها ِيد ءِجهدًانِخطايهاِيصهاحبهاِأحه ان.ِولمهالِحقهًاِ ِيطالهبِالنهاس

خطايهههاهمِولمنههههِيقهههع ِ هههمِنفهههسِالعقهههاِ"ِوحهههدكمِلهههالِتسهههتطيععاِلهههسليِسديسهههلِلمهههمِمخلصهههًانِههههعِالمسهههياِليحمهههلِ
 "ِوالاههمالمِأبعههدهِعههنمم"ِيالاههمالمِإشههاية26:2ِخطايههاكمِويبعههدِعههدوِالخيههرِعههنممنِوالحههعِنفههسِالمعنههمِ ههمِييهه 

الاما .ِوصايتِكلمةِالاما ِإشايةِلملِعهدوِحهدِاشعيِوباجلِواليعنانِوالرومانِأعداءِأويشليمِ ملهمِأتعاِمالِ
ِأويشليمِولناِنِهمِإشايةِللايطانِعدوِالمنيسة .

ِ.وحيالِيبعدِ ِالعدوِنستعيدِأ راحناِوالِنفقدِمكانناِ مِالسماءِالجديدةِواايضِالجديدة
حطاطِلمالِأيزًاِكانِإ ًاِعملِاانبياءِكلهمِومنهمِإشعياءِهعِكافِحا ِالبارِوالمد ِالس ِوصلعاِإليهِمالِإن

.عملهمِالباايةِبالمخلصِالس ِجدونهِالِنقديِأنِنفعلِشيئاًِ
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 عودة للجدول مقدمة إشعياء

ِ
 المقدمة

 

 الرلوك الذين عاصرهم إشعياء النبُّ :
َيا بن ومصياِ-1  ِعزيا وو عز

يِعينهيِالهرلِولمنههِلهمِينه شِالمرتفعهاتِوكهانِسنةنِعملِماِهعِمستقيمِ 52ِسنةِوملي10ِِمليِوهعِإجالِ
يههةِحسههنةِا .ِجههدأِع يههاِجد20ِ:3ِأي2ِِانِيعوههامِهههعِالههسيِيحكههمِيِكههأجرصههًاِولههسليِبقههيِ ههيِجيههاِالمههرض.ِِو

سهمهِإلهيِمهدخلِمصهرِحيهثِأنههِتاهددِجهدًاِوبنهيِأجراجهًاِإمتهدِت دنجحهِ ِوخرجِوحايلِوه مِالفلسهطينييالِِو
خرِإختراعاتِالحرلِولمالِإيتفهمِقلبههِآ ِمسلحيالِب361566يِقعِ ِلهِجيشمتدتِال ياعةِ يِأيامهِوكانِتِو

.ِ حنهقِعلهيهمِو هيِيهدهِليس لك ييا عزيياكاهناِيقعلعنِله86ِِودخلِليبخرِأمامِمسباِالبخعيِ اجتممِحعلهِ
المجمهرةِوعنههدِ لههيِخههرجِالبههرصِ ههيِجبهتههِأمههامِالمهنههةِ طههردوه.ِولمههاِمههاتِد نهعهِ ههيِحقههلِالمقبههرةِجههداًلِمههالِ

الِالملعوِبسببِجرصه.ِو يِالسنةِالثانيةِوالخمسيالِلملمههِملهيِ قهاِجهالِيمليهاِعلهيِإسهراليلِو هيِأيامههِمدا 
مليِأشعيِوسباِج ءِكبيرِمالِإسراليل.ِهعِمثا ِلمالِجدأِحسنًاِوبايكهِ ِوو قهِوهمِتمبهرِِلثِ السرغتجاءِ

  سقب.

ِِيوثام -2
قيمِأمامِالرلِإالِأنهِلمِي  ِالمرتفعاتِوحايبهِسنةِوعملِماِهعِمست10ِسنةِحيالِملينِوملي25ِِكانِإجالِ

أي2ِ .ِوكههانِالسههببِ ههيِ لههيِ سههادِالاههعبِي15ِِ:31مههل2ِيصههيالِملههيِأيامِو قههاِجههالِيمليههاِملههيِإسههراليلِي
21ِِ:2ِ ِ

ِِوحاز -3
سنةِولمِيعمهلِالمسهتقيمِ هيِعينهيِالهرل10ِِسنةِوملي26ِِلفقاِجالِيملياِومليِوهعِإجال11ِِمليِ يِالسنةِ

أجيه.ِوسايِ يِطريقِملهعوِإسهراليلِوعبهرِإجنههِ هيِالنهايِو بهاِوأوقهدِ هيِالمرتفعهاتِوأولهقِأجهعالِِإلههِكداود
 .ِوصهعدِعليههِيصهيالِملهيِأيام22ِ:1ِأي2ِِالرواقِوأطفدِسرجِالمنايةِولمِيعقدِبخهعيًاِولهمِيصهعدِمحرقهاتِي

وقتههلِ قههاِمههالِيهههع اِِة.هِإيلههو قههاِملههيِإسههراليلِوحاصههرواِيهههع اِولمههنهمِلههمِيقههديواِأنِيغلبههعهِولمههنهمِأخههسواِمنهه
مههالِالنسههاءِوالبنههيال.ِوكههانِنبههيِ ههيِإسههراليلِي ههض266666ِِالملههيِوسههباِمههنهمِِوقتههلِإجههالنِِقتيههل126666ِ

ِ ِوحربهِكسليِاادومييال.28أي2ِِالسباياِوأمرِبععدتهمِ دعادوهمِي
لههيِإسههراليلنِصههعدِوخلصههنيِمههالِيههدِملههيِأيامِومإجنههينِتقههالالِأنههاِعبههدوِِوِلههثِ السههرغلتوأيسههلِأحههااِيسههالِ

وأيسلِلهِالسهبِوالفزةِالتيِكانهاِ هيِجيهاِالهرلِهديهة.ِ صهعدِملهيِأشهعيِوقتهلِيصهيالِملهيِأيامِيدماهق ِ
وأخسهاِوسباها.ِوكانِيأيِإشعياءِعدمِالتحالفِممِأشعيِانهِيأيِجرو ِالنبهعةِأنِ ِسهيخلصِجهدونِاللجهعءِ

إلهيِدماهقِليه ديِ هروضِالهعالءِوالطاعهةِاشعينِأمهاِاللجهعءِاشهعيِ سهيجلبِالهس ِعلهيِيههع اِوصهعدِأحهااِ
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وهنههاوِيأيِمههسباِأشههعييِ دعجبهههِ ههدمرِبصههنمِمثلهههِللهيكههلِييبمههاِإليحههاءِملههيِِ.ملههيِأشههعيِلههثِ السههرغلت
حزهةِمهالِعلهيِالثيهرانِووحهعهاِحاِالسبالاِتقدمِعليه.ِون شِالمِرأشعي ِووحمِالمسباِااساسيِجانبًاِوأصب
علهيِالسهامرة.ِو هيِأيهامِهعشهمِِةعارةِاحااِمليِهعشمِجهالِإيلهِعليِيصيفِمالِالحجاية.ِو يِالسنةِالثانية
سهنيال3ِِحاصهرهِ مرِمهمِمصهرِآتهيكتاهفِملهيِأشهعيِأنِهعشهمِتصعدِعليهِمليِأشعيِوأوقمِعليهِالج يهةنِِو

 ِالتهيِبسهببهاِوقهمِالسهبي.ِومهالِخطايهاِأحهاا11ِمهل2ِومِسباِإسراليل.ِوتفاصيلِخطاياِإسراليلِمسكعيةِ هيِي
مِوكههانِمنطقهههِأنِهههسهِاآللهههةِتسههاعدِملههيِأيامِوحينمههاِيههسباِهههعِلهههاِسههع ِتسههاعدهِوحينمههاِأنهههِ بههاِآللهههةِأيا

ماتِد نعهِ يِالمدينةِولمِيرحعاِأنِيدتعاِبهِلمقاجرِملعوِيههع اِلاهرويهنِومهالِأشههرِأعمالههِأنههِصهنمِسهاعةِ
 يم ولة ِعليِديجاتِسمياِديجاتِأحاا.

جيالِقعتيالِعومييالِهماِمصرِوأشعيِوهساِجعلهمِيفمهرونِ هيِِالحالةِالسياسيةِ يِأيامهِ:ِكاناِيهع اِمحصعية
 التحالفِممِواحدةِحدِااخر .

يا : -4 ِحَز
سهههنةِوعمهههلِالمسهههتقيمِوأاا 22ِِِملهههي.ِسهههنة25ِِملهههيِ هههيِالسهههنةِالثالثهههةِلهعشهههمِملهههيِإسهههراليلِوكهههانِعمهههرهِ

طههمِوكسههرِالتماويههلِوقأمههرِالمهنههةِأنِيتقدسههعاِوعمههلِ صههحًاِعويمههًاِِومهههِوطهههرهِمالمرتفعههاتِو ههتاِالهيكههلِوِي
ِنصرآشتان ِوسحقهاِانِاليهعدِعبدوها.ِولمِيكالِمثله.ِو يِأيامهِنهبِشلمنالسعاييِوأاا ِحيةِالنحاسينحِع

سههنيالِمههالِصههععدهمِعلههيِإسههراليلِصههعدواِعلههيِيهههع اِوأخههسواِكههلِمههدنهاِالحصههينة5ِِوههمِبعههدِِِ.وسههباِإسههراليل
ملهيِأشهعيِأسهعايِأويشهليمِوأههانِالهرل.ِِِييبصهرِسهنحاووقععاِعلهيِح قيهاِج يهةِ هد عهاِولمهنهمِلهمِيكتفهعاِوحا

جنهاهِ هيِإييبِوقتهلِسهنحاِ. ِمالِجيشِأشعيِحسبِنبهعةِإشهعياءِوههرلِالبهاقي185666وصليِح قياِ ماتِي
.ِومرضِح قياِبعدِ ليِوأخبرهِإشعياءِأنهِسيمعتِولمنهِح نِوصهليِ ه ادِالهرلِمهالِعمهرهِههيكلِنسرو ِإله

ومِأيسلِلهِجرو  ِجالدانِملهيِِ.ديجات 16ِجعشِالولِعليِديجاتِأحااِيسنةِوشفاهِوأعطاهِعالمةِجِر15ِ
باجلِهديةِ فتاِلهمِأجعالِالقصرِوأجهعالِالهيكهلِ جهاءهِإشهعياءِوقها ِلههِكهلِمهاِأييهتهمِإيهاهِسهيدخسونهِوحهدثِ

ِ عاًل.ِلهساِ يِسبيِباج
 منسُّ : -5

اايِخابيِلتعبيخهِإياه.ِوكانِإشعياءِي يدِجالِح قياِوهعِأشرِملعوِإسراليل.ِوهعِالسيِقتلِإشعياءِنارًاِبمنإ
ِعالِالتسعيالِعامًا.ِإالِأنِمنسيِقدِتالِ يِأواخرِأيامه.

ِ
 إشعياء النبُّ اإلنجيلُّ :

وعملهههِالمفههايي.ِوأسههماهِدعههيِإشههعياءِالنبههيِاإلنجيلههينِمههالِيقههرأِسههفرهِيوههالِأنهههِيقههرأِإنجههياًلِعههالِالمسههياِ (1
قتهبسِمنهههِكتههالِتإنجيهلِإشههعياءِأوِإنجيهلِالخههالص.ِِودعهعاِسههفرهِاإلنجيهلِالخههامسِأوِ ِأِناآلبهاءِأيزههاًِ

نصههًاِمباشههرًاِباإلحهها ةِإلههيِتلميحههاتِكثيههرةنِويتميهه ِسههفرِإشههعياءِجنبههعاتِكاملههةِعههال21ِِالعهههدِالجديههدِ
 كماِسنر ِبعدِقليلِ.ِالمسيا
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ِتهمهههإتنبههدِإشههعياءِ ههيِأيههامِالملههعوِع يههاِويعوههامِوأحههااِوح قيههاِوتستاهههدِ ههيِأيههامِمنسههيِجههالِح قيههاِالههسيِ  2
حيههثِناههرهِبمناههايِخاههبيِوكههانِمنسههيِهههساِأشههرِملههعوِيهههع اِوكههانِهههساِِنِبالتجههديلِلقعلهههِأنهههِيأيِ 

ِانهِوبخهِعليِأعماله.
سنةنِويقع ِالتقليهدِاليههعديِيالتلمهعد ِأنههمِحهيالِكهانعا06ِِلع ياِأيِأنهِتنبدِنحعِِةخرِسنآجدأِنبعتهِ يِ  3

ماءِ دخرجِلهِ ِعيالِسهلعامِوكهانِسهنهِحهعاليِِيعسجعنِإشعياءِجنارهِعطشِوطلبِماءِ ر زعاِإعطاله
 ِوقههدِعاصههرهِمهههالِاانبيههاءِهعشههمِوعهههامعس11ِِ:31ِِسههنةِوأشههايِجههعلسِلحادوهههةِناههرهِ ههيِيعهههب22ِِ

ِوميخا.
وهههساِاالسهمِيتعا ههقِمههمِمههاِ هيِسههفرهِكههلِالمعا قهةنِ هههعِيتحههدثِعههالِِ.معنهيِاالسههمِإشههعياءنِالهرلِيخلههص  4

سمهِ قبِجلِأنِأسماءِأوالدهِلهاِدالالتِنبعيةِ:ِ ااو ِإِوليسِ.ِ 22-45ِِ:26خالصِ ِالعجيبِي
يِياهعلِأيِالبقيهةِسهترجمنِوقهدِأخهسِإشهعياءِمعههِههساِاالجهالِاحهااِليقهع ِلههِأنِالبقيهةِسهترجمِآسمهِشإ

"مهيهرِشهال ِحهارِجه ِِيمهيهرِ=ِسهريمنِشهال ِ=ِيسهرقنِِسهمِاآلخهرت.ِِوهمِإسهراليلبامالِالسبيِحيالِسه
سلب ِ يكعنِمعنهيِاالسهمِيعجهلِالسهلبِويسهرشِالغنيمهةِوالنههبِإشهايةِإلهيِحارِ=ِيسرشنِج ِ=ِاجت ااِِو

أنِملههيِأشههعيِسههيحملِوههروةِدماههقِوالسههامرة.ِلههسليِقهها ِعههالِأوالدهِهاأنههساِوااوالدِالههسيالِأعطههانيهمِالههرلِ
سهنعاتِكنبهعة3ِِ ِويزا ِلهساِأنهِههعِنفسههِسهايِحا يهًاِعريانهًاِلمهدة8ِِ:8ِآياتِوعجالبِ يِإسراليلِي

 هكساِكانعاِيفعلعنِبااسريِحتيِإ اِسهدلهِأحهدِلمها اِأنهاِعريهانِ؟ِيقهع ِهكهساِِنمصرِوكعرعالِسبيِ
سهيحدثِللمصههرييالِالهسيالِتريههدونِاالتمهها ِعلهيهمِوهكههساِعمههلِ ِمهمِهعشههمِإ ِطلههبِمنههِأنِيتهه وجِمههالِ

ِة.نبياانيةِوطلبِمالِح قيا ِأنِينامِعليِجنبهِعدةِأيام.ِوأيزًاِسميِإشعياءِاوجتهِال
.ِونجهدِدععتههِللنبهعةِ هيِيالمِ وِمسهتعيِعها ِ ِعرِ قفًاِوقا ةِعاليةنِووالبيةِكتاباتهِ اتِأسلعلِشكانِمث  5

ِإ ِيأيِالسيدِالمسياِ يِمجده.0ِصِ
كتههههالِأوِكههههاتبيالِعلههههيِااقههههلِلسههههفرِإشههههعياء.ِوأنِمههههالِكتههههب3ِِيقهههها ِ ههههيِالدياسههههاتِالحديثههههةِأنِهنههههاوِ  0

خهههتال ِااسهههلعلِوطريقهههةِالمتابهههة.ِ ِويهههرِمهههالِكتهههبِاإلصهههحاحاتِااولهههيِال00ِ-46ِاإلصهههحاحاتِي
سهمِكهعيرِصهراحةِيصِاسهتحالةِأنِيهسكرِإشهعياءِإ تراحهاتهمِههسهِجنهاءِعلهيِإوأصحالِهسهِاآلياءِجنعِ

ِ ِقبلِأنِيعلدِكعيرِبعاراتِالسنيال.ِونردِعليِ ليِباآلتيِ:45ن44ِ
ِلمِيقلِأباءِاليهعدِجهساِأجدًاِوالسبعينيةِنسباِالسفرِلعاحدِ قب.ِ-أ

عدِأنِيتنبههدِإشههعياءِباسههمِكههعيرِقبههلِأنِيعلههدِكههعيرِ ههالرو ِالقههدسِهههعِالههسيِألهمههه.ِوالمتههالِكلهههِالِنسههتبِ-ل
عسِالمهه ي ِاليهههعديِقهها ِأنِكههعيرِنفسهههِحههيالِيأيِهههسهِالنبههعةِأصههديِأمههرًاِجبنههاءِفيسههمههعحيِبهههِمههالِ .ِويِع

ِ ِ هلِسينخدشِمليِ كيِمثلِِكعيرِجهسا.3-1ِِ:1الهيكلِيع ِ
ِكةِ يِكلِالسفر.تعجدِاصطالحاتِماتِرِ-ج
ستطاشِالدايسعنِلاعرِشكسبيرِأنِيحهددواِمراحهلِمختلفهةِلاكسهبيرِتهد ِعلهيِمراحهلِتطهعيِتفميهرهِمهمِأنههِإِ-د

مهالِالطبيعهيِأنِيتغيهرِأسهلعبهِخاللههاِ ههيِِوِنسهنة06ِسهنةنِجينمهاِظهلِإشهعياءِيكتهبِلمهدة25ِِكتبِخهال ِ
ِ ترةِطعيلة.
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ِاسهمِيعشهياِالملهيسمِكعيرِقبلِمعلدهِ قدِتنبدِأحهدِاانبيهاءِبإِهناوِحادوةِ يِالمتالِالمقدسِمااجهةِلسكرِ-ه
ِ .2ن13ِِ:1ِمل1ِِسنةِي366ِِِهالصالاِقبلِمعلدهِج

آيةِمالِإشهعياءِنسهبهاِكلههاِإلشهعياءِولهيسِلمتهالِآخهريال.ِإالِأنِالمعانهديال26ِِستخدمِالعهدِالجديدِحعاليِإِ-و
مِإشههعياءِوسههمعهمِإشههعياءِااو ِوتشههعياءِالثههانيِسههمهإهههساِالسههفرِِكههلِمههالِكتههبِيدواِعلههيِهههساِبههدنِقههالعاِأن

ِوتشعياءِالثالث.ِوواحاِأنِهساِمجردِعنادِالِمعنيِلهِإالِإنمايِالنبعة.
جالِأمعصِأخعِأمصياِأجعِع ياِالمليِولسليِكانِدخعلهِللقصرِأمرًاِإإشعياءِمالِنسلِملعكيِ هعِِكانِ  1

ِسهاًل.
سياسهيةِوونيهةِسهتجرِالهبالدِِقهعِ مِأشهعيِي همهاِكاناِنصيحةِإشعياءِعهدمِالتحهالفِالِمهمِمصهرِوالِمهِ  8

حهااِلتغلهثِ السهرِملهيِأشهعيِلينقهسهِآعتمادِيهع اِعلهيِ ياشِباهري ِومهمِههساِأيسهلِباإلحا ةِإلِةللعوني
2ِحتقرهِ يمهاِبعهدِولهمِيسهاندهِيإمالِيدِإسراليلِوسعييا.ِوقدمِلهِماِ يِالهيكلِو عاًلِساندهِمليِأشعيِومِ

ِ 21ن28ِِ:26ِأيِ
 "ِويلِليِأناِإنسانِنجسِالاهفتيالِ"ِوكانهاِأحاهاؤه0ِ:5ِياءِ وِنفسِمنمسرةِوقلبِمنسحقِيكانِإشعِ  2

ِ ِجلِوعليِااممِوعليِأعدالهِ اابهِالمسيا.21ِ:3تئالِعليِجنيِشعبهِي
 تاملِنبعاتِإشعياءِعدةِمعاحيم:ِ-أ

ِنبعاتِعالِمجيءِالمسياِِ-مجدِاايامِااخيرةِِِِِِِِِِِلِ-أ
ِتعاليمِوتع ياتِيوحيةِِ-ةِِِِِِِدنبعاتِعالِأممِكثيِرِ-ج
ِالدععةِللتعبةِوتع يةِااتقياء.ِ-وِإطالشِاليهعدِعليِشرويهمِِِِِِِ-ه
ِنتواي.تدكيدِمجيءِالمسياِوعليِالم منيالِاإلِ-ا

إصهههحاحًاِومهههمِأنِتقسهههيمِالمتهههالِإلصهههحاحاتِههههعِعمهههلِباهههريِإالِأننههها00ِِياهههملِههههساِالسهههفرِ  16
يمثهههلِالمتهههالِالمقهههدس00ِِِهأصهههباِسهههفرِإشهههعياءِباصهههحاحاتهِالهههمتهههدتِلههههساِالعمهههلِِوإيهههدِ ِنالحهههعِأنِ
ِنِجلِيمكالِتقسيمِالسفرِإليِقسميال00ِِهبدسفايهِال

ِ.الاعبِالماحيةم ِوهعِيعالجِحالةِإصحا ِي=ِعددِأسفايِالعهدِِالقدي32ِِاألول
ِسيا.إصحا ِي=ِعددِأسفايِالعهدِالجديد ِوتعالجِسقعطِاإلنسانِااو ِومجيءِالسيدِالم21ِِالثانُّ

ِت كدِكراهيةِ ِللخطيةِوتدديبِالخطاةِالعاصيال32ِِ-1اإلصحاحاتِ
ِتعلالِخالصِ ِالعجيبِللخطاةِمالِكلِالاععلِواامم00ِِ-46اإلصحاحاتِ

ينديِأنِنجهدِ يههاِآيهةِالِنسهتطيمِأنِنبهدأِجههاِكهرااةِعهالِالمسهياِكمهاِحهدثِ هي55ِِِ-46ِِوِاإلصحاحاتِمالِ
ِقصةِ يلبسِوالخصيِالحباي.

سرويِللرلِوتايةِنسممِعالِعبدِالرلنِ تايةِِنسممِأنهِعبدِمختايِومعحم42ِِصِ يِِ (11
.ِوالثانيِيتملمِعالِآدمِااو ِأوِااخيرِنسممِأنهِعبدِأصمِوويرِأميال.ِااو ِيتملمِعالِالمسياِآدم

 .اسلطانهِشعبِإسراليلِالسيِحطمتهِالخطيةِ جاءِالسيدِالمسياِليحطم
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 بابل ملوك يهوذا من عزيا إلي سبي
 

 

 

 

 

 

                  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

َيخ والتُّ لها تأثير على شعب هللا:  الررالك العظرى فُّ التا
ر ِو يِهسهِالمدةِجدأتِو وات060ِِظلاِأشعيِهيِالمتسلطةِحتمِقاماِدولةِباجلِسنةِِ -1 ق.م.ِينبعخسِنص 

ِباجلِليهع ا.
ِق.م.530ِسقطاِباجلِوقاماِدولةِالفرسِبقيادةِكعيرِالمليِسنةِِ-2ِ
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 حزقيا

52 

 منسي
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َمليا   فقح بن 
 سنة 21

 فترة 
َات  ثو

 هوشع بن
 إيلة 

9 

حصاَ 
 وشوَ
3 

 سبُّ وشوَ إلسرائيل

 نهاية مرلكة إسرائيل      مرلكة إسرائيل
 ) مرلكة العشرة وسباط(

 
 

 
 

 عزيا
52 

 يوثام
16 

 وحاز
16 

يا  حَز
29 

 منسى
55 

     مرلكة يهوذا
 

 

 
ر الرلك   شلرنآص 

 الذي َام
َيب حاصر  سنحا

َشليم   وو

َتل  وبنا  فُّ هيكل  بسبُّ إسرائيل تغلث فالسر
 وسر حدون  نسروخ

    مرلكة وشوَ
 

 
 عالَة ملوك إسرائيل ويهوذا ووشوَ فُّ تلك الفترة
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 مفهوم الخالص فى سفر إشعياء
 

ِ-:وهساِاالسمِيتعا قِممِماِ يِسفرهِكلِالمعا قةِ.معنيِاسمِإشعياءنِالرلِيخلص
 ِ22-45ِِ:26يالاعبِاليهعد ِمالِباجلِ هعِيتحدثِعالِخالص ِ. 

 ةِالايطانِ.وكانِهساِيم ًاِللخالصِجدمِالمسياِمالِعبعدي 

 
 فرا هى األفكاَ التى ِاءت بسفر إشعياء حول الخالص بالرسيح .

 
 لراذا خلق هللا اإلنسان -1

ِ
ِ ِ.43ِِ:1يإر بكلِمالِدعيِباسميِولمجديِخلقتهِوجبلتهِوصنعته

واِ ِ مِمجدهِأيادِأنِيخلقِالماللمةِومِالبارِليفرحعاِأمامهِ مِهساِالمجدِنِوليعكسعاِصعيةِمجدِ ِنِويوهِر
:38ِِمحبتهِوقعتهِنِويفرحعاِبدعما ِقديتهِنِونفهمِهساِمالِترنيمِالماللمةِوهتا همِحيالِيأواِأعما ِالخليقةِيأ 

خليقتهِبمجدهنِ اهللِكدلِيفر ِجعجهِنِأنِتفر ِلفرحتهمنِوهساِماِقصدهِ  ِ.ِوهساِالهتا ِوالترنيمِهعِإعالن1ِ
ِ ِ.43ِِ:21يإر يحدثِجتسبيحيِلتهِلنفسي.هساِالاعبِجبِجهديةِأتمِجهاِلهِ=ِإجنهِالفرحان

 ِلممِيتمجدِ ِ مِالخليقة5ِِ:11ِكع2ولماِسقبِاإلنسانِقامِإجالِ ِبالفداءِوخلقِاإلنسانِخليقةِوانيةِي
اهتفيِياِاسا لِااليضِاشيديِايتهاِالجبا ِترنماِالععرِوكلِِترنميِايتهاِالسمعاتِالنِالرلِقدِ عل.ِالثانية

 ِ.ِ مماِتمجدِ ِ مِخلقتهِالخلقةِااولم44ِِ:23ِيإر لِقدِ د ِيعقعلِو يِاسراليلِتمجدشجرةِ يهِالنِالِر
التمِأظهرِ يهاِقدياتهِومحبتهِلإلنسانِنِالس ِكانِعلمِصعيتهِويعكسِصعيةِمجدِ ِنِوحياتهِحياةِأجديةِ

الثانيةِإ ِأعادِالمجدِلإلنسانِِلقةيحياهاِ مِ ر ِمهلالِمسبحاِ ِتعبيراِعالِهساِالفر ِنِهكساِتمجدِ ِ مِالخ
 ِتتملمِعالِالخلقة44ِِ:23ِ ِ.ِ اآليةِيإر3ِِ:21+ِ م3ِِ:2ِيع1+11ِِ:22ِِبعدِأنِكانِقدِ قدهِييع

 ِن38ِِ:1ِ.ِوكماِتهللاِالماللمةِعندماِيأتِخليقةِ ِوعملهِيأ يعقعلِالنِالرلِقدِ د ِالثانيةِ هعِيقع 
وهمِيترنمعنِترنيمةِجديدةِقالليالِلمسياِلإلنسانِوخلقةِاإلنسانِالجديدةِالثانيةِ"يأيناِالماللمةِأيزاِتسباِبفداءِا

 نِمستحقِاناِانِتاخسِالسفرِوتفتاِختعمهِالنيِ بحاِواشتريتناِهللِجدميِمالِكلِقبيلةِولسانِوشعبِوامة
ِ ِ.16ن5ِِ:2ِِييؤ "وجعلتناِاللهناِملعكاِوكهنةِ سنمليِعلمِااليض

ِ
 السقوطكيف كانت الخليقة َبل  -2

ِ
ِ-الِتعجدِلديناِ مرةِواححةِعالِصعيةِاإلنسانِقبلِالسقعطِولمالِ:
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 ِ.ِ ما اِنر 8ِِ:5ِ*ِيقع ِالمرنمِ مِالم معيِعالِاإلنسانِ"تنقصهِقليالِعالِالماللمةِوبمجدِوبهاءِتملله"ِيم 
جداِوقعيةِِعالِالماللمةِ مِسفرِإشعياءِ؟ِِالماللمةِكاناِ مِمجدِ ِوكاناِطغمةِالمايوبيمِطغمةِجميلة

ونر ِالسايا يمِومعنمِاإلسمِِاهرةِجناِالصباِليصفِجمالهِوعلعهِجداِنِوكانِمنهمِكايولِقا ِعنهِ 
الماتعلعنِحباِحع ِعررِ ِيسبحعنِوالتسبياِعالمةِالفر .ِ نفهمِأنِاإلنسانِكانِ مِنفسِالفر ِوير ِ ِ

ِ ِ.43ِِ:1ويعكسِصعيةِمجدهِيإ ر
حعاءِكانعاِهكساِ.ِولممِنتخيلِكيفِكانعاِقبلِالسقعطِنِ لقدِلممِوجهِمعسمِحيالِيأ ِ*ِومالِالم كدِأنِآدمِِو

ِج ءِبسيبِجداِمالِمجدِ ِ.ِ ميفِكانِوجهِآدمِالس ِكانِير ِ ِ مِالجنةِ.
انادنِعالِحبيبيِِ*ِليعبرِ ِعالِأنهِخلقِاإلنسانِكدجملِماِيكعنِولممِيفر ِنِشر ِهساِبطريقةِيم يةِ قا 

 نقبهِونقمِحجايتهِوورسهِكرمِِ.ةلمرمه.كانِلحبيبيِكرمِعلمِاكمةِخصبِ well belovedيِيحب ِ نايدِم
 ِ المرمِوبهِالمعصرةِلينتجِخمراِنِوالخمر2ِن5ِِ:1ِِيإر سعيقِوبنمِجرجاِ يِوسطهِونقرِ يهِايزاِمعصرة

ِيم ِللفر ِنِوسعيقِجهاِأجعدِأنعاشِالمروم.
 ِ.ِوهناِنقع ِأنِ ِيفر ِباإلنسانِويجدِلستهِ م5ِِ:1ِيإر وورسِلستهانِكرمِيلِالجنعدِهعِجياِاسراليلِِ*

ِ ِ.8ِِ:31أنِيفر ِاإلنسانِولسليِيقع ِ"لساتمِممِجنمِآدم"ِيأم
مالنةِحقاِكانِِكيفِصايتِالقريةِاالمينةِاانية.ِ*ِوليعبرِسفرِإشعياءِعالِحا ِالخليقةِقبلِالسقعطِوبعدهِقا 

 ِ العد 22ِن1ِِ:21ِِيإرِ.صايتِ زتيِاوالِوخمروِمغاعشةِبماءِ .لقاتلعِنواماِاالنِ اِالعد ِيبياِ يها.
كانِاإلنسانِ مِالجنةِ.ِأماِبعدِالسقعطِ دخلاِاللسةِالحسيةِجديالِِهناِيم اِللحقِنِوالخمرِيم اِللفر ِوهكسا

ِنهِيعطش"ِ.عالِالفر ِنِويعبرِعنهاِهناِبالماءِالس ِقا ِعنهِيلِالمجدِللسامريةِ"هساِالماءِالس ِيارلِم
ليتيِاصغياِلعصايايِ مانِكنهرِسالميِوبروِكلججِِ*ِكانِاإلنسانِقبلِالسقعطِ مِسالمِعجيبِو ر 

 ِ.ِوالحعِأنِكلمةِجنةِتعنمِمكانِجميلِوكلمةَِعْدْنِكلمةِعبريةِتعنمِ ر ِ.ِ اهللِكان48ِِ:18ِيإر.البحر
جلِا رحعاِواجتهجعاِالمِاالجدِ يماِاناِخالقِِماليفر ِباإلنسانِواإلنسانِيفر ِأمامِ ِنِوهساِماِنفهمهِحمناِ

اجتهجِباويشليمِوا ر ِباعبيِوالِيسممِبعدِ يهاِصعتِبكاءِوالِ ِ.ِالنيِهانساِخالقِاويشليمِجهجةِوشعبهاِ رحا
 ِ.ِ الفر ِهعِ ر ِمتباد ِجيالِ ِواإلنسانِ.ِوهساِهعِالعحمِالس ِأعادهِلنا12ِن05ِِ:18ِِيإرِصعتِصرا 
 بفدالهِنِ نفهمِأنِهساِكانِالعحمِ مِالجنةِقبلِالسقعطِ.الرلِيسعشِ

ِ
 وماذا صاَ حال الخليقة بعد السقوط -3

ِ
ِهساِماِيقدمهِالسفرِكلهِوننتقمِبعضِاآليات

 ِ.ِسادِعليناِالايطانِوالخطيةِوالمعتِ.ِوهساِله20ِِ:13ِيإر.ايهاِالرلِالهناِقدِاستعلمِعليناِسادةِسعاو*
انِلح قياِالمليِمالِيؤساءِيهع اِشخصانِأحدهماِخالالِإسمهِشبناِواآلخرِإ ِك22ِتابيهِآخرِ مِإصحا ِ
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 ِ.ِوسادِشبناِهساِ ترةِمالِال مانِنِ  ِيقع ِلهِسدقس ِبيِبعيداِوآتمِبعبد 30ِِ:3ِقديسِإسمهِإلياقيمِيإر
ِإلياقيمِ.ِ انِكانِإلياقيمِيم اِللمسياِ ابناِهساِيرم ِللايطانِالس ِسيحريناِ ِمنهِ.

صايتِ زتيِاوالِ عنِ.واماِاالنِ القاتلِمالنةِحقاِكانِالعد ِيبياِ يها.ِفِصايتِالقريةِاالمينةِاانية.كي*
 ِ.ِالخمرِإشايةِللفر ِنِوالماءِهعِالماءِالمالاِإشايةِلملساتِالعالم22ِن1ِِ:21ِِيإرِوخمروِمغاعشةِبماء
 يِ غنمِ يِالمرومِوالِيترنمِوالِيدوسِدالسِخمراوانت شِالفر ِواالجتهاجِمالِالبستانِوالِيِالقاتلةِ.ِوحاشِالفر 

بثا  انِعارةِ داديالِكرمِتصنمِحاعاِالبركة  ِ.ِوكماِحاشِالفر 10ِِ:16يإرِ الهتا ابطلاِالمعاصر.
ِ ِ.5ِِ:16يإرِواحداِوحعمرِجسايِيصنمِايفة

مِالمِالراسِليسِمالِاسفلِالقدِ .ِكلِالراسِمريضِوكلِالقلبِسقيمِت دادونِايغانا.ِعلمِمِتزربعنِبعد.*
الدكمِخربةِمدنممِمحرقةِ.ِجِاتليالِبال ي  يهِصحةِجلِجر ِواحباطِوحربةِطريةِلمِتعصرِولمِتعصبِولم

 ِ.ِ نر ِأنِالفسادِوالخرال1ِِ–1ِِ:5ِيإر ِكانقاللِالغرباء ايحكمِتاكلهاِورباءِقدامكمِوهيِخربةِبالناي.
ِعمِالخليقةِكلهاِالمبيرِوالصغيرِ.ِ

تطلمِِحا ِالس ِإنحديتِإليهِالخليقةِوأنهِصايِحاالِميئعساِمنهِنِ صر ِطالباِن و ِالمخلص*والنبمِشعرِبال
ا يرِاحااليِومراحميِنحعيِِايالِويرتيِوجبروتيِمالِالسمعاتِوانورِمالِمسكالِقدسيِومجدو.

ِ ِ.04ِِ:1يإرِليتيِتاقِالسمعاتِوتن  ِ ِ+03ِِ:15يإر.امتنعا
ِ

 هل يسكت هللا على تدمير خليقت  -4
 
  ِ.51ِِ:10يإر النيِالِاخاصمِالمِاالجدِوالِاوزبِالمِالدهر*

واعيدِ .ِوايدِيديِعلييِوانقيِاوليِكانهِبالبعيقِوان شِكلِقصديروِِ*قصدِ ِالِجدِوأنِيتمِنِ يقع ِ 
صهيعنِتفد ِ .بعدِ ليِتدعيالِمدينةِالعد ِالقريةِاالمينةِقزاتيِكماِ يِاالو ِومايرييِكماِ يِالبداءة.

ِ ِ.21ِ–1ِِ:25ِيإرِلحقِوتالبعهاِبالبربا
 الفزةِلتنقيتهاِمالِالاعالبِِوهعِ رنِصهرِالبعيِقِ=ِبعضِااالمِوالتجايلِيسميهاِهناِأيدِيد ِعليي

 انِ.ِتعحمِعيناِتاامخِاالنسانِوتخفضِي عةِالناسِويسمعِالرلِوحدهِ يِ ليِاليعمِِيتمِنِوالافاء
 ِونجدِوعداِمال14ِِ–2ِِ:12ِيإرِكلِمرتفمِ يعحمِلرلِالجنعدِيعماِعلمِكلِمتعومِوعا ِوعلم

انِكاناِحمراءِ انِكاناِخطاياكمِكالقرم ِتبيضِكالثلج.ِهلمِنتحاججِيقع ِالرل. ِبدنهِسيفعلِ 
ِ. 1ِِ:18ِيإر كالدوديِتصيرِكالصع 

 يسكالِالسلبِممِالخرو ِويربضِالنمرِممِالجديِ وما اِستمعنِنتيجةِالتنقيةِيععدِالسالمِللبار 
ِ.ِتربضِاوالدهماِمعاِالبقرةِوالدبةِترعيان..ِِوِالعجلِوالابلِوالمسمالِمعاِوصبيِصغيرِيسعقهاِو

الِ .ويلعبِالرحيمِعلمِسرلِالصلِويمدِالفطيمِيدهِعلمِحجرِاال ععان واالسدِكالبقرِياكلِتبنا
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 حريسعؤونِوالِيفسدونِ يِكلِجبلِقدسيِالنِااليضِتمتل ِمالِمعر ةِالرلِكماِتغطيِالمياهِالب

  ِ.2ِ–11ِِ:0ِيإر
 

 بل هللا سيترك الخليقة فى هذا الوضع فترة َليلة ِدا ِدا -5
ِ
بفيزانِالغزبِحجباِوجهيِعنيِلحوةِوباحسانِاجديِايحميِيِ.ِلحيوةِتركتيِوبمراحمِعويمةِساجمع*ِ

ِ ِ.8ن54ِِ:1ِِيإر قا ِولييِالرل
ِ ِ.20ِِ:26يإر حتمِيعبرِالغزباختب ِنحعِلحيوةِِهلمِياِشعبيِادخلِمخادعيِواولقِاجعابيِخلفي.*ِ
 

 إبن هللا سيتجسد للفداء ليخلق خليقة ِديدة -6
 

 ابن هللا هو يهو  كرا عرفنا اإلسم فى العهد القديم
:1ِِوالحمِوكناِميتا"ِييؤِاألول واآلخروقاينِممِِِ"أناِ  44ِِ:0إر) نِوالِإلهِويرِ ِاألول واآلخرهعِِ*

ِ ِ.18ن11ِِ
َكبةِ* َكبةلميِ ِوقاينِممِ"45ِِ:23يإرِتجثو ل  كل  علمِ ممالِ يِالسماءِومالِتجثو باسم يسوع كل 

ِ ِ.2ِِ:16"ِي مااليضِومالِتحاِااليض
انتمِشهعديِيقع ِالرلِوعبديِالسيِاخترتهِلميِتعر عاِوت منعاِِ ِ+48ِِ:12.ِأناِااو ِواآلخرِيإرونا هو*ِ

ِِ.قبليِلمِيصعيِالهِوبعديِالِيكعِن.ِانا هوجيِوتفهمعاِانيِ
انِ+ِ"ِولساِا علِشيئاِمالِنفسيِانا هو قا ِلهمِيسعشِمتمِي عتمِاجالِاالنسانِ حينئسِتفهمعنِانيِممِ"ِوقايِن

ِ ِ.28ن8ِِ:24ِِ"ِييع.تمعتعنِ يِخطاياكمِانا هولمِت منعاِانيِ
ِوومرِااليضِ خراِواينةِللناجيالِمالِاسراليلِمجدا يِ ليِاليعمِيكعنِوصالِالرلِجهاءِو:ِِهو مجد شعب *ِ

  ِ.2ِِ:5 مِوسطها"ِياوِمجدا ِوقاينِممِقع ِيهعهِ مِالعهدِالقديمِ"أكعن4ِِ:1ِيإر
 ياإلجالِااالم  منسِوجعدهِاناِهناوِلمِاتملمِمالِالبدءِ يِالخفاء..ِِِتقدمعاِاليِاسمععاِهسا* هو اإلبن األزلى : 

يرسلِاآللِاإلجالِااالمِ ِ.ِوباتفاقِمالِداخلِالماعيةِالثالعوية48ِِ:10ِيإرِواالنِالسيدِالرلِايسلنيِويوحه
ِمتجسداِنِ لملِأقنعمِعملهِ مِالفداءِ.

 يِوقاِالقبع ِاستجبتيِِهكساِقا ِالرل.ِ:ِوالعهدِجدمهِكماِكانِالعهدِالقديمِجدمِالسبالاِويصير عهدا ِديدا*ِ
 . 42ِِ:8ِيإر  احفويِواجعليِعهداِللاعبِالقامةِااليضِلتملييِامالوِالبرايِي.ِِو يِيعمِالخالصِاعنتي

َاع الرب واإلبن هو*ِ ِ ِ.03:ِيياجمِالمعنمِ مِنهايةِتفسيرِإصحا ِِذ
  ِ.52ِِ:16يإرالهناِ دِشمرِالرلِعالِ ياشِقدسهِامامِعيعنِكلِاالممِ تر ِكلِاطرا ِااليضِخالصق

1ِكع1شمرِأ ِأظهرِ ياعهِ هسهِعالِالتجسدِإ ِظهرِاإلجالِمتجسداِ.ِوالسياشِيايرِللقعةِنِوالمسياِهعِقعةِ ِي
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4ِيإرِِالنِعلمِكلِمجدِوطاءِلمالِمجدِالهعتهِكانِمختبئاِ مِناسعتهِ ِ.ِواإلجالِظهرِ مِجسدِبارِ 24:ِ
ِ:5.ِ ِ

 ِنِهساِلمِيكالِتجسداِلمنهِظهعيِكماِظهرِإلجراهيمِمم0ِ*ِأماِظهعيِاإلجالِ مِمجدهِوعلمِعرشهِيإر
ِ اآللِالِيوهرِ. ِهعِظهعيِلآللِن0ِمالكيالِ ونهمِوالوةِيجا ِ.ِولمِيكالِالوهعيِ مِيإر

واالنِقا ِالرلِجاجليِمالِالبطالِعبداِلهِِوكان الرسيح حجر الزاوية الذى تجسد ليجعل اإلثنين واحدا :*ِ
 قا ِقليلِانِتمعنِليِعبداِ .اليجاشِيعقعلِاليهِ ينزمِاليهِاسراليلِ اتمجدِ يِعينيِالرلِوالهيِيصيرِقعتي

42ِيإرِجعلتيِنعياِلالممِلتمعنِخالصيِالمِاقصمِااليض قدِ.ِِالقامةِاسباطِيعقعلِويدِمحفعظيِاسراليل
ولمالِِ ِ.ِونالحعِأنِإسراليلِهناِهمِكنايةِعالِااممِ.ِ يكعنِيعقعلِوتسراليلِهناِهماِاليهعدِوااممِ.0ن5ِِ:ِ

المِانِِوعرِ الِيكعنِلهمِومرِجينماِي مالِااممِ يتحعلعاِإلمِبستانِمثمرِنِير ضِاليهعدِالمسياِويتحعلعاِإلم
 ِ.ِ المسياِأيسلِالرو 32ِِ:15ِيإرِيسكبِعليناِيو ِمالِالعالءِ تصيرِالبريةِبستاناِويحسبِالبستانِوعرا

للمنيسةِ دومرتِنِواليهعدِي زعاِ تحعلعاِإلمِوعرِ.ِومالِآمالِأيامِالمسياِمالِاليهعدِكانعاِقلةِأسماهاِإشعياءِ
إشعياءِِإشتهرِبهِسفرِالبقيةِ.ِولفعِالبقيةِإشعياءِنِو مِاايامِااخيرةِسيدخلِاليهعدِلإليمانِويسميهمِالبقية

لسليِهكساِِ ِ.ِويقع ِالعحمِ مِسفرِإشعياء11ِِ:5+2ِِ:21ِِوأخسِمنهِاإلسمِالقديسِجعلسِالرسع ِييو
ِ–22ِِ:11ِيإرِليسِاالنِيخجلِيعقعلِوليسِاالنِيصفايِوجههِيقع ِلبياِيعقعلِالرلِالسيِ د ِاجراهيم.

لِإ ِأنِأوالدهِاليهعدِقدِي زعاِالمسياِنِ  ِيقع ِلهِالِتخجلِ دوالدوِباإليمانِ ِ.ِوكدنِيعقعلِقدِخج23
ِمالِااممِأكثرِكثيراِجداِ.

 .ِوهسهِالاريعة2ِِ:3ِيإر.لالنهِمالِصهيعنِتخرجِالاريعةِومالِاويشليمِكلمةِالِرِ:ويخرج من إسرائيل *ِ
ِليساِهمِشريعةِالعهدِالقديمِ هسهِخرجاِ مِسيناءِ.

 ِنِوالخليقة05ِِ:11ِيإرِالنيِهانساِخالقِسمعاتِجديدةِوايحاِجديدةِ:ِتصير خليقة ِديدة الكنيسة*ِ
ِ ِ.5ِِ:11ِكع2الجديدةِنسممِعنهاِ مِي

ِ
 ولكن هناك يوم للدينونة -7

ِ
ِ.35ِونصيبِااجرايِاإلصحا 34ِِونر ِدينعنةِااشرايِاإلصحا ِ

ِ
 النبوات عن الرسيح -8

ِ ِ.2ِِ:0يإرِناِ...ِويدعمِإسمهِعجيباِإلهاِقديراِ..يعلدِلناِولدِونعطمِإجِ:ِ* الهوت 
َاء ِ ِ.1ِِ:14يإرِهاِالعسياءِتحبلِوتلدِإجنا...ِ:ِ* ميالد  من عذ

ِِ .12ِِ:1يإرهع اِالرلِياكبِعلمِسحابةِسريعةِوقادمِالمِمصرِ:هروب  إلى مصر*ِ
ِ ِ.52ِِ:16يإر قدِشمرِالرلِعالِ ياشِقدسهِامامِعيعنِكلِاالممِتجسد  :*ِ
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َة :*ِ انورواِالمِِ.ِاسمععاِليِايهاِالتابععنِالبرِالطالبعنِالرلِتجسد  بُريقة إعجازية بوعد مثل إبراهيم وسا
ِانورواِالمِاجراهيمِاجيكمِوالمِسايةِالتيِولدتمم .ِالصخرِالسيِمنهِقطعتمِوالمِنقرةِالجبِالتيِمنهاِحفرتم

.ِ المسياِإجالِوعدِوهكساِكنيستهِنِحياةِتخرجِمالِ 2ِن51ِِ:1ِِيإر ..النيِدععتهِوهعِواحدِوبايكتهِواكثرته
ِمعتِ.

 ِ.ِوهكساِقا ِالمالو42ِِ:2ِيإر مالِالبطالِدعانيِمالِاحااءِاميِ كرِاسميِ* وخذ إسر  من البُن :
ِ ِ.1ِِ:31للعسياءِ"تلديالِإجناِوتسمينهِيسعش"ِيلع

علنيِسهماِمبرياِ يِكنانتهِ يِظلِيدهِخبانيِوجِوجعلِ ميِكسيفِحاد.ِمجد الهوت  مختفى فى ناسوت  :*ِ
 ِ.ِهعِكلمةِ ِنِوكلمةِ ِكسيفِ  ِحديالنِحدِينقمِ"أنتمِاآلنِأنقياءِلسببِالمالم42ِِ:2ِيإرِاخفاني

ِ ِ.2ِِ:10ِ+ِيؤ15ِِ:3ِالس ِكلمتممِبه"ِنِوحدِيديالِ"آتمِوأحايبهمِبسيفِ مم"ِييع
ِقعمعاِ يِالقفرِسبيالِاللهناِ.ِريقِالرلصعتِصاي ِ يِالبريةِاعدواِطِ:ِل  سابق هو يوحنا الرعردان*ِ

ِ ِ.46ِِ:3يإر
 11ِِ:1ِيإرِاصعلهِويخرجِقزيبِمالِجسشِيسمِوينباِوصالِمالِ:ِ* هو غصن من عائلة داود بن يسى

.ِويقا ِعالِالمسياِأنهِإجالِداودِإ اِأيادِالعحمِأنِيايرِلهِكملينِويقا ِعنهِإجالِيسمِإ اِأيادِأنِيايرِ
ِلتعاحعهِ.

اء للكليسلك بالود*ِ قصبةِمرحعحةِالِ .ِِيصياِوالِير مِوالِيسممِ يِالاايشِصعتهالِ:ِاعة ويهب الِر
ِ.ِ 3ن42ِِ:2ِِيإرِيقصفِو تيلةِخامدةِالِيطف 

ِالمعر ةِومخا ةِالرلِويحلِعليهِيو ِالرلِيو ِالحكمةِوالفهمِيو ِالماعيةِوالقعةِيو ِ:ِ* مرسوح ألِلنا
الرلِمسحنيِالبارِالمساكيالِايسلنيِالعصبِمنمسريِالقلبِِيو ِالسيدِالرلِعليِالن + 11ِِ:2ِيإر

ِ ِ.01ِِ:1يإرِالناديِللمسبييالِبالعتقِوللماسعييالِباالطالق
وحعاِيوحيِعليهِ يخرجِالحقِِهع اِعبديِالسيِاعزدهِمختاييِالسيِسرتِبهِنفسي.ِ:ِ* يعلن الحق لألمم

المِِمرحعحةِالِيقصفِو تيلةِخامدةِالِيطف .قصبةِِ .الِيصياِوالِير مِوالِيسممِ يِالاايشِصعته .لالمم
 ِونر ِهناِوداعتهِنِوأنهِيهبِالرجاءِللملِ.ِوقاينِممِقع ِالمسيا3ِِ–42ِِ:1ِيإرِاالمانِيخرجِالحق

ِ ِ.18ِِ:31لبيالطسِ"أتياِإلمِالعالمِاشهدِللحق"ِييع
و ِايضِابعلعنِوايضِنفتاليِكماِاهانِال مانِاالِولمالِالِيكعنِظالمِللتيِعليهاِحيق.ِ* يأتى من الجليل :

الاعبِالساليِ يِالولمةِابصرِنعياِعويما.الجالسعنِ يِ يكرمِاالخيرِطريقِالبحرِعبرِااليدنِجليلِاالمم
ِ. 2ِن2ِِ:1ِِيإرِايضِظال ِالمعتِاشرقِعليهمِنعي

ترنمِلسانِحينئسِيقف ِاالعرجِكااليلِوي .ِحينئسِتتفقاِعيعنِالعميِوا انِالصمِتتفتا :ِمعجزات الرسيح*ِ
 ِ.ِوهسهِاآليةِيدِجهاِالرلِعلم0ِن35ِِ:5ِِيإرِاالخرسِالنهِقدِانفجرتِ يِالبريةِمياهِوانهايِ يِالقفر

ِ ِ.11ِِ:5تالميسِالمعمدانِليوهرِلهمِمالِهعِيما
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اجتهاجِو ر ِِومفديعِالرلِيرجععنِوياتعنِالمِصهيعنِجترنمِو ر ِاجديِعلمِيؤوسهم.ِوتى بالفرح للبشر :*ِ
ِ ِ.35ِِ:16يإرِم.ويهرلِالح نِوالتنهديديكانه

َسال  لتالميذ  :*ِ ِ ِ.8ِِ:10يإر صرِالاهادةِاختمِالاريعةِجتالميسيِإ
كالسيالِيبتهجعنِ.ِالحصاد مِِيفرحعنِاماميِكالفر ِ.ِهاِالفر اكثرتِاالمةِعوماِلِ:ِالكرازة لكل العالم*ِ

20ِيإر وسعاِكلِاطرا ِااليض تمجدتِةادتِاالمةِياِيلِادتِاالمِ+ 2ِِ:3ِيإرِعندماِيقتسمعنِونيمة
ِ:15.ِ ِ

ِ ِ.4 : 27إش.ِوتكليلِالاعوِي53ِِنِوتصحا 51ِِ:ِإصحا ِ* والم  وصليب 
لتفتاِعيعنِالعميِلتخرجِمالِالحبسِالماسعييالِمالِجياِالسجالِِ* يخرج من كانوا فى حبس الجحيم :

ااحياءِبالجسدِالسيالِآمنعاِبالمسياِِ ِ.ِ العممِالسيالِإنفتحاِأعينهمِهم42ِِ:1يإرِالجالسيالِ يِالولمة
ِوعر عهِنِأماِكلِمالِماتعاِقبلِالمسياِ ه الءِ هبعاِللجحيمِحتمِأتمِالمسياِوأخرجهمِ.

ِوتمعنِهناوِسكةِوطريقِيقا ِلهاِالطريقِالمقدسة.الِيعبرِ يهاِنجسِجلِهيِلهم.ِ:ِهو الُريق للرفديين*ِ
جلِِوحشِمفترسِالِيصعدِاليها.الِيعجدِهناو.ِهناوِاسد.ِالِيكعِن .مالِسليِ يِالطريقِحتمِالجها ِالِيزل

ِ 2ن35ِِ:8ِِيإرِ.يسليِالمفديعنِ يها
ِِ. 44ِِ:3ِِ+42ِِ:1ِ+32ِِ:15ِ+11ِِ:2ي:ِِتحدث عن الروح القدس*ِ

ِ مانِكالِمالِ *ِوالعحمِأيزاِإستخدمِأشخاصِليرم ِجهمِللمسيا
ِ ِ.32حا ِإرِيمعااِناطقةِللمسياِيياجمِإصِح قياِالمليِوكعيرِالملي

ِ
 ماذا َدم الرسيح لكنيست  -9

 
 إشعياء يكشف إنجيل الخالص لنترتع بالرخلص

ِاويشليمِمالِوسطهاِجرو ِونقى دما اِوسلِالسيدِقسيِجناتِصهيعنِِ* نولد والدة ِديدة بخليقة ِديدة :
ِ .5ِِ:11كع2 .ِهمِخليقةِجديدةِي4ِِ:4يإرِالقزاءِوبرو ِاالحراق

ِ.ِهلِتمخضِجالدِ يِيعمِواحدِ.ِمالِيا ِمثلِهسهِمالِسممِمثلِهسا.ِللكنيسة :الخالص هو والدة ِديدة *ِ
ِ ِ.00ِِ:8يإر  قدِمخزاِصهيعنِجلِولدتِجنيهاِ.ِاوِتعلدِامةِد عةِواحدة

َوسا لها ويرلك عليها :*ِ اسسِصهيعنِوبهاِِانِالرلِ بما اِيجالِيسلِاالمم. هو وسس كنيست  ويصير 
يتملمِعالِالايطانِنِ نر ِالمسياِهناِيدا مِعالِالمنيسة14ِِ.ِوتصحا ِِ 14ِِ:32يإرِيحتميِبالسعِشعبه

 ِ.2ِِ:2ِأ ِالمنيسةِيإرِالجبا ِيأسِ مِاواجتِجياِالرلِيكعِنِجبلِجسدهِوهعِيأسهاِحدِالايطانِ.ِوهع
ماءِ معالِ يِمكانهِكماِيداسِالتبالِ ي النِيدِالرلِتستقرِعلمِهساِالجبلِويداسِللمنيسةِويستقرِكرأس

ويجلسِعليهِباالمانةِ يِخيمةِداودِقاضِويطلبِالحقِ  يثباِالمرسيِبالرحمة ِ.25ِِ:16ِيإرِِبلةالمِ 
  . 10ِِ:5ِيإرِويباديِبالعد 
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ِ.ِكلِالةِصعيتِحدوِالِتنجاِوكلِلسانِيقعمِعلييِ يِالقزاءِتحكميالِعليه * الرسيح يحرى كنيست  :
وهعِكدسدِعلمِأعداءِكنيستهِوكطيرِِ+ 11ِِ:54ِيإرِهساِهعِميراثِعبيدِالرلِوبرهمِمالِعنديِيقع ِالرل

ين  ِيلِالجنعدِللمحايبةِعالِ...ِِانهِهكساِقا ِليِالرلِكماِيهرِ عقِ ريستهِاالسدِوالابلِير ِعلمِكنيستهِ
31ِيإرِكطيعيِمر ةِهكساِيحاميِيلِالجنعدِعالِاويشليمِيحاميِ ينقسِيعفعِ ينجيِو جبلِصهيعنِوعالِاكمتها

ِ ِ.2ن32ِِ:1ِِيإرِاِمالِالرياِوستايةِمالِالسيلكمخبوهعِِ+ 5ِن4ِِ:ِ
إنِهسهِقدِمساِشفتييِِالتمِمساِشفتمِإشعياءِ غفرِإومهِالجمرةِ:ِهعِهو يغفر الخُايا ويقدس الكنيسة*ِ

ِ يِصهيعنِوالسيِيتروِ يِاويشليمِويكعنِانِالسيِيبقمِ+ 0ِِ:0ِيإرِنِوكفرِعالِخطيتيِ انت شِإومي
ِ ِ.4ِِ:3+1ِِ:18ِِيإرِةِ يِاويشليمكلِمالِكتبِللحياِيسممِقدوسا.

تبتهجِنفسيِبالهيِالنهِقدِالبسنيِويالِالخالصِكسانيِيداءِالبرِمثلِ.ِِ رحاِا ر ِبالرلِ:الرسيح يبرَ*ِ
النهِكماِانِااليضِتخرجِنباتهاِوكماِانِالجنةِتنباِ .عريسِيت يالِبعمامةِومثلِعروسِتت يالِبحليها

 ِ.ِوالبرِيعنمِوفرانِالخطية11ِن01ِِ:16ِِيإر وتسبيحاِامامِكلِاالممِم يوعاتهاِهكساِالسيدِالرلِينباِجرا
ِوأنِنسليِ مِجرِيراهِالناسِكتاجِعلمِيؤوسناِ.

ِ ِ.1ِِ:21يإرِصهيعنِتفد ِبالحقِوتالبعهاِبالبرِهو َدم الفداء :*ِ
سهِالمتعومِمالِ اِاالتيِمالِادومِجثيالِحمرِمالِبصرةِهساِالبهيِبمالبِ:ِ* دم الرسيح يكفر عن خُايانا

قدِدساِالمعصرةِ ماِبا ِلباسيِمحمرِوويابيِكدالسِالمعصرة .ِاناِالمتملمِبالبرِالعويمِللخالص.ِِبكثرةِقعته
 دستهمِبغزبيِووطئتهمِبغيويِ ررِعصيرهمِعلمِوياجيِ لطخاِكلِ.ِوحديِومالِالاععلِلمِيكالِمعيِاحد

ناِوسترِعليناِجدمهِنِلسليِقا ِعلمِالصليبِ ِ.ِوكفايةِتعنمِتغطيةِنِ المسياِوطا3ِ–03ِِ:1ِيإرِمالبسي
"ياِأجتاهِإوفرِلهم"ِ ممِتغطيةِجسدِالمسياِبالدمِتبدأِالمفايةِأ ِوفرانِالخطيةِ.ِوطقسِالمنيسةِيايرِلسليِنِ

ِإ ِيمساِالماهالِالجسدِبالدمِنِ اإل خايستياِ"تعطمِلغفرانِالخطاياِوحياةِأجدية"ِ.
النهِهكساِقا ِالرل.هانساِِ+ 48ِِ:18ِيإرِايايِ مانِكنهرِسالميليتيِاصغياِلعصِ:ِهو يأتى بالسالم*ِ

ِ .اديرِعليهاِسالماِكنهرِومجدِاالممِكسيلِجاي ِ ترحععنِوعلمِااليديِتحملعنِوعلمِالركبتيالِتدللعِن
 يقزيِجيالِاالممِوينصفِِ+ 13ِن00ِِ:12ِِيإرِتع وِنِكانسانِتع يهِامهِهكساِاع يكمِاناِو يِاويشليم

ِالِ يطبععنِسيع همِسكماِويماحهمِمناجل.الِتر مِامةِعلمِامةِسيفاِوالِيتعلمعنِالحرلِ يماِبعدلاععلِكثيري
ِ ِ.2ِِ:4يإر

َوينا في  محبة هللا هلِتنسمِالمراةِيحيعهاِ الِترحمِاجالِ وقالاِصهيعنِقدِتركنيِالرلِوسيديِنسينيِِ:ِ* 
 ِ.10ِِ–42ِِ:14ِيإرِاسعايوِاماميِدالماِ.ِهع اِعلمِكفيِنقاتيِ .بطنها.حتمِه الءِينسيالِواناِالِانساو

ِ ِ.15ِِ:13ِوقاينِممِ"ليسِاحدِحبِأعومِمالِهساِأنِيزمِأحدِنفسهِاجلِأحباله"ِييع
حينئسِقسمِسلبِونيمةِِالِياددونِقاعدةِساييتهمِالِينارونِقلعا.ِ.ِايتخاِحباليِِعل الضعيف َويا :*ِ

ِكانعاِعرجاِنِنجدهمِينهبعنِ.ِعفِوتيتخاءِجل ِ.ِ بعدِح33ِِ:23يإرِالعرجِنهبعاِنهباِ.ِكثيرة
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ويصنمِيلِالجنعدِلجميمِالاععلِ يِهساِالجبلِوليمةِسمالالِوليمةِخمرِعلمِِ:ِ* الرسيح سر الشبع والفرح
النقالِالسيِعلمِكلِالاععلِوالغطاءِِويفنيِ يِهساِالجبلِوجهِالنقال. .ديديِسمالالِممخةِديديِمصفم

لمِالمعتِالمِاالجدِويمساِالسيدِالرلِالدمعشِعالِكلِالعجعهِوين شِعايِشعبهِيب.ِِالمغطمِبهِعلمِكلِاالمم
ِ=ِ ر ِ.ِومعنمِالابمِوليمةِخمرِ=ِشبمِنِسمالال  ِ.8ِ–25ِِ:0ِيإرِعالِكلِااليضِالنِالرلِقدِتملم

دويِ.ِوهساِِوجهِالنقالِيفنمِ مِهساِالجبلِأنناِالِنععدِنحتاجِلغيرهِ.ِوالابمِيحدثِبمعر ةِشخصِالمسياِ=
الرو ِالقدسِالس ِيخبرناِبمالِهعِالمسياِنِوت اِعر ناهِلالِنحتاجِلغيرهِونقع ِممِعروسِالنايدِ"أناِلحبيبمِ

ِوحبيبمِلم"ِ.ِولهساِإهتمِالمسياِبدنِيسد ِالتالميسِ"وأنتمِمالِتقعلعنِإنمِأنا"ِهلِعر تمعنمِحقيقةِ.ِ
جلِا رحعاِواجتهجعاِالمِاالجدِ يماِاناِِنحالِنفر ِباهلل:ِ ِيفر ِجناِِوِوالفرح هو فرح متبادل بيننا وبين هللا*ِ

 اجتهجِباويشليمِوا ر ِباعبيِوالِيسممِبعدِ يهاِصعتِِ .خالقِالنيِهانساِخالقِاويشليمِجهجةِوشعبهاِ رحا
  ِ.12ن05ِِ:18ِِيإر بكاءِوالِصعتِصرا 

ِااليض.ِيزعهاِالمِلمرتفعة.النهِيخفضِسكانِالعالءِيزمِالقريةِا * وعُانا سلُانا ون ندوس الشيُان :
المتمبرونِهمِسكانِالعالءِ ِِو0ن20ِِ:5ِِيإرِتدوسهاِالرجلِيجالِالبالسِاقدامِالمساكيالِ.يلصقهاِبالترال
ِهعِالمنسحقِوالمتعاحمِ.ِالبالسالاياطيالِِ.ِِو

ياقعتِاالايقِايتهاِالسليلةِالمزطربةِويرِالمتع يةِهانساِاجنيِباالومدِحجايتيِوبالِ* يعيدنا كأحجاَ كريرة :
 ِ.12ِن54ِِ:11ِِيإرِواجعلِشر يِياقعتاِواجعابيِحجايةِجهرمانيةِوكلِتخعميِحجايةِكريمة ِ.ِاؤسسي

وهكساِكانِيزمِيليسِالمهنةِاليهعد ِحجايةِكريمةِعلمِكتفيهِو مِصديتهِنِوهكساِكانِآدمِ مِالجنةِ"هناوِ
والج شِحجايةِكريمةِعقيقِوامرد.ِ مانِآدمِ ِوالمقلِصمغِيالحتهِجميلةِن2ِِ:12ِالمقلِوحجرِالج ش"ِيتي

ِوبنمِآدمِأمامِ ِجعاهرِلهاِقيمةِعاليةِعندِ ِ.
3ِِ–46ِِ:1ِيإرِمع يكم اناِاناِهعِ+ ع واِع واِشعبمِأمامِكلِماِعملهِالمسياِيطلبِأنِنتع ِ ِالتعزيات :

ِ+51ِِ:12.ِ ِ
ِ*الرسيح حول لى العقوبة خالصا

المِنِولمالِ ِيستخدمهاِللتدديبِنِوليسِماِيصلاِلتدديبِشخصِيناسبِاآلخرِالِجدِمالِوجعدِحيقاتِ مِالع
نِ  ِالطبيبِالحكيمِيستخدمِلملِواحدِماِيناسبهِنِوهساِمثلِالفال ِالس ِيعر ِكيفِيتعاملِممِكلِنعشِمالِ

تتمخضِلتلدِ .ِوالمهمِأنِالزيقاتِسيخرجِمنهاِخليقةِجديدةِكماِأنِاامِتتدلمِِو22ِ–28ِِ:23ِإرالحبعلِي
ِ ِ.31ِِ:3معلعداِجديداِيإر

ِالنهِهكساِقا ِليِالرلِانيِاهداِوانورِ يِمسكنيِكالحرِالصا يِعلمِالبقلِكغيمِالند ِ يِحرِالحصاد
ِ ِ.18ِِ:4يإر

بمحبتهِويا تهِهعِ مهمِوي عهمِوحملهمِكلِ.  مِكلِحيقهمِتزايقِومالوِحزرتهِخلصهمِومالِمحبةِ ِيقع 
ِ ِ.03ِِ:2يإرِااليامِالقديمة
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وأهميةِالتدديبِأنناِنرثِنفسيةِمتمردةِنِتطلبِماِتريدهِوليسِماِيريدهِ ِنِ  ِعالِطريقِالزيقةِيد عناِمرةِ
ِأخر ِللطريقِالس ِهعِالمسياِ نخلصِ.

 احفويِِ يِوقاِالقبع ِاستجبتيِو يِيعمِالخالصِاعنتي.ِهكساِقا ِالرل.ِوعاد لنا الريراث السراوى :*ِ
ِ ِ.42ِِ:8ِيإرِاِللاعبِالقامةِااليضِلتملييِامالوِالبرايِيواجعليِعهد

َِدم لنا مفهوم ِديد للُفولة الروحية والشيخوخة الروحية*ِ
ِالِيكعنِبعدِهناوِطفلِايامِوالِشيخِلمِيكملِايامه.النِالصبيِيمعتِاجالِمئةِسنةِوالخاط ِيلعالِاجالِمئةِسنة

لِالنعمةِإيحاجياِ عادِكااوالدِولمثلِهساِملمعتِ ِ.ِ الطفلِالروحمِهعِمالِتجاولِممِعم05ِِ:26يإر
السمعاتِ.ِأماِالايخِيوحياِهعِمالِعاندِوظلِعلمِحا ِإنسانهِالعتيق.ِ مالِتجددتِطبيعتهِصايِمالِقطيمِ

ِحعفِ.166ِخرو  ِوخلص.ِويدخسِهناِنصيبا166ِِالمسياِالصغيرِيالهِ
َوينا نوَ اآلب  ِ"الس ِيآنمِ قدِيأ ِاآلل"33ِِ:11ِِيإرِيحاِبعيدةتريانِاِ.ِالمليِجبهالهِتنورِعيناوِ:ِ*في  

 نحالِيأيناِالمسياِالس ِهعِوجهِاآللِ رأيناِ يهِكلِصفاتِ ِنِو مِااجديةِياايضِالبعيدة ِنراهِوجهاِلعجهِ
يكعنِليِنعياِاجدياِ ِتمعنِليِبعدِالامسِنعياِ يِالنهايِوالِالقمرِينيرِليِمزيئاِجلِالرلال  + مِمجدهِ

لنعيِالامسِ الرلِاإللهِسيكعنِنعيِأويشليمِالسماليةِ  ِ مِااجديةِلالِنحتاج26ن06ِِ:12ِِيإر اينتيوالهيِ
ونعيِالامسِيكعنِسبعةِِيالمسيا ِكنعيِالامسِيالمنيسةِعلمِاايضِاآلن ِويكعنِنعيِالقمر  +  22ِِ:5ييؤ

 يِيعمِيجبرِالرلِكسرِشعبهِِجد يلألِكنعيِسبعةِايامِياآلنِنعر ِبعضِالمعر ةِوهناوِسنراهِكماِهع ِاحعا 
ِ ِ.20ن36ِِ:25ِِيإرِويافيِيضِحربه

َنة إش  61مع إش  53يركن تلخيص معنى الخالص فى سفر إشعياء برقا
 53إش

ِ.اماِالرلِ سرِبانِيسحقهِبالح ن.انِجعلِنفسهِ جيحةِاومِير ِنسالِتطع ِايامهِومسرةِالرلِجيدهِتنجا
ِ ِ.53ِِ:16يإر
 61إش

تبتهجِنفسيِبالهيِالنهِقدِالبسنيِويالِالخالصِكسانيِيداءِالبرِمثلِعريسِيت يالِبعمامةِ.ِِ رحاِا ر ِبالرل
النهِكماِانِااليضِتخرجِنباتهاِوكماِانِالجنةِتنباِم يوعاتهاِهكساِالسيدِالرلِ .ومثلِعروسِتت يالِبحليها

وأنِنسليِ مِجرِيراهِالناسِِ .ِوالبرِيعنمِوفرانِالخطية11ن01ِِ:16ِِيإر ينباِجراِوتسبيحاِامامِكلِاالمم
ِكتاجِعلمِيؤوسنا.ِ

ِ 5ِِ:21كع2يتزاِمعنمِماِقالهِجعلسِالرسع ِ مِي01ِممِإر53ِوبمقاينةِإر
 ِِالجلناِلنصيرِنحالِجرِيمنورِالمسياِعلمِالصليبِحامالِخطايانا ِالنهِجعلِالسيِلمِيعر ِخطيةِخطية

ِيلناِحياةِجرِوتكليلِجر ِ.ِه ي
ِ"وخذ الذى لنا ووعُانا الذى ل " . قالاِِِِِِولخصاِالتسبحةِهساِ

ِ
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 إشتياق الرسيح للصليب لخالص البشر -11
بحصنيِ يصنمِِاوِيتمسيِ .لياِعليِالاعوِوالحسيِ يِالقتا ِ اهجمِعليهاِواحرقهاِمعاِ.ِليسِليِويع
ِ ِ.5ن21ِِ:4ِِيإرِصلحاِيصنمِمعيِصلحاِمعي.

ِ
ِ

 ِزاء من يرفض ويعاند -11
ويكسرِككسرِاناءِ .كصدشِمنقضِنات ِ يِجدايِمرتفمِياتيِهدهِبغتةِ يِلحوةلسليِيكعنِلممِهساِاالومِ

ِالخ ا يالِمسحعقاِجالِشفقةِحتمِالِيعجدِ يِمسحعقهِشقفةِالخسِنايِمالِالمعقدةِاوِلغر ِماءِمالِالجب
ِ ِ.12ن18ِِ ِ.ِوهساِهعِنفسِ مرِإيمياءِالنبمِيإي14ن36ِِ:13ِِيإر
ِ

 وكيف يعرل الرسيح هذا كل  -12
 .ِوهسهِتناظرِمعنم24ِِ:1ِيإرِ.هع اِالرلِيخليِااليضِويفروهاِويقلبِوجههاِويبددِسكانها الخلقةهعِيعيدِ

ِالمعمعديةِوهمِمعتِالحياةِالعتيقةِوقيامِخليقةِجديدةِ مِالمسيا.
ِ

َ  فى الفداء -13  الروح القدس ودو
ِالمدخع ةِمالِالترالِ نثمرِالرو ِيابهِبالماءِالمنسكبِمالِالسماءِليرو ِطبيعتناِالروح يحولنا مثررين*ِ

اناِالرلِاستجيبِلهمِاناِالهِاسراليلِالِِلسانهمِمالِالعطشِقدِيبس.ِالبالسعنِوالمساكيالِطالبعنِماءِوالِيعجد.
اجعلِالقفرِاجمةِماءِوااليضِاليابسةِمفاجرِِ.ِا تاِعلمِالهزالِانهاياِو يِوسبِالبقاشِيناجيمِ .اتركهم
لميِِاحمِ يِالباديةِالسروِوالسنديانِوالاربيالِمعاِلسنبِواالسِوشجرةِال يا.اجعلِ يِالبريةِاالياِواِ .مياه

المِِ ِ=26ِ-41ِِ:11ِيإرِينورواِويعر عاِويتنبهعاِويتاملعاِمعاِانِيدِالرلِ علاِهساِوقدوسِاسراليلِاجدعه
نِمثمريالِجدالِ ِ=ِنمِع32ِِ:15يإرِانِيسكبِعليناِيو ِمالِالعالءِ تصيرِالبريةِبستاناِويحسبِالبستانِوعرا

اسكبِيوحيِعلمِنسليِوبركتيِِالنيِاسكبِماءِعلمِالعطاانِوسيعالِعلمِاليابسة.ِمالِأنِنمعنِجالِومرِ+
ِ ِ.4ن44ِِ:3ِِيإرِ ينبتعنِجيالِالعابِمثلِالصفصا ِعلمِمجاييِالمياه .علمِ ييتي

داءِنِ الرو ِالقدسِهعِإصبمِ=ِإ اِكانِاإلجالِهعِ ياشِ ِنِوعملهِكانِالفِالروح يجدد طبيعتنا لكى نثررِ*
ِ ِ.3ِِ:5 ِوعملهِمعناِهعِتجديدِخليقتناِيتم

ولمالِانِكناِ"ِمع 11ِِ:26ِ"ِيلع ِاخرجِالاياطيالِ قدِاقبلِعليكمِملمعتِ ِباصبمِولمالِانِكنا"َِاَن 
 مِنفسِالمكانِِ ِ.ِ نجدِالسيدِالمسيا12ِِ:28"ِيما ِاخرجِالاياطيالِ قدِاقبلِعليكمِملمعتِ ِجرو ِانا

الس ِيقع ِعالِالرو ِالقدسِأنهِيو ِ ِ مِإنجيلِمتمِنِنجدِأنهِيقع ِعنهِإصبمِ ِ مِإنجيلِلعقاِ.ِ
  ِ.18ِوااصابمِهمِالتمِتقعمِبالعملِمستندةِعلمِقعةِالسياشِكماِتاكلِأصابمِالفخاي ِاإلناءِعلمِالدواللِيإي
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لِيو ِالحكمةِوالفهمِيو ِالماعيةِوالقعةِيو ِالمعر ةِومخا ةِويحلِعليهِيو ِالِرِ=ِالروح يعُى حكرة وفهمِ*
ِ  ِ.1ِِ:1تم2ِ ِ.ِهعِ"يو ِالنصا"ِي11ِِ:2يإرِلرلا

يخلقِالرلِعلمِكلِمكانِمالِجبلِصهيعنِوعلمِمحفلهاِسحابةِنهاياِِ=ِهو الروح الرعزى الذى يقودنا*ِ
مولةِللفيءِنهاياِمالِالحرِولملجاِولمخباِوتمعنِ.ِِالنِعلمِكلِمجدِوطاءِودخاناِولمعانِنايِملتهبةِليال.

ِ ِ.0ن4ِِ:5ِِيإرِمالِالسيلِومالِالمطر
ِ
ِ

 الخُايا التى تضايق هللا وبسببها تأتى الضربات  -14
 
 : يِ ه الءِدخانِالِتدنِمنيِالنيِاقدسِمني.ِقفِعندو....ِشعبِيغيونيِجعجهيِدالماِِالكبرياء 

  ِ.5ِ–05ِِ:3ِيإر انفيِنايِمتقدةِكلِالنهاي
 االنِ واماِكيفِصايتِالقريةِاالمينةِاانية.مالنةِحقاِكانِالعد ِيبياِ يها.ِ:ِاسة والظلم والقتلالنج

  ِ.1ِِ:21يإر  القاتلعِن
 : صرتمِتسكنعنِِويلِللسيالِيصلعنِجيتاِجبياِويقرنعنِحقالِبحقلِحتمِلمِيبقِمعحمِالظلم والُرع 

 لبطلِوللمتبةِالسيالِيسجلعنِجعياِويلِللسيالِيقزعنِاقزيةِا +  8ِ–5ِيإر وحدكمِ يِوسبِااليض
 :16ِيإر .ليصدواِالزعفاءِعالِالحكمِويسلبعاِحقِبالسيِشعبيِلتمعنِاالياملِونيمتهمِوينهبعاِااليتام

  ِ.2نِ 1
 : يسجدونِلعملِِاووانا. وامتالتِايحهمِعبادة األوثان واألوثان اآلن تشرل الرال والشهوات والذات

  ِ.8ِ:2ِيإر ايديهمِلماِصنعتهِاصابعهم
 : ايحهمِ وامتالتِايحهمِ زةِو هباِوالِنهايةِلمنعاهمِوامتالتِاإلعتراد على الرال والقوة البشرية

 . 2ِِ:1ِيإر خيالِوالِنهايةِلمركباتهم
 مصرِلتحميهمِنِقا ِ ِ :ِ حينماِن  ِاليهعدِإلمِمصرِطالبيالِعقدِمعاهدةِممِاإلعتراد على البشر

 وحيِمالِجهةِجهالمِالجنعل = القع ِالس ِيحبهمِو هبعاِلثعاجيالِتزرهمِ همِتركعاِ ِجهالمِعنهمِأنهم

ويلِللسيالِين لعنِالمِمصرِِ+ِواالسدِاال عمِوالثعبانِالسامِالطياي  يِايضِشدةِوحيقةِمنهاِاللبعة
للمععنةِويستندونِعلمِالخيلِويتعكلعنِعلمِالمركباتِالنهاِكثيرةِوعلمِالفرسانِالنهمِاقعياءِجداِوالِ

  ِ.31ِِ:1+36ِِ:0ِِيإرِونِالمِقدوسِاسراليلِوالِيطلبعنِالرلينوِر
 والمِ علِالرلِ وصايِالععدِوالربالِوالد ِوالنايِوالخمرِواللمهمِ:ِاإلنشغال بأفراح العالم وترك الرب

  ِ.5ِِ:12يإر الِينورونِوعملِيديهِالِيروِن
 : َخيرِشراِالجاعليالِالوالمِنعياِوالنعيِويلِللقالليالِللارِخيراِوللِالغش والخداع والكذب وشهادة الزو

  26ِ :5ِيإر ظالماِالجاعليالِالمرِحلعاِوالحلعِمرا



(مقدمة إشعياء)إشعياء سفر   
 

 
44 

 وهمِعالفعنِ  انيِي زاِشعبيِجياِيعقعلِالنهمِامتالواِمالِالمارِق التشب  باآلخرين فى وخُائهم
  ِ.2ِِ:0يإرِكالفلسطينييالِويصا حعنِاوالدِاالجانب

 القالليالِليسرشِليعجلِعملهِلميِنر ِ ِ...مِبحبا ِالبطلِويلِللجا جيالِاالوِاإلستهتاَ بغضب هللا
  ِ.12ن5ِِ:18ِِيإرِوليقرلِوياتيِمقصدِقدوسِاسراليلِلنعلم

 حينماِتاتعنِلتوهرواِ ماِاسرِ..لما اِليِكثرةِ بالحكمِيقع ِالرل..ِالعبادة الرظهرية والخُية فى القلب
البخعيِهعِمكرهةِِواِتاتعنِجتقدمةِباطلة.الِتععد .مالِطلبِهساِمالِايديكمِانِتدوسعاِدويِيِ.امامي

 حيالِتبسطعنِايديكمِ ...لساِاطيقِواعيادكمِبغزتهاِنفسي.ِلي.ياسِالاهرِوالسباِونداءِالمحفل.
 قا ِالسيدِالنِ  ِ+15ِ–1ِِ:11ِيإر ايديكمِمالنةِدماِاسترِعينيِعنممِوانِكثرتمِالصالةِالِاسمم.

تيهِواماِقلبهِ ابعدهِعنيِوصايتِمخا تهمِمنيِوصيةِالاعبِقدِاقترلِاليِبفمهِواكرمنيِباف هسا
  ِ.22ِِ:13يإر الناسِمعلمة

 
َنا بعد كل ما َدم  لنا هللا -15  ما هو دو

ِ
اجالِ ِهعِ ياشِ ِوالتجسدِهناِتماِاإلشايةِإليهِبدنِ ِشمرِعالِ ياعهِ وهرتِالسياشِأ ِأنِإجالِ ِظهرِ

إستيقومِإستيقومِإلبسمِقعةِياِ ياشِِِإستيقواِليبدأِعملِالفداء ِنِوقيلِأيزاِأنِ ياشِ 52ِِ:16للبارِيإر
:52ِِ ِونعت  ِالارِيإر52ِِ:1 ِ المسياِتممِالفداءِ عالِ ماِهعِدويناِ؟ِأنِنستيقعِيإر51ِ2يإرِالرل
11.ِ ِ

علِامامِعينيِكفعاِعالِ ِاوتسلعاِتنقعاِاع لعاِشرِا عالممِمالِأ ِاإلمتناشِعالِالخطيةِ=ِالتوبة السلبية  1
بصعتِالترنمِاخبرواِنادواِجهساِِالملدانييال.ِاخرجعاِمالِباجلِاهربعاِمالِايضِ+ 1ِِ:10ِيإرِالار

  ِ.48ِِ:26يإرِقعلعاِقدِ د ِالرلِعبدهِيعقعلِشيععهِالمِاقصمِااليض.
اقزعاِلليتيمِحامعاِعالِِتعلمعاِ علِالخيرِاطلبعاِالحقِانصفعاِالمولعمِأ ِعملِالبرِ=ِالتوبة اإليجابية  2

  ِ.1ِِ:11يإرِيملةاال
هلمِياِشعبيِادخلِمخادعيِواولقِاجعابيِخلفي.اختب ِنحعِِ=ِخلوة الرخدع والثبات فى الرسيح  3

الصخرةِواختب ِ يِالترالِمالِامامِهيبةِالرلِِادخلِالمِ+ 20ِِ:26ِيإرِلحيوةِحتمِيعبرِالغزب
  ِ.2ِِ:16يإرِومالِجهاءِعومته

  ِ.48ِِ:18يإرِليتيِاصغياِلعصاياي طاعة الوصايا =  4
  ِ.58يإرالصوم الصحيح =   5
النهِهكساِقا ِالعليِالمرتفمِساكالِاالجدِالقدوسِاسمه. يِالمعحمِالمرتفمِِ=ِالتواضع واإلنسحاق  0

51ِيإرِالمقدسِاسكالِوممِالمنسحقِوالمتعاحمِالرو ِالحييِيو ِالمتعاحعيالِوالحييِقلبِالمنسحقيال
ِ:15.ِ  
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ِيبقمِ يِصهيعنِوالسيِيتروِ يِاويشليمِيسممِقدوسا.ِويكعنِانِالسيِ=ِالخالص من داخل الكنيسة  1
انِالرلِاسسِصهيعنِوبهاِِ.ِيجالِيسلِاالمم  بما اِ+ 4ِِ:3ِيإرِكلِمالِكتبِللحياةِ يِاويشليم

  ِ.ِ صهيعنِالتمِأسسهاِالمسياِهمِالمنيسةِ.32ِ:14ِيإر يحتميِبالسعِشعبه
المِالمياهِوالسيِليسِلهِ زةِتعالعاِاشترواِِايهاِالعطارِجميعاِهلمعاِ=ِهللا يُلب اإلمتالء بالروح  8

 ِ 55ِِ:1يإروكلعاِهلمعاِاشترواِجالِ زةِوبالِومالِخمراِولبنا
 
 
 

 الشيُان -16
ِ

 ِوهعِأسقبِآدمِ مِنفس14ِِ:14ِيإرِاصيرِمثلِالعليِاصعدِ عقِمرتفعاتِالسحال. ِ*ِخطيتهِ=ِالمبرياء
ِ ِ.3ِِ:4يتيِتمعنانِكاهللِالخطية

أشعيِبقعتهِإ ِه مِكثيريالِوقتلهمنِهكساِالايطانِيفتخرِبقعتهِإ اِأسقبِأوالدِ ِ مِالخطيةِِ*ِكماِإ تخرِملي
ِ يهلمعاِ.

انِيعمِالنقمةِِ*ِ ِلمِولالِينسمِماِ علهِالايطانِباإلنسانِنِوالِجدِمالِعقابهِعقاباِشديداِويقع ِ ِ مِهسا
قاِمحددِلهساِاليعمِيعمِالصليبِالس ِجدأِبهِ ِ.ِولمالِهناوِِو03ِِ:4يإرِوسنةِمفدييِقدِاتاِ مِقلبم

الاعوِِلياِعليِ ِ.ِليسِليِويع .العقالِنِوكانِ ِمتاعقاِلهساِاليعمِلمحبتهِلإلنسانِويوبتهِ مِإنقا هِ
 قد  ِ.ِجلِكانِينتورِهساِاليعمِعلمِأحرِمالِالجمر21ِِ:4يإرِمعا عليهاِواحرقها والحسيِ يِالقتا ِ اهجم
همِيعمِِسنةِمقبعلةِ ِ.ِ هناو42ِِ:14يإرِانفخِوانخرِمعاِ.ِكالعالدةِاصياِ.ِتجلدتِصماِمنسِالدهرِسكا

الصليبِ مِمجيئهِااو ِنِ يهاِجدأِخالصِاإلنسانِوسيكملِالخالصِيعمِنلبسِالجسدِالممجدِو يهاِجدأتِ
حيرةِالمتقدةِبالنايِ ِ.ِيعمِيلقمِالرلِالايطانِومالِتبعهِ مِالب01ِِ:2يإرِويعمِإنتقامِإللهناِعقعبةِالايطانِ.

ِ ِِ.26ِِ:16والمبرياِ مِمجيئهِالثانمِييؤ
ِيِ ليِاليعمِيعاقبِالرلِبسيفهِالقاسيِالعويمِالاديدِلعياوانِالحيةِالهايبة. ِ 21ِِ:1يإرِ-:ِعقوبت *ِ

36ِيإرِلهتفتةِمهيدةِِسيكعنِالبحيرةِالمتقدةِبالنايِ.ِومكانهرِلعياوانِالحيةِالمتحعيةِويقتلِالتنيالِالسيِ يِالبح
ِ ِ.25ِِ:41 ِ=ِالنايِااجديةِالمعدةِإلجليسِوماللمتهِيما33:ِ
همِمعجهةِللايطانِ اهللِليسِحدِمصرِوالِأدومِلمالِ ِحدِالايطانِوالخطيةِنِِ-:ِالنبوات ضد األمم*ِ

عملِمبايوِشعبمِمصرِِوِوهسهِااممِبخطاياهاِووونيتهاِهمِيم ِللايطانِ.ِ نجدِنبعاتِجدخع ِااممِلإليمان
ِ.ِونعاِللرلِاونيةِجديدةِتسبيحهِمالِاقصمِااليضِويجعشِأدومِ ِ.12ِِ:25يإرِيد ِأشعيِوميراومِإسراليل

لتترنمِِلتر مِالبريةِومدنهاِصعتهاِالديايِالتيِسكنهاِقيداي. .ايهاِالمنحديونِ يِالبحرِومل هِوالج الرِوسكانها
42ِيإرِِعطعاِالرلِمجداِويخبرواِجتسبيحهِ يِالج الرليِ .مالِيؤوسِالجبا ِليهتفعاِ.يعاصمةِأدوم  سكانِسالم
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وتسيرِشععلِكثيرةِويقعلعنِهلمِنصعدِالمِجبلِالرلِالمِجياِ  ِ.ِجلِكلِااممِمدععةِللخالص12ِ–16ِ:ِ
:2ِِيإرِالهِيعقعلِ يعلمناِمالِطرقهِونسليِ يِسبلهِالنهِمالِصهيعنِتخرجِالاريعةِومالِاويشليمِكلمةِالرل

3.ِ ِ
َمز للشيُان :بابل ووشوَ.*ِ وكماِإستخدمِ ِباجلِلت دلِشعبهِنِيستخدمِالايطانِكدداةِتدديبِِ-..إلخ 

 تتزعيالِوتتملميالِمالِااليضِوينخفضِقعليِمالِالترالِويكعنِِلاعبهِ.ِولمالِياِويلِمالِيدتمِالتدديبِبسببه
يأشعيِِيرِجمهعيِاعداليويصِيهساِحا ِأويشليمِبعدِالتدديب ِ .صعتيِكخيا ِمالِااليضِوياقاقِقعليِمالِالترال

=ِهالوِِ ويكعنِ ليِ يِلحوةِبغتةِ.ِكالغبايِالدقيقِوجمهعيِالعتاةِكالعصا ةِالمايةِالتمِكاناِت دل 
مالِجيشِأشعيِعلمِأسعايِأويشليمِبعدِأنِأدجعاِيهع اِ.ِوبعدِأنِينتهمِدويِالايطانِ مِالتدديب185666ِِ

انيِاعاقبِومرِعومةِمليِاشعيِ وباويشليم بجبلِصهيعِن يكعنِمتمِاكملِالسيدِكلِعملهِِيعاقبِالايطانِ=
 ِ.ِوانِباجلِهمِيم ِواحاِللايطانِمالِأو ِسفرِالتمعيالِحتمِسفرِالرؤيا16ِِ:12ِيإر و خرِي عةِعينيه

.  22ِ :14ِيإرِالجنعدِواقطمِمالِباجلِاسماِوبقيةِونسالِو ييةِيقع ِالرل  اقعمِعليهمِيقع ِيلِ يقع ِعنها

الجمهعيِ واالنِتملمِالرلِقالالِ يِوالثِسنيالِكسنيِاالجيرِيهانِمجدِمعالِبكللهِبقيةِكاعبِ لمالِمعآل
 ِوأماِالاعبِاليهعد ِ يتمريِ مِسفرِإشعياءِأنِلهم10ِِ:14ِيإر العويمِوتمعنِالبقيةِقليلةِصغيرةِالِكبيرة

ِ.ِِبقية
احت معاِِيِياِجميمِاقاصيِااليض.هيجعاِايهاِالاععلِوانمسرواِواصغِ*ِومهماِكاناِقعتهِوم امراتهِ سينمسر

ِ ِ.16ن8ِِ:2ِِيإرِ.النِ ِمعناِتملمعاِكلمةِ الِتقعمِتااويواِماعيةِ تبطل.ِ .احت معاِوانمسرواِِوانمسروا.
ِ ِ.2ِِ:4يإرِنمديا النِنيرِوقلهِوعصاِكتفهِوقزيبِمسخرهِكسرتهالِكماِ يِيعمِ*ِوالمسياِيحريناِمنه

يلصقهاِِيزعهاِالمِااليض.ِيخفضِسكانِالعالءِيزمِالقريةِالمرتفعة.النهِِ-:ِوالرسيح ِعل  للدوس*ِ
ِ 0ن20ِِ:5ِِيإر تدوسهاِالرجلِيجالِالبالسِاقدامِالمساكيال .بالترال

ويداسِمعالِ يِ  نر ِ يهمِخرالِمملمةِمعآلِالمتمبرةِيم اِلخرالِمملمةِإجليس10ِن15ِِواإلصحاحاتِ
 .  25ِِ:16يإرِمكانهِكماِيداسِالتبالِ يِماءِالم بلة

نجدِيبااقمِيقع ِلمالِداخلِأويشليمِأنِ ِويرِقاديِأنِينقسكمِمالِيد ِنِوتتزاِأنِهساِكسلِوقدِخلصهمِ *
 ِيعهمناِدالماِبدنِ ِويرِقادي8ِِ:44ِ.ِوهكساِالايطانِانهِكسالِوأجعِالمسالِييع185666ِ ِمنهِيعمِالهِ

ِأنِيخلصناِمالِالخطيةِالمسيطرةِعليناِ.
ويكعنِكماِيحلمِالجالمِانهِياكلِومِيستيقعِوا اِنفسهِِطانِيتصعيِأنهِسيلتهمِالمنيسةِبسهعلةِلمالِال*ِالاي
هكساِيكعنِجمهعيِكلِاالممِِوكماِيحلمِالعطاانِانهِيارلِومِيستيقعِوا اِهعِياا ِونفسهِماتهية.ِ ايوة.

ِ.185666ِلهِِ ِِونر ِالتطبيقِالعملمِيعمِهالوِا22ِِ:8يإرِالمتجنديالِعلمِجبلِصهيعِن
ِ
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 مصر فى سفر إشعياء -17
  

المسياِيريدِأنِيدتمِإلمِمصرِويبايكهاِ مصرِلهاِعملِكبيرِ مِحفعِاإليمانِالصحياِ مِالعالمِِ-: 19إش
ِنِولمالِمصرِمتمبرةِ.ِ اهللِي دلِلممِيكسرِهساِالمبرياءِومالِومِيستطيمِأنِيحزرِإليهاِويبايكهاِ.

أنِيعقدِتحالفاتِممِمصرِظناِمنهمِأنِمصرِدولةِقعيةِقاديةِأنِِشعبِ ِيريدِ-: 7:  36+ إش  21إش
ِأناِنِ مصرِأوِويرهاِِ ويرِقاديةِعلمِحمايتممِجلِأناِِ(1تحميهمِمالِأشعيِأوِباجلِنِ  ِيقع ِتعالعِإلم 

وسيطالبكمِجثمالِيسلممِوأناِِ(3كلِمالِيحميكمِسيطالبِبدنِتخزععاِآللهتهِ.ِِِِ(2وحد ِقاديِعلمِ ليِ.ِِ
مصرِهسهِالتمِتونعنهاِقعيةِسيسهبِجياهاِأسر ِإلمِأشعيِِ(4 لهكمِالس ِأعطمِبسخاءِوالِأعيرِ.ِإ

ِمصرِهمِقصبةِمرحعحةِمالِيتمدِعليهاِتنمسرِنِوهكساِأ ِش ِ مِالعالمِ.ِ(5 ِ.26ِِِيإر
لسليِملععنِمالِيعتمدِعلمِ ياشِبار
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 لعودة للجدو اإلصحاح األول

ِ
هد ِإشعياءِهعِالمافِعالِإنجيلِالخالصِأوِأنِتتمتمِالباريةِبالمخلصِلهسليِيبهدأِبكاهفِمهديِمهاِوصهلاِ

ستحقاِالتدديهب.ِإ ًاِإإليهِالباريةِمالِ سادِوخال ِسفرِإشعياءِيقع ِالعحيِأنِكلِااممِيمصرِوأشعي...ِالخ ِ
ِي: الِخالصِإالِبالتدخلِاإللهيِوهعِ تاِبالِالرجاءِبالمخلصِاآلت

ِ
ِييا َوُيوَثياَم َوآَحياَز َوحِّ 1" -:(1آية ) َشيلِّيَم، فِّيُّ َوِييامِّ ُعز ِّ ْؤَيا إَِّشْعَياَء ْبنِّ آُميوَص، اِلتِّيُّ ََآَهيا َعَليى َيُهيوَذا َوُووَُ ْزَِِّييا َُ

 " ُمُلوكِّ َيُهوَذا:
ْؤَيييا لفوههة اامههعيِالمسههتقبلةِكههدنهمِ=ِالماههاهدةِالعقليههةِأوِاإلعالنههاتِاإللهيههةِوهههعِ ههيِحالههةِيقوههةِ اانبيههاءِيأواَُِِ

ِهههاِالعهههسياءِتحبهههل..."نوههرواِإلهههيِصههعيهاِوههههمِالِيعر هههعنِبعههدهاِال منهههينِأيِمتههيِسهههتحدثِمثلمهههاِقهها ِإشهههعياءِ"
سههنةِولمنهههِ كرهههاِكدنمههاِهههيِأمههامِعينيههه.ِوالرؤيههاِويههرِالحلههمنِ الرؤيههاِيكههعنِ يهههاِالرالههي166ِِوحههدثِهههساِبعههدِ

عمههةِإلاالههةِالععالههق.ِلههسليِيسههميِالنبههيِ"يالههي"ِ هههعِيههريِمههاِيههتملمِبهههِمسههتيقوًاِولمنهههاِحالههةِيوحيههةِتعمههلِ يهههاِالن
ِ ِلسليِيتملمِجتدكيد.24ِِ:4ويتنبدِبهِيعدِ

ِ
ُض، أَلِن اليِرِب َييَتَكِلُم: 2" -:(2آية ) ِبْييُت َبنِّييَن َوَنِشيْأُتُهْم، َوِميا ُهي»اِّْسَرعُِّّ َوِيُتَها الِسيَراَواُت َوَوْصيغُِّّ َوِيُتَهيا اأَلَْ ْم ََ

 " َفَعَصْوا َعَلُِّ.
نها.ِوالسهماءِقهدِتمهعنِعِ  يهاِتعبيخِللاهعبِو هيِلغهةِشهعريةِياههدِالسهمعاتِالتهيِشههدتِ جهعيهمِواايضِالتهيِلُِ

ِبْيُت َبنِّيَن الماللمةِأوِالطبيعةِالجامدةِواايضِقدِتمعنِباقيِالاععلِأوِالطبيعةِالجامدة.ِ =ِيكافِ يهاِعهالََِ
الِلهمِحياتهمِكدجناء.ِوالِشيءِيح نِيعاملهمِحسبِخطيتهمِجلِيعاهمِ يِمحبةِوأمِ ِأجعتهِلعلهمِيتعبعننِ هعِلم

ِنفسِاالِسعيِ الهِ يِتربيةِأوالده.
=ِأ ِكلِالخليقهة.ِونالحهعِأنِكهلِالخليقهةِخاحهعةِهللِتنفهسِأوامهرهِمهاِعهداِاإلنسهانِوالاهيطانِِالسروات واألَض

تعبتهِأماِالايطانِ فمِعنادهِلالِيتعلنِلسليِ اهللِالِيعجهِِ .ِ  ِيعاتبِاإلنسانِ هناوِأملِ م13مل1يياجمِ
ِلهِأ ِعتال.

ِ
بِّ ِّ، َوِما إِّْسَرائِّيُل َفاَل َيْعرُِّف. َشْعبُِّّ اَل َيْفَهمُ 3" -:(3آية ) ْعَلَف َصاحِّ َراَُ مِّ َيُ  َواْلحِّ ََانِّ  "«.َالِثْوَُ َيْعرُِّف 

عهاِوبالغري ةِتسيرِوياءِصاحبها.ِولمالِالخطيةِههيِهناِنريِأنِالحيعاناتِصايتِأحكمِمنهمِ هيِتعر ِماِينف
ِأسعأِأنعاشِالجهلِ هيِتسقبِاإلنسانِلديجةِأقلِمالِالحيعاننِوهساِقيلِعالِمالِسبقِ ِوأسماهمِإجنيِالبكر.

ِ
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، َوْوالَ 4" -:(4آية ) لُِّّ الِشر ِّ ْثمِّ، َنْسلِّ َفاعِّ َئةِّ، الِشْعبِّ الِثقِّيلِّ اإلِّ يَن! َتَرُكوا الِرِب، اْسَتَهاُنوا َوْيٌل لِّأُلِمةِّ اْلَخاطِّ دِّ دِّ ُمْفسِّ
وا إَِّلى َوََاٍء. َتد   " بُِّقد وسِّ إِّْسَرائِّيَل، اَْ

ْثييمِّ ينَ =ِ الخطيههةِحمههلِوقيههلِوهههمِخطايههاهمِقههدِاادادتِجههدًا.ِِالِثقِّيييلِّ اإلِّ ييدِّ  مههعنِويههرهمِالاههر.ل  ِعَِ=ِأيِيَُِِوْواَلدِّ ُمْفسِّ
مرةِولهمِتهردِ هيِسهالرِأسهفايِالمتهالِالمقهدسِسهعي36ِِيةِ يِهساِالسفرِنحعِ=ِجاءتِهسهِالعباَُِد وسِّ إِّْسَرائِّيلَ 

ِمراتِوتمرايهاِإوباتِأنِإشعياءِهعِكاتبِالسفرِكله.5ِ
 

يْن َوْسيَفلِّ 6َعَلى َم ُتْضَرُبوَن َبْعُد  َتيْزَداُدوَن َزَيَغاًنيا! ُكيل  اليِرْوسِّ َميرِّيٌض، َوُكيل  اْلَقْليبِّ َسيقِّيٌم. 5" -(:6-5اآليات )  مِّ
ِيٌة َلْم ُتْعَصْر َوَلْم ُتْعَصْب وَ  ْرٌح َوَوْحَباٌط َوَضْرَبٌة َطرِّ ُِ ِحٌة، َبْل  .اْلَقَدمِّ إَِّلى الِرْوسِّ َلْيَس فِّي ِّ صِّ  " َلْم ُتَلِيْن بِّالِزْيتِّ

 ِيزههرلِجعاسههطةِوسههاللِمتعههددةِليجههسلِشههعبهِللتعبههة.ِوهنههاِهههعِيزههرلِجعاسههطةِاامههمِالمجههاوية.ِوكههانعاِقههباًلِ
أمهاِِ.يرجيِشفاؤه.ِ"ِإنيِكلِمهالِأحبههِأؤدبهه"تفيدونِويتعبعنِولمالِاآلنِتقساِقلعبهمِ همِكالمريضِالسيِالِيس

 ههساِقهدِأسهلمِنفسههِللاهيطانِوههساِيكفيههِكعقهالنِ الاهيطانِِ .14ن4ِِ:13ِِمالِليسِ يهِأملِالِي دبهِ ِيههع
ِيتلس ِجتعسيبِمالِيقمِتحاِيده.

=ِإ ًاِالِعاطفهةِوالِحهرايةِحهبِنحهعِِاْلَقْليبِّ َسيقِّيمٌ تدجيرِوالِإيادةِ يِعمهلِوصهاياِ .ِ=ِإ ًاِالِقعةِعليِالِالِرْوسِّ 
ييْن اْلَقييَدمِّ إَِّلييى الييِرْوسِّ  .ِوهههساِينطبههقِعلههيِالجميههم.ِ =ِأيِمههالِأصههغرِ ههردِللاههعبِإلههيِالههرليسِحتههيِالمهنههةِمِّ

ِيييٌة َلييْم الزههرباتِجههالِ الههدة.ِِ=ِصههايتَِعَلييى َم ُتْضييَرُبوَن َبْعييدُ  11ِ-12ِِ:5والقزههاةِيقههاينِمههمِعههبِ َضييْرَبٌة َطرِّ
=ِقهرو ِلهمِتنوهفِبعهد.ِإشهايةِانِالتدديهبِلهمِيهدتيِجثمهايهِوالخطيهةِمااالهاِ هيهمِكهالقياِ هيِالجهرو ِيأوهايُِتْعَصر

هنةِهمِ=ِكانِهساِواجبِالمهنةِوخدامِ ِأنِيارحعاِللاعبِويقربعهِمالِ ِولمالِالمَلْم ُتَلِيْن بِّالِزْيتِّ  الزربات .
ِأيزًاِوايقيالِ يِخطاياهم

=ِكدماتِوأوايِجرو .ِصايتِالجراحاتِقاتلةِون  ِالدمِويرِمتعقفِوليسِمالِيتحروِلينقسِوالِمالِيقدمَِوْحَباطٌ 
ِاياِمحبةِليليالِالزربةِالقاسية.

 
ُضييُكْم َتْأُكلُ 7" -(:9-7اآليييات ) . َوَْ َِّ ييَُّ َخرَِّبييٌة َكيياْنقِّاَلبِّ بِّاَلُدُكييْم َخرَِّبييٌة. ُمييُدُنُكْم ُمْحَرََييٌة بِّالِنييا َُييِداَمُكْم، َوهِّ َهييا ُغَرَبيياُء 
 . يَنيٍة ُمَحاَصيَرٍة. 8اْلُغَرَباءِّ َظِلٍة فُِّّ َكْرٍم، َكَخْيَرٍة فِّيُّ َمْقَثيَأٍة، َكَردِّ ْهَيْوَن َكرِّ ِب اْلُجُنيودِّ َوْبَقيى 9َفَبقَِّيتِّ اْبَنُة صِّ َليْواَل َوِن ََ

ْرَنا مِّ  يَرًة، َلصِّ  " ْثَل َسُدوَم َوَشاَبْهَنا َعُروَََة.َلَنا َبقِِّيًة َصغِّ
َتْأُكُلَهييا =ِقههدِيكههعنِ ههيِهههساِإشههايةِانِهههسهِالنبههعةِكانههاِ ههيِأيههامِأحههاا.ِِبِّاَلُدُكييْم َخرَِّبييةٌ  28ِِ:15ِقههاينِمههمِيتههثِ
َُِداَمُكمْ  البيهعتِوالحقهع ِِ=ِلهعِكهانِجيهرانهمِههمِالهسيالِأخهسواَِكياْنقِّاَلبِّ اْلُغَرَبياءِّ =ِإشايةِلمديِ  ِإسهراليل.ِ ُغَرَباُء 

َظِلييةٍ ال لحفوعههاِولمههالِالغربههاءِيحرقهعنِويههدمرونِكههلِشههيء. =ِهههيِوقتيههةنِوتعجهدِوحههدهاِجههالِجيههعتِِْيَرييةٍ الخَ  وو رِّ
=ِحقهلِقثهاءِأيِأنِالخيمهةِمكاهع ةِ هيِههساِالحقهلِكمهاَِِمْقَثيَأةٍ  حعلهانِإ اِهيِمكاع ةِبعدِأنِخرلِماِحعلهها.

مدينههةِمههالِيهههع اِوحاصههر40ِِييبِإ ِأحههرقِعههاًلِ ههيِأيههامِوهه وةِسههنحاهههساِحههدثِ كانههاِأويشههليمِأمههامِطالبيهههاِِو
ِأويشليمِنفسهاِبعدِ لي.ِ
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يَرةً  =ِمالِيحمةِ ِأنهِيبقيِبقيةِمثهلِنهع ِولهعطِوكالهبِوياهعشِوتيليهاِأيهامِأخهالِمهالِههسهِالبقيهةِتخهرجَِِبقِِّيًة َصغِّ
الاعبِالفاسهد.ِوهنهاِيهسكرِإشهعياءِاو ِِأمةِجديدة.ِ اهللِالِينسيِاامناءِوسبِالزرباتنِوبسببهمِالِيحطمِكل

ِ 2ِِ:22ِمنهِجعلسِالرسع ِيِيوِِقتبسهاوتجهاِسفرهِشتهرِإالتيِِالبقية مرةِكلمة
 

َنا َيا َشْعَب َعُروَََة:11" -:(11آية ) يَعةِّ إِّلهِّ ََُضاَة َسُدوَم! َوْصُغوا إَِّلى َشرِّ  " اِّْسَرُعوا َكاَلَم الِرب ِّ َيا 
ِ=ِ همِشاجهعهمِ يِ سادهم.َِعُروََةَ  ْعبَ وش ََُضاَة َسُدومَ 

َبياٍش َوَشيْحمِّ ُمَسيِرَناٍت، »11" -(:15-11اآليات ) يْن ُمْحَرََياتِّ كِّ . اِتَخْريُت مِّ ُكْم، َيُقيوُل اليِرب  لَِّراَذا لِّيُّ َكْثيَرُة َذَبيائِّحِّ
 . ْرَفاٍن َوُتُيوٍس َميا ُوَسير  يَنَريا َتيْأُتوَن لَِّتْظَهيُروا 12َوبَِّدمِّ ُعُجول َوخِّ يُكْم َوْن َتُدوُسيوا حِّ يْن َوْييدِّ َوَميامُِّّ، َميْن َطَليَب هيَذا مِّ

يَداُء اْلَرحْ 13ُدوَِّي   َليٍة. اْلَبُخيوَُ ُهيَو َمْكَرَهيٌة لِّيُّ. ََْوُس الِشيْهرِّ َوالِسيْبُت َونِّ َميٍة َباطِّ . َلْسييُت اَل َتُعيوُدوا َتيْأُتوَن بَِّتْقدِّ َفيلِّ
ْثَم َواالْعتَِّكاَف.  يُق اإلِّ ُؤوُس ُشُهو 14ُوطِّ ْت َعَلُِّ ثِّْقياًل. َملِّْليُت َحْرَلَهيا. َُ ُّ. َصاََ ييَن 15َُِّكْم َوَوْعَياُدُكْم َبَغَضْتَها َنْفسِّ َفحِّ

يُكْم َمآلَنٌة َدًما. َيُكْم َوْسُتُر َعْيَنُِّ َعْنُكْم، َوإِّْن َكِثْرُتُم الِصاَلَة اَل َوْسَرُع. َوْيدِّ ُُوَن َوْيدِّ  " َتْبُس
ريةِ همِيقدمعنِالسبالاِوهمِمصريالِعليِخطاياهم.ِيهتمهعنِبكهالمِالنهاسِوقلهعبهمِهناِيهاجمِالنبيِالعبادةِالموه

كههانعاِيكثههرونِمههالِدخههع ِالهيكههلِِ= َتُدوُسييوا ُدوَِّي ِبعيههدةِعههالِ نِلههسليِيقههع ِ ِهنههاِ بههالحكمِوالِيقههلِ بههالحم
يُكْم َمآلَنٌة َدًمالتقديمِ بالحهمِوهمِ يِخطاياهمِجالِتعبة.ِ رونِأوالدههمِب  ِعَِظلمِالمساكيال.ِوكانعاِيُِ=ِمالِالقتلِِوَِوْيدِّ

يكهههانعاِيلقهههعنِأوالدههههمِأحيهههاءِكهههسبالاِعلهههمِأيهههاد ِالتماويهههلِالمجع هههةِالتهههمِتاهههتعلِالنهههايِداخلههههاِلديجهههةِِ هههيِالنهههاي
ِاإلحمههرايِنِإلسترحههاءِاآللهههةِ.ِومههالِكههانِيريههدِأنِإجنهههِيتبههايوِمههالِهههسهِاآللهههةِكههانِيمههريهِجههيالِيههد ِالتمثهها  ِ.

فقراءِويستعلعنِعليِمهاِعنهدهم.ِلهسليِ هاهللِهنهاِحهيالِيقهع ِ بهالحكمِ مدنههِيتبهرأِممهاِيقدمعنههِجهلِيولمعنِالكانعاِِو
ِمنهمِهمِشخصيًا.ِوهساِالمالمِقدِيناسبِعصرِح قياِوع ياِحيثِسادتِالعبادةِالموهريةِخع ًاِمالِالملي.

ِ
 

ُلوا. َتَنِقْوا. اْعزُِّلوا َشِر َوْفَعالُِّكْم مِّ 16" -:(16آية ) .اِّْغَتسِّ  " ْن َوَمامِّ َعْيَنُِّ. ُكف وا َعْن فِّْعلِّ الِشر ِّ
ييُلوا ومههاِيعطههيِقههعةِِ.ِ=ِأيِتطهههرواِمههالِأعمههالممِالاههريرةِوتنقههعاِونحههالِنغتسههلِمههرةِبالمعمعديههةِوههمِبالتعبههةِاِّْغَتسِّ

بعهاِوسلنيِ دجيضِأكثرِمهالِالهثلج"ِوطإِ"ِ+ِللمعمعديةِوالتعبةِهعِدمِالسيدِالمسياِ"وسلعاِوياجهمِ يِدمِالخرو "
الِيقصدِ ِالغسلِالواهريِوالتطهيراتِالنامعسيةِجلِيقصدِالتعبةِأيِقطمِكلِعالقةِممِالخطيةِ ههساِههعِِهنا

ِالطريقِالعحيدِللاركةِممِ .
 

َُْضوا لِّْلَيتِّيمِّ. َحاُموا َعنِّ 17"ِ-:(17آية ) ُفوا اْلَرْظُلوَم. ا . اْطُلُبوا اْلَحِق. اْنصِّ َمَلةِّ. َتَعِلُروا َفْعَل اْلَخْيرِّ  " اأَلَْ
عت ا ِالارِوهناِنسممِعهالِالتعبهةِاإليجاجيهةِأيِ عهلِالبهرِوهنهاِنهريِِإ ِعالِالتعبةِالسلبيةِأي10ِسمعناِ يِآيةِي

ِسمةِالسيدِالمسياِ ينا.
 

َُاَياُكْم َكاْلقِّْرمِّزِّ َتْبَيض  َكالِثلْ 18" -:(18آية ) . إِّْن َكاَنْت َخ ْج، َيُقوُل الِرب  َِ ي ِّ َهُلِم َنَتَحا ودِّ . إِّْن َكاَنْت َحْريَراَء َكاليد  جِّ
. وفِّ يُر َكالص   " َتصِّ
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ياِجميمِالمتعبيالِوالثقيليِااحما ِوأناِأييحكم"ِِآيةِجميلةِتعبرِعالِالصفاِالمليِوالسيدِالمسياِقا ِ"تعالعاِإليِ 
ِنههنهههاِالهههرلِكقهههاضِوقهههدِنههه  ِعهههالِكرسهههيهِوجلهههسِبجانهههبِالمهههسنبِوأخهههسِيكلمههههِبهههاللطفِويوههههرِلههههِعومهههةِ نبههه

باهرطِأنِيعهدهِبهدنِالِيعهعدِيخطهيء.ِهنهاِنهريِشهعقِ ِِنويحرحههِعلهيِاإلصهال ِويعهدهِبهالغفرانِالتهامِوالبهراءة
نحعِخالصِكلِإنساننِهعِيطلهبِالمصهالحةِوالِيعاجههِالعنهادِبالعنهادنِإنمهاِيسهكبِايتهًاِمرطبهًاِعلهيِالجراحهات.ِ

ِعويمةِهيِقعةِالتعبةِالتيِتنقيِ نصيرِكالثلجِ يِجياحنا.ِ
جْ  َِ إِّْن ِطهالبيالِالغفهرانِ يغفهر.=ِتعالعاِنتجاد ِبالحجةنِ اهللِيعدِلهعِاقتنعنهاِبخطيتنهاِوأقرينهاِجههاِونهدتيَِِهُلِم َنَتَحا

زِّ َتْبييَيض  َكييالِثْلجِّ  َُاَييياُكْم َكيياْلقِّْرمِّ  ِدم1ِِ-=ِولههنفهمِأننههاِجههدونِ ِلههالِنقههديِأنِنبههيضِأ ِنتبههري.ِولمههالِ: َكاَنييْت َخ
ِ ِالنعمةِتعطمِمععنةِلمالِيجاهد.2 .1ِِ:14ِِِِِالمسياِينقمِييؤ

 
. 19" -(:21-19اآليات ) ضِّ ْعُتْم َتيْأُكُلوَن َخْييَر اأَلَْ ْئُتْم َوَسرِّ أَلِن «. َوإِّْن َوَبْييُتْم َوَتَريِرْدُتْم ُتْؤَكُليوَن بِّالِسيْيفِّ 21إِّْن شِّ

 " َفَم الِرب ِّ َتَكِلَم.
ِأمهامِحريهةِاالختيهايِ  ِ هيِالعههدِالقهديمِكهانِيعطهيِوعهعدًاِ ِهنهاِيزهعناِ 28ِِ:15تهثِِ+20قاينِمهمِيالِ

ِماديةِكرم ِللبركاتِالروحيةِ يِالعهدِالجديد.
 

ا. َكاَن اْلَعْدُل َيبِّيُت فِّيَها، َوَوِما اآلَن َفاْلَقاتِّلُ 21" -:(21آية ) َيًة! َمآلَنًة َحقًّ يَنُة زَانِّ تِّ اْلَقْرَيُة اأَلمِّ  " وَن.َكْيَف َصاََ
ويهاِ.ِنفصا ِعالِ ِوتركهِلنسيرِوياءِخطاياِأوِوياءِآلههةِأخهريِ=ِهناوِانيِجسديِوانيِيوحيِأيِاإلَِيةً زَانِّ 

ِ.اْلَقاتُِّلونَ  صايتِاانيةِيمل هاَِكاَن اْلَعْدُل َيبِّيُت فِّيَهالألسفِبعدِأنِكاناِمآلنةِحقًاِ
 

ْت فِِّضُتكِّ َزَغاًل َوَخْرُركِّ َمْغُشوَشًة 22" -:(22آية )  " بَِّراٍء.َصاََ
=ِتايرِللمنعاِالتيِأودعهاِ ِ يِنفسِاإلنسانِيالعصهاياِوتقهعيِ ِواإليمهانِوالمحبهةِوالطههايةِأيِكهلِِضةفِّ ال

=ِيم ِلاكلياتِالعبادةِودخع ِحكمةِالعالمِالباريةِلحياةِاإلنسان.ِوالفزةِيم ِلملمهةَِِزَغالً ِ.ِالعاناتِالروحية 
ِحملِكلمةِ ِ يِداخلهِ يحياِجهاِجلِيرددهاِدونِتنفيس. ِواإلنسانِالاكليِالِي12 ِيم ِ

=ِماءِالعالمِولساتهِالتيِمالِياهرلِمنههاِيعطهش.ِوطبعهًاَِِرْغُشوَشًة بَِّراءٍ الَخْرُر الوَ =ِيايرِللفر ِالروحي.َِخْررال
 قلبهِالِكلِمالِكاناِعبادتهِموهريةِلالِيكعنِلهِ ر ِحقيقينِجلِستمعنِأ راحهِأ را ِعالميةِمغاعشةِخادعةنِ

ِيحملِحبًاِحقيقيًانِإ ًاِهعِجالِ ر ِحقيقي.
 

َُاَييا. اَل َيقْ 23" -:(23آية ) يب  الِرْشيَوَة َوَيْتَبيُع اْلَع يْنُهْم ُيحِّ يٍد مِّ . ُكل  َواحِّ َؤَساُؤكِّ ُمَتَرر ُِّدوَن َوُلَغَفاُء الل ُصوصِّ ُضيوَن َُ
ْم. ُل إَِّلْيهِّ َمَلةِّ اَل َتصِّ  " لِّْلَيتِّيمِّ، َوَدْعَوى اأَلَْ

=ِههههمِأصهههدقاءِاللصهههعص.ِجمهههمِلغيهههفِوههههعِمهههالِيدكهههلِمهههمِاللصهههعصِويحفهههعِويهههاجهمِوالِيسهههرقِمعههههم.ُِِلَغَفييياءُ 
 الرؤساءِهناِلهمِمنورِالرلاسةِوصعيةِالتقع ِوالد اشِعالِالزعفاءِولمنهمِيتسترونِعليِالوهالميالِبسهببِحهبِ

ِالرشعة.
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ب  اْلُجُنييودِّ 24" -:(24آييية ) يييُز إِّْسييَرائِّيَل:  لِّييذلَِّك َيُقييوُل الِسييي ُِّد ََ ييْن »َعزِّ ييْن ُخَصييَرائُِّّ َوَوْنييَتقُِّم مِّ ييُّ َوْسييَترِّيُح مِّ ! إِّن ِّ آ ِّ
 "َوْعَدائُِّّ،

ِهناِنريِاشتياقِ ِلخالصِاإلنسانِوأنِ ِسينتقمِمالِالايطانِبقعة.
 

، َوَوْنزِّ 25" -:(25آية ) قِّ ، َوُوَنق ُِّّ َزَغَلكِّ َكَأِنُ  بِّاْلَبْوََ د  َيدِّي َعَلْيكِّ ،َوَوَُ يرِّكِّ ََْصدِّ  "ُع ُكِل 
قِّ  هناِنريِأنِ ِيزرلِلينقيِوي دل. ِ=ِيتمِتنقيةِالفزةِمالِال ولِجنايِوبعضِأنعاشِاامال .ِاْلَبْوََ

 
يَنيَة اْلَعيْدلِّ 26" -:(26آية ) يرِّيكِّ َكَرا فُِّّ اْلَبَداَءةِّ. َبْعَد ذلَِّك ُتْدَعْيَن َمدِّ ، َوُمشِّ ََُضاَتكِّ َكَرا فُِّّ اأَلِولِّ يُد  ، اْلَقْرَييَة َوُوعِّ

يَنةَ   "«.اأَلمِّ
 ِيريدِأنِيعيدِلإلنسهانِكرامتههِااولهيِ يكهعنِكقهاضِحكهيم.ِوقهدِتهمِ لهيِبعهدِالسهبيِ عهاًلِ قهدِأيسهلِ ِلاهعبهِ

ِباجل...ِالخِولمالِهساِالععدِسيتمِبصعيةِواححةِ يِالمسياِوكنيسته.والةِأتقياءِمثلِع ياِونحمياِواِيقزاةِِو
ِ

ْهَيوْ 27" -:(27آية ) .صِّ ، َوَتائُِّبوَها بِّاْلبِّر ِّ  " ُن ُتْفَدى بِّاْلَحق ِّ
ييْهَيْوُن ُتْفييَدى بِّيياْلَحق ِّ =ِهههعِالسههيدِالمسههيا.ِاْلَحييق ِّ  جههرِالمسههياِ=ِنلههبسِالمسههياِ}ِ=ِأيِالمسههياِيفههديِكنيسههتهِِصِّ

ِ 01ِِ:16ِرِيإوقاينِممِِ.{ِليكعنِهعِجرنا
"ِنِلهمِتتعبهعاِ جمهيعكمِكهسليِتهلمهعِنيقهع ِالهرلِ"إ=ِالخالصِليسِلملِالناسِجلِللتالبيال.ِولسليِِوتائبوها بالبر

ِ .13ِِ:3يلع
 

َُِّكو الِرب ِّ َيْفَنْوَن.28" -:(28آية ) َُاةِّ َيُكوُن َسَواًء، َوَتا بِّيَن َواْلُخ  " َوَهاَلُك اْلُرْذنِّ
ِهناِنريِأنِالفناءِسيكعنِمصيرِمالِالِيقبلِالفداء.

 
ْن َوشْ 29" -:(29آية ) َن اْلَجِناتِّ اِلتُِّّ اْخَتْرُتُروَها.أَلِنُهْم َيْخَجُلوَن مِّ ُْمِّ اِلتُِّّ اْشَتَهْيُتُروَها، َوُتْخَزْوَن مِّ َِّ اْلُب  " َجا

ُْمِّ كهههانعاِيقيمهههعنِمهههسابحهمِتحهههاِظهههلِ َِّ اْليييُب ِ=ِأيِالحهههدالق.ِوالمعنهههيِأنِالاهههعبِسياهههعرِاْلَجِنييياتِّ  نِو هههيَوْشيييَجا
ِستطمِأنِتخلصهمِمالِالزرباتِالتيِأتاِعليهم.بالخجلِحيالِيعلمِأنِهسهِااووانِالتيِطالماِعبدوهاِلمِت

 
ََُها، َوَكَجِنٍة َلْيَس َلَها َماٌء.31" -:(31آية ) ََْد َذُبَل َوََ َرٍة  ُْ يُروَن َكُب  " أَلِنُكْم َتصِّ

الصديقِيكعنِكاجرةِمثمرةِوأماِالخاط ِ مالهبهاءِالهسيِتسييههِالهريا.ِ الهسجع ِوالجفها ِعالمهةِتعقهفِالحيهاةِ هيِ
سهتغلهاِ هيِتاهبيههِهنها.ِولمهالِالمعنهيِأنِمهالِيسهيرِوياءِإِ 22يالحعِأنهِحينماِ كرِالبطمهةِ هيِآيهةِالجسد.ِون

ِااووانِيكعنِمثلهاِيجالِعقلِوالِسممِوالِنورِوالحعاسِمياِمثلهاِكاجرةِبطم 
 

ََانِّ كِّاَلُهَرا 31" -:(31آية ) ًََة َوَعَرُلُ  َشَراًَا، َفَيْحَترِّ يُر اْلَقوِّي  َمَشا ُْفُِّئ.َوَيصِّ  " َمًعا َوَلْيَس َمْن ُي
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ََةً ال يُر اْلَقوِّي  =ِهيِماِيبقيِبعدِمابِالمتانِويصلاِإليقادِالناي.َِِرَشا =ِأيِالرؤساءِالسيالِتقدمِ كرهمِ يَِيصِّ
=ِ الارِيحهرقِصهاحبه.ِوقهدِيقصهدِعملههِأيِااووهانِالتهيِعملعهها.ِولمهالِجنوهرةِعامهةَِِوَعَرُلُ  َشَراًَاِ 20يعددِ

شههتهعهاِوسههععاِوياءهههاِكمههالِيتههروِ ِاجههلِإقِصههاحبهِويكههعنِهههالوِالخطههاةِجعاسههطةِالاههرويِالتههيِ الاههرِيحههِر
الما .ِوبعدِماِينا ِالما ِيجدهِتعبًاِوتجربةِلبيتهِولنفسه.ِأوِمهالِيتبهمِلهساتِالعهالمِويجهدهاِمهرايًاِولهيسِ يههاِلهسةِ

ِعنِنصيبهِاإلهانةِواالحتقايِمالِالناس.حقيقيةِالِللجسدِوالِللنفس.ِومالِيفزلِمجدِالناسِعليِمجدِ ِ يك
ُْفِّئُ  ِ=ِالِيكعنِلهاِمنقسِوالِمعيال.َلْيَس َمْن ُي

 25ِِ:41ِهسهِاآليةِوأمثالهاِتفههمِأيزهاِأنههاِمعجههةِحهمنياِللاهيطانِالمعهدةِلههِبحيهرةِنهايِأجديهةِالِتطفه ِيمها
 وكلِأعمالهِوقعتهِستنتهمِهعِومالِيتبعه.
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانُّ

ِ
لِالسهالمِللعهالمنِوتبهدأِههسهِالمععوهةِبديهامِمجهيءِدخِ هناِيهتملمِعهالِمجهدِالمسهيحيةِودخهع ِعديهديالِلههاِوأنههاِسهتُِ

 ِ حينمهههاِحههه ن4ِِ:20ِ+ِوهههل12ِِ:22ِِيهههةِأويشهههليمِاايحهههيةِيعهههبِاالمسهههياِحهههيالِتبهههدأِأويشهههليمِالسهههماويةِجنه
ِِعينيهِليريِأويشليمِالجديدةِأيِالمنيسة.إشعياءِعليِخرالِأويشليمِي مِ 

ووالبًاِ هساِاإلصحا ِكتبِ يِأواللِأيامِأحااِحيثِاايضِمملعءةِ هبًاِو زةِوأيزهًاِامهتألتِاايضِأصهناماِ
ِوهساِلمِيكالِ يِأيامِع ياِأوِح قياِأوِيعوام.

ِ
هَ  َاأُلُموَُ اِلتُِّّ ََآَها إَِّشْعَياُء ْبُن آُموَص مِّنْ 1" -:(1آية ) َشلِّيمِِّ  " .ةِّ َيُهوَذا َوُووَُ

اناههغلِقلههبِالنبههيِبمصههيرِيهههع اِوأويشههليمِويبمههاِبكههيِعلههيهمِ عهه اهِالههرلِجهههسهِالرؤيههاِكمههاِ عههلِالههرلِمههمِدانيهها ِ
ِوح قيا .

 
، 2" -(:4-2اآليات ) َبالِّ َبَل َبْيتِّ الِرب ِّ َيُكوُن َثابًِّتا فُِّّ ََْوسِّ اْلجِّ َِ رِّ اأَلِيامِّ َوِن  ، َوَيُكوُن فُِّّ آخِّ َوَيْرَتفُِّع َفْوَق اليت ِّاَللِّ

ييُر ُشيُعوٌب َكثِّييَرٌة، َوَيُقوُليوَن: 3َوَتْجيرِّي إَِّلْيي ِّ ُكيل  اأُلَميمِّ.  ، إَِّليى َبْييتِّ إِّلي ِّ َيْعُقييوَب، »َوَتسِّ َبيلِّ اليِرب ِّ َِ َهُلييِم َنْصيَعْد إَِّليى 
ْن ُطُرَِّ ِّ َوَنْسُلَك فُِّّ ُسُبلِّ ِّ  يْهيَ «. َفُيَعل َِّرَنا مِّ يْن صِّ ِنيُ  مِّ . أَل َشيلِّيَم َكلَِّريُة اليِرب ِّ يْن ُووَُ يَعُة، َومِّ يُّ 4ْوَن َتْخيُرُج الِشيرِّ َفَيْقضِّ

َل. اَل َتْرَفُع ُومِ  ِِّ َكًكا َوََِّماَحُهْم َمَنا َبُعوَن ُسُيوَفُهْم سِّ ُْ ُف لُِّشُعوٍب َكثِّيرِّيَن، َفَي ٌة َعَلى ُوِميٍة َسيْيًفا، َواَل َبْيَن اأُلَممِّ َوُيْنصِّ
 " ْرَب فُِّّ َما َبْعُد.َيَتَعِلُروَن اْلحَ 

 ِوكههدنِ ِيريههدِأنِتقههعمِكلمتهههِعلههيِ ههمِشههاهديال.ِ ههالرو ِالقههدس4ِ-4ِِ:1مههمِهههسهِاآليههاتِويدتِبههالنصِ ههيِي
السيِأوحيِإلشعياءِجهسهِالمعاعيدِالثمينةِالتيِتايرِلمنيسةِالعهدِالجديدِهعِنفسهِالسيِأوحهيِلميخهاِجههسا.ِهنهاِ

ِهاِأنِمسيحهاِ يِوسطها.نريِتدسيسِالمنيسةِالمجيدةِوسرِمجد
رِّ اأَلِيامِّ ِ(2آية ) ِ=ِعبايةِإصطالحيةِعندِاانبياءِتعنيِإماِأيامِاإلنجيلَوَيُكوُن فُِّّ آخِّ
ِيةِالعالم.ايةِاليهعدِكاعبِ ِأوِنهاونه

َبَل َبْيتِّ الِرب ِّ  :16ِِِكهع1ِ ِوهعِصخرتناِي2ِِ:35=ِالمسياِهعِالجبلِالسيِيآهِدانيا ِيمألِاايضِكلهاِيداَِِ
ِنِ ِوالمسياِأسسِكنيستهِعليِجبا ِ هعِه مِالايطانِعليِجبلِوقهدمِتعاليمههِعلهيِجبهلِوصهلبِعلهيِجبهل4

وههعِصهخرتناِالثاجتهة.ِ يههِنحتمهيِوههعِِنوتجليِعليِجبلِوصعدِعليِجبل.ِانِالجبا ِتد ِعليِالثباتِوالعلع
مِ هِتهيِسي سسههادِالمسهياِأيِكنيسهتهِالالعاليِالسماويِوهكساِالمنيسةِ هيِواجتةِوسماوية.ِوبياِالرلِهعِجسه

َبالِّ اايامِأيِأيامِمجيئهِو داله.ِ يكعنِجبلِجياِالرلِهعِالمسياِبجسده.ِِآخر =ِ ههعَِِيُكوُن َثابًِّتا فُِّّ ََْوسِّ اْلجِّ
يأسِالمنيسهةِِوالمهه منيالِ يهههاِتاهبهعاِبمسههيحهمِ صههايواِجبههااًلنِوههعِيأسِهههسهِالجبهها .ِويرتفهمِ ههعقِالههتال ِمهمههاِ

أيِشههيءِآخههرِيكالنههامعسِوشههرالعه ِلههالِي يههدِعههالِكعنهههِتههاًلِبالمقاينههةِبالجبهها نِوهههساِهههعِسههمعِالمسههيحية.ِيتفههمِإ
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=ِأمهامِهههساِالسههمعِيجههريِإلهيِالمسههياِوكنيسههتهِجميههمِالاهععلِمعلنههيالِإيمههانهمِبهههنِحههيالَِِوَتْجييرِّي إَِّلْييي ِّ ُكييل  اأُلَمييمِّ
ِوع اءِكنيسته.ِيرونِتدويرِوجعدِالمسياِ يِوسبِكنيستهنِوأنهِسرِقعةِو ر 

َبلِّ الِرب ِّ ِ(3آية ) َِ =ِكلِواحدِيدععِاآلخهرِلإليمهانِبالمسهيا.ِولهنالحعِأنِالقهانعنِالطبيعهيِأنَِِهُلِم َنْصَعْد إَِّلى 
الماءِين  ِمالِااعاليِومالِيؤوسِالجبا ِللعديانِولمالِعملِنعمةِالرو ِالقدسِههعِأنِيدخهسهمِالهرو ِويصهعدِ

هنهاِنهريِايهادةِعهددِالمه منيالِبكثهرةِوالمهلِيحهاو ِأنِيحيهاِ هيِ=  يُر ُشيُعوٌب َكثِّييَرةٌ َتسِّ بالم منيالِإليِالسماويات.ِ
َفُيَعل َِّرَنيا =ِيعقعلِهناِإشايةِللمنيسةِالتيِشاجهاِيعقعلِ يِإيمانهِوجهادهِمهمِ .َِِبْيتِّ إِّل ِّ َيْعُقوبَ  .السماويات
ْن ُطُرَِّ ِّ  يَعةُ  14ِ:20ِيهعيهناِنريِدويِالرو ِالقدسِالسيِيعلمناِكهلِشهيءِِمِّ يْهَيْوَن َتْخيُرُج الِشيرِّ يْن صِّ =ِ أَلِن مِّ

معرو ِأنِشريعةِاليهعدِخرجاِمالِسيناءِلهسليِ ههعِهنهاِيتحهدثِعهالِشهريعةِجديهدةِههيِالمسهيحيةِالتهيِتخهرجِ
مالِأويشليمِللمسكعنةِكلها.ِالاريعةِهناِهيِالمتهالِالمقهدسِالهسيِسيصهيرِدسهتعيًاِلإليمهان.ِومهالِصههيعنِكهانِ

رجِاإلنجيلِلميِتتزاِالعالقةِجيالِالعهدِالجديدِوالعهدِالقديمِوأنههِالِتعهايضِجينهمها.ِو هيِأويشهليمِيجبِأنِيخ
خهرجِمهالِِ المسهياِأويشهليم.ِوت اًِعارِالمسياِوصلبِوقامِوصعدِإليِالسمعاتِوتالميهسهِجهدأواِخهدمتهمِأواًلِمهالِ

ِاسطةِالرسل.ومنهاِخرجاِالمرااةِيمالِأويشليم ِجِعَِكلَِّرُة الِرب ِّ أويشليمِوهعِ
ييُّ َبييْيَن اأُلَمييمِّ ِ(4آييية ) =ِاامههمِالتههيِعاشههاِعلههيِالعههداوةِوالحههرولِسههابقًاِبعههدِأنِآمنههعاِبالمسههياِصههايواَِِفَيْقضِّ

ُف لُِّشيُعوٍب يسلمعنِبالسالمِوالمحبةنِويتحع ِجعلسِمزطهدِالمسيحيةِإليِجعلسِأعومِكاياِبالمسهيحية.ِ َوُيْنصِّ
ِالِ ِ ولمهاِالايطانِوجاءِالمسياِلينصفهاِويخلصهاِمالِيده.=ِهسهِااممِكاناِبعيدةِعَِكثِّيرِّينَ 

ييَكًكا  َبُعييوَن ُسييُيوَفُهْم سِّ ُْ =ِالسههكةِهههيِجهه ءِحديههديِتحههرثِبهههِاايضِهنههاِنههريِوصههفِللسههالمِالههسيِيتمتههمِبهههَِفَي
الم منيالِوهمِععحًاِعالِالحرلِسيحروعنِأيحهمِويعياعنِ يِسهالمِو هيِعمهلِجنهاء.ِويوحيهًاِ ععحهًاِعهالِأنِ

لميِتصيرِصالحةِِنِمِالم مالِبالحرولِوالخصعماتِممِأعدالهِسيهتمِبدنِيحرثِنفسهِليتعلِوينقيِأيحهيهت
يلَ الرَ وتثمرِ يهاِكلمةِ ِويصهباِجههساِسهماويًا.ِ ِِّ =ِأدواتِايشِوحصهادنِوهكهساِكهانِجهعلسِيه يشِويهرويِ  َِِنا

حرولِقلاِجدًاِأيامِالمسياِوحهدثِسهالمِينمينِهعِكانِيكراِويحصدِ يِحقلِ .ِجلِأنِهساِحدثِحر يًاِ ال
جههيالِالسههماءِواايضنِوأخههسواِيعتنههعنِبالمرحههيِوااسههرينِأمههاِ ههيِالماحههيِ مانههاِالحههرولِمههساباِحتههيِللنسههاءِ

َبُعييوَن ُسييُيوَفُهْم وااطفهها .ِ ُْ =ِأيِيتحههع ِحديههدهاِاشههياءِنا عههة.ِويومههاِتحعلههاِمههالِسههفيِالههدماءِإلههيِكرسههيَِفَي
ِيوما.

 
.َيا 5" -:(5آية )  " َبْيَت َيْعُقوَب، َهُلِم َفَنْسُلُك فُِّّ ُنوَِّ الِرب ِّ

=ِالمسياِهعِنعيِالعالمِوالمنيسةِصايتِنعيِللعالمِبالمسياِالسيِ يها.ِهسهِدعهعةِلليههعدُِنوَِّ الَهُلِم َفَنْسُلُك فُِّّ 
 ههسهِتعنهيِأنِلنهاِأنِير ععاِالبرقمِمالِعليِعيعنهمِوي منعاِبالمسياِالهسيِجهاءِليخلصههم.ِأمهاِ هيِامهالِإشهعياءِ

ِمستقبلِمجيدِ لنسليِبطهايةِوتعبةِوبماِيليقِجهساِالمستقبل.
 

ينِّي ِّينَ 6" -:(6آييية ) ُِّ ، َوُهييْم َعييائُِّفوَن َكاْلفِّلِّْسيي قِّ ييَن اْلَرْشييرِّ ِنُهييُم اْمييَتأُلوا مِّ َفْضييَت َشييْعَبَك َبْيييَت َيْعُقييوَب أَل ِنييَك ََ ، َفإِّ
. انِّبِّ َِ  " َوُيَصافُِّحوَن َوْواَلَد اأَل
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نتاهايِتيهةِلقبهع ِاامهمِِواخطالِهناِمعجهِهللِأنهِي ضِشعبهِبسببِخطاياهمِولنالحعِأنِي ضِاليهعدِكانِجدال
قِّ   .15-11ِِ:12المسهههيحيةِ هههيِالعهههالمِكلههههِييوِ يييَن اْلَرْشيييرِّ  =ِأيِخرا هههاتِالماهههرقِمثهههلِالسهههحر.ِاْميييَتأُلوا مِّ

يحسهبعنِالمسهتقبلِيكمهالِيتاهاءمِاآلنِمهالِِ=ِهمِمالِيتفاءلعنِويتاهاءمعنِمهالِأصهعاتِالطيهعيِوعليههاَعائُِّفوَن ال
انِّبِّ صعتِالبعم ِ َِ ِ=ِمعجبعنِجعونيتهم.ُيَصافُِّحوَن َوْواَلَد اأَل

 
َهاَيَة لِّرَ 7" -(:8-7اآليات ) ُضُهْم َخْياًل َواَل نِّ ْم، َواْمَتأَلْت َوَْ َهاَيَة لُِّكُنوزِّهِّ ُضُهْم فِِّضًة َوَذَهًبا َواَل نِّ مْ َواْمَتأَلْت َوَْ . ْرَكَباتِّهِّ

ْم لَِّرا َصَنَعْتُ  َوَصابُِّعُهْم.8 يهِّ ُضُهْم َوْوَثاًنا. َيْسُجُدوَن لَِّعَرلِّ َوْيدِّ  " َواْمَتأَلْت َوَْ
عتمهدواِعليههاِولهيسِعلهيِِإلههمِجيعشهًاِللحهرلِِأعهدواِوِ.ِستغال ِحقعقِالمسهاكيالِوالزهعفاءتستغنعاِمالِالموالمِِوإ

ِعليهِ قبِوليسِاالعتمادِعليِالما ِوالقعةنِلسليِتركهمِالرل. ِوهساِعكسِماِيطلبهِ نِ اهللِيطلبِاالعتمادِ
ِ

ُل، َفاَل َتْغفِّْر َلُهْم.9" -:(9آية ) ُِ َُرُِّح الِر ْنَساُن، َوَيْن  " َوَيْنَخفُِّض اإلِّ
ْنَسانُ  ِ=ِهساِماِيحدثِلمالِيعبدِااووانِإ ِينحنيِلصنعةِأيديهِجداًلِمالِالسجعدِلخالقه.َِوَيْنَخفُِّض اإلِّ

 
تايرِللخرالِالسيِحدثِلليهعدِبسببِكبريالهمنِوهساِالخرالِج ليًاِأيامِأشعيِوكليهاِ هيِأيهامِِ(22-11اآليات )

باجلِومِالروماننِجلِيايرِلخرالِكلِمتمبرِأمامِ ِوالِمهرلِمالِهساِالخرالِسعيِبااللتجاءِإليِ ِوالهرولِ
ِله.
ِ

ييْن َبَهيياءِّ َعَظَرتِّيي ِّ. ُاْدُخييْل إَِّلييى الِصييْخَرةِّ َواْختَ 11" -(:11-11اآليييات ) ييْن َوَمييامِّ َهْيَبييةِّ الييِرب ِّ َومِّ بِّييْئ فِّييُّ الت ييَرابِّ مِّ
، َوَيْسُرو الِرب  َوْحَدُ  فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ.11 ، َوُتْخَفُض َِّْفَعُة الِناسِّ ْنَسانِّ  " ُتوَضُع َعْيَنا َتَشاُمخِّ اإلِّ

ِهناِنريِ ِيعرضِحلعاًلِللهرلِمالِهساِالخرال.
=ِقهها ِإجههراهيمِحههيالِوقههفِأمههامِالههرلِ"أنههاِتههرالِويمههاد".ِومعسههيِقهها ِأنههاِاْخَتبِّييْئ فِّييُّ الت ييَرابِّ اإلتزههاشِ=ِ -1

مرتعههبِومرتعههد.ِوالعكههسِحينمههاِيبتعههدِاإلنسههانِعههالِ ِتهه دادِوقتهههِ ههيِنفسهههِوقدياتهههِيجههرجِباجههلِكمثهها  ِ
ُرو اليِرب  َوْحيَدُ  فِّيُّ َيْسي حهيالِنِ 0ِ:15ولمالِيدتيِيعمِحيالِيقع ِه الءِالمتمبريالِللجبها ِوطينهاِييؤيهاِ

ِذلَِّك اْلَيْومِّ
=ِوالصههخرةِهههيِالمسههيا.ِأيِالثبههاتِ يهههِواإلختفههاءِ يهههِوهكههساِدخههلِمعسههيِإلههيِْل إَِّلييى الِصييْخَرةِّ وْدخُ ليياُ  -2

ومهههاِههههمِطريقهههةِالهههدخع ِ هههمِالصهههخرةِ؟ِأنِنختبههه ِ هههمِالتهههرالِأ ِِ .33الصهههخرةِليهههريِمجهههدِ ِيخهههرِ
 ِوههساِانِ ِنفسههِمتعاحهم51ِِ:15ِندِالمنسحقِوالمتعاحمِيإراإلنسحاقِوالتعاحمِنِ اهللِيسكالِع

ِ ِ.11ِِ:22ِنِوهساِماِيأيناهِ مِالمسياِ"وديمِومتعاحمِالقلب"ِيما
 

ٍم َوَعيال، َوَعَليى ُكيل ِّ ُمْرَتفِّيٍع َفُيوَضيُع، 12" -(:14-12اآليات ) ُكيل ِّ َوَعَليى 13َفإِِّن لَِّرب ِّ اْلُجُنودِّ َيْوًما َعَلى ُكيل ِّ ُميَتَعظ ِّ
، َوَعَلى ُكل ِّ َبل وطِّ َباَشاَن،  زِّ ُلْبَناَن اْلَعالُِّّ اْلُرْرَتفِّعِّ َبالِّ اْلَعالَِّيةِّ، َوَعَلى ُكل ِّ الت ِّاَللِّ اْلُرْرَتفَِّعةِّ،14َوَْ  "َوَعَلى ُكل ِّ اْلجِّ
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زِّ ُلْبَناَن اْلَعالُِّّ  َبالِّ اْلعَ =ِكنايةِعالِالمتمبريالِوالملعوِوالقادةِالمتعجهر يالنَِوَْ اليت ِّاَللِّ =ِالممالهيِالعومهينِِالَِّييةِّ اْلجِّ
نهههِالِأاهفِت=ِالممالهيِالصهغر ِالمتمبههرة.ِولهيسِشهيءِيحطههمِكبريهاءِاإلنسهانِمثهلِمالقاتهههِمهمِ ِ يكِاْلُرْرَتفَِّعيةِّ 

ِجلِيافيِويمتل ِيجاءِ يِالرل.ولمالِالِتتحطمِنفسهِِنشيءِويتحطمِكبرياله
حبهةِ ِنِ هالمتمبرِالِيمكهالِأنِيخلهصِنِجبسهاطةِانههِلهالِيمكنههِولما اِيكسرِ ِكبرياءِالمتمبهريالِ؟ِههساِمهالِم

ِالثباتِ مِالمسياِالمتعاحمِ.ِوالثباتِ مِالمسياِهعِطريقِالخالصِ.
ِ

 "َوَعَلى ُكل ِّ ُبْرٍج َعال، َوَعَلى ُكل ِّ ُسوٍَ َمنِّيٍع،15" -:(15آية )
وكهههسليِيعوهههامنِويكهههعنِالمعنهههيِجبطهههلِِ 16-20ِِ:2أي2ِِكهههانِع يهههاِقهههدِجنهههيِأجراجهههًاِ هههيِالبريهههةِو هههيِأويشهههليمِي

 ِأيِبطهههلِاالتمههها ِعلهههيِالقهههعة.11ِ-10االتمههها ِعلهههيِالهههسياشِالباهههري.ِوههههساِههههعِمعنهههيِاآليهههاتِالقادمهههةِأيزهههًاِي
ِوااجراجِالعاليةِتايرِأيزًاِللبرِالساتي.

 
َجيي16" -(:17-16اآليييات ) يييَش، َوَعَلييى ُكييل ِّ اأَلْعيياَلمِّ اْلَبهِّ ، 17ةِّ. َوَعَلييى ُكييل ِّ ُسييُفنِّ َتْرشِّ ْنَسييانِّ َفييُيْخَفُض َتَشيياُمُخ اإلِّ

، َوَيْسُرو الِرب  َوْحَدُ  فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ.  " َوُتوَضُع َِّْفَعُة الِناسِّ
ترشيشِهيِالج ءِالجنعبيِمالِأسبانياِولسليِكاناِسفالِترشيشِأكبرِالسفالِوأعومها.ِوترشيشِتايرِلإلنهمهاوِ

ِاالهتمامِبالنفسِظاناِ يِالغنيِأنهِمصديِسالم.ِ يِالتجايةِوالما ِوالتر ِوالغنيِعليِحسال
 

َها. 18" -(:19-18اآليات ) يْن َوَميامِّ 19َوَتُزوُل اأَلْوَثاُن بَِّتَرامِّ ، َوفُِّّ َحَفائِّرِّ الت َرابِّ مِّ ُخوَِّ َوَيْدُخُلوَن فُِّّ َمَغايِّرِّ الص 
ََِّيامِّ ِّ لَِّيْرعَ  ْنَد  ْن َبَهاءِّ َعَظَرتِّ ِّ، عِّ ، َومِّ َض.َهْيَبةِّ الِرب ِّ  " َب اأَلَْ

فِّيُّ َمَغييايِّرِّ ختبهدِ يههِالنههاسِإههسهِتحققهاِحر يهًاِبعههدِسهبيِباجهلنِ قههدِاالهاِالعبهادةِالعونيهةِتمامههًاِبعهدِالسهبينِالههسيِ
ُخوَِّ و َحَفائِّرِّ الت َرابِّ  =ِحيالِيتخليِاإلنسانِعالِكلِمهاِإعتمهدِعليههِويجهدِنفسههِمحرومهًاِمهالِكهلِمهاِإعتبهرهِِالص 

ِحمايةِله.
 

ُلوَهييا َلييُ  21" -(:21-21اآليييات ) ييِيَة َوَوْوَثاَنييُ  الِذَهبِِّيييَة، اِلتِّييُّ َعرِّ ْنَسيياُن َوْوَثاَنييُ  اْلفِّض ِّ ييَرُح اإلِّ ُْ فِّييُّ ذلِّييَك اْلَيييْومِّ َي
 ، ، لِّْلُجْرَذانِّ َواْلَخَفافِّيشِّ ُجودِّ ْن َوَمامِّ َهْيَبةِّ 21لِّلس  ، مِّ َِّلِّ ُخوَِّ َوفُِّّ ُشُقوقِّ اْلَرَعا يْن َبَهياءِّ  لَِّيْدُخَل فُِّّ ُنَقرِّ الص  الِرب ِّ َومِّ

َض. ََِّيامِّ ِّ لَِّيْرَعَب اأَلَْ ْنَد   " َعَظَرتِّ ِّ عِّ
عندماِيكتافِاإلنسانِبطلِالعبادةِالعونيةِيلقيِبااووانِالتيِكانِيعبدها.ِوهساِسيحدثِبعدِأنِتنمسرِكبريالهمِ

َِّلِّ كماِسبق.ِوهساِماِحدثِبعدِسبيِباجلِ عاًل.ِِ لحصايِالمفروضِعليهمِوهساِماِ=ِيهربعنِمالِاُِشُقوقِّ اْلَرَعا
ِحدثِ عالِحيالِحاو ِصدقياِالمليِالهرلِمالِشقعقِالسعيِ دلقيِالباجليعنِالقبضِعليهِوقتلعه.

  ِ يِأيامِالمجيءِالثانيِبعدِالختمِالسادسِ مثيرِمالِآياتِالدينعنه21-16:ِقدِيكعنِتحقيقِاآلياتِيِملحوظة
ِتنطبقِعليِاايامِااخيرة.

ِِ
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ْنَسانِّ اِلذِّي فُِّّ َوْنفِّ ِّ َنَسَرٌة، أَلِنُ  َماَذا ُيْحَسُب كُ 22" -:(22آية )  "ف وا َعنِّ اإلِّ
أيِالِتعههعدواِتعومههعنِالباههرِيحههدثِهههساِمههمِهيههرودسِ دكلهههِالههدودِومههمِنبعخههسِنصههرِ جههالِوصههايِِكههالحيعان ِ

دِعلههيِالههسياشِالباههريِتههديكعاِخطههدِاالعتمهها=ِأيِحههعيفِويمههعتِسههريعا.ِأيِعلههيكمِأنِِاِلييذِّي فِّييُّ َوْنفِّيي ِّ َنَسييَرةٌ 
ِا اِكانهاِههسهِ.... ِلتقهع 21-16يهاتِالدينعنهةِيآتهدتيِهنهاِبعهدِِيهةوههسهِاآلِوليصماِكلِإنسهانِ ههعِالِشهيء.

ِجلِكيفِي لهِاالنسانِنفسهِ.ِ ِوحدهِهعِالسيِلهِالمجدِاليِاالجدِآميال.ِنِلهعنهِ تنهايةِاالنسانِ ميفِ
ِ

 الجبال
ِ

 .ِوأيزها2ِ نِ المسهياِجبهلِواجهاِ همِيأسِالجبها ِالهسيالِههمِالمه منيالِيآيهةنر ِ مِهساِاإلصهحا ِتاهبيهِبالجبها
 .ِوتمهريِههساِ همِتاهبيهِالمسهياِبدسهدِيهدا مِعهالِشهعبهِكمها14ِالايطانِوأتباعهِالمتمبريالِمابهيالِبالجبا ِيآية

أنِنفههمِ .ِ مالِالمههم5ِِ:8ِبب1 نِوشبهِالايطانِبدسدِاالرِمفترسِي5ِِ:5يدا مِااسدِعالِعرينهِوأشبالهِييؤ
ِالمعنمِالمقصعدِمالِالتابيه.

 ههمِإيتفههاشِالجبههلِياههيرِللمسههياِالسههماو ِالقههدوسِالثاجههاِالههس ِالِيهتهه ِوالِيتغيههرنِِ-تشييبي  الرسيييح بالجبييل:
نحتمههمِ يهههِدالمهها.ِوالمهه مالِياههبهِبالجبههلِ ههمِحياتهههِالسههماويةِيالعلههع ِو ههمِوباتهههِعلههمِإيمانهههِمهمههاِحههدث.ِو ههمِ

م مالِكالجبلنِوالقديسيالِكالجبا ِيحيطعنِجهساِالم مالنِويحيبِبالملِالمسيانِ ِصعيةِجميلةِ=ِ ال125يم معي
ِالجبلِيأسِالمنيسةِالسماويةِواايحية.

علعِالجبلِيايرِهناِلمبرياءِالايطاننِووباتِالجبلِيايرِلعنادهِوتصرايهِعلمِتحد ِِ-تشبي  الشيُان بالجبل:
ِتمبريال. ِنصيحةِله الءِالم22ن11ِِن16ِِ .ِو مِااياتِي

حيالِحلِالمسياِ مِبطالِالعسياءِ هباِبسرعةِإلهمِالجبها ِلتخهدمِ=ِوالمعنهمِأنههاِتاهبهاِبالمسهياِِ-ملحوظة:
 .ِ مههلِمهه مالِواجهاِ ههمِالمسههياِيتاههبهِبالمسههياِويصههيرِجههبالِ ههم1ِِ:32ِالهس ِ ههمِداخلهههاِ صههايتِسههماليةِيلههع

مِالِلُيخهه َدم.ِوالعكههسِ مههالِالِيعجههدِ يهههِالمسههياِيتاههبهِحياتهههِالسههماليةنِويخههدمِاآلخههريالِكمسههيحهِالههس ِأتههمِلَبخههد 
 بالايطانِ مِكبرياله.ِِ
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث

ِ
عتمهدواِعليههِليخجلهعانِِإهمِاتملعاِعليِأشياءِماديةِمثلِالباهرِوو هرةِالخبه ِوالمهاءِولهسليِسهين شِ ِمهنهمِكهلِمهاِ

خيهراتِكثيهرةِوععحهًاِعهالِأنِياهكروهِحعلهعاِالخيهراتِإلشهباشِشههعاتهمنِلهسليِسهيحرمهمِ ِوانيًاِ انِ ِأعطهاهمِ
منهههاِوسههين شِ ِكههلِيجههالهمِ ههالِيتبقههيِسههعيِااطفهها ِيحكمههعنهمِ يزههلعنهمِ يخربههعن.ِو لههيِلههيسِلإلنتقههامِجههلِ

ِليععدواِإليِ ِمصديِشبعهم.
نهريِسههعءِحهها ِالاههعبِ هيِعصههرِإشههعياءِونبههعةِِمعحهعشِهههساِاإلصههحا ِماههابهِلمعحهعشِاإلصههحا ِالثههانيِو يههه

ِأنمرواِبهالجعشِوالفهتالِوالحهرولِااهليهةِالناتجهةِمهالِبالمصالبِاآلتيةِعلهيهم.ِوههمِبسهببِتجهديفهمِوكبهالرهمِسهيدِ 
ِهمِبسهببءالعقالِوأنِنسهايقيالِمنهمِمالِهساِونجاةِالصدِ.ِعليِامامِالحكعمةِوتاعياهاِيقبزعِنِأناسِجهالء

 ِيزرلِلي دلِ يرجهمِالخهاط ِ هيخلصِنِوههساِمهاِِجعقععهالِ يِالسبي.بال ينةِسيعاقبالِخالعتهالِواهتمامهالِ
ِحدثِممِاإلجالِالزا ِ.

ِ
ْكَن، ُكِل َسَندِّ 1" -:(1) آية ْن َيُهوَذا الِسَنَد َوالر  َشلِّيَم َومِّ ْن ُووَُ ب  اْلُجُنودِّ َيْنزُِّع مِّ ِنُ  ُهَوَذا الِسي ُِّد ََ َندِّ ُخْبٍز، َوُكِل سَ َفإِّ

 " َماٍء.
=ِين شِ ِماِنستندِعليهِلنمتافِحعفناِجدونِ ِونلجدِهللِمصديِالاهبمِالحقيقهي.ِ هالجعشِالحقيقهيِِالِسَندَ  ْنزِّعُ 

=ِإشهايةِلقهرلِوقهعشِ لهينِوحهدثِههساِ عهاًلِ همُِِهيَوَذا  .8ِِ:11هعِالجعشِعندماِالِيجدِاإلنسانِكلمةِ ِيعهاِ
=ِجهد ِأنِيسهتندواِعلهيِالهرلِاسهتندواِعلهيِو هرةِالخبه ُِِخْبيٍز، و َسيَندِّ َمياءٍ  َسيَندِّ حصايِأشهعيِوهمِحصهايِباجهلنِ

ِوالماءِيلسليِحرمهمِإيلياِوالثِسنيالِونصفِسنةِمالِالمطر .
 

يييَُّ َوالِنبِّيييُِّ َواْلَعيييِراَف َوالِشيييْيَخ. 2" -(:3-2اآلييييات ) . اْلَقاضِّ يييَل اْلَحيييْربِّ ُِ ييييَن َوالْ 3اْلَجِبييياََ َوََ ئِّييييَس اْلَخْرسِّ ُرْعَتَبيييَر ََ
َيةِّ. َْ َق بِّالر  ، َواْلَحاذِّ ِناعِّ َر َبْيَن الص  يَر، َواْلَراهِّ  " َواْلُرشِّ

نفهسِالمعنهيِ هاهللِسهين شِيجها ِالحهرلِوالصهناعة.ِوحينمههاِينه شِالحكمهاءِوالفهاهميالِسهيحكمِههساِالاهعبِالجهههالءِ
لجميهمِملعكهًاِوشهعبِأعطهاهمِقهادةِنحهر ِاإوالزعفاء.ِلقدِأقهامِلههمِ ِملعكهًاِعومهاءِكمعسهيِوداودِولمهالِحهيالِ

َيييةِّ حهعفاءِحتههيِيتعلمههعاِأنِيعههعدواِلههِويسههتندواِعليههه.ِ َْ َق بِّالر  =ِأيِالههسيِيسههتخدمِالسههحرِوالمعنههيِأنِ ِِاْلَحيياذِّ
سين شِمالِوسطهمِالسندِالما لِكماِن شِالسهندِالحقيقهيِمهالِقبهلِيالخبه ِوالمهاءِوالرجها  .ِونالحهعِأنههِمهمِمثهلِ

 ِحهههيالِينههه شِمهههنهمِ ِالسهههندِيلجهههدونِ هههيِظالمههههمِلألمهههعيِالخرا يهههةِمهههالِدجهههاليالِوعهههرا يالِِهههه الءِالبعيهههديالِعهههال
ِلتسكيالِمخاو همِولسليِحتيِه الءِسين عهمِ ِمالِوسطهمِ الِيكعنِأمامهمِسعيِااللتجاءِهللِوحده.

 
َؤَساَء َلُهْم، َوَوْطَفااًل َتَتَسِلُ  َعلَ 4" -:(4) آية َعُل ُصْبَياًنا َُ ِْ ْم.َوَو  " ْيهِّ
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َعُل ُصْبَياًنا  ِْ سهنة.ِوكهانِأحهااِمهالِصهفاتهِالتهرددِوالجهبال.12ِِسهنةِومنسهيِكهانِعمهره26ِِ=ِمليِأحااِوعمرهَِو
مْ  =ِكانِمايروِالاعبِمثلِااطفا ِ يِحعفهمِوجهلهمِويسلمعنِكصهبيانِوحهيالِيزهرلَِِوَوْطَفااًل َتَتَسِلُ  َعَلْيهِّ
ِالراعيِتتبددِالرعية.

 
، َوالِدنُُِّّء َعَلى الِشرِّ َويَ 5" -:(5) آية َبُ . َيَتَرِرُد الِصبُِّّ  َعَلى الِشْيخِّ ُل َصاحِّ ُِ .ْظلُِّم الِشْعُب َبْعُضُهْم َبْعًضا، َوالِر  يفِّ
" 

ِهناِنريِأنِالاعبِسيولمِبعزهِبعزًاِ الِتعجدِقيادةِحكيمةِعادلة.
 

ي ِّ فُِّّ َبيْ 6" -(:7-6اآليات ) ََائِّاًل: إَِّذا َوْمَسَك إِّْنَساٌن بَِّأخِّ ئِّيًسا، َوهَذا اْلَخَراُب َتْحيَت »تِّ َوبِّي ِّ  َلَك َثْوٌب َفَتُكوُن َلَنا ََ
كَ  ََييائِّاًل: 7« َيييدِّ ئِّيييَس »َيْرَفييُع َصييْوَتُ  فِّييُّ ذلِّييَك اْلَيييْومِّ  ييًبا َوفِّييُّ َبْيتِّييُّ اَل ُخْبييَز َواَل َثييْوَب. اَل َتْجَعُلييونُِّّ ََ اَل َوُكييوُن َعاصِّ

ِ"«.الِشْعبِّ 
يعانيِمالِمحنهةِالتخلهينِ قهدِتخلهيِعهنهمِ .ِولمهنهمِععحهًاِعهالِأنِيلجهدواِهللِلجهدواِلإلنسهانِاآلنِنجدِالاعبِ

الههسيِلههيسِلهههِسههعيِوعبهههِأيِموهههرهِالخههايجينِ هههمِمههاِاالههعاِينخههدععنِبالموههاهرِالخايجيههة.ِوسههيخ يِمههالِيتمههلِ
ًبا  عليِالبار. َوهيَذا ( 140ِ:3باهريًاِيمه ِ=ِأيِأحمدِالجراحهاتنِههساِجه اءِمهالِيطلهبِمخلصهًاِاَل َوُكوُن َعاصِّ

كَ  =ِأيِكههلِالخههرالِالههسيِأمامههيِنحههالِنملمههيِلتصههلحهِولمههالِهههساِاإلنسههانِيسههتعفيِمههالِهههسهِِاْلَخييَراُب َتْحييَت َيييدِّ
ِالمهمةِكطبيبِيستعفيِمالِمعالجةِمريضِميئعسِمالِشفالهِوالِيريدِالطبيبِأنِيمعتِالمريضِ يِيده.

 
َشييلِّيَم َعَثيي8" -(:9-8اآليييات ) َغاَظييةِّ َعْيَنييُّْ أَلِن ُووَُ ييِد الييِرب ِّ إلِّ َُْت، أَلِن لَِّسيياَنُهَرا َوَوْفَعاَلُهَرييا ضِّ َرْت، َوَيُهييوَذا َسييَق
 . ْم 9َمْجدِّ ِّ هِّ ْم َكَسُدوَم. اَل ُيْخُفوَنَها. َوْيٌل لُِّنُفوسِّ ِيتِّهِّ ُِّ ْم، َوُهْم ُيْخبُِّروَن بَِّخ ْم َيْشَهُد َعَلْيهِّ وهِّهِّ ُِ  أَلِنُهْم َيْصيَنُعونَ َنَظُر ُو

ْم َشرًّا. هِّ  " أَلْنُفسِّ
مْ ون إ ًاِسببِماِحدثِلههمِأنههمِيغيوهعنِ . ْم َيْشيَهُد َعَليْيهِّ يوهِّهِّ ُِ =ِأيِعينهيهمِ يههاِوقاحهةِوبهالِنهدمِمثهلَِِظيُر ُو

نهريِ قهدانِالحيهاءِأهلِسدوم.ِوعدمِالندمِعليِالخطيةِهعِمصيبةِ يِنورِ ِوااصعبِأنههمِالِيخفعنههانِهنهاِ
ولمههالِيمكههالِ همهههاِبههدنِلمههلِخطيههةِعالمههاتِتوهههرِعلههيِالعجهههِوتاههعههنِهههيِبصههماتِِتهم.إ ِيخبههرونِبخطيهه

ِالخطيةِوحرمانهمِمالِعملِالنعمةِ يهم.
 

ْم. 11" -(:11-11اآليات ) يقِّ َخْيٌر! أَلِنُهْم َيْأُكُلوَن َثَرَر َوْفَعالِّهِّ د ِّ ! أَلِن ُمَجازَاَة َيَدْي ِّ 11َُوُلوا لِّلص ِّ . َشرٌّ ر ِّيرِّ  َوْيٌل لِّلش ِّ
 " ُتْعَرُل بِّ ِّ.

يقِّ َخْيييرٌ  ييد ِّ =ِ ههاهللِالِينسههيِالقلههةِاامينههةنِكمههاِنجههاِلههعطِ ههاهللِالِينسههيِتعههبِالمحبههة.ِإ ًاِ الصههديقِسههيكعنِِلِّلص ِّ
ِبمدمالِمالِهساِالعقال.

 
ل  12" -:(12) آية ُدوَك ُمضِّ َُْن َعَلْي ِّ. َيا َشْعبُِّّ، ُمْرشِّ َساٌء َيَتَسِل وَن، َوَيْبَلُعوَن َطرِّيَق َشْعبُِّّ َظالُِّروُ  َوْواَلٌد، َونِّ

 " َمَسالِّكَِّك.
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سهنيالِيكهانِاسهتثناءِإ ِكهانِقديسهًا 8ِِسهنةِويعشهيا22ِِسهنةِوأمهعن12ِِملعوِيهع اِااخيريالِمنسيِمليِوعمهرهِ
  سههنةِوالمههلِكههانعاِأشههرايًا.ِولههيسِهههساِ قههبِ مههلِالماههيريالِوالحكمههاءِكااطفهها 21ِسههنةِوصههدقيا18ِِويهعيههاكيالِ

َسيياٌء َيَتَسييلِ  =ِقههدِتعنههيِأنِحكههامهمِتحههاِسههلطةِنسههاءِشههريراتِأوِنسههاءِشههريراتِيحكمههالِعلههيهمِكمههاَُِِْن َعَلْييي ِّ َونِّ
يييُدوَك و  .ِحهههدثِمهههمِإي اجهههلِوعثليهههاِيوتي اجهههلِتسهههلطاِعلهههيِأخهههال  وكهههانِهنهههاوِأنبيهههاءِكسبهههةِِن=ِأيِاانبيهههاءُمْرشِّ

ِ 0ِِ:23كثيريال.ِ"وتنِكانِالنعيِالسيِ ييِظالمًاِ الوالمِكمِيكعن"ِيماِ
 
.13" -:(13) ةآي ُعوبِّ ََائٌِّم لَِّدْيُنوَنةِّ الش   " ََدِّ اْنَتَصَب الِرب  لِّْلُرَخاَصَرةِّ، َوُهَو 

ِ ِالِيسكاِعليِالارِكثيرا.
 

ْم: 14" -:(14) آية َؤَسائِّهِّ ََْد َوَكْلُتُم اْلَكْرَم. »َالِرب  َيْدُخُل فُِّّ اْلُرَحاَكَرةِّ َمَع ُشُيوخِّ َشْعبِّ ِّ َوَُ َسَلُب اْلَبائِّسِّ فُِّّ َوَوْنُتْم 
 " ُبُيوتُِّكْم.

=ِالِتقههديونِأنِتنمههروا.ِ مههاِسههرقتمعهِمههالِالب سههاءِهههعِ ههمَِِسييَلُب اْلَبييائِّسِّ فِّييُّ ُبُيييوتُِّكمْ  ِيحاسههبِالرؤسههاءِأوال.ِ
ِجيعتمم.

 
يَن  َيُقوُل الِسي ِّ 15" -:(15) آية وَ  اْلَبائِّسِّ ُِ َُْحُنوَن ُو ب  اْلُجُنودِّ َما َلُكْم َتْسَحُقوَن َشْعبُِّّ، َوَت  "«.ُد ََ

ِ ِيقيمِنفسهِمحاميًاِومدا عًاِعالِالمولعميال.
 

: 16" -(:24-16اآليييات ) ، »َوََيياَل الييِرب  يييَن َمْرييُدوَداتِّ اأَلْعَنيياقِّ ييْهَيْوَن َيَتَشيياَمْخَن، َوَيْرشِّ ييلِّ َوِن َبَنيياتِّ صِّ ِْ ييْن َو مِّ
نِ  َراٍت فُِّّ َمْشيِّهِّ ِن، َوَخاطِّ زَاٍت بُِّعُيونِّهِّ ِن، َوَغامِّ لِّهِّ ُِ ْشَن بِّيَأَْ يْهَيْوَن، َوُيَعير ِّي 17، َوُيَخْشخِّ ُيْصيلُِّع الِسيي ُِّد َهاَميَة َبَنياتِّ صِّ

َتُهِن.  ِلييةِّ، 18الييِرب  َعييْوََ يييلِّ َوالِضييَفائِّرِّ َواأَلهِّ يَنييَة اْلَخاَلخِّ َِّييعِّ 19َيْنييزُِّع الِسييي ُِّد فِّييُّ ذلِّييَك اْلَيييْومِّ زِّ َِّ َواْلَبَرا َواْلَحَلييقِّ َواأَلَسيياوِّ
21 ، رِّ الِشيِراَماتِّ َواأَلْحيَرازِّ ِِّ قِّ َوَحَنا لِّ َواْلَرَناطِّ ، 21َواْلَعَصائِّبِّ َوالِساَلسِّ َوالث َِّييابِّ اْلُرَزْخَرَفيةِّ 22َواْلَخيَواتِّمِّ َوَخيزَائِّمِّ اأَلْنيفِّ

 ، َيةِّ َواأَلْكَيياسِّ دِّ ُْفِّ َواأَلَْ يَوَض 24. َواْلَرَرائِّيُّ َواْلُقْرَصيانِّ َواْلَعَريائِّمِّ َواأُلُزَِّ 23َواْلُع ييبِّ ُعُفوَنيٌة، َوعِّ ِّ ُ يَوَض ال َفَيُكيوُن عِّ
! َوَض اْلَجَرالِّ َكٌُّّ ْسٍح، َوعِّ يَباجِّ ُزِناَُ مِّ َوَض الد ِّ ََْرَعٌة، َوعِّ َوَض اْلَجَدائِّلِّ  ََُقةِّ َحْبٌل، َوعِّ ْن  " اْلرِّ

ِ يهاِلهِمزايواهتمامِالنساءِبال ينةِالمبالغِ 2ِ:2ِتي1ِممِباحيةِوكبرياءِيقاينِإ=ِ يَِِيَتَشاَمْخنَ 
ِالفقيرات.ِحايِأمامِهع 1ِ
ِيردنهِ.ِدتعاِلهالِبمايصع ِعليِالما نِليرحعاِاوجاتهمِِو ِقدِيد مِهساِاااواجِلولمِالفقراءِللح2
ِنِيهتمعاِجرأيِ ِ يهالِععحًاِعالِاالهتمامِجرأيِالناس.أ ِعليِه الءِالنسعة3ِ

سكعيةِليسهاِعبرانيهةِوههساِدليهلِأنِنسهاءِصههيعنِأيدنِ:ِأسماءِالملبعساتِالمستخدمةِهناِمهمِال ينهةِالمهملحوظة
أنِيقلدنِااجنبياتِييلبسالِحسهبِالمعحهة .ِأمهاِأوالدِ ِالهسيالِيبهريهمِ ِ يلبسهعنِويابهًاِجهيض.ِوههساِمهاِيجهبِ

ِأنِيهتمِبهِالناسِأنِيلبسعاِالمسياِليتبريواِععحًاِعالِلبسِآخرِمعحةِليرحعاِالناس.ِ
نِ  زَاٍت بُِّعُيونِّهِّ ْشينَ  =ِعالمةِالفسادِلجسلِالرجا .ِوهسهِالخالعةِتاهبهالِ يههاِبهااممَغامِّ =ِوحهمِخالخيهلُِِيَخْشخِّ

ِ=ِمالبسِشفا ة.َِمَرائُِّّيمعحةِتليِاايام ِوالحعِأنِهسهِالمعحةِصايتِجالِمعنيِاآلن.ِ



(إلصحاح الثلثا)إشعياء سفر   
 

 
62 

ييبِّ ُعُفوَنيةٌ  َفَيُكيونُ =ِالاعرِتاجِالمرأةِ اهللِسيجعلهاِقبيحةِحتيِتععدِلهِبالتعبهةِ يسهترِعليههاُِِيْصلِّعُ  ِّ ُ يَوَض ال ِعِّ
=ِ يِالسبيِعملالِكجعاييِ احاِمنهالِيالحةِالعرق.ِوالطيبِهعِيالحةِالمسياِال كيهةِالتهيِيجهبِأنِتفهع ِمنهاِ

َوَض اْلَجَريالِّ َكيٌُّّ  انِتركناهِتفع ِيالحةِالخطيةِالعفنة.ِ =ِالمهيِعالمهةِالعبعديهةِوههسهِالعبعديهةِنتيجهةِالخطيهةِِعِّ
ََُقيةِّ َحْبيلٌ تِجرنُِنسَبيِونستعبدِللخطية.ِإنِلمِنقدمِأعزالناِآال ْن يَوَض اْلرِّ ربطالِبههِلسهحبهالِللسهبيِ=ِالحبهلُِيهعِّ

ِكسليالت.
ِِ

. 25" -(:26-25اآليييات ) َُاُلييكِّ فِّييُّ اْلَحييْربِّ ، َوَوْب ُُوَن بِّالِسييْيفِّ اُلييكِّ َيْسييُق َِ ََِّغييًة 26َِّ ييَُّ َفا َفَتييئِّن  َوَتُنييوُح َوْبَواُبَهييا، َوهِّ
.َتْجلُِّس َعَلى اأَلَْ   " ضِّ

َُّ َفاََِّغةً  =ِأجعالِالمدنِالقديمةِكاناِلمرويِأهلِالمدينةنِمنهاِيخرجعنِويدخلعننِوكاناِمكانًاَِِتُنوُح َوْبَواُبَها َوهِّ
للجلعسِوالمالم.ِأيزًاِكانِالقزاةِيجلسعنِعنهدِااجهعالِللمحاكمهات.ِوالنبهعءةِبهدنِأجهعالِأويشهليمِتصهيرِ ايوهةِ

ِكلها.ِتد ِعليِسقعطِالهيئةِاالجتماعية
ضِّ و  وقهدِ.ِوالفقهرِ=ِهناِنريِأويشليمِوهيِمابهةِبامرأةِقدِإنحطهاِإلهيِآخهرِديجهةِمهالِالههعانَِِتْجلُِّس َعَلى اأَلَْ
 سباسيانعسِمسكعكًاِتسكايًاِال تتا ِأويشليمِوعليهِصعيةِامرأةِح ينهةِجالسهةِإلهيِاايضِوتحهاِِاإلمبراطعيِيِ سَِ

 .الصعيةِكتابةِترجمتهاِ"يهعديةِمسبية"
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 عودة للجدول صحاح الرابعاإل

ِ
ََيائِّاَلٍت: 1" -:(1) آيية يٍد فِّيُّ ذلِّيَك اْلَييْومِّ  يل َواحِّ ُِ َسياٍء بَِّر يُك َسيْبُع نِّ َنْأُكيُل ُخْبَزَنيا َوَنْليَبُس ثَِّياَبَنيا. لُِّييْدَع َفَقي ِّ »َفُتْرسِّ

َنا  "«.اْسُرَك َعَلْيَنا. اْنزِّْع َعاََ
ِ.ِمهالِيههع اِ هيِيهعمِواحهد126666ِ ِولقدِقتهلِ قهاِجهالِيمليها28ِ:0ِأي2ِِالحرولِيِنتيجةلرجا ِالمعنيِقلةِا
َنا =ِأيِليكالِلناِأوالدِانِالقدماءِلمِيعر عاِالحياةِبهالمعنيِالهسيِنعر ههِاآلنِوأنههاِحيهاةِممتهدةِلمهاِبعهدِِاْنزِّْع َعاََ

لِإنِالنسهاءِيطلهبالِهنهاِمهاِههعِحهدِالطبيعهةنِالمعتنِ مانِعدمِاإلنجالِعايِانِإسمِااسرةِسيمعتِويندورِج
ِأيِأنِتعملِهيِوتدكلِوتارلِمالِتعبها.

نِالنسهههاءِأ=ِههههسهِاآليهههةِتاهههيرِانِالحاجهههةِماسهههةِجهههدًاِلمخلهههصِينههه شِالعهههايِويسهههترِالخطايهههاِِوِالرعنيييُّ الروحيييُّ
احدِهعِيالمسيا ِيالبار ِأحساِبالعقمِوعدمِومرِالحياةِ دمسكالِالسبعةِييقمِكاملِيايرِلليهعدِواامم ِجرجلِِو

ليكهههعنِلنهههاِومهههرِوالِنمهههعنِبعهههدِعبيهههد.ِلقهههدِشهههعرواِبفسهههادِطبيعهههتهمِِوِنِسهههميِعلينهههانإقهههالالتِأنههه شِعاينهههانِليهههدشِ
ِواحتياجهمِإليِمخلص.ِ

=ِيهعمِمجهيءِالسهيدِالمسهيانِومجهدهِأحهاءِللرعهاةِوالمجهعسِومجهدهِأحهاءِعينهيِسهمعانِالاهيخنِفُِّّ ذلَِّك اْلَييْومِّ 
 ِكمهها3ِلعهالجِالعحيهدِلإلنسههانِليهردِلههِكرامتهههِوجمالهه.ِوههسهِاآليههةِتنسهبِإلصهحا ِي مجهيءِالسهيدِالمسهياِهههعِا

ِ 4إلصحا ِي
 

ْن إِّْسَرائِّ 2" -:(2) آية يَن مِّ ِِّ يَنًة لِّلِنا ضِّ َفْخًرا َوزِّ  " يَل.فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َيُكوُن ُغْصُن الِرب ِّ َبَهاًء َوَمْجًدا، َوَثَرُر اأَلَْ
قِعهالِخطايهاِالاهرِيالنسهاء ِوطلهبِالنسهاءِمهالِيجهلِواحهدِأنِينه شِعهايهال.ِوالسهبمِيةِاإلصهحا ِالسهاجاكاناِنه

كنههالسِيمهه ِلمههلِالمنيسههة.ِوالرجههلِالعاحههدِهههع1ِِنسههاءِيمههثلالِكههلِالمنيسههة.ِ فههيِسههفرِالرؤيههاِتحههدثِالمسههياِمههمِ
 2ِمهالِآيهةِيِسهمهِعليهها.ِلهسليِنجهدِاآليهاتِالتاليهةِإجتهداءإالمسياِوالمنيسةِتطلبِمنهِأنِين شِعايهاِبدنِيطلهقِ

ِ ِتتملمِصراحةِعالِهساِالرجلِالعحيدِأيِالمسياِالسيِسين شِعايِالمنيسة.4إصحا ِي
يِإ=ِياجههمُِغْصييُن الييِرب ِّ =ِأيِمههلءِال مهاننِامههالِملهيِالمسههياِعلهيِكنيسههتهنِههعِباههايةِبمجيئههِفِّيُّ ذلِّييَك اْلَيييْومِّ 

صالِالهرلِباعتبهايِالهعتههِ ههعِ ِهعِوصالِباعتبايِناسعتهِوو0ِ:12+3ِِ:8ِِ+ِاو33ِِ:15ِِ+23ِِ:5ِِي
:2ِِلهسليِدعهيِالمسهياِناصهريًاِيمهاِِنِ=ِوصهالِناصيرة وكلمهة اجالِ ِولمالِمالِنسهلِداودِمهالِناحيهةِتجسهده.

 ِإشايةِلمعنهِوصالِالرل.ِونصباِكلناِأوصانِمطعمهيالِ هيِ لهيِالغصهال.ِيههعِوصهالِنبهاِمهالِجديهدِ هي23ِ
ضِّ  .ِيِباجههلِصههدقياِآخههرِملههعوِيهههع اِ شههجرةِعاللههةِداودِالتههيِقطعههاِحينمههاِقتههلِنبعخههسِنصههرِملهه =َِثَرييُر اأَلَْ

=ِجدخعلهِإليِالعهالمِِومجدا َبَهاءً جالِاإلنسان.ِإعتبايِناسعتهِووالدتهِالباريةِوهعِسميِنفسهِحبةِحنطةنِ هعِاب
وقعلهِعهالِالمسهياِمجهداِ ههساِياهيرِانههِيههعهِنِ قيهلِعهالِ ِيههعهِ"أكهعنِمجهداِ همِوسهطها"ِِأعلالِالبهاءِاإللهي

ْن إِّْسَرائِّيلَ ِ. 2ِِ:5ياو يَن مِّ ِِّ وجمهالهمِوقهعتهمِِهمءمجدهمِوبههاهعِ، =ِالسيالِي منعنِبهِينجعنِمالِالدينعنةِلِّلِنا
 مرأةِأنهاِجميلةِ هعِقعتناِوجمالنا.إيلسليِالِيسكرِالعهدِالجديدِعالِيجلِأنهِقعيِأوِ

ِ
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ْهَيْوَن َوالِ 3" -:(3) آية ي َيْبَقى فُِّّ صِّ وًسيا. ُكيل  َميْن ُكتِّيَب لِّْلَحَيياةِّ َوَيُكوُن َوِن اِلذِّ َُد  َشلِّيَم، ُيَسِرى  ي ُيْتَرُك فُِّّ ُووَُ ذِّ
َشلِّيَم.  " فُِّّ ُووَُ

بعدِسبيِباجلِكانِهناوِبقيةِعادتِممِايباجلِوياعشِالمهاهالِوقهدِتاجهاِتمامهًاِوتنقهاِمهالِعبهادةِااووهان.ِوبعهدِ
ييْهَيْوَن  َيْبَقييى فِّييُّخههرالِأويشههليمِتبقههيِهنههاوِبقيههةِآمنههاِبالمسههيا.ِ =ِالمقصههعدِصهههيعنِالحقيقيههةِالروحيههةِأيِصِّ

ِالمنيسة.
َشيييلِّيمَ  ومهههالِههههسهِاآليهههةِنفههههمِأنِ هههاليهعدِالرا زهههيالِللمسهههياِيعتبهههرِأنههههمِتركهههعاِأويشهههليمِالحقيقيهههةِ=ُِِيْتيييَرُك فِّيييُّ ُووَُ

ِالخالصِهعِللقديسيالِالثاجتيالِ مِالمنيسةِنِ الِخالصِلمالِهعِخايجِالمنيسة.
وًسا ِ.ِِمنيالِقديسيالِ يِأماكالِمتعددةِيياجمِيساللِجعلسِالرسع  =ِسميِالمِ َُِد 

=ِأصلِهساِالتابيهِأنِاليهعدِمالِعادتهمِأنِيكتبعاِجميمِالمعلعديالِمالِكلِجياِ هيِكتهالُِكل  َمْن ُكتَِّب لِّْلَحَياةِّ 
ِ .1ِ:1+ِيو3ِِ:5ِِ+ِيؤ4ِِ:3ِِخاصِيقاينِممِ يِ

ِِ
ََ 4" -:(4) آية َََذ ، إَِّذا َغَسَل الِسي ُِّد  ْحَراقِّ َها بُِّروحِّ اْلَقَضاءِّ َوبُِّروحِّ اإلِّ ُِّ ْن َوَس َشلِّيَم مِّ ْهَيْوَن، َوَنِقى َدَم ُووَُ  "َبَناتِّ صِّ

ََييَذََ َبَنيياتِّ  =ِوسههلِخطايانههاِ ههيِالمعمعديههةِ ههيِاسههتحقاقاتِدمهههِوالِيهه ا ِيغسههلِكههلِحههعفاتناِجدمهههَِغَسييَل الِسييي ُِّد 
ِحيالِنقدمِتعبةِممِاعترا .

وحِّ اْلَقَضاءِّ  ْحَراقِّ الصليبنِِ=َُِ وحِّ اإلِّ لسنةِناي.ِوههعِمهااا ِيهديالِالخطيهةِأ=ِالرو ِالقدسِالسيِكانِعليِشكلَُِ
َشيلِّيمَ ِ.ِداخلناِيقزاء ِويحرقهاِويلهبِععاطفناِبالحبِنحعِالمسهياِيإحهراق  =ِيقهع ِالقهديسِجهعلسَِِنِقيى َدَم ُووَُ

 المسياِجرو ِالقزهاءِوبهرو ِاإلحهراقِنقهيِِ 5ِِ:11كع2ِِالرسع ِ"إنِكانِأحدِ يِالمسياِ هعِخليقةِجديدة"ِي
وكهههلِإنسهههانِمعلهههعدِمهههالِدمِأ ِحيهههاةِآدمِالتهههمِأخهههسهاِمهههالِأجعيههههِ.ِأمهههاِِ.دمِالمسهههيحييالِوقهههدسِالمنيسهههةِووسهههلها

المعلعديالِمالِ ِ ليسعاِمعلعديالِمالِدمِإنسانمِجلِمالِ ِنِإ ًاِهسهِحياةِجديدةِوخليقةِجديدةِوهساِمعنمِاآليةِ
 13ِن1ِِ:12ِِيالِولدواِليسِمالِدمِوالِمالِمايئةِجسدِوالِمالِمايئةِيجلِنِجلِمالِ ِولدوا"ِييع"أوالدِ ِالس

.ِ
 

ْهَيْوَن َوَعَليى َمْحَفلَِّهيا َسيَحاَبًة َنَهياًَا، َوُدَخاًنيا َوَلَرَعياَن 5" -(:6-5اآليات ) َبلِّ صِّ َِ ْن  َيْخُلُق الِرب  َعَلى ُكل ِّ َمَكاٍن مِّ
َبٍة َليْ  ٍَ ُمْلَتهِّ َُياًء. َنا يَن الِسيْيلِّ 6اًل، أَلِن َعَلى ُكل ِّ َمْجيٍد غِّ ، َولَِّرْلَجيٍأ َولَِّرْخَبيٍأ مِّ يَن اْلَحير ِّ َظِليٌة لِّْلَفيُّْءِّ َنَهياًَا مِّ َوَتُكيوُن مِّ
. َُرِّ َن اْلَر  " َومِّ

بةِمعناهاِأنِ ِبعدِأنِيطهرِالاعبِيعاملهمِبالرحمةِويمنحهمِنعمًاِخاصةِويحاميِعنهمِوتمعنِالمنيسةِبالنس
المِالعالمِالتيِهيِحرِالنهايِوالسيلِوالمطر.ِ الرلِيولهلِعلهمِيهدوِاليمنهيِأاوالدِ ِمولةِوملجدِومخبدِمالِ

يهساِبالنسبةِلحرِالنهاي ِوالمنيسةِهيِ ليِنع ِيبالنسبةِللسيلِوالمطرِأيِلججِالخطيهة ِوالهرلِيقهع ِمهالِيقبهلِ
ِالِأخرجه.ِإليِ 

الِعِيقهههعدِالمنيسهههةِ ههههعِالحههها عِوالمرشهههد.ِوالهههدخانِوالسهههحالِلحجهههبِمجهههدِ ِالهههسيِ=ِههههَِسيييَحاَبًة َنَهييياًَا َوُدَخاًنيييا
وكمههاِكانههاِسههحابةِتقههعدِالاههعبِ ههمِسههيناءِ ههالرو ِالقههدسِِنحتملههه.ِوكههانِالسههحالِدالمههًاِيوهههرِمرا قههًاِلمجههدِ .
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يههلِوظلمههةِالخطيههةِ=ِوسههبِلِلرعييان نيياَ ملتهبيية ليييالِ=ِيقههعدِالمنيسههةِاآلنِ.ِوالههرو ِالقههدسِهههعِاالسههنةِالناييههة
ِالرو ِيبكاِويقع ِ.

=ِ اهللِماِعهادِيقصهرِنفسههِعلهيِشهعبِاليههعدِجهلِإنِمحبتههِتاهملِالمنيسهةِ هيِكهلِمكهاننِوههعِ َعَلى ُكل ِّ َمَكانٍ 
ِأقامِمالِنفسهِمولةِتحميِنفعسِأوالدها.

َُاءً  ِومهالِوياءِالسهحالِنهريِمهاِ=ِالِيحتملِأحدِونحالِماِالناِ يِالجسهدِأنِيهريِمجهدِ ِأَلِن َعَلى ُكل ِّ َمْجٍد غِّ
المِالتههيِتعانيهههاِالمنيسههةِ ههيِهههساِطالمههاِنحههالِ ههيِالجسههد.ِوتعتبههرِااِنِاننههاِالِنههريِ ِونعههيشِنِيسههماِبهههِ 

ِجنةِالمليِمالِداخل.ِوعليِكلِنفسِأنِتخب ِمجدهاِ يِالداخل.إالعالمِوطاءِلمجدهاِالداخليِ ملِمجدِ
 يِالمنيسةِكمحفلِواحدِأوِجماعةِواحدةنِكلِ ردِمرتببِجباقيِالجماعةِكماِِ=ِيايرِلعملِالرلَعَلى َمْحَفلَِّها 

 .بالرل
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ِ
َرِ  هوَِستخدمِالتابيهِمثهلِكهرمِتيسميِهساِاإلصحا ِنايدِالمرمنِوهعِتعبيخِاهلِأويشليمِويهع اِعليِخطاياهمِِو

بالِالنمعِوالخصبِ جاءِجثمرِيد ء.ِوهمِجهيالِ ِماسهين لهِعلهيهمِمهالِعقهال.ِوالثمهرِالهسيِينتوهرهِ ِلهِكلِأس
ِالرلِهعِالحياةِالمقدسةِو بالاِالاكرِوالتسبيا.

 
َبٍة،1" -:(1) آية ب ُِّّ لَِّكْرمِّ ِّ: َكاَن لَِّحبِّيبُِّّ َكْرٌم َعَلى َوَكَرٍة َخصِّ يَد ُمحِّ َدِن َعْن َحبِّيبُِّّ َنشِّ  "أُلْنشِّ
َدِن َعْن َحبِّيبُِّّألُ  =ِأيِأنِالنبيِينادِعالِلسانِ ِحبيبهِهساِالنايدِوهعِيستخدمِالمثلِللار ِليجعلِكالمهِِْنشِّ

خهاط ِوسيقع ِأنِ ِسير زهم.ِولنالحعِأنِهساِالمثلِمعجهِلملِِنًِمقبعاًلِلديِالناسِ هعِسيتملمِكالمًاِصعبا
=ِهههعِالاههعبِاليهههعديِشههعبِ ِوالمنيسههةَِِكييْرمٌ لحق.ِ=ِناههيدِأقدمهههِلمههالِأحبهههِبههاِنشيييد محبييى  ههيِكههلِامههان.

=ِااكمةِمكانِمرتفمِوأويشهليمِمرتفعهةِ هالرلِي همِشهعبهِوحملههمِعلهيِأجنحهةَِِكْرٌم َعَلى َوَكَرةٍ تسميِأيزًاِكرم.ِ
َبةٍ ِ.ِ ِوالمنيسةِسماويةِمرتفعه12ِ:4النسعيِيم ِ ِ=ِالمنيسةِمخصبةِومثمرة.ِهكساِيجبِأنِتمعن.َِخصِّ

ِ
ْعَصيَرًة، 2" -:(2) آية ُِّ ِّ، َوَنَقَر فِّي ِّ َوْيًضا مِّ ا فُِّّ َوَس ًِ َق، َوَبَنى ُبْر َتُ  َوَغَرَسُ  َكْرَم َسْوََ َجاََ َفياْنَتَظَر َفَنَقَبُ  َوَنِقى حِّ

يًئا. دِّ َنًبا ََ َنًبا َفَصَنَع عِّ  " َوْن َيْصَنَع عِّ
ََ =ِحروهِون شِالاعوِوااعاالِالرديئةِمنه.َِِنَقَب ُ  أ زلِالمهرومنِ ههمِشهعبِِسمِواديِ يهإسعيقِ=ِِقَ َكْرَم َسْو

َتييُ  مختههاي.ِ َجاََ طههردِمههالِأمههامهمِالمنعههانييالِونقههاهمِمههالِالعبههادةِالعونيههة.ِ  ِبالمعمعديههةِينتهه شِمنههاِقلههبَِنِقييى حِّ
ييا  11ِِ:2ِالحجههرِليكههعنِلنههاِقلههبِلحههمِيحهه  ًِ كتاهها ِااعههداءنِ  ِأعطههاهمِ=ِالبههرجِيكههعنِللمراقبههةنِإلَبَنييى ُبْر

ِويههاجهمِوعنايتههِحتهيِأنيمهةِوهيكهلِوشههريعةِونهامعسِوكهنهةِويسههيجِحهعلهمِوكهانِلهههمِسهعيًانِوأحهاطهمِجرعايتهههِخ
همِمههالِأمههامهم.ِوالبههرجِاآلنِهههعِاإلتحههادِمههمِالههرلِيسههعشِءأعههداِوأبههادِ ِن22ِِ:5+8ِِ:4ِِمِيتههثنعههالهمِلههمِتبلههِو

ْعَصَرةً ووجعدِقياداتِيوحيةِوكنسية.ِ حهبِالهسيِيقهدمِللفهر ِالروحهي.ِلهسليِظهالِ=ِلعصهرِالعنهبِوعمهلِخمهرِالِمِّ
َنًبا َفاْنَتَظر الناسِأنِالتالميسِسكاي ِحيالِحلِعليهمِالرو ِالقدس. =ِالمقصعدِأنِ ِينتورِمناِالثمهرنِحبنهاِِعِّ

ِلهِمقاجلِحبهِلناِوتعبتناِمقاجلِوفرانهِلخطايانا.
ِ

اَل َيُهوذَ »3" -:(3) آية َِ َِّ َشلِّيَم َو  " ا، اْحُكُروا َبْينُِّّ َوَبْيَن َكْرمُِّّ.َواآلَن َيا ُسِكاَن ُووَُ
ِهسهِهيِطريقةِالرلِأنِيكتافِكلِواحدِخطده.

ِ
َنبً 4" -:(4) آية َنًبا، َصَنَع عِّ يًئا َماَذا ُيْصَنُع َوْيًضا لَِّكْرمُِّّ َوَوَنا َلْم َوْصَنْعُ  َلُ   لَِّراَذا إِّذِّ اْنَتَظْرُت َوْن َيْصَنَع عِّ دِّ  "ا ََ

ِفمرواِويحكمعاِعليِأنفسهمِويدينعاِأنفسهم.هناِيتروِلهمِالحكمِلي
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يُر لِّلدِ 5" -:(5) آية ْدََاَنُ  َفَيصِّ ُِ ُم  . َوْهدِّ يُر لِّلِرْعُِّّ ُ  َفَيصِّ َِ َيا .َفاآلَن ُوَعر ُِّفُكْم َماَذا َوْصَنُع بَِّكْرمُِّّ: َوْنزُِّع سِّ  " ْوسِّ

ُ  الرلِهعِسعيِأويشليمِالحقيقي.ِ َِ َيا يتهاِوحينئسِيزرِجهاِااعداءِويدوسعنها.ِولعِ=ِيمتنمِ ِعالِحماَوْنزُِّع سِّ
نهه شِ ِحمايتهههِعههالِإنسههانِتههدخلِحيعانههاتِالاهههعةِلتههدوسِقلبههه.ِ  ِينهه شِحمايتهههِليههديكعاِحههعفهمِ يلجههدواِإليهههِ

ِتالبيالنِوت ِاقتربعاِإليهِيقترلِإليهم.
 

َعُليُ  َخَراًبيا اَل ُيْقَضيُب َواَل ُيْنَقيُب، َفيَ 6" -(:7-6اآليات ) ِْ يَر َعَلْيي ِّ َوَو ُِّ يُّ اْلَغيْيَم َوْن اَل ُيْر َليُع َشيْوٌك َوَحَسيٌك. َوُووصِّ ُْ
ًَُرا َذا َسيْفكُ 7 «.َم ا َفيإِّ اُل َيُهوَذا. َفاْنَتَظَر َحقًّ َِ ب ِّ اْلُجُنودِّ ُهَو َبْيُت إِّْسَرائِّيَل، َوَغْرَس َلِذتِّ ِّ َِّ َذا إِِّن َكْرَم ََ  َدٍم، َوَعيْداًل َفيإِّ

 " ُصَراٌخ.
َعُلُ  خَ  ِْ ِ=ِقا ِالسيدِالمسياِلليهعدِ"هع اِجيتممِيتروِلممِخرابا".َِراًباَو

لهههاِشههكلِجميههلِوتهه دادِالعصههايةِلبههاقمِ=ِيالقزههبِتقلههيمِااشههجاي ِبمعنههمِقههصِويقِالاههجرِ يصههيرِِيقضييبِال
دِجهاِ ِحا ِاإلنسهانِ.ِوههساِيعنهمِأنههِمهاِعهاِالفروشِ يتحسالِالثمرِوي دادنِوهساِيايرِللتجايلِالتمِجهاُِيصلا

ِهناوِأملِ مِإصالحهاِلسليِسيخربهاِ .
=ِالتنقيههبِهههعِحههرثِاايضِوهههساِياههيرِللتعبههةِو حههصِالههنفسِوهههساِعمههلِالههرو ِالقههدسِ"تههعبنيِيههاِيلِاَل ُيْنَقييبُ 

ِ دتعل".ِوالمعنيِأنِالرو ِالقدسِالِيععدِيعمل.ِ حيالِيتعقف
ِالطبيبِعالِالعالجِيكعنِحا ِالمريضِميئعساِِمنهِتمامًا.

َُْلُع  ُّ اْلَغيْيمَ وو و  =ِهسهِومايِاالنفصا ِعالِ نِأنِيفقدِاإلنسانِسالمه.َِشْوكٌ َي =ِأيِالِتنه  ِأمطهايِالنعمهةِِصِّ
اإللهيةعليه.ِ"ِوكماِلمِيستحسنعاِأنِيبقعاِ ِ يِمعر تهمِأسلمهمِ ِلسهالِمر عض"ِوالمطرِياهيرِللهرو ِالقهدسِ

 ِتايرِللمسهياِالهسيِجهاءِليههع اِوتنتوهرِحقهًا1ِ.ِوآيةِيومالِيحرمِمالِعطيةِالرو ِيحرمِمالِعملِالنعمةِاإللهية
ِ صلبعهِوسفمعاِدمهِقالليالِاصلبهِاصلبه.

 
ْرُتْم َتْسُكنُ 8" -:(8) آية ٌع. َفصِّ ُلوَن َبْيًتا بَِّبْيٍت، َوَيْقرُِّنوَن َحْقاًل بَِّحْقل، َحِتى َلْم َيْبَق َمْوضِّ يَن َيصِّ وَن َوْحَدُكْم َوْيٌل لِِّلذِّ

.فُِّّ َوَس ِّ األَ  ضِّ َْ " 
ييُلوَن َبْيًتييا بَِّبْيييتٍ  =ِالغنههيِيدخههسِبههالقعةِجيههاِجههايهِالفقيههرِكمههاِ عههلِأخههالِجنههاجعتِالي يعيلههي.ِوهههساِيههد ِعلههيَِِيصِّ

ناههغا ِشههعبِ ِبالملههيِال منههيِوأنِكههلِهمهههمِأنِالِيكههعنِمعحههمِلسههعاهمِليسههكالِ يههه.ِعيههبِههه الءِأنهههمِالِإ
اِقهههرِالعههالمِالمعههرو ِ ههيِ لههيِالعقههاِبكههيِانهههِالِيجههدِيقتنعههعنِباههيءِ صههايواِكاإلسههكنديِااكبههرِالههسيِبعههدم

عٌ أيحًاِأخريِيستعليِعليها.ِ =ِهمِإنهمكعاِ يِالاراءِولمِيصباِمكانِللناسِأنِياتروه.ِلمَِِحِتى َلْم َيْبَق َمْوضِّ
ِيتروِالعاحدِمعحعًاِاخيهِخاصةِالفقيرِوهساِيد ِعليِالجام.
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ََاَل 9" -(:11-9اآليات ) : فُِّّ ُوُذَنُِّ  ب  اْلُجُنودِّ يُر َخَراًبا. ُبُيوًتا َكبِّيَرًة َوَحَسَنًة بِّاَل َساكٍِّن. »ََ َواَل إِِّن ُبُيوًتا َكثِّيَرًة َتصِّ
ٍَ َيْصَنُع إِّيَفةً 11 ًدا، َوُحوَمَر بَِّذا ينِّ َكْرٍم َتْصَنُع َبثًّا َواحِّ  "«.أَلِن َعْشَرَة َفَدادِّ

5,21ِ=ِههعِمكيها ِللسهعاللِيسهمَِِبيث  ال ندامِالبركهةِ همِحيهاتهمِوتنعهِوللحقهع العقالِلهه الءِههعِالخهرالِللبيهعتِ
كجمِتقريبًا282ِِمكيا ِللحبعلِيسمُِِحوَمرَ الوَ جثِالِجثِواحد.566ِِكجمِتقريبانِوالعارةِ داديالِيجبِأنِتنتجِ

واإليفةِعارِالحعمر.ِوالمعنيِأنِالحاصلِمالِاايضِيكعنِعارِالحبعلِالتيِجسيتِ يها.ِ العقالِمالِجنسِ
ِلخطية.ِانِمالِلمِيستعملِخيراتِ ِكعكيلِأميالِ السيِعندهِي خسِمنه.ا
 

ُبُهُم اْلَخْرُر.11" -:(11) آية رِّيَن فُِّّ اْلَعَتَرةِّ ُتْلهِّ  " َوْيٌل لِّْلُرَبك ِّرِّيَن َصَباًحا َيْتَبُعوَن اْلُرْسكَِّر، لِّْلُرَتَأخ ِّ
ولهيسِ قهبِيسهكرونِصهباحًاِجهلِيولهعاِ هيِِكهر"عكهسِ"يهاِإلههيِإليهيِأباي ِوههسهِمالِيسكرِصباحًاِهمِأشهرِالسهك

عاِعلهههيِالفهههر ِبعيهههدًاِعهههالِالاهههرلِوالسهههكرِحتهههيِتهههدتيِالعتمهههةِوياهههتعلعنِمهههالِالخمهههر.ِهههه الءِيحهههاولعنِأنِيحصهههل
ِالروحيات

 
لييِرب ِّ اَل َيْنُظييُروَن، َوَصيياََ اْلُعييوُد َوالِرَبيياُب َوالييد ف  َوالِنيياُي َواْلَخْرييُر َواَلئَِّرُهييْم، َوإَِّلييى َفْعييلِّ ا12" -(:13-12اآليييات )

ييَن 13َوَعَرييَل َيَدْييي ِّ اَل َيييَرْوَن.  يييَن مِّ ييوٍع، َوَعاِمُتييُ  َيابِّسِّ ُِ يياَل  َِ يييُر ُشييَرَفاُؤُ  َِّ لِّييذلَِّك ُسييبَُِّّ َشييْعبُِّّ لَِّعييَدمِّ اْلَرْعرَِّفييةِّ، َوَتصِّ
. َُشِّ  " اْلَع

المالهمِونسعاِ ِ مِحياتهمِِوِ ِأيِالجعشِوالعطشِ يِمقاجلِااكلِوالارل12العقالِمناظرِللخطيةِ يِآيةِي
  .َوإَِّلى َفْعلِّ الِرب ِّ اَل َيْنُظُرونَ ِ=

ِ=ِقدِيكعنِسبيِالجسدِأوِسبيِالنفسِللاياطيالِوهساِأقسيِمالِسبيِالجسد.ُِسبَُِّّ َشْعبُِّّ
ِ

ُل َبهَ 14" -:(14) آية ، َفَيْنزِّ يُجَها لِّذلَِّك َوِسَعتِّ اْلَهاوَِّيُة َنْفَسَها، َوَفَغَرْت َفاَها بِّاَل َحدٍ  ْرُهوََُها َوَضجِّ ُِ اُؤَها َو
ُج فِّيَها!  " َواْلُرْبَتهِّ

=ِهيِالقبرِأوِمكانِأيوا ِاامعاتِ مالِيقزيِعمرهِ هيِاللههعِوااكهلِوالاهرلِمها اِيفعهلِحهيالِتنتههيِِاْلَهاوَِّيةُ 
ِحياتهِ جدةِوهعِويرِمستعد.

 
ُل، وَ 15" -(:16-15اآليات ) ُِ ْنَساُن َوُيَح   الِر ، 16ُعُيوُن اْلُرْسَتْعلِّيَن ُتوَضُع. َوُيَذل  اإلِّ ب  اْلُجُنودِّ بِّاْلَعيْدلِّ َوَيَتَعاَلى ََ

. وُس بِّاْلبِّر ِّ لُ  اْلُقد   " َوَيَتَقِدُس اإلِّ
ِأصلِالخطيةِالمبرياءنِولسليِيسكرِكما ِنتيجةِدمايهمِأيِ لهمِوانحطاطهمِويتعاليِالرلِباظهايِعدله.

ِ
ْرفَ 17" -:(17) آية َرانِّ َتْأُكُلَها اْلُغَرَباُء.َوَتْرَعى اْلخِّ َرُب الس ِّ  " اُن َحْيُثَرا ُتَساُق، َوخِّ

ْرَفاُن  ِ=ِهمِمساكيالِاايضِ نبعخسِنصرِبعدِالسبيِأخسِكلِالابالِااقعياءَتْرَعى اْلخِّ
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يَرُب الكسباياِوتروِمساكيالِاايض.ِودالمًاِ ِيرعيِالبقيةِوالِيتركهمِجلِيعطيهمِأنِيدكلعاِ يِههدوء.ِ يَرانِّ َوخِّ ِس ِّ
ِ=Fat Onesِ.الباجلييالِأوِأيِشعبِمستعمرِسيستعليِعليِالخرالبِالتيِتركهاِااونياء ِ
ِ

ِيَة َكَأِنُ  بُِّرُب ِّ اْلَعَجَلةِّ،18" -:(18) آية ُِّ ، َواْلَخ ُْلِّ َبالِّ اْلُب ْثَم بِّحِّ بِّيَن اإلِّ  "َوْيٌل لِّْلَجاذِّ
ِاِبحبا .ِلمنهاِحبا ِالباطلِكحيهعانِمربهعطِإلهيِعجلهةمعناهاِأنِالاعبِظلِمرتبطًاِأوِيابطًاِنفسهِبالخطيةِكم

ِالعجلههةمِتد عههِوههعِسهاقبِتحهاِنيرههاِمغلعبهًاِعلهيِأمهره.ِههعِيوهالِأنههِههعِالمسهيطرِعلهِعلهمِمنحهدينِ العجلهة
ولمنهاِهيِتد عهه.ِوالعربهةِههيِالخطيهةِالثقيلهة.ِومهاِيجرونههِههعِنتهالجِوعقعبهاتِالخطيهةِوكهلِسهقعطِِيالخطية ِ

 الخطههاةِعههادةِمههاِيتههدحرجعنِكمههاِعلههمِمنحههديِمههالِخطيههةِإلههمِخطيههةِومههالِمصههيبةِإلههمِِآخههر.يهه ديِإلههيِسههقعطِ
ِمصيبة.

ِ
ْل َعَرَلُ  لَِّكُّْ َنَرى، َوْلَيْقُرْب َوَيْأتِّ َمْقَصُد َُد وسِّ إِّْسَرائِّيَل لَِّنْعَلمَ »اْلَقائِّلِّيَن: 19" -:(19) آية  "«.لُِّيْسرِّْع، لُِّيَعج ِّ

يْل َعَرَلي ُ الجِاالنغمهاسِ هيِالخطيهةِ"قها ِالجاههلِ هيِقلبههِلهيسِإلهه".ِ يهاِاستخفا ِباهللِوههساِمهالِنته =ِههيِِلُِّيَعج ِّ
ِ.ِإشعياءِكثيراًِكسخريةِحينماِسمععهاِمالَُِِد وسِّ إِّْسَرائِّيلَ سخريةِمعناهاِأنِ ِلمِولالِيفعلِشيئًا.ِوهمِيقعلعنِ

ِ 12ِِ:22+ِح 11ِِ:15ِِ+ِأم3ِِ:4ِِبب2ِي
 

لِّيَن اْلُرِر حُ َوْيٌل لِّْلقَ 21" -:(21) آية لِّيَن الِظاَلَم ُنوًَا َوالن وََ َظاَلًما، اْلَجاعِّ ْلًوا ائِّلِّيَن لِّلِشر ِّ َخْيًرا َولِّْلَخْيرِّ َشرًّا، اْلَجاعِّ
 " َواْلُحْلَو ُمرًّا.

ههههمِيخلطهههعنِالحهههقِبالباطهههلنِوالخيهههرِبالاهههرِوالنهههعيِبالولمهههةنِويعطهههعنِالخطيهههةِمسهههحةِالفزهههيلة.ِووهههايتهمِ هههيِ
ِحبتهمِللخطية.التحريلِم

 
ْم.21" -:(21) آية ْنَد َذَواتِّهِّ ْم، َواْلُفَهَراءِّ عِّ هِّ  " َوْيٌل لِّْلُحَكَراءِّ فُِّّ َوْعُينِّ َوْنُفسِّ

ِ 20ِ:12ناغلِجساتهِالِيااويِاآلخريالِيأمِإالسيِ
 

، َولَِّذوِّي اْلُقْدََةِّ َعَلى َمزْ 22" -(:23-22اآليات ) َُالِّ َعَلى ُشْربِّ اْلَخْررِّ . َوْيٌل لِّأَلْب وَن 23جِّ اْلُرْسكِّرِّ َُ يَن ُيَبر ِّ اِلذِّ
ْنُهْم. يقِّيَن َفَيْنزُِّعوَنُ  مِّ د ِّ ْشَوةِّ، َوَوِما َحق  الص ِّ لِّ الر  ِْ ْن َو يَر مِّ ر ِّ  الش ِّ

َُيا سماهمِالنبيِهنها كسهخرية.ِوهنهاِيهتملمِعهالِالقزهاةِويهتهكمِعلهيهمِبهدنهمِ ويِقهديةِ هيِمه جِالمسهكرنِ ههساِِالَوْب
ِإعطاءِالحقِوتنصا ِالمولعمنِلمنهمِتركعاِهساِاجلِالرشعة.ِليسِعملهمِجلِعملهم

 
يُب، َيُكيوُن َوْصيُلُهْم َكاْلُعُفوَنيةِّ، َويَ 24" -:(24) آية يُش اْلُرْلَتهِّ َِّ اْلَقِش، َوَيْهبُِّ  اْلَحشِّ يُب الِنا ْصيَعُد لِّذلَِّك َكَرا َيْأُكُل َلهِّ

َذُلوا َشرِّيعَ  ، أَلِنُهْم ََ ، َواْسَتَهاُنوا بَِّكاَلمِّ َُد وسِّ إِّْسَرائِّيَل.َزْهُرُهْم َكاْلُغَباَِّ ب ِّ اْلُجُنودِّ  " َة ََ
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الخهايجِجنهايِااشهعيييالِوويهرهمِ هالهالوِكهانِمهالِِواحترقهعاِمهالنِمالِالهداخلِأصبحعاِبسببِخطيتهمِ ويِعفعنةِ
اِماهبهعنِبهالقشِانِالعفعنةِالتيِ يِالداخلِأيزًاِسبباِالاقاقِوالفسادِداخلهم.ِوهمِهنِنِالداخلِومالِالخايج

ِكغباي.ِزهرهموالحايشِ يِالخسةِوالزعفِولسليِيقععنِ يِيدِ ِويحترقعنِويصيرِمجدهمِأيِ
 

َباُل 25" -:(25) آية َتَعَدتِّ اْلجِّ َُّ َغَضُب الِرب ِّ َعَلى َشْعبِّ ِّ، َوَمِد َيَدُ  َعَلْي ِّ َوَضَرَبُ ، َحِتى اَْ لِّ ذلَِّك َحرِّ ِْ ْن َو مِّ
َثُثُهمْ  ُِ ْت  َِةِّ. َمَع ُكل ِّ هَذا َلْم َيْرَتِد َغَضُبُ ، َبْل َيُدُ  َمْرُدوَدٌة َبْعُد. َوَصاََ  " َكالز ِّْبلِّ فُِّّ اأَلزِّ

=ِأيِأنَِِمْرييُدوَدٌة َبْعييدُ عنههدِ .ِِمههالِموالحههرولِوالمجاعههاتِوقيههامِالممالههيِوسههقعطهاِهههنِالههسيِيجههاايِ ِهههعِ
ِهناوِم يدِمالِالخرالِسيدتي.

 
َذا ُهيْم بِّاْلَعَجَليةِّ َييْأُتوَن 26" -(:31-26اآليات ) ، َفيإِّ ضِّ ََْصيى اأَلَْ يْن َو ييٍد، َوَيْصيفُِّر َلُهيْم مِّ يْن َبعِّ َفَيْرَفُع ََاَيًة لِّأُلَممِّ مِّ
يًعا.  ْم، َواَل َتْنقَ 27َسرِّ ْم ََازٌِّح َواَل َعاثٌِّر. اَل َيْنَعُسوَن َواَل َيَناُموَن، َواَل َتْنَحل  ُحُزُم َوْحَقائِّهِّ مِّ. َلْيَس فِّيهِّ َيتِّهِّ ُع ُسُيوَُ َوْحذِّ ُِّ

، َوَبَكيَراتُ 28 ْم ُتْحَسُب َكالِصيِوانِّ ْم َمْرُدوَدٌة. َحَوافُِّر َخْيلِّهِّ ي ِّهِّ يُع َِّسِّ رِّ َِ َهاُمُهْم َمْسُنوَنٌة، َو يَن سِّ َلُهيْم 29ُهْم َكالِزْوَبَعيةِّ. اِلذِّ
ونَ  ر  ، َوَيهِّ ْبلِّ ُروَن َكالش ِّ يَسَة َوَيْسَتْخلُِّصوَنَها َواَل ُمْنقَِّذ.  َزْمَجَرٌة َكالِلْبَوةِّ، َوُيَزْمجِّ ُكوَن اْلَفرِّ ْم فِّيُّ 31َوُيْرسِّ وَن َعَليْيهِّ ير  َيهِّ

ََْد َوْظَلَم بُِّسحُ  ، َوالن وَُ  يقِّ ضِّ َفُهَوَذا َظاَلُم الض ِّ َر إَِّلى اأَلَْ . َفإِّْن ُنظِّ يرِّ اْلَبْحرِّ  " بَِّها.ذلَِّك اْلَيْومِّ َكَهدِّ
لغ وِإجليسِللنفسِالخاطئةِيقاينِممِقع ِالسيدِالمسياِعهالِالهرو ِالاهريرِِهساِوصفِللغ وِااشعييِوهعِيم 

ِشياطيالِأخرِأشرِمنه 1ِأنهِإ اِتروِمكانًاِوعادِووجدهِمكنعسًاِم ينًاِيععدِومعهِ
يًعا=ِليجمعهم.ِ َيْصفِّرُ  =ِأيِيدععِالجيشِللحرل.َِيْرَفُع ََاَيةً  ي=ِِوالوالم=ِللسلبَِِيْأُتوَن َسرِّ السيِِقِّ َظاَلُم الض ِّ

=ِمتعب.ِ الِمتعبِ يََِِازِّحٌ ِن266666ِيصيبِالنفسِ يِداخلها.ِوقدِسباِجيشِأشعيِ عاًلِمالِيهع اِحعاليِ
جيشِأشعيِبالرومِمالِطع ِالمسا ةِ همِ يِمنتهيِالنااطِطمعًاِ يِالغنيمةِوالحعِكسلِأوالدِ ِممِأنِلهمِ

يشِأشعيِليساِياجعةِلمملمةِأوِمليِأشعيِنِجلِوالحعِأنِقعةِجِسلحةِِيوحية.أبغنالمِسماويةِولهمِوععدِ
 انِأشعيِهمِأداةِتدديبِللاعبِاليهعد ِنِ  ِأعدهاِجيداِ.
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ِ
 ِلهه.ِِنِبهدنِيأيِ ِووفهركرسهع ِللاهعبِانههِمملهعءِويهرةِعلهمِشهعبهِهناِنريِسهيامةِإشهعياءِكنبهيِوتيسهاليته

وهسهِالرؤياِكانهاِوالبهًاِقبهلِالنبهعاتِالسهابقةِأيِ هيِأو ِخدمتههِويهسكرهاِهنهاِوالبهًاِليثبهاِصهدقِنبعاتههِالسهابقةنِ
 .12ِِكههع2 كههرِإشههعياءِهنههاِهههسهِالرؤيههاِلي كههدِللسههامعيالِصههدقِمههاِيقعلههه.ِوهههساِمههاِعملهههِجههعلسِالرسههع ِيِأ ِأن

شههعياءِوتعاحههعهِويقههةِقلبههه.ِويبمههاِلههمِيههسكرهاِانهههِخهها ِأنِوهههعِلههمِيههسكرهاِسههابقًاِلتعاحههعهِ ههنحالِنلمههسِطاعههةِإ
ينفرواِمنهِويتاكمعاِ يه.ِولعلِإشعياءِ هيِأح انههِبخصهعصِع يهاِالملهيِالمعه و ِااجهرصِوالهسيِمهاتِيريههِ ِ

ِهسهِالرؤياِهللِالسيِالِيمعت.
 

َِ 1"  -:(1آية ) ، َََوْيُت الِسي َِّد  ِيا اْلَرلِّكِّ ٍُّ  َعال َوُمْرَتفٍِّع، َوَوْذَياُلُ  َتْرأُل اْلَهْيَكَل.فُِّّ َسَنةِّ َوَفاةِّ ُعز ِّ  " الًِّسا َعَلى ُكْرسِّ
 ِوهههساِمهاِنسههميهِظهههعيِللمسههيا.ِلمههال1ِِ:18ِ=ِهههعِالمسههياِقبهلِالتجسههدِ ههاهللِلههمِيهرهِأحههدِقههبِييههعَََِِوْيييُت الِسييي ِّدَ 

يٍُّ  َعيالإشعياءِلمِيريِمجدِالههعتِ نِ ههساِالِيهراهِأحهدِويعهيش.ِ إشهعياءِيأيِالمسهياِعلهيِعرشههِ ههعِِ=ُِكْرسِّ
ِ ههالرلِ الملههيِالحقيقههيِلاههعبه.ِوالجلههعسِيمهه ِلالسههتقرايِ هههعِالملههيِالعوههيمِالههسيِالِيت عهه شِملمهههِأجههدًاِوهههعِعهها  

ِعا ِومرتفمِوأ مايهِتعلعِعليِأ مايِالبارنِوهعِمرتفمِ عقِالسمعات.
ويهبتهههِالتهيِمههألتِالمكهانِوقههدِيكهعنِإشههعياءِ هيِ لههيِالعقههاِِ=ِيبمههاِتاهيرِهههسهِإلهيِهيبتهههَِوَوْذَياُليُ  َتْرييأُل اْلَهْيَكييلَ 

 ِنريِأنِبسبِ يلِالثعلِمالِجعع ِعلي3ِ:2ِداخلِالهيكلِيصليِلماِيأيِهسهِالرؤيا.ِولمالِإ اِيجعناِإليِيياِ
ياععثِتعنيِأنهِسيحميهاِوأنهِهعِوليها.ِوتمعنِيؤياِإشعياءِهناِتايرِانِ ِقبلِشعبهِكعروسِلهِتتحهدِمعههِ

ميهههاِويرعاهههاِويفههديهاِكههعلي.ِونالحههعِأنهههِطالمههاِكههانِمجههدِ ِ ههيِهيكلهههِالِيسههتطيمِإنسههانِأنِيعتههديِعليهههِيح
ِ ِداسهِالباجليعن.23ن11ِِ:22ِ+12ِِن16ِِ:18ِ+16ِِ:4ِِولمالِإنِ ايقِمجدِ ِهيكلهِيح ِ

نِّ 2" -:(2آييية ) ِْ ييِتُة َو ييٍد سِّ َُِّفييوَن َفْوََييُ ، لُِّكييل ِّ َواحِّ َلْييي ِّ، الِسييَرافِّيُم َوا ِْ َِّ ييُّ  ِّ ُ َهييُ ، َوبِّيياْثَنْينِّ ُيَغ ِْ ييُّ َو ِّ ُ َحييٍة، بِّيياْثَنْينِّ ُيَغ
يُر. ُِّ  " َوَباْثَنْينِّ َي

َُِّفييونَ  =ِمعناهههاِالمتعهجههعنِالههسيالِمنوههرهمِسههاطمِكلهيههبِالنههاينِهههمِالماللمههةِالماههتعلعنِحبههانِوهههمِالِسييَرافِّيمُ  َِوا
ِجهههالسِأمههاِههههمِ عقههع ِمسهههتعديالِللخدمههة.ِوههههسهِللتسههبياِ ههههساِهههعِعملههههمِوهههساِسهههيكعنِعملنههاِ هههيِالسههماء.ِ 

َهي ُ ااجنحةِيم يهةِ معنهيِ ِْ يُّ َو ِّ ُ يُّ =ِأنههِالِيحتمهلِنهعيِوعومهةِمجهدِ ِوالِيهديوِكهلِالبههاءِاإللههي.ُِِيَغ ِّ ُ ُيَغ
َلْي ِّ  ِْ يرويَ =ِتايرِللخاعشِواالحترامِوالحياء.َِِِّ ِ=ِهسهِتايرِإلستعدادهمِاداءِأيِخدمةِسريعًا.ُِّ

 
ضِّ »َوهَذا َناَدى َذاَك َوََاَل: 3" -:(3آية ) ْلُء ُكل ِّ اأَلَْ . َمْجُدُ  مِّ ب  اْلُجُنودِّ وٌس ََ َُد  وٌس،  َُد  وٌس،   "«.َُد 

ِ ِأيزا.8الثالثِتقديساتِتايرِللثالعثِالقدوسِوقاينِممِآيةِي
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ضِّ  ب  اْلُجُنودِّ =ِوليسِإسراليلِ قبنُِِِكل ِّ اأَلَْ أنِلفعِيلِجاءِبالجممِ يِ=ِأيِالسمالييالِواايحييالِونالحعََِِ
ِياجمِتفسيرِلفعِقدوسِ مِمقدمةِسفرِالالوييال.ِللثالعث.إشايةِ

 
، َواْمَتأَل اْلَبْيُت ُدَخاًنا.4" -:(4آية )  " َفاْهَتِزْت َوَساَساُت اْلَعَتبِّ مِّْن َصْوتِّ الِصاَِّخِّ

كحجههالِجههيالِ ِوالباههرنِ ههالِيعجههدِإنسههانِِ=ِانفصهها َِخانً والييدُ =ِمههالِسههمعِمجههدِ .ِِاْهَتييِزْت َوَساَسيياُت اْلَعَتييبِّ 
يحتملِأنِيريِمجدِ .ِ لميِيعيشِإشعياءِكانِهساِالدخاننِكالسحالِيحجبِنعيِالامسِ نسهتطيمِأنِننوهرِ

َخِالعمم.بهإليهانِأماِالسيِينوهرِجهالِسهحالِ سيصهالِ =ِههمِشههادةِقعيهةِهللِمهالِالماللمهةِالهسيالِيعر عنههِِالصيا
ِحقيقةِ.

 
، »ْلُت: َفقُ 5" -:(5آية ) يسِّ الِشيَفَتْينِّ ، َوَوَنا َساكٌِّن َبْيَن َشيْعٍب َنجِّ ُس الِشَفَتْينِّ َوْيٌل لُِّّ! إِّن ُِّّ َهَلْكُت، أَلن ُِّّ إِّْنَساٌن َنجِّ

ِب اْلُجُنودِّ  ََْد َََوَتا اْلَرلَِّك ََ  "«.أَلِن َعْيَنُِّ 
ممِ ِنديوِمديِبااعةِخطايانانِِحينماِيأيِالنبيِ ِ يِقداستهِأديوِمديِنجاستهنِكسليِنحالِحيالِنتالمس

أمههاِالههسيِالِيتقاجههلِمههمِ ِ ههيوالِ ههيِنفسهههِأنهههِقههديسِلههسليِصههر ِجههعلسِالرسههع ِقههالاًلِ"الخطههاةِالههسيالِأولهههمِأنهها"ِ
يُس الِشيَفَتْينِّ ِِِِِعتر ِبخطيتهِأواًلِومِبخطيةِالاعبِكلهنِوهساِ علههِدانيها .ِإونالحعِأنِالنبيِ =ِيبمهاِأيادَِِنجِّ

ادادتِاالستنايةِالداخليهةِبهالرو ِالقهدسِإاتروِممِالسيرا يمِ يِالتسبياِ دديوِعدمِاستحقاقهنِوكلماِإشعياءِأنِي
ِستحقاقناِونجاستنا.إنديوِعدمِ

 
، 6" -(:7-6اآليات ) يْن َعَليى اْلَريْذَبحِّ ْلَقيٍ  مِّ ََيْد َوَخيَذَها بِّرِّ ْريَرٌة  َِ يَن الِسيَرافِّيمِّ َوبَِّييدِّ ِّ  ٌد مِّ َُاََ إَِّلُِّ َواحِّ َميِس بَِّهيا وَ 7َف

ِيتِّكَ »َفرُِّّ َوََاَل:  ُِّ ََْد َمِسْت َشَفَتْيَك، َفاْنُتزَِّع إِّْثُرَك، َوُكف َِّر َعْن َخ  "«.إِِّن هذِّ ِّ 
=ِههيِجسهدِالهرلِودمههِانههاِمهدخع ةِمهالِعلهيِالمهسباِههساِمهاِجهاءِ هيِالقهداسِالميرلسهي.ِوالجمهرةِههيَِِجْرَرةٌ ال

والِتحهرقِكنهايِالعليقهة.ِوتزهرمِنهايِالحهبِوتطلهقِاللسهانِبكهالمِِوهيِتقدسِوتطههرنِبالناسعتِإتحادِالالهعتِ
الحقِوكالمِالتسبيا.ِطبعًاِإشعياءِلمِيتناو ِمالِجسدِالسيدِالمسياِودمههِ ههساِالسهرِكهانِلهمِيتدسهسِبعهدِولمهالِ

ِ.وتشايةِأنناِنتقدسِ مِالمسياِماِحدثِكانِيم ًاِلماِسع ِيحدث
 

ْعُت َصْوَت السِ 8" -:(8آية ) ََائِّاًل: ُثِم َسرِّ لَِّنا »ي ِّدِّ  ِْ ْن َو ُل  َوَمْن َيْذَهُب مِّ سِّ ْلنُِّّ»َفُقْلُت: « َمْن ُوَْ سِّ  "«.هَأَنَذا َوَْ
لَِّنا ِْ ْن َو لُ =ِالجممِإشايةِللثالعثِوالمتملمِواحدِِمِّ سِّ ِ.َِمْن ُوَْ

ْلنُِّّ سِّ زًا.ِوكانِالجدِلحصهعلهِ=ِهناِنريِاستعدادِالنبيِللخدمةِبعدِتطهيرهنِ هعِإشتاقِلطهايةِشعبهِأيِهَأَنَذا َوَْ
علههيِقههعةِقبههلِجدايههةِخدمتهههنِنالهههاِمههالِهههسهِالجمههرةِوهكههساِقهها ِالسههيدِ"الِتبرحههعاِأويشههليمِقبههلِأنِتلبسههعاِقههعةِمههالِ

ِااعالي".ِ
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ُروا إِّْبَصاًَا َواَل »َفَقاَل: 9" -:(9آية ) : اْسَرُعوا َسْرًعا َواَل َتْفَهُروا، َوَوْبصِّ  " َتْعرُِّفوا.اْذَهْب َوَُْل لِّهَذا الِشْعبِّ
صنمِماتريد".ِوالحعِإ هبِإهسهِاآليةِمعناهاِ"لعِإنسانِمعاندِوعملناِمعهِكلِالممكالِوظلِعليِعنادهِنقع ِلهِ

ِقع ِ ِهساِالاعبِولمِيقلِشعبينِوهساِعالمةِوزبِ ِعليِالاعب.
ايادتهِعالِكالمِ ِوالِخدمةِوكرااةِإشعياءِستجعلهمِينزجعنِللخرالِانهمِسير زعنِكالمهِ مالِيغلقِعينيهِب

يستممِللتحسيراتِتغلقِعينيهِوأ نيهِأكثرِوأكثر.ِ مالِيريدِأنِيريِويفهمِسيريِويفهمنِومالِالِيريدِلالِيريِولالِ
ِيفهمنِومالِالِيريدِويتروِ ِي دادِإظالما.

طهعبيِ"مِالسهيدِالمسهياِأيهامِالمسهياِ التالميهسِأيادواِأنِيفهمهعاِويعر هعاِ هرأواِو همهعاِ هآمنعاِوقها ِلههوهساِماِحهدثِ
 ِوأمههاِمههالِي ههضِاوههراضِشخصههيةِنسههممِولههم10ِ-13ِِ:11يمههاِِ"لعيهعنممِانهههاِتبصههرِوا انمههمِانهههاِتسههمم

ِيديوِويأيِولمِيبصر.
ِ

يَر بَِّعْيَنْيي ِّ 11" -(:12-11اآليات ) َوَيْسيَرَع بُِّأُذَنْيي ِّ َغل ِّْظ ََْلَب هَذا الِشيْعبِّ َوَثق ِّيْل ُوُذَنْيي ِّ َواْطُريْس َعْيَنْيي ِّ، لِّيَئاِل ُيْبصِّ
يَر اْلُرُدُن َخرَِّبًة بِّياَل َسياكٍِّن، »َفَقاَل: « إَِّلى َمَتى َوي َها الِسي ُِّد »َفُقْلُت: 11«. َوَيْفَهَم بَِّقْلبِّ ِّ، َوَيْرَِع َفُيْشَفى إَِّلى َوْن َتصِّ

ُض َوُتْقفَِّر،  َد ال12َواْلُبُيوُت بِّاَل إِّْنَساٍن، َوَتْخَرَب اأَلَْ .َوُيْبعِّ ضِّ ْنَساَن، َوَيْكُثَر اْلَخَراُب فُِّّ َوَس ِّ اأَلَْ  " ِرب  اإلِّ
الخههرالِجههدأِ ههيِعصههرِإشههعياءِبااشههعيييالِوههمِعلههيِيههدِباجههلِوههمِعلههيِيههدِاليعنههانِوكههانِالخههرالِالنهههاليِعلههيِيههدِ

مِقسهاوةِ=ِكلماِتملمِإشعياءِوأنهسيِالاهعبِولهمِيبهالعاِبكالمههِيه دادِقلهبهِغلظ َلب الشعبِتيطسِالقالدِالروماني.
ِإ ِأنهمِيقاومعنِالرو ِ.

 
َُْرةِّ َواْلَبل وَطةِّ، اِلتُِّّ َوإِّْن َُ 13" -:(13آية ) ، َولكِّْن َكاْلُب يُر لِّْلَخَرابِّ َعْت َوإِّْن َبقَُِّّ فِّيَها ُعْشٌر َبْعُد، َفَيُعوُد َوَيصِّ ُِّ

َُُ  َزًَْعا ُمَقِدًسا  "«.َفَلَها َساٌق، َيُكوُن َسا
.ِوت اِبقههيِههساِالعاهرِجهالِخههرالِيعهعدِويصهيرِللخههرالِالبقيهةِيتمهريِ ههمِسهفرِإشهعياء ِيلفهعِبقيهةِاهيههدة=ُِِعْشيرٌ 

11ِولمالِدالمًاِهناوِجسشِللاجرةِجدليلِأنهمِباقعنِلآلنِومعنيِايعًاِمقدسًاِأنهمِسي منعنِ يِنهايةِاايامِييؤِ
ِ .20ن25ِ:ِ

تنقيههةِإشههعياءِبجمههرةِمههالِعلههمِالمههسباِنِيأينههاِ ههمِهههساِاإلصههحا ِإيسههاليةِإشههعياءِالمملههعءِويههرةِللاههعبِنِويأينههاِ
 المسياِوحدهِيطهرناِمالِخطايانا.ِهسهِصعيةِيالعةِتار ِمالِهعِالفاد ِاآلتمِلينقهمِشهعبهِ؟ِههعِيههعهِالجهالسِ
علمِعرشهِنِوسيقدمِنفسهِ جيحةِعلمِالمسباِيالصليب ِلينقمِشعبهِ.ِوتمعنِويرةِإشعياءِيم اِلغيرةِالمسهياِنِ

 .عبه.ِويأيناِي ضِاليهعدِللمسياِولمالِهناوِبقيةِتخلص الهناِإلهِويعيِمحبِلا
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ِ
يهةِحكهمِأحهااِالههسيِايهةِالحهرولِحهدهمِمهمِجداههساِاإلصهحا ِيخهتلبِ يههِنغمتهيِالرحمهةِواإلنهساينِ هاهللِسهماِجبد

وهنههاِنههريِ ِالههرحيمِالههسيِيههرحمِوياههجمِشههعبهِيرسههلِلياههجمِيتجفِأحههااِاادادتِخطايههاهِجههدًا.ِ ههتمهها ِللعونيههةِِو
جههريِ ههيِملههيِأحههااِباههدنِمحايبههةِملمههيِأيامِوتسههراليلِاويشههليم.ِِ 14ِِ:28إلههي1ِِصِيأحههااِليجسبههه.ِومههالِ

وسببِالحرلِأنِملميِأيامِوتسراليلِأياداِالتحهالفِمهمِمصهرِحهدِأشهعينِأمهاِأحهااِ هرأيِأنِيتحهالفِمهمِأشهعيِ
يِأيامِوتسراليلِ صعدواِعليهِوحايباهِولمنهماِلمِيتمكناِمالِدخهع ِأويشهليم.ِوخها ِأحهااِخع هًاِيا زًاِماعيةِملم

 ِوأيسلِ ِاحااِإشعياءِلياجعهِأنِيتمهلِعلهيِ ِوينبئهه18ِِ–10ِِ:5ِمل2ِِشديدًاِوأيادِاإلستعانهِبدشعيِي
تعانةِبمليِأشعي.ِجلِسد ِإشعياءِأحااِبدنِملميِأيامِوتسراليلِلالِيفعااِعليهِوأنِالرلِيخلصهِمنهماِدونِاالس

سههتعانةِبدشههعي.ِوقههدِقههامِأنِيطلههبِآيههةِليتدكههدِمههالِالمععنههةِاإللهيههةِلمنهههِي ههضِأنِيسههد ِآيههةِانهههِكههانِقههدِقههريِاإل
 ِومهها11ِملههيِأشههعيِبقتههلِملههيِأيامِوقههامِهعشههمِبقتههلِ قههاِجههالِيمليههاِملههيِإسههراليلِوملههيِمكانههه.ِونجههدِمههالِآيههةِي

اِستخرلِعقابًاِللمليِوشعبهِلعدمِإيمانهمِوستخربهمِاامةِالتيِلجدواِإليهاِواسهتغاوعاِبعدهاِنبعءةِبدنِأيضِيهع 
ِجها.
 

َد َميَع َفَقيَح ْبي1" -(:2-1اآليات ) يَن َملَِّك َوََاَم َصعِّ صِّ ِيا َملِّكِّ َيُهوَذا، َوِن ََ نِّ َوَحَدَث فُِّّ َوِيامِّ آَحاَز ْبنِّ ُيوَثاَم ْبنِّ ُعز ِّ
َمْلَيا َملِّكِّ إِّْسرَ  ََِّبَها. ََ َْ َوْن ُيَحا َبتَِّها، َفَلْم َيْقدِّ َشلِّيَم لُِّرَحاََ ََْد َحِلْت َوََاُم فُِّّ »َوُوْخبَِّر َبْيُت َداُوَد َوَِّيَل َلُ : 2ائِّيَل إَِّلى ُووَُ

.«. َوْفَرايِّمَ  َُِداَم الر ِّيحِّ َفانِّ َشَجرِّ اْلَوْعرِّ  َِ ْلُبُ  َوَُُلوُب َشْعبِّ ِّ َكَر َف ََ َِ  " َفَر
َحِليْت َوََاُم و  جيشِ فيِهساِأنهاِمطمهئال"ِخبهرةِداودِههيِخبهرةِاإليمهان.ِأحااِبمعقفِداودِ"إنِقامِعليِ قاينِخع ِ
ِسمِإلسراليلِحيثِأنهاِالسببِااقع .إيم.ِوأ رايمِهعِتحدِممِجيشِأ راإ=ِأيِأنِجيشِأيامِِفُِّّ َوْفَرايِّمَ 

َشْعَياَء: 3" -:(3آية ) َََناةِّ اْلبِّْرَكيةِّ اْلُعْلَييا، اْخُرْج لُِّرالَ »َفَقاَل الِرب  إلِّ ََاةِّ آَحاَز، َوْنَت َوَشآََ َياُشوَب اْبُنَك، إَِّلى َطَرفِّ 
، َِّ ِكةِّ َحْقلِّ اْلَقِصا  "إَِّلى سِّ

المعايدِالماليةِاويشليمِوأيسهلِ ِإشهعياءِلههِليطمئنههِجرجهعشِالبقيهةِيكانهاِِنِعلياالمكانِليطم هبِأحااِلهساِ
باياِمالِيهع ا ِ  ِالسيِيريدِأنِيطمئنههِبدنههِههعِالهسيِيحميههِأيسهلِلههِإشهعياءِس266666ِإسراليلِقدِأخستِ

جنههِسهدحملِأنهاِإسمهِالبقيةِسترجم.ِوكدنِ ِيريدِأنِيقع ِأنهِكماِيحملِإشهعياءِإومعنيَِِشآََ َياُشوبَ جنهِإممِ
ِالبقيةِالمسبييالِوأعيدهمِليهع اِوهساِماِحدثِ عاًلِوعادِااسريِليهع ا.

 
يييْعَلَتْينِّ 4" -(:5-4ت )اآلييييا يييلِّ َذَنَبيييُّْ َهييياَتْينِّ الش  ِْ يييْن َو ْلُبيييَك مِّ ْز َواْهيييَدْو. اَل َتَخيييْف َواَل َيْضيييُ ْف ََ يييْل َليييُ : اِّْحَتيييرِّ َوَُ

َمْلَيا.  يَن َوَوََاَم َواْبنِّ ََ صِّ ، بُِّحُرو ِّ َغَضبِّ ََ َنَتْينِّ ََائَِّلًة:أَلِن َوََاَم َتآَمَرْت َعَلْيَك بَِّشر  َمَع َوْفرَ 5اْلُرَدخ ِّ َمْلَيا   " ايَِّم َواْبنِّ ََ



(اإلصحاح السابع)إشعياء سفر   
 

 
75 

ِأيِأصلِالاجرةِالباقيِبعهدِقطهمِجهسعهانِوتعنهيَِعق هبStubsِِِ و يِأخِرTailsِالترجماتِِ حدإ=ِ يَِِذَنَبُّْ 
َنَتْينِّ الِ العدوِماِهعِإالِ يلِمدخ ِ ِن ْعَلَتْينِّ اْلُرَدخ ِّ هكساِ يِنوهرِِا.ِهمهماِيصيالِمليِأيامِو قاِمليِإسراليلِالش 

 نبههيالِلاههعلتيالِمههدخنتيالِلمههالِويههرِماههتعلتيالِ ههاهللِوحههدهِهههعِالقههاديِأنِيحههرقنِودخههانِهههسيالِالملمههيالِإشههايةِ ِ
ِلغزبهماِوتعالنهماِالحرلِعليِيهع ا.

 
َها َملًِّكيا، اْبي6" -(:7-6اآليات ) ُِّ يَنا، َوُنَرل ِّيُك فِّيُّ َوَسي ُضيَها َوَنْسيَتْفتُِّحَها أَلْنُفسِّ َن َطْبئِّييَل. َنْصيَعُد َعَليى َيُهيوَذا َوُنَقو ِّ

: اَل َتُقوُم! اَل َتُكوُن!7  " هَكَذا َيُقوُل الِسي ُِّد الِرب 
ِمهيِجهداًلِمنهه.ِولمهالِ ِلهالِيسهماياوتملييِههساِااِنقتلِأحااسمِسريانينِوكاناِالم امرةِأنِيتمِإ=ِِاْبَن َطْبئِّيلَ 

ِ.ِاَل َتُكونُ  اَل َتُقومُ جهساِلمرسيِداودِ=ِ
 

يُر َوْفيَرايُِّم َحِتيى اَل أَلِن ََوْ 8" -:(8آية ) يت ِّيَن َسيَنًة َيْنَكسِّ يُن. َوفُِّّ ُمِدةِّ َخْريٍس َوسِّ صِّ َمْشَق ََ َمْشَق، َوََْوَس دِّ َس َوََاَم دِّ
 " َيُكوَن َشْعًبا.

الررحلة ِ.ِِِعليِمراحل=ِهسهِالمدةِتايرِللخرالِالنهاليِلمملمةِإسراليلِيإ رايم ِ خراجهاِتمَِسَنًة  65فُِّّ ُمِدةِّ 
الررحلية  عليِيدِتغلثِ السرِمليِأشعيِو ليِ يِأواخرِأيامِع ياِحيثِقامِبسبيِجه ءِمهالِإسهراليل.ِ=ِلُّاألو 

الررحلة  عليِيدِشلمنآصرِمليِأشعيِحيثِقامِبالسبيِالمبيرِإلسراليلِأيامِهعشمِجالِإيلةِمليِإسراليل.ِالثانية
وأسهكنهمِمهدنِِوسيفروايمِوعيوا وحرياةبابيل وكيوش حدونِملهيِأشهعيِالهسيِأتهيِبقهعمِمهالِ=ِعلهيِيهدِأسهِرِالثالثة

 ِوبهسليِقزهيِعلهيِاامهةِوأصهباِمهالِالمسهتحيلِأنِتصهير11ِِ:24ِمهل2ِِيِبنُّ إسيرائيلالسامرةِععحًاِعالِ
ِشعياء.إسنةِمالِنبعة05ِِشعبًاِوهساِحدثِبعدِ

َمْشقَ  ليمِأيِلهالِحسهالِأويشه=ِمهماِحاو ِأنِيتسهمِملهيِأيامِ مكانههِسهيولِدماهقِولهالِيتسهمِعلهيََِِْوَس َوََاَم دِّ
 نِومهال1ِن0ِِوالرأسِتخرجِمنهِالخطبِوالتفميرنِ الخطبِالخايجهةِمهالِدماهقِوالمهسكعيةِ همِياآليهاتِيستعمرها.

يقعدِهسهِالمخططاتِيأسِدماقِأ ِيصيال.ِوكانِمخططهِأنِيستعيالِبملهيِإسهراليل.ِولمهالِمهاِكهانِيونههِقهعةِ
سهنة.05ِِولالِيكعنِهناوِإسراليلِ مِظهر ِِستساندهِ مِتنفيسِمخططهِلإلستيالءِعلمِيهع انِستنتهمِوتختفم

والعجيبِهناِأنهِحهيالِيهسكرِيصهيالِيهسكرِخهرالِإسهراليلِولهمِيهسكرِخهرالِآيام؟!ِوالسهببِأنِههساِياهيرِانِمهالِ
يخطبِللارِحدِالمنيسةنِسينتهمِهعِوماِكانِيونهِقعةِأوِآلهةِيسهتخدمهاِحهدِالمنيسهةنِحقهاِ"كهلِآلهةِصهعيتِ

ِِِِ .54ِِ:11حدوِالِتنجا"ِيإر
 

ُنوا َفاَل َتْأَمُنوا9" -:(9آية ) َمْلَيا. إِّْن َلْم ُتْؤمِّ َرةِّ اْبُن ََ َرُة، َوََْوُس الِسامِّ  "«.َوََْوُس َوْفَرايَِّم الِسامِّ
ُنوا َفاَل َتْأَمُنوا  ِأ 1ِِ:11ِقع ِ ِإليمياءِ"الِترتاشِمالِوجعههمِلئالِأييعهيِأمهامهم"ِيإيِهسهِتابه=ِِإِّْن َلْم ُتْؤمِّ

سههدحمييِوتنِآمنههاِجههمِسههد علِ.ِوعههدمِاإليمههانِهههعِشههرِانهههِتاههكييِ ههمِوعههدِ ِنِوهههساِيجعههلِ ِآمههالِأننههمِ
سالمِقا ِإلههيِلألشهراي"ِ دحهااِلهمِيه مالِجهلِكهانِينوهرِلألمهعيِالحاحهرةِِ"الِيتخلمِعناِنِلسليِهسهِتابهِأيزا
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نِيراهمهاِشهعلتيالِمهدخنتيالِههعِ قبِوتليِالخطرِالقهادمِمهالِيصهيالِو قهاِ مهانِيراهمهاِوحهعرِمخيفهةنِأمهاِ ِ مها
َوََْوُس َوْفيَرايَِّم ِم ممِأنِيطفئهما.ِلسليِلجدِأحااِ يِعدمِإيمانهِلملهيِأشهعيِوبهدونِإيمهانِالِيعجهدِسهالمِحقيقهي.

َمْلَيا َرةِّ اْبُن ََ َرُة، َوََْوُس الِسامِّ  ِأنِإ هرايمِستنمسهرِنِ يصهيرِالمعنهمِههعِالتدكيهدِعلهم8ِ=ِقها ِ ِ همِآيهةِي الِسامِّ
ِنهايةِإ رايمِوملمهاِإجالِيملياِ.

أطلقِ ِعلمِملعوِأيامِوتسراليلِأنهماِمجردِ نبيال.ِوعهالِأيامِوتسهراليلِأنهمهاِشهعلتيالِمهدخنتيالِأ ِِ-ملحوظة:
.ِ هماِيأسمِمملمتيالِ مِنورِأحااِيرعبانهِبقعةِجيعرِجلديهما.ِأماَِوسِقريباِماِستخمدان.ِومِيقع ِعنهماِهنا

اِسهع ِ نبهيالِلهدولتيالِستسهقطانِسهريعا.ِوأيامِوتسهراليلِاآلنِهمهاِكاهعلتيالِمهاِاالتهاِتهدخنانِ مِنورِ ِ هماِليسه
وترعبههانِأحههاانِ  ِيطمئنهههِأنهمههاِسههريعاِمههاِينطفههآِتمامهها.ِولنتدمههلِ مههمِمههالِأعههداءِللمنيسههةِحعلنههاِنوههنهمِأقعيههاءِ

نِجليههاطِالجبههايِأمههامِحجههرةِ ههمِويؤوسِ  ِيطمهئالِالمنيسههةِويقههع ِلهههاِجههلِهههمِدخههانِوأ نههالِلهيسِإال.ِمهها اِكهها
ِمقالشِداود.ِِِ

 
ََائِّاًل:11" -:(11آية )  " ُثِم َعاَد الِرب  َفَكِلَم آَحاَز 

ِكلمِالرلِأحااِبفمِإشعياء.
 

ف ِّْعيُ  إَِّليى َفيْوق »11" -:(11آية ) يْق َطَلَبيَك َوْو ََ يَك. َعر ِّ يَن اليِرب ِّ إِّلهِّ َك آَيًة مِّ ريهدِأنِيقهع ِكهدنِ ِي "«.ُاْطُلْب لَِّنْفسِّ
طلبِآيةِ  ِلمِيح نِ هناوِ رقِِقدِجدععِنكانِِوِأناِإلهيِ.ِمنياحااِلما اِتطلبِمالِمليِأشعيِوالِتطلبِ

ولمالِأحااِكانِقدِوحمِوقتهِ يِِواإلطمئنان.ِوطلبِاآليةِل يادةِاإليمانِنعدمِاإليمانِجيالِطلبِاآليةِ يِحالة
ِنةِمالِ ِوالِحتيِآية.ِأشعيِولمِيثقِباهللنِلسليِقريِأنِالِيطلبِمعِع

ْق َطَلَبكَ  ِ=ِأطلبِماِتريدِمهماِكانِصعبا.َِعر ِّ
 

ر ُِّب الِربِ »َفَقاَل آَحاُز: 12" -:(12آية ) َِ  "«.اَل َوْطُلُب َواَل ُو
هعِجعالِيد ِعليِعدمِالثقةِباهللِتحاِصهعيةِمهسبهة.ِ ههعِقهدِإتخهسِقهرايًاِبهاللجعءِاشهعيِولهيسِههساِقداسهةِمنههِ

ِدِأنِيجرلِالرل.بدنهِالِيري
 

ييُّ »َفَقيياَل: 13" -:(13آييية ) ُروا إِّلهِّ ُروا الِنيياَس َحِتييى ُتْضييجِّ لِّيييٌل َعَلييْيُكْم َوْن ُتْضييجِّ اْسييَرُعوا َيييا َبْيييَت َداُوَد! َهييْل ُهييَو ََ
 "َوْيًضا 

ِتعبيخِإشعياءِاحااِهناِياجمِلر ضِاالستعانةِباهلل.
 

يُكُم الِسي ُِّد 14" -:(14آية ) ُِّ ِراُنوئِّيلَ »َنْفُسُ  آَيًة: َها اْلَعْذََاُء َتْحَبُل َوَتلُِّد اْبًنا َوَتْدُعو اْسَرُ  َولكِّْن ُيْع  "«.عِّ
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 ِيكعنِالمعنيِأنِهناوِعهسياءِسهتت وجِيوقهدِتمهعنِاوجهةِالنبهيِوأشهايِإليههاِبقعلهه10ِن15ِبزمِهسهِاآليةِممِي
سههنعاتِهههع3ِِمههيالِ قههاِويصههيال.ِوسههالِسههنعاتِيمههعتِالمل3ِجنههاِوقبههلِِأنِيبلههغِالصههبيِسههالِإعههسياء ِوأنهههاِسههتلدِ

ييُكُم الِسيي ُِّد َنْفُسيُ  آَييةً السالِالتيِيمي ِ يههاِالصهبيِجهيالِالخيهرِوالاهر.ِولمهالِصهيغةِالمهالمِ ُِّ تهد ِعلهيِحادوهةُِِيْع
أعومِمالِالمسكعية.ِهسهِاآليةِإشايةِواححةِلميالدِالسهيدِالمسهياِمهالِالعهسياء.ِلهسليِقيهلِأنِالسهيدِيعطهيكمِنفسههِ

شيئًاِعجيبًانِوكهانِعجيبهًاِِأنِيتجسهدِ .ِوالمسهياِهنهاِمنسهعلِلعهسياءِولهيسِلرجهلِانههِلهيسِمهالِِآيةنِوآيةِأي
نفسِماِقالهِ ِللحيةِ"أحمِعهداوةِجينهيِوبهيالِِوهساِمنسعبيالِإليِيجا .ايشِيجلنِعكسِكلِالمعلعديالِنجدهمِ

ولهيسِآيهةِِنِالسهيدِيعطهيِنفسههِآيهةِنريِأنِهناِ ِ.3ِِ:15المرأةِهعِيسحقِيأسي"ِ نسبِالمسياِهناِللمرأةِيتي
مالِالسماءِأوِاايضِجلِهعِنفسهِيصيرِآيهةنِيهدتيِويتجسهدِالِلهيخلصِمهالِأشهعيِجهلِمهالِِالاهيطانِوالخطيهة.ِ

ِراُنوئِّيلَ   همِاإلصهحا ِالسهاجقِيأينهاِيههعهِعلهمِعرشههِنِوهنهاِِ.=ِ ِمعناِ هعِسيعجدِ يِوسطناِحينمهاِيتجسهدِعِّ
ِلمِاايضِ.نجدهِمعلعداِمالِعسياءِمعناِع

ِكلماتِتعبرِعالِالنساء.3ِ=ِتعجدِ يِالعبريةَِِعْذََاءُ 
ِجتعليةِ=ِأيِعسياءِويرِمخطعبة. -1
 إيساِ=ِأيِسيدةِمت وجة. -2
 ألماِ=ِعسياءِصغيرةِقدِتمعنِمخطعبة. -3

والهِألماِالمخطعبةِلهعِأقهامِمعههاِخطيبههاِِوهيِتتطاجقِممِوحمِالعسياء.ِولراوالملمةِالتيِإستخدمهاِإشعياءِهيِ
قههةِجسههديةِنِيعتبههرِهههساِوحههمِويههرِمقبههع ِإجتماعيههاِولمنهههاِالِتحسههبِاانيههةِ تههرجمِ.ِوكههانِهههساِالعحههمِهههعِعال

ِوحمِالعسياءِممِيعسفِيجلهاِ.ِوكانِهساِالعحمِحمايةِلهاِ.
 

ََْبيَل َوْن َيْعيرَِّف 16ُزْبيًدا َوَعَسياًل َيْأُكيُل َمَتيى َعيَرَف َوْن َييْرُفَض الِشيِر َوَيْخَتياََ اْلَخْييَر. 15" -(:16-15اآليات ) ِنيُ   أَل
ْن َملَِّكْيَها ُض اِلتُِّّ َوْنَت َخاٍش مِّ  "«.الِصبُِّّ  َوْن َيْرُفَض الِشِر َوَيْخَتاََ اْلَخْيَر، ُتْخَلى اأَلَْ

=ِال بههدِخالصههةِالطعههامِالحيههعانيِوالعسههلِهههعِخالصههةِالطعههامِالنبههاتي.إ ًاِهههعِياههايكناِكههلُِِزْبييًدا َوَعَسيياًل َيْأُكييلُ 
 السهرِقتهلِيصهيالِِ تغلهثنِسهنعات3ِِناِ هعِسيكعنِلهِناسعتِحقيقهيِمثلنها.ِوقهدِمهاتِالملمهيالِ عهاًلِقبهلِطعام

ِوأخسِدماقِوهعشمِجالِإيلةِ تالِعليِ قاِوقتلهِبعدِهسهِالنبعةِجثالثِسنعاتِتماما.
 

اًمييا َلييْم َتييْأتِّ ُمْنييُذ َيييْومِّ اْعتِّييزَالِّ َوْفييَرايَِّم َعييْن َيْجلِّييُب الييِرب  َعَلْيييَك َوَعَلييى َشييْعبَِّك َوَعَلييى َبْيييتِّ َوبِّيييَك، َويِ 17" -:(17آييية )
. وََ  " َيُهوَذا، َوْي َملَِّك َوش 

يتملمِ ِهناِعالِالمخاو ِالحقيقيةِوهيِمالِأشعيِوليسِالمخاو ِالعهميةِمهالِيصهيالِو قها.ِوكهانِملهيِأشهعيِ
ََ يةِلمليِباجلِبااكثرِوسميِيةِولمالِأتيِمليِباجلِليخرلِخرابًاِتاما.ِلسليِ غالبًاِتايرِهسهِاآلاجد و ِ:َملَِّك َوش 

ِمدينة.40ِانِأشعيِجدأتِالتخريبِأيامِح قياِإ ِأحرقاِ  1
 أنِمليِباجلِإمتليِأشعيِ صايِملمًاِاشعيِأيزًا.  2
 كاناِباجلِويرِمعرو ةِ يِ ليِالعقاِكدولةِعوميِجلِمملمةِتحاِحكمِمليِأشعي.  3
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ْصيَر، َولِّلِنْحيلِّ اِليذِّي فِّيُّ َوَيُكوُن فُِّّ ذلِّيَك اْلَييوْ 18" -:(18آية ) ََْصيى ُتيَرعِّ مِّ مِّ َوِن اليِرِب َيْصيفُِّر لِّليذ َبابِّ اِليذِّي فِّيُّ َو

، وََ ضِّ َوش   "َوَْ
ضِّ =ِأيِللجيعرِالمصريةِيلمثرةِالهسبالِ هيِمصهرِأوِلمثهرةِعهددِجيهعرِمصهر َِِيْصفُِّر لِّلذ َبابِّ  َولِّلِنْحيلِّ فِّيُّ َوَْ

 ََ و أشعيِوالمقصعدِأنِهسهِالجيعرنِجيعرِمصرِوأشهعيِستاهايوِِلِ يحلمثرةِالنيبماِ=ِأيِجيعرِأشعيَِِوش 
ِ يِخرالِيهع اِولمالِلنالحع:

ِهسهِالجيعرِالزخمةِ يِنورِ ِماِهيِإالِ بالِونحلِ  ِقاديِأنِيسحقهمِتمامًا.  1
 لي دلِشعبه.ِنِيصفرِوهعِأيسلهاِ=ِيحركهاهسهِالجيعرِ يِيدِ ِهعِالسيِ  2
 الِأيادتِيهع اِأنِتتحالفِمعهم.الخرالِسيدتيِمم  3
مصرِلمِتعاونِأشعيِحهدِيههع اِولمهالِصهراشِجياهاِمصهرِوأشهعيِكهانِوالبهًاِعلهيِأيضِيههع انِ يههع اِ  4

وقدِيكعنِالمقصعدِأنِمصرِستعطمِوععداِلمليِيهع اِيوكانِهساِههعِصهدقياِِحجريِيحم.كاناِجيالِ
تراجعاِمصرِ مِوععدهاِنِ خرباِباجلِالملي ِبدنهاِستحميهِمالِباجلنِِ تحد ِصدقياِمليِباجلِنِومِ

 يهع ا.
 

، 19" -(:25-19اآليات ) ، َوفُِّّ ُكل ِّ َغابِّ الِشيْوكِّ ُخوَِّ َيةِّ اْلَخرَِّبةِّ َوفُِّّ ُشُقوقِّ الص  يُعَها فُِّّ اأَلْودِّ رِّ َِ ل   َفَتْأتُِّّ َوَتحِّ
 .ُّ ، اليِرْوَس َوَشيْعَر فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َيْحلُِّق الِسي ُِّد بُِّروَسيى ُمْسي21َوفُِّّ ُكل ِّ اْلَرَراعِّ يوََ ، بَِّرلِّيكِّ َوش  َرٍة فِّيُّ َعْبيرِّ الِنْهيرِّ َِ َتْأ

، َوَتْنزُِّع الل ِّْحَيَة َوْيًضا.  َلْينِّ ِْ ، 21الر ِّ ْجَلَة َبَقيٍر َوَشياَتْينِّ ْنَساَن ُيَرب ُِّّ عِّ يْن 22َوَيُكوُن فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن اإلِّ َوَيُكيوُن َوِنيُ  مِّ
َها اللِ  ضِّ َيْأُكيُل ُزْبيًدا َوَعَسياًل. َكْثَرةِّ ُصْنعِّ َوَيُكيوُن فِّيُّ ذلِّيَك اْلَييْومِّ َوِن ُكيِل 23َبَن َيْأُكُل ُزْبًدا، َفإِِّن ُكِل َمْن ُوْبقِّيَُّ فِّيُّ اأَلَْ

 . َن اْلفِِّضةِّ، َيُكوُن لِّلِشْوكِّ َواْلَحَسكِّ ْفَنٍة بَِّأْلٍف مِّ َِ ٍع َكاَن فِّي ِّ َوْلُف  َهامِّ َواْلَقْوسِّ 24َمْوضِّ ُييْؤَتى إَِّليى ُهَنياَك، أَلِن  بِّالس ِّ
ضِّ َتُكوُن َشْوًكا َوَحَسًكا.  ، 25ُكِل اأَلَْ َن الِشْوكِّ َواْلَحَسكِّ ، اَل ُيْؤَتى إَِّلْيَها َخْوًفا مِّ ْعَولِّ َبالِّ اِلتُِّّ ُتْنَقُب بِّاْلرِّ يُع اْلجِّ رِّ َِ َو
 " َفَتُكوُن لَِّسْرحِّ اْلَبَقرِّ َولَِّدْوسِّ اْلَغَنمِّ.

الخههرالِ ههيِالههبالد.ِلعوههمِمههاِيجههريِمههالِِإظهههاياًِِموهههيِالحلههقِبمعسههأخههريِِلِالههبالدِبكنايههةهنههاِياههيرِإلههيِخههرا
هنههاِِولمننههاِ 10ِ:8مههل2ِِيِليزههرلِأعههداءهِأيامِوتسههراليلِالمعسهمِالمسههتدجرةِتاههيرِالسههتئجايِأحههااِلملههيِأشههعي

مةِالمسلةِ ااسهريِإل ال ِأحاا.ِونالحعِأنِحلقِاللحيةِهعِعالِنريِأنِالرلِاستعملِتليِاآللةِأيِمليِأشعي
خهعةِمعهًا....ِالنهاا ِعلهيِ=ِقاينِممِالم مهعيِ"ِمهاِأحلهيِأنِيجتمهمِاإلَِشْعرَ ال ْحلِّقُ كانعاِمل ميالِجسليِالِإياديا.ِ

اللحية"ِ الاعرِههعِالاهعبِالملتصهقِبهاهللِوحينمهاِتزهايقِ ِمهالِههساِالاهعبِيأيِالاهعر ِأمهرِبحلقههِليهتخلصِ
الفهراتِيإشهايةِلملههيِأشهعي .ِولقهدِحههدثِههساِ عهاًلِ ملهعوِأشههعيِحطمهعاِوأاالهعاِدولههةِ=ِأيِنههرَِِعْبيرِّ الِنْهييرِّ منهه.ِ

ِمدينةِمالِيهع ا.ِوبعدِ ليِأتيِمليِباجلِليخرلِيهع اِتماما.40ِأسباط ِوأحرقعا16ِِإسراليلِي
ْجَلَة َوَشاَتْينِّ  ْنَساَن ُيَرب ُِّّ عِّ تايرِاآليةِانِالرجا ِِ=ِعالمةِللفقرِأنِالغنيِلالِيكعنِعندهِأكثرِمالِ لي.ِوقدِاإلِّ

يالفالحهههيال ِهجهههرواِاايضِبسهههببِالحهههرولِوالسهههبينِ تحعلهههاِلمراعهههيِللحيعانهههاتِولمهههالِجهههالِمحصهههعالتِاياعيهههةِ
يَن اْلفِِّضيةِّ  طبيعيةنِالحاصالتِالمعتادةِويرِمعجعدة.ِوههساِمعنهي ْفَنيٍة بِّيَأْلٍف مِّ َِ  هالمرمِالمبيهرِالجيهدِتحهع َِِوْليُف 
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 هالِتعجهدِأيهديِعاملهةِل ياعهةِالمهرومِيوالاهعوِوالحسهيِنتيجهةِللخطيهة .ِومهالِِاْلَحَسيكِّ لِّلِشْوكِّ وَ انِيصباِمكانًاِ
.ِههساِإشهايةِإلهيِخهرالِالهبالدِوقلهةِسهكانهاِمهالُِزْبيًدا َوَعَسيالً عدمِوجعدِمحصعالتِلهالِيعجهدِسهعيِنتهاجِالمراعهي.ِ

َهامِّ َواْلَقْوسِّ ُيْؤَتى إَِّلى ُهَناكَ كثرةِالحرولِوالسبايا.ِ ادادتِبسببِقلهةِالسهكانِإمالِكثرةِالعحعرِالتيِ=ِأيِِبِّالس ِّ
ِ .25:11مل2ِالِي تيِإليِهناوِإالِبالسهامِوالقعس.ِوهساِماِحدثِ عاًلِِي

 مِهساِاإلصحا ِيأيناِعنادِأحااِوالخرالِالس ِحدثِنِوهساِنفسِماِحدثِمالِاليهعدِإ ِي زهعاِالمسهياِ"الهس ِ
وينقيهمِ يخلصعاِوهمِي زعاِوالنتيجةِخراجهمِ.ِهساِنفسِمهاِجاءِإلمِخاصتهِوخاصتهِلمِتقبله"ِِنِجاءِليحميهمِ

قالهِالسيدِالمسهياِ"كهمِمهرةِأيدتِأنِأجمهمِأوالدوِكمهاِتجمهمِالدجاجهةِ راخههاِتحهاِجناحيههاِولهمِتريهدواِ..ِههع اِ
ِِلسليِتنبدِالنبيِبالخرالِلمالِير ضِ .ِ 23ِِ:38ِجيتممِيتروِلممِخرابا"ِيما
ِِمألِالهيكلِ.ِ ِيريدِأنِيحميهمِوهمِير زعنِ.وجناحمِالدجاجةِ=ِأ يالهِت
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن

ِ
لر زههمِِ ِكلهاِمععوةِواحهدةِعهالِخهرالِإسهراليلِوالزهيقِعلهيِيههع اِمهالِأشهعي12هساِاإلصحا ِوحتمِصِي

وعههعدِلاههعبِ ِوسههبِالخههرالِو يهههاِإشههايةِايههامِِحههتفعِبعالقتهههِمههمِ ِ لهههِعهه اءِوهنههاوإأمههاِمههالِِنحمايههةِ ِ
ِالمسيا.

وظرو ِهساِاإلصحا ِههيِنفهسِظهرو ِاإلصهحا ِالسهاجق.ِمه امرةِيصهيالِو قهاِحهدِيههع ا.ِوتهعبيخِ ِأحهااِ
لتركهِإياهِولجعلهِلمليِأشعي.ِو كهرِالمصهالبِاآلتيهةِعلهيِالهسيالِيطلبهعنِويهرِ ِوالتهديهدِبخهرالِمملمهةِأحهااِ

ِوحثهمِعليِاإلتما ِعليِ .عا ِكثيرةِللاعبِلتنايطهمِباإلحا ةِاق
و مِهسهِاإلصحاحاتِتختلبِأياتِالععيدِلاعبِ ِبسببِخطاياهمنِممِأياتِوععدِ ِبالخالصِعلمِيدِ
مخلصِيدتمِلخالصهم.ِومالِهناِنفهمِأنِحرباتِ ِحدِشعبهِإنماِهمِعالِحبِوتدديب.ِ ِيستخدمِ

أوِويرهما ِكم دلِولمالِياِويلِمالِتمتدِيدهِعلمِشعبِ .ِ نر ِنهايةِمرعبةِلهساِالايطانِيأشعيِأوِباجلِ
العدوِيباجلِأوِأشعيِأوِالايطان .ِونالحعِأنِالايطانِ مِكراهيتهِألحقِاا  ِالاديدِباعبِ ِعالِحقدِ

ع ِهلل:ِهاِأناِأنتقمِوكدنهِيتصعيِأنهِيقِ-وكراهيةِهللِنفسه.ِجلِكانِ مِداخلِالايطانِكبرياءِوورويِحدِ ِ
مالِأوالدوِوأدمرهمِوليسِمالِوسيلةِلتنقسهمِمالِيد نِانهمِبحسبِكالميِمحكعمِعليهمِبالمعتِوأناِياِيلِ

ِالِتستطيمِتغييرِحكمي.ِ
ِِ

: 1" -:(1) آية َك َلْوًحا َكبِّيًرا، َواْكُتْب َعَلْي ِّ بَِّقَلمِّ إِّْنَساٍن: لَِّرَهيْ »َوََاَل لُِّّ الِرب   " َر َشاَلَل َحاَش َبَز.ُخْذ لَِّنْفسِّ
=ِلمهيِيهراهِالجميهمنِهه الءِالهسيالِ قهدواِالسهممنِليكهعنِشهاهدًاِأنِالنبهيِسهبقِوقها ِههساِالمهالمِقبهلِأنَِِلْوًحا َكبِّيًرا
ِأيِباللغةِالتيِيفهمهاِكلِإنسانِ  ِكلمناِجلسانناِوكلمناِ يِإجنهِإجالِاإلنسان.ِبَِّقَلمِّ إِّْنَسانٍ يحدث.ِ

ِ.سمِنبعءةِمختصرة=ِالمعنيِيعجلِالغنيمةِويسرشِالنهب.ِواإلَحاَش َبزَ  َمَهْيَر َشاَللَ 
 

ِيا ْبَن َيْبَرْخَيا2" -:(2) آية َن، َوزَكرِّ ِيا اْلَكاهِّ : ُووَِّ يَنْينِّ َدْينِّ َومِّ ُّ َشاهِّ َد لَِّنْفسِّ  "«.َوَوْن ُوْشهِّ
ييُّ  َد لَِّنْفسِّ نِوقههدِيكعنههاِقههدِختمههاِعليههه.ِوهههسهِ=ِعلههيِإشههعياءِأنِيزههمِاللههع ِ ههيِالهيكههلِوياهههدِعليهههِكاهنههاُوْشييهِّ

ِشهادةِبدنهِقا ِماِقالهِقبلِأنِيحدث.
 

: 3" -(:4-3اآليات ) َتَرْبُت إَِّلى الِنبِِّيةِّ َفَحبَِّلْت َوَوَلَدتِّ اْبًنا. َفَقاَل لُِّّ الِرب  َْ اْدُع اْسَرُ  َمَهْيَر َشاَلَل َحياَش َبيَز. »َفا
ََْبَل َوْن َيْعرَِّف الِصبُِّّ  4 ََ أَلِنُ   و َُِداَم َملِّكِّ َوش  َرةِّ  َمْشَق َوَغنِّيَرُة الِسامِّ  "«.َوْن َيْدُعَو: َيا َوبُِّّ َوَيا ُوم ُِّّ، ُتْحَرُل َثْرَوُة دِّ

ِِلينقسِأويشليم.=ِهيِاوجةِالنبيِإشعياء.ِوالمعنيِأنِأشعيِسع ِينهبِكالِمالِإسراليلِوأيامِِالِنبِِّيةِّ 
ِحعاليِسنة.ِوقدِ علِتغلثِ السرِ ليِ عاًل.ِبعد=ِأيِ ..الصبى ون  ََْبَل َوْن َيْعرِّفَ 
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ََييائِّاًل: 5" -(:7-5اآليييات ) َيييَة بُِّسييُكوٍت، »6ُثييِم َعيياَد الييِرب  ُيَكل ُِّرنِّييُّ َوْيًضييا  َِّ يييُلوَ  اْلَجا َييياَ  شِّ َذَل مِّ أَلِن هييَذا الِشييْعَب ََ

َمْلَيا.  يَن َواْبنِّ ََ ، لِّذلَِّك ُهَوَذا الِسي ُِّد ُيْص 7َوُسِر بَِّرصِّ يوََ َوُكيِل َمْجيدِّ ِّ ِييَة َواْلَكثِّييَرَة، َملِّيَك َوش  َيياَ  الِنْهيرِّ اْلَقوِّ ْم مِّ ُد َعَلْيهِّ عِّ
ُُوطِّ ِّ، يعِّ ُش رِّ َِ ي ِّ َوَيْجرِّي َفْوَق  يعِّ َمَجاَِّ رِّ َِ  "َفَيْصَعُد َفْوَق 

َييَة بُِّسيُكوتٍ  َِّ ييُلوَ  اْلَجا َيياَ  شِّ َذَل مِّ دِأنِطمهدنِالهرلِشهعبهِبخالصههمِمهالِبعهSoftlyِ=ِسهكعتِِأَلِن هَذا الِشيْعَب ََ
أحااِي ضِحمايةِ ِوأصرِعلمِالتحهالفِمهمِأشهعيِلتحميههِيتعبعا.ِأعدالهمِهاِهعِيلفاِنورهمِلخطاياهمِلميِ

يُلو َ  وِنِ  ِينبهِأنِ مِهساِخراجهمِحتمِيرجععاِعالِهساِالطريقِ. جركةِمياهِ يِأويشليمِتنسالِمنههاِالميهاهِِشِّ
المدينة.ِوالمعنيِأنِالاهعبِاحتقهرواِههسهِالبركهةِواحتقهرواِمهدينتهمِوالبركهاتِالتهيِأعطاههاِِ يِهدوءِوتعتمدِعليها

ياميهههيالِعلهههيِأنههههايهمِ ِلههههم.ِوحسهههدواِااشهههعييعنِعلهههيِميهههاههمِالمثيهههرةِونههههرهمِالعاسهههمِالمتهههد قِيأوِحسهههدواِاا
والمعنمِأنهمِالمعادية.ِمالِقعةِالجيعرِحتقرواِعملِ ِالهادئِوأعجبعاِأوِخا عاِوانبهرواِإالعاسعة ِوالمعنيِأنهمِ

 نِلمهنهمِميا  شييلو لعِكانعاِقدِإختايواِاإلتما ِعلمِ ِلمانِ ِقدِأبعدِعنهمِشرِأيامِوتسراليلِبطريقةِهادلةِي
ِ .ميا  النهر القوية زلعاِأنِيلجدواِلقعةِأشعيِي

يفهعقِكهلِِيمهألِالقلهبِسهالمًاِهادلهًاِلسيهساًِِالسيِويوحيًاِ هساِيايرِلمالِير ضِيو ِ ِالعديمِالهادئِيمياهِشيلعه 
عقلنِظانًاِأنههِ هيِإيحهاءِشههعاتهِالجامحهةِسهيجدِ رحهًاِوسهالمانِمثهلِهه الءِيصهعدِعلهيهمِيو ِالعهالمِالصهاخبِ

ِجالِالزا نِ ه الءِياتهعنِاللسةِالما بةِوالحريةِالما بة.الهالجِويخربهمنِوهساِماِحدثِممِشماعنِواإل
ييينَ  ِيييةَ و =ِاإلعجههالِبقعتهههِوأووانهههِوخطايههاه.ِ َوُسييِر بَِّرصِّ َييياَ  الِنْهييرِّ اْلَقوِّ المقصههعدِبهههِنهههرِالفههراتِإشههايةِلجههيشِِمِّ

أشهههعي.ِوأشهههعيِسهههينقسهمِ عهههاًلِولمنههههِسيسهههتديرِعلهههيهمِويخهههربهمنِسهههيند قِعلهههيهمِكنههههرِالفهههراتِالهههسيِأعجبهههعاِبههههِ
ِشتهعهنِوهساِماِحدثِأيامِسنحاييبِالسيِحاصرِأويشليم.تِو

شههيلعهِهههيِمكههانِعبههادةِالههرلِوتقههديمِالههسبالاِمنهسِالقههديم.ِ قههدِصههعدِإليهههاِألقانههةِوحنههةِأجههعاِصههمعليل.ِِونالحهعِأن
ييُلو َ   ِإ ًاِهيِمكانِاجتماشِ ِممِشهعبه.ِومعنهي1:18و يهاِنصبِياعشِخيمةِاالجتماشِييشِ =ِشهلعامِأوِ شِّ

قيصهرِيميهاهِالنههرِالقعيهة .ِوشهيلعهِبمياهههِختهايواِتسلعامِأيِالمرسلِوهكساِكانِالمسياِالهسيِأيسهلهِ ِ ر لهعهِِو
الهادلههةِياههيرِلقههعةِالههرو ِالعديههمِالهههادئِمصههديِالتقههديسِوينبههعشِالبههرنِوهنههاوِمههالِيقههاومِيو ِ ِالهههادئِويح نهههِ

ةِشيلعهِيالمرسل ِالميهاهِالهادلهةنِهكهساِ المسهياِالهسيِركَِوير لهِباستسالمهِلاهعاتِالعالمِالصاخبِوكماِتحملِجِ 
سهتنايتِعينهاه.ِاوتسهلِ يههِااعمهمِ ِإوهبناِالهرو ِالقهدسِوأيسهلهِلنها.ِلهسليِ اهيلعهِههيِالمكهانِالهسيِِأيسلهِاآلل

تمههالهمِعلههيِأشههعينِلههسليِسههيغرقهمِأشههعيِوهكههساِتوي ههضِالاههعبِلاههيلعهِ يهههِمعنههيِي زهههمِاإلعتمههادِعلههيِ ِِو
ِأ قدتِالاهعةِشماعنِكلِقعته.

 
َك َيييا َوَيْنييَدفُِّق إَِّلييى َيُهييوَذا. يَ 8" -:(8) آييية ييْلَء َعييْرضِّ بِّيياَلدِّ َناَحْييي ِّ مِّ َِ فِّيييُض َوَيْعُبييُر. َيْبُلييُع اْلُعُنييَق. َوَيُكييوُن َبْسييُ  

ِراُنوئِّيلُ   "«.عِّ
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َناَحْييي ِّ  َِ =ِأيِيصههلِحتههمِأويشههليمِولمههالِلههالَِِيْبُلييُع اْلُعُنييقَ و تسههاشِالمكههانِالههسيِتاههغلهِجيعشهههِ=ِإشههايةِإلَِبْسييُ  
يِعنقهههِلمنهههِلههمِيغههرق.ِإ ًاِ هههساِيعطههيِأمههل.ِونالحههعِأنهههمِهههمِطلبههعاِيههدخلهانِيبلههغِالعنههقِكمههالِوصههلِالمههاءِحتهه

ِراُنوئِّييلُ  ِومهاِأسهعأِمهاِيطلهبِاإلنسهان.26ِِ:4ِأشهعيِ  ِأعطهاهمِحسهبِقلهبهمِيمه ِ َك َييا عِّ =ِأيَِِعيْرضِّ بِّياَلدِّ
جنههِههعِجهلِإلهيسِِ 1ِِ:14اليهعدية.ِوهساِالقع ِيعنيِأنِإشعياءِقدِ ههمِأنِالعلهدِالمهسكعيِالهسيِسهتلدهِالعهسياءِي

ههههعِالمسهههياِعمانعليهههل.ِ هههالبالدِههههيِجهههالدِعمانعليهههل.ِ  ِيسهههماِجتدديبنهههاِولمهههالِالِيسهههماِجهالكنهههاِ هههنحالِأيضِ
ِعمانعليلنِنحالِمليِالرل.ِوماداماِحياتناِمستترةِ يِ ِ الِخع ِعلينا.

 
ييُروا، َوَوْصييغُِّّ َيييا9" -(:11-9اآليييات ) ييُعوُب َواْنَكسِّ يُجييوا َوي َهييا الش  ييُروا!  هِّ . اْحَتزُِّمييوا َواْنَكسِّ ضِّ ييُّ اأَلَْ ََاصِّ يييَع َو رِّ َِ

ُروا!  َُُل. َتَكِلُروا َكلَِّرًة َفاَل َتُقوُم، أَلِن هللَا َمَعَنا.11اْحَتزُِّموا َواْنَكسِّ وا َمُشوًََة َفَتْب ِ" َتَشاَوَُ
أنِيهدمرواِشهعبِ .ِوههسهِِيعجهِالنبيِكالمهِإليِالبقيةِالم منةِويطلهبِمهنهمِأنِالِيخها عاِ ااعهداءِلهالِيمكهنهم

اآلياتِتايرِلهجعمِااعداءِالروحييالِعليِالمسياِوعليِمملمتهِأيِالمنيسةِولمالِمهماِقامعاِ سينمسرواِومهمهاِ
ِظهرِللعيانِعكسِ ليِ المنيسةِعروسِالمسياِستبقي.

 
، َوَونْ 11" -(:13-11اآليات ) ِدةِّ اْلَيدِّ ََاَل لُِّّ الِرب  بِّشِّ ِنُ  هَكَذا  ََيائِّاًل: َفإِّ نُِّّ َوْن اَل َوْسُلَك فُِّّ َطرِّييقِّ هيَذا الِشيْعبِّ  َذََ

ِب اْلُجُنيودِّ َفُهيَو 13اَل َتُقوُلوا: فِّْتَنًة لُِّكل ِّ َميا َيُقيوُل َليُ  هيَذا الِشيْعُب فِّْتَنيًة، َواَل َتَخياُفوا َخْوَفيُ  َواَل َتْرَهُبيوا. »12 ُسيوا ََ ََد ِّ
 " َخْوُفُكْم َوُهَو ََْهَبُتُكْم.

 ِيحسيِالنبيِومالِيسمععنهِمالِااتقياءِأنِالِيسلمعاِمسليِالاهعبنِوكهانِكهالمِ ِلههِشهديدًا.ِويبمهاِكهانِِهنا
يِدةِّ هساِ يِ ترةِما ِ يهاِالنبيِلعجهةِنوهرِالملهيِوالاهعبِ هيِالتحهالفِمهمِأشهعي.ِولمهالِالهرلِحهسيهِوشهددهِِ بِّشِّ

 ِبهالرومِمهالِصهععبةِمعقفههِأمهامِالملهيِوأمهامِالاهعب.ِويبمهاِِ=ِأيِبقعةِيدِ ِعليهِأمرهِأنِيقبلِماِيقعلههِاْلَيدِّ 
 تنهةِأيِمه امرة.ِيبهدوِِ=اَل َتُقوُلوا: فِّْتَنةً كانِالنبيِخالفًاِمنهم.ِ  ِهناِيعطيهِد عةِيوحيةِتعيالِحعفِالجسد.ِ

ُسيواأنِالاعبِالمنا قِحسبعاِتعبيخِالنبيِاحااِأنهِم امرةِحدِأحهاا.ِ ِسهمي"ِوالقداسهةإدسِليتقه"قهاينِمهمِِ=ََِد ِّ
سههيكعنِ يهههاِاختبههايِعاههرةِ ِوالحفههعِمههالِخطايههاِاامههمِواسههتنايةِووبههاتِونصههرةِحقيقيههةِعلههيِااعههداءنِوتقديسههناِ

ِسمِ ِيكعنِبدنِنحياِ يِقداسة.إل
 

ًسا َوَحَجَر َصْدَمٍة َوَصْخَرَة َعْثَرٍة لَِّبْيَتُّْ إِّْسَرائِّيَل، َوَفخًّ 14" -:(14) آية َشلِّيَم.َوَيُكوُن َمْقدِّ  " ا َوَشَرًكا لُِّسِكانِّ ُووَُ
ًسا  8:2ِبب1ِ يِيِبطرسالقديسِأقتبسهاِهسهِاآليةِ  يِاآليةِالسابقةِطلبِأنِيتقدسعاِولمالِكيفِ؟َِوَيُكوُن َمْقدِّ

كاناِالقداسهةِ هيِالعههدِالقهديمِ هيِالخيمهةِوالهيكهلِبالهدم.ِوهنهاِنهريِ هيِههسهِاآليهةِنبهعةِعهالِالمسهياِالهسيِيقهدسِ
دِوهههعِسههيكعنِصههخرةِحمايههةِللمهه منيالِوحجههرِااويههة.ِولمههالِسههيكعنِصههخرةِعثههرةِو خههاِللرا زههيالِمههالِكهيكههلِجديهه

ِاليهعد.
ِ

ُُونَ 15" -:(15) آية ُروَن َوَيْعَلُقوَن َفُيْلَق ُُوَن، َفَيْنَكسِّ  "«.َفَيْعُثُر بَِّها َكثِّيُروَن َوَيْسُق
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مههالِتلههيِالسههاعةِيجههمِكثيههرِمههالِمههمِ"ِوقههايِنهههسهِالعثههرةِالتههيِيههتملمِعنهههاِأصههدقِشههاهدِلهههاِسههقعطِاامههةِاليهعديههةِ
ُُونَ .ِِ 0ِِ:00ِييههعِالتالميههس" ييُرونَ وَ  .ِ=ِ ههيِ ههخِإجلههيسَِيْسييُق =ِهههسهَِِوَيْعَلُقييونَ قبههلِالمسههرِالمبريههاء"ِِ"ِ=َِيْنَكسِّ

النفههعسِالرا زههةِيلتقطهههاِالاههيطانِليفترسههها.ِهههمِعلقههعاِبمههاِمعنههاهِلههمِيسههتطيععاِااليتفههاشِإلههيِالسههماوياتِبايمههانهمِ
ِنجسجعاِ يِشباوِالايطانِإ ِهمِعلقعاِ يِشباكهِ لمِيلحقعاِبالمسياِو ليِلمبريالهم.إسياِانهمِبالم
 

يذِّي.16" -:(16) آية يَعَة بَِّتاَلمِّ َهاَدَة. اْختِّمِّ الِشرِّ  " ُصِر الش ِّ
َهاَدةَ  مرةِوهمِتهدميرِ=ِالاهادةِهيِالتيِجدأِجهاِاإلصحا نِالمكتعبةِعليِاللع ِباهدنِسهقعطِدماهقِوالسهاُِصِر الش ِّ

مليِأشعيِلليهعديةِوخالصِالبقيةنِوأنِ ِعمانعليلِمعناِوأنِالمسياِسيدتيِكسرِتقديسِللاعبِوصخرةِعثرةِ
جتالميس ِأيِجتالميسِإشهعياءِِاْختِّمِّ... ُصر   نتهيِاامرِ يهِوالِيجعةِلسليِيقع ِلهإلليهعدِالرا زيال.ِوهساِالمالمِ

بههعةِعههالِتالميههسِالمسههياِ ههيِالعهههدِالجديههدِوتنهههمِسههع ِيكاههفعنِكههلِمههاِكههانِالههسيالِيقبلههعنِهههسهِالاهههادة.ِولمنهههاِن
ِ..ِإختمِأيِالِت يدِشيئًاِعليهاِوالِتنقص.رِ ُص مستعيًاِحيالِيفيِااسدِالخايجِمالِسببِيهع اِكلِالختعمِوقعلهِ

 
َهُ  َعْن َبْيتِّ َيْعُقوَب َوَوْنتَ 17" -:(17) آية ِْ َُبُِّر لِّلِرب ِّ الِساتِّرِّ َو ُرُ .َفَأْص  " ظِّ

َهُ   ِْ =ِبسببِوزبهِولمالِهساِإليِحيالِ اصبر.ِهسهِمثلِ"بصبركمِتقتنعنِأنفسكم"ِوطلبِالصبرِهناِالِساتِّرِّ َو
ِينبغيِمقاجلتهاِبالصبرِوبايمانِأنهاِللتدديبِوللخير.ِآتيةِانِهناوِحيقات

 
ُم الِرب  آ18" -:(18) آية يهِّ َُانِّ يَن َوْع ب ِّ اْلُجُنيودِّ الِسياكِّنِّ هَأَنَذا َواأَلْواَلُد اِلذِّ ْنيدِّ ََ يْن عِّ َياٍت، َوَعَجائِّيَب فِّيُّ إِّْسيَرائِّيَل مِّ

ْهَيْوَن. َبلِّ صِّ َِ  " فُِّّ 
 2ِ:13ِ ِيسهههتعملِالنبهههيِوأوالدهِآيهههاتِ دسهههماءهمِكهههانِلههههاِمعهههانيِوكدنههههاِنبهههعاتِمختصهههرةِوقهههاينِمهههمِيعهههبِ

شهتروِإوأظههرِبههِأنِالمسهياِنِنسهبهِللمسهياِِوِقتبسِهساِالقهع إإشعياءِهناِيم ًاِللمسياِانِالرسع ِِتزاِأن ي
و يِهساِالتفسيرِيصباِأوالدِالمسياِآياتِوعجالبِلر زهمِالارِونورهمِ.ِ يِاللحمِوالدمِممِالطبيعةِالباريةِ

ِنِِجلِسندخلِالسماءِكدعزاءِ مِجسدِالمسياِامعيِسماوية. نِوكدنِالمسياِيقع ِه الءِأوالد ِالسيالِههمِ هم 
ِ.همِأعزاءِجسد ِإشت ِريتهِجدممِووبت همِ م 

ِ.ِوهكساِكانِإشعياءِوأوالدهِوتالميسهِمختلفيالِعالِالاعبِالسيالِحعلهمِ يِإيمانهمِوسهلعكهمِوأ مهايهمِنحهعِالهرل
ِوتالميسِإشعياءِحسبعاِأوالدًاِلهِوهعِ يِهساِيرم ِللمسيا.

 
ََاُلوا َلُكُم: 19" -(:22-19اآليات ) يينَ اْطُلُبوا إَِّليى َوْصيَحابِّ »َوإَِّذا  يقِّيَن َواْلَهامِّسِّ َواَل «. »الِتَوابيعِّ َواْلَعيِرافِّيَن اْلُرَشْقشِّ

لِّ اأَلْحَياءِّ  ِْ ْثيَل هيَذا اْلَقيْولِّ 21« َيْسَأُل َشْعٌب إِّلَهُ   َوُيْسَأُل اْلَرْوَتى أَل يَعةِّ َوإَِّليى الِشيَهاَدةِّ. إِّْن َليْم َيُقوُليوا مِّ إَِّلى الِشيرِّ
يَنَريا َيُجوُعيوَن َوِنُهيْم َيْحَنُقيوَن َوَيُسيب وَن َملَِّكُهيْم َفَيعْ 21َفَلْيَس َلُهْم َفْجٌر!  يَن. َوَيُكيوُن حِّ يائِّعِّ َِ ُبيُروَن فِّيَهيا ُمَضياَيقِّيَن َو

، َوإَِّليييى الِظييياَلم22َِّوإِّلَهُهيييْم َوَيْلَتفُِّتيييوَن إَِّليييى َفيييْوُق.  ييييقِّ َََتييياُم الض ِّ يييِدٌة َوُظْلَريييٌة،  ضِّ َوإَِّذا شِّ ُهيييْم  َوَيْنُظيييُروَن إَِّليييى اأَلَْ
ُُْروُدوَن.  " َم
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هناوِخطدِشالمِ حيالِيحجبِ ِوجههِتولمِالدنياِأمامِالناسِوبداًلِمالِالتعبةِوالصالةِهللِلير مِوزبهِيلجدونِ
للعههرا يالِوالسههحرةِلطلههبِالماههعيةِيهكههساِ عههلِشههاو ِالملههي ِوهنههاِ ههالنبيِيحههسيِأتقيههاءِالاههعبِمههالِأنِيسههمععاِلمههالِ

ِحرة. هبعاِواطلبعاِإليِالسإيقع ِلهمِ
قِّيَن  ععنِأنهمِيقديونِأنِيعاشرواِأيوا ِالمعتمِويعر عاِالمستقبل=ِالسيالِيدِ َِوْصَحابِّ الِتَوابعِّ َواْلَعِرافِّينَ  اْلُرَشْقشِّ

ينَ  =ِمالِيتملمِبصعتِهامسِخا اِوالرِأوِ يِينةِح ينةِكالحمامِوهسهِطريقتهمِ يِالمالمِليتقنعاَِِواْلَهامِّسِّ
لِّ اأَلْحَياءِّ َوُيْسَأُل اْلَروْ دويهم.ِ ِْ ِنإ اِالت متمِجعصيتهِنِ=ِهلِترحعنِبدنِتتركعاِ ِالحيِوأنتمِعبيدهِأحياءَِتى أَل

يَعةِّ َوإَِّلى الِشَهاَدةِّ إِِِ.ِالعساللِالايطانيةوتلجدونِلهسهِ =ِهساِماِيجبِأنِيقعلهِمالِهعِ يِحيقَِِلى الِشرِّ
=ِمالِالِيقع ِإليِالاريعةِوتليِالاهادة.ِمالِالِيلجدِلمالمِ ِِرٌ َفَلْيَس َلُهْم َفجْ  مالمِ ِهعِالسيِيعطيِحياة.ِ

َفَيْعُبُروَن .  ليسِلهِنعيِويبقيِ يِالوالم.ِوعجيبِأنِيكعنِلإلنسانِحياةِ يِكلماتِالمتالِالمقدسِوالِيقرأِه
ائِّعِّينُمَضاَيقِّ ِ=ِيعبرونِ مِالحياةِحيقِوبالِمعيال=ِمالِيلجدِلهسهِالعساللِيعيشِ يِاايضِ يِفِّيَها  َِ  .يَن َو
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ِ
عتمادهمِِإقا ِ يِاإلصحا ِالساجقِأنِمالِيسيرِوياءِالتعابمِيعيشِ يِظالمنِ همِ يِظالمِبسببِهسانِوبسببِ

ِ 2:4كهههع2ِيعلهههيِأشهههعي.ِأمهههاِهنهههاِ هههيِههههساِاإلصهههحا ِ يعطهههيِأمهههلِ هههيِالمسهههياِالهههسيِيحهههع ِالوهههالمِإلهههيِنهههعيِ
اِجهاءِولنالحعِأنهِوعدِبالنعيِوليسِجر مِالزيقةنِوههسهِطريقهةِ ِأنِيعطهيِنهعيًاِوعه اًءِلمهالِههمِ هيِحهيقةِكمه

ِونر ِهناِكيفِيدتمِالنعيِللعالمِالس ِ مِالولمةنِهساِسيكعنِبالمسياِنعيِالعالم.ِ.يالناللثالوةِ تيةِ يِأتعنِ
 

َض َنْفَتالُِّّ، ُيْكرُِّم  َولكِّْن اَل َيُكوُن َظاَلمٌ 1" -:(1آية ) َض َزُبوُلوَن َوَوَْ يٌق. َكَرا َوَهاَن الِزَماُن اأَلَوُل َوَْ لِِّلتُِّّ َعَلْيَها ضِّ
لِّيَل اأُلَممِّ. َِ  ، ُدن ِّ ، َعْبَر اأُلَْ يُر َطرِّيَق اْلَبْحرِّ  " اأَلخِّ

ِالِيتههركهمِ هههمِعميههانِالِهههمِأخطههدواِوتختههايواِطريههقِالوههالمِلمههالِ شههعبه.ِ=ِهههسهِتعنههيِأنِ ِالِيتههروَِِولكِّيينْ 
الِزَماُن دنِاايضِالتيِ يهاِحيقِلالِيكعنِعليهاِظالمِمتمِجاءِالمسيا.ِبِنجدِهناِوعدِويديونِما اِيفعلعنِ.ِ

ير=ِحيثِدخلاِالخطيةِوالمعتِبآدم.ِأماِال مانِالثانيِأوِاأَلَوُل  نِهنهاوَِِجلِّييَل اأُلَميمِّلتدخلِالمرامةِحتهمِِاأَلخِّ
ييَق اْلَبْحيرِّ يِحيهاة.ِومهالِالمهدهشِأنِإشهعياءِيحهددِمكهانِجه ولِشهمسِالبهرِجاءِالمسهياِليعطه ،  ، َطرِّ ُدن ِّ َعْبيَر اأُلَْ

لِّيييَل اأُلَمييمِّ يييَق اْلَبْحييرِّ و=ِوهههيِاامههاكالِالتههيِاجتههدأِالههرلِخدمتهههِ يههها.َِِِ َض =ِالمقصههعدِبهههِبحههرِالجليههل.ِ َطرِّ َوَْ
اِمنسِامالِبعيدِمالِهجماتِاامهمِالمجهاويةِيأيامِوأشهعي ِوكانهاِ=ِكانتاِأكثرِالبالدِالتيِقاسَِزُبوُلوَن َو َنْفَتالُِّّ

أو ِمههالِأشههرقِنههعيِالههرلِعليهههانِ ههيِطبريههةِوكفههرِنههاحعمِوكههعيايالِوهههسهِمههالِقههريِنفتههالي.ِوهههساِمعنههاهِأنِالسههيدِ
قتبسهههاِمعلمنههاِإالمسههياِيحههع ِمههاِهههعِعههايِإلههيِمجههد.ِوهههعِتجلههيِعلههيِجبههلِتههاجعيِ ههيِأيضِابعلههعنِوهههسهِاآليههةِ

ِ .10ِ–4ِِ:14ِمتيِيماِ
لِّيييَل اأُلَمييمِّ =ِكانههاِالناصههرةِوالجليههلِكلهههِعلههيِحههدودِاامههمِ ههاختلطعاِبعههاداتهمِالعونيههةنِ مههانعاِ ههيِحالههةِانحههال َِِِ

يوحههينِوكههسليِسههكالِ ههيِالجليههلِكثيههرِمههالِاامههمِلههسليِاحتقههرِاليهههعدِالجليليههيالِالخههتالطهمِبههااممِوكههانعاِيقعلههعنِ
سهتعدادِأنِيتعامهلِوأنِإ .ِومعنهيِاآليهةِأنِالمسهياِعلهي1ِ:40ِييهعِ"أمالِالناصهرةِيمكهالِأنِيكهعنِشهيءِصهالا"

ختههايِالجهههالءِوالبسههطاءِلههيعلالِلهههمِنفسههه.ِلههسليِإيعلههالِنفسهههِلههيسِ قههبِلليهههعدِوالِلألمههمِجههلِاحقههرِاامههم.ِ ههاهللِ
 كهرِِشهياطيالِكاهاهدةِللقيامهةِجهلِكهاياةِجهها.ِوسهبب1ِ كرتِااناجيلِاايبعةِإسمِمريمِالمجدليهةِالتهيِكهانِجههاِ

المعجههعدِإلههيِأوالدِهللِِوويههرِِ اايبعههةِااناجيههلِلمههريمِالمجدليههةنِأنِهههساِهههعِمعحههعشِاإلنجيههلنِ ِيحههع ِالمهه دِي
ِيكراونِباسمه.

 
ياَللِّ اْلَريْوتِّ َوْشيَرَق 2" -(:3-2اآليات ) ضِّ ظِّ يًريا. اْلَجالُِّسيوَن فِّيُّ َوَْ َالِشْعُب الِسالُِّك فِّيُّ الظ ْلَريةِّ َوْبَصيَر ُنيوًَا َعظِّ

 . ْم ُنوٌَ ُجيوَن 3َعَلْيهِّ يَن َيْبَتهِّ . َكاِليذِّ ْنيَدَما َوْكَثْرَت اأُلِمَة. َعِظْريَت َلَهيا اْلَفيَرَح. َيْفَرُحيوَن َوَماَميَك َكياْلَفَرحِّ فِّيُّ اْلَحَصيادِّ عِّ
ُروَن َغنِّيَرًة.  " َيْقَتسِّ
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ِ منيالِسههي دادِجنعمههةِالههرو ِالقههدس=عههددِالمههْكَثييْرَت اأُلِمييةَ وسههكانِالجليههلِالسههاكنيالِ ههيِالولمههةِيأواِنههعيِالمسههيا.ِ
=ِالفههر ِبالغلبههةِوالنصههرةِوالحصههادِالمثيههر.ِالفههر ِهههعِسههمةِالمنيسههةَِِعِظْرييَت َلَهييا اْلَفييَرحَ ِ.جههدخع ِاامههمِللمنيسههة

ِالمسهيا.=ِأيِالفهر ِ هيِتحصهيلِالخيهراتِالمهسخرةِ هيَِِكياْلَفَرحِّ فِّيُّ اْلَحَصيادِّ المتدلمةِبسببِمسهيحهاِالهسيِ يهها.ِ
ُروَن َغنِّيَرةً ِ ِ.10ِِ:22"أياكمِ تفر ِقلعبكمِييعِدِلناِالفر  المسياِأعا =ِ زاللِونعمِبعدِاالنتصايِعليَِِيْقَتسِّ

ِِنِ رحةِالمنيسةِبدوالدهاِالجدد.ِإجليس
 

ْدَياَن.4 -:(4آية ) رِّ ِّ َكِسْرَتُهِن َكَرا فُِّّ َيْومِّ مِّ يَب ُمَسخ ِّ يَر ثِّْقلِّ ِّ، َوَعَصا َكتِّفِّ ِّ، َوََضِّ  " أَلِن نِّ
ييييَر ثِّْقلِّييي ِّ  =ِههههساِههههعِالسهههببِااو ِلفهههر ِالاهههعبنِوههههعِإبهههادةِالمسهههياِلقهههعةِأعدالههههِوخالصههههمِمهههالِعصهههاتهِِأَلِن نِّ

ييْدَيانَ وقزههيبهنِلقههدِحرينههاِالمسههياِ صههرناِبالحقيقههةِأحههرايًاِ"إنِحههريكمِاالجههال..."ِ =ِ ِدالمههًاِيخلههصِشههعبهَِِيييْومِّ مِّ
مههالِجهيشِأشههعيِوههساِكلههه185666ِِِهيِحادوهةِهههالوِالهوتمهريِ ههِنِجههدععِنويهلهيِأعهداءِشههعبهنِحهدثِهههساِمهمِ

ِيم ِلهالوِإجليس.
ِ

، َمييْأَكاًل 5" -(:6-5اآليييات ) يييقِّ ، َيُكييوُن لِّْلَحرِّ َماءِّ يياَلحِّ اْلُرَتَسييل ِّحِّ فِّييُّ اْلييَوَغى َوُكييِل ََِّداٍء ُمييَدْحَرٍج فِّييُّ الييد ِّ أَلِن ُكييِل سِّ
 . َُى ا6لِّلِناَِّ يًرا، َوًبيا أَلِنُ  ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْع ََيدِّ ييًرا، إِّلًهيا  يًبا، ُمشِّ َياَسُة َعَلى َكتِّفِّ ِّ، َوُيْدَعى اْسُرُ  َعجِّ ْبًنا، َوَتُكوُن الر ِّ

ئِّيَس الِساَلمِّ. يًّا، ََ  " َوَبدِّ
هعِ"سالمِِامانِسالمِ=ِمليِالسالمَِئيس السالمِالسببِالثانيِللفر ِأنِااسلحةِوالحرلِبطلاِ  مانِالمسيا

.ِلمالِكيفِتبطلِأسلحةِالعدو؟ِأسلحةِالعدوِههمِملهساتِالعهالمِالخاطئهةِ.ِِ 4ِِ:1لِعقل"ِي م ِالس ِيفعقِك
4ِ المسياِأيسلِالرو ِالقدسِلمنيستهِيمألهاِسالمًاِنِويعطيناِنعمةِأعومِمالِملهساتِالعهالمِتجعلنهاِنحتقرههاِييهم

الآلل ِالتمِكهانِيحبههاِأ ِالخطايهاِِ ِ.ِوهساِتعليمِالرلِيسعشِلناِ"إنسانِوجدِل ل ةِكثيرةِالثمالِ مزمِوباش0:ِ
أوِكههلِمههاِكههانِيتلههس ِبهههِ=ِباعهههاِبمعنههمِ قههدتِجريقهههاِ ههمِنوههرهِ.ِوعمههلِالههرو ِالقههدسِأنِيخبرنههاِعههالِالمسههياِ

ِ .10ِِ:14ِالجعهرةِكثيرةِالثمالِ نعر هِونتلس ِبهِييع
 ِ.ِوبالصهعم0ِةِحدهِيأ =ِتعنمِالحرلِنِ عدوِالخيرِالِيهدأِ مِحربهِحدناِنِولمالِ ِأعطاناِأسلحِالوغى

يال هههدِ ههمِملههساتِالعههالمِالِيبقههمِإلجلههيسِسههال ِيحههايلِبههه ِنِوبالصههالةِيصههلتناِبههاهللِترعههبِالاههيطان ِنِلههسليِ
ِبالصعمِوالصالةِنغلبهِ.

َماءِّ ِ،ِيالحههرولِالروحيههة ِالرتسييلح فييى الييوغى ييسههتعملهِإجلههيسِحههدنا  كييل سييالح اءِيكههلِيد َوُكييِل ََِّداٍء ُمييَدْحَرٍج فِّييُّ الييد ِّ
، َميْأَكاًل  نيتهدحرجِعلهمِاايض ِمزرجِجدماءِحهحاياِوعايهةِإجلهيسِومهالِترجمههاِمهدحرجِيعنهمِجههاِأنِمهالِيسهقب ييقِّ َيُكيوُن لِّْلَحرِّ

 َِّ كهههلِخهههداعاتِ=  وماللمتههههِسهههت دادِإشههتعاالِبكهههلِههههسهِااسهههلحةِالخادعههةِالتهههمِأسهههقبِجههههاِأوالدِ   يالنهههايِالمعههدةِإلجلهههيس لِّلِنيييا
ِسههتمعنِوقههعدَاِللبحيههرةِالمتقههدةِبالنههايِوالمبريههاِالمعههدةِلههه.ِبمعنههمِأنهههِكلمههاِاادتِوحههرولِإجلههيسِحههدِشههعبِ 

َداء مدحرج فى ِشرويِالايطانِوخداعهِوعثراتهِللبارِنِوكلماِإادادِعددِالسيالِأسقطهمِ هلمعاِي دادِعسابهِ مل
ِ ِ.26ِِ:16يؤسيكعنِوقعداِلهسهِالنايِ.ِكلماِإادادِعسابهِ مِبحيرةِالنايِوالمبرياِيِالدماء
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كيههفِيحههدثِكههلِهههسا؟ِِمههالِهههعِالههسيِيعطههيِسههالمًاِللعههالمِكلهههِو رحههًاِللمهه منيالِ؟ِهنههاِنجههدِإشههعياءِوقههدِتجههاواِ
ِالرمعاِوالوالمِجهسهِالنبعةِوتملمِمباشرةِعالِوالدةِالمسيا.

ِجالِيتدنس.=ِ يِالعبريةِيعلدِجينناِواجلنا.ِوالمعنيِأنِاإلُِيوَلُد َلَنا َوَلدٌ 
=ِ دينعنههةِإجلههيسِجههدأتِجههعالدةِالمسههياِالههس ِقيههدهِوههمِقههبضِعليهههِويبطهههِبسلسههلةِِيولييد لنييا ولييدِنهههوالحههعِقعلهههِا

ِ .16ن3ِِِ-26ِِ:1ِبالصليب.ِو مِالمج ِالثانمِيلقيهِ مِالبحيرةِالمتقدةِبالنايِييؤ
َُيى اْبًنيا َياَسيُة َعَليى َكتِّفِّيي ِّ =ِهههسهِمثهلِالملمهةِصهايِجسههدًا.ُِِنْع حملههِعلهيِكتفههِملههيِِ=ِالمسهياِبصهليبهِالههسيِالر ِّ

ِعليِقلعلِكلِمالِآمنعاِبه.
يًبا =ِهعِ القِاإلدياوِ يِن ولهِمالِالسماءنِ هيِإتزهاعهِومحبتههِللباهرِومهيالدهِالبتهعليِومعج اتههِوقيامتههَِِعجِّ

وهساِماِقالهِمالوِالرلِلمنع ِأجعِشماعنِمعج ات.ِوصععدهِوأقعالهِوتعاليمهنِجلِباسمهِالعجيبِصنمِتالميسهِ
ِِ .13ِِ:18د ِعالِإسممِوهعِعجيب"ِيقض"لما اِتس

ئِّيَس الِساَلمِّ اجلِالسالمنِ صليبهِكانِصناعةِسالمِجيالِاايضِوالسهماءِوههعِوحهدهِِ=ِ هعِأعومِمالِححيََِ
يييًراالقههاديِأنِيزههمِالسههالمِالههداخليِ ههيِقلعبنههانِهههساِالسههالمِالِيسههتطيمِالعههالمِأنِين عهههِمنهها.ِ =ِالمسههياِهههعُِِمشِّ

ِ .0:11 ِوالمسياِأعلالِالسرِاإللهيِللبارِوكافِعالِاآللِييع2ِ:3ِ+ِكع24:1ِِكع1ِحكمةِ ِي
يًرا ََدِّ ِ=ِ هعِواحدِممِاآللِ يِالجعهرنِهعِاإللهِالحقِمالِاإللهِالحقِِإِّلًها 
يًّا لعهيتههِلهمِيعلهالِجبهروتِ ِ قهبِجهلِأجعتههِوحنانهه.ِآلِتعنهيِأصهلِوههيِكلمهةِسهريانيةنِأ=ِالمسياِ هيَِِوًبا َوَبدِّ
ِنِكانِيتحرقِشعقًاِاصلهِواجيه.ِوبالمسياِعر ناِمحبةِاآللِااجديةِوبهِصرناِأجناءِله. اإلنسا

 
ُّ ِّ َداُوَد َوَعَلى َمْرَلَكتِّي ِّ، لُِّيَثب َِّتَهيا َوَيْعُضيَدَها7" -:(7آية ) َهاَيَة َعَلى ُكْرسِّ َياَستِّ ِّ، َولِّلِساَلمِّ اَل نِّ ،  لُِّنُرو ِّ َِّ بِّياْلَحق ِّ َواْلبِّير ِّ

ب ِّ اْلُجُنودِّ َتْصَنُع هَذا. مَِّن اآلنَ  . َغْيَرُة ََ  " إَِّلى اأَلَبدِّ
=ِحهبِِْيَرةُ وغَ النمعِهعِسمةِالمنيسةِوحياتهاِبالمسياِ يِالرو ِالقدسِ هعِينميهاِويسقيهاِكلِيعمِ يِااسراي.ِ

ُّ ِّ َداُوَد َوَمْرَلَكتِّ ِّ   ِلاعبهِصنمِكلِ لي. هِعليهاِعالِحبِوتدياوِ=ِهمِالمنيسةِالتمِأحباِعريسهاِ ملمت ُكْرسِّ
ِلعملهِالعجيبِ.

 
ََْواًل فُِّّ َيْعُقوَب َفَوَََع فُِّّ إِّْسَرائِّيَل.8" -:(8آية ) َسَل الِرب    " َوَْ

تيهةِعلهيهمِيعلهيِااسهباطِالعاهرة ِبسهببِكبريهالهمِوتمهردهمِوشهرهمِال الهد.ِجدءًاِمالِهنهاِنجهدِخطهالِبهالعيالتِاآل
يعقههعلِأيِلألسهباطِولمههنهمِلألسهفِتجههاهلعاِإنهساياتِ ِالمتعههددةِعلهيِيههدِوههسهِاآليهةِ يهههاِإنهسايِوتحههسيرِوتنبيههِل

=ِأيِتهمِتنفيهسِالتهديهدِوهنهاِبصهيغةِالماحهيِللتدكهدِمهالِحدووهه.ِقبهلِ لهيِمهالَِِوَََع فُِّّ إِّْسَرائِّيلَ أنبيالهِالعديديال.ِ
لنهههعيِأيِيا زهههيِالسهههيدِيهههةِاإلصهههحا ِيأينهههاِنهههعيًاِلألجهههرايِالمههه منيالِبالمسهههياِوهنهههاِنهههريِويهههلِلألشهههرايِيا زهههيِااجد

والحههعِأنهههِقبههلِاإلنههسايِيأينههاِالععههعدِبههالخالصِإعالنههاِعههالِأنِ ِيهه دلنِولمنهههِالِيههر ضِأوالدهِالههسيالِِالمسههيا.
ِِإستفادواِمالِالتدديب.ِوأنهِبعدِالزيقِ ر .
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َرةِّ، اْلَقا9" -(:11-9اآليات ) ْليٍب: َفَيْعرُِّف الِشْعُب ُكل ُ ، َوْفَرايُِّم َوُسِكاُن الِسامِّ َيياٍء َوبَِّعَظَريةِّ ََ ََيْد َهيَبَ  »11ئُِّلوَن بِّكِّْبرِّ

زٍ  َع اْلُجِرْيُز َفَنْسَتْخلُِّفُ  بَِّأَْ ُِّ َُ َجاٍََة َمْنُحوَتٍة.  ِ"«.الل ِّْبُن َفَنْبنُِّّ بِّحِّ
لمهنهمِ هيِنِلههمِل ل لةِإنسايًاِ ِوكاناِهسهِا14ِِ:5+ِاو1ِِ:1ِِيبدوِأنهِحدواِال لةِعويمةِهدماِمدنهمِيعا

َجياََةٍ وهبطهاِسهنبنيِجيعتهًاِِالل ِّيْبنُ  مهالقالعاِسنبنيِمدنًاِأحسالِولالِنتعل.ِوتنِكاناِجيعتنهاِالسهابقةِِواحاِتحدِ  ِبِّحِّ
زاألَ نِ هيِالبنهاءِسهابقًاِ سنسهتعملِاْلُجِرْييزوهيِأحسالِوأقعي.ِوتنِكناِقدِاسهتعملناِ .ِو هيِههساِكبريهاءِوتحهديِهللَِْ

ِوتستهتايِِبانساياته.
 

ييَن َعَلْيي ِّ َوُيَهيي ُِّج َوْعيَداَءُ : 11" -(:12-11اآليات ) صِّ ينِّي ِّيَن 12َفَيْرَفُع الِرب  َوْخَصاَم ََ ُِّ َُيِداُم َواْلفِّلِّْسي يْن  ي ِّييَن مِّ اأَلََامِّ
ْن َوََاُء، َفَيْأُكُلوَن إِّْسَرائِّيَل بُِّكل ِّ اْلَفمِّ. َمَع ُكل ِّ هَذا َلْم َيْرَتِد َغَضُبُ ، َبْل َيُدُ  َمْرُدوَدٌة بَ   " ُد!عْ مِّ

يييَن  صِّ =ِأيِعلههيِإ ههرايم.َِِعَلْييي ِّ =ِأيِااشههعيييالنِ رصههيالِكههانِيريههدِالتحههالفِمههمِمصههرِحههدِأشههعي.َِِوْخَصيياَم ََ
ي ِّييينَ  =ِأيِبكههلِقسههعةِوبههالِِبُِّكييل ِّ اْلَفييمِِّ.اشههعيِنِ يبههدوِأنهههمِصههايواِتههابعيالأشههعي=ِسههيجبرونِعلههيِمسههاعدةِِاأَلََامِّ

ياميههيالِوالفلسههطينييالِوااشهعيييال.ِ مههالِالِيههتعلمِيالِيههاجمهمِااحههِو لهيِسههيتم.ِ ريسههتهِيحمهةنِكمههاِيدكهلِالههعحشِ
 مالِالتدديبِااو ِيال ل ا  ِيدتيِعليهِالتدديبِالثانيِيأشعي ِ

 
. 13" -(:16-13اآليات ) ِب اْلُجُنودِّ ُُْلْب ََ َِّبِّ ِّ َوَلْم َي ْن إِّْسَرائِّيَل ا14َوالِشْعُب َلْم َيْرِْع إَِّلى َضا َُُع الِرب  مِّ لِرْوَس َفَيْق

يٍد.  بِّ ُهييَو الييِذَنُب. 15َواليِذَنَب، الِنْخييَل َواأَلَسييَل، فِّييُّ َيييْوٍم َواحِّ ي ُيَعل ِّييُم بِّاْلَكييذِّ َالِشييْيُخ َواْلُرْعَتَبييُر ُهييَو الييِرْوُس، َوالِنبِّيُّ  اِلييذِّ
يَن.16 ل ِّيَن، َوُمْرَشُدوُ  ُمْبَتَلعِّ ُدو هَذا الِشْعبِّ ُمضِّ  " َوَصاََ ُمْرشِّ

َِّبِّ ِّ  َوالِشيْعبُ  َب الجنييود  َلييْم َيْرِيْع إَِّلييى َضيا  ِكههدن13ِيآيهةِحهيقتهمِ.ِ =ِههساِماكههانِينبغهمِعملههِ ههمولييم يُليب 
يستفيدواِمهالِالتدديهب.ِوعلينهاِأنِالِنرجهمِسهببِنمباتنهاِللوهرو ِجهلِنرجهمِهللِِالرلِهعِالزايلِوالمعنيِأنهمِلم

 =ِهمِالرؤساءِ.ِالنخلِلير مِوزبهِعنا.
يِيقطمِالرلِمالِإسراليلِالاريلِوالدنيءنِااعلمِواادنم.ِونالحعِأنِخطيةِااكبرِسهنًاِ=ِالاعوِ=ِأِاأَلَسلَ 

ِأوِعلمًاِهيِأعوم.
 

يْنُهْم مُ 17" -:(17آية ) يٍد مِّ َليُ ، أَلِن ُكيِل َواحِّ ي ِّ، َواَل َييْرَحُم َيَتاَمياُ  َوَوََامِّ لِّ ذلَِّك اَل َيْفَرُح الِسي ُِّد بِّفِّْتَيانِّ ِْ يأَل ُل َنيافٌِّق َوَفاعِّ
ََةِّ. َمَع ُكل ِّ هَذا َلْم َيْرَتِد َغَضُبُ ، َبْل َيُدُ  َمْرُدوَدٌة َبْعُد! . َوُكل  َفٍم ُمَتَكل ٌِّم بِّاْلَحَرا  " َشر 

نغمسههعاِ ههيِالاههر.ِويههرحمِاايامههلِلههعِطلبههعهِإ ِيفههر ِبالفتيههانِااطهههايِكيعسههفِودانيهها .ِولمنهههِالِيفههر ِجهههمِلههعِ
ِويتركهمِلعِتدنسعا.

 
ُل َغاَب اْلَوْعرِّ َفَتْلَتف  َعُروَد ُدَخانٍ 18" -:(18آية ) ، َتْأُكُل الِشْوَك َواْلَحَسَك، َوُتْشعِّ َِّ ُق َكالِنا  " .أَلِن اْلُفُجوََ ُيْحرِّ
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ِ. 0ِ:21ِمِأالخاط ِيهليِنفسهِوالخطيةِكنايِياعلهاِالخاط ِ يِجيته.ِوال انيِكمالِيدخسِنايًاِ يِحزنهِيِ
 

ْنَساُن َعَلى بِّ 19" -(:21-19اآليات ) . اَل ُيْشفُِّق اإلِّ ُض، َوَيُكوُن الِشْعُب َكَرْأَكل لِّلِناَِّ ب ِّ اْلُجُنودِّ ُتْحَرُق اأَلَْ َسَخ ِّ ََ
ييي ِّ.  يي ِّ 21َوخِّ ََاعِّ ييٍد َلْحييَم ذِّ ييينِّ َفَيُجييوُع، َوَيْأُكييُل َعَلييى الِشييَرالِّ َفيياَل َيْشييَبُع. َيييْأُكُلوَن ُكييل  َواحِّ ُم َعَلييى اْلَيرِّ َنِسييى مَ 21: َيْلييَتهِّ

 " وَدٌة َبْعُد!َوْفَرايَِّم، َوَوْفَرايُِّم َمَنِسى، َوُهَرا َمًعا َعَلى َيُهوَذا. َمَع ُكل ِّ هَذا َلْم َيْرَتِد َغَضُبُ ، َبْل َيُدُ  َمْردُ 
َيْأُكيُل َلْحيَم  كلِواحدِمنهمِلزيقهِوجععهِيلتهمِاآلخرِويسهلبه.ِوههساِمهاِحهدثِ هيِ تهرةِاالحهطراباتِ هيِإسهراليل.

=ِأيِ ياشِجايهِوقريبه.ِصايواِجهالِجركهةِكهدنهمِ هيِوابهةِقانعنههاِالعنهفِوالولهمِيهدكلعنِبعزههم.ِوههساِمهاََِِاعِّ ِّ ذِّ 
ِحدثِ يِإسراليلِأيِحرلِأهليهِمدمرة.

بالتدديههبِ ههيِمحبههةِويههدهِممههدودةِِنِوتمههرايِكلمههةِيههدِ ِمااالههاِممههدودةِ هههعِانهههِلههمِيحقههقِمههاِيريههدهنِأيِتههعبتهم
 ِهناِأنِالبياِإنقسمِعلمِ اتهِنِ زرلِاا ِأخيهِيمنسمِوأ رايم ِوتسراليلِتزرلِيهع اِونِرِلجسلِكلِنفس.

 ِ=ِهساِناتجِعالِالخطيةِأ ِالِسالمِ.ِوهساِماِحدثِمنسِالبدءِإ ِبعدِخطيةِآدمِنجدِأنِاا ِقتلِأخيه.
ِ 
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

ِ
يْوًَا 1" -(:4-1اآلييات ) َِ ُلوَن  يَن ُيَسييج ِّ ، َولِّْلَكَتَبيةِّ اِلييذِّ ييلِّ ُْ ييَيَة اْلُب َْضِّ يَن َيْقُضيوَن َو ييَعَفاَء َعيينِّ 2َوْيييٌل لِِّلييذِّ وا الض  لَِّيُصييد 

يُل َغنِّيَريَتُهْم َوَيْنَهُبيوا اأَلْيَتياَم.  ُّ َشيْعبُِّّ، لَِّتُكيوَن اأَلََامِّ ، َوَمياَذا َتْفعَ 3اْلُحْكمِّ، َوَيْسُلُبوا َحِق َبائِّسِّ َقيابِّ ُليوَن فِّيُّ َييْومِّ اْلعِّ
يٍد  إَِّلى َمْن َتْهُرُبوَن لِّْلَرُعوَنيةِّ، َوَوْييَن َتْتُرُكيوَن َمْجيَدُكْم   ْن َبعِّ يَن َتْأتُِّّ الِتْهُلَكُة مِّ إِِّميا َيْجُثيوَن َبيْيَن اأَلْسيَرى، َوإِِّميا 4حِّ

ُُوَن َتْحَت اْلَقْتَلى. َمَع ُكل ِّ هَذا َلْم َيْرَتِد َغَضُب ُ   " ، َبْل َيُدُ  َمْرُدوَدٌة َبْعُد!َيْسُق
ييُّ َشييْعبُِّّهههيِتمملههةِإنههسايِ ِالسههاجقِعلههيِمملمتههيِإسههراليلِويهههع اِوالحههعِقههع ِ ِ =ِ هههعِينسههبِلنفسهههَِِبائِّسِّ

لهالِيحمهيهمِ ِ ههمِظلمهعاِبالسهمِحهيالِيجهيءِيهعمِالاهرِلعِِلجدِه الءِااشهرايِالوهالميالِهللِليحمهيهمِ.ِِوالبالسيال
ييدٍ  ْن َتْهُرُبيوَن لِّْلَرُعوَنيةِّ إَِّلى َميِشعبهِ= يْن َبعِّ ييَن َتيْأتُِّّ الِتْهُلَكيُة مِّ جينمهاِههعِقهدِي زههمِولهالِِأشهعي=ِأيِبمجهيءِِحِّ

=ِأيِمهالممِالهسيِأخهستمعهِبهالولمِأيهالِتتركهعهَِِوَوْيَن َتْتُرُكوَن َمْجَدُكمْ ويسدلهمِالرلِمتهكمًاِِ.يجدواِحمايةِمالِأحدِ
ِمعات.ِولمالِتتركعهِوأنتمِإماِأسريِأوِأ

ِ
 ِوصههفًاِلههدمايِأشههعيِحينمههاِتمبههرتِعلههيِ ِوأحسههاِأنِقعتهههاِهههيِمنهههاِوليسههاِمههالِ نِ ههاهلل12ِ-5يههاتِياآل

ِاستعملهمِكعصاِتدديبِلاعبهِلسخطهِعليِشعبه.
 

ُّ. »5" -(:6-5اآليات ) ُِّ يَُّ َسيَخ ْم هِّ هِّ ييبِّ َغَضيبُِّّ، َواْلَعَصيا فِّيُّ َييدِّ يوََ ََضِّ يُلُ ، َعَليى ُوِميٍة ُمنَ 6َوْيٌل أَلش  سِّ افَِّقيٍة ُوَْ
َِةِّ. ينِّ اأَلزِّ ُِّ يَن َك ي ِّ، لَِّيْغَتنَِّم َغنِّيَرًة َوَيْنَهَب َنْهًبا، َوَيْجَعَلُهْم َمُدوسِّ ُّ ُووصِّ ُِّ  " َوَعَلى َشْعبِّ َسَخ

ُل ُ  سِّ ِالِوجهعدبالرومِمنِاامةِالمنا قةِِميهع اِه ِيهع اِنِنبعةِجهجعمِأشعيِعليِشعبِ =َِِعَلى ُوِمٍة ُمَنافَِّقٍة ُوَْ
ُّ مليِقديسِهعِح قياِعليِيأسها.ِ ُِّ نر ِهناِأشعيِماِهمِِيهع اِالسيِأناِساخبِعليه.=ِأيِشعبيَِشْعبِّ َسَخ

ِإالِأداةِأعهدهاِ ِوأيسهلهاِلتزهرلِشهعبهِوته دجهمِنِ لمهاِ علههعاِههساِإنتفخهعانِجهلِإنتفخهعاِعلهمِ نِإ ًاِيهاِويلهههمِ=
ألحقهِبالبار.ِ ِتركهِكتدديبِللباهرنِولمنههِ همِكراهيتههِهللِنفسههِوهكساِياِويلِالايطانِبسببِماِ.ِويل ألشوَ

ألحههقِأ  ِشههديدِبالباههر.ِو ههمِكبريالهههِكههانِيوههالِأنِ ِلههيسِلديهههِحههلِلينقههسِالباههرِمههالِحكههمِالمههعتِالصههاديِ
ِحدهمِ"إنِأكلاِمعتاِتمعت".

 
ُب ََ 7" -(:11-7اآليات ) ْلبِّ ِّ َوْن ُيبِّييَد َوَيْقيرَِّض ُوَمًريا َلْيَسيْت َوِما ُهَو َفاَل َيْفَتكُِّر هَكَذا، َواَل َيْحسِّ ْلُبُ  هَكَذا. َبْل فُِّّ ََ
يًعييا ُمُلوًكييا  8بَِّقلِّيَلييٍة.  رِّ َِ َؤَسييائُِّّ  ِنييُ  َيُقييوُل: َوَلْيَسييْت َُ َفيياَد  9َفإِّ ْثييَل َوَْ يَش  َوَلْيَسييْت َحَريياُة مِّ ْثييَل َكييْرَكرِّ َوَلْيَسييْت َكْلُنييو مِّ

ْثييلَ  َرُة مِّ َمْشييَق   َوَلْيَسييتِّ الِسييامِّ ييَن اِلتِّييُّ 11دِّ ييَُّ َوْكَثييُر مِّ ، َوَوْصييَناُمَها اْلَرْنُحوَتييُة هِّ ي َمَرالِّييَك اأَلْوَثييانِّ َكَرييا َوَصيياَبْت َيييدِّ
َرةِّ،  َشلِّيَم َولِّلِسامِّ َها 11أُلوَُ َشلِّيَم َوَوْصَنامِّ َها َوْصَنُع بُِّأوَُ َرةِّ َوبَِّأْوَثانِّ  "«.َوَفَلْيَس َكَرا َصَنْعُت بِّالِسامِّ
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نِكثيرةِجيدِأشعي.ِولمالِعيالِأشعيِكاناِعليِأويشليمِمدينةِ .ِوالايطانِيسقبِكثيريالِولمالِعينهِسقطاِمد
علههيِنفههعسِأوالدِ ِالمقدسههيال.ِوأشههعيِتصههعيتِإ ِأسههقطاِمههدنًاِكثيههرةِأنهههِالِتعجههدِقههعةِقههاديةِعلههيِالعقههع ِ ههيِ

الحثيهيالِ ههلِتقهفِأمهامهمِأويشهليم.ِلقدِسقطاِأمامهمِأعوهمِمهدنِأيامِِوِ–وجههاِوتصعيواِعدمِجدو ِمقاومتهمِ
ِماكلةِأشعيِهناِأنهمِتصعياِأنهمِبقعتهمِ علعاِهسا.ِواعتبرِمليِأشعيِأنهِمليِملعو.

َؤَسائُِّّ ُمُلوًكاِ ستخفِااشعييعنِبالهِإسراليلِوحسبعهِمثلِباقيِاآللهةِأيِآلهةِااممِولمِيفهمهعاِأنِ ِإ=ِلقدَُِِ
ِبرياءهمِهساِكانِسببًاِ يِأنهمِيستحقعنِالعقال.إنماِد مِإسراليلِليدهمِللتدديبِوك

 
َِّيُب َثَريَر َعَظَريةِّ 12" -(:14-12اآليات ) يُّ ُوَعا َشيلِّيَم، َون ِّ ْهَيْوَن َوبُِّأوَُ َفَيُكوُن َمَتى َوْكَرَل الِسي ُِّد ُكِل َعَرلِّ ِّ بَِّجَبلِّ صِّ

ييوََ َوَفْخييَر َِّْفَعييةِّ َعْيَنْييي ِّ.  ْلييبِّ َملِّييكِّ َوش  ََييا13ََ ِنييُ   يييٌم. َوَنَقْلييُت ُتُخييوَم »َل: أَل ييُّ َفهِّ ْكَرتِّييُّ. أَلن ِّ بُِّقييْدََةِّ َيييدِّي َصييَنْعُت، َوبِّحِّ
َُييل.  ييُت اْلُرُلييوَك َكَب ُْ َُ ، َوَكَرييا ُيْجَرييُع َبييْيٌض 14ُشييُعوٍب، َوَنَهْبييُت َذَخييائَِّرُهْم، َوَح ييُعوبِّ َكُعييش ٍ ي َثييْرَوَة الش  َفَأَصيياَبْت َيييدِّ

َرْعُت َوَنا ُكِل األَ  َِ  ، فٌ َمْهُجوٌَ َناٍح َواَل َفاتُِّح َفٍم َواَل ُمَصْفصِّ َِ ، َوَلْم َيُكْن ُمَرْفرُِّف  ضِّ َْ.»" 
 ٌَ =ِلقدِتدلهِمليِأشعيِ يِعينيِنفسهِوالمعنيِهناِأنهِو اِالمماليِوجمعهاِجالِمانمِكماَِكَرا ُيْجَرُع َبْيٌض َمْهُجو

مِأنهِينقلِشععباِبدكملهاِإلمِهسهِكاناِسياسةِأشعيِ =ِِونقلت تخوم شعوبِجيضِمهجعيِجالِصاحب.يجممِ
ِأخههر ِلتمههعتِالماههاعرِالعطنيههةِ ههالِ يتمههردواِعليهههِلإلسههتقال ِعنهههِ.ِوتفهههمِهههسهِعههالِالاههيطانِالههس ِكههانِأياض 

ٌَ ِيقبضِعلمِكلِنفسِعندِمعتِالاخص ويهسهبِجههاِللجحهيم.ِوكهانِ لهيِانِالجميهمَِِكَرا ُيْجَرُع َبيْيٌض َمْهُجيو
ِشه "ِانههِالعحيهدِالهس ِجهالِخطيهة.ِوبسهببِأخطدوا.ِوهساِمعنمِقع ِالمسياِ"ِي ِولهيسِلههِ هم  لهيسِههساِالعهالمِآت 

الخطيةِالتمِأوع ِجهاِالايطانِأجعيناِااوليالِإنتقلِتخمِاإلنسانِيالنصيبِالمحددِله ِمالِالفهردوسِإلهمِالجحهيمِ
ِحتمِجاءِالمسياِو تاِالفردوس.ِونقلت تخوم شعوبِ=

َناٍح  َِ مالِدونِأدنيِمقاومة.ِووجدِ يِالمتاباتِااشعييةِأنِمليِأشعيِكانِيسميِنفسهِِ=ِأيَوَلْم َيُكْن ُمَرْفرُِّف 
ِمليِالملعوِويلِاايبال.

فٌ  ِ=ِأيِيهمسِبافتيهِأوِيصفرِوالمعنيِالملِساكا.ُِمَصْفصِّ
 
ْنَشاَُ َعَلى ُمرَ 15" -:(15ية )آ عِّ بَِّها، َوْو َيَتَكِبُر اْلرِّ ُر اْلَفْأُس َعَلى اْلَقاطِّ يَب ُيَحير ُِّك ََافَِّعيُ ! َهْل َتْفَتخِّ دِّ ِّ  َكَأِن اْلَقضِّ د ِّ

 " َكَأِن اْلَعَصا َتْرَفُع َمْن َلْيَس ُهَو ُعوًدا!
.ِونالحعِأنِ ِاآلنِيستخدمِالايطانِِ 1:0يوهرِ ِهناِأنِأشعيِمجردِ دسِ يِيدهِ" ِالِيامخِعليه"يول

قيههلِهنههاِ...ِهههلِتفتخههرِعلههمِ ِوأنههاِ ههمِيههدِحههاببِكههدداةِتدديههبِيياجههمِقصههةِأيههعل ِنِ  ِيعجهههِلهههِنفههسِمههاِ
جيشِأشعيِبعدِأنِإنتهمِمالِتدديبِيهع اِسيسهحققِ ِالاهيطانِ همِمال185666ِِالملِنِوكماِسحقِالمالوِ

ِبالنايِ.ِِالبحيرةِالمتقدة
ِ
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َرانِّ ِّ ُهزَا16" -(:19-16اآليات ) ، َعَلى سِّ ُل الِسي ُِّد، َسي ُِّد اْلُجُنودِّ اًل، َوُيوَُِّد َتْحَت َمْجدِّ ِّ َوَِّيًدا َكَوَِّيدِّ لِّذلَِّك ُيْرسِّ
 . ٍد، 17الِناَِّ ُق َوَيْأُكُل َحَسَكُ  َوَشْوَكُ  فُِّّ َيْوٍم َواحِّ يًبا، َفُيْحرِّ وُسُ  َلهِّ يُر ُنوَُ إِّْسَرائِّيَل َناًَا َوَُد  َوُيْفنُِّّ َمْجَد 18َوَيصِّ

يًعا رِّ َِ . َوْعرِّ ِّ َوُبْسَتانِّ ِّ، الِنْفَس َواْلَجَسَد  َوَبقِِّيُة َوْشَجاَِّ َوْعرِّ ِّ َتُكوُن ََلِّيَلًة َحِتى َيْكُتَبَها 19. َفَيُكوُن َكَذَوَبانِّ اْلَررِّيضِّ
.  " َصبٌُِّّّ
َرانِّ ِّ  وبعهدِالصهليبِ قهدِالاهيطانِقعتههِوصهايِللمه منيالِسهلطاناِأنِ.ِهيزاالً =ِأيِيجا ِحربهِااشداءِيصيرونِِسِّ

ِاياِالتمِيقدمهاِلهم.يدوسعنهنِهساِإنِلمِيقبلعاِمالِيديهِالخط
يُر ُنيوَُ إِّْسيَرائِّيَل َنياًَا =ِأيِيحرقِ ِجياهه.ُِيوَُِّد َتْحَت َمْجدِّ ِّ  =ِ ِيه دلِشهعبهِولمنههِالِيتركههنِههعِنهعيَِوَيصِّ

185666ِ قهدِأهلهيِالمهالوِمهالِجهيشِأشهعيِِ. 2ِِ:5ياوِإلسراليلنِقدوسِيقدسِشهعبهِلمنههِنهايِعلهيِأعهدالها
نِوملهيِأشهعيِيعتبهرِجياههِِنوهرًاِلمثهرتهم=ِكنايهةِعهالِعسهاكرِأشهعيُِِبْسيَتانِّ الَوْعرِّ ِّ و ِدمجِيجلِ مِليلةِواحدةِ.

َوَبقِِّييُة َوْشيَجاَِّ ِ.ِ=ِأماِالم مالِ قدِيهليِجسدهِولمهالِنفسههِالِتهلهيالِنْفَس َواْلَجَسَد ِ.مجدهِويفتخرِبهِِالقع ِهع
هِيرِقلهياًلِحتهمِيقهديِصهبيِأنَِيُعهدِ شجايِالععرِيصأِكانِجالِعددنِكثيرًاِكااشجاين=ِأيِأنِجياهِالسيَِوْعرِّ ِّ 

ِ.َحِتى َيْكُتَبَها َصبٌُِّّّ =ِ
......ِوهههساِاالسهمِيمههألِكههلِهيوِونيياِِسههمهِالمملهعءِجركههةِومعاعيهدهِالالنهاليههةاعههر ِالهرلِعنههدِشهعبهِبِملحوظية :

"أنهاِههعِالطريهق"ِِهوتنِسهايواِ هِنمهاءِالحيهاةِِههعوتنِعطاهعاِ هِ"أنهاِخبه ِالحيهاة"ِههِإحتياجِلاعبِ .ِ انِجاععاِ 
ِناي.اعدالهمِ"أناِهعِالحياة"ِواآلنِشعبِ ِ يِظالمِوهعِلهمِنعيِِوِهوتنِماتعاِ 

 
ْن َبْيتِّ َيْعُقوَب اَل َيُعوُدوَن َيَتَوِكُلوَن 21" -(:23-21اآليات ) يَن مِّ ِِّ َوَيُكوُن فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن َبقِِّيَة إِّْسَرائِّيَل َوالِنا

. وَ  ْم، َبْل َيَتَوِكُلوَن َعَلى الِرب ِّ َُد وسِّ إِّْسَرائِّيَل بِّاْلَحق ِّ َِّبِّهِّ َتْرُِع اْلَبقِِّيُة، َبقِِّيُة َيْعُقوَب، إَِّلى هللاِّ 21ْيًضا َعَلى َضا
 . يرِّ ْن ُ 22اْلَقدِّ . أَلِنُ  َوإِّْن َكاَن َشْعُبَك َيا إِّْسَرائِّيُل َكَرْملِّ اْلَبْحرِّ َتْرُِع َبقِِّيٌة مِّ َُّ بَِّفَناٍء َفائٍِّض بِّاْلَعْدلِّ ََْد َُضِّ أَلِن 23. 

. ضِّ ِب اْلُجُنودِّ َيْصَنُع َفَناًء َوَََضاًء فُِّّ ُكل ِّ اأَلَْ  " الِسي َِّد ََ
اَل َيُعيييوُدوَن و  28ِن2ِِ:21ِكعهههادةِإشهههعياءِيتحهههدثِعهههالِخهههالصِالبقيهههةِالتهههيِتوهههلِأمينهههةِهللِبعهههدِالتدديهههبِييوِ

َِّبِّ  مْ َيَتَوِكُلوَن َعَلى َضا =ِأيِيتعلمعنِالحكمةِمالِالتدديب.ِويتحققعنِ سهادِسياسهةِأحهااِاإلسهتعانهِبملهيِأشهعي.ِِهِّ
ِ=ِهساِالععدِهعِماِقيلِإلجراهيم.َِكَرْملِّ اْلَبْحرِّ 

ييَُّ بَِّفَنيياٍء َفييائٍِّض بِّاْلَعييْدلِّ  ضِّ =ِأيِالحكههمِبالفنههاءِالصههاديِحههدِأشههرايكمِكههانِبعههد ََِِييْد َُضِّ =ِتعنههيِِفِّييُّ ُكييل ِّ اأَلَْ
ق.مِ ههساِكهانِلر زههمِ 580ِِوالفناءِالس ِحدثِلليهعدِعلمِيدِنبعخهسِنصهرِملهيِباجهلِسهنةِِويهع ا.ِإسراليل

مِوكانِهساِلر زهمِالمسهياِوصهلبهمِلههِ.ِومها16ِِوالسهالِلألووانِ.ِومِالفناءِالس ِحدثِعلمِيدِتيطسِسنةِ
ِحدثِكانِ الضِبالعد ِ.ِولمالِدالماِهناوِبقيةِ.

المسبييالِوأنِ ِسماِلهمِجهساِالسبيِللتدديبِولمنهِسيعيدهم.ِِوسيستفيدِبعهضِمهنهمِِوتايرِهسهِاآلياتِلععدة
ِ.43666دِعادِ عاًلِمالِسبيِباجلِحعاليِويععدونِهللِيوه الءِهمِالبقية ِوق
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وتايرِههسهِاآليهاتِأيزهًاِلسهرِالخهالصِااجهديِحهيالِأتهيِالمسهياِلليههعدِ آمنهاِقلهةِمهنهمِيههمِالبقيهة ِوااولبيهةِ
واستمرواِ يِسبيِإجلهيس.ِوههساِيفعلههِ ِبعهد ِإ ِحهيالِي هضِاليههعدِالمسهيانِقبهلِ ِاامهمِ هيِاإليمهانِي زعاِ

ِو يِاايامِااخيرةِت مالِبالسيدِالمسياِالبقية.
ِنر ِأنِالتدديبِي تمِجثمايهِنِ ماِعادواِيلجدونِللبارِجلِلقدوسِإسراليل.26ِو مِآيةِ

 
: َولكِّييْن هَكييذَ 24" -(:27-24اآليييات ) ب  اْلُجُنييودِّ ييوََ َيييا َشييْعبُِّّ الِسيياكُِّن فِّييُّ »ا َيُقييوُل الِسييي ُِّد ََ ييْن َوش  اَل َتَخييْف مِّ

، َوَيْرَفُع َعَصاُ  َعَلْيَك َعَلى ُوْسُلوبِّ مِّْصَر.  يبِّ ْهَيْوَن. َيْضرُِّبَك بِّاْلَقضِّ ا َيتِّم  الِسيَخُ  َوَغَضيبُِّّ 25صِّ دًّ ِِّ أَلِنُ  َبْعَد ََلِّيل 
، َوَيْرفَ 26«. مْ فُِّّ إَِّباَدتِّهِّ  ْنَد َصْخَرةِّ ُغَراَب، َوَعَصاُ  َعَليى اْلَبْحيرِّ ْدَياَن عِّ ب  اْلُجُنودِّ َسْوًطا، َكَضْرَبةِّ مِّ ُعَهيا َوُيقِّيُم َعَلْي ِّ ََ

ييَرُ  َعيْن ُعُنقِّيكَ 27َعَلى ُوْسُلوبِّ مِّْصَر.  ْرَلُ  َيُزوُل َعيْن َكتِّفِّيَك، َونِّ ، َوَيْتَليُف الن ِّييُر بَِّسيَببِّ َوَيُكوُن فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن حِّ
 " الِسَراَنةِّ.

ب  اْلُجُنييودِّ هههساِالمههالمِمعجهههِلح قيههاِوشههعبهِحههيالِحاصههرهِجههيشِأشههعي.ِ  جههيش=ِ هههعِالههسيِيحههايلنِ ههالِتخاههعاََِِ
عِيه دلِوالِيفنهي.ِنِإ ِههإنمهاِههعِ همِيهد  ِ ي  ِيعجهِلناِاآلنِنفهسِالمهالمِ=ِالِتخها عاِمهالِالاهيطان،  وشوَ

ييْهَيْونَ  الِسيياكِّنُ  =ِمههالِهههعِسههاكالِ ههيِصهههيعنِالِيخههفِمههالِحههرباتِالتدديههبنِوهكههساِمههالِهههعِواجههاِ ههيِِفِّييُّ صِّ
يبِّ المنيسةِالِيخا .ِ =ُِِوْسُلوبِّ مِّْصرَ =ِيياجمِقصةِجدععن َِِصْخَرةِّ ُغَرابَ أشعيِهيِالقزيب.َِِيْضرُِّبَك بِّاْلَقضِّ

ِأيِكماِكانعاِ يِمصرِمسخريالِمستعبديالنِومنهعبيال.
اِماِحدثِ عاًل.ِ قدِنهبِأشعيِأويشليمِجعحمِج يةِعليهمِد عهاِح قيا.ِومِحاصروها.ِلمالُِقت لِولنالحعِأنِهس

َوَيْرَفُعَهيا ملمهمِجيدِأوالدهِكماِقتلِجدععنِأميرِالمديانييالِعندِالصخرةِبعدِانتصهايه.ِِومِماتِ.185666ِمنهمِ
ْصييرَ  هكههساِنِ هلمههعاِوههمِأولقهههِعلههيِالمصههرييالِ=ِكمههاِي ههمِمعسههيِعصههاهِوشههقِالبحههرِِ(20ِآيههة) َعَلييى ُوْسييُلوبِّ مِّ

ْرَلُ  َيُزوُل َعْن َكتِّفِّكَ ِ.يوالايطان ِأشعيِسيهلي َيْتَليُف ِتنتهيِسيطرتهمِويتحريِشعبِ .ِيمه ًاِللحريهةِبالفهداء.ِحِّ
نهيِأيزهًاِ=ِتنتهيِقعتهمِ يتحريِالاعبِو ليِبسببِكبريالهمِيالسمانة .ِوكلمةِالسمانةِتعِالن ِّيُر بَِّسَببِّ الِسَراَنةِّ 

ِ يِالعبريةِ"المسحة"ِويكعنِالمعنيِأنِ ِسيبيدِأشعيِبسببِمعاعيدهِِلداودِمسيحه.ِ
ِ

ْجُروَن. َوَضَع فُِّّ مِّْخَراَش َوْمتَِّعَتُ . 28" -(:32-28اآليات ) اَء إَِّلى َعِياَث. َعَبَر بِّرِّ َِ َعَبُروا اْلَرْعَبَر. َباُتوا 29ََْد 
َتَعَدتِّ الِرامَ  َبَع. اَْ َِ ْبَعُة َشاُوَل. فُِّّ  ِِّ ْسكِّيَنٌة هَُِّّ 31ُة. َهَرَبْت  ل ِّيَم. اْسَرعُِّّ َيا َلْيَشُة. مِّ َِ لُِّّ بَِّصْوتِّكِّ َيا بِّْنَت  اِّْصهِّ

يبِّيَم. 31َعَناُثوُث.  ِِّ يَنُة. اْحَتَرى ُسِكاُن  ْهَيْوَن، 32َهَرَبْت َمْدمِّ َبلِّ بِّْنتِّ صِّ َِ اْلَيْوَم َيقُِّف فُِّّ ُنوَب. َيُهز  َيَدُ  َعَلى 
َشلِّيَم.   َوَكَرةِّ ُووَُ

جتيهها ِأشههعيِلهههسهِاامههاكالِإتنبهه ِهههسهِاآليههاتِبمجههيءِأشههعيِعلههيِأويشههليمِعبههرِهههسهِالمههدنِوحينمههاِتههدتيِأخبههايِ
ْخَرياَش ِ.ههيِعهايِ=ِِِيياثَ عيحدثِ عرِ يِأويشليمِ هسهِخطهةِأشهعيِللتخعيهلِلتستسهلمِأويشهليم.ِ َوَضيَع فِّيُّ مِّ

ههههيِقريههةِعلههيِأكمهههةِتجههاهِمخمههاسِوكانهههاِمسههكنًاِلاهههاو ِِ=ِِْبَعيييُة َشيياُولَ ِِّ  =ِيبمههاِلصهههععبةِالطريههق.َِوْمتَِّعَتيي ُ 
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لُِّّ بَِّصْوتِّكإ ونالحهعِ ههساِأسهلعلِالاهيطانِِ.=ِمدينةِللمهنةِوقفِعندهاِأشعيُِنوبَ  و =ِأيِأندجيِبصعتي.ْصهِّ
ِأنهِيسممِشعبِ ِأخبايِمخيفةِليعياعاِ مِيعبِجلِيجعلهمِيتسمرونِعلمِ ِ.

ِ
َُُعييوَن، َواْلُرَتَشييامُِّخونَ ُهيي33" -:(33آييية ) ييُب اأَلْغَصيياَن بُِّرْعييٍب، َواْلُرْرَتفُِّعييو اْلَقاَمييةِّ ُيْق ب  اْلُجُنييودِّ َيْقضِّ  َوَذا الِسييي ُِّد ََ

 " َيْنَخفُِّضوَن.
ُب اأَلْغَصاَن  =ِشهبهِ ِأشهعيِباهجرةِعاليهة.ِويقزهبِااوصهانِمعناههاِأنههِعنهدِاقتهرالِالعهدوِمهالِأويشهليمَِيْقضِّ

ِِباهالوِهسهِالقعةِالتيِأتاِعليهاِوهكساِيهليِ ِكلِمقاومِلهِولمنيسته.يقيهاِ 
 

يٍر.34" -:(34آية ) ، َوَيْسُقُ  ُلْبَناُن بَِّقدِّ يدِّ َُُع َغاُب اْلَوْعرِّ بِّاْلَحدِّ  " َوُيْق
طتهِولمالِبعدِأنِنفسِالرلِخ185666ِِهالهاللةِليلةِالتعنيِتاتياِشملِااشعيييالِوتم يقهمِ يِتليِالليلةِ

ِنمسرِتاامخِالجميم.تِو
يرٍ  =ِجيدِ ِوليسِجيدِإنسانِسقبِجيشِأشعيِعلمِأسعايِأويشليمنِويابهِ ِهناِجيشِأشعيِ َوَيْسُقُ  ُلْبَناُن بَِّقدِّ

ِمالِكثرتهِبغابةِمالِااشجايِكماِ مِلبنان.
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ِ
ع ِعجيبِمالِالخالصِال منيِمالِأشعيِإليِالخالصِااجديِبالمسيا.ِوكدنِالخالصِال منيِيم ِنجدِهناِتح

للخههالصِااجههدي.ِوالخههالصِااجههديِيبههدأِهنههاِعلههيِاايضِ ههيِمملمههةِالمسههياِالتههيِصههايِ يهههاِااسههدِياإلنسههانِ
م ِللسالمِ يِمملمهةِالسهيدِالمتعحشِأخالقًا ِيدكلِتبنًاِيتصر اتهِهادلة .ِونريِأنِالسالمِ يِمملمةِح قياِهعِِي

ِويجعشِكثيريالِمالِااسباطِالعارةِلحكمِح قياِبعدِ ناءِإسراليلِيم ِلرجعشِاامم.المسيا.ِ
 .ِوهنهههاِنهههر ِالمسهههيا21ِِ-2ِِ:12ِنتهههالجِالخطيهههةِوكيهههفِأكهههلِاا ِ ياشِأخيههههِيإر2ِيأينهههاِ هههمِنهايهههةِإصهههحا 

إلمِمغربهاِ مِوحهدةِومحبهةِولتحيهاِ همِسهالمِالمخلصِمليِالسالمِالس ِيدتمِليجممِكنيستهِمالِمارقِالامسِ
ِععحاِعالِالمراهيةِالناشئةِعالِالخطية.

 
يْن ُوُصيولِّ ِّ، 1" -(:5-1اآليات ) يْذعِّ َيِسيى، َوَيْنُبيُت ُغْصيٌن مِّ ِِّ يْن  يٌب مِّ وُح 2َوَيْخُرُج ََضِّ َُ ، وُح اليِرب ِّ َوَيُحيل  َعَلْيي ِّ َُ

وُح اْلَرُشوََةِّ َوا ْكَرةِّ َواْلَفْهمِّ، َُ . اْلحِّ وُح اْلَرْعرَِّفةِّ َوَمَخاَفيةِّ اليِرب ِّ يُّ 3ْلُقِوةِّ، َُ ، َفياَل َيْقضِّ َوَلِذُتيُ  َتُكيوُن فِّيُّ َمَخاَفيةِّ اليِرب ِّ
ْنَصيافِّ لَِّبائِّ 4بَِّحَسيبِّ َنَظيرِّ َعْيَنْيي ِّ، َواَل َيْحُكيُم بَِّحَسيبِّ َسيْرعِّ ُوُذَنْييي ِّ،  ، َوَيْحُكيُم بِّاإلِّ يُّ بِّاْلَعيْدلِّ لِّْلَرَسياكِّينِّ ييُّ َبيْل َيْقضِّ سِّ

يييُت اْلُرَنييافَِّق بَِّنْفَخييةِّ َشييَفَتْي ِّ.  يي ِّ، َوُيرِّ يييبِّ َفرِّ َض بَِّقضِّ ، َوَيْضييرُِّب اأَلَْ ضِّ ََُقييَ  َمْتَنْييي ِّ، َواأَلَماَنييُة 5اأَلَْ ْن َوَيُكييوُن اْلبِّيير  مِّ
ََُقَة َحْقَوْي ِّ. ْن  " مِّ

نتقهلِإلهيِخهرالِأشهعيِإِ 34ن16ِِ:33ِكعادةِإشعياءِنجدهِبعدِأنِتملمِعالِالتهديداتِحدِشعبهِنجدِأنههِ هيِي
ويعحههاِهنههاِأنِهههساِيمهه ًاِلعمههلِ ِالخالصههمِوظهههعيِيبنههاِيسههعشِالمسههيا.ِنجههدهِينهههيِاإلصههحا ِالعاشههرِبقطههمِ

جهالِلهداود.ِوههسهِاآليهاتِواحهاِأنههاِإأيَِِضيب من ِذع يسيُّ ِبخروج11ِصِيأوصانِااشرايِويبدأِهناِ يِ
ِممِأنهِولدِقبلِنطقِإشعياءِجها.عليِالسيدِالمسياِولمالِاليهعدِيطبقعنهاِعليِح قياِ

ْذعِّ َيِسى ِِّ ْن  هِولمهالِعنهدماِيقهع ِالمتهالِنسبةِالسيدِالمسياِهناِإليِيسيِوليسِلداودِالمليِتايرِإلتزهاع=ِِمِّ
تاهامخِااعهداءِوكبريهالهمِِوالسيدِالمسياِباتزاعهِسهحقِعالِالمسياِأنهِإجالِداودِ هعِيايرِإليهِبكعنهِالمليِ.

وُح الييِرب ِّ  ِبغصههعنِمرتفعههة16ِ:33ِالههسيِصههعيهِ ههيِي =ِ هههعِقههدِحبههلِبهههِمههالِالههرو ِالقههدسِوحههلَِِوَيُحييل  َعَلْييي ِّ َُ
عليههِالهرو ِ ههيِالمعمعديهةِلحسههاجنا.ِوحلهع ِالهرو ِالقههدسِعلهيِالسههيدِالمسهياِيختلهفِعههالِحلعلههِ ينههانِ ههعِعلههيِ

سهياِحهلِ يههِكهلِالمهلءِومهالِالسيدِالمسياِحلع ِأقنهعمينِأمهاِلنهاِ ههعِنعمهةِبقهديِمهاِتحتمهلِطبيعتنها.ِالسهيدِالم
 ِوحلهههع ِالهههرو ِالقهههدسِعلهههيِالمسهههياِكهههان10:1ِ+ِيهههع2:2ِِ+1ِ:12ِِملئههههِننههها ِنحهههالِنعمهههةِ هههعقِنعمهههةِيكهههعِ

ِ.المسياِنحال ِبعدِ ليالبارِيجسدِِلحساجناِليحلِعلي
ْكَريةِّ هناِسبمنِِوصفاتِالرو ِالمسكعية وُح اْلحِّ وُح اليِرب ِّ َُ  ِالقهدسِالمامهلِيقهمِكامهلِياهيرِلعمهلِالهرِو1ِ..ِ هرقمَُِ

 ِسبعةِأيوا ِ ِجهنفسِالمفههعم.ِيو ِ ِالقهدوسِيعطينهاِحكمهةِو ههمِلهنفهم4:1ِ يِالمنيسةنِلسليِقيلِ يِييؤِ
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ِ"ههعِيو ِوالمهعتوههعِيعطينهاِقهعةِجبهايةِتعتقنهاِمهالِنهامعسِالخطيهةِِنِأسرايِ .ِوهعِيايرِعليناِويرشهدناِللحهق
ِيناِمعر ةِجهاِنتسوقِالحياةِالروحية.ِويعطِ. 1ِِ:1تم2القعةِوالمحبةِوالنصا"ِي

 ، مهالِمهنممِيبكتنهيِعلهيِ"=ِالناسِلستهمِ هيِإشهباشِشههعاتهمِأمهاِههعِ قها ِعهالِنفسههَِلِذُتُ  َتُكوُن فُِّّ َمَخاَفةِّ الِرب ِّ
.ِهههيِليسههاِمخا ههةِالرعههبِولمههالِمخا ههةِمههالِالِيريههدِأنِيجههر ِماههاعرِأجيهههنِوهههساِمههاِيعطيهههِلنههاِالههرو ِ"ِخطيههة
 ِلينفسِإيادةِاآللِالهس ِ"يريهدِأنِالجميهمِيخلصهعن"2ِِ:8ِياِأطاشِحتمِالمعتِمعتِالصليبِي موالمسِالقدس.

ِو ر ِبعملِاإلجالِالفدالمِوقا ِ"هساِهعِإجنمِالحبيبِالس ِبهِسريت"ِ.
ُّ بَِّحَسبِّ َنَظرِّ َعْيَنْي ِّ  َواَل  .=ِأيِالِينخدشِبالمواهرِ هعِيعلمِقلعلِالنهاسِوههعِ هاحصِالقلهعلِوالملهيَِفاَل َيْقضِّ

، =ِهههعِيههر ضِالعشههاياتِالباههرية.َِِيْحُكييُم بَِّحَسييبِّ َسييْرعِّ ُوُذَنْييي ِّ  ييُّ بِّاْلَعييْدلِّ لِّْلَرَسيياكِّينِّ =ِهههعِيهههتمِبالمسههاكيالَِيْقضِّ
انِمحبهًاِلِالمسهاكيالِبهالرو .ِوكهعِ وَطهِوالحعِأنِالمسياِيقزمِويحكمِ هعِديانِاايضِكلههاِ.ِودعاهمِإخعته.

يبِّ َفرِّ ِّ َوَيْضرُِّب للعااييالِوالخطاة.ِ َض بَِّقضِّ  ِبه1ِِ:10ِ=ِ هعِيخرجِمالِ مهِسيفِماحيِ وِحديالِييؤِِاأَلَْ
 ِوقعلهههِيزهرلِاايضِأيِمههالِصههايِ هيِشهههعانيتهِأيحههًا.ِوههعِيزههرلِلههيحطمِ ينهها2ِ:10ِيحهايلِأعههداءهِييؤِ

الِيسهممِينقمِمهِالحدِااو ِ...ِ 4ِِ:12ال منياتِحتمِير عناِللسماويات.ِوكلمةِ ِهيِسيفِ وِحديالِيعبِ
الثهانيِِوالحد.ِ 1ِ:23ِبب1ِيلدناِمالِجديدِي.ِِوِ 15ِِ:3"وأنتمِاآلنِأنقياءِمالِأجلِالمالمِالس ِكلمتممِبه"ِييع

 اهللِيعطمِِ .2ِ:10يؤِ"آتمِوأحايبهمِبسيفِ مم"ِي+ِِ 12ِِ:48لمِنستجبِللحدِااو ِييعِِوِعاندناِيديالِلع
ِحكمةِلرجالهِيقفعاِجهاِ مِوجهِمالِيفسدِاإليمانِ.

يييُت اْلُرَنييافِّقَ  ِع=ِهههِبَِّنْفَخييةِّ َشييَفَتْي ِّ =ِالمنهها قِهههعِحههدِالمسههيانِيو ِالولمههةِالمعجههعدِ ههيِكههلِامههانِومكههانَِِوُيرِّ
ِالرو ِالقدس.ِلسليِ الِسبيلِلمقاومةِوتبطا ِحججِالمقاوميالِلإليمانِوخداعاتِونفاقِإجليسِإالِبالرو ِالقدس.

ََُقييَ  َمْتَنْييي ِّ  ْن انِااونيههاءِيلبسههعنِويت ينههعنِبمنطقههةِم يكاههةِمسهبههةِعالمههةِالغنههيِوالعومههةِ=ِكههَِوَيُكييوُن اْلبِّيير  مِّ
سههتعدادِللقيههامِاوالمسههياِلههبسِمنطقههةِالبههرِإ ِظهههرِأنهههِقههدوسِجههالِخطيههة.ِوكههانعاِيلبسههعنِمنطقههةِلتقعيههةِالجسههدِك

يِأ ِلنههاِبعمههلِمهها.ِوالمسههياِكههانِجبههرهِهههعِالعحيههدِالبههايِالقههاديِأنِيمههعتِليقههدمِالخههالصِلنههاِوتمنطههقِليغسههلِأيج
و ههمِالعبريههةِكلمههةِالبههرِوكلمههةِالعههد ِكلمههةِِ.هههعِتمنطههقِلينفههسِعمههلِالفههداءِعلههمِالصههليبِيطهههرِكههلِمههالِيقبلههه 

واحدةنِِ الصليبِكانِلتنفيسِعد ِ ِولتبريرِاإلنسانِليفر ِاآللِبععدةِأجنالهِنِوماِد همِالمسهياِللصهليبِتنفيهسِ
ِهسيالِالهد يالِوبهماِتتحققِإيادةِاآللِ.

يٌب  ْذعِّ َيِسىََضِّ ِِّ ْن  =ِقزيبِأيِ رش.ِ عاللةِداودِوالتيِقطعهاِبمهعتِصهدقياِأيهامِسهبيِباجهلِماهبهةِباهجرةِِمِّ
قطعاِأوصانهاِولمالِبعدِ ترةِطعيلةِيخرجِمالِهسهِالاجرةِوصالِأخزرنِهعِالمسهياِاجهالِداود.ِوصهدقياِكهانِ

 خرِمليِمالِنسلِداودنِحتمِظهرِالمسياِأجالِداود.آ
 

ييْبُل َواْلُرَسييِرُن َمًعييا، َفَيْسيي6" -(:9-6اآليييات ) ْجييُل َوالش ِّ ، َواْلعِّ ييُر َمييَع اْلَجييْديِّ ، َوَيييْرُبُض الِنرِّ ْئُب َمييَع اْلَخييُروفِّ ُكُن الييذ ِّ
يٌر َيُسوََُها.  . َتْرُبُض َوْواَلُدُهَرا َمًعا، َواأَلَسُد َكاْلَبَقرِّ َيْأُكُل تِّْبًني7َوَصبٌُِّّّ َصغِّ ِبُة َتْرَعَيانِّ ييُع 8ا. َواْلَبَقَرُة َوالد  َوَيْلَعيُب الِرضِّ
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 . ْحيرِّ اأُلْفُعيَوانِّ ُِ ييُم َييَدُ  َعَليى  ُِّ ، َوَيُرد  اْلَف ل ِّ يُّ، أَلِن 9َعَلى َسَربِّ الص ِّ َُْدسِّ َبيلِّ  َِ يُدوَن فِّيُّ ُكيل ِّ  اَل َيُسيوُؤوَن َواَل ُيْفسِّ
َياُ  اْلَبْحَر. ُّ اْلرِّ ِّ ُ ْن َمْعرَِّفةِّ الِرب ِّ َكَرا ُتَغ َض َتْرَتلُِّئ مِّ  " اأَلَْ

العحهههعرِالزهههعاييِإشهههايةِلألشهههرايِ بهههعلسِالرسهههع ِيقهههع ِ"حايبهههاِوحعشهههًاِ هههيِأ سهههس"ِويقهههع ِمعلمنهههاِبطهههرسِ"ِ
وسههبِ لههال".ِوالعكههسِ الحيعانههاتِالهادلههةِخصههمكمِإجلههيسِكدسههدِاالههر"ِيمههالِاليههر ِوالسههيدِالمسههياِيقههع ِ"أيسههلتممِ

ًاِ"كعنهعاِحكمهاءِكالحيهاتِودعهاءِاِالقطيهمِالصهغير"ِوأيزهههيأتايرِلاعبِالمسهياِ السهيدِالمسهياِيقهع ِ"الِتخهفِ
المتعحاهيالِالهسيالِكهانعاِيفرحهعنِبمنوهرِالهدماءِ هيِِ سكانِيومانِكالحمام".ِوبعدِالمسيحيةِتحعلاِطبيعةِالبارِ

سههاحاتِالمالعههبِتحعلههعاِإلههيِمسههيحييالِودعههاء.ِجههلِأنِهههسهِاآليههاتِتحققههاِبالفعههلِمههمِبعههضِالقديسههيالِكاانبههاِ
يٌر َيُسيوََُها=ِأيِيفقهدِطبعههِالعحاهي.ِِتِّْبًنيا َسدُ األَ  َيْأُكلُ جرسعمِالعريانِوويهره.ِ =ِإشهايةِللقيهاداتِالتهيَِِصيبٌُِّّّ َصيغِّ

ِبيُة .َِتْرُبُض َوْواَلُدُهَرا َمًعاتتحليِبالبساطةِوالِتعر ِحبِالسيطرة.ِ =ِالبقهرِياهيرِلليههعدِالهسيالِههمِمهالِاْلَبَقيَرُة َوالد 
ايرِلألممِ يِوحايتهمِقبلِاإليمان.ِلمالِالملِسيصهيرِواحهدًاِوالدلِينِطاهرِقطيمِ ِتحاِنيرِوالبقرِحيعانِ

وأوالدِاليهعدِوأوالدِااممِلالِيكعنِجينهماِأيِشقاقِجلِمصالحةِحلعة.ِونالحعِأنهِ يِِ.ِتحاِيايةِالسيدِالمسيا
تمهالِِجدايةِالمنيسةِكانِالمسيحييالِمالِأصلِيهعديِالِيتقبلعنِااممِوالعكسِصحيانِأماِأوالدِهه الءِوأولئهيِلهم

والمعنههمِياههيرِأيزههاِانِالمسههيحييالِالههسيالِطهههرهمِالمسههياِجدمهههِِجيههنهمِهههسهِالحساسههياتِوصههايواِكنيسههةِواحههدة.
ِِِيالبقرِحيعانِطهاهر ِواامهمِالهسيالِكهانعاِقبهلِاإليمهانِمتعحاهيالِيالهدل ِصهايواِيكعنهعنِكنيسهةِواحهدةِ همِحهبِ.

ل ِّ ي يُع َعَلى َسَربِّ الص ِّ رِالطبيعةِالباريةِيِ مِين عجِانهِقدِبطلِسمِالصل.ِ المسياِوَِالِيععدِالرحي=ِْلَعُب الِرضِّ
نِوالمعنمِيايرِانِمالِيرحمِكلماتِالمتالِيستعملهاِ همِحهرولِالاهيطانِحهدهِنِكمهاِعمهلِالمسهياِِالارسة

ُِّ ِ.3ِِ:2كع1 مِالتجربةِعلمِالجبلِي َُْدسِّ َبلِّ  َِ ههاِ=ِالمنيسهةِههيِجبهلِقهدسِ نِههعِطهِرِاَل َيُسوُؤوَن فُِّّ ِّ 
يْن َمْعرَِّفيةِّ اليِرب ِّ والملِيعياعنِ يِسالم.ِ َض َتْرَتلِّيُئ مِّ =ِليسهاِالمعر هةِالفلسهفيةِجهلِمعر هةِيوحيهةِإختباييهة.ِِاأَلَْ
َياُ  اْلَبْحرَ  ُّ اْلرِّ ِّ ُ ِ=ِنبعةِعالِإمتدادِالمرااةِوعملِالرو ِالقدس.َِِكَرا ُتَغ

 ِالسهابقةِتهتملمِعهالِمهيالد5ِِِ–1ِبلههِ.ِوااليهاتِِيتِبمهاِجهاءِقآحر ِالفاءِيعنيِايتباطِمهاِههعِ.....= َفَيْسُكنُ 
والههسيِحههلِعلههيِالمسههياِلحسههالِالمنيسههةِ.ِِنجههلِوعمههلِالههرو ِالقههدسِمههمِالمنيسههةِنالمسههياِوعملهههِالخالصههيِ

الهسيالِي منهعنِبهدنِالمسهياِسهيدتيِوانيهةِِلفيعِنولسليِحلِعليِالمنيسةِبعدِ ليِ.ِوبالتاليِ الِمعنيِلماِيقعلهِاا
سهههنةِو يههههاِسهههيقيدِالاهههيطانِويسهههعدِالعهههالمِالسهههالمِ يسهههكالِالهههسلبِمهههمِالخهههرو 1666ِِمِ تهههرةِعلهههيِااليضِلهههيحك

تههيِبهههِالمسههياِملههيِأ.......ِالههخ.ِ هههسهِالتاههبيهاتِيم يههةِوهههيِتاههيرِللسههالمِالههسيِيسههعدِقلههعلِالمهه منيالِوالههسيِ
  14ِِ:21ِِيعِساِالسالمِليسِكماِيعطيِالعالمِيالسالمِ.ِوه

 
ُليُب اأُلَميُم، َوَيُكيوُن َمَحل ييُ   َوَيُكيونُ 11"  -:(11آيية ) ُْ ، إِِّيياُ  َت يُعوبِّ فِّيُّ ذلِّيَك اْلَييْومِّ َوِن َوْصيَل َيِسيى اْلَقييائَِّم ََاَييًة لِّلش 
  " َمْجًدا.

يُعوبِّ  قتهبسِجهعلسِالرسهع ِههسهِاآليهةِعنهدماِتحهدثِعهالِتمجيهدِاامهمِهللِمهالِأجهلِيحمتههِعلههيهمِييوِإ=ََِِاَييًة لِّلش 
قِعلههيِالصههليبِباسههطًاِيديهههِليزههمِالعههالمِكلهههِ ههيِأحزههانه.ِل  ههلسههيدِنفسهههِيايههةِحينمههاِعُِ ِولقههدِصههايِا0:15ن12
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وستجتممِحعلهِكلِالاععلِويكعنِ يِوسطهم.ِ حينماِتعجدِيايةِيكعنِالمليِأوِالرليسِمعجهعدًا.ِووجهعدِالملهيِ
َوَيُكييوُن َمَحل ييُ  ليههعس.ِ ِوكرني12يلجههدِتحههاِيايتههه.ِلههسليِطلبهههِاامههمِكمههاِطلبهههِاليعنههانيعنِييههعِِمههالليعنههيِحمايههةِ

ِ=ِ ههيِالترجمهةِاليسهععيةِأتههاِههسهِاآليههةِويكهعنِمثهعاهِمجههدًا.ِ لقهدِصههايِقبهرِالمسهياِمقدسههًاِللمه منيالنِ يهههَِمْجيًدا
ِ.ِيرونِقبرًاِ ايوًاِدليلِالقيامة

 ِقا ِعالِالمسياِقزيبِمالِجهسشِيسهمِوههساِمهالِجههةِناسهعتهنِأمهاِهنهاِياهيرِلالهعتهه1ِ=ِ مِيآيةوصل يسى 
ِ ِيقع ِالمسياِعالِنفسهِ"أناِأصلِو ييةِداود".22ِِ:10.ِو مِييؤوصل يسىنهِخالقِيسمِ يقع ِوأ
 

ي11" -:(11آية ) َييًة لَِّيْقَتنِّيَُّ َبقِِّييَة َشيْعبِّ ِّ، اِلتِّيُّ َبقَِّييْت، مِّ ييُد َييَدُ  َثانِّ ، َوَيُكوُن فُِّّ ذلِّيَك اْلَييْومِّ َوِن الِسيي َِّد ُيعِّ يوََ ْن َوش 
.َومِّْن مِّْصَر، َومِّ  زَائِّرِّ اْلَبْحرِّ َِ ْن  ْن َحَراَة، َومِّ ، َومِّ ْنَعاََ ياَلَم، َومِّْن شِّ ْن ُكوَش، َومِّْن عِّ   " ْن َفْتُروَس، َومِّ

َتنِّيَُّ َبقِِّييَة وَ  أنِ=ِأيِالعصهرِاإلنجيلهي.َوَيُكوُن فُِّّ ذلَِّك اْلَييْومِّ  =ِبعهدِأنِأنقهسِ ِشهعبهِمهالِعبعديهةِ رعهعننِوهمَِْ
سهههيعيدهمِمهههالِسهههبيِباجهههل.ِولمهههالِاآليهههةِتفههههمِأيزهههًاِأنِهنهههاوِبقيهههةِسهههت مالِبالمسهههياِ هبهههعاِإلهههيِسهههبيِباجهههلنِ هههاهللِ

ستعبادِالايطانِالفعليِبالصليبنِويكعنِالخهالصِمهالِ رعهعنِأوِباجهلِههعِالرمه ِللخهالصِإوسيخلصهاِ ِمالِ
اليههعدِ هيِالحقيقي.ِوهساِحدثِيعمِالعنصرةِومِمالِخال ِكرااةِالرسلِومِعبرِالمنيسةنِومِسيحدثِأيزًاِبايمانِ

يياَلمَ و ههيِالحباهةَِِش وكوُ هيِمصرِالعلياِِْتُروَس وفيةِاايام.ِانه يههيِالفهرسِأوِإيهرانِِعِّ ََ وشِّ ههيِباجهلِيكهلِِْنَعا
ِ ليِيم ِلألممِالتيِستدخلِللمسيحية .

 همِونفهمِمالِاآليةِأيزاِأنهاِنبعةِعالِنهايةِاايامِحيالِيجممِ ِبقيةِمالِاليهعدِالماتتيالِ مِالعهالمنِالماهتتيالِ
مصرِوكعرِوعيالمِ..ِلي منعاِبالمسيا.ِوههساِقهدِجهدأِيحهدثِمنهسِ تهرةِوتتجههِإلسهراليلِألهع ِمهالِاليههعدِمهالِكهلِ

"ِأ ِاليهههعدِالماسههيانييالنِوعههددهمِاآلنMassianic Jewsِالعههالمِوتعتمههدواِ ههمِاايدنِوأطلقههعاِعلههمِأنفسهههمِ"
356666. 

 
.َوَيْرَفُع ََاَيًة لِّأُلَممِّ، َوَيجْ 12" -:(12آية ) ضِّ َبَعةِّ َوْطَرافِّ اأَلَْ ْن َوَْ  " َرُع َمْنفِّي ُِّّ إِّْسَرائِّيَل، َوَيُضم  ُمَشِتتُِّّ َيُهوَذا مِّ

ِااممِممِاليهعدِالسيالِ يِالاتات.ِنِالمنيسةِستزمِالجميم
 

ْن َيُهوَذا. َوْفَرايُِّم الَ 13" -:(13آية ) ُد َيُهوَذا، َوَيُهيوَذا اَل ُيَضيايُِّق َفَيُزوُل َحَسُد َوْفَرايَِّم، َوَيْنَقرُِّض اْلُرَضايُِّقوَن مِّ  َيْحسِّ
 " َوْفَرايَِّم.

ههسهِإحهد ِنتهالجِخهالصِالمسهيانِأنِإنتههاِِسهالم.ِوِمحبهةِأ رايمِويهع اِ يِسهالمِإشهايةِللمنيسهةِالتهيِتحيهاِ هي
ِ .21ِ-2ِِ:12ِالصعيةِالمسكعيةِ مِيإر

 
ينِّ 14" -:(14آية ) ُِّ قِّ َمًعا. َيُكوُن َعَلى َوُدوَم َوُموآَب َوَيْنَقِضانِّ َعَلى َوْكَتافِّ اْلفِّلِّْس ي ِّيَن َغْرًبا، َوَيْنَهُبوَن َبنُِّّ اْلَرْشرِّ

َرا. َرا، َوَبُنو َعر وَن فُِّّ َطاَعتِّهِّ هِّ  " اْمتَِّداُد َيدِّ
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 ِولمههالِههه الءِاامههمِ ههيِعبههادتهمِللاههيطانِهههم11ِ ِالِيعههاديِالفلسههطينييالِوالِالمههعآجييالِوالِويههرهمِجههدليلِآيههةِي
باإلحها ةِانِِوالعقهايلِأيِالاهياطيالِأنِيدوسهعهم.للاياطيال.ِ  ِيعطيِاوالدهِسلطانًاِعلهيِالحيهاتِيرم ونِ

ههسهِالاهععلِكانههاِدالمهاِ ههمِصهراشِمسهتمرِمههمِشهعبِ ِو ههمِههساِتاهيرِللاههيطانِالهس ِالِيكههفِعهالِالحههرولِ
ِ .0ِِ:12الروحيةِحدِأوالدِ ِيأ 

 
ي ِّ، َوَيْضيرُِّبُ  إَِّليى َسيْبعِّ َسيَواق، َوُيبِّييُد اليِرب  لَِّسي15" -:(15آية ) يحِّ ْصيَر، َوَيُهيز  َييَدُ  َعَليى الِنْهيرِّ بُِّقيِوةِّ َِّ اَن َبْحيرِّ مِّ

َيةِّ. يُز فِّيَها بِّاأَلْحذِّ  " َوُيجِّ
ليخههرجِشههعبهِإلههمِأيضِالميعههادنِهههعِإعههالنِأنِِديسِعبههعيِالاههعبِللبحههرِااحمههرِوشههقه=  لسييان بحيير مصيير

أمهامِِي يلِكلِالعقباتِقاديِأنِمعناهِأنِالرلِكانِشقِنهرِاايدنهكساِِوِحقيقها.مقاصدِ ِالِيقفِش ِأمامِت
النههرِالمقصهعدِهنهاِههعِنههرِالفهراتِو يههاِإشهايةِلعهعدةِ = َوَيُهز  َيَدُ  َعَليى الِنْهيرِّ ِ.شعبهِليصلِإلمِأيضِالميعاد

فِكههلِمقاومههةِ ههيِقلههعلِاامههمِواآليههةِتاههيرِأنِ ِسههيجفِإلههمِأيحهههم.ِاليهههعدِمههالِسههبيِباجههلِعبههرِنهههرِالفههرات
قهدِِوههساِإشايةِلتجفيهفِنههرِالفهرات.ِ 10ِ:12ييؤِِونجدِ م.ِوينتارِاإلنجيلِلينفتاِالطريقِللملمعتِالمسيانم

همِمملمةِالارِ مِالعالمِنِيكعنِالنهرِههعِملهساتِِولمالِإنِكاناِباجلِكعنِيم ًاِكماِ كرنا.يحدثِحقيقةِوقدِي
الايطانِيليسِهساِالعالمِلغعايةِأوالدِ ِ.ِ  ِ همِمحبتههِسهيجففِههسهِالخيهراتِالعالمِالخاطئةِالتمِيستخدمهاِ

جهههاِ اسههتخدمعهاِبطريقههةِخاطئههةِنِوحينمههاِتجههفِهههسهِالخيههراتِيفمههرونِ ههمِِالماديههةِالتههمِأعطاهههاِللباههرِليفرحههعا
 التعبةِكماِحدثِممِاإلجالِالزا ِ.

 
ييِكٌة لَِّبقِِّيييةِّ َشييْعبِّ 16" -:(16آييية ) ضِّ َوَتُكييوُن سِّ ييْن َوَْ ْسييَرائِّيَل َيييْوَم ُصييُعودِّ ِّ مِّ ، َكَرييا َكيياَن إلِّ ييوََ ييْن َوش   ِّ اِلتِّييُّ َبقَِّيييْت مِّ
 " مِّْصَر.

ق.مِنِوههسهِنبهعةِجرجهععهمِأيهامِكهعيرِنِولهمِيرجهم122ِِأشعيِشتتاِشعبِإسراليلِ مِكلِأيضِالمملمهةِسهنةِ
وقهدِتعنهمِاآليهةِأنههِعنهدِجفها ِمصهاديِيهامِ.ِالملِجهلِبقيهةِ.ِوههساِ يههِإشهايةِلرجهعشِالبقيهةِللمسهياِ همِنهايهةِاا

 الخطيةِوجفا ِأنهايِاللساتِتمعنِهسهِسكةِلععدةِأجناءِ ِ.
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ِ
"َيوتُّ يمهةِ ِترددهاِالمنيسةِ يِتسبحةِالبصخةِليلهةِويهعمِالجمعهةِالعو2هناِتسبحةِمالِ داهِالمسياِجدمهِوآيةِي

وكمهاِسهباِاليههعدِومعسهيِبعهدِخهروجهمِمهالِمصهرنِهكهساِههساِِوتسبحتُّ هو الرب وَد صاَ لُّ خالصًا مقدسًا"
اإلصحا ِتسبحةِبعدِأخبايِالخالصنِ قدِيأيناِميالدِالرلِمالِعسياءِومجيئهِكنعينِيأيناهِطفهاًلِمعلهعدًاِِويأينهاهِ

مالِأعدالهنِحلِعليهِيو ِالرلِلحساجنا.ِبعدِكلِهساِيحقِلنهاِملماِعليِشعبهِوتلهًاِقديرًاِويليسِللسالمِومنتقماِ
ِأنِنسباِوالتساجياِهيِلغةِالمتحرييالنِوالفر ِهعِالثمرةِااوليِللخالصِوالحرية.

 
َتِد َغَضُبَك َفُتَعز ِّ »َوَتُقوُل فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ: 1" -:(1آية ) ْبَت َعَلُِّ اَْ ، أَلِنُ  إِّْذ َغضِّ ب   " ينُِّّ.َوْحَرُدَك َيا ََ

ْبَت َعَلُِّ =ِيقعلهاِبالمفردِ الاعبِجسدِواحدِويو ِواحد.َِِوَتُقولُ  =ِيعمِالخالص.ِذلَِّك اْلَيْومِّ =ِ ِيغزهبَِغضِّ
َتييِد َغَضييُبَك و علههيِالخطيههة.ِ ينِّييُّ يتههدِبالفههداء.إ=ِوزههبِ ِاَْ =ِوزههبِ ِتحههع ِإلههيِتع يههةِبحلههع ِالههرو َِِفُتَعز ِّ

ِالمع ي.
 

يَرتُِّّ َوََْد َصاََ لُِّّ َخاَلًصاُهَوذَ 2" -:(2آية ) َُِوتُِّّ َوَتْرنِّ ُب، أَلِن َياَ  َيْهَوَ   َتعِّ ُّ َفَأْطَرئِّن  َواَل َوَْ  "«.ا هللُا َخاَلصِّ
 ُّ =ِلمِيقلِمخلصي.ِ المخلصِيخلصِمهرةِواحهدةِولمهالِقعلههِخهالصِتعنهيِأنِعملههِمسهتمرِجعجهعدِهللُا َخاَلصِّ

َِيْهيَو َ تصهغيرَِِييا َ و  اللةِبمعنيِواحدِوالتمرايِياهيرِهللِالسهرمديِالهسيِالِيتغيهر.سمانِللجإ=َِِياَ  َيْهَو َ  ِمعنا.ِ
ِ"إحفوهمِ يِإسهمي"وتستعملِ يِالاعر.ِوترديدِاسمِ ِيكسبناِقعةِويعطيناِحمايةنِقاينِممِقع ِالسيدِالمسياِ

ِ .11:11ييعِ
ِ

ْن َيَنابِّيعِّ الْ 3" -:(3آية ) َياًها بَِّفَرٍح مِّ .َفَتْسَتُقوَن مِّ  " َخاَلصِّ
ِيمه ِههعِالصهخرةِالتهيِتفجهرِمنههاِالمهاء.ِوالمهاءِههعِبعملهِالفدالمِالس ِبههِخلصهناِنِالمسياأ ِتمتلئعاِبالرو ِ 

ِ.نِ هعِصعدِليرسلِللمنيسةِيوحهِالقدسِلرو ِالقدسل
 

يُعوبِّ بَِّأْفَعالِّي ِّ. َذك ِّيُروا بِّيَأِن اْحَريُدوا اليِرِب. اْدُعيوا بِّاْسيرِّ ِّ. َعر ُِّفي»َوَتُقوُلوَن فُِّّ ذلَِّك اْلَييْومِّ: 4" -:(4آية ) وا َبيْيَن الش 
ََْد َتَعاَلى. ِ" اْسَرُ  

ِ=ِمالِعر ِعملِالمسياِالفداليِيكراِويبارِبهِوياهدِله.َِعر ُِّفوا
 

ضِّ 5" -(:6-5اآليات ) ََيْد َصيَنَع ُمْفَتَخيًرا. لِّيَيُكْن هيَذا َمْعُروًفيا فِّيُّ ُكيل ِّ اأَلَْ ُروا لِّلِرب ِّ أَلِنُ   ن ِّ تُِّّ َواْهتِّفِّيُّ َييا 6. ََ َصيو ِّ
كِّ  ُِّ يٌم فُِّّ َوَس وَس إِّْسَرائِّيَل َعظِّ َُد  ْهَيْوَن، أَلِن  ِ"«.َساكَِّنَة صِّ
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ِ
 ِومعحهععهِالهعيالتِعلهي23ِحتهيِص13ِِيمتهدِمهالِصِيِهساِاإلصحا ِجداءةِقسهمِآخهرِمهالِنبهعءاتِإشهعياء

 يقهدمعنِااممِالتيِحايقاِاليهعدنِ اهللِيمليِعليِالجميمِوقدِيسهممنِجهلِههمِسهمععانِهه الءِاامهمِههسهِالنبهعاتِ
وأو ِنبهعةِ هيِههساِِ.نِ اهللِأعطاهاِللنبمِلتصلِلهمِلعلهمِيتعبعنِكماِ علِممِنينع ِوأيسلِلهمِيعنانِالنبمِتعبة
سههنةِمههال133ِِأيِقبههل132ِِ ِتههتملمِعههالِباجههل.ِوكتبههاِهههسهِالنبههعةِسههنة23:14ِِ-13ِِ:1حا ِومههاِيليهههِياإلصه

جههلِأنِهههسا538ِِق.ِم.ِوخربههاِسههنة060ِِناههدةِأوِقيههامِباجههلِكدولههةِكبيههرةِ ههيِالتههاييخنِإ ِأنِباجههلِقامههاِسههنةِ
هههعِالههسيِأسههقطهاِِاإلصههحا ِيتحههدثِعههالِالدولههةِالتههيِسههتخربهاِوهههيِمههادي.ِومعههرو ِأنِتحههالفِمههاديِو ههايس

سهههنة166ِِق.م.ِولهههمِتمهههالِمهههاديِسهههعيِأمهههةِجربريهههةِوقتئهههسنِولهههمِتوههههرِكدولهههةِإالِبعهههدِالنبهههعةِبحهههعالي538ِِسهههنةِ
ونالحعِأنِ ِيهتملمِعهالِحمايتههِلاهعبهِمهالِأمهةِلهمِتقهمِبعهدِ هاهللِيحمهيِأوالدهِمهالِااعهداءِالخفيهيالِوالوهاهريالنِ

ر هم.ِولقههدِتحههدثِالنبههيِقبههلِهههساِاإلصههحا ِعههالِمجههيءِالسههيدِالحههالييالِوالمسههتقبلييالنِممههالِنعههر همِوممههالِالِنعهه
المسياِوخالصهِولمالِقبلِمجيئهِسهتقعمِباجهلِوهمِتنتههيِكدولهة.ِوههساِمعحهعشِههساِاإلصهحا ِوباجهلِ هيِالمتهالِ

ستخدمهمِكدداةِتدديبِإالمقدسِيم ِلمملمةِالايطانِ اعبِباجلِتحدواِ ِوتمبرواِعليهِوعبدواِااووانِولمالِ ِ
شعبه.ِِوقبلِمجيءِالسيدِالمسياِالثانيِستقعمِدولةِحدِالمسياِيباجلِالرم ية ِليبيدهاِالمسهياِجنفخهةِ مههِحدِ

 .ِوانِباجهلِيمه ِلمملمهة14ِكماِستبادِباجلِااوليِقبلِمجيءِالمسياِااو ِيهساِاإلصحا ِواإلصهحا ِالتهاليِ
ِمالِحرباتها.الارِعليناِأنِنهرلِمالِباجلِأيِمملمةِالارِحتمِالِيدتيِعليناِ

 
َهةِّ َبابَِّل ََآُ  إَِّشْعَياُء ْبُن آُموَص:1" -(:2-1اآليات ) ِِّ  َوْحٌُّ مِّْن 

يُروا بِّاْلَيدِّ لَِّيْدُخُلوا َوْبَواَب اْلُعَتاةِّ.2 ْم. َوشِّ َفُعوا َصْوًتا إَِّلْيهِّ َرَع. اَْ َْ َبل َو َِ َِّيُروا ََاَيًة َعَلى  ِ" َو
=ِهعِلمِيسممِبهََِِآ ُ  المِومرايةِتحلِباامم.ِوقعلهأهسهِالنبعةِمالِ=ِتترجمِوقلِأوِحمل.ِلصععبةِماِ يَِِوْحٌُّ 

َِّيُروا ََاَيًة  قبِجلِيآهنِهساِتدكيدِلعقععه.ِ ََْرعَ  =ِليراهاِكلِأحد.ِهعِنداءِلرؤساءِااممِلي حفعاِإليِباجل.َو َبل َو َِِ
ِيةِالمر ععة.ا=ِأيِالِيسترهِشيءِمالِالاجرِحتمِيريِكلِواحدِالِر

َفُعوا َص  مْ اَْ ِ=ِالباجلييال.ِاْلُعَتاةِّ =ِبااجعاقِنادواِعليِماديِو ايس.ِِْوًتا إَِّلْيهِّ
 

رِّي َعَظَرتُِّّ.3" -:(3) آية لِّ َغَضبُِّّ، ُمْفَتخِّ ِْ َُالُِّّ أَل ُِّ، َوَدَعْوُت َوْب  " َوَنا َوْوَصْيُت ُمَقِدسِّ
 ُِّ جلِقا ِ ِِعليِباجل.جراءِوزبهِهعِالسيِاختايِكعيرِإلِ ِسِهعِالمفراِلعملِما.ِإ اًِالمقدِ =ُِِمَقِدسِّ

ونحالِمقدسيِ ِمدععونِلقتا ِإجليسِومملمتهِِِ. نِوالمعنمِأنِ ِخصصهِلهساِالعمل45ِِ:1عنهِمسيحمِي
ِلتتقدسِأعماقناِوبهساِنصيرِأبطا ِهلل.
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رِّي َعَظَرتُِّّ المفتخريالِبعومتيِِسمِ ِالعويم.ِوتترجمِأيزًاِه الءإ=ِهمِجنعدِكعيرِالسيالِيحققعنِمجدُِِمْفَتخِّ
اِنميالِقعةِعليِإجليسِوجنعدهِوحيأوِالمبتهجيالِبعومتي.ِ اهللِهعِالسيِأعطاهمِهسهِالقعة.ِ  ِأعطيِللم من

ِينتصرونِعليِحيلهِومكايدهِيفرحعنِبعومةِ ِالسيِأعطاهمِهسهِالقعة.
 

ََْوٍم َكثِّي4" -(:5-4اآليات ) ْبَ   َبالِّ شِّ ْرُهوٍَ َعَلى اْلجِّ ُِ ب  َصْوُت  َعٍة. ََ يجِّ َمَرالِّكِّ ُوَمٍم ُمْجَترِّ رِّيَن. َصْوُت َضجِّ
 . ْيَش اْلَحْربِّ َِ ُِّ ِّ لُِّيْخرَِّب ُكِل 5اْلُجُنودِّ َيْعُرُض  ، الِرب  َوَوَدَواُت َسَخ ََْصى الِسَراَواتِّ ْن َو يَدٍة، مِّ ٍض َبعِّ ْن َوَْ َيْأُتوَن مِّ

. ضِّ  " اأَلَْ
ُِّ ِّ أتيِمعهمِ=ِِكلِهساِالجمهعيِأتيِبهِالرلِويستعرحهِجل .ِ ددواتِسخطهِهمِجنعدِماديِالِرب  َوَوَدَواُت َسَخ

ََْصى الِسَراَواتِّ خرِالبالدِالمعرو ةِلسليِقا ِ=ِآو ايس.ِوماديِو ايسِ ْن َو .ِوانهمِجمهعيِكثيرِيسكرِهناِمِّ
 يِالمنيسةِِحجيجهم.ِوحجيجِماديِو ايسِم عجِجدًاِلباجلِالمحاصرةِمنهم.ِوهكساِتسبياِوصلعاتِالم منيال

ِ ِإلجليسِوجنعده. ِجدًا َبالِّ مرهبة ْرُهوٍَ َعَلى اْلجِّ ُِ ِالجبا َِصْوُت  ِعلي ِعليِماديِو ايسِ هم ِ همناها ِإ ا =
ضِّ يحيطعنِباجلِوت اِ همناهاِعليِالمنيسةِ هعِشعبِ ِالسيِيحياِ يِالسماوياتِمرنماِمهلالِِ ِلُِّيْخرَِّب ُكِل اأَلَْ

ِتعرضِقعاتهِالتيِأعدها.=ِأيِمملمةِباجل.ِ ِهناِيس
ِ

َِّ َعَلى ُكل ِّ َشٍُّْء.6" -(:7-6اآليات ) َن اْلَقادِّ ٌم َكَخَراٍب مِّ ََادِّ ََرِّيٌب،  ُلوا أَلِن َيْوَم الِرب ِّ  َِوْلوِّ
ُّ ُكل  اأَلَيادِّي، َوَيُذوُب ُكل  ََْلبِّ إِّْنَساٍن.7  " لِّذلَِّك َتْرَتخِّ

ََرِّيبٌ  ُلوا سنة.266ِبحعاليِِ=ِوكانِهساِبعدِالنبعةَِيْوَم الِرب ِّ  ُّ ُكل  اأَلَيادِّيهسهِاهلِباجل.َِِوْلوِّ =ِبعدَِِتْرَتخِّ
=ِالسببِهعِعدمِخع ِ ِ مالِيخا ِ ِالِيخا ِإنسان.ِ"يأسِالحكمةِمخا ةَِيُذوُب ُكل  ََْلبِّ إِّْنَسانٍ الزربة.ِ

." ِ
 

اٌع َوَمَخا8" -(:9-8اآليات ) َِ وُهُهْم َفَيْرَتاُعوَن. َتْأُخُذُهْم َوْو ُِ ٌض. َيَتَلِوْوَن َكَوالَِّدٍة. َيْبَهُتوَن َبْعُضُهْم إَِّلى َبْعٍض. ُو
يٍب. وُ  َلهِّ ُِ َُاَتهَ 9 ُو ْنَها ُخ َض َخَراًبا َوُيبِّيَد مِّ ًيا بَِّسَخٍ  َوُحُرو ِّ َغَضٍب، لَِّيْجَعَل اأَلَْ ََاسِّ ٌم،  ََادِّ  " ا.ُهَوَذا َيْوُم الِرب ِّ 

َُاَتَها آلخرِيطلبِماعيتهنِوالِيجدِعندهِيأيِأوِحلِ الملِ يِنفسِااتعن.=ِكلِواحدِينورِلَِيْبَهُتونَ  =ُِِخ
ِسببِسقعطهمِهعِخطاياهم.ِ يٍب =ِ همِحامليالِداخلهمِومايِشرويهم.َِِيَتَلِوْوَن َكَوالَِّدةٍ إ ًا وُ  َلهِّ ُِ =ِالخجلُِِو

ِنعكاسِحمرةِنيرانِالمعركةِعليِوجعههم.ِإبسببِإنمسايهمِالاديدنِويبماِ
 
َها، َواْلَقَرُر اَل يَ 11" -:(11) ةآي ْنَد ُطُلوعِّ ُز ُنوَََها. ُتْظلُِّم الِشْرُس عِّ َبابَِّرَتَها اَل ُتْبرِّ َِ ْلَرُع َفإِِّن ُنُجوَم الِسَراَواتِّ َو

 " بَِّضْوئِّ ِّ.
َبابَِّرَتَها تلفِيقع ِ"اايضِج=ِمجمععةِنجعمِ يِالسماءِتسميِالجباي.ِوهسهِااقعا ِقدِتمعنِمجاايةِكمالَِِِ

ِ قدواِجيِ  ِهم ِجالِسماءِوالِشمسِوالِقمرِوالِنجعمن ِكدنهم ِتام ِبالدوايِ ه الءِ يِظالم ِإلحساسهِهع ِإشاية "
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ِوالِ ِيالمعاكب  ِالقديسيال ِوال ِيالمسيا  ِالِيرونِشمسِالبر ِهللن ِبسببِمقاومتهم ِالجهل ِ يِظلمة ِهم الرؤيةن
ِ .24ِِ:22ِهسهِيم ًاِلدينعنةِاليعمِااخيرِيماِِلباجِةيتمتععنِبالحياةِالمنسيةِ يِالمنيسةِيالقمر. ِودينعن

 
ُل َتَعظ َم اْلُرْسَتْكبِّرِّيَن، َووَ 11" -:(11) آية ِّ ُ ْم، َوُوَب َُِّب اْلَرْسُكوَنَة َعَلى َشر َِّها، َواْلُرَنافِّقِّيَن َعَلى إِّْثرِّهِّ َضُع َتَجب َر َوُوَعا

 " اْلُعَتاةِّ.
َُِّب اْلَرْسُكوَنَة و  .ِ باجلِكاناِتحكمِالمسكعنةِوقتهانِولمالِهسهِتاير=ِأيِأعاقبِباجلَعا

ِلدينعنةِاليعمِااخيرِحيثِتمعنِباجلِااخيرةِأيِدولةِالارِتحكمِالمسكعنةِكلها.
 

ْن َذَهبِّ ُووفِّيَر. 12" -(:13-12اآليات ) ْنَساَن َوَعِز مِّ ، َواإلِّ ْبرِّيزِّ َن الِذَهبِّ اإلِّ َل َوَعِز مِّ ُِ َعُل الِر ِْ ُل لِّذلَِّك 13َوَو ُوَزْلزِّ
ب ِّ اْلُجُنودِّ َوفُِّّ َيْومِّ ُحُرو ِّ َغَضبِّ ِّ. َها فُِّّ َسَخ ِّ ََ ْن َمَكانِّ ُض مِّ  " الِسَراَواتِّ َوَتَتَزْعَزُع اأَلَْ

وكاناِتمعجِبالبارِمالِشعبهاِأوِمالِالمسبييال.ِِلعويمةنباجلِإستقدماِأال ِمالِالبارِلبنالهاِوبناءِأسعايهاِا
ِيَِ ِالعقال ِيعم ِ ي ِالِرق ِ ولمال ِل ِيصيروا ِالحرولِحتم ِ ي ِالزربات ِمال ْبرِّيزِّ جا  َن الِذَهبِّ اإلِّ ِأيَِِوَعِز مِّ =

ِومال. ِوبال ِكثيريال ِكانعا ِأن ِبعد ِالهندي.ُِووفِّير الخالصن ِالمحيب ِعلي ِالعرل ِجالد ِجنعل ُل  = لِّذلَِّك ُوَزْلزِّ
ُض  يهِنِ غزبِ ِسي ع شِالمعنِسماءِ=ِهسهِعالِيعمِالدينعنةِالرهيبِوماِسيحدثِ  الِسَراَواتِّ َوَتَتَزْعَزُع اأَلَْ

ِوأيحاِ.
 

ٍد إَِّلى َشْعبِّ ِّ، َوَيْهُرُبوَن 14" -(:16-14اآليات ) يٍد، َوَكَغَنٍم بِّاَل َمْن َيْجَرُعَها. َيْلَتفُِّتوَن ُكل  َواحِّ َوَيُكوُنوَن َكَظْبٍُّ َطرِّ
ضِّ ِّ.  ٍد إَِّلى َوَْ َُْعُن، َوُكل  مَ 15ُكل  َواحِّ َد ُي ِِّ . ُكل  َمْن ُو ْم، 16نِّ اْنَحاَش َيْسُقُ  بِّالِسْيفِّ ُُِم َوْطَفاُلُهْم َوَماَم ُعُيونِّهِّ َوُتَح

َساُؤُهْم.  " َوُتْنَهُب ُبُيوُتُهْم َوُتْفَضُح نِّ
ٍد إَِّلى َشْعبِّ ِّ  =ِانِجيشِباجلِكانِمكعنِمالِكلِالاععلنِولمِيكالِقلبهمِعليِباجلنِ حينماِجاءتُِِكل  َواحِّ

ِوتدملِ الزرباتِللجميمِحتمِااوالدِوالنساء.ِوهكساِعقالِالخطيةِونتالجهاِالمرة.ِالزربةِتركعهاِوهربعا.
 

،17" -:(17) آية وَن بِّالِذَهبِّ وَن بِّاْلفِِّضةِّ، َواَل ُيَسر  يَن اَل َيْعَتد  ي ِّيَن اِلذِّ مِّ اْلَرادِّ  "هَأَنَذا ُوَهي ُِّج َعَلْيهِّ
ي ِّينَ  ِنبعةِواححةِبالاعبِالسيِيكِاْلَرادِّ سمِاشتهرتِالدولةِبعدِ ليِبإسرِباجلِأيِماديِو ايسِولمالِ=ِهنا

يةِا ايسِولمِيكعنعاِمهتميالِبالسهبِوالفزةِجلِهمِ يِوحايتهمِحطمعاِباجلِ يِقسعةنِهكساِستدانِباجلِ يِنه
دِ يِكتابةِلمعيرِلجنعدهِ"أناِأعر ِأنممِماِجئتمِللحرلِيوبةِ يِالفزة"ِإالِأنِكعيرِنفسهِكانِ اايام.َِوُوج 

ِمهسبا. ِوتنسانًا ولمالِبعدِكعيرِصايِإهتمامِالفرسِبالما ِللصر ِعلمِالجيعرِالزخمةِالتمِصايتِِيقيقًا
ِلهمِ.

ِ
.18" -:(18) آية . اَل ُتْشفُِّق ُعُيوُنُهْم َعَلى اأَلْواَلدِّ ُْنِّ ُّ  اْلفِّْتَياَن، واَل َيْرَحُروَن َثَرَرَة اْلَب ُم اْلقِّسِّ ِّ ُ ِ" َفُتَح
ُّ  و سيِوالقعس.ِشتهرِالفرسِبحرلِالقإ ِهيِالسهامِالتيِتستخدمِ يِالقعس.ِاْلقِّسِّ
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ي ِّيَن، َكَتْقلِّيبِّ هللاِّ َسُدوَم َوَعُروَََة.19" -:(19) آية يُر َبابُِّل، َبَهاُء اْلَرَرالِّكِّ َوزِّيَنُة َفْخرِّ اْلكِّْلَدانِّ  " َوَتصِّ

ي ِّينَ ايتهاِومبانيها.ِ=ِهيِكسليِلق َدم هاِوعلعمهاِووناهاِوتجَِبابُِّل، َبَهاُء اْلَرَرالِّكِّ  =ِإسمِقبيلةِمالِمملمةِِاْلكِّْلَدانِّ
سمِالفراعنةِعليِإسمِالملدانييالِعليِكلِباجلنِكماِأطلقِإباجلِمنهاِخرجِالمهنةِويجا ِالديالِوالسحرةِومِأطلقِ

ِكلِمصر.
 

، َواَل يُ 21" -:(21) آية ، َواَل ُتْسَكُن إَِّلى َدْوٍَ َفَدْوٍَ ، َواَل ُيْربُِّض ُهَناَك ََُعاٌة،اَل ُتْعَرُر إَِّلى اأَلَبدِّ  "َخي ُِّم ُهَناَك َوْعَرابٌُِّّّ
=ِخرباِكلَِواَل ُتْسَكُن أوايهاِوكانِملعوِالفرسِيمايسعنِالصيدِ يِخرالبها.ِِندورتِكلإ=ِِاَل ُتْعَرُر إَِّلى اأَلَبدِّ 
 كالِ يِخرالبهاِ مانعاِالِيبيتعنِ يها.ِ=ِتعهمِالعرلِأنِالجالِيسَِواَل ُيَخي ُِّم ُهَناَك َوْعَرابٌُِّّّ أياحيهاِال ياعية.ِ

، َوَيْرأُل اْلُبوُم ُبُيوَتُهْم، َوَتْسُكُن ُهَناَك َبَناُت الِنَعامِّ، 21" -(:22-21اآليات ) َبْل َتْرُبُض ُهَناَك ُوُحوُش اْلَقْفرِّ
 ، ْم، َوالذ ِّ 22َوَتْرَُُص ُهَناَك َمْعُز اْلَوْحشِّ يُح َبَناُت آَوى فُِّّ َُُصوَِّهِّ ََرِّيُب َوَتصِّ ُتَها  َئاُب فُِّّ َهَياكِّلِّ الِتَنع مِّ، َوَوَْ

ُُوُل. ُّءِّ َوَوِياُمَها اَل َت  " اْلَرجِّ
هساِيم ِلسكنيِالايطان.ِولمالِهساِماِحدثِ عاًلِ هياكلِأووانهاِسكنتهاِالعحعرِيالحعِنتالجِالخطيةِ ِوأنِ

ِباجلِهيِيم ِلملِنفسِ ِالبهيِ يِأيضِالخطيةِخرالِوبعم. ِالمنور ِييؤِوياء ِعاصية  .18ِ:16ِمتمبرة
ِوالنفسِالخربةِيسكالِداخلهاِالاياطيالِالمتعحاةِوالبعمِياليدس ِوالنجاسةِوالتااؤمِوصعتِالبعمِيأيِالِ ر  .

ِ
 مِهساِاإلصحا ِيأيناِخرالِباجلِودمايهاِبسببِشرويها.ِوت اِ همناِأنِباجلِترم ِللايطاننِوكماِإستعبدتِ

:8ِِبدِالايطانِأوالدِ ِ ترةِمالِال مالنِإلمِأنِأتمِالمسياِوحريناِمنهِييعسنةِهكساِإستع16ِباجلِشعبِ ِ
ِ .ِوخرالِباجلِالمسكعيِتماِصياوتهِهناِليايرِلنهايةِالايطانِااجديةِ مِيعمِالدينعنة.21
 
ِ
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ِ
جلِالسيِأعطاهِ ِالغنيِوالمجدِ دساءِاستعمالهماِوهكهساِالاهيطانِوانِملهيِباجهلِنجدِهناِالفرحةِبسقعطِمليِبا

ِ- يِ:يرم ِللايطانِ
نهاِقعةِيهيبةِمهدمرةِلاهعبِوهيكهلِأللايطانِ يِِباجلِترم نجدِستعما ِالغنيِوالمجدِوالجما .ِوهناِإإساءةِِ-1

.ِ ِ
والاههيطانِيفههر ِبخههرالِاإلنسههانِنِملههيِباجههلِالمههدنِميههلِكالهمههاِللتخريههبِ بينمههاِيبنههيِالملههعوِالمههدنِيخههرلِِ-2

 والخطيةِتخرل.ِنِلسليِيقعدهِللخطية
ِالمبرياءِولسليِسقبِكليهما.ِ-3

وانِملههيِباجههلِيرمهه ِللاههيطانِنههريِهنههاِ ههيِهههساِاإلصههحا ِآيههاتِصههريحةِعلههيِالاههيطانِوسههقعطهِقيلههاِخههال ِ
ِاآلياتِالتيِتتملمِعالِسقعطِمليِباجل.

 
مِّ اْلُغَرَباءُ أَلِن ا1" -:(1آية ) ُن بِّهِّ ْم، َفَتْقَترِّ هِّ ضِّ  لِرِب َسَيْرَحُم َيْعُقوَب َوَيْخَتاَُ َوْيًضا إِّْسَرائِّيَل، َوُيرِّيُحُهْم فُِّّ َوَْ

 " َوَيْنَضر وَن إَِّلى َبْيتِّ َيْعُقوَب.
ِنر ِتجسدِالمسياِوأنهِسيدتمِلي سسِكنيستهِلتحياِ مِمحبةِوسالم.11ِ مِإصحا 
ِعالِخالصِالمسياِلمنيستهِوتسبياِالمنيسةِلمخلصهاِالمسيا.ِكلمنا12ِو مِإصحا 

واإلصحا ِالساجقِحدوناِعالِخرالِباجلِيم اِللحكمِعلمِالايطان.ِوهساِاإلصحا ِيكلمناِعالِأنِسببِسقعطِ
الايطانِهعِكبرياءه.ِالايطانِبعدِسقعطهِأ  ِاإلنسانِإ ِأخطد.ِ  ِهناِيحدوناِعالِنهايةِهساِالايطان.ِ

أنِيحدوناِعالِنهايتهِنجدِ ِيعطمِوعداِبدنهِسيخلصِالبارِمالِعدوهمِالايطان.ِ خالصِالبارِولمالِقبلِ
ِكانِمقريًاِأاليا.

مْ الرلِيبيهدِباجهلِلهيخلصِشهعبهِويحهريهِمهالِالعبعديهة.ِ يهِّ ضِّ يُحُهْم فِّيُّ َوَْ =ِههمِخسهرواِأيحههمِبسهببِالخطيهةَِِوُييرِّ
ِ=ِاامم.َِِرَباءُ اْلغُ  وبتعبتهمِيعيدهاِ ِوانيةِلهمنِجلِدخلِمعهم

ِهناِنريِالمنيسةِالتيِتجممِاليهعدِوااممِبعدِكسرِإجليسِعدوها.
حيالِيسكرِالعحمِيعقعلِوتسراليلِنفهمِأنِالمقصعدِاليهعدِواامم.ِ اسراليلِبعدِسقعطهاِ مِالعونيةنِوبعهدِسهبمِ

ق.م.ِههههساِجعهههل122ِأشهههعي.ِشهههتاِملهههيِأشهههعيِشهههعبِإسهههراليلِعبهههرِمملمتههههنِوأسهههكالِقبالهههلِأمميهههةِمكهههانهمِسهههنةِ
ِإسراليلِترم ِلألمم.

 
ضِّ الِرب ِّ َعبِّيدً 2" -:(2آية ) ْم، َوَيْرَتلُِّكُهْم َبْيُت إِّْسَرائِّيَل فُِّّ َوَْ عِّهِّ ْم إَِّلى َمْوضِّ ا َوإَِّماًء، َوَيْأُخُذُهْم ُشُعوٌب َوَيْأُتوَن بِّهِّ

ْم. يهِّ ُُوَن َعَلى َظالِّرِّ يَن َسَبْوُهْم َوَيَتَسِل  " َوَيْسُبوَن اِلذِّ
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=ِالمنيسههةِسههترتفمِعلههيَِوَيْرييَتلُِّكُهْم َبْيييُت إِّْسييَرائِّيَل =ِاامههمِستسههاعدهمِ ههيِالرجههعشِإلههيِوطههنهم.َِوَيْأُخييُذُهْم ُشييُعوٌب 
يالِلمملمهههةِيكهههانعاِمسهههبأنِنِلبنهههيِالملمهههعتِبعههدِستسهههتعبدهمِههههي.ِصهههايِسههلطاِنسههتعبدوهاتأعههدالها.ِومهههالِسهههبقِِو

اتِه الءِالنهاسِصهايتِتعمهلِلخدمهةِوبنهاءِالمنيسهةِ.ِألهمِيحفهعِوكعنِأنِالمنيسةِتمتليِالناسِأ ِطاقِالولمة.
ِأوناسيعسِالرسعلمِعقيدةِالمنيسةِ مِطبيعةِالمسيانِوأوناسيعسِكانِوونيا.

يَن َسَبْوُهمْ  =ِأخسِالم منيالِمهالِيهدِالاهيطانِالهس ِكهانِيسهتعبدهمِِ=ِقيلِأنِالسيدِالمسياِسبيِسبياًَِِوَيْسُبوَن اِلذِّ
سهههخرِِوتاييخيهههًاِ مههعيرِنِيهههدخلعنِاإليمههانوالمنيسهههةِتسههبيِالهههسيالِسههبعهاِأيِ.ِِبقيامتهههِوِوحههريهمِنِو لههيِبمعتهههه
=ِِويتسييلُون علييى ظييالريهمِ ِ.1+ِيههه1ِِ:1ِللههرلِولمههالِبحههريتهمِييههمِعبيييدا وإميياءِالبههاجلييالِلخدمههةِاليهههعد.

ِ"أعطيتممِسلطاناِأنِتدوسعاِعلمِالحياتِوالعقايلِ"ِ الايطانِهعِمالِظلمِالبارِ.
 

َيةِّ اِلتُِّّ اْسُتعْ 3" -(:8-3)اآليات  ِيةِّ اْلَقاسِّ َن اْلُعُبودِّ َك، َومِّ ِِّ ْن َتَعبَِّك َومِّنِّ اْنزَِّعا يُحَك الِرب  مِّ بِّْدَت َوَيُكوُن فُِّّ َيْوٍم ُيرِّ
ُق بِّهَذا اْلَهْجوِّ َعَلى َملِّكِّ َبابَِّل َوَتُقوُل: 4بَِّها،  ُِّ ُْرَِّسُة  َكْيَف َباَد الِظالُِّم، َباَدتِّ اْلرُ »َوِنَك َتْن ََْد َكِسيَر اليِرب  َعَصيا 5َغ

يَن.  ُِّ ييييَب اْلُرَتَسيييل ِّ ، ََضِّ َِّ . اْلُرَتَسيييل ُِّ  بَِّغَضيييٍب َعَليييى اأُلَميييمِّ، 6اأَلْشييَرا يييُعوَب بَِّسيييَخٍ ، َضييْرَبًة بِّييياَل ُفُتيييوٍَ الِضييياَُِّب الش 
َهاٍد بِّيياَل إْمَسيياٍك.  ُِّ . َهتَ 7بِّاْضيي ضِّ ، اْطَرَأِنييْت ُكييل  اأَلَْ ُز ُلْبَنيياَن 8ُفييوا َتَرن ًرييا. اِّْسييَتَراَحتِّ َحِتييى الِسييْرُو َيْفييَرُح َعَلْيييَك، َوَوَْ

ٌع. ََاطِّ ََُجْعَت َلْم َيْصَعْد َعَلْيَنا   " ََائِّاًل: ُمْنُذ اْض
 تخهايهمِعليههِو هرحهمِبسهقعطه.ِانِملهيِباجهلِتالتسبياِنتيجةِالخالص.ِ هناوِيصفِعتعِمليِباجلِوسهقعطهِِو

سههتراحاِ مههانِملههعوِباجههلِإأحههدِمههالِبطاههه.ِوبسههقعطهِتفههر ِكههلِاايضنِحتههمِااشههجايِكههانِوقههاًلِيهيبههًاِلههمِيههنجِ
نِباجهلِالطاويهةِلفهر ِبهاقيِالملهعوِبسهقعطِملهيِِوالسهروِوااياِإشهايةيقطععنهاِأماِملعوِ ايسِ لهمِيعتهادواِ لهي.ِ

ِة.شعبِ ِبسقعطِالايطان.ِونالحعِأنِقطمِمليِباجلِلألشجايِإشايةِلحبهِ يِاا يِوهيِ رحة
ُعوَب بَِّسَخ ٍ  ماِ علتهِيفعلِبينِعمليِيرتهدِ" 15ِهعِيزرلِاآلنِتطبيقًاِلقع ِععبدياِالنبيِآيةِي=ِِالِضاَُِّب الش 

ِوهساِالهجعِينطقِبهِعلمِالايطانِكلِمالِتسوقِحريةِمجدِأوالدِ ِ.ِ."عليِيأسي
 

ييْن َوْسييَفُل ُمْهَتييِزٌة َلييَك، الْسيي9" -(:16-9اآليييات ) َيييُة مِّ يييَع ُعَظَريياءِّ َاْلَهاوِّ رِّ َِ َضييٌة َلييَك اأَلْخيَِّلييَة،  َك، ُمْنهِّ َُييُدومِّ تِّْقَبالِّ 
ْم.  ييي ِّهِّ ََاَمييْت ُكييِل ُمُلييوكِّ اأُلَمييمِّ َعييْن َكَراسِّ . َو ضِّ يَرَنييا 11اأَلَْ ََييْد َضييُعْفَت َنظِّ يُبييوَن َوَيُقوُلييوَن َلييَك: َوَوْنييَت َوْيًضييا  ُكل ُهييْم ُيجِّ

ْثَلَنا   ْرَت مِّ وُد. ُوْهبَِّ  إَِّلى ا11َوصِّ َُاُؤَك الد  َك. َتْحَتَك ُتْفَرُش الر ِِّمُة، َوغِّ ِنُة َوْعَوادِّ َن 12ْلَهاوَِّيةِّ َفْخُرَك، ََ ُْتِّ مِّ َكْيَف َسَق
َر اأُلَمييمِّ   ََيياهِّ ضِّ َيييا  ْعييَت إَِّلييى اأَلَْ ُِّ َُ ييْبحِّ  َكْيييَف  ْلبِّييَك: َوْصييَعُد إِّ 13الِسييَراءِّ َيييا ُزَهييَرُة، بِّْنييَت الص  ْلييَت فِّييُّ ََ َلييى َوَوْنييَت َُ

 . ييُّ الِشييَرالِّ ََاصِّ تَِّريياعِّ فِّييُّ َو ِْ َبييلِّ اال َِ لِّييُس َعَلييى  ِْ ييي ُِّّ َفييْوَق َكَواكِّييبِّ هللاِّ، َوَو َفييُع ُكْرسِّ . َوَْ َوْصييَعُد َفييْوَق 14الِسييَراَواتِّ
 . ْثَل اْلَعلُِّّ ِّ يُر مِّ . َوصِّ َت إَِّلى اْلَهاوَِّيةِّ، إَِّلى َوَسافِّلِّ 15ُمْرَتَفَعاتِّ الِسَحابِّ . لكِِّنَك اْنَحَدَْ َُِلُعيوَن 16اْلُجب ِّ يَن َيَرْوَنيَك َيَت َاِلذِّ

َض َوَزْعَزَع اْلَرَرالَِّك، ي َزْلَزَل اأَلَْ ُل اِلذِّ ُِ ِ"إَِّلْيَك، َيَتَأِمُلوَن فِّيَك. َوهَذا ُهَو الِر
 ِوقهدِيسهيطرونِعلهيِقلهعلِبعهضِالحكهام12:0ِماِالماللمهةِااشهرايِإالِوالةِههساِالعهالمنِعهالمِههساِالوهالمِيأ ِ

تصر عاِحهدِماهيئةِ .ِوملهيِباجهلِكمهاِقلنهاِيرمه ِللاهيطانِلهسليِيتهداخلِالمهالمِعهالِالاهيطانِوملهيِباجهلِ هيِلي
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هههسهِاآليههاتنِو يهههاِنههريِالهاويههةِتقههعمِمهتهه ةِإلسههتقبا ِملههيِباجههلِيإشههايةِلمعتهههِوهالكهههنِوالهاويههةِسههتمعنِنصههيبِ
جلههيسِنِومههالِأسههقطهمِالاههيطانِ ههمِخطايههاِوالتصههعيرِهنههاِيعنههمِأنِالهاويههةِكانههاِتنتوههرِوصههع ِإإجلههيسِأيزههًا ِ

=ِاامعاتِوهنهاِنهريِِاأَلْخيَِّلةَ و ِأتاِجهمِإلمِالهاويةِهمِأيزاِ مِإنتوايهِليتسوقِنفسِااالمِالتمِهمِ يهاِاآلنِ.
دليههلِعلههيِأنِاامههعاتِالِيتالشههعنِبعههدِالمههعتنِجههلِيعر ههعنِبعزهههمِيكمههاِعههر ِالغنههيِلعههاايِوعههر ِإجههراهيم .ِ

اتِصعيةِالسخريةِمالِمليِباجلِيأوِإجليس ِانهِأصباِمثلهمِأسيرِالهاويةِلألجد.ِجالِقعةِجالِوتبدوِ يِهسهِاآلي
سههلطان...ِ ههديالِهههيِقعتهههِالتههيِكههانِيرعههبِجهههاِالنههاسِ؟!!ِويتزههاِأيزههًاِمههالِهههسهِاآليههاتِأنِاامههعاتِياههعرونِ

نِ هلمههعاِوصههايِمكههانهمِ=ِ مههانِالاههيطانِيفتخههرِبالعههددِالههسيالِأسههقطهمِالهاوييية فخييركِ 11و ههمِآيههةِيِم.بحههالته
ِنيُة ِيغطيانهِمالِ عقهِومالِتحتهِنِ هسهِكاناِأعمالهِ.ِالرمة والدودِالهاويةِ.ِ ععضِالفر ِيكعنِمصيرهِالنتانة ََ

كَ  علههمِِوأ ههرا ِإنتصههاياتيِالسههابقة=ِصههعتِاآلالتِالعتريههةِالتههيِطالمههاِتغنهيِجهههانِأيِأيههالِصههعتِأ راحههيَِِوْعييَوادِّ
ْبحِّ زُ  .بسببيِالبارِالسيالِهلمعا جمها ِ=ِكعكبِالصهباِالجميهلِوههساِالِينطبهقِعلهيِإنسهانِجهلِههعَِِهَرُة بِّْنَت الص 
َفيُع =ِِالهسيِأسهقطهِكبريهاؤهِ نِولمال28ِِ:12الس ِقا ِ ِعنهِأنهِكانِ"كاملِالجما "ِيح المايولِيإجليس ِ َوَْ

ي ُِّّ َفْوَق َكَواكِّبِّ هللاِّ  نفسههِيتزهمِومهالِيزهمِنفسههِيرتفهم"ِوهكهساِ.ِ"قبلِالسقعطِتاامخِالرو ِ"ِوكلِمالِير همُِكْرسِّ
كواكيب ِالماللمهةِلهمِينهتفخِ قهبِعلهمِسهيدعيِأنههِإلهه.ِوههساِالمتمبهر ِ ههع4ِن2ِِ:3ِِتي2ِسيكعنِحدِالمسياِي

ْثييَل اْلَعلِّييُّ ِّ هنههاِيريههدِأنِيصههباِِجههلِأيادِأنِيتسههاو ِبههاهللِ.ِهللا تعلمههعاِمنههيِ ههانيِوديههمِ".ِأمههاِالمسههياِ جههاءِقههالاًلِمِّ
3ِوبنفسِااسلعلِأسقبِالايطانِآدمِوحعاءِحيالِقا ِلهمِ"تمعنهانِكهاهلل"ِيتهيِ .11ِ:28يماِِب"القلِومتعاحم

ِ:5.ِ ِ
نالحعِأنِالايطانِجدأِباإلنتفا ِعلمِباقمِالماللمةنِوت ايدِمعهِهساِالفمرِ ديادِأنِيتسهاو ِبهاهلل.ِ المبريهاءِ مهرِ

لبارنِوهمِي لههِنفسهه.ِوااسهعأِأنِيصهلِاإلنسهانِانِيت ايدِممِالعقانِيبدأِالمتمبرِباإلنتفا ِعلمِمالِحعلهِمالِا
ِينسبِالخطدِهللِ مِتداجيرهنِ هلِنحالِأحكمِمنه؟!

ِ
ْم 17" -:(17آية ) ُْلِّْق َوْسَراُ  إَِّلى ُبُيوتِّهِّ ي َلْم ُي َعَل اْلَعاَلَم َكَقْفٍر، َوَهَدَم ُمُدَنُ ، اِلذِّ َِ ي   "اِلذِّ

ُْلِّْق َوْسَراُ   ي َلْم ُي سنةِوشهعبِاليههعدِأقهام30ِِلِلمِيطلقِيهعياكيالِمليِيهع انِجلِظلِ يِالسجالِ=ِمليِباجاِلذِّ
ومههالِمههاتِقبههلِالمسههياِحبسههعاِ ههمِالجحههيم.ِوالاههيطانِبخداعهههِآلدمِوحههعاءِتسههببِ ههمِأنِِسههنةِ ههيِالسههبي.16ِ

َنْاِ صايتِاايضِكالقفرِ.ِوبعداايضِ ريهمِنِإلهمِأنِحه لم ُيُلق وسرا ِالخطيةِإستعبدِالايطانِالباهرِ=ُِلع 
ِالمسياِ.

 
ٍد فُِّّ َبْيتِّ ِّ. 18" -(:19-18اآليات ) ََُجُعوا بِّاْلَكَراَمةِّ ُكل  َواحِّ مِّ اْض َرعِّهِّ ِْ َوَوِما َوْنَت َفَقْد ُطرِّْحَت 19ُكل  ُمُلوكِّ اأُلَممِّ بَِّأ

ي ُِّ ، اْلَهابِّ ََْبرَِّك َكُغْصٍن َوْشَنَع، َكلَِّباسِّ اْلَقْتَلى اْلَرْضُروبِّيَن بِّالِسْيفِّ ْن  ، َكُجِثٍة َمُدوَسٍة.مِّ َجاََةِّ اْلُجب ِّ  " َن إَِّلى حِّ
خهرِملهعوِباجهلِالهسيِقتلههِكهعيرِليلهةِآ=ِإشهايةِلبيلااصهرَِوَوِميا َوْنيَت الملعوِيد نعنِبكرامةِيااهراماتِكمثها  .ِ

متهمِ تاِ ايسِلباجلنِ هعُِقت لِولمِيناغلِأحدِبجثتهِوسبِالخرالِالسيِحلِبالمدينة.ِجلِحتمِالملعوِالهسيالِههِ 
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=ِمها اِيصهنمَِِكلَِّبياسِّ اْلَقْتَليى=ِوصهالِمهتعفال.ُِغْصٍن َوْشَنعَ ياِمليِباجلِد نهمِشعبهمِبكرامةِوحنطعاِأجسهادهم.ِ
ِنر ِهناِصعيةِكراهيةِعامةِوتحتقايِمالِالبارِللايطانِ.ِباهما .جلباسِقتيلِحرلِبسيفِسعيِأنِيلقيِ

ِ
ْم فُِّّ اْلَقْبرِّ ألَ 21" -:(21آية ) ُد بِّهِّ .اَل َتِتحِّ لُِّّ الِشر ِّ َََتْلَت َشْعَبَك. اَل ُيَسِرى إَِّلى اأَلَبدِّ َنْسُل َفاعِّ َضَك،   ِنَك َوْخَرْبَت َوَْ

" 
 =ِهمِسيد نهمِشععبهمِبكرامةِأماِأناِ سيلقعنِجثتيِباهما . ال تتحد بهم فى القبر

َضييكَ  =ِينقطههمِِاَل ُيَسييِرى إَِّلييى اأَلَبييدِّ  .ِ=ِبههالولمِواإلسههرا ِعلههيِشهههعاتهمِ جلبههعاِعلههيِأنفسهههمِدينعنههةَِِوْخَرْبييَت َوَْ
ِنسلهِمالِعليِكرسيه.

ِ
َ  اْلَعاَلمِّ مُ 21" -:(21آية ) ِْ َض َواَل َيْرأُلوا َو ْم، َفاَل َيُقوُموا َواَل َيرُِّثوا اأَلَْ ْثمِّ آَبائِّهِّ ََْتاًل بِّإِّ  "«.ُدًناَهي ُِّئوا لَِّبنِّي ِّ 

يَ  اْلَعياَلمِّ ُميُدًناعاِجثهعيةِحهدهنِقتهلِملهيِ هايسِجنيههِيأوالدِملهيِباجهل ِحتهمِالِيقعمه ِْ =ِاشهتهرتِباجههلَِِواَل َيْريأُلوا َو
ِِ.ولمالِبسببِإنتهاءِ ييةِملعوِباجلِ لالِتبنمِباجلِمدناِوانيًاِِجبناءِالمدن

ِ
يْن َبابِّيَل اْسيًرا َوَبقِِّييًة »22" -(:23-22اآليات ) َُيُع مِّ َْ . َوَو ب  اْلُجُنيودِّ ْم، َيُقيوُل ََ َُوُم َعَليْيهِّ ِييًة، َيُقيوُل َفَأ َوَنْسياًل َوُذَ ِّ
 . ب  اْلُجُنودِّ 23الِرب  ، َيُقوُل ََ ْكَنَسةِّ اْلَهاَلكِّ َياٍ ، َوُوَكن ُِّسَها بِّرِّ اَم مِّ َِ ، َوآ يَراًثا لِّْلُقْنُفذِّ َعُلَها مِّ ِْ ِ"«.َوَو
َييا ٍ مراتِهناِانِاامرِمقهريِمهالِالهرل.3ِِسمِالرلِإ كرِ ياَم مِّ َِ ِالخطيهة .اعةِ=ِجهروِوحهلِطينيهةِيإشهايةِلاهنآ

ِوهساِالقرايِجهالوِباجلِهعِمعجهِلمملمةِالايطانِ.
 

ََيائِّاًل: 24" -(:27-24اآليات ) ب  اْلُجُنيودِّ  ييُر، َوَكَريا َنَوْييُت َيْثُبيُت: »ََْد َحَليَف ََ َََصيْدُت َيصِّ يَم 25إِِّنيُ  َكَريا  ِّ ُ َوْن ُوَح
َبييالُِّّ، َفَيييُزولَ  ِِّ ييُّ َوَوُدوَسييُ  َعَلييى  ضِّ ييوََ فِّييُّ َوَْ ْرُليي ُ  َوش  ْم حِّ يييُرُ ، َوَيييُزوَل َعييْن َكييتِّفِّهِّ هييَذا ُهييَو الَقَضيياُء 26«. َعييْنُهْم نِّ

َُّ اْلَيُد اْلَرْرُدوَدُة َعَلى ُكل ِّ اأُلَممِّ.  ، َوهذِّ ِّ هِّ ضِّ ُّ  بِّ ِّ َعَلى ُكل ِّ اأَلَْ يُل  27اْلَرْقضِّ ِّ ُ ََْد َََضى، َفَرْن ُيَب ِب اْلُجُنودِّ  َفإِِّن ََ
َُّ اْلَرْردُ  َها َوَيُدُ  هِّ ِ"وَدُة، َفَرْن َيُرد 

هسهِالنبعةِعالِأشعي.ِوقهدِ كهرتِهنهاِانِخهرالِباجهلِبعيهدِجهدًا.ِ باجهلِلهمِتمهالِقهدِقامهاِبعهد.ِ ها اِخربهاِأشهعيِ
ِسنة .266ِباجلِيالتيِستخرلِبعدِالسيِكانِخراجهاِقريباِكانِ ليِجرهانًاِعليِصدقِالنبعةِبخرالِ

ه  ِلههاِبخهرالِأشهعيِوالثانيهةِيمه ِلههاِبخهرالِباجهل.ِااولهمِههمِيمه ِ*ِهناوِمرحلتيالِلخرالِالايطانِااولمُِيم 
ِلزربةِالايطانِبالصليبِوالثانيةِيم ِلخرابهِالنهالمِومصيرهِااجد ِ مِبحيرةِالناي.

 
ي29فِّييُّ َسييَنةِّ َوَفيياةِّ اْلَرلِّييكِّ آَحيياَز َكيياَن هييَذا اْلييَوْحُُّ: 28" -(:32-28اآليييات ) ُِّ يييَع فِّلِّْسيي رِّ َِ ييُّ َيييا  َن، أَلِن اَل َتْفَرحِّ

ْن َوْصلِّ اْلَحِيةِّ َيْخُرُج ُوْفُعواٌن، َوَثَرَرُتُ  َتُكوُن ُثْعَباًنا ُمسِّ  ِنُ  مِّ ََِّبكِّ اْنَكَسَر، َفإِّ يَب الِضا َوَتْرَعيى َوْبَكياَُ 31رًّا َطِياًَا. اْلَقضِّ
يُت َوْصَلكِّ بِّاْلُجوعِّ  ، َوُومِّ ، َوَيْربُِّض اْلَبائُِّسوَن بِّاأَلَمانِّ . اْلَرَساكِّينِّ ُّ َوِيُتَهيا 31، َفَيْقُتُل َبقِِّيَتيكِّ ْل َوي َهيا اْلَبياُب. اْصيُرخِّ َوْليوِّ
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ي ِّ.  ُيوشِّ ُِ يَن الِشيَرالِّ َييْأتُِّّ ُدَخياٌن، َوَليْيَس َشياذٌّ فِّيُّ  ِنيُ  مِّ يُن، أَل ُِّ يُعكِّ َيا فِّلِّْس رِّ َِ ََْد َذاَب  يَنُة.  َفبَِّرياَذا ُيَجياُب 32اْلَردِّ
ُسُل اأُلَممِّ  إِِّن الِرِب وَ  ْهَيْوَن، َوبَِّها َيْحَترُِّّ َبائُِّسو َشْعبِّ ِّ.َُ  " ِسَس صِّ

 هيِوحيِمالِجهةِ لسطيال.
ِ

يَن، أَلِن 29فِّييُّ َسييَنةِّ َوَفيياةِّ اْلَرلِّييكِّ آَحيياَز َكيياَن هييَذا اْلييَوْحُُّ: 28" -(:29-28اآليييات ) ُِّ يييَع فِّلِّْسيي رِّ َِ ييُّ َيييا  اَل َتْفَرحِّ
ْن  ِنُ  مِّ ََِّبكِّ اْنَكَسَر، َفإِّ يَب الِضا رًّا َطِياًَا.اْلَقضِّ ِ" َوْصلِّ اْلَحِيةِّ َيْخُرُج ُوْفُعواٌن، َوَثَرَرُتُ  َتُكوُن ُثْعَباًنا ُمسِّ

كانِالمليِع ياِقدِحرلِالفلسطينيالِحرباتِم ورةِوقيلةِولمنهمِأخهسواِبالثهديِأيهامِأحهااِ فرحهعا.ِوهمِوه اِجالدههمِ
إ ِظنعاِأنهمِتخلصعاِمالِعبعديتهمِاشعيِِتغلثِ السرِمليِأشعيِوت ِماتِتغلثِ السرِ ر ِالفلسطينيعنِبمعته

أشرِمنه.ِونبعةِإشعياءِِاٌ ُوْفُعوانجنهِإيدتيِمالِنسلهِأيِِاْلَحِيةِّ ولمالِالنبيِهناِيقع ِلهمنِأنهِوتنِماتِتغلثِ السر
 ِوكالهماِسيحدثِقريبًاِدلهياًلِعلهيِصهدقِنبعتهه21ِِ–24ِبخرالِ لسطيالِكماِكاناِنبعتهِبخرالِأشعيِيآياتِ

نزمامِلفلسطيالِ يِوهعيتهمِحهدِأشهعيِإ ِمهاتِملهيِجلِوقدِيكعنِ يِهسهِااياتِِتحسيرًاِليهع اِمالِاإلبخرالِبا
ِأشعيِتغلثِ السر.
ينَ  ُِّ يييَع فِّلِّْسيي رِّ َِ ََِّبكِّ =ِانِ لسههطيالِكانههاِمكعنههةِمههالِإمههاياتِمختلفههة.َِِيييا  يييَب الِضييا هههعِتغلههثِ السههرِملههيِاْلَقضِّ

ِجاءِأوالدهِوهمِأشدِمنهِوأشرِمنه.ِستعليِعليِبعضِمدنهاِوبعدِمعتهإأشعيِالسيِ
إالأنِبعههضِالمفسههريالِ سههرِهههسهِاآليههاتِأنِالقزههيبِالزههايلِهههعِع يههاِوأنِنسههلهِااشههدِمنهههِهههعِح قيههاِالههسيِ

ولمالِالمقصهعدِأنِأعهداءِشهعبِ ِلهالِيجهدواِياحهةِ زهربةِسهتدتمِوياءههاِحهربةِِحربةِقاتلة.سيزرلِ لسطيالِ
ِأخر ِ.

 
.َوَتْرَعى َوبْ 31" -:(31آية ) ، َفَيْقُتُل َبقِِّيَتكِّ ، َوُومِّيُت َوْصَلكِّ بِّاْلُجوعِّ ، َوَيْربُِّض اْلَبائُِّسوَن بِّاأَلَمانِّ  " َكاَُ اْلَرَساكِّينِّ

نِِعوههه الءِقههامِالفسههلطينيشههعبِالههرلَِِمَسيياكِّينِّ =ِأيِااشههدِ قههرًاِباإلحهها ةِللبالسههيالِالههسيالِهههمَِِوْبَكيياَُ اْلَرَسيياكِّينِّ 
ِليِ ليِهعِحربهمِبالجعشِومِسيفِأشعيِالسيِسيقتلِالبقية.عِوعقالِالفلسطينييالنِبد يتهمِ

 
يَن الِشيَرالِّ 31" -:(31آية ) ِنيُ  مِّ يُن، أَل ُِّ يُعيكِّ َييا فِّلِّْسي رِّ َِ ََْد َذاَب  يَنُة.  ُّ َوِيُتَها اْلَردِّ ْل َوي َها اْلَباُب. اْصُرخِّ َييْأتُِّّ َوْلوِّ

. ُيوشِّ ِّ ُِ ِ" ُدَخاٌن، َوَلْيَس َشاذٌّ فُِّّ 
ِ=ِكلِجيشِأشعيِأقعياء.َلْيَس َشاذٌّ القِالمدنِالفلسطينية.ِ=ِحِرُِدَخانٌ 

ْل َوي َهيا   لسطيالِالعدوِالتقليد ِلاعبِ ِ مِالعهدِالقديمنِتمثلِالايطانِالعدوِالتقليد ِللمنيسة.ِوههسهِاآليهة َوْليوِّ
يَنةُ  ُّ َوِيُتَها اْلَردِّ 10ِالِالجحهيمِلهالِتقهع ِعليهها"ِيمهاتساو ِتماماِقع ِيلِالمجدِعالِالمنيسةِ"أجهِعِاْلَباُب. اْصُرخِّ

ِِ .ِ المنيسةِبصلعاتهاِوأصعامهاِوتساجيحهاِإنماِهمِتهاجمِالايطانِالس ِالِيحتملِهسهِالحرل.18:ِ
 

ْهَيْوَن، َوبَِّها َيْحَترُِّّ َبائُِّسو َشْعبِّ ِّ.32" -:(32آية ) ُسُل اأُلَممِّ  إِِّن الِرِب َوِسَس صِّ  " َفبَِّراَذا ُيَجاُب َُ
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ُسُل ا =ِقهدِيكعنهعنِيسهلِمهالِ لسهطيالِأوِأيِأمهةِأخهريِتطلهبِإقامهةِحلهفِحهدِأشهعي.ِويجهبِالهردِعلهيهمِِأُلَممَُِّ
 شعب . والرب يحرُّ بائسبدنِ

ِوالرلِيسعشِأسسِالمنيسةِجسدهِوهعِقاديِعلمِحمايتهاِمالِأ ِعدوِلهاِ.
هههعِمعجهههِللاههيطاننِأنِكههلِِوالحههعِأنِهههساِالتهديههدِالمعجهههِلفلسههطيالِالعههدوِالتقليههد ِلاههعبِ ِ ههمِالعهههدِالقههديم

شهههعبِ ِقهههع ِوسهههيعجهِالزهههرباتِوياءِالزهههرباتِلعهههدوهِالتقليهههد ِالاهههيطان.ِ ِيعطهههمِلمنيسهههتهِقهههعةِتههههاجمِجههههاِ
  .3ِِ:16مملمةِالايطانِوأجعالِالجحيمِلالِتقع ِعليها.ِ بعدِخالصِالمسياِ"ليقلِالزعيفِبطلِأنا"ِيي 
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس عشر

ِ
ععنِأنههمِأجنهاءِ نِدِ َيِِلسليِتايرِمعآلِلمالِِيكلمةِمعآلِ=ِأمعمتهاِجاءتِمالِاال ِجنةِلعطإمعآلِهعِبكرِ

ومههعآلِشههما ِأدومِيحههدهاِمههالِالغههرلِِ.وتاههيرِلمههالِيعثههرِشههعبِ ِيماههعيةِجلعههام ِبالتههديالأيِاإلدعههاءِالم يههلِ
ِالغربيةِ يِواديِاايدن.ِوتنقسمِجلدهمِإلي:البحرِالمياِومالِالارقِالصحراءِ

ِجالدِمعآلِ  1
عرباتِمعآلِوهسهِكاناِ يِواديِاايدنِمقاجلِأييحاِومهنهمِجلعهام.ِوكهانِملمههمِبهاالقِ هيِأونهاءِيجهعشِ  2

آلِويهع اِبالعداوةنِ تحهالفِمهعآلِمهمِأعهداءِيههع اِوتسهراليلِِععبِمالِمصر.ِواتسماِالعالقةِجيالِمالا
سههنعاتِمههال3ِِ.ِوقههدِدمرهههاِأسههرحدونِتههدميرًاِشههديدًاِ عههاًلِبعههدِلممههعرعدِبعبههادتهمِحههدهم.ِولقههدِتههدورِاليههه

 هسهِالنبعةِ تسللعاِحتمِأنهمِقدمعاِهداياِليهع ا.ِوكاناِياععثِجدةِداودِمعآجيه.
ِهعِيلِاايضِكلهاِوتايرِلخالصِشعبِ ِمالِأعداله.ِِنِ تايرِاشعياءِعليِااممِإونبعاتِ

ِآلِجلِخطاياِمعآلنِوعبادتهاِلألووانِيِالايطان . ِليسِحدِشعبِمِع
 

َِّيُر ُموآَب 1" -(:4-1اآليات ) َهةِّ ُموآَب: إِِّنُ  فُِّّ َلْيَلٍة َخرَِّبْت َعاَُ ُموآَب َوَهَلَكْت. إِِّنُ  فُِّّ َلْيَلٍة َخرَِّبْت  ِِّ ْن  َوْحٌُّ مِّ
يُبوَن َيْصَعُدوَن إَِّلى اْلُرْرتَ 2َوَهَلَكْت.  ُل ُموآُب َعَلى َنُبو َوَعَليى َمْييَدَبا. فِّيُّ ُكيل ِّ ََْوٍس إَِّلى اْلَبْيتِّ َودِّ . ُتَوْلوِّ َفَعاتِّ لِّْلُبَكاءِّ

ََْرَعٌة. ُكل  لِّْحَيٍة َمْجُزوَزٌة.  ْنَها  ْنَهيا 3مِّ ٍد مِّ ُل ُكل  َواحِّ َها َوفُِّّ َساَحاتَِّها ُيَوْلوِّ ُُوحِّ ْسٍح. َعَلى ُس وَن بِّرِّ َُ َِتَِّها َيْأَتزِّ فُِّّ َوزِّ
. َسيِيااًل بِّ  َوَتْصييُرُخ َحْشييُبوُن َوَوْلَعاَلييُة. ُيْسييَرُع َصييْوُتُهَرا إَِّلييى َييياَهَص. لِّييذلَِّك َيْصييُرُخ ُمَتَسييل ُِّحو ُمييوآَب. َنْفُسييَها 4اْلُبَكيياءِّ

ُد فِّيَها.  " َتْرَتعِّ
سهمِمدينهةِوسهمياِأيزهًاِإ=ِعايَِعاَُ ُموآَب ِإ ًاِالخرالِخرالِعامِوشاملِ.ِالمبر .نريِهناِخرالِمدنِمعآلِ

=َِِير موآبِوعايِكلمةِعبريةِتعنمِمدينهة.مدنهم.ِوعيرِوتسميِاليعمِيبةِوصايتِخرالِبعدِأنِكاناِأهمِعِر
تعنههمِسههعيِأوِحصههال.ِإ ًاِهههمِتعنههمِمدينههةِلهههاِسههعي.ِوهههمِنفسهههاِقيههرِحايسههةِأوِقيههرَِِيييرِتعنههمِسههعيِمههعآل.

َيْصييَعُدوَن يِجيهاِإلههههمِكمههعر.ِ=ِأَلييى اْلَبْيييتِّ إِ .ِوكانههاِمدينههةِحصههينةِلعلعهههاِوأسههعايها.10ِِ:1ِحهايسِيإر
فِّيُّ ُكيل ِّ =ِيلجهدونِآللههتهمِلينقهسوهمِمهالِههساِالخهرال.ِ مانهاِمهساباِاآللههةِتقهامِعلهيِالمرتفعهات.ِِإَِّلى اْلُرْرَتَفَعاتِّ 

ََْرَعةٌ  وَن =ِالقرعةِ يِالرأسِواللحيةِالمج واةِوالرأسِالمقصعصِالاعرِمستديرًاِهيِعالماتِح ن.ََِِْوٍس  َُ َييْأَتزِّ
 =ِعالمههةِحهه نِيهههساِمثههلِمههالِيلبسههعنِااسههعدِهههسهِاايههامِ ِهههساِالحهه نِيصههيبِالنفههعسِالتههيِتتههروِ .ِْسييحٍ بِّرِّ 

يُبونَ  إسمِعبر ِيعنمِه ا ِأوِإنحال .ِوهمِشرقمِالبحرِِديبون ونِ=ِالواهرِانهِكانِ يهاِهيكلِلممعرِأيزاًِدِّ
ِنبيوِليحتممِبغيرِ نِالهه ا ِواإلنحهال .ِوهساِنصيبِمالِيسهبِ.المياِوتباد ِإسراليلِومعآلِاإلستيالءِعليها

=ِكلمةِساميةِتعنمِمخبرِأوِمنبه ِأوِمرتفهم.ِومهالِ هعقِجبلههاِشهاهدِمعسهمِأيضِالميعهاد.ِوأخهستهاِمهعآلِمهالِ
سهبانِييحسهبِويهدجر ِِحشيبون =ِتعنمِماءِهادئِوأخستهاِمعآلِمهالِإسهراليل.ِِميدباِإسراليل. =ِتعنهمِالملمهةِح 
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=ِكلمههةِمعآجيههةِتعنههمِِييياهصِ=ِتعنههمِ ِعههالنِوأخهستهاِمههعآلِمههالِإسههراليل.ِولعالييةوأخهستهاِمههعآلِمههالِإسههراليل.ِ
ِِمعقمِمدوسِوطدتهِااقدام.ِوأخستهاِمعآلِمالِإسراليل.

َها ُُوحِّ ِ=ِكانعاِيزععنِآلهةِللعبادةِ عقِالسطع .َِعَلى ُس
 

ْنَها إِّلَ 5" -:(5) آية َِّبِّيَن مِّ لِّ ُموآَب. اْلَها ِْ ْن َو ْلبُِّّ مِّ ْجَلٍة ُثاَلثِِّيٍة، أَلِنُهْم َيْصيَعُدوَن فِّيُّ َعَقَبيةِّ َيْصُرُخ ََ ى ُصوَغَر َكعِّ
. وَنايَِّم َيْرَفُعوَن ُصَراَخ االْنكَِّساَِّ ، أَلِنُهْم فُِّّ َطرِّيقِّ ُحوَُ يثِّ بِّاْلُبَكاءِّ ِ" الل وحِّ

بِأنِيتحلهيِتوهرِهناِمااعرِالنبيِالرقيقةِوشفقتهِحتمِعليِالعونييالِأعداءِشعبهِجالِشهماتة.ِههيِماهاعرِيجه
:2ِِجهاِكلِخهادمِتجهاهِمهالِيخهدمهمِحتهمِلهعِكانهاِتصهر اتهمِقاسهيةِنحهعه.ِوهكهساِكهانِجهعلسِالرسهع ِمهثاًلِييوِ

والتههمِكانههاِمههالِحههمالِالههدالرةِالمحكههعمِِهههيِالمدينههةِالتههيِلجههدِإليهههاِلههعط.ِوتعنههمِصههغيرة.ِ=ُِصييوَغرَ و  .ِ 1-3
ْجَليةٍ ِعليهاِممِسدومِوتركهاِالمالوِبسببِطلبِلهعط.ِ سهنعاتِوههسهِتمهعنِقعيهةِويهر3ِِ=ِأيِعمرههاُِِثاَلثِِّييةٍ  َكعِّ

ِ.ِإليِيهع اِوأدوممروحةِتولِتعدوِإليِأنِتخعي.ِوهكساِالمعآجييالِ يِهروبهمِلجدواِ
=ِاللعحيههثِهههعِأعلههمِتههلِ ههمِالمنطقههة.ِوكلمههةِعقبههةِتعنههمِالعقبههاتِالتههمِيعانيهههاِمههالِيحههاو ِأنِِعقبيية اللوحيييث
ِوالملمةِتعنمِكهفانِوهمِتقمِعندِنهايةِمنحدي.ِِِِِِِِِم.مالِمدنِأدِوعآجمِوهمِواإلسمِمِ= حوَونايميصعدِالجبل.ِ

يثِّ ِِِِِِِِم.مالِمدنِأدِوِ= حوَونايم ِ=ِويرِمعرو ة.َعَقَبةِّ الل وحِّ
 

يُر َخرَِّبًة، أَلِن اْلُعْشَب َيبَِّس. اْلَكأُل َفنَُِّّ. اْلُخْضَرُة اَل تُ 6" -:(6) آية يَم َتصِّ ْررِّ َياَ  نِّ ُد.أَلِن مِّ َِ  " و
يَم  ْررِّ َياَ  نِّ جييالِانِآأعداءِمعآلِعيعنِالمياه.ِوهسهِحربةِعويمةِللمِعَِطمِ ِِتعنمِمياهِصا يةِوهادلة.ِنرريم =مِّ

ِلسليِدخلعاِ يِمجاعة.ِنِوناهمِمالِمعاشيهم
 

ُلوَنَها إَِّلى َعبْ 7" -:(7) آية .لِّذلَِّك الِثْرَوُة اِلتُِّّ اْكَتَسُبوَها َوَذَخائُِّرُهْم َيْحرِّ   رِّ َوادِّي الِصْفَصافِّ
. ويهسهبعاِبههِإلهيِِهِنيحملهِع=ِعليِحدودِأدومِو يِوقاِالخهع ِيدخهسونِقهديِمهاِيسهتطيععنِأنَِوادِّي الِصْفَصافِّ

والصفصا ِشجرِكثيرِالفروشِتتهدلمِأوصهانهِ هعقِمجهاي ِالميهاهِوتهتالمسِمهمِالمهاءِ توهلِ روعههِتقطهرِِأدوم.
ِيالِأدومِومعآلنِوكانِيعبرهِالهايبعنِمالِمعآل.ماءِبصفةِمستمرة.ِوواد ِالصفصا ِيفصلِج

المياهِوهيِشجرةِعديمةِالثمرنِشدنِكلِمالِينغمسِ يِملساتِالعالمِِيِ =ِشجرةِتنباِعلمِمجاِالِصْفَصافِّ 
ِِو ِ"يأنهايِباجل . هناوِعلقعاِماِهعِحا ِالمسبييالِإلمِباجلِوهمِ مِعبعديتهمِلباجلِييم ِللمستعبدِللخطية :

ِدِبحسبِالنصِالعبري ِوالععدِأوِالقيثايةِهيِلع  ِأنغامِالفر نِوكيفِيفرحعنِوهمِمستعبديال.يأععاِ"قيثاياتهم
ويسكرِِهمِويرِقادييالِعلمِالفر ِوالتسبياِجلِهمِ مِحالةِبكاءِمستمرِكاجرِالصفصا ِالس ِيقطرِدالما.

حيالِيععدونِإلمِأويشليمنِأنهمِلمِيكسرواِأععادهمِكرم ِلليدسنِجلِعلقعهاِعلمِيجاءِاستخدامهاِ يِالمستقبلِ
ِحيثِالثمايِواايضِالتيِتفيضِلبنًاِوعساًل.

ِ
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اَليَِّم َوْلَوَلُتَها. َوإَِّلى بِّْئرِّ إِّيلِّيَم َوْلَوَلُتَها، 8" -(:9-8اآليات ) ِْ ََْد َوَحاَط بُِّتُخومِّ ُموآَب. إَِّلى َو َراَخ  َيياَ  9أَلِن الص  أَلِن مِّ

يُروَن َتْرَتلُِّئ َدًما، أَلن ُِّّ . دِّ ضِّ ْن ُموآَب َوَسًدا َوَعَلى َبقِِّيةِّ اأَلَْ يَن مِّ ِِّ يُروَن َزَوائَِّد. َعَلى الِنا َعُل َعَلى دِّ ِْ  " َو
اَليِّمَ  ِْ تعنمِِإيليموِجهةِالجنعلِناحيةِأدوم.وهمِمالِِجلدةِ مِمعآلِواإلسمِيعنمِجركتيالِوِاليمِ=َِو بِّْئرِّ إِّيلِّيمَ  َو

يُرونَ ِبطمةِأ ِشجرِجر ِمعمر. ووالباِالنهرِهعِنهرِأينعن.ِوديبعنِيسميهاِالنبمِهناِديمعنِِبعِن=ِهيِديِدِّ
 .جتغييرِحر ِالباءِإلمِحر ِميمِلإلشايةِللدمِالس ِمألِالنهر

=ِقدِيكعنِإشايةِلمخرلِقعيِقاسي.ِأوِإشايةِإليِوجعدِحيعاناتَِِوَسًدا=ِالزرباتِستمعنِج يادة.َِِزَوائِّدَ 
إشايةِللمسياِااسدِالخايجِمالِسببِيهع اِوأنهِسيمليِعليِااممِ=ِِمتعحاةِمالِقلةِالناس.ِوهناوِمالِقا ِانه
ضِّ  ْن ُموآَب َوَعَلى َبقِِّيةِّ اأَلَْ يَن مِّ ِِّ  َعَلى الِنا
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس عشر

ِ
ْن َسالَِّع َنْحوَ 1 -:(1آية ) ضِّ مِّ ْرَفاَن َحاكِّمِّ اأَلَْ ُلوا خِّ سِّ ْهَيْوَن. َوَْ َبلِّ اْبَنةِّ صِّ َِ ِيةِّ إَِّلى    اْلَبر ِّ

كانِالمعآجيعنِيعاةِخر ان.ِوكانعاِيهد ععنِالج يهةِليههع اِمهالِههسهِالخر هان.ِوكهانعاِحينمهاِيتمهردونِيمتنعهعنِعهالِ
ِإيسالها.ِوهناِماعيةِمالِالنبيِلهمِبايسا ِالج يةنِ همِسيحتاجعنِليهع اِ يِهروبهم.ِ

ضِّ  تعنههمِصههخرةِوهههمِِسييالعوِل.آأدوميههةِتحههاِتسههلبِمههِع=ِهههيِمدينههةَِِسييالِّعَ و يهههع ا.ِِ=ِهههعِملههيَحيياكِّمِّ اأَلَْ
قدِوروِتخعيفيِكبرياءِقلبيِيهاِسهاكالِعاصمةِأدومِوتايرِادوم.ِقا ِعنهاِإيمياءِالنبمِ"محاج ِالصخر"ِ مِ"

ِ:42ِ"ِيإيحههديوِيقههع ِالههرلأنِي عههاِكنسههرِعاههيِ مههالِهنههاوِتِوِ ههيِمحههاجيءِالصههخرِالماسههيِمرتفههمِاالكمههة.
 .ِوهمِمعقمِإستراتيجمِوحصالِمنيمِيصعبِعلمِالعدوِأنِيصلِلمالِيحتممِبه.ِوحالياِهمِالبتراءِوالحع10ِ

ِأنِالملمةِمدخع ةِمالِالملمةِاليعنانيةِجتراِأ ِصخرة.
 

َُائٍِّر َتائٍِّ ، َكفَِّراٍخ ُمَنِفَرٍة َتُكوُن َبَناُت ُموآَب فُِّّ َمَعابِّرِّ وَ 2 -:(2آية ) ُنوَن.َوَيْحُدُث َوِنُ  َك َْ " 
َُيائٍِّر َتائِّي ٍ   يِهروبهمِمالِمعآلِإليِيهع اِسهيكعنعِن ُنيونَ  أيهالِالههرلِ. =ِيهربهعنِبسهرعةِوالِيهديونِإلهم َك ِ=َِوَْ

ِ.وجنههعلِجنههمِعمههعِنِعلههيِحههدودِمههعآلِالاههماليةوواد ِأينههعنِكههانِ ههمِمههعآلِِتعنههمِالسههيلِالمنههد مِأوِال ليههر.
قدمعاِخرا همِلمليِيهع ا.ِونحالِسنهرلِإليِ ِأوِسنسهبِإلهيِوطالماِسيهربعنِإليِيهع اِ عليهمِمالِاآلنِأنِي

 ِععحههًاِعههالِكبريالنههاِيكمههاِكانههاِمههعآل12ِ:1ِيوِيِحيههةِكخههرا ِمسجعحههةيههةِأيامنههاِ لنقههدمِلهههِأنفسههناِا ِ ههيِنه
  .ِوهساِماِيعطيناِسالمِهناِوحياةِأجديةِهناِوهناو0متمبرةِآيةِ

 
يَن، اَل َهاتُِّّ َمُشوًََة، اْصَنعِّ 3" -:(3آية ) ُُْرودِّ يَرةِّ، اْسُترِّي اْلَر ِلكِّ َكالِلْيلِّ فُِّّ َوَس ِّ الِظهِّ َعلُِّّ ظِّ ِْ ُّ إِّْنَصاًفا، ا

َِّبِّيَن. رِّي اْلَها  " ُتْظهِّ
وهههساِهههعِعمههلِالمنيسههةنِأنِتقبههلِأوالدهههاِالتههالبيالِِجيههعنِالههسيالِإحتمههعاِجههها.آعلههيِيهههع اِأنِتحمههيِوالِتوهههرِالمِع

ِوتعملِعلمِتثبيتهمِ مِجسدِالمسيانِ يحميهمِالمسياِمالِهجماتِالاياطيال.السيالِيععدونِإلمِ ِتالبيالنِ
 

، أَلِن الِظالَِّم َيبِّيُد، َوَيْنتَ 4" -:(4آية ) ِْ ِّ اْلُرَخر ِّبِّ ْن َو ْتًرا َلُهْم مِّ ُُْروُدو ُموآَب. ُكونُِّّ سِّ ْنَدكِّ َم ُّ لَِّيَتَغِرْب عِّ هِّ
ضِّ الِدائُِّسو  " َن.اْلَخَراُب، َوَيْفَنى َعنِّ اأَلَْ

ِ.نِأ ِشعبِالمعآجييالِمعآلأشعيِالوالمةِستبيدِوتفنيِمالِعليِوجهِأيضِ
 

ُُْلُب اْلَحِق َويُ 5" -:(5آية ) ََاٍض، َوَي ُّ  بِّالِرْحَرةِّ، َوَيْجلُِّس َعَلْي ِّ بِّاأَلَماَنةِّ فُِّّ َخْيَرةِّ َداُوَد  َُ َفُيَثِبُت اْلُكْرسِّ َبادِّ
.  " بِّاْلَعْدلِّ
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لرحمةِالتيِسيوهرهاِلمعآل.ِولمالِطبيعةِالملماتِتايرِللمسياِالجالسِعليِكرسيِسيثباِكرسيِمليِيهع اِبا
يهع اِ يِخيمةِداودِأيِالمنيسةِجسدهِوهعِيحكهمِعلهيِيههع اِواامهمِيمهعآل ِويحمهيِكهلِمهالِيلتجه ِإليهه.ِوههعِ

ِوتثبههاِملمهههِعلههمِشههعبهِالههس ِلمههسِمحبتهههِجرحمتهههِالتههيِظهههرتِ ههيِصههليبه.ملههيِعلههيِقلههعلِشههعبهِوكنيسههتهِ
ِ.ويحمته

 
ََِّها.6" -:(6آية ) ُْلِّ اْفتَِّخا َيائَِّها َوَصَلفَِّها ُب ا َعَظَرتَِّها َوكِّْبرِّ دًّ ِِّ ْعَنا بِّكِّْبرَِّياءِّ ُموآَب اْلُرَتَكب َِّرةِّ   " ََْد َسرِّ
يوالحعِالتاديدِوتمرايِكلماتِالمبرياءِوهسهِخطيةِالايطانِِنِمعآلِلالِتقبلِالنصيحةِ يخربعنِلمبريالهمدنبعةِب
لهمِِلآ.ِوالنبيِهناِيكافِسببِالجر .ِوالمبرياءِيمنمِصاحبهِمالِسماشِالماهعيةِالصهالحة.ِو عهاًلِمهِعية ااساس

ِتقبلِالنصيحةِولمِترسلِالج ية.
 

ََِّسَة، إِِّنَرا هَُِّّ َمْض 7" -:(7آية ) َِّيَر َحا ُل. َتئِّن وَن َعَلى ُوُسسِّ  ُل ُموآُب. َعَلى ُموآَب ُكل َها ُيَوْلوِّ  " ُروَبٌة.لِّذلَِّك ُتَوْلوِّ
وبالتاليِعليهمِأنِيعلعلعاِانِيجاءهمِِمعآلِالمخدوعيالِمالِإجليسِو مِكبريالهمِي زعاِد مِالج يةِإلسراليل.

ِوالنتيجةِالملِ مِبكاءِوععيلِوح ن.ِجيهع اِإنقطم.ِ
ومالِينجسلِبخداشِالايطاننِوالِيقدمِجسدهِ جيحةِحيةنِيصيرِجالِحمايةِالمسياِالس ِيحممِكلِمالِإلتجدِ

ََِّسَة، منيستهِتالباِ=ل َِّيَر َحا  َتئِّن وَن َعَلى ُوُسسِّ 
ُل ُميوآبُ =ِههيِقيهرِمهعآلِالتهيِلهمِيبهقِمنههاِويهرِأسسههاِالتهيِيئنهعنِعليههاِ بيعتههاِههدما.َِِِّيَر َحاََِّسةَ   . ُتَوْليوِّ
ِ=ِالِيعجدِسببِياجمِبهِأحدِاآلخريالِجلِالملِيعلع .َعَلى ُموآَب 

 
ييَر. َتاَهيْت فِّيُّ أَلِن ُحُقوَل حَ 8" -:(8آية ) ْبَرَة َكِسَر ُوَميَراُء اأُلَميمِّ َوْفَضيَلَها. َوَصيَلْت إَِّليى َيْعزِّ ْشُبوَن َذُبَلْت. َكْرَمُة سِّ

ِيةِّ، اْمَتِدْت َوْغَصاُنَها، َعَبَرتِّ اْلَبْحَر.  " اْلَبر ِّ
ييْبَرةَ  ليلنِوهههمِمههالِأمنههمِإسههمِعبههر ِمعنههاهِجلسههمِوهههمِمدينههةِيعههم.ِوأخههستهاِمههعآلِمههالِإسههراِسييبرة=َِِكْرَمييُة سِّ

َوَصيَلْت شهيءِحتهمِلهعِلهمِيكهالِ يههِ الهدةِلههم.ِِماهعيةِبخمرهاِوكسرهاِااشعييعنِالمغرمعنِجتمسيرِكلالمعاقم.ِ
نِوقهدِمهيال15ًِِشماليِسبمةِعليِبعهدِتعنمِيعيالِأوِيساعدِوتقمِالمدينةِشرقمِنهرِاايدننِِيعزير =ِإَِّلى َيْعزِّير

ِيةِّ تساشِالمرم.ِإعليِ.ِوهساِيد ِأخستهاِمعآلِمالِإسراليل ِ=ِأيِالمرومِوصلاِللبريةِشرقًا.َِتاَهْت فُِّّ اْلَبر ِّ
هسهِالمرمةِالزهخمةِتاهيرِللفهر ِالمبيهرِالهس ِأيادهِ ِلإلنسهانِي ِخلهقِانسهانِ همِجنهةَِعهْدْنِأ ِ هر ِ المرمهةِ

إسهتعلاِعليههاِمهعآلِِترم ِللفر ِ منههاِنحصهلِعلهمِالخمهرِيمه ِالفهر  ِودمهرهِالاهيطان.ِوالحهعِكهمِالمهدنِالتهم
مالِإسراليل.ِإ ًاِنفهمِأنِالفر ِيزيمِممالِإستسلمِللايطانِيأشعيِأوِباجلِكرم ِللايطانِالمخرل ِومعآلِيم اِ

ِللايطانِالس ِيخدشِاإلنسانِ يستعبده؟؟ِوبالتالمِيخربه.ِ يزيمِ رحه.
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بْ 9" -(:11-9اآليات ) يَر َعَلى َكْرَمةِّ سِّ ُّ َيا َحْشُبوُن َوَوْلَعاَلُة، أَلِنُ  َعَليى لِّذلَِّك َوْبكُِّّ ُبَكاَء َيْعزِّ وِّيُكَرا بُِّدُموعِّ َرَة. ُوَْ
َلَبٌة.  َِ ََْد َوَََعْت  كِّ  َُافِّكِّ َوَعَلى َحَصادِّ ، َواَل ُيَغِنيى فِّيُّ اْلُكيُرومِّ َواَل ُيَتيَرِنُم، 11َِّ يَن اْلُبْسيَتانِّ َواْنُتزَِّع اْلَفيَرُح َواالْبتَِّهياُج مِّ

َُْلُت اْلُهَتاَف.َواَل َيُدوُس َدائٌِّس  . َوْب رِّ  " َخْرًرا فُِّّ اْلَرَعاصِّ
ييْبَرةَ وبكيي يييَر َعَلييى َكْرَمييةِّ سِّ هههسهِتسههاو ِبكههاءِالمسههياِعلههمِقبههرِلعههاايِإ ِيأ ِحالههةِالحهه نِوالبكههاءِ=  ُّ ُبَكيياَء َيْعزِّ

 والمعتِالس ِوصلِإليهِالبار.
َلَبةٌ هناِنريِالنبيِبمااعرهِالرقيقةِيبكيِخرالِمعآلِومصالبها.ِ َُْليُت اْلُهَتيافَ صعتِقتا ِجد ِالفهر .ِ=َِِِ =َِِوْب

ِهساِإ نِعملِالرلِنفسه.
 

َِّيَر َحاََِّس.11" -:(11آية ) لِّ  ِْ ْن َو ُْنُِّّ مِّ لِّ ُموآَب َوَب ِْ ْن َو ن  َوْحَشائُِّّ َكُعوٍد مِّ   لِّذلَِّك َترِّ
ِهسهِمااعرِالنبمِالس ِمااا ِيئال.

ِ
َها ُتَصل ُِّّ، َوِنَها اَل َتُفوُز.َوَيُكوُن إَِّذا َظَهَرْت، إَِّذا َتعِّ 12" -:(12آية ) سِّ  " َبْت ُموآُب َعَلى اْلُرْرَتَفَعةِّ َوَدَخَلْت إَِّلى َمْقدِّ

سهمِآخهرِتحهاِالسهماءِأعطهيِجهيالِالنهاسِبههِإحينماِيدخلعنِلهياكلِآلهتهمِويوهرونِ يهاِالِينجحعننِانِليسِ
ةِاايهديِأمهاِطهالبعِالهرلِ هالِيعهعاهمِينبغيِأنِنخلصِإالِإسمِيسعشِالمسيا.ِويخ يِجميمِالمتمليالِعليِصهنع

ِشيءِمالِالخيرات.
 

ي َكِليَم بِّي ِّ اليِرب  ُميوآَب ُمْنيُذ َزَمياٍن. 13" -(:14-13اآليات ) ََيائِّاًل: َواآلَن َتَكِليَم اليرِ 14هَذا ُهيَو اْلَكياَلُم اِليذِّ فِّيُّ »ب  
يرِّ ُيَهاُن َمْجُد ُموآَب بُِّكل ِّ الْ َثاَلثِّ سِّ  ِِّ نُِّّ اأَل يَرًة اَل َكبِّيَرةً نِّيَن َكسِّ يمِّ، َوَتُكوُن اْلَبقِِّيُة ََلِّيَلًة َصغِّ  "«.ُجْرُهوَِّ اْلَعظِّ

ييرِّ  وههيسهنعات.3ِِيوهرِأنِإشعياءِيحددِهساِالخهرالِأنههِسهيدتيِبعهدِنبعتههِههسهِبمهدةِ ِِّ ينُِّّ اأَل أيِمحسهعبةَِِكسِّ
وهههساِالخههرالِالههسيِتنبههدِعنهههِبكههلِدقههةِالِيهه ادِعليهههاِ ههانِااجيههرِيسههتثقلِمهمتهههِوخدمتهههِويطلههبِسههرعةِكمالههها.ِ

ولمالِدالماِِ .48إشعياءِكانِجيدِمليِأشعيِولمالِخرابًاِأشدِكانِينتورهاِعليِيدِمليِباجلِتنبدِعنهِأيمياِيصِ
ِيكبةِتخلص.1666ِِبقية َليلةِهناو

ِ
:25ِِإنِكاناِباجلِوأشهعيِياهيرونِللاهيطانِالمخهرلنِ مهعآلِتاهيرِللاهيطانِبخداعههِلإلنسهان.ِونهر ِ همِيإر

 ِنهايههةِم ييههةِلمههعآلِكرمهه ِللاههيطانِالههس ِطالمههاِخههدشِاإلنسههانِوأ لههه.ِونالحههعِأنِهنههاوِمههدنِكثيههرة12ِِ-16ِ
كاناِإلسراليلِشعبِ ِوسهقطاِ همِيهدِمهعآل.ِومهدنِإسهراليلِالتهمِكانهاِ همِيهدِمهعآلِوسهقطاِ همِيهدِمهعآلِ

دشِوينجهسلِلاهههعتهِبخهداشِالاههيطانِتاهيرِلمهالِكههانعاِأوالدِ ِوتنجهسجعاِإلوهراءاتِالحيههةِ فقهدواِ هرحهم.ِومههالِينخه
واشهعياءِيصهر ِيخرلِالايطانِحياتهِ يزيمِ رحهه.ِولمهالِهنهاوِبقيهةِتخلهصِكمهاِيقهع ِالقهديسِجهعلسِالرسهع ِ"

ِ .2ِِ:21"ِييومالِجهةِاسراليل:ِوانِكانِعددِجنيِاسراليلِكرملِالبحرنِ البقيةِستخلص
ِ
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َاد  هللا لإلنسان وما صاَ إلي  بسبب ا َنة بين ما و  لسقوطمقا
َاسة فى إصحاحى   16،  15د

 
 ِالحعِكمِالمدنِالتهمِكانهاِ همِيهدِإسهراليلِوتسهتعلاِعليههاِمهعآل.ِوههساِياهيرِللعهددِالزهخمِممهالِكهانعا

ِمالِشعبِ ِوأسقطهمِإجليس.
  َسة أوالدِ ِكهانعاِ همِحصهانةِكمدينهةِمسهعيةِطالمهاِههمِ همِطاعهةِهلل.ِو قهدواِِ-:َير موآب وو َير حا

"ِيهاِالرلِالهناِقهدِاسهتعلمِعلينهاِسهادةِسهعاوايةِإجليسِ استعلمِعليهمِالايطانِوأ لهمِ"أهسهِالحمايةِبغِع
ِ .20ِِ:13يإر

  خلقِ ِاإلنسانِليفر ِ مِجنةِعْدْنِيأ ِ هر  ِوياهيرِلههساِإتسهاشِكرمهةِسهبمة.ِولمنههاِِ-:كرمة سبرة
 خربا.

  علمِجبلِنبع.ِوبعدِأنِخدعتهمِِكانِلهمِيؤيةِلألجديةِويجاءِكماِيأ ِمعسمِأيضِالميعادِمالِ-:نبو
 شهعاتهمِحاعاِهسهِالرؤية.

  ههمِحهه نهمِوحههيقهمِبعههدِالسههقعطِلجههدواِلغيههرِ ِ صههايِلهههمِحالههةِمههالِالههه ا ِِ-:إلييى البيييت وديبييون 
 واإلنحال ِالروحمِوالنفسم.

  يزهيمِِأ ِماءِههادئِيمه ِلسهالمِ ِالهس ِيفهعقِكهلِعقهلنِوههساِاوالدِ .ِإنمهاِلمهالِتهروِ ِ-:ميدبا
 هساِالسالم.

  ِالِيتههروِأوالدهِدونِإنههساينِ نجههدِأوالدِ ِ َتْصييُرُخ َحْشييُبوُن َوَوْلَعاَلييُة. ُيْسييَرُع َصييْوُتُهَرا إَِّلييى َييياَهَص و ِ=
السيالِيمجدونِإسمِ ِيألعالة ِوينعمعنِجتدجيرِ ِلحياتهمِيحابعن ِيصرخعنِمحسييالِمالِداستهِأقدامِ

 الايطانِيياهص .
  ِأ ِالحياةِالسماوية.ِوي ضِلعطن12ِِ:18ِطلبِالمالوِمالِلعطِأنِيهرلِإلمِالجبلِيتيِ-:صوغر 

وأيادِالههسهالِإلههمِصههعور.ِوههه الءِالسههاقطيالِأمههامِشهههعاتهمِبغعايههةِإجلههيسِنجههدهمِيا زههيالِللهههرولِإلههمِ
عقبية اللوحييث الجبلِأ ِالسماوياتنِمفزليالِالسعمِوياءِأشياءِأخر ِوواحهعيالِكهلِجههادهمِاجلههاِي

وهسهِتايرِاشياءِأخر ِتمعنِهد اِلإلنسانِويهرِالحيهاةِمهمِ ِ همِالسهماويات.ِوههسهِههمِِ وحوَونايم
  .24نفسِنصيحةِيلِالمجدِلناِ مِأيامِالزيقةِالعويمةِ" ليهرلِالسيالِ مِاليهعديةِإلمِالجبا "ِيما

  ُلوَنَها إَِّليى َعْبيرِّ َوادِّي ا وَذَخائُِّرُهمْ الثروة التى إكتسبوها =ِههمِظلهعاِيجاههدواِطهعا ِالعمهرِ لِصْفَصيافِّ َيْحرِّ
 وصنععاِورواتِوهاِهمِيحملعنهاِبالدمعش.ِ ما اِينتفمِاإلنسانِلعِيباِالعالمِكلهِوخسرِنفسه.

 ِ ًيُر َخرَِّبة يَم َتصِّ ْررِّ َياَ  نِّ وميا  ديرون ترتلئ =ِأ ِالِحياةنِيصيرونِأمعاتاِأمهامِ ِ=ِ، والعشب يبس مِّ
  ِالحياة..ِ الماءِوالخزرةِيمدما
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ِ
هناِنجدِنبعةِعلمِدماقِوتسراليلِانهماِتحالفاِمعًاِوكاناِيهدًاِواحهدةِحهدِيههع ا.ِ اهركاءِالخطيهةِصهايواِشهركاءِ

لِآيلِكمهاِيه دلِمهِع ِ"انهيِنسهياِإلههِخالصهي".ِ هاهللِيه دلِإسهرال16الخهرال.ِوسهببِالخهرالِواحهاِ هيِآيهةِي
وكماِي دلِدماق.ِ ليسِعندِهللِمحاباةِ اهللِيحاكمِويديالِالملِسعاءِالم منيالِبهِأوِويهرِالمه منيالِبههِ ههعِإلههِ
المل.ِ  ِي دلِإسراليلِهناِلتحالفهاِمهمِدماهقِحهدِيههع اِمتملهيالِعلهيِ رعهعنِلهسليِسهماِ ِلملهيِأشهعيِأنِ

يهها.ِمههرتيالِعلههيِيههدِأشههعيِوههمِالملههدانييالِوههمِالفههرسِوههمِاليعنههانِوهكههساِي دجهمهها.ِوقههدِخربههاِدماههقِعههدةِمههراتِتاييخ
ِتحققِالعحي.

 
ْدٍم. 1" -(:2-1اآليات ) َرَة ََ ِْ ْن َبْينِّ اْلُرُدنِّ َوَتُكوُن َُ َمْشُق ُتزَاُل مِّ َمْشَق: ُهَوَذا دِّ َهةِّ دِّ ِِّ ْن  يَر 2َوْحٌُّ مِّ ُمُدُن َعُروعِّ

، َفَترْ  َُْعانِّ يُف.َمْتُروَكٌة. َتُكوُن لِّْلُق  " بُِّض َوَلْيَس َمْن ُيخِّ
   يايرِللعمعميةِوالعالم.4ِ همِتمثلِالعالمنِ رقم444ِِأقدمِمدنِالعالمِويقمهاِدمشق 

ْدمٍ  َريييَة ََ ِْ ييييرَ =ِحهههدثِههههساِأيهههامِتغلهههثِ السهههر.َُِِ سهههمِا=ِتهههمِشهههرحهاِكمهههاِسهههبق.ِكانهههاِهنهههاوِعهههدةِمهههدنِبَِعُروعِّ
إسهمِعروعيهرِجلعهادِبهالقرلِمهالِيبهةِعمهعن.ِوياهيرِعروعير.ِوعروعيرِهناِليساِالتيِ هيِمهعآل.ِجهلِههيِ هيِ

ِةِالمتروكةِللرعيِجالِسكان.للمدنِالخربةِالمهجعِي
 

ييُر َكَرْجيدِّ َبنِّيُّ إِّْسيَرائِّيَل، يَ 3" -:(3آية ) َمْشيَق َوَبقِِّييةِّ َوََاَم. َفَتصِّ يْن دِّ ْن َوْفيَرايَِّم َواْلُرْليُك مِّ ْصُن مِّ ب  َوَيُزوُل اْلحِّ ُقيوُل ََ
.  " اْلُجُنودِّ

سهي و ِمجهدِههسهِسهي و ِمجهدِتلهي.ِويوحيهًاِ الاهريرِيفقهدِِهكهساِكمهانِ هيِالاهرِسهمِإسهراليلِودماهقِإاِإقترنِكم
ْصنُ مجدهِالداخلي.ِ كانهاِدماهقِِيهةِ ِلهه.اوهكساِالاريرِسيفقدِحم=ِأيِالمدنِالحصينةِستفقدِحصانتها.ِِاْلحِّ

يتهيالِالسهابقتيالِجتهديهدِدماهقنِوهنهاِيههددِ ِتخطبِللارِوتستخدمِجيشِأ رايمِكدداةِلارويهانِلسليِسهبقِ همِاآل
 ملمههاِِالرلك لدمشيقِأ ِاوا ِالحمايةِعنهنِجينماِينسبِيزول الحصن من وفرايمِأيزاِبعقالِأ رايمِلسليِيقع 

ههعِالهس ِيخطهب.ِوت اِاالههاِالحمايهةِتحعلهاِأ ههرايمِلخهرال.ِكهانِ ِسهعيِمههالِنهايِحهع ِشههعبهِولمهالِحهيالِيههدخلِ
م؟!ِباإلحا ةِانهمِصهايِلههمِملهيِدماهقِيأسهاِيخطهبِلههمنِ ههمِتركهعاِإلهههمِليسهيرواِوياءِالارِلهمِكيفِيحميه

ِوريب.ِ
وت اِ همنهاِأنِدماهقِترمه ِللعهالم.ِنفههمِأنِالنبهعةِمعجههةِلمههالِأعطهمِكهلِطاقاتههِوتهتماماتههِللعهالم.ِ تملهيِالعههالمِ

رِنفسهه.ِوالحهعِأنِخهرالِدماهقِههعِ نِوما اِينفهمِاإلنسهانِلهعِيبهاِالعهالمِكلههِوخسه1ِ-8ِِ:5ِعليهِيياجمِإر
ِإنسايِبخرالِالعالمِكلهنِ دماقِكدقدمِالمدنِتمثلِالعالم.
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 "َوَيُكوُن فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن َمْجَد َيْعُقوَب ُيَذل ، َوَسَراَنَة َلْحرِّ ِّ َتْهُزُل،4" -:(4آية )
يي ِّ َتْهييُزلُ  يتبقههمِعههددِِوالعحههعرعيِباإلحهها ةِللجههعشِوالههس ِ=ِحينمههاِتنقههلِأشههعيِسههكانِإسههراليلِإلههيِأشههَسييَراَنَة َلْحرِّ

ِوكلِشريرِيفقدِقعته.نِ.ِولمالِالحعِأنِهناوِبقيةِه يل
 

ييُد الِسييَنابَِّل، َوَيُكييوُن َكَرييْن َيْلُقييُ  َسييَنابَِّل فِّييُّ 5" -(:6-5اآليييات ) ََاُعييُ  َتْحصِّ َع، َوذِّ يَن الييِزَْ َوَيُكييوُن َكَجْرييعِّ اْلَحِصييادِّ
َفايَِّم.  ي ََ َبيٌع َوْو َخْريٌس فِّيُّ َوْفَنيانِّ َوَتبْ 6َوادِّ ، َوَوَْ َقى فِّي ِّ ُخَصاَصٌة َكَنْفضِّ َزْيُتوَنٍة، َحِبَتيانِّ َوْو َثياَلٌث فِّيُّ ََْوسِّ اْلَفيْرعِّ

َرةِّ، َيُقوُل الِرب  إِّلُ  إِّْسَرائِّيَل. ِ" اْلُرْثرِّ
َفايِّمَ .ِالحباتِالقليلةِالمتبقيةِ يِالفروشِإشايةِللبقيةِالتيِيتعليِ ِدالمًاِإنقا ها ي ََ =ِماهعيِج ياعةِالحبعلَِِوادِّ

وكثرةِالقتلمِِنِالِحربةِعويمةِ صايِالعاديِمثاًلِلسببيالنِحصادِِالحبعلينييرلِداودِالفلسطالخصبةِو يهِح
وتمههعنِبقيههةِإلسههراليلِقليلههةِكالسههناجلِالقليلههةِِنِالههسيالِوقعههعاِ يهههِبالسههيفِكمههاِتقههمِالسههناجلِتحههاِأيههديِالحصههاديال

فقراءِوياءِالحصاديال.ِوتايرِاآليةِانِعهدوِإسهراليلِسيسهتعليِعلهيِوالتههمِوومهايهمِويكعنهعاِههمِالتيِيلتقطهاِال
ِكفقراءِاليتبقيِلهمِنصيبِإالِكنصيبِمالِيلتقبِوياءِالحصاديال.ِوهكساِكلِشريرِيفقدِجركاتهِويكعنِجالِوماي.

 
ْنَساُن إَِّلى َصانِّعِّ 7" -:(7آية )  " ِّ َوَتْنُظُر َعْيَناُ  إَِّلى َُد وسِّ إِّْسَرائِّيَل،فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َيْلَتفُِّت اإلِّ

ِنتيجةِطيبةِللتدديبياتِاإللهيةِالتيِجرتِعليِإسراليل.
 

ََِّي َوالِشرْ 8" -:(8آية ) .َواَل َيْلَتفُِّت إَِّلى اْلَرَذابحِّ َصْنَعةِّ َيَدْي ِّ، َواَل َيْنُظُر إَِّلى َما َصَنَعْتُ  َوَصابُِّعُ : الِسَوا  " َساتِّ
=ِعبهههادةِالاهههمسِوههههيِعبهههاداتِ يههههاِدعهههايةِِالِشْرَسييياتِّ ، =ِتماويهههلِخاهههبيةِلعاهههتايوتِآلههههةِالفينيقيهههيالَِواَِّيَ الِسييي

ِو جعي.
 

يي ِّ َبنِّيي9" -:(9آييية ) ِْ ييْن َو ُخ اِلتِّييُّ َتَرُكوَهييا مِّ ، َوالِشييَوامِّ يييَنُة َكييالِرْدمِّ فِّييُّ اْلَغييابِّ يييُر ُمُدُنييُ  اْلَحصِّ ُّ فِّييُّ ذلِّييَك اْلَيييْومِّ َتصِّ
ْت َخَراًبا.إِّْسَرائِّ   " يَل َفَصاََ

كماِتروِالمنعانيعنِمهدنهمِخربهةِأمهامِجنهيِإسهراليلِهكهساِسهيتروِجنهيِإسهراليلِمهدنهمِخربهةِأمهامِأعهدالهمِ هيِههسهِ
ِالزربة.

 
يييَن َوْغَراًسييا11" -(:11-11اآليييات ) ، لِّييذلَِّك َتْغرِّسِّ ْصيينِّكِّ ييكِّ َوَلييْم َتييْذُكرِّي َصييْخَرَة حِّ يييتِّ إِّلييَ  َخاَلصِّ ِنييكِّ َنسِّ َنزَِّهييًة  أَل

يَبًة.  بِّيَن ُنْصَبًة َغرِّ ييُد فِّيُّ 11َوَتْنصِّ يُر. َولكِّيْن َيْهيُرُب اْلَحصِّ يَنَها، َوفُِّّ الِصَباحِّ َتْجَعلِّيَن َزََْعيكِّ ُيْزهِّ كِّ ُتَسي ِّجِّ َيْوَم َغْرسِّ
. اءِّ َِ يَرةِّ الِر  " َيْومِّ الِضْرَبةِّ اْلُرْهلَِّكةِّ َواْلَكآَبةِّ اْلَعدِّ
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يَبةً ونصباَِِوْغَراًسا َنزَِّهةً ورساِِ؟ِعلاما اِ ِنِحينماِنسياِ  علهيِ=ِأيِأنهعاشِعبهادةِوريبهةِوونيهةُِِنْصَبًة َغرِّ
=ِكهههلِِتغرسيييين نجهههدِأنِكهههلِههههساِجهههالِ الهههدة.ِ 11.ِو هههيِيوتحهههاِااشهههجايِالزهههخمةِالتهههمِي يععنههههاِالمرتفعهههات

ِمحاولةِللفر ِبعيداِعالِ ِتفال.
 

يُج ُشُعوٍب كَ 12" -(:14-12اآليات ) ! َضجِّ يَرٍة. آ ِّ َياٍ  َغزِّ يرِّ مِّ َُ َكَهدِّ َََبائَِّل َتْهدِّ يرِّ  ، َوَهدِّ يجِّ اْلَبْحرِّ ج  َكَضجِّ ثِّيَرٍة َتضِّ
َبيا13 َرُد َكُعَصاَفةِّ اْلجِّ ُْ يًدا، َوُت ُرَها َفَتْهُرُب َبعِّ َياٍ  َكثِّيَرٍة. َولكِِّنُ  َيْنَتهِّ يرِّ مِّ َُ َكَهدِّ ، َوَكاْلُجيل ِّ َََبائُِّل َتْهدِّ َوَمياَم  لِّ َوَمياَم الير ِّيحِّ

بِّيَنا َوَحظ  َسالِّبِّيَنا.14الِزْوَبَعةِّ.  يُب َناهِّ ْبحِّ َلْيُسوا ُهْم. هَذا َنصِّ ََْبَل الص   " فُِّّ َوَْتِّ اْلَرَساءِّ إَِّذا َُْعٌب. 
نريِهناِج اءِمهالِيخهرلِشهعبِ نِههمِأعهداءِأقعيهاءِحقهاِوكههديرِالبحهرِولمهالِإ ِينتههرهمِ ِيصهيرواِكعصها ةِ

يجُ يختفههيِ ههيِالههرلِيصههيرِعههدوهِالقههعيِمهمههاِكههانِجبههايًاِكههالِشههيء.ِ ههيِالهههعاء.ِومههالِ =ِإمتههااِااشههعييعنَِِضييجِّ
=ِأيَِِكاْلُجيل ِّ لهياًلِقبهلِالصهبا.185666ِِ=ِ قهدِمهاتِِفُِّّ َوَْتِّ اْلَرَساءِّ بالزجيجِوهساِ يهِإشايةِلمثرةِعهددهم.ِ

يهههةِاايهههامِأوِاشهههعيِأوِحهههرلِ هههيِنهااشهههياءِالخفيفهههةِكالعصههها ه.ِههههسهِاآليهههاتِتاهههيرِالنهههدحايِأعهههداءِشهههعبِ ِكد
وهالوِجيشِأشعيِعلمِأسعايِأويشليمِسيتمريِ مِنهايةِاايامِحيالِيحيبِأعداءِالمنيسةِجهاِِ.ندحايِالاياطيالإ

ِمالِسفرِح قيا  ِ.32ِن38ِِيياجمِإصحاحاتِ
ِ

 17 - 13اإلصحاحات 
 
ِنهايةِوخرالِالايطانِومملمتهِمحتمة. -[ :13]
حمِالبارِويعطهيهمِياحهة.ِبعهدِأنِ سهدتِطبيعهتهمِبسهببِوعايهةِإجلهيس.ِوكهانِكبريهاءِوعدِبدنِ ِسيِرِ-[ :14]

الايطانِوت سادهِللبارِسببِنهايتهِااليمة.ِوسيكعنِإنمسايِالايطانِعلمِمهرحلتيال.ِوسهيعطمِ ِقهعةِلمنيسهتهِ
ِلتهاجمِالايطانِولالِيقع ِعليها.

ِمصيرِمالِينخدشِبغعايةِالايطان.ِ-[ :16،  15]
إنههسايِبخههرالِالعههالمنِوحههياشِكههلِمههاِكههانِاإلنسههانِيسههعمِوياءهِمههالِشهههعاتِأوِممتلمههات.ِوخههرالِكههلِِ-[ :17]

ِمالِوحمِيجاءهِ مِهساِالعالم.ِولمالِدالماِهناوِبقيةِستخلص.
ِ

*ِهناوِإنمسايِللايطانِتمِبالصليبنِولمالِهناوِإنمسايِنهالمِعندِالمج ِالثانمِحيالِيرسلهِ ِلدينعنتههِ همِ
دةِبالنهاي.ِوقبهلِالمجه ِالثهانمِيطلهقِالاهيطانِويزهمِكهلِقعتههِمهمِحهدِالمسهيا.ِ مها اِتمهعنِصهعيةِالبحيرةِالمتق

 أحداثِالنهاية؟ِهساِماِسنراهِ يماِيدتم.
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن عشر

ِ
ِ-هناوِيأيانِ يِهساِاإلصحا ِ:

ويكههعنِمعنههيِاإلصههحا ِأنِااحبههارِوقههدِوصههلهمِأخبههايِوهه وِِ:ِأنِكههعرِهههيِالحباههةِكمههاِهههعِمعههرو األول
أشعيِأيسلعاِليسدلعاِيهع اِ يِأمرِسنحاييبنِويبماِطلبعاِعقدِتحالفِممِيهع اِحدِأشهعينِانههِ هيِههساِالعقهاِ

ِكانِقادمًاِعليِأويشليمِ ا اِدخلهاِلمِيعدِشيءِيقفِ يِسبيلهِليدخلِمصرِوكعر.
حباةِانهِيقع ِالتيِ يِعبرِأنهايِكعرنِوهناوِمكهانِآخهرِيسهميِكهعرِأنِالمقصعدِليسِكعرِالِ-:ِالثانُّ
يعبههرِأنهههايِالحباههةِِوالعههراق ِ ههيِمنطقههةِالعههراقنِ يكههعنِالمقصههعدِأنهههاِجههالدِخههايجِحههدودِالحباههة2ِِ:13ِيتههيِ

ِ..ِالخِوويرهاِ.ِوهناوِمالِ مرِأنهاِجالدِقعيةِتدعمِوجعدِإسراليلِمثلِأمريكاِوتنجلتراوالعراقِأ ِخايجِحدودهما 
ِ

ِ:ولنبدو بالتفسير األول
نَِّحةِّ اِلتُِّّ فُِّّ َعْبرِّ َوْنَهاَِّ ُكوَش،1" -:(1آية ) ِْ َض َحفِّيفِّ اأَل  "َيا َوَْ
نَِّحةِّ  سميا ِْ ملهيِ  ِشبه11=ِلعومةِجيعشهاِوأساطيلهاِالتيِلهاِأشرعةِتسميِأجنحة.ِو يِح قيا ِيَحفِّيفِّ اأَل

طانِاإلمبراطههعييِالههسيِ .ِويكههعنِالمقصههعدِجههسليِالسههل8:8ِأشههعيِجنسههرِعوههيمِ وِمنمبههيالِوهكههساِشههبهِ ههيِيإر
وههعِملهيِمصهرِومهالِِترهاقهةلنجهدِأنِِ 2:12ِمهل2ِجههاِيياجهمِعلهيِالحباهةِوالمنهاطقِالمحيطهةِِهيبسبِجناحيه
 تمههعنِأيضِحفيههفِِ. مانههاِالعاللههةِالتههمِتحكههمِمصههرِ ههمِ لههيِالحههيالِكعشههيةِيحههايلِسههنحاييبِأصههلِكعشههم

ِانِيحكمهاِملعوِكعرِ مِ ليِالعقا.ااجنحةِهمِمملمةِمصرِالتمِك
"ويهههلِايضِحفيهههفِِ- ِجهههاءتِاآليهههةِمسهههبعقةِبكلمهههةِالعيهههلOKJV & NKJVو هههمِالترجمهههاتِاإلنجلي يهههةِي

ااجنحهة..".ِوالعيههلِهنههاِلمصهرِانهههاِكانههاِتحهرضِيهههع اِعلههمِتحههد ِأشهعيِوههمِباجههلنِوكانهاِمصههرِتعههدِيهههع اِ
ِ .26مصرِتحاِالسبمِااشعي ِيإصحا ِبدنهاِستحميهاِإنِتحالفاِمعهاِوالِتفعل.ِجلِسقطا

 
ُسيُل ا2" -:(2آية ) . اْذَهُبيوا َوي َهيا الر  َييا ِّ ي ِّ اْلرِّ ِْ ي ِّ َعَلى َو َن اْلَبْردِّ َََواََِّب مِّ ُساًل فُِّّ اْلَبْحرِّ َوفُِّّ  َلَة َُ يُعوَن اْلُرْرسِّ لِسيرِّ

ْرَداَء، إَِّلى َشْعٍب َمُخوٍف ُمْنُذ َكاَن  َِ َضيَها.إَِّلى ُوِمٍة َطوِّيَلٍة َو ََْد َخَرََتِّ اأَلْنَهاَُ َوَْ ِدٍة َوَدْوٍس،  َُِوٍة َوشِّ ًدا، ُوِمةِّ   َفَصاعِّ
" 

ُسالً  12ِرِإالبحهرِلعومتههِيِِمم ِ =ِهعِنهرِالنيلِوُسهِفُِّّ اْلَبْحرِّ  اويشليم.مصرِوكعرِمالِمليِلعنِالمرسَِ=َُِِ
ي ِّ  .5ِ: يْرَداءَ .ِ=ِكانعاِيستخدمعنهِلبناءِقعايلِسريعةِانهاِخفيفةِاْلَبْردِّ َِ =ِالاهعبَِِشيْعٍب َمُخيوفٍ .ُِوِمٍة َطوِّيَليٍة َو

+23ِِ:21ِِِ ِ+ِيِخهر14ِِ:14ِالمخع ِهعِإسراليلِانِإلههِمخع ِيدا مِعنهِحتمِوالاهعبِصهاماِيخهرِ
 وههمِ .ِوهعِكهانِشهعبِمخهع ِمنهسِناهدتهِإ ِخهرجِمهالِمصهرِجهسياشِي يعهة.2ِ:2+ِيش28ِ:16ِِ+ِتث16:34

يييْرَداءَ  يهههةِاايهههام.امنهههسِإختهههايِ ِإجهههراهيمِوتسهههتمرِلنه=ِجهههدأتُِِوِميييٍة َطوِّيَليييةٍ  َِ =ِجهههالِومهههرِلر زههههاِالمسهههتمرِهللَِِو



(اإلصحاح الثامن عشر)إشعياء سفر   
 

 
123 

َضيَهاخصعصًاِحينماِتعتمدِعليِيدِآخريالِوليسِعليِيدِ .ِ ْنَهياَُ َوَْ =ِإسهراليلِجهالِأنههايِولمنههاََِِْد َخَرََيتِّ اأَل
ِ-قدِتاير:

ِللخيراتِالمثيرةِالتيِيفيضِجهاِ ِعليهم.  1
ِ 13ن11ِِ:12ِرِإيياجهمِِ مهانِهجهعمِأشهعيِبجيعشههِكالطع هانِايرِاانهايِلهجعمِأشعيِعليهاوقدِت  2

  ِ.2ِِ:20وتابيهِالجيعرِالتمِتهاجمِأويشليمِبالطع انِإستخدمِ عالِ مِيدا
 

ْنييَدَما َتْرَتفِّييُع الِراَيييُة عَ 3" -:(3آييية ) ، عِّ ضِّ نُِّّ اأَلَْ يييَع ُسييِكانِّ اْلَرْسييُكوَنةِّ َوََيياطِّ رِّ َِ ْنييَدَما َيييا  َبييالِّ َتْنُظييُروَن، َوعِّ َلييى اْلجِّ
 " ُيْضَرُب بِّاْلُبوقِّ َتْسَرُعوَن.

حههيالِيعمههلِ ِأعمههاالِهنههاِالههردِالههسيِينبغههيِأنِيحملهههِالرسههل.ِوهههعِدعههعةِلمههلِالمسههكعنةِلينوههرِالنههاسِويسههمععاِ
ِ.مالِاإلصحا ِالساجق 14ِِ-12ِيكماِهعِواحاِ مِااياتِِعجيبةِ يِااشعيييالِلخالصِشعبه.

 
: 4" -(:6-4اآليات ) ََاَل لَُِّّ الِرب  ، َكَغيْيمِّ »أَلِنُ  هَكَذا  يُّ َوْهيَدُو َوَوْنُظيُر فِّيُّ َمْسيَكنُِّّ َكياْلَحر ِّ الِصيافُِّّ َعَليى اْلَبْقيلِّ إِّن ِّ

ييُر الزِ 5«. الِنَدى فِّيُّ َحير ِّ اْلَحَصيادِّ  ْنيَدَما َيصِّ ، َوعِّ ْنيَد َتَريامِّ الِزْهيرِّ ، عِّ ََْبيَل اْلَحَصيادِّ ِنيُ   َُيُع َفإِّ ييًجا، َيْق ْصيرًِّما َنضِّ ْهيُر حِّ
َرُحَهييا.  ُْ ، َوَيْنييزُِّع اأَلْفَنيياَن َوَي ييلِّ ِِّ ، َفُتَصييي ُِّف َعَلْيَهييا 6اْلُقْضييَباَن بِّاْلَرَنا ضِّ َبييالِّ َولُِّوُحييوشِّ اأَلَْ ُتْتييَرُك َمًعييا لَِّجييَواَِّحِّ اْلجِّ
. ضِّ يُع ُوُحوشِّ اأَلَْ رِّ َِ َُِّح، َوُتَشت ُِّّ َعَلْيَها   " اْلَجَوا

يهر ِِأسهعايِأويشهليمن=ِكثيرًاِماِيبدوِ ِهادلًاِسهاكنًاِكدنههِالِيعبهدِبدمعينهانِيتهروِملهيِأشهعيِحتهمِالِصافُِّّ  اْلَحر ِّ 
ْهيَدُو يأنههِِ.ِويطمئننهاويهدجرِاامهعيِ ههعِحهاببِالمهلِلمنههِههعِطعيهلِاانهاةِحروباِحهدِشهعبهِويبهدوِأنههِسهاكاِن

حهيالِِنِنهاوِوقهاِمناسهبِللحصهاد.ِ  ِ هيِكهلِاامهعي=ِو يِالعقاِالمناسبِيتدخل.ِ فيِكلِاامهعيِهْنُظريوَ 
ِ=ِي ههاهللِيسههماِجهههسهِالحههرولِحههيالِيكههعنِشههعبهِمحتههاجِللتدديههب ِحيير صييافُّيحتههاجِالمحصههع ِللحههرِيكههعنِهههعِ

=ِيتع يههاتِإلهيههةِلمههالِهههمِمههالِشههعبهِوقههاِالحههرولِحتههمِالِِ=ِيكههعنِهههعِوههيمِالنههديَغييْيمِّ الِنييَدى ل وحههيالِيحتههاج
=ِينتههالجِالتدديههبِتعبههةِشهعبهِويجههععهمِإليهههِوقههدِِحصييرما نضيييجاِصههدِمحصههعلهحهددِيح.ِو ههيِالعقههاِالميفاهلعا 
َرُحَهيياِ.ِِشههعبهِ.ِوالمحصههع ِهنههاِهههعِخههالصنزههجعا  ُْ ، َوَيْنييزُِّع اأَلْفَنيياَن َوَي ييلِّ ِِّ َُييُع اْلُقْضييَباَن بِّاْلَرَنا بعههدِأنِِ= َيْق

 ِأوِكمثها  ِوالقزهبانِالتهيِتقطهمِههيِههالوِأعهداءِشهعبهِيأشهعيِكرمهينتهمِالتدديبِيرممِ ِعصاِالتدديبِ=ِ
وبهههساِ لتههدتمِأخبههايِالحههرولِوالجيههعرِ ههالِننهه عجِ ههاهللِيعههر ِكيههفِيههدجرِِجههيشِأشههعيِ تتههروِللطيههعيِوالعحههعر.

ِحرلِ فمِ ليِأنهاِمطمهئال"ِ ِجيشِالِيخا ِقلبم.ِإنِقاماِعلم  أمعيِشعبهِنِكماِقا ِداودِالنبمِ"إنِن  ِعلم 
ِ ِ.21ِِ:3يم 

يِنبهاتِومهرِأوالدهِ.ِ اهللِيريدِانِير ِ يناِومايِ.ِولمالِحتيِيعطيِأياتِتار ِتعاملِ ِممِهسهِاالِ-:تأمل 
نِينزههجِ.ِوالنزهجِيحتههاجِحهرايةِالاههمسِيهههيِالتجهايلِلاههعبِ ِ ِوحتهيِالِيحتههرقِالنبهاتِمههالِحههرايةِأالِجهدِِو

بِالزههيقاتِحتههيِالِيفاههلعاِ ِوالدهِوسههالاههمسِيسههماِ ِجههبعضِالغيههعمِلتولههلِعلههيِالنبههاتِيهههيِتع يههاتِ ِا
جلِِ.حتياجهمإبحسبِِوالدهيزًاِويمِالنديِ هعِكلِش ِاأِنهِهعِالحرِوهعأنِ ِيقع ِعالِنفسهِأوالمع يِهناِ



(اإلصحاح الثامن عشر)إشعياء سفر   
 

 
124 

النباتِحتيِالِيحترقِين  ِ ِعليهِبعضِالنهديِصهباحًايِههسهِههيِتع يهاتِالهرو ِالقهدسِ .ِوهنهاوِسه ا ِلمها اِ
نههههِيعهههر ِالنتيجهههةِ المسهههتقبلِمكاهههع ِامامهههه.ِولمننهههاِنحهههالِالِنعهههر ِابهههةِ...ِجايههههدأِ ِوسهههبِتجايبنهههاِ؟ِواإل

حههدِأنِالِدنههِحههاببِالمهلِنِوبهديمهانِب.ِاإلِوالثقههةِ همِ ِيمهانالمسهتقبلِ ميهفِنههدأِ؟ِواالجابههةِجبسهاطةِههيِباإل
حيلِعلهمِالهرلِ"ِههلِيسهتِوالِيسهتطيمِأحهدِأنِيحمينهاِسهعاهِ ههعِكلهمِالقهديةِحبنهاِههعِوبهس ِنفسههِعنهاأيحبناِكمهاِ
ِ. 18ِِ:14ِش "ِيتي

ينزعها  هاهللِِِنِنسانِ ِ نهايتهاِالهالوإوِأستخدمهاِ ِلتدديبناِيشيطانِإالمناِعالِطريقهِنِكدداةِأماِمالِكاناِأ
َح وتشتُّ عليها ِريع ِ.ِوحوش االَض ويلقيها وتصيف عليها الجوا

 
ِيييٌة لِّييَرب ِّ 7" -:(7آييية ) ييْن َشييْعٍب َمُخييوٍف ُمْنييُذ َكيياَن  فِّييُّ ذلِّييَك اْلَيييْومِّ ُتَقييِدُم َهدِّ ييَرَد، َومِّ ِْ ييْن َشييْعٍب َطوِّيييل َوَو اْلُجُنييودِّ مِّ

ب ِّ الْ  ييعِّ اْسييمِّ ََ َضييَها، إَِّلييى َمْوضِّ ْنَهيياَُ َوَْ ََييْد َخَرََييتِّ اأَل ييِدٍة َوَدْوٍس،  َُييِوٍة َوشِّ ييْن ُوِمييٍة َذاتِّ  ًدا، مِّ َبييلِّ َفَصيياعِّ َِ  ، ُجُنييودِّ
ْهَيْوَن.  " صِّ

يِإيمانِأههلِكهعرِ هيِمسهتقبلِاايهامِحهيالِيهدتعنِإلهيِأويشهليمِالمنيسهةِويتحهدواِمعههاِ هيِقدِتمعنِهسهِالهديةِه
والهديههةِمقدمههةِمههالِشههعبِاليهههعدِهلل.ِوالمعنههمِياههيرِانِالمنيسههةِخرجههاِمههالِاليهههعدنِوالمنيسههةِبكرااتهههاِِاإليمههان.

ِللعالمِقدماِهديةِهللِهمِإيمانِكلِالاععل.
 

 وما التفسير الثانُّ
نجلتهراِصهاحباِأكبهرِأسهاطيلِبحريهةِوجعيهةِإهيِأيضِالنسهرِالتهيِههيِأمريكهاِأوِِف األِنحةوَض حفيقدِتمعنِ
وجهههاءتِكلمهههةِحفيهههفِ هههمِبعهههضِالترجمهههاتِأايههه ِوههههعِصهههعتِِيطهههالرات ِوَض حفييييف األِنحييية=ِِِ هههيِالعهههالم
و ِنِأوِأيِديااسههاطيل ِنِوهههسهِوتلههيِطالمههاِحملههاِأسههلحةِإلسههراليلَِِسيياًل فييى البحييرِالررسييلة...الطههالراتِ

أخههريِتههدعمِوجههعدِأوِقيههامِإسههراليل.ِوهههسهِاامههمِيبههدوِأنهههاِستقزههيِوقتههًاِطههعياًلِتههدعمِإسههراليلِوههمِتنقلههبِعليههها.ِ
واامههةِالطعيلههةِالجههرداءِهههيِإسههراليلِالتههيِعاشههاِ تههرةِطعيلههةِوهههيِاآلنِجههالِومههرنِجههرداءنِمعتمههدةِعلههيِويرهههاِ

وهههمِمعتمههدونِ ههيِقيههامهمِلههيسِعلههيِ ِجههلِنِِ ياشِباهرتمههلِعلههيِإيالهدو ِالعومههيِالتههيِتههدعمهاِ ِ ملعههعنِمههالِ
علههيِدو ِقعيههةنِهههيِكانههاِشههعبِمخههع ِحينمههاِكانههاِمعتمههدةِعلههيِ ِ عقههمِيعههبهمِعلههيِالاههععلِالمجههاوية.ِ

يهههةِههههيِتجمهههمِاليههههعدِايحههههمنِا ِالِر6-3واآليهههاتِيِ.ِ ِتاهههيرِلتهههدعيمِالهههدو ِالغربيهههةِإلسهههراليل2-1واآليهههاتِي
المِبعههدِهههسهِاا ِنههر ِأنههه7ِواآليههةِيالمِعويمههةِلهههم.ِدلِولمههالِعههعدتهمِتنتهههيِبهه يجتمههمِاليهههعدِالماههتتعنِإلسههرالي

واانههايِالتهمِخرقهاِأيحههاِقهدِِيكعنِإيمانهمِبالمسياِوهساِهعِالمعبرِعنههِبالهديهةِالتهيِيقهدمعنهاِلهرلِالجنهعد.
ِ ِ مِنهايةِاايامِ.32ن38ِِتمعنِتدعيمِالدو ِااخر ِلهاِأوِجيعرِكثيرةِمحيطةِجهاِيح 

"ويههلِِ- ِجهاءتِاآليهةِمسهبعقةِبكلمهةِالعيهلOKJV & NKJVكمهاِسهبقِالقهع ِأنههِ همِالترجمهاتِاإلنجلي يهةِيِو
ايضِحفيفِااجنحة..".ِوهناِنفهمِأنِهساِإنسايِلهسهِالدو ِالتمِأعطهاِأسهلحةِودعمهاِحهرولِالمنطقهةِالتهمِ

ِسا ِ يهاِدماءِكثيرةِوسيسيلِدماءِأكثرِإليحاءِسياساتهمِومخططاتهم.
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ايههةِاإلصهههحا ِالسههاجقِقلنهههاِأنِالاههيطانِسهههيعطمِكههلِقعتهههِلزهههدِالمسههياِ هههمِاايههامِااخيهههرةنِ هههسهِحربههههِ ههمِنه
ااخيههرةِ ههمِمقاومههةِالمسههياِوكنيسههته.ِويبههدوِأنِتجمههمِاليهههعدِ ههمِأيضِ لسههطيالِوتسههلياِالههدو ِالغربيههةِلهههاِهههعِ

ِمقدمةِاحداثِالنهايةِوظهعيِحدِالمسيانِومِنهايتهِونهايةِكلِقع ِالار.ِ
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع عشر

ِ
هسهِنبعةِبسقعطِمصرِومِيجععهاِهلل.ِولما اِتسقبِ؟ِبسببِكبريالها.ِ مصرِتايرِللمملمةِالمتعجر ةِالمتمبرةنِ

 ِ بداًلِمال25ِِ:1ِمفتخرةِومتمبرةِجنيلهاِوأيحهاِوخيراتها.ِهيِعر اِ ِلمنهاِاستبدلاِالخالقِبالمخلعقِييو
ِوأدجيًا.ِومصرِ يِالمتالِالمقدسِتايرِ يِأماكالِكثيرةِللعالم.ِِاااووان.ِ انحطِعأنِيعبدواِ ِعبدواِ سياسيًا

ِالاعب ِوجعد ِ يِأيام ِيأينا ِكما ِيإجليس  ِالعالم ِالقاسيِيايرِلرليسِهسا رِوخروجهِ يِمصِو رععنِالمتمبر
م ِللعتيدِأنِيدتيِمثله.ِونجدِ يِهساِاإلصحا ِنبعءةِبسقعطَِيِمخلصِالعالمِكِرمنها.ِوالعكسِ يعسفُِسم ِ 

ِ-مصرِومِيجععهاِإليِ ِوهيِقسمان:
ِ 25ِ–18ِالععدِلمصرِيِِِوالثانُّ 11ِِِِِ–1ِالععيدِلمصرِيِاألول:

ِ اا يًا"ِيآيةِ  ِ اهللِيزرلِالِليبيدِ!!ِحاشانِجلِلي دلِويافي.22ِوخالصةِاإلصحا ِ"يزرلِالرلِحايبًا
هدا ِالثانعيةِإظهايِحعفِمصرِليهع اِ الِتتملِعليِمصرِوانيةِجلِتتملِعليِ .ِوهناوِيأيِبدنِومالِاا

يةِهساِادخع ِالمسيحيةِإليِمصرِبعدِ ليِوتنتهيِجنهومِهساِاإلصحا ِيبدأِجدخع ِالمسياِإليِأيضِمصرِ
ِالعالمِحينماِت مالِالبقيةِمالِإسراليل.

 
َهةِّ مِّْص 1" -:(1) آية ِِّ ْن  ُف َوْوَثاُن َوْحٌُّ مِّ ٌم إَِّلى مِّْصَر، َفَتْرَتجِّ يَعٍة َوََادِّ َر: ُهَوَذا الِرب  ََاكٌِّب َعَلى َسَحاَبٍة َسرِّ

َلَها. هِّ ِّ، َوَيُذوُب ََْلُب مِّْصَر َداخِّ ِْ ْن َو  " مِّْصَر مِّ
َهةِّ مِّْصرَ  ِِّ ْن  ِالمسياِإلمِمصرِإلمِنهايةِعمرِالمسيحيةِ يِمصرِمالِيعمِدخع العحمِشملِ=َِِوْحٌُّ مِّ

يَعٍة ِ.العالمِيآخرِآيةِ مِاإلصحا  ِ =ِهيِالعسياءِمريمِ السحالِعمعماِيايرِللقديسيالِالمرتفعيالَِسَحاَبٍة َسرِّ
12ِِعالِاايحياتِومحلقيالِ يِالسماوياتِيعبِ ِلسليِقا ِعنها1ِ: ِلقداستها ِوهيِخفيفةِومرتفعةِنورًا . 

ِنمدينةِيقيمعنِجهااِااووانِتسقبِ يِكلِسريعة.ِويسكرِالتقليدِأنهِعندِدخع ِالمسياِإليِأيضِمصرِكان
ليبايوِالمسياِأيضِمصرِوكانِهساِِكمِ يِأيضِمصر.1666حطرواِأنِيسيرواِإ مانعاِيطردونهمِولسليِ

و مِإظهايِحقيقةِحدِالمسياِ مِنهايةِِنِ لهاِدويهاِ مِحفعِاإليمانِالسليمِقديماِيأوناسيعسِوويره ِنِكلها
ِ ِ.3ِ–12ِِ:1ِ ِوقاينِممِيدا13عالمِكلهِويرعبهمِجعحايتهِييؤِاايامِحيالِيخدشِهساِالعحشِال

 
ينَ 2" -:(2) آية يَنٌة َمدِّ َبُ : َمدِّ ٍد َصاحِّ ٍد َوَخاُ  َوُكل  َواحِّ َُِّبوَن ُكل  َواحِّ ي ِّيَن، َفُيَحا ًة، َوُوَهي ُِّج مِّْصرِّي ِّيَن َعَلى مِّْصرِّ

 " َوَمْرَلَكٌة َمْرَلَكًة.
مملمةِكلِواحدةِحدِااخر .ِو لي12ِِاماتِجيالِالمصرييالِ انقسماِالمملمةِإليِنقسإتاييخيًاِ قدِحدواِ ترةِ

ِالمسيحييالِ ِالعونييالِحد ِالمصرييال ِالايطان ِهيج ِالمسيحية ِدخع  ِوبعد ِوتخريبها. ِلمصر ِحرلِأشعي بعد
ِ عاشاِالمنيسةِ تراتِطعيلةِ يِاستاهادِحبًاِلفاديها.
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ْصييَر َداخِّ 3" -:(3) آييية وُح مِّ َتَها، َفَيْسييَأُلوَن اأَلْوَثيياَن َواْلَعييازِّفِّيَن َوَوْصييَحاَب الِتَوابييعِّ َوُتْهييَراُق َُ َلَهييا، َوُوْفنِّييُّ َمُشييوََ

 " َواْلَعِرافِّيَن.
وسههحرتهمِوالِيجههدونِإجابههة.ِوهههد ِ ِمههالِ همَفَيْسييَأُلوَن َوْوَثييانَ تههركهمِالههرلِليتزههايقعاِويوهههرِبطههلِأصههنامهمنِ

 ِيريدِأنِيبايوِمصهرِانههِيطلهبِمنههاِعمهالِنِومهمِِويرجععاِإليه.ِالمصرييالِيعر ه ِتتزمِمصرِالزيقةِأن
ِالمبرياءِالِيمكالِهللِأنِيتعاملِممِأحدِنِلسليِ اهللِيافمِمصرِمالِالمبرياءِحتمِيتعاملِمعهاِ.

 ِ=ِالسحرةِي يِترجماتِكثيرة .ِوحتمِاآلنِ مالِالِيمألِاإليمانِقلبهِحيالِيقمِ هيِحهيقةِيهسهبِامثهاِاْلَعازِّفِّينَ 
ِه الءِالدجاليالِوالسحرة.ِ

 
ب  الْ 4" -:(4) آية يٌز، َيُقوُل الِسي ُِّد ََ ْم َملٌِّك َعزِّ ََاٍس، َفَيَتَسِلُ  َعَلْيهِّ ي ِّيَن فُِّّ َيدِّ َمْوًلى  .َوُوْغلُِّق َعَلى اْلرِّْصرِّ  " ُجُنودِّ

َيخيًا: قسهمًا26ِِمصهرِقسهمهاِِحدونِالهسيِبعهدماِ هتاجتداءِمالِأسِرإمالِالعالةِالقساةِِستعليِعليِمصرِكثيرإِتا
وويههرِأسههماءِمههدنهاِوأمههرِوكههالؤهِأنِيقتلههعاِوينهبههعاِوكههدنِ لههيِمههالِالعاجبههات.ِوههمِأتههيِبعههدهِاليعنههانييالِوالرومههانِ

همِيسهماِلههمِ ِبحكهامِقسهاة.ِ"مهاِ علتههِيفعهلِيهتالاعبِبسهببِخطوااتراوِوكانِحكمهمِقاسيًا.ِوت ِيتقسيِقلبِ
ِوِالمنيسةِكثيرونِ.ونتيجةِلهسهِالقسعةِتِرِ 15ِبيِ"ِيعع

 
ف  الِنْهُر َوَيْيَبُس. 5" -(:11-5اآليات ) ، َوَيجِّ َن اْلَبْحرِّ َياُ  مِّ َُِّّ 6َوُتَنِشُف اْلرِّ ف  َسَوا ، َوَتْضُ ُف َوَتجِّ َوُتْنتُِّن اأَلْنَهاَُ

َياُض َعَلى الن ِّيلِّ َعَلى َحاَفةِّ الن ِّيلِّ 7مِّْصَر، َوَيْتَلُف اْلَقَصُب َواأَلَسُل.  ، َوُكل  َمْزَََعٍة َعَلى الن ِّيلِّ َتْيَبُس َوَتَتَبيِدُد َواَل َوالر ِّ
ُُوَن َشييَبَكًة َعَليي8َتُكييوُن.  يَن َيْبُسيي ييا فِّييُّ الن ِّيييلِّ َيُنوُحييوَن. َواِلييذِّ صًّ يَن ُيْلُقييوَن شِّ يي ِّ َوالِصييِياُدوَن َيئِّن ييوَن، َوُكييل  اِلييذِّ ِْ ى َو

َيا ِّ َيْحَزُنوَن،  يَن يَ 9اْلرِّ يَجَة اْلَبْيَضياَء. َوَيْخَزى اِلذِّ يُكيوَن اأَلْنسِّ يَن َيحِّ َوَتُكيوُن ُعُريُدَها 11ْعَرُلوَن اْلَكِتياَن اْلُرَرِشيَ ، َواِليذِّ
. َرةِّ ُمْكَتئِّبُِّّ الِنْفسِّ ِْ لِّيَن بِّاأُل  " َمْسُحوًََة، َوُكل  اْلَعامِّ

يِوامنهيِلمهالِههعِمسهتعبدِالارِيحمهلِومهرهِالمهرِ هيِحيهاةِاإلنسهانِواحتياجاتههِالزهرويية.ِوهنهاِنهريِعقهالِمهاد
للاههياطيال.ِ النيههلِهههعِمتمههلِمصههرِيجههفنِ ههيعمِالبههعايِوتههدمرِكههلِالم سسههاتِالتجاييههة.ِوقههدِسههحبِااتههراوِمههالِ
مصرِكهلِالعمها ِالمههرة.ِوبعهدِأنِكانهاِمصهرِماههعيةِبكتانههاِالهسيِتصهديهِويسهببِدخهاًلِكبيهرًاِللتجهاينِحهاشِ

ِ.اإلجتماعيههة=ِأكههاجرِالهيئههةُِِعُرييُدَها أيِالتههرشِو ههروشِالنيههل.َِهيياَاأَلنْ  وتمههعِن=ِأيِالنيههل.ِِاْلَبْحييرِّ و هههساِالههدخل.ِ
وقريبهههًاِمههالِاللعنهههة.ِوالصههيادونِههههمِِويوحيههًاِ ههانِجفهههاِميههاهِالهههرو ِالقههدسِتصهههيرِحهها ِاإلنسههانِللجهههعشِوالعطههش

جههةِيِوكههانِهههساِنتيِومههاِأكثههرِحهه نهمِحينمههاِيلقههعنِشههباكهمِ ههالِيجههدونِصههيداًِِمِ ِ ههمِكههلِامههانناوخههدالمههاياونِ
ليلبسههاِِِعليهاأماِالمتانِوالثيالِالبيضِ هيِويالِالبرِالتيِيجاهدونِللحصع ِِ. 4لتروِالمثيريالِللمنيسةِآيةِ

ِ=ِِونفهههمِأنِالصههعيةِ ههمِهههسهِاآليههاتِهههمِصههعيةِحههعفِعههامِللمنيسههةِنِوصههعتِالههرو ِالقههدسِإنطفههدِ.شههعبِ 
ف  الِنْهُر َوَيْيَبُس   السميِماتِوالسميِههعِإشهايةِللمه منيالِ=  َوالِصِياُدوَن َيئِّن ونَ  .ِ النهرِيايرِللرو ِالقدس َوَيجِّ

حيههثِتتحههع ِالميههاهِالمالحههةِالتههمِتسههبب41ِِح قيهها ِِالههسيالِتركههعاِاإليمههانِنِوهههساِعكههسِالصههعيةِالمعجههعدةِ ههم
ي ...َوَيْخييَزى  .ِالعطههشِوالمههعتِإلههمِميههاهِحلههعةِ ههمِنهههرِنِ يحيههاِالسههميِويهه دادِ يفههر ِالصههيادوِن يُكييوَن َواِلييذِّ َن َيحِّ
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ييَجَة اْلَبْيَضيياءَ   ِومههمِتههرو1ِِ:14ِ=ِعمهلِالمنيسههةِهههعِد ههمِالمه منيالِللتعبههةِوالتبريههرِياانسهجةِالبيزههاءِيؤ اأَلْنسِّ
ِ=ِيؤساءِالمنيسةِ. ُعُرُدَها َمْسُحوََةً  اإليمانِماِعادِأحدِيقدمِتعبةِ.

ِ
َؤَساَء ُصوَعَن َوْغبَِّيياُء! ُحَكَري11" -(:12-11اآليات ) ِييٌة! َكْييَف َتُقوُليوَن إِِّن َُ يرِّ ُتُهْم َبهِّ ييرِّي فِّْرَعيْوَن َمُشيوََ اُء ُمشِّ

َُييَدَماءَ »لِّفِّْرَعييْوَن:  ب  12  «َوَنييا اْبييُن ُحَكَريياَء، اْبييُن ُمُلييوٍك  َََضييى بِّيي ِّ ََ َفييَأْيَن ُهييْم ُحَكَريياُؤَك  َفْلُيْخبِّييُروَك. لَِّيْعرُِّفييوا َميياَذا 
 " اْلُجُنودِّ َعَلى مِّْصَر.

=ِهيِتانيسِوحاليًاِصانِوكاناِمدينهةُِِصوَعنَ مِالمصريعنِالماهعييالِبحكمتهمِمالِالحكمةِ=ِبسببِالارِحِر
تملعاِعليِحكمتهمِولمهنهمِعجه واِعهالِمعر هةِأسهبالِههسهِالمصهالبنِ حكمهةِالعهالمِأمهامِإ=ِ همَِِوْغبَِّياءُ  يليسية.

انِ ميههفِيعطيهههاِ ِلمههالِيقههفِوالحكمههةِهههمِعطيههةِمههالِ ِلمههالِيسههتحقهِ ِجهالههة.ِوهههساِناشهه ِعههالِالمبريههاء.
ِأنهههِ رعههعنِأوِمتفههرعال.ِعنهههِإنسههانِأنهههِمتمبههرِوعنيههدِيقعلههعِنعههالِومههااا ِالمصههريعنِلههعِأيادواِأنِيقعلههعاِِ.ِحههده

ِ.16ِوهساِحا ِالمثيريالِالسيالِياعرونِبدنهمِأقعياءِ ي دادِكبريالهمِولمالِيرجمِمراجعةِتفسيرِإشعياءِ
 

َؤَساُء ُصو 13" -(:15-13اآليات ) َها. َُ يوُ  َوْسيَباطِّ ُِ ْصيَر ُو َؤَسياُء ُنيوَف اْنَخيَدُعوا. َوَوَضيِل مِّ وا َوْغبَِّياَء. َُ َعَن َصاَُ
ََْيئِّي ِّ. 14 ، َفَأَضل وا مِّْصَر فُِّّ ُكل ِّ َعَرلَِّها، َكَتَرن حِّ الِسْكَرانِّ فِّيُّ  وَح َغٍُّ  َها َُ ُِّ ْصيَر 15َمَزَج الِرب  فُِّّ َوَس َفياَل َيُكيوُن لِّرِّ

 ُلُ  ََْوٌس َوْو َذَنٌب، َنْخَلٌة َوْو َوَسَلٌة.َعَرٌل َيْعرَ 
َها =ِممفيسنُِنوفَ  ِ=ِطبقاتهاِمالِكهنةِوعسكرِويعاة.َِِوْسَباطِّ

وَح َغُّ ٍ  ِمالِإنسانِالِيستحقهاِحيالِيريد.ِوالحكمةِالعقلية=ِ ِلهِالحقِأنِيسحبِالقعيَُِِ
الفعلةِأصحالِالصهناعة.ِههساِِ=ِذنبِةِوالرؤساءِ.أوِالقادِالار اءِأوِأصحالِالماعيةِ=َِوسِ=ََِْوٌس َوْو َذَنبٌ 

ماِيعملهِ ِممِالعالمِالاريرِأنِين شِمنهِحكمتهِ يتخهبب.ِومصهرِترمه ِللعهالمِالاهريرِ ههيِقهدِأ لهاِشهعبِ ِ
تحاِلسمِالسياطِوهكساِالعالمِالاريرِيس ِشعبِ ِتحاِلسمِسياطِشهعةِالجسد.ِلسليِي دلِ ِالعالمِالاريرِ

ل ِ جن شِحك وبسببِالماعياتِالمزللةِخسرتِمصرِكثيراِعبرِِ .3ِِ:13تي2ِِيالِومَزليالِيمتهمِ يصيرونِمز 
ِ.ِهسهِاآلياتِتايرِلفترةِمرتِ يهاِمصرِبحالةِحعفِ مِكلِش ِ.التاييخِ

 
ْن َهِزةِّ يَ 16" -:(16) آية ُف مِّ ُِ ُد َوَتْر ، َفَتْرَتعِّ ب ِّ اْلُجُنودِّ اِلتِّيُّ َيُهز َهيا َعَلْيَهيا.فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َتُكوُن مِّْصُر َكالن َِّساءِّ  دِّ ََ
" 

نهه مِجهيشِمصهرِقها ِملهيِمصهرِ"صهايِيجهاليِنسهاء".ِإقدِيكهعنِ لهيِاليهعمِههعِيهعمِهجهعمِااشهعيييالنِوحينمهاِ
ويتحالفعاِممِمصر.ِملععنِمالِيتملِعليِ ياشِبار.ِجلِِاويتملِعِابعدِهساِيعتمدِو هلِِهساِالمالمِمعجهِإلسراليل

هههساِالخههع ِناشهه ِعههالِحالههةِِلقادمههةِنجههدِ رعههعنِالِيرتعههبِمههالِملههيِأشههعيِ قههبِجههلِمههالِيهههع اِنفسههها. ههيِاآليههةِا
ِالزعفِالمعجعدةِ.
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ب ِّ اْلُجُنودِّ اِلذِّي 17" -:(17) آية َََضاءِّ ََ ْن َوَمامِّ  ُض َيُهوَذا َُْعًبا لِّرِّْصَر. ُكل  َمْن َتَذِكَرَها َيْرَتعُِّب مِّ ُّ َوَتُكوُن َوَْ َيْقضِّ
 " َلْيَها.بِّ ِّ عَ 

قدِيكعنِهساِحينماِخزعاِيهع اِاشعيِأوِلباجهلِوصهايِيجها ِيههع اِحهمالِجيهعرِههسهِالهدو ِالقعيهة.ِأوِ تهرةِ
أخريِ يِالتاييخِكاناِ يهاِأيضِيهع اِأقعيِمالِمصهرِوترعبههاِبدسهلحتها.ِويوحيهًاِ يههع اِتاهيرِللمنيسهةِأيضِ

هتهه تِأووههانِمصههرِِإ ِكيههف1ِ.ِولنههريِ ههيِآيههةِيالمسههياِالتههيِأصههبحاِيعبههًاِايضِمصههرِيمهه ِالعههالمِوشههياطينه
ِأمامِالمسيا.

 
، ُيَقي18" -:(18) آية ضِّ مِّْصَر َخْرُس ُمُدٍن َتَتَكِلُم بُِّلَغةِّ َكْنَعياَن َوَتْحلِّيُف لِّيَرب ِّ اْلُجُنيودِّ اُل فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َيُكوُن فُِّّ َوَْ

ْحَداَها  يَنُة الِشْرسِّ »إلِّ  "«.َمدِّ
اليهعدِ يِمصر.ِوتملماِالمناطقِالتيِيسكنعهاِلغتهم.ِويوحياِ هسهِِدَِجِ الفتراتِأنِوُِِتاييخيًاِقدِيكعنِ يِبعض

ياههههيرِللحههههعاسِالتههههيِتتقههههدسِوتصههههيرِسههههمالية.5ِِإمتههههدادِللغههههةِالسههههيدِالمسههههياِأيِالمسههههيحيةِإلههههيِمصههههر.ِويقههههمِ
الملمهةِإيِهيرسِمدينةِالاهمسِأيِمركه ِلعبهادةِالاهمسِو هيِالحاشهيةِجهاءتِِ–هاِِ–=ِبالعبريةِإيِهليوبوليس

والمعنهيِأنِأمهاكالِالههالوِأيِالمعاجهدِالعونيهةِِ. هبعضِالحهرو ِتقهرأِبطهريقتيالِ.شهيرسِ=ِمدينهةِالههالوِ–ههاِِ–
ِوحيثماِعبدِالمصريعنِالامسِ مِوونيتهمِتحعلعاِلعبادةِالمسياِشمسِالبرِ.ِ. يِمصرِتتحع ِإليِالمسيحية

 
َها. فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َيُكوُن َمْذَبحٌ 19 " -:(19) آية ْنَد ُتْخرِّ ضِّ مِّْصَر، َوَعُروٌد لِّلِرب ِّ عِّ  " لِّلِرب ِّ فُِّّ َوَس ِّ َوَْ

=ِهسهِنبعةِعالِإيمانِالمصرييالِبالمسياِوقدِتمعنِأيامِِمايمرقس.ِوالِتطبقِههسهِاآليهةِعلهيِوجهعدَِمْذَبٌح لِّلِرب ِّ 
=ِيقهها ِعلههيَِعُرييوٌد لِّلييِرب ِّ وَ  . 12يتههثِِاليهههعدِ ههيِمصههرِ يسههتحيلِعلههيِاليهههعدِإقامههةِمههسباِلهههمِخههايجِأويشههليم

3ِبطرسِويعقهعلِويعحنهاِأعمهدةنِهكهساِسهماهمِجهعلسِالرسهع .ِوكهلِمهالِيغلهبِيصهيرِعمهعدًاِ هيِهيكهلِ ِييؤِ
ِِوقدِيكعنِهساِالعمعدِهعِمايمرقسِالرسع ..ِ 12ِ:

نِالهس ِههعِولمالِهسهِاآليةِتد ِعلمِإيمانِقع ِيصلِإلمِحدودِمصرِ مِاايامِااخيرةِليكافِحقيقهةِالهعحشِ
ولقدِناهرِكتهالِِ. 13ن11ِِحدِالمسياِوالس ِيتعاجدِ مِأويشليمِ مِنهايةِاايامِيياجمِسفرِالرؤياِإصحاحمِ

 كههرِ يهههِأنِعههددِاليهههعدِالههسيالِآمنههعاِبالمسههياِوتعجهههعاِإلههمِإسههراليلِوتعتمههدواِ ههمِنهههر1222ِِ ههمِأويوبههاِسههنةِ
وصهههلِالعهههددِإلهههم2610ِِاسهههيانييالِيوحاليهههاِسهههنةِالمشهههخصِأطلقهههعاِعلهههمِأنفسههههمِاليههههعد06666ِِاايدنِكهههانعاِ

اآلنِ همِمصهرِ تصهيرِعمهعدِِ .ِه الءِهمِمالِيحتاجعاِلدعمِمالِالمنيسةِالقعيةِالتمِي سسهاِالمسهيا356666
والمسباِهنهاِالِيعنهيِسهعيِمهسباِِ.ِالتخمِيعنمِالحدودِماِجيالِمصرِوتسراليلِ.ِرهاعرود للرب عند تخِللرلِ=

ِتياِيجسدِودمِالمسيا .اإل خايسِيقدمِعليهِ جيحة
 

ِنُهييْم َيْصييُرُخوَن إَِّلييى الييِرب ِّ بَِّسييَببِّ 21" -:(21) آييية ْصييَر. أَل ضِّ مِّ َفَيُكييوُن َعاَلَمييًة َوَشييَهاَدًة لِّييَرب ِّ اْلُجُنييودِّ فِّييُّ َوَْ
ًيا َوُيْنقُِّذُهْم. ُل َلُهْم ُمَخل ًِّصا َوُمَحامِّ  " اْلُرَضايِّقِّيَن، َفُيْرسِّ
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الرخلييص وقههدِيكههعنِِيفعقههعنِشهههداءِالعههالمِأجمههمِوالمخلههصِالمحههاميِهههعِالمسههيا.شهههداءِالمصههرييالِالمسههيحييالِ
ههساِاإليمهانِالقهع ِسهيكعنِشههادةِللمسهياِ همِِههعِشهخصِيرسهلهِالمسهياِليعهيالِالمنيسهةِ همِحهيقتها.ِوالرحامى

ِأيامِالعحشِليسِللمصرييالِ قبِجلِلملِالعالم.
 

َمًة، َفُيْعَرُف الِرب  فُِّّ مِّْصَر، َويَ 21" -:(21) آية ُموَن َذبِّيَحًة َوَتْقدِّ ْعرُِّف اْلرِّْصرِّي وَن الِرِب فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ، َوُيَقد ِّ
وَن لِّلِرب ِّ َنْذًَا َوُيوُفوَن بِّ ِّ.  " َوَيْنُذَُ

ِهناوِنصيبِللمصرييالِ يِجركةِمعر ةِالرلِ يِاايامِااخيرةِوي زهمِلزدِالمسيا.
 

ْم.َوَيْضرُِّب الِرب  مِّْص 22" -:(22) آية يُب َلُهْم َوَيْشفِّيهِّ ُعوَن إَِّلى الِرب ِّ َفَيْسَتجِّ ًَِّبا َفَشافًِّيا، َفَيْرِِّ  " َر َضا
تعلمهاِمهالِالهدينعناتِِهسهِاآليةِهيِخالصةِاإلصحا ِكلهنِ اهللِالِيزرلِإالِلياهفيِوبعهدِأنِتمهعنِمصهرِقهد

ِالمنصبةِعليهانِستععدِللمسيا.
 

ي وَن إَِّلى مِّْصَر َواْلرِّْصرِّي وَن إَِّلى فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َتُكو23" -:(23) آية وَِّ ُُّء اأَلش  ، َفَيجِّ وََ ِكٌة مِّْن مِّْصَر إَِّلى َوش  ُن سِّ
ي ِّيَن. وَِّ ، َوَيْعُبُد اْلرِّْصرِّي وَن َمَع اأَلش  وََ  " َوش 
أوِِمسيااليِنفسهِالطريقِإ ًاِهيِوحدةِإيمانِ يِطريقِوالمسياِسمِ  قدِتمعنِنبعةِعالِسالمِجيالِمصرِوأشعي.

أويشليمِوجه ءِ هيِِج ءِ ينِشعبِ ِمصرِوأشعي.ِوالحعِأنهِبعدِالسبيِتاتاِِجيالِاإليمانِالصحياِبالمسيا
التهمِتمتهدِمهالِمصهرِعبهرِِباجلِوج ءِ يِمصرِويبدوِأنِ يِاايامِااخيرةِسيكعنِشعبِ ِ هيِههسهِالمنهاطق.

ِ.إسراليلِيقطعاِمالِتحع ِمنهمِللمسيحية ِإلمِمصر
 

،24" -:(24) آية ضِّ ، َبَرَكًة فُِّّ اأَلَْ وََ  "فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َيُكوُن إِّْسَرائِّيُل ُثُلًثا لِّرِّْصَر َوأَلش 
بركية ِإشايةِلنعشِمالِالعحدةِجيالِإسراليلِومصرِوأشعي.ِوهمِليساِوحدةِسياسيةِجلِإيمانيةِانهِيقهع ِثلثا قعله

ِ.فى األَض
 

يةِاايامِسيرتبطعنِإيمانيًاِ يِوحدانيةِالعبادةنِحينماِا يِنهِكماِايتبطاِمصرِوأشعيِوتسراليلِ يِحرولِهكسا
يهه مالِإسههراليلِيالبقيههة ِويتحههدونِإيمانيههًاِمههمِمهه منيِمصههرِوأشههعينِ تمههعنِهههسهِالعحههدةِ ههيِإيمههانِقههعيِهههيِجركههةِ

كلههِوإلظهايِحقيقتهِلمهلِالعهالمِإ ِأنِالعهالمِِويبماِ يِي زهمِلزدِالمسيا.لأليضِأوِخميرةِتخمرِالعالمِكلهنِ
 13ِِسيسهبِوياءهِإماِعالِخع ِأوِأنهمِسيصدقعنِخداعهِ" سيسجدِلهِجميمِالساكنيالِعلمِاايض"ِيياجمِيؤ

.ِ
 

ََائِّاًل: 25" -:(25) آية ب  اْلُجُنودِّ  َُِّك ََ يَراثُِّّ إِّْسَرائِّيلُ »بَِّها ُيَبا ، َومِّ وَُ ٌك َشْعبُِّّ مِّْصُر، َوَعَرُل َيَدِي َوش   "«.ُمَباََ
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ويةِللم منيالِ يِإسراليلِومصرِوأشعينِأوِلمهلِاامهمِولليههعدِالهسيالِآمنهعاِبالمسهياِأيِلمه منيِإ ًاِهيِجركةِوال
خيهرةِوقبهلِمجه ِالمسهياِمباشهرةِسهت مالِيهامِاانهِ يِااأنِجعلسِالرسع ِيقع ِأ 11ِالعالمِكله.ِونفهمِماليِيوِ

يمههانِكنيسههةِمصههرِإويههةِهنههاِتههتملمِعههالِ ًاِهههسهِالبركههةِالثالإ.ِلههيهمِإشههعياءِالنبههيِإالبقيههةِمههالِاليهههعدِالههسيالِياههيرِ
يمهانِالثالوهةِالصهحياِإنِأمناِبالمسياِكمخلصِ يِاسراليلِنِِوآومعهمِالبقيةِالتيِِنِنطاكيةِالصحياإوكنيسةِ

والقعيِسيكعنِقاديًاِأنِيكافِللعالمِالمخهدوشِشهخصِحهدِالمسهياِنِوالهسيِسهيوهرِ هيِاايهامِااخيهرةِوسيزهلِ
 مِاايضِانهِسينقسِالعالمِمهالِاإلنقيهادِوياءِههساِالهعحشِنِوهنهاِِصحياِهعِجركةمعومِااممِ.ِوهساِااليمانِال

وقطعهاِِ ِِ.12ِِ:3نرجمِلقع ِدانيا ِالنبمِ"والفاهمعنِيزيئعنِكزياءِالجلدنِوالهسيالِيدواِكثيهريالِإلهمِالبهر"ِيدا
ممِيتروِلممِخرابا.ِانمِأقع ِ الِجركةِإلسراليلِماِلمِت مالِبالمسيانِوهساِماِقالهِالسيدِالمسياِجنفسهِ"هع اِجيت

وقهههع ِالسهههيدِ"ِالِ 32ِن23ِِ:38ِِلمهههمِإنمهههمِالِتروننهههمِمهههالِاآلنِحتهههمِتقعلهههعاِمبهههايوِاآلتهههمِباسهههمِالهههرل"ِيمههها
 ِيقع ِالقهديسِجهعلس15ِِ-11ِِ:12ِتروننم..حتمِتقعلعاِ"ِ هساِيعنمِمجيئهِالثانمِ مِنهايةِاايامِ.ِو مِييو

مةِعلهمِنهايهةِههساِالعهالمِوالقيامهةِالعامهةِبعهدِالمجه ِالثهانمِللسهيدِالمسهيا.ِِالرسع ِأنِإيمانِاليهعدِبالمسياِعال
ِولسليِنقع ِأنِهساِاإلصحا ِينتهمِجنهايةِالعالمِوبدأِجدخع ِالمسياِوالمسيحيةِلمصرِ.

َاء بالرعادى.  ونالحظ ون  منذ عدة سنوات ِاء كتاب مقدس طافيا على ِو  ماء النيل إلى كنيسة السيدة العذ
مفتوحا على هذا اإلصحاح . وإن وشاَ هذا لشئ فهو يشير إلى ون هللا يريد ون ينب  شعب  فى مصر ون  وكان

َكهيا )آيية ( ويعُيهيا البركية فيى نهايية 1يستعدوا فاأليام إَتربيت ، فالرسييح اليذى ِيال فيى كيل بيالد مصير ليبا
لكشيف حقيقية زييف اليوحش  ( يُلب منا ون نسهر ونستعد لنكون من الفياهرين الرسيتعدين25اإلصحاح )آية

 ( .3:  12ضد الرسيح )دا 
 

 تسلسل وفكاَ اإلصحاح
الههرلِيسههعشِالمسههياِيههدتمِإلههمِمصههرِمههمِأمهههِالعههسياءِويعسههفِالنجههايِهايبههاِمههالِهيههرودس.ِولمنهههِ ههمِ -: 1آييية

ِتجعلهِ مِمصرِكلهاِبايكهاِانهِيريدِشهيئاِمهالِمصهرنِظههرِ همِأبالههاِجبهاجرةِاإليمهانِمثهلِأوناسهيعسِالرسهعلم
وكيرلسِعامعدِالهديال.ِوقديسهيهاِالعومهاءِمثهلِاانبهاِأنطعنيهعس.ِجهلِيطلهبِمهالِكنيسهةِمصهرِأيزهاِمهاِسيتزهاِ
 مِنهايةِاإلصحا .ِوالنتيجةِالمتعقعةِلهسهِالبركةِظهرتِسريعاِوجاءِالقديسِمايِمرقسِوأدخلِالمسهيحيةِالتهمِ

ِ.ترتجف ووثان مصرِسريعاِماِإنتارتِ مِمصرِوسقطاِالعونيةِ=
لههمِيهههدأِالاههيطانِوهههيجِالههعونييالِحههدِالمسههيحيةنِوبههدأِاإلحههطهادِحههدِالمنيسههة.ِولمههالِالِخههع ِعلههمِِ-: 2آييية

المنيسههةِمههالِأ ِإحههطهادنِ المسههيحيةِتنمههعِوتمتههدِخههال ِاإلحههههاداتِجههلِوتتقههع ِبههااكثر.ِوهههساِمههاِحههدثِ قهههدِ
ِإنتارتِالمسيحيةِخال ِ ترةِاإلحطهادِهسه.

ونههر ِجدايههةِوغلييق علييى الرصييريين فييى يييد مييولى َيياٍس. ِسههتمرِ=إشههايةِإلحههطهادِعنيههفِجههلِمِ-: 4،  3آيييات
.ِولنسهد ِمههاِسهببِ تههرةِالزهعفِالتههمِمهرتِجهههاِالمنيسهة؟!ِمههمِإمتههدادِفيسييألون األوثييانِظههعيِحههعفِالمسهيحية

المسيحيةِإنتههاِ تهرةِاإلحهطهادنِوأتهاِ تهرةِياحهة.ِومهمِالراحهةِلألسهفِيبتعهدِالنهاسِعهالِ ِ تزهعفِالمسهيحيةِ
نههالسِسههميرناِوبروههامسِوويههاتيراِوسههايدسِ ههمِسههفرِالرؤيههانِلتههر ِأنهههِنتيجههةِللراحههةِمههمِإنتاههايِيياجههمِمعقههفِك

ِالمسيحيةِلمِيتبقمِسع ِقلةِم منةِيسايدس .ِ



(صحاح التاسع عشراإل)إشعياء سفر   
 

 
132 

نر ِهناِصعيةِم لمةِإ ِحعفاِالمنيسةِوتركهاِالم منعنِنتيجةِهساِالمعلمِالقاسمِأوِالحكمِِ-: 11 - 5ويات
ععحههاِعههالِأنِيههسهبعاِهللِويلتجههدواِإليهههِ هبههعاِِمههعلمِالقاسههمِجههلِانهههمالقاسههم.ِولمههالِالزههعفِلههمِيكههالِبسههببِال

لألووانِيكنيسةِجروامسِ مِالرؤيا .ِوح نِالصياديالِانِشباكهمِأصبحاِجالِسميِيكنيسةِسهايدس نِوالسهميِ
ِ .21ِسمكةِ مِيع153ِيرم ِللم منيالِوالاباوِترم ِللمنيسةِيوياجمِتفسيرِالهِ

مهههاِسياسهههمِأوِإقتصهههاد ِأوِعسهههكر ِنهههاتجِعهههالِتخهههببِالحكهههامِإ ِكهههانعاِجهههالِ تهههرةِحهههعفِيبِ-: 16 - 11وييييات
ِحكمة.
َعبييا لرصييرِنتيجههةِ تههرةِالتخههببِصههايتِ-: 17آييية ويبمههاِ ههمِهههساِإشههايةِلفتههرةِحههرلِتنههه مِ يهههاِمصههرِ يهييوذا 

مئيبهةِأمامهمنِوناكرِ ِأنِهسهِالغمةِإنتهاِبعدِسنعاتِقليلةِمالِاله يمهةِوتنتصهرتِمصهر.ِولمهالِههسهِالفتهرةِال
كانِجدايةِلبركاتِأيادهاِ ِلمصرِالتمِبايكهاِحينماِاايهاِمالِقبلِمهمِأمههِالعهسياء.ِوالحهعِأنِسهرِقهعةِإسهراليلِ

18ِكانِياجعاِإلعتمادهاِعلمِالدو ِالغربيةِوأمريكاِوليسِ نِلسليِقا ِ ِعنههاِ"أمهةِطعيلهةِوجهرداء"ِ همِيإر
ِ اتِحفيفِااجنحةِوتسليحهاِإلسراليل.ِالرعبِمالِإسراليلِياجمِلمساندةِالدو ِ. 2:ِ

 همِقدِتقرأِمدينةِالهالوِوقهدِتقهرأِمدينهةِِمدينة الشرسجدايةِالبركاتِنراهاِ مِطريقةِكتابةِِ-: 19،  18آيات
الامس.ِوهساِمقصعدِانهِممِالزهيقاتِالتهمِيسهماِجههاِ ِيتاهددِشهعبِ نِويتركهعاِخطايهاهمِويعهعدواِبالتعبهةِ

نِكههانعاِمدينههةِللهههالوِصههايواِمدينههةِللاههمسنِيسههكالِوسههطهمِالمسههياِشههمسِالبههر.ِويكههعنِمههسباِإلههمِ .ِوبعههدِأ
ِللرلِ مِوسبِأيضِمصرِإشايةِللمنيسةِالقعيةِالتمِإمتألتِبالم منيالِالتالبيالِااقعياء.

إستمراياِلمخطبِ ِ مِتمعيالِكنيسةِقعيةنِنجدِأنِهناوِبعضِالزيقاتِالتهمِيسهماِجههاِِ-: 22 - 21ويات 
 .ِوبعهههد0ِِ-18ِِ:4ِ نِوههههسهِالزهههيقاتِدالمهههاِتهههد مِالمههه منيالِإلهههمِأحزهههانِ .ِ يجهههدونِ ِلههههمِمع يهههاِيإر

 تراتِالزعفِيتحعلعنِإلمِجباجرةِ همِاإليمهان.ِجهلِوُيرسهلِ ِمع يهاِومعينهاِلاهعبه.ِوههسهِخطهةِ ِدالمهاِليعيهدِ
ِمعنِ مِحزنهِكماِعادِاإلجالِالزا ِإلمِأجيه.أوالدهِإلمِحزنهنِإ ِيسماِبزيقاتِتدتمِعليهمِ يععدونِيرت

المنيسههةِالقعيههةِالتههمِيكعنهههاِ ِ ههمِمصههرِيكههعنِمثلهههاِ ههمِأشههعيِِ-ختههامِاامههرِنههراهِهنههاِِ-: 25 - 23آيييات
ِويكعنِمثلهاِ مِإسراليل.ِوتقفِهسهِالمنيسةِالقعيةِالعاحدةِ مِإيمانهاِ مِوجهِحدِالمسياِ مِاايامِااخيرة.

وأسمعا06666ِِحعالم1222ِِددِاليهعدِالسيالِ هبعاِإلمِإسراليلِوتعتمدواِهناوِحتمِسنةِكانِعِِ-ملحوظة :
ِ ِالماسيانييال ِاليهعد Massianic Jewsِأنفسهم ِاآلن ِوعددهم ِلمنهم356666ِِ. ِمسيحييال ِأصبحعا وه الء

ِ ِاآلنِ ِالتمِيكعنها ِالقعية ِهعِدويِالمنيسة ِوهسا ِاإليمانِالصحيا. ِلتدعيمِوتعليم ِوهساِيحتاجعا  مِمصرن
ِ .12يآيةِوعرود للرب عند تخرهاِمعنمِ=

ِ-وماِيجعلناِنفهمِأنِهسهِاآلياتِتتملمِعالِحدِالمسياِونهايةِالعالمِ:
 ِ  ِقطعاِلالِيعطمِجركةِللسفاحيالِالسيالِصلبعهنِواآلنِهمِسا مم25ِأنِهناوِجركةِإلسراليلِياآلية .1

ِ .32ن23ِِ:38ِِبالمسياِمنهمِيمادماءِااجرياءِ مِ لسطيال.ِجلِالبركةِهمِلمالِي مالِ
  .15ِ-11ِِ:12ِإيمانهمِعالمةِعلمِنهايةِاايامِييو .2
 نفهمِأنِحدِالمسياِسيوهرِ مِنهايةِاايام.ِ .3
ِنبعةِ .4 ِوكاناِهسه ِكثيريالِلإليمان. ِوترد ِ ِاآلنِأنِتقفِ مِوجهه ِالتمِيكعنها ِالقعية ِالمنيسة ودوي

ِ .12ِِ:3دانيا ِالنبمِعالِهسهِاايامِِيدا
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 عودة للجدول اإلصحاح العشرون 

ِ
ي كهدِ ِهنهاِليههع اِأنِالِتتمهلِعلهيِمصهرِ هانِمصهرِنفسههاِوكهعرِستسهقبِ هيِسهبيِأشهعيِوستخزهمِمصهرِ

ِاشعي.ِإ ًاِ يهِتخجيلِلاعبِ ِالسيِ مرِ يِاإلستعانةِجهم.
 

ُّءِّ َتْرَتاَن إِّلَ 1" -:(1آية ) َب َوْشُدوَد َوَوَخَذَها،فُِّّ َسَنةِّ َمجِّ وََ َفَحاََ وُن َملُِّك َوش  ُِ َسَلُ  َسْر يَن َوَْ  "ى َوْشُدوَد، حِّ
=ِلقههبِيلههيسِالجههيش.ِوكانههاِأشههدودِقههدِعصههاِعلههيِأشههعيِ ديسههلِملههيِأشههعيِسههرجعنِجياهههِلي دجهههاِ َتْرَتييانَ 

ِوكاناِأشدودِمدخاًلِلمصر.ِوبسقعطِأشدودِصايِالطريقِلمصرِمفتعحًا.
 

ََائِّاًل: 2" -:(2آية ) ْسَح َعْن َحْقَوْيَك »فُِّّ ذلَِّك اْلَوَْتِّ َتَكِلَم الِرب  َعْن َيدِّ إَِّشْعَياَء ْبنِّ آُموَص  اِّْذَهْب َوُحِل اْلرِّ
َلْيكَ  ِْ َذاَءَك َعْن َِّ  " َفَفَعَل هَكَذا َوَمَشى ُمَعرًّى َوَحافًِّيا.«. َواْخَلْع حِّ

ِعرِكماِيلبسِاانبياء.=ِهعِلباسِإشعياءِوهعِوعلِخاالِمالِشِاْلرِّْسحَ 
ِوخلمِإشعياءِلمالبسهِكماِلعِكانِأسيرًاِيم ًاِانِالمصرييالِسيصيرونِأسري.

 
: 3" -:(3آية ) نِّيٍن، آَيًة َوُوْعُجوَبًة َعَلى مِّْصَر َوَعَلى »َفَقاَل الِرب  َكَرا َمَشى َعْبدِّي إَِّشْعَياُء ُمَعرًّى َوَحافًِّيا َثاَلَث سِّ
 "ُكوَش،

ولقهدِحكمهاِمصهرِ عهالِ تهرةِِطةِعليِجنعلِمصرِوبعهضِمهالِشهمالهِلعهدمِإتفهاقِالمصهرييال.كاناِكعرِمتسل
ِمالِال مانِأسرِكعشيةِِيترهاقةِأحدِملعكهم ِ.

 
ييُيوَخ، ُعييَراًة َوُحَفيياًة َوَمْكُشييوفُِّّ 4" -:(4آييية ) يياَلَء ُكييوَش، اْلفِّْتَييياَن َوالش  َِ ْصييَر َو ييوََ َسييْبَُّ مِّ هَكييَذا َيُسييوُق َملِّييُك َوش 
ْزًيا لِّرِّْصَر.اأَلسْ   " َتا ِّ خِّ

ِكاناِمصرِتدا مِعالِ لسطيالِ يِ ليِالعقاِحدِأشعي.ِوكانِسقعطِأشدودِكدنهِسقعطِمصرِوكعر.
 

ْم.5" -:(5آية ) لِّ مِّْصَر َفْخرِّهِّ ِْ ْن َو ْم، َومِّ ائِّهِّ َِ لِّ ُكوَش ََ ِْ ْن َو  " َفَيْرَتاُعوَن َوَيْخَجُلوَن مِّ
ِملعاِعليِمالِالِيقديِعليِالمساعدة.تإيرتاشِالسيالِإلتجدواِلمصرِوكعرِانهمِ

 
ي َهَرْبَنيا إَِّلْيي ِّ لِّْلَرُعوَنيةِّ لِّ 6" -:(6آية ) لِّ فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ: ُهَوَذا هَكَذا َمْلَجُأَنيا اِليذِّ يْن َوَيُقوُل َساكُِّن هَذا الِساحِّ َنْنُجيو مِّ

، َفَكْيَف َنْسَلُم َنْحُن  وََ  "«.َملِّكِّ َوش 
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حل.ِوسهه الهمِالههسيِسيسههدلعنهِحههيالِي خههسِأهههلِمصههرِسههباياِ"كيههفِننجههعِنحههالِوقههدِكانههاِإسههراليلِمههالِسههكانِالسهها
ِكاناِأمالناِمعلقةِعليِمصر".

ونالحعِ يِهساِاإلصحا ِطاعةِإشعياءِالسيِعرضِنفسهِللسخريةِمنفسًاِوصيةِصعبةِإ ِسايِحا يًاِعريانانِ
ِافينا.ونحالِنر ضِتنفيسِالعصاياِالسهلة.ِهكساِ علِالمسياِإ ِتعريِليسترناِوي

ِ
 اليوم 21إصحاح 

ِ
 1ِِ-36ِِ:1ِتععدِاليهعدِأنِيلتجدواِلمصرِللمععنةِإ اِهاجمهمِعدوِمثلِأشعيِوباجلِأوِويرهمِيإر. 

ِوهساِكانِسببِح نِلقلبِ ِوعتالِلهم.ِ لما اِلمِيلتجدواِإليهِوهعِإلههمِالقع .
 كقعةِعوممِيعتمدونِعليهاِِوهناِيوهرِ ِلهمِحعفِمصر.ِ هلِيلتجدواِإليهِأمِلمصرِالتمِإختفا

ِأمامِأشعي.
 ما اِسع 26ِ ِولمِتتعلمِديسِإصحا 18واليعمِنجدِإسراليلِتعتمدِعلمِأمريكاِودو ِالغرلِيإر ِ.

تفعلِإسراليلِلعِإختفاِأمريكاِكقعةِعوممنِوهمِقدِعلماِالعالمِكراهيتهاِبسببِكبريالهاِوعدوانيتهاِ
 ووطرستها.

  ا ِيعتمدِعلمِقعةِباريةِلحمايتهنِ" اهللِالِي ورِقعةِالفرسِوالِمعجهِلملِمالِالِيِ 26ِوديسِإصحا
ملععنِالرجلِالسيِيتملِعلمِاالنسانِويجعلِ:ِهكساِقا ِالرل+ِ"ِ 141ِِ:16يسرِبساقمِالرجل"ِيم 

  .11ِِ:5"ِيإيالبارِ ياعهِوعالِالرلِيحيدِقلبه
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 ة للجدولعود اإلصحاح الحادي والعشرون 

ِ
ِنبعاتِعليِهيئةِيؤيِ:3ِهناِ
ِ. 16ِِ-1إخرالِماديِو ايسِلباجلِيآياتِِ  أ

 .ِ 12ِ–11ِيآياتِِنبعءةِعليِأدوم  ل
ِ. 11ِ–13ِيآياتِِج ِنبعءةِعليِجالدِالعرل

ِ
َن الْ 1" -:(1) آية َفٍة، َيْأتُِّّ مِّ : َكَزَوابَع فُِّّ اْلَجُنوبِّ َعاصِّ ِيةِّ اْلَبْحرِّ َهةِّ َبر ِّ ِِّ ْن  ٍض َمُخوَفٍة.َوْحٌُّ مِّ ْن َوَْ ِيةِّ مِّ  " َبر ِّ

ِيةِّ اْلَبْحرِّ  =ِهيِباجل.ِوهيِجريةِيم ِلخراجهاِالقادمِويم ِانِخطاياهاِحعلتهاِإليِقفرنِوهيِجريةِالبحرِانَِِبر ِّ
جه اءِالعهالمِنِباجهلِاتسهعاِوشهملاِكثيهرًاِمهالِأنهرِالفراتِياهايِلههِبهالبحرِكمهاِقيهلِعهالِنههرِالنيهلِسهابقًانِأوِا

و .ِوالبحهههرِياههيرِللعهههالمِوالاهههععلِالمثيههرة.ِ  ِيكهههريِهنههاِو هههيِعهههدةِأمههاكالِعلهههيِخههرالِباجهههلِوهالكههههاِالمعههِر
شتهعاِخطاياها.ِويوهرِ ِهناِإمنهانِوقدِيكعنعاِِخرِخا عاآوحينًاِنِعليهاِحينًاِشتهعاِصداقتهاِلالتما ِإ اليهعدِ

أطلههقِعلههيِباجههلِجريههةِ فههيِتهديههدهِلاههعبِاليهههعدِِهههالوِباجههلِوأنِأووانهههاِلههالِتنفعههها.ِونالحههعِأنِح قيهها ِأيزههاًِ
تاهيرِلمملمهةِالاهيطانِعهروسِِععلِوأحاكمكمِهنهاو".ِوباجهلِعمعمهاًِبالسبيِإليِباجلِقا ِ"آتيِبكمِإليِجريةِالا

حدِالمسياِوستخرلِهيِأيزًاِو يِسفرِالرؤياِنسممِ"هلمِ ديييِدينعنةِال انيةِالعويمة...ِ دخهسنيِالهرو ِإلهيِ
=ِههيِجهيشِكهعير.ِوههيِاوابهمِانههاِتثهعيِوتخهرلِوهمِتههدأَِِكَزَوابيعَ  عجهدِالخطيهةِيعجهدِالخهرال.جرية"ِ حيثماِت

ٍض َمُخوَفيةٍ بعدِأنِتنهيِعملها.ِواوابمِالجنعلِتاتهرِبقعتها.ِ ْن َوَْ سِالتهيِسهتخرلِ=ِههيِأيضِمهاديِو هاِيِمِّ
ِباجل.

ِ

ِ

ُب نَ 2" -:(2) آية َيٌة: الِناهِّ ََاسِّ ْؤَيا  يرِّي َييا َميادِّي. ََْد ُوْعلَِّنْت لُِّّ َُ يياَلُم. َحاصِّ ي َييا عِّ ًبا َواْلُرْخيرُِّب ُمْخرًِّبيا. اِّْصيَعدِّ اهِّ
ينَِّها. َُْلُت ُكِل َونِّ  " ََْد َوْب

َيةٌ  ََاسِّ ْؤَيا  ياَلمُ و    .ِ=ِكعيرِالِناهِّبُ و ِِ.ِجل=ِعليِخرالِباَُِ ِ=ِ ايسِِعِّ
ينَِّها ِمالِظلمهم.ِ=ِالرلِيبطلِاانيالِالسيِسببهِظلمِباجلنِأيِيحريِالاععلَِونِّ

 
ًعيا، َوَوَخيَذنُِّّ َمَخياٌض َكَرَخياضِّ اْلَوالِّيَدةِّ. َتَلِوْييُت َحِتيى اَل َوْسيَرُع. َاْنَدَهْشي3" -:(3) آيية َِ ُت لِّيذلَِّك اْميَتأَلْت َحْقيَواَي َو

 " َحِتى اَل َوْنُظُر.
ِباجلِكماِح نِعليِمعآلِسابقًا.ِنفعاالتهِاالمإعالِهناِالنبيِيقيقِالمااعرِيعبرِ

ِ
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َعَلَها لُِّّ َِّْعَدًة.4" -:(4) آية َِ ْلبُِّّ. َبَغَتنُِّّ َُْعٌب. َلْيَلُة َلِذتُِّّ   " َتاَ  ََ
=ِالمالمِهناِلبيلااصرِالسيِجلسِيتلس ِويسكرِ يِيعمهِااخيرِ يِآنيةِجياِالرل.ِوهساِحدثِأيامَِلْيَلُة َلِذتُِّّ 

ِ.ِسهرواِوصلعا"إ ِ"الطع انِإ ِأتيِبغتةِوحدثِلسدومِوعمعيةِالخرالِبغتة.ِولسليِوصيةِ
 

َراَسَة، َيْأُكُلوَن. َيْشَرُبوَن 5" -:(5) آية َجِن! -ُيَرت ُِّبوَن اْلَرائَِّدَة، َيْحُرُسوَن اْلحِّ َؤَساُء اْمَسُحوا اْلرِّ  " َُوُموا َوي َها الر 
َجينِ أعهدِالبهاجلييالِالمعالهدِوأقهامعاِالحههراسِلياهربعاِويسهكروا.ِ هكهانِالمِ ِاْمَسييُحوا اْلرِّ يصههنمِمهالِجلهدِممهدودِعلههيِِالج 
وهههسهِدعههعةِلرؤسههاءِمههاديِو ههايسِباههالِالحههرلِ ههيِليلههةِِ.خاههبِأوِنحههاسِومسههحهِبال يههاِيحفوهههِوقههاِالحههرل

ِ .5دانيا ِصِِقرأإحدثِتمامًاِيسكرِالباجلييال.ِوهساِماِ
 

ََاَل لُِّّ الِسي ُِّد: 6" -:(6) آية َِّمِّ اْلَحاََِّس. لُِّيْخبِّْر بِّ »أَلِنُ  هَكَذا   "«.َرا َيَرى اْذَهْب َو
ِ.ِوقدِيكعنِهساِ يِيؤياِ قب.لُِّيْخبِّْر بَِّرا َيَرى  اَحاَِّسَ أمرِالرلِالنبيِأنِيقيمِ

 
يًدا،7" -:(7) آية َرال. َفَأْصَغى إِّْصَغاًء َشدِّ ِِّ ِكاَب  يٍر. َُ ِكاَب َحرِّ ِكاًبا َوْزَواَج ُفْرَساٍن. َُ  "َفَرَوى َُ
الفهرسِبمركبهاتهمِالتهيِِشهتهرإو ايسِوقهدِيتمعنِمالِ رسانِماديِتعبيرًاِعالِأنِالجيشِِ=ِوزواِاِ=ِونيالإونيالِإ

يًداتجرههاِالحميههرنِوالمهادييالِبالمركبههاتِالتههيِتقعدههاِالجمهها .ِِ =ِدخههلِجهيشِالفههرسِجهههدوءَِِفَأْصييَغى إِّْصييَغاًء َشييدِّ
ِدونِأنِيدييِبهِالباجلييال.

 
ََا»ُثِم َصَرَخ َكَأَسٍد: 8" -:(8) آية يٌف َعَليى اْلَرْحيَرسِّ َوي َها الِسي ُِّد، َوَنا  ، َوَوَنيا َواقِّ َِّ ئٌِّم َعَلى اْلَرْرَصيدِّ َدائًِّريا فِّيُّ الِنَهيا

 " ُكِل الِلَيالُِّّ.
نفعاالتِالحايسِانهِأقامِ يِمحرسههِنههايًاِولهياًلِدونِأنِياهعرِباهيءنِ لهمِيزهببِانفعاالتهه.ِيالحهراسِإهاجاِ

لفراتِالسيِحعلعاِمسايهِولمِيدخلعاِمالِااسعايِأوِيقفعنِعليِااسعاينِلمالِ ايسِوماديِدخلعاِمالِخال ِنهرِا
ِااجعالِالمغلقةِلسليِلمِيدييِجهمِالحايس .

 
يَن اْلُفْرَسيانِّ 9" -:(9) آيية . َوْزَواٌج مِّ يالِّ َِ يَن الر ِّ ِكياٌب مِّ ياَب َوََياَل: «. َوُهيَوَذا َُ َِ ييُع »َفَأ رِّ َِ َُْت َبابِّيُل، َو َُْت، َسيَق َسيَق

ضِّ َتَراثِّيلِّ آلَِّهتَِّها اْلَرنْ   "«.ُحوَتةِّ َكِسَرَها إَِّلى اأَلَْ
كدنِالحايسِتعقفِعالِالصرا ِومِأخسِبعدِ ترةِيخبرِالنبهيِبمهاِيآهِعهالِخهرالِباجهلِييمه ِلسهقعطِباجهلِالروحيهةِ

ِ ِ حينماِتختفيِالمبادئِالروحيةِيصيرِالمكانِخرابا.18ِِ:2+14ِِ:8ِِِِِاايامِ ِييؤِِآخرِ ي
وعهعدةِشهعبِ ِلهه.ِباجهلِيمه ِلمحبهةِالعهالمِالتهيِته ديِللبلبلهةِواإليتبهاو.ِِِنهيايِمملمةِإجليسخرالِباجلِيم ِإل

وأويشليمِعليِالعكسِهيِيؤيةِالسالم.ِومهالِيتهروِباجهلِيالعهالمِبخطايهاه ِليهسهبِاويشهليمِيالمنيسهة ِيههرلِمهالِ
ِخراجهاِالمحتم.
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ْن ََ 11" -:(11) آية ْعُتُ  مِّ َياَستُِّّ َوَبنُِّّ َبْيَدَِّي. َما َسرِّ  " ب ِّ اْلُجُنودِّ إِّل ِّ إِّْسَرائِّيَل َوْخَبْرُتُكْم بِّ ِّ.َيا دِّ

َياَستُِّّ =ِالسيالِيعملهعنِ هيِحصهادِالحنطهة.ِوالمعنهيِأنِ ِالِيخفهيِشهيئًاَِبنُِّّ َبْيَدَِّي =ِالسيالِيدوسعنِالعنب.ِِدِّ
ِعالِخدامه.

 
يْن َسيي11" -(:12-11اآلييات ) َهييةِّ ُدوَميَة: َصييَرَخ إَِّلييُِّ َصيياٌَِّخ مِّ ِِّ ييْن  يَر: َوْحييٌُّ مِّ ييَن الِلْيييلِّ  َيييا »عِّ َيييا َحيياَُِّس، َميا مِّ

َن الِلْيلِّ  ُعوا، َتَعاَلْوا»ََاَل اْلَحاَُِّس: 12« َحاَُِّس، َما مِّ ِِّ ُُْلُبوَن َفاْطُلُبوا. اَْ  "«.َوَتى َصَباٌح َوَوْيًضا َلْيٌل. إِّْن ُكْنُتْم َت
سهمِياهيرِلمكهانِأيِسهكعتِالمهعت.ِاإلالهسيِيعنهيِالسهكعتِوالصهماِِدومةِسمِنبهعِياآدمِب=ِيدععِالنبيُِِدوَمةَ 

قفرِجالِسهكانِيمه ًاِللخهرالِأوِلمهالِيجلهسِ هيِواديِظهلِالمهعتِحيهثِالُِيْسهَممِصهعتِ ِمهالِأحهد.ِالِنبهعةِوالِ
جههالِآدمِ=ِالباههريةِعمعمهها ِقبههلِالمسههيا.ِولمههالِإشههعياءِإيؤيههةِوالِصههالةِ هههمِمر عحههعننِهههساِهههعِحهها ِاإلنسههانِي

صعتِ ِويسمعهِويعمهلِ يههِالهرو ِالقهدسِ قهدِسهممِتنههدِصهعتِالبالسهيالنِِصاحبِاا نِالمختعنةِالس ِيمي 
َن الِلْيلِّ صعتِالباريةِالمعسبةنِوتستممِهناِلمالِيقع ِ =ِأيِياِحايسِههلِمهااا ِجه ءِكبيهرِمهالَِِيا َحاَُِّس، َما مِّ

صههرخاتِالليههلِالههسيِنعههيشِ يهههنِألههمِيقتههرلِالفجههر...ِهههسهِصههرخاتِمههالِتمههريِ ههيِظههالمِالخطيههةنِويبمههاِهههيِ
اانبياءِوااجرايِالسيالِكانعاِينتورونِخالصِالمسياِوهيِصرخاتِالنفسِالخاطئةِلخدامِ ...ِكمِتبقيِليِ يِ

=ِجاءِالمسياِنعيًاِللعالمِوأشرقِللجالسيالِ يَِِوَتى َصَباٌح َوَوْيًضا َلْيلٌ عليهِِويدِ.وااالمِالناشئةِعنهاِليلِالخطية
ِر ضِيبقيِ يِالليل..الولمةِولمالِالخطيةِمعجعدةِومالِي

َِِعوا تعالوا.إلذلك ينادي 
 

ي ِّيَن. 13" -(:17-13اآليات ) َََوافِّيَل اليِدَدانِّ : فِّيُّ اْليَوْعرِّ فِّيُّ بِّياَلدِّ اْلَعيَربِّ َتبِّيتِّييَن، َييا  َهيةِّ بِّياَلدِّ اْلَعيَربِّ ِِّ يْن  َوْحيٌُّ مِّ
ضِّ َتْيَراءَ 14 ، َيا ُسِكاَن َوَْ َُْشانِّ ََاةِّ اْلَع . َهاُتوا َماًء لُِّراَل ََْد َهَرُبيوا. 15. َواُفوا اْلَهاََِّب بُِّخْبزِّ ِّ ُيوفِّ  ْن َوَمامِّ الس  ِنُهْم مِّ َفإِّ

 . يِدةِّ اْلَحيْربِّ يْن َوَميامِّ شِّ ْن َوَمامِّ اْلَقْوسِّ اْلَرْشُدوَدةِّ، َومِّ ، َومِّ ْن َوَمامِّ الِسْيفِّ اْلَرْسُلولِّ ََياَل لِّيَُّ الِسيي ُِّد: 16مِّ ِنيُ  هَكيَذا  َفإِّ
، فُِّّ ُمِدةِّ سَ » َِّييَداََ ييرِّ َيْفَنيى ُكيل  َمْجيدِّ  ِِّ َِّييَداََ َتقِّيل ، أَلِن اليِرِب إِّليَ  17َنٍة َكَسيَنةِّ اأَل َُيالِّ َبنِّيُّ  يُّ ِّ َوْب َوَبقِِّييُة َعيَددِّ َِّسِّ

ََْد َتَكِلمَ   "«.إِّْسَرائِّيَل 
شههيش.ِوالنبههيِوهههمِتجههايِجههيالِجههالدِالعههرلِوتِرِددان وَيييداَيعلههالِالههعحيِهنههاِأنِباجههلِستسههحقِالقبالههلِالمجههاويةِ

يصعيِحالهم.ِوقدِهربعاِعالِطريقِتجايتهمِيبسببِالحهرل ِولجهدواِللصهحراءِيناهدونِاامهانِ هيِالقفهر.ِوهه الءِ
يهلمهعنِعطاهًاِوجععها.ِِاليقهدمعاِلههمِيهدِالمععنهةنِوههمِيكهادِوَِتْيَرياءَ  وهيلالمِحيقاتِالحرلِينادونِأالهايبيالِمالِ

هِيالخطية ِوياحعاِيتاجرونِ يِاايحياتِويستغنعنِجلساتِالعهالمِستهعتهمِبزاعةِالعالمِوتجايتإهساِإشايةِلمالِ
نهيايهِواوا ِمجده.ِويناديِالهعحيِأولئهيِالسهاكنيالِإووناهِومباهجهِالما بةنِه الءِسيكعنِنصيبهمِممِالعالمِ يِ

ضِّ َتْيَرييياءَ  هههيِالقفهههرِ=ِ ويسهههندواِهههه الءِأنِيحزهههرواِخبههه ًاِومهههاًءِ هههيِيهههعمِالبليهههةِلههههسهِالنفهههعسِالسليلهههةُِِسيييِكاَن َوَْ
+ِيؤ4ِِِ:14ِِءِالمرويِههعِعنهدِالمسهياِ قهبِييهعالمنمسريالِ!!ِولمالِمالِأيالِلهمِالماءِوهمِسكانِالقفر.ِ الما

 ِولمالِلما اِطلبِالعحيِمالِسكانِالقفرِأنِيمدوهمِبالخب ِوالماءِ؟!ِ  ِيعلمِأنهمِالِيملمعن.ِحقًاِ 3ِ:18ِ
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يِلساتِالعالمنِولمِيعتادِاللجعءِللمسياِهساِإنِحاصرتهِالزيقةِلالِيلجدِعتادِالحياةِ ِإيعلمِلمالِالماكلةِأنِمالِ
للمسيانِجلِسيلجدِلمالِيعر ه.ِأالِوهعِالعالمِالقفهر.ِوالمهالمِهنهاِ هيِاللجهعءِلتيمهاءِ يههِسهخريةنِ ههلِتقهديِتيمهاءِ

ََ و يالعالم ِأنِتعطيِشبعًاِوييًاِلنفسِمتدلمهة.ِِ اِبالنيابهةِوتمهاِالنبهعءةِ=ِأشههرِقبيلهةِ هيِالعهرلِو كهرتِهنهَِِّييَدا
 .EREBوليسEREBِوقيلِأنِكلمةِالعرلِهناِأصلهاِِ.ِجهجعمِسرجعنِعليِجالدِالعرلِخال ِسنةِمالِالنبعة

ARABIAِِِ.تعنههيِمسههاًءِ هههيِتاههيرِلمههالِيعههيشِ ههيِالعههالمِولههساتِالعههالم.ِوتجههايةِالعههالمِمههاِهههيِإالِقفههرِومسههاء
زههًاِاهههلِالقفههايِالههسيالِهههمِجههالِمههاءِوالِخبهه ِ يولههعاِعلههيِههه الءِ ههيِالزههيقاتِلمههالِيلجههدوننِنجههدهمِيلجههدونِأي

ولهعِ همناههاِِنلجهدِلقفهرِالُِيهرو ِأحهد.عطاهمِوجععهمِ الِشبمِسعيِ يِالمسهيا.ِولمهالِأنِنلجهدِإلنسهانِ هنحالِ
:42ِِ القبالههلِالعربيههةِتعههيشِجههالِأسههعايِتحميهههاِوهههساِإشههايةِلمههالِالِيعههر ِ ِويطلههبِحمايتهههِيإيARABِأنهههاِ
ِ ِ.2ِِ:5سيخرلنِ اهللِسعيِمالِنايِلاعبهِياو ِوهسا31ِ

 . ِوليسِللعالمِالسيِالِيخلصِوالِينفم3 ا ًاِلنرجمِاليِ 2ِ عالمِالارِسيخرل1ِِملخص االصحاح
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانُّ والعشرون 

ِ
باهعبهاِوبجلهيسِالملهيِالمتمتهمِبالسهلطاننِوتماهفِعهالِنجدِالنبيِهناِينسيِبخرالِأويشهليمِوالهعيالتِالتهيِتحهلِ

 ِإ ِجههمِيفرحهعننِلهسلي12ِعماهمِ همِالِيمي ونِصعتِالرلِوالِيعر عنِإيادتهنِ هعِحيالِيدععهمِللبكاءِيعددِ
حيالِيعبرِامانِالتعبةِ الجدِأنِيجنيِالاعبِمرِالثمرِويكاجدِعقالِدينعنة.ِوكعادةِإشعياءِيدتيِجنبعاتِمفرحةِ

ِاِعقبِ لي.عالِالمسي
 

،1" -:(1) آية ُُوحِّ يًعا َعَلى الس  رِّ َِ ْؤَيا: َفَرا َلكِّ َوِنكِّ َصعِّْدتِّ  َهةِّ َوادِّي الر  ِِّ ْن   "َوْحٌُّ مِّ
ْؤَيا نحطاطهاِالروحهيِإ=ِهيِأويشليمِ طالماِيأيِ يهاِاانبياءِيؤينِوكانِإسمهاِجبلِصهيعنِوبسببَِِوادِّي الر 

سهماِ ِلههمِجتدديهبِِوانهمِ قهدواِالرؤيها.ِعينيي"ِيِعالِفِ خِْببِخطاياهمِ"أُِصايتِواديِو قدواِالرؤياِوالرؤيةِبس
لتععدِالعينانِمفتعحتان.ِويبدوِأنِامالِهسهِِالنبعةِكانِ يِأيامِحصايِسهنحاييبِاويشهليم.ِوكهانِسهنحاييبِقهدِ

نتهههيِبعههدِانمههمِأخههسِج يههةِكبيههرةنِ فههر ِالاههعبِإ ِظنههعاِأنِالخطههرِقههدِاا .ِولمههالِ ِيقههع ِلهههمِإنِالخطههرِلههمِي
ُُوحِّ ماالتمِبعدِ يِالخطية.ِِ =ِمالِيصهعدِعلهيِالسهطع ِوالِيبقهيِ هيِالمنهاا ِههعَِِفَرا َلكِّ َوِنكِّ َصعِّْدتِّ َعَلى الس 
 ِيقع ِلههمِأنِههساِشهععيِاالهفِباامهانِ هالِأمهانِوالِسهالمِإالِبالتعبهةِوههمِلهمِيتعبهعاِِنمالِلمِيعدِياعرِبخطر

ِبعد.
نِ...ا ًاِالمههالمِمعجهههِلمههالِمههاِاا ِ ههيِويبعبههةِيفههر ِبملههساتِالعههالمِويههرِشههاعرِبههالخطرِآلويشههليمِهههيِالمنيسههةِاأ

لسههاجقِعههالِخههرالِالعههالمِالههسيِنِسههمعناِ ههيِاالصههحا ِاأنِهههساِاالصههحا ِيههدتيِبعههدِأالقههادمِِوهههساِيتزههاِمههالِ
ِ.سيحدث

 
ُة، 2" -(:3-2اآليات ) َِ يَنُة اْلَعِجا َن اْلَجَلَبةِّ، اْلَردِّ ََْتَليى الِسيْيفِّ َواَل َيا َمآلَنُة مِّ ََيْتاَلكِّ َليْيَس ُهيْم  يَرُة   اْلَقْرَيُة اْلُرْفَتخِّ

 . وا.3َمْوَتى اْلَحْربِّ يٍد َفر  ْن َبعِّ ُروا َمًعا. مِّ يَن بِّكِّ ُوسِّ ودِّ ُِ . ُكل  اْلَرْو ِّ ُّ ُروا بِّاْلقِّسِّ َؤَسائِّكِّ َهَرُبوا َمًعا. ُوسِّ يُع َُ رِّ َِ " 
ِمواهرِوسطحياتِوأ را ِعالميةِكالعالم.=ِ هيِإ ًاِمدينةِمآلنةِِاْلَجَلَبةِّ 

َرةُ  ََْتَلى الِسْيفِّ =ِهيِتفتخرِبقعتهاِوليسِباهلل.ِِِاْلَقْرَيُة اْلُرْفَتخِّ =ِجهلِههمِقتلهيِالخطيهةِالتهيِكهلََِِْتاَلكِّ َلْيَس ُهْم 
َؤَسييائِّكِّ َهَرُبييواقتالهههاِأقعيههاءنِوقههدِطرحههاِكثيههريالِجرحههيِحتههمِ يييُع َُ رِّ رينِأسههريِ=ِلههمِيهتمههعاِبههيِإ ِهههمِأسههَِِ

 .وسروا=ِِشهعاتهمِوبالتاليِأسريِجيدِأعدالهم
 

َيتُِّّ َعْن َخَرابِّ بِّْنتِّ َشْعبُِّّ»لِّذلَِّك َُْلُت: 4" -:(4) آية وا بَِّتْعزِّ ُروا َعن ُِّّ، َفَأْبكُِّّ بَِّرَراٍََة. اَل ُتلِّح  ََْتصِّ  "«.ا
ِ."مالِيزعفِوأناِالِألتهب"نريِهناِمااعرِالنبيِالرقيقةِوانيةِوقاينِممِ
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تَِّبياٍك. َنْقيُب ُسيوٍَ َوُصيَراٌخ إَِّليى 5" -(:7-5يات )اآل ْؤَييا َييْوَم َشيغٍب َوَدْوٍس َواَْ ب ِّ اْلُجُنيودِّ فِّيُّ َوادِّي الر  إِِّن لِّلِسي ِّدِّ ََ
 . َجيِن. 6اْلَجَبلِّ ََْد َكَشَفتِّ اْلرِّ ال ُفْرَساٍن، َوَِّيُر  َِ ََْد َحَرَلتِّ اْلَجْعَبَة بَِّرْرَكَباتِّ َِّ ياَلُم  َيتِّيكِّ َمآلَنيًة َفتَ 7َفعِّ ُكيوُن َوْفَضيُل َوْودِّ

. َفاًفا َنْحَو اْلَبابِّ ُِّ َُف  اْص  " َمْرَكَباٍت، َواْلُفْرَساُن َتْص
تَِّباكٍ  هنانري  ياَلمُ =هسهِنبعةِبععدةِالحصاي.َِِشغٍب َوَدْوٍس َواَْ َجينِ =ِحلفاءِأشعي.َِِوَِّير عِّ =ِانههََِِْد َكَشيَفتِّ اْلرِّ

ِنهِوقاِالحرل.ِ هسهِنبعةِباعالنِالحرل.يكعنِمغطيِأوناءِالسفرِويكافِع
 

.8" -:(8) آية ْتَر َيُهوَذا، َفَتْنُظُر فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ إَِّلى َوْسلَِّحةِّ َبْيتِّ اْلَوْعرِّ ُف سِّ  " َوَيْكشِّ
 ِهههلِهههعِقههديةِالعههدوِالخايقههةِ؟!ِالِجههلِأنِالههرلِكاههفِسههترِيهههع ا..7ِ-5مههاِسههببِكههلِمههاِ كههرِ ههيِاآليههاتِي

هعِتخلهيِنعمهةِِالسببِ.ِإ اًِ"شعبهعليِ يِظلِاإللهِالقديرِيبيا.ِالجبا ِحعلهاِوالرلِحع ِ الساكالِ يِسترِال"
. ِ

ِ-:وتفهمِاآليةِعليِأنهاِ
ِمدينةِ يِيهع ا.40ِلِسنحاييبِ عاًلِرِ محيطةِجهاِ تنمافِأويشليمِوقدِخَِ ِخرالِالمدنِال1ي
يسههترنِوهههسهِإحههد ِسههببِالخطيههةِالِيعههعدِ ِ زههاِخطايههاهمنِ ههاهللِيسههترِعلههيِشههعبهنِلمههالِحههيالِيغزههبِ ِب2ي

ِ.ِطرقِ ِلعلناِنتعلِ
و هبههعاِِنِلههمِيصههلعاِوينعحههعاِجههلِ تاههعاِعههالِااسههلحةِشههعبِيهههع اِ ِالههسيِهههعِسههعيِمههالِنههايِولألسههفِ قههدِتههرو

سهتخدامِيدمههاِ هيِيبحثعنِعالِتدعيمِااسعايِالحجريةنِلقدِتجاهلعاِسترِالعلي.ِكانعاِيفمرونِ يِههدمِالبيهعتِإل
ِميمِااسعايِالمتاققةِولمِيسكرواِقع ِداودِأجيهم.ِ"إنِلمِيحرسِالرلِالمدينةِ باطاًلِسهرِالحراس"تِر

ِ.=ِجناهِسليمانِوهعِمملعءِأسلحةنِهمِ هبعاِيبحثعنِعالِأسلحةِماديةَِِبْيتِّ اْلَوْعرِّ 
 

ْت َكثِّيييرَ 9" -(:11-9اآليييات ) يَنييةِّ َداُوَد َوِنَهييا َصيياََ ييْفَلى. َوَََوْيييُتْم ُشييُقوَق َمدِّ َييياَ  اْلبِّْرَكييةِّ الس  َرْعييُتْم مِّ َِ َوَعييَدْدُتْم 11ًة، َو
 . وَِّ ينِّ الس  َشلِّيَم َوَهَدْمُتُم اْلُبُيوَت لَِّتْحصِّ َييا ِّ اْلبِّْرَكيةِّ اْلَعتِّيَقيةِّ. لكِّيْن َليْم 11ُبُيوَت ُووَُ ْينِّ لِّرِّ يوََ ًَا َبيْيَن الس  َوَصَنْعُتْم َخْنَد

يٍم. َتْنُظُروا إَِّلى َصانِّعِّ ِّ، َوَلمْ  ََدِّ ْن  ََُ  مِّ  " َتَرْوا ُمَصو ِّ
                                                                                                         

َياَ  اْلبِّْرَكةِّ   =ِمياهِأويشليمِقليلةِحتمِاليعم.ِمِّ
ِهتمِالمليِإسنة34ِِوقبلِهسهِالحادوةِجنحعِِ
ِ ِ مانعاِيريدوِن3:1رِإأحااِجهساِاامرِيِ
ِتحعيلِالمياهِمالِخايجِحتمِالِيستفيدِجهاِ
ِالعدوِإليِداخلِأويشليمِ يستفيدواِجهاِهمِ
ِخال ِالحصايِ
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َشلِّيَم ِِ ْينِّ =ِلتعر عاِأيِالبيعتِيهدمِلتدعيمِااسعايِبالحجايةِالناتجةِعالِالهدم.َِوَعَدْدُتْم ُبُيوَت ُووَُ وََ =َِِبْيَن الس 
ِِيلعمهمِهناِالهتمامهمِجتدجيرِالمدينةِوالتحصيناتِولمنهمِلمِيهتمعاِبالتعبةِوالرجعشِإليِ .أنورِالرسم.ِ  

ِ
ْسيحِّ 12" -(:13-12اآليات ) ُ يقِّ بِّاْلرِّ ب  اْلُجُنيودِّ فِّيُّ ذلِّيَك اْلَييْومِّ إَِّليى اْلُبَكياءِّ َوالِنيْوحِّ َواْلَقَرَعيةِّ َوالِتَن ، َوَدَعا الِسي ُِّد ََ

ِنَنا َغًدا َنُروتُ »َجٌة َوَفَرٌح، َذْبُح َبَقٍر َوَنْحُر َغَنٍم، َوْكُل َلْحٍم َوُشْرُب َخْرٍر! َفُهَوَذا َبهْ 13  "«.لَِّنْأُكْل َوَنْشَرْب، أَل
واالنِما اِِععحاِعالِالبكاءِوالتعبةِالتيِدعاِلهاِ ِعاشعاِ يِأ را ِوأكلِوخمرِحتمِلحواتِالحصايِنفسها.

ِعناِككنيسةِ!ِما اِنفعلِ.
ِ
: 14" -:(14) يةآ ب  اْلُجُنودِّ ب  اْلُجُنودِّ »َفَأْعَلَن فُِّّ ُوُذَنُِّ ََ ْثُم َحِتى َتُروُتوا، َيُقوُل الِسي ُِّد ََ  "«.اَل ُيْغَفَرِن َلُكْم هَذا اإلِّ

ِ ِالِيغفرِإالِلمالِيتعلنِولالِيغفرِلهمِإلصرايهمِعليِعدمِالتعبة.
ِ

ََاَل الِسي ُِّد ََ 15" -:(15) آية : هَكَذا  :»ب  اْلُجُنودِّ ْبَنا اِليذِّي َعَليى اْلَبْييتِّ ، إَِّلى شِّ لِّيسِّ اْلَرلِّكِّ َِ  اْذَهبِّ اْدُخْل إَِّلى هَذا 
" 

ْبَنا =ِهعِوايرِح قياِااو ِووايرِالما .ِوكانِمالِأنصايِالتحهالفِمهمِمصهرِوكهانِوريهبِالجهنسِ لهمِيهسكرِِشِّ
كهلِويقهع ِالتقليهدِأنههِكهانِم معهًاِأنِيخهعنِح قيهانِلهِألِوكانِأنانيِجامِمحتا ِطمهع ِوكهانِمتعليهًاِأمهعيِالهي

واستغلِمنصبهِِلإلوراءِالاخصيِوتعويمِالساتِوبنيِلنفسهِقبهرًاِمهمِملهعوِيههع اِليخلهدِنفسهه.ِوكهانِ ِمعشهكًاِ
أنِيدينههههِويحكهههمِعليههههِبهههدنِيمهههعتِ هههيِأيضِوريبهههةِ لمههها اِههههساِالزهههرياِ؟!...ِهنهههاِنهههريِ ِحهههدِأعهههداءِشهههعبهِ

2ِلزدِالمسياِالسيِسيقيمِ هيِهيكهلِ ِيِللايطانِأوِوشبناِهساِيرم يِوالداخلييالِكابناِهسا.ِالخايجييالِكدشِع
ِ ِيمه ًاِللمسهياِالهسيِيهدتيِ هيِمجهدهِليبيهدِالزهدِجنفخهةِ مهه.ِههساِالغريهب26جينمهاِنجهدِإليهاقيمِيآيهةِنِ 4:2ِتسِ

ِ .24ِِ:15ِالمتعليِأمعيِالهيكلِهعِيجسةِالخرالِيماِ
ِ

ََْبيَرُ ، النِ مَ 16" -:(16) آية َُِّر فِّيُّ اْلُعُليو ِّ  ََْبيًرا َوي َهيا الِنيا يَك هُهَنيا  يُت ا َلَك هُهَنا  َوَمْن َلَك هُهَنا َحِتى َنَقيْرَت لَِّنْفسِّ احِّ
 "لَِّنْفسِّ ِّ فُِّّ الِصْخرِّ َمْسَكًنا 

أويشههليمِآيههةِِوألِلسههكانِ 26آيههةِي=ِتههد ِعلههيِأنهههِوريههبنِوقههاينِمههمِتسههميةِإليههاقيمِبعبههدِالههرلَِِمييا َلييَك هُهَنييا
وجعدِهساِالاخصِ مِجياِالمليِش ِوريبِنِجياِالمليِداودِالِيجبِأنِيعجدِ يهِمثلِههساِالاهخصِِ .21ي

َدِللايطانِمكاناِ مِحياتناِيتساء ِ ِ"مهاِلههِ نِوبياِ ِالِيجبِأنِيعجدِ يهِالايطاننِوهكساِحياتناِنِولعُِوج 
ِههناِوالقلبِمفروضِأنِيكعنِلمِأناِ"ِ.

ِ
َيًة. 17" -(:19-17ات )اآلي ُِّ يَك َتْغ ِّ ُ ُل، َوُيَغ ُِ َُْرُحَك َطْرًحا َيا ََ ٍض 18ُهَوَذا الِرب  َي َك َلِف َلفِّيَفيٍة َكياْلُكَرةِّ إَِّليى َوَْ َيُلف 

َك.  ْزَي َبْيتِّ َسيي ِّدِّ َك، َيا خِّ . ُهَناَك َتُروُت، َوُهَناَك َتُكوُن َمْرَكَباُت َمْجدِّ َُِرَفْينِّ َعةِّ ال يْن وَ 19َواسِّ يبَِّك، َومِّ يْن َمْنصِّ َوْطيُرُدَك مِّ
ُ َك. َك َيُح   " َمَقامِّ
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كَ =ِيلفهِبكلِمهاِلههِكاهيءِعهديمِالقيمهةنِويقس ههِبعيهدًاِأسهيرًاِإمهاِاشهعيِأوِلمصهر.َِِِيُلف كَ  يْزَي َبْييتِّ َسيي ِّدِّ =َِِييا خِّ
ِانهِوشِح قيا.ِِِِِِِ

 
ْلقِِّياَوَيُكوُن فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َون ُِّّ َوْدعُ »21" -:(21) آية َِّيَم ْبَن حِّ ي َولَِّيا  " .و َعْبدِّ

َِّيمَ  ِي دلِااشرايِويبيدهمِمثلِشبناِولمنهِيعطيِوعدهِبوهعيِالمخلصِالسيِيسكالِأويشهليمِالجديهدة.ِ =َِِولَِّييا
تعنههيِمههالِيثبتهههِ ِإشههايةِللمسههياِالههسيِكرسههيهِإلههيِدهههرِالههدهعي.ِ بعههدِأنِيقههس ِ ِبزههدِالمسههياِويبيههدهِتعلههالِ

ِلمسياِااجدية.ِجلِلقدِجدأِالمسياِبصليبهِودحرِالايطانِوبدأِ يِتدسيسِمملمتهِ.مملمةِا
ِ

َشيلِّيمَ 21" -:(21) آية ، َفَيُكيوُن َوًبيا لُِّسيِكانِّ ُووَُ َُاَنَك فِّيُّ َييدِّ ِّ َعيُل ُسيْل ِْ ََُقتِّيَك، َوَو ْن ُ  بِّرِّ َولَِّبْييتِّ  َوُوْلبُِّسيُ  َثْوَبيَك، َوَوُشيد 
 " َيُهوَذا.

.ِوأمهاِيحكهمِِالِبالهس ِكمهاِكهانِشهبناَِوًبيالِالمليِععحًاِعهالِشهبناِ يملهيِعلهيِشهعبهِبالحهبِ=ِ ِيعطيِلهِويا
منطقتهِ هيِلغسلِاايجلِوالتطهيهر.ِيبهدوِأنِشهبناِههساِكهانِمعته ًاِبمنصهبهِوسهيادتهِومالبسههِالملعكيهةِحبهًاِ هيِ

ِدِمالِكلِسلطانه.السيطرةِيم ًاِإلجليسِالسيِسُيَجرِ 
ِ

ِْ 22" -:(22) آية ْفَتاَح َبْيتِّ َداُوَد َعَلى َكتِّفِّ ِّ، َفَيْفَتُح َوَلْيَس َمْن ُيْغلُِّق، َوُيْغلُِّق َوَلْيَس َمْن َيْفَتُح.َوَو  " َعُل مِّ
 ِوالمفتا ِالِيحملِعليِالمتهفِإال3ِِ:1ِقيلاِعالِالمسياِنفسهِييؤِ َيْفَتحُ ال وحد ُيْغلُِّق، َوُيْغلُِّق وَ ال وحد َيْفَتُح وَ 

ِ تاِبهِلناِ ِبالِالسماءِوأولقِبهِعليِإجليسِ يِالهاويةِ يِبحيرةِالناي.ِِلعِكانِالصليبِالسي
 

ُِّ َمْجٍد لَِّبْيتِّ َوبِّي ِّ.23" -:(23) آية يٍن، َوَيُكوُن ُكْرسِّ ٍع َومِّ  " َوُوَثب ُِّتُ  َوَتًدا فُِّّ َمْوضِّ
الِسههيثبتعنِ ههيِشههياء.ِوالمهه مني=ِليملههيِعلههيِجيههاِيعقههعلِلألجههدِيباههايةِالمههالو .ِوالعتههدِيسههتعملِلتثبيههاِااَِوَتييًدا

ِ... ِوبتعاِ يِ إالمسياِيِ
ِ

َيييةِّ 24" -(:25-24اآليييات ) ييْن آنِّ يَرٍة مِّ َيييٍة َصييغِّ َوُيَعل ُِّقييوَن َعَلْييي ِّ ُكييِل َمْجييدِّ َبْيييتِّ َوبِّييي ِّ، اْلُفييُروَع َواْلُقْضييَباَن، ُكييِل آنِّ
يًعا.  رِّ َِ َيةِّ اْلَقِنانُِّّ ِّ  ُ ُسوسِّ إَِّلى آنِّ ييٍن فُِّّ ذلِّيَك الْ 25ال يٍع َومِّ ، َييُزوُل اْلَوَتيُد اْلُرْثَبيُت فِّيُّ َمْوضِّ ب  اْلُجُنيودِّ َييْومِّ، َيُقيوُل ََ

ََْد َتَكِلمَ  َُُع َوَيْسُقُ . َوُيَباُد الث ِّْقُل اِلذِّي َعَلْي ِّ، أَلِن الِرِب   "«.َوُيْق
ههههعِتمجيهههدِالهههرل.ِوااوانهههيِههههمِ=ِههههمِأوالدِالخهههالصِيصهههيرونِكهههالفروشِ هههيِكرمتههههِوعملههههمِِاْلُفيييُروَع َواْلُقْضيييَبانَ 
ُ ُسيوسِّ  ِوقهاينِمهمِقهع ِجهعلسِ"إ ِلنهاِههساِالمنه ِ هيِأوانِخ  يهة.21ِن2ِِ:26ِِتهي2ِالم منيالِأيزهًاِي َييةِّ ال آنِّ

َيييةِّ اْلَقِنييانُِّّ ِّ  هههمِالمبيههرةِالحجههمِ.ِ ههالم منيالِِالقنييانىوِاآلنيههةِالصههغيرةِالحجههمِالمقصههعدِجهههاِالُسييوسِ= إَِّلييى آنِّ
ِوقدِوحععاِإتمالهمِعليهِووبتعاِ يهِهمِديجاتِ.ِالمتمسكيالِبالمسيا
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=ِأيِينسبعنِلهِالسببِ هيِكهلِههساِالمجهدِلطاعتههِو دالههَِِوُيَعل ُِّقونَ  .َمْجدِّ َبْيتِّ َوبِّي ِّ والمسياِهعِالسببِ يِكلِ
هالسيِطهرِبهِاآلنيهةِالمثبتهةِ هيِالمسهيا.ِووبهاِااوصهانِ هيِالمرمهةِومَِ ِ .ِوأيزها11ِ:4ًِدِاآللِبصهليبهِييهعِج 

  .ِسمِأجيهإبصليبهِحعلناِكم منيالِآلنيةِكرامةِلمجدِ
يةِحدِالمسياِأوِإجليسِأوِشبناِكرم .ِ ملِمالِتعلقِجهساِالغريهبِالجهنسِوجعلههِوتهدًاِا=ِيعمِنهِفُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ

 انههِيه و ِنِِإيهاهِوتهدًاِمثبتهاًِتمهلِعلهيِالباطهلِيالعهالمِبمهاِ يههِويليسههِإجلهيسِ ِمعتبهرًاِتلهِييابمِشهعاتهِولساته ِِو
ٍع َومِّينٍ   يقطمِالعتدِويسقبِويبادِكلِمتملِعليه.نِِهِ يهءيجا =ِههعِالاهيطانِالهس ِكهانِ اْلَوَتُد اْلُرْثَبُت فُِّّ َمْوضِّ

يوههالِأنهههِ ههمِأمههانِوأنِ ِالِيعجههدِعنههدهِحههلِلماههكلةِمههعتِاإلنسههانِنِوانِحههلِماههكلةِمههعتِاإلنسههانِمههرتببِ
أمههانِ.ِوكثيههريالِإيتبطههعاِبهههِ دعطههاهمِمههالِملههساتِالعههالمِ.ِو ههمِيههعمِِجهههالوِالاههيطانِنِ الاههيطانِظههالِأنهههِ ههم

 .الصليبِسقبِهساِالعتدِنِوكانِيم ِ ليِسقعطِشبناِهسا
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ِ
و لههيِليسهههلِالههد اشِعنهههانِِقامههاِصههعيِأواًلِعلههيِالبههرنِومههمِتقههادمِالهه مالِنقلههاِإلههيِج يههرةِصههخريةِ ههيِمقاجلههها

وسههمياِصههعيِأيزههانِوسههمياِالمدينههةِالتههيِعلههيِالبههرِصههعيِالقديمههة.ِوحينمههاِحاصههرهاِنبعخههسِنصههرِهربههعاِإلههيِ
صعيِالج يرةِوحينماِدخلهاِنبعخسِنصرِلهمِيجهدِ يههاِشهيء.ِأمهاِحينمهاِحاصهرهاِاإلسهكنديِااكبهرِوههرلِشهعبهاِ

ِالِصعيِالجديدةِوالقديمة.إليِصعيِالج يرةِيدمِاإلسكنديِالممرِالماليِجي
وخطيههةِصههعيِهههعِانغماسهههاِ ههيِالاهههعاتِنتيجههةِالغنههيِوههمِالمبريههاء.ِوالخههرالِالماههايِإليهههِهنههاِياههيرِلخههرالِكههلِ

سهتغلهاِالِانفسِتتابهِبصعيِمالِجهةِايتباكهاِبالغنيِممِالرجاسات.ِصعيِتايرِلمالِأعطهاهِ ِخيهراتِكثيهرةِ 
ِ دادِكبرياؤه.لاكرِالرلِوتمجيدهِجلِإليحاءِشهعاتهِ ي

عتبههايهِنوهامِتجههاييِعوهيمِيسههعيِ يههِالنههاسِإلمهتالوِالمههادةِإلونهاءِ واتهههمِ يتنعمهعنِبكههلِاوتاهيرِصههعيِللعهالمِب
أنعاشِالر اهيةِناسهيالِ ِوههساِنجهدهِمتفاهيِ هيِالعهالمِكلهه.ِولمهالِسهتدتيِأيهامِيه و ِ يههاِشهكلِههساِالعهالمِوهيئتههِ

هيِاال تخايِالباطلِوتجايتهاِ يِبزالمِالعالمِوشهعاتهِوال يغانِعهالِاِصعيِنفسها.ِإ ًاِخطاياِصعيِبَِرِ كماِخَِ
.ِ ِ

وكماِاشتهرتِباجلِبدنهاِمملمةِحربيهةِعلهيِاايضِوتمثهلِالقهعةِالعسهكريةِبجبروتههاِاشهتهرتِصهعيِبدنههاِمملمهةِ
شههعاتناِبهالغنيِتجاييةِماليةِعليِالبحر.ِ الايطانِإماِيحايبناِحرلِمباشرةِوبقعةِأوِيحايبناِعهالِطريهقِإيحهاءِ

عطييِكلِمماليِااليض"ِومالِيهر ضِههساِالخهداشِِأسجدِليِواناِت"ِخرِِوِ الايطانِقا ِللرلِوالما ِومِالمبرياءن
ِ هناوِحرلِالصليب

ِ
يَش، أَلِنَها َخرَِّبْت َحِتى َلْيَس َبْيٌت َحِتى َلْيَس 1" -:(1آية ) لُِّّ َيا ُسُفَن َتْرشِّ : َوْلوِّ َهةِّ ُصوََ ِِّ ْن  َمْدَخٌل. َوْحٌُّ مِّ

ضِّ كِّت ِّيَم ُوْعلَِّن َلُهْم. ْن َوَْ  " مِّ
يييَش  وتعنههمِسههفالِترشههيشِأيزههاِالسههفالِالزههخمةِالتههمِِأسههبانياِولهههاِتجههايةِمههمِصههعي.ِترشههيشِهههمِ=ُِسييُفَن َتْرشِّ

لُِّّ ِيمكنهاِاإلبحايِإلمِأسبانياِ. عالقتهاِبصعي.ِولقدِخرباِصعيِالقديمةِعليِ =ِ ثروةِترشيشِقالمةِعليَِوْلوِّ
 نصرِأماِالخرالِالتامِلصعيِالقديمةِوصعيِالج يرةِ مانِعليِيدِاإلسكنديِااكبر.ِيدِنبعخس

ضِّ كِّت ِّيَم  ْن َوَْ =ِكتهيمِههيِقبهرصِالتهيِوصهلتهاِأنبهاءِخهرالِصهعينِ مهانِالتجهايِالقهادميالِإلهيِصهعيِيسهمععنِمِّ
ِبدنباءِخراجهاِحيالِيتعقفعنِعندِقبرصِللراحة.

 
.اِّْنَدهُِّشوا َيا ُسكِ 2" -:(3-2) اتآي يُدوَن اْلَعابُِّروَن اْلَبْحَر َمأُلوكِّ . ُتِجاَُ صِّ لِّ ، 3 اَن الِساحِّ يُحوََ ُع شِّ َوَغِلُتَها، َزَْ

ْت َمْتَجَرًة أُلَمٍم. َياٍ  َكثِّيَرٍة َفَصاََ ، َعَلى مِّ  َحَصاُد الن ِّيلِّ
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لِّ  ِميألوك .عيِوصهيدانِاسمِكنعانِياملِص=ِهناِهعِ ينيقية.ِوتجايِصيدونِمألواِصعيِجتجايتهم.ِوكاِالِساحِّ
ِِ=ِالتجايِالمثيرونِدليلِعلمِإادهايِالتجايةِوالغنمِ مِصعي.

ََ =ِولةِصعيِهعِيبحهاِمالِتجايتهاِ يَِِِغِلُتَها يُحو ُع شِّ =ِشيحعيِهعِنهرِالنيهلِ معنهيِالملمهةِأسهعدِوههيَِِزَْ
تخههرلِسههيندهشِوولههةِمصههرِو يههرةِ.ِهنههاِنههر ِونههمِصههعيِالمبيههرِلههسليِحههيالِِالههسيِيمههألِالنيههل.ياجعههةِللطمههيِ

ِالجميمِ.
ِ

ََائِّاًل: 4" -:(4آية ) ََُق  ، َن ْصَن اْلَبْحرِّ يُدوَن أَلِن اْلَبْحَر، حِّ ِبْيُت َشَباًبا »اِّْخَجلُِّّ َيا صِّ َلْم َوَتَرِخْض َواَل َوَلْدُت َواَل ََ
 "«.َواَل َنِشْأُت َعَذاََى 

يييُدوَن  ههيِالمدينهةِاامِلصههعي.ِوسهقعطِصهعيِيكههعنِِ=ِنوهرًاِللعالقههةِجهيالِصهعيِوصهيدانِ صههيدوِناِّْخَجلِّيُّ َييا صِّ
ْصَن اْلَبْحرِّ   . سقعطًاِلصيداِوح نِشديدِلها =ِإ ِأنِصهعيِمبنيهةِِأَلِن اْلَبْحيرَ =ِهعِصهعيِالمدينهةِالمحصهنة.ِِحِّ

ِ.وسفالِصعيِكثيرةِماليًاِعليِتجايةِالبحر
صهعيِأمهًاِلههمنِواآلنِإ ِخربهاِ=ِكانهاِصهعيِقهدِأناهدتِمسهتعمراتِكثيهرةِمثهلِقرطاجنهةِ صهايتَِلْم َوَتَرِخْض و 

ِنقطعاِكلِعالقاتهاِبمستعمراتهاِوكلِمساعدةِمنها.إصايتِكدنهاِلمِتلدِأجدانِأيِ
ِ

.5" -:(6-5) آية ْنَد ُوُصولِّ َخَبرِّ ُصوََ ُعوَن، عِّ ِِ ْنَد ُوُصولِّ اْلَخَبرِّ إَِّلى مِّْصَر، َيَتَو   عِّ
ُلوا َيا ُسِكاَن 6 يَش. َوْلوِّ .ُاْعُبُروا إَِّلى َتْرشِّ لِّ  " الِساحِّ

يَش  كهلِِكالجئهيال.=ِالنبيِيطلبِللبقيةِأنِتسهبِإليِترشيشِإحديِجناتِصعيِأوِمستعمراتهاُِِاْعُبُروا إَِّلى َتْرشِّ
ِمالِكانِلهِتجايةِممِصعيِيتعجمِ.

ِ
ََِّدُمَها  َتْنُقُلَها 7" -:(7آية ) يَرةِّ  َرُة اِلتُِّّ ُمْنُذ اأَلِيامِّ اْلَقدِّ .َوهذِّ ِّ َلُكُم اْلُرْفَتخِّ بِّ يًدا لِّلِتَغر  اَلَها َبعِّ ِْ َِّ " 

ييَرةُ  ُمْنييُذ اأَلِيييامِّ أيِهايصههةِبمسههايحهاِومالعبهههاِ لههيسِلهههمِوقههاِلسههماشِإنههساياتِ .ِِِ JOYOUS=ِِاْلُرْفَتخِّ
يَرييةِّ  اَلَهييا و .ِِ 22ِن12ِِ:28=ِصههعيِأقههدمِمههدنِ ينيقيههةِبعههدِصههيدونِييههشِاْلَقدِّ ِْ =ِمنوههرِامههرأةِ قيههرةَِتْنُقُلَهييا َِّ
ِ.متغربة

ِ
.8" -:(8آية ) ضِّ َؤَساُء  ُمَتَسب ُِّبوَها ُمَوَُِرو اأَلَْ ةِّ اِلتُِّّ ُتِجاََُها َُ َِ  " َمْن َََضى بِّهَذا َعَلى ُصوََ اْلُرَتو ِّ

يييةِّ  َِ بعهههضِالملهههعوِيهههد ععنِج يهههةِلههههاِوتجايههههاِيعياهههعنِِكهههانصهههعيِأسسهههاِمهههدناِوتعجهههاِلههههاِملهههعوِنِِو=ِِاْلُرَتو ِّ
ِعالِطريقِالمقايزةِ.ِتجاي=  ُمَتَسب ُِّبوَهاِكالملعو.

ِ
.9" -:(9) آية ضِّ يَن ُكِل ُمَوَِرِّي اأَلَْ َياَء ُكل ِّ َمْجٍد، َوَيهِّ ب  اْلُجُنودِّ َََضى بِّ ِّ لُِّيَدن َِّس كِّْبرِّ ََ  

بهههِنبعخههسِنصههرِوههمِاإلسههكندينِلههسليِلنقههلِمههمِالمتههالنِ"لههيسِلنههاِهنههاِمدينههةِباقيههة"نِولنحتقههرِالعههالمِكههلِمجههدهاِخرِ 
ِأماِمالِتمرمهِالسماءِ يبقيِلألجدِ يِمجدِحقيقيِالِي و ِوالِيخربهِأحد.ِالسيِليسِلهِوباتن

ِ
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يَش. َلْيَس َحْصٌر فُِّّ َما َبْعُد.11" -:(11آية ) َضكِّ َكالن ِّيلِّ َيا بِّْنَت َتْرشِّ َتازِّي َوَْ ِْ  " اِّ
مالِالعاحاِأنِترشيشِكاناِتحاِالج يهةِمهالِصهعي.ِلمهالِبعهدِخهرالِصهعيِسهتتحريِترشهيشِوتمهعنِكفيزهانِ

ِلنيلِمتنعمةِبكلِخيراتها.ا
ِ

َهةِّ َكْنَعاَن َوْن ُتْخَرَب ُحُصوُنَها.11" -:(11آية ) ِِّ ْن  . َوََْعَد َمَرالَِّك. َوَمَر الِرب  مِّ  " َمِد َيَدُ  َعَلى اْلَبْحرِّ
ِتاملِصعيِوصيدون.ِكنعان

 
يَن َوْيًضييا َوِيُتَهييا اْلرُ »َوََيياَل: 12" -:(12آييية ) ييرِّ يَن َتْفَتخِّ َُييومُِّّ إَِّلييى كِّت ِّيييَم. اَل َتُعييودِّ ييْيُدوَن.  ْنَهتَِّكييُة، اْلَعييْذََاُء بِّْنييُت صِّ

 "«.اْعُبرِّي. ُهَناَك َوْيًضا اَل ََاَحَة َلكِّ 
ييْيُدونَ  =ِهههيِصههعيِنفسهههانِ صههيدونِهههيِأقههدمِجههالدِ ينيقيههةِوهههيِأسسههاِصههعي.ِوبعههدِسههقعطهاِسههيهرلِِبِّْنييُت صِّ
ولمههالِأيزههًاِلههالِيجههدواِياحههةِ ههالِياحههةِسههعيِِ.ةِصههعينِوبالههساتِبعههدِأنِخههر لِاإلسههكنديِج يههِرقبههرصشههعبهاِإلههيِ

ِِِِحدونِ لحقهههِهنههاوِوقطههمِيأسههه.صههيدونِلجههدِإلههيِقبههرصِ ههيِامههانِأسههِرِبههالرجعشِإلههيِ ِبالتعبههةنِوقيههلِأنِملههي
ِ=ِالوالمةِنِالمغتصبةِالتمِتنتهيِحرمةِالناس.ِالرنهتكة

ِ
ي ِّيَن. هييَذا13" -(:14-13اآليييات ) ُض اْلَكْلييَدانِّ ََيياُموا  ُهييَوَذا َوَْ ََييْد َو ِيييةِّ.  ييوَُ أَلْهييلِّ اْلَبر ِّ الِشييْعُب َلييْم َيُكييْن. َوِسَسييَها َوش 

ْدًما.  َعَلَها ََ َِ ُهْم. َدِمُروا َُُصوَََها.  َِ ََْد ُوْخرَِّب.14َوْبَرا ْصَنكِّ  يَش أَلِن حِّ لُِّّ َيا ُسُفَن َتْرشِّ  " َوْلوِّ
ي ِّينَ  ويهريِنبعخهسِنصهرِملهيِباجهلِقادمهًاِعلهيِِبعدِالنبهعةِةسن156ِليِحعاينورِللمستقبلِإليِِ=ِالنبيِهناِاْلَكْلَدانِّ

صعي.ِوكانِمليِأشعيِكعادتهِقدِأتيِبالملدانييالِمالِالاما ِوأسكنهمِ يِ ليِالمكاننِ دصبحعاِمملمةِعويمهةِ
ِسمِالملدانييالِكماِ كرناِسابقًاِعليِباجلِكلها.إأسقطاِأشعيِنفسهانِجلِأطلقِ

ِ
يَن َسييَنًة  َوَيُكييوُن فِّي15ُّ" -:(15آيية ) يْن َبْعييدِّ َسيْبعِّ ييٍد. مِّ يَن َسيَنًة َكَأِيييامِّ َملِّيٍك َواحِّ ذلِّييَك اْلَييْومِّ َوِن ُصييوََ ُتْنَسيى َسييْبعِّ

َيةِّ:  " َيُكوُن لُِّصوََ َكُأْغنِِّيةِّ الزِانِّ
يبهدوِأنِمههدةِالسههبعيالِسههنةِههيِنفسهههاِالتههيِسههبيِ يهههاِشهعبِ ِإلههيِباجههلنِوتلههيِهنهاوِسههبيِأيزههًاِشههعبِصههعيِ

سههنةِطههعا ِ تههرة16ِِسههتمرِسههبيِأهههلِيهههع اِوأهههلِصههعيِتر ههعاِعلههيِاليهههعدِويبمههاِأعجبههعاِجهههمِوبعبههادتهمِِوحيههثِتع
دٍ حكمِباجلنِالتيِسمياِهناِ مهرأةِاانيهةِماههعيةِإوالمقصعدِمملمةِواحدة.ِوهناِيعبرِالعحيِبصهعيةَِِكَأِيامِّ َملٍِّك َواحِّ

جقِ ِوقدِأصهبحاِمنسهيةِلطهع ِمهدةِسهبيها.ِوهمِعهادتِوهيِصعيِياانيةِلفسادهاِوتجايتهاِووناهاِوكبريالهاِالسا
أيهههامِإشهههعياءِأونيهههةِبطالهههةِ اسهههدةِيرددههههاِِتنتاهههِرإويبهههدوِكتاهههبيهِلهههسليِأنههههِمهههالِالسهههبيِ عهههادتِلتجايتههههاِالقديمهههة.ِ

ويبماِتاهيرِأونيهةِال انيهةِصهعيِللدعايهةِلنفسههاِوقهدِعهادتِللتجهايةِوانيهةِلجهسلِاآلخهريالِِال وانيِليجسجالِالرجا .
هههعِجيههمِالعفههةِبالمهها نِوكههالِمهالِبههاشِالصههدقِواامانههةِوالاههفقةِاجههلِالمهها ِيخطههيءِخطههدِِوال نههيِعهههاِ.للتجهايةِم

ال انيههة.ِوهههساِالتاههبيهِينطبههقِعلههيِصههعيِالتههيِعههادتِمههالِالسههبيِلتجايتهههاِالقديمههةنِ حههبِالثههروةِالعالميههةِهههعِانههاِ
ِ ِوالاهعةِِوونيةِيوحية.4ِ:4ِيوحيِييمِ
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َنيياَء لَِّكييُّْ ُخييذِّي ُعييوًدا»16" -:(16آيية ) ينُِّّ اْلَعييْزَف، َوْكثِّييرِّي اْلغِّ ييِيُة. َوْحسِّ َيييُة اْلَرْنسِّ يَنييةِّ َوِيُتَهييا الزِانِّ . ُطييوفُِّّ فِّيُّ اْلَردِّ
 "«.ُتْذَكرِّي 

نُِّّ اْلَعْزفَ  ِ=ِستععدِلماِكاناِعليه.َِوْحسِّ
ِ

يَن َسَنًة َوِن الِرِب َيَتَعِهدُ 17" -(:18-17اآليات ) ْن َبْعدِّ َسْبعِّ يُّ َميَع ُكيل ِّ  َوَيُكوُن مِّ َرتَِّهيا، َوَتْزنِّ ِْ ُصيوََ َفَتُعيوُد إَِّليى ُو
 . ضِّ ِْ ِّ اأَلَْ ُتَهيا 18َمَرالِّكِّ اْلبِّاَلدِّ َعَلى َو . اَل ُتْخيَزُن َواَل ُتْكَنيُز، َبيْل َتُكيوُن تَِّجاََ َُْدًسيا لِّليِرب ِّ َرُتَهيا  ِْ ُتَها َوُو َوَتُكوُن تَِّجاََ

، أَلْكل إِّ  يَن َوَماَم الِرب ِّ ٍر.لِّْلُرقِّيرِّ َبعِّ َولِّلَِّباٍس َفاخِّ  " َلى الشِّ
ههعِتجهايةِصهعي.ِواسهتمرتِالتسهميةِبعهدِعهعدتهمِمهالِالسهبينِويبهدوِأنههمِخهال ِ تهرةِسهبيهمِِالمقصعدِبهال نيِهنها

َُْدًسيا لِّليِرب ِّ  بعدِععدتهمِأيسلعاِعطايهاِللهيكهلِوخهدمعاِ هيِجنهاءِالهيكهلِ=ِِأعجبعاِبعبادةِاليهعدِوبيهعه َرُتَهيا  ِْ +ُِِو
سهتمرِإاستمرايِتسميةِتجايتهمِبال نيِكانِكمهاِيبماِأنِبطريقةِمقدسة.ِِوستفادواِإ نِجثروتهمِإ .ِ هم3ِ:1ِيع ِ

.ِولمههالِعمعمههاِ مههالِتهه دادِأمعالهههِنِإ اِشههعرِبدنهههاِ 2ِ:25ِسههمِال انيههةِييههمِإمعلمنههاِيعقههعلِيطلههقِعلههيِياحههالِ
تدليههِللمها ِنِ مهمِأنههِيعطهمِِال ناِنِ هعت مالِمستقبلهِأوِلعِشعرِجنعشِمالِالقلقِمالِنقصِأمعالهِ هساِنعشِمالِ

ِهللِمالِأمعالهِنِإالِأنهِيسميهِهناِاناِبسببِمااعرِاإلنسانِتجاهِالما ِحتمِلعِيعطمِمنهاِهللِ.
 .ِإ ًاِصههعيِهههي21ِِ:3ِولمههالِيبههدوِعلههيِالمههد ِالبعيههدِأنِهههسهِالنبههعةِتاههيرِإليمههانِالصههعيييالِأيههامِالمسههياِيأشِ

06ِ+23ِِن42ِِ:18ِنبيِينورِجالِشيِليعمِيتقدسِ يههِمها ِالعهالمِلخدمهةِ ِيأرِيةِعالِالقعةِالماليةنِوالاكن
 ِوللمهرااةِنِ هنهاِينطبهقِقهع ِههسهِِسهتخدمِالمها ِلخدمهةإ .ِ عبادةِالما ِكالهِهعِاناِيوحهيِنِلمهالِإن1-11ِ:ِ

 وكمِمالِتجايِاآلنِوأونياءِويتبرععنِللمنالس.ِاآلية.
ِ

 نظرة عامة على اإلصحاح
طانهههاِالمههها ِلنسهههتعملهِالِليكهههعنِههههد اِنِ صهههايِالمههها ِههههد اِنسهههعمِإلهههمِإكتنهههااهِنِوأعطانهههاِ ِأشهههياءِكثيهههرةِ ِأع

نسههتمتمِجهههاِ دصههبحاِتجههايةِ ههمِملههساتِالعههالمنِجعلههاِالباههرِينسههعنِ ِالههس ِأعطههاهمِهههسهِااشههياءِجههلِتحعلههاِ
ِسههعياِوياءِملههساتِالعههالمِقيههلِأنِ"ِمحبههةِلملههساتِخاطئههةِتمامههاَِ َصههَلْاِاإلنسههانِعههالِ ِنِوحينمههاِتههروِالنههاسِ 

 ِ.ِجلِتحع ِالما ِإلمِوسيلةِللسيطرةِعلمِالناسِوتخزهاعهمنِولهس ِالباهرنِ صهاي4ِِ:4ِالعالمِعداوةِهللِ"ِييم
 ِنِولقهعةِالمها ِصهايِكالهه16ِااونياءِيفرحعنِج يةِعلمِالناسِ يه دادِااونيهاءِونهمِويه دادِالفقهراءِ قهرًاِيآيهةِ

 ِ.ِولسليِقيلِهنا0ِِ:24ِنِوقا ِالرلِلهِالمجدِ"الِيقديِأحدِأنِيخدمِسيديالِ... ِوالما "ِيمالبعضِالناسِ
 مِهساِاإلصحا ِأنِالمها ِومهاِيتبعههِمهالِالسهعمِوياءِملهساتِالعهامِههعِانهاِيوحهمِنِإ ِصهايِاإلنسهانِيجهدِ همِ

وتخزههاشِالباهههرِوهههساِجعهههلِِالمهها ِحههماناِلحصهههعلهِعلههمِكهههلِملساتهههِنِوحهههماناِلمسههتقبلهِنِووجهههدِ يهههِالسهههيطرة
نِ هعِقاديِبمالهِأنِيفعلِماِيريهدِ.ِولمهالِنسهممِ همِاإلنسانِيدلهِالما ِييجعلِمنهِإلها ِجلِويتدلهِج يادةِأمعالهِ

هساِاإلصحا ِأنِبعدِخرالِصعيِ=ِإمبراطعييهةِالمها ِنِتحهريِالباهرِمهالِههسهِالعبعديهةِنِكمهاِتحهريتِترشهيشِ
 ِ.ِ مهالِصهاي8ِِ:30ِالبارِمالِعبعديةِإجليسِإ ِجاءِالمسهياِالمحهريِييهع ِ.ِو ليِكانِإشايةِلتحري16ِيآيةِ
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لههم"ِ.ِِوحريهةِالباههرِِالمسهياِلههِكههلِشه ِمههاِعهادِيهههتمِبالمها ِ هههعِيقهع ِمههمِعهروسِالناههيدِ"أنهاِلحبيبههمِوحبيبهم
بدِ ِالهس ِإسهتع14يعبرِعنهاِهناِبانتهاءِالسبعيالِسنةِ=ِعبعديةِالاععلِلباجهلِنِوباجهلِههمِيمه ِللاهيطانِيإر

ِالبارِ.
َيةِّ  يَن َسَنًة َيُكوُن لُِّصوََ َكُأْغنِِّيةِّ الزِانِّ ْن َبْعدِّ َسْبعِّ بعهدِالحريهةِصهايتِ  2:ِ 15 +12ِِ:15ِيياجمِتفسيرِيؤ=  مِّ

.ِوالِ 18ِيآيههةَِدسييا للييربالتجههايةِلمههالِتحههريِ عههالِليسههاِانههاِيوحههمِولمههالِتسههتعملِللحيههاةِوُيعَطههمِمنهههاِهللِ=ِ
ناِبارطِتنقيةِالمااعرِالداخليةِمالِأنِالما ِشرييِهللِ مِتدميالِالحياةِوالمستقبلِ.ِيسممِالتعاملِ مِاامعا ِِا

ِ ال ناِهعِإيتباطِبالهِآخرِأتملِعليهِ.
ِ-والحعِأنِإجليسِيحايلِاإلنسانِجعسيلتيالِ:

ِِِِِِيم اِ.ِصوَِوهناِإتخستِالرال 1ِ
ِيم اِلسليِ.ِِبابل وهناِإتخستِالقوة الردمرة 2ِ

ِبقهههعةِالخيهههلِ.."ِولمهههالِجينمهههاِأنِا لمههها ِيمكهههالِأنِنخهههدمِبههههِ ِنجهههدِأننهههاِلهههمِنسهههممِ لهههيِعهههالِالقهههعةِ"ِ هههاهللِالُِيَسهههر 
 ِ.ِجههلِنفهههمِمههالِتههدميرِباجههلِلصههعيِمملمههةِالمهها ِنِأنِالقههعةِالعسههكريةِهههمِالتههمِسههتدمرِخيههرات141ِِ:16ِيمهه 

 .اايضِوتقتصادها
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والعشرون 

ِ
نبعاتِخاصةِجيهع اِوتسراليلِجلِوالاهععلِالمحيطهةنِنبهعاتِعمعميهةِتخهص21ِِحتم24ِِ يِاإلصحاحاتِمالِ

اايضِكلهههاِعنههدِكمهها ِااامنههة.ِإنهههِهنههاِيتههروِالج ليههاتِليههدخلِ ههيِالمليههات.ِ يتههروِالحههديثِعههالِعينههاتِمههالِ
 ههيِونايههاِالحههديثِتوهههرِباههريِالخههالصِومههاِالاههععلِإلههيِشههععلِاايضِكلهههاِوهههساِليوهههرِشههمعليةِالفسههاد..ِِو

ِدخرهِ ِللمفدييالِمالِ ر ِوسرويِأجديِوميراثِأجديِالِيزمحل.إ
وسبِالنبعاتِبالخرالِنسممِصعتِالرجهاءِوالخهالصِ تتمهااجِهنهاِوعهعدِ ِلألجهرايِووعيهدهِلألشهراي.ِ نسهممِأنِ

باِجهههسويهاِ هههيِاايضِكلههههاِوأمهههامِاايضِ سهههدتِوتبهههدأِالنبهههعاتِعهههالِدينعنهههةِاايضِباظههههايِأنِالخطيهههةِحهههِر
الدينعنههةِالعامههةنِالجميههمِتحههاِالحكههمِسههعاءِالمههاهالِأوِالنبههيِأوِالاههيخِأوِالحكههيم.ِ ههالجميمِيسههتحقِالمههعتِ قههدِ

يةِاإلجداش..ِ نجدِأنِالرلِيخليِاايضِويفروها..ِوكدنِالهرلِيعيهدِمهالِجديهدِاأخطدِالجميم.ِومِتدخسِالنبعاتِو
1ِيتهيِِخهرالقِالعالمِوقاِأنِكانِكهلِشهيءِةِجديدةِكماِصنمِمنسِالبدءِحيالِخلصياوتهانِويعيدِخلقتهاِخليق

الخههالصِالههسيِصههنعهِالمسههياِلههسليِقهها ِجههعلسِالرسههع ِ"ِإنِكههانِأحههدِ ههيِالمسههياِ هههعِخليقههةِِوهههساِهههع.ِ 2ِ:ِ
 هيِ اايضِتايرِللجسدِالسيِأخهسِمنهها.ِوتفريهغِاايضِوهمِتجديهدهاِإشهايةِلمهاِيحهدثِِ.ِ 5ِ:11كع2ِجديدة"ِي

ِالمعمعديةِمالِمعتِاإلنسانِالعتيقِليقعمِاإلنسانِالجديد.ِهيِالعالدةِالجديدة.
والخرالِالماايِإليهِقدِيكعنِإشايةِللخرالِالسيِعملهِأشعينِلمنههِياهيرِصهراحةِللعحهمِالمدسهاويِالهسيِوصهلِ

ِدامِتع ياتهِالداخلية. يِالمسياِوانعِلخاط ِاآلنِالسيِمااا ِويرِواجاحا ِالإليهِالبارِنتيجةِالخطيةنِويايرِ
يههةِاايههامِحههيالِتهه و ِاايضِوتخههرلِوتنتهههيِصههعيةِالعههالمِالقههديمِوههمِالقيامههةِمههالِاوهههسهِاآليههاتِسههتتمريِ ههيِنه

اامههعاتِوالخههالصِالنهههاليِ ههيِااجديههة.ِوج ليههًاِ سههتخرلِباجههلِإسههراليلِويهههع اِلتدديبهمههانِوههمِتسههقبِباجههلِأيزههًانِ
ِرهمِأماِمصالبِااممِويرِالتالبيالِ هيِللهالو.والمصالبِالتيِتصيبِاليهعدِهد هاِتطهي

ِ

ُد ُسِكاَنَها.1" -:(1آية ) َهَها َوُيَبد ِّ ِْ َض َوُيْفرُِّغَها َوَيْقلُِّب َو  " ُهَوَذا الِرب  ُيْخلُِّّ اأَلَْ
َض  َهَهييا =ِيهههعدِوأمههمنِ ههالخالصِلمهههلِجنههيِأدم.ِِاأَلَْ ِْ =ِتصهههيرِكصههحالِتقلبهههِ هههالِيصههيرِ يهههِشهههيئًا.َِوَيْقلِّيييُب َو

ِيةِاا را ِالعالميةِح نِدالم.اواايضِخرباِبسببِالخطية.ِونجدِدالمًاِأنِنه
ِ

ُن. َكَرا اْلَعْبُد هَكَذا َسي ُِّدُ . َكَرا اأَلَمُة هَكَذا َسي َِّدُتَها. َكَرا الشِ 2" -:(2آية ) اَِّي َوَكَرا َيُكوُن الِشْعُب هَكَذا اْلَكاهِّ
 " َذا اْلُرْقَترُِّض. َوَكَرا الِدائُِّن هَكَذا اْلَرْدُيوُن.هَكَذا اْلَبائُِّع. َكَرا اْلُرْقرُِّض هكَ 
السيِيعمِجميمِالناسِجدونِاستثناءِومراتهبِالنهاسِلهالِتحمهيهمِمهالِالخهرالِأوِمهالِالملِسعاءِ يِالخرالِالعاحدِ

ِ ِ.3"الجميمِااوعاِو سدواِ..."ِييوِوزبِ .
ِ
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ُض إِّْفَراًغييا َوتُ 3" -(:4-3اآليييات ) . ُتْفييَرُ  اأَلَْ ََييْد َتَكِلييَم بِّهييَذا اْلَقييْولِّ ُض. 4ْنَهييُب َنْهًبييا، أَلِن الييِرِب  َناَحييْت َذُبَلييتِّ اأَلَْ
. ضِّ َن ُمْرَتفُِّعو َشْعبِّ اأَلَْ  " َحزَِّنْت َذُبَلتِّ اْلَرْسُكوَنُة. َحزِّ

ِ=ِمتمبرون.ُِمْرَتفُِّعو .     ِهعِالخطيةِوالمبرياءِوالح ِنِسببِالخرال
ِ

ُض 5" -:(5آية ) ِي. َواأَلَْ َها أَلِنُهْم َتَعِدْوا الِشَرائَِّع، َغِيُروا اْلَفرِّيَضَة، َنَكُثوا اْلَعْهَد اأَلَبدِّ  " َتَدِنَسْت َتْحَت ُسِكانِّ
"ِملععنههةِاايضِبسههببي"ِولهههساِتههدورتِاايضِبخطايههاِاإلنسههانِإ َِِتَعييِدْوا الِشييَرائِّعَ سههببِالخههرالِهههعِالخطايههاِ=ِ

يِ اْلَعْهَد اصايتِملععنة.ِ ِ=ِهعِنامعسِ ِالمطبعشِ يِاإلنسانِأيِالزميرِومِوصاياِالنامعسِلاعبِ .ِأَلَبدِّ
ِ

ضِّ 6 -:(6آية ) َض َوُعوََِّب الِساكُِّنوَن فِّيَها. لِّذلَِّك اْحَتَرَق ُسِكاُن اأَلَْ ِلِّذلَِّك َلْعَنٌة َوَكَلتِّ اأَلَْ

ََاَلئُِّل.  " َوَبقَُِّّ ُوَناٌس 
ِولمالِاايضِ قدتِجركتهاِوماِعادتِتعطمِقعتهاِ.ِبقية.مالِمراحمِالرلِأنِهناوِ

ِ

. 7" -(:9-7اآليات ) ، َذُبَلتِّ اْلَكْرَمُة، َوِن ُكل  َمْسُروَِّي اْلُقُلوبِّ َُاَُ ْس يُج 8َناَح اْلرِّ َُيَع َضيجِّ ، اْنَق ُفوفِّ ََُل َفيَرُح اليد  َب
 . ََُل َفَرُح اْلُعودِّ يَن، َب جِّ َِّبِّي ِّ.اَل َيْشَرُبوَن َخْرًرا بِّا9اْلُرْبَتهِّ . َيُكوُن اْلُرْسكُِّر ُمرًّا لَِّشا َناءِّ  " ْلغِّ

 ِخلهقِِنصباِالدينعنهةِعلهيِمهالِيفرحهعنِجههساِالعهالمِ رحهًاِاالفهًاِويصهيرِالخطهاةِجهالِتع يهةِوبهالِسهالمِداخلهي.إ
اشِاإلنسانِليفر ِوالخطيةِأ سدتِالفر ِنِجنةَِعْدْنِتعنهمِجنهةِالفهر نِوبالخطيهةُِطهر دِاإلنسهانِمهالِالجنهةِأ ِحه

ِمنهِالفر ِ.
ِ

.11" -:(11آية ) ُخولِّ . ُوْغلَِّق ُكل  َبْيٍت َعنِّ الد  ََْرَيُة اْلَخَرابِّ َرْت   " ُدم ِّ
=ِبسههببِالحهه نُِوْغلِّييَق ُكييل  َبْيييٍت =ِيبمههاِتمههعنِأويشههليمِويبمههاِأيِمدينههةِتخههرلِبسههببِالخطايهها.ََِِْرَيييُة اْلَخييَرابِّ 

ِالخطيةِ.أوِهمِالخليقةِااولمِالتمِ سدتِبسببِِوالخرال.
ِ

.11" -:(11آية ) ضِّ َِةِّ. َغَرَب ُكل  َفَرٍح. اْنَتَفى ُسُروَُ اأَلَْ  " ُصَراٌخ َعَلى اْلَخْررِّ فُِّّ اأَلزِّ
ِنريِه الءِالبالسيالِيتصايععنِعليِالخمرِلعلهمِيتع ونِوالِ الدة.

ِ

ْدًما.12" -:(12آية ) يَنةِّ َخَراٌب، َوُضرَِّب اْلَباُب ََ َُِّّ فُِّّ اْلَردِّ  " َاْلَبا
هساِيايرِلتسهللِالخطايهاِلإلنسهانِومعههاِيه دادِالحه نِِسالمةِالمدينةِ يِسالمةِباجهانِوهناِنجدِالبالِمزروبًا.

ِواالمِ.
ِ

َُافُ 13"ِ-: 13) آية ُعوبِّ َكُنَفاَضةِّ َزْيُتوَنٍة، َكاْلُخَصاَصةِّ إِّذِّ اْنَتَهى اْلقِّ ضِّ َبْيَن الش   .إِِّنُ  هَكَذا َيُكوُن فُِّّ َوَس ِّ اأَلَْ
"ِ 

ِمرةِوانيةِ يِنفسِاإلصحا ِنريِأنِهناوِبقيةِستخلص.
ِ
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. 14" -(:15-14اآليات ) يَن اْلَبْحيرِّ ُتوَن مِّ لِّ َعَظَريةِّ اليِرب ِّ ُيَصيو ِّ ِْ لِّيذلَِّك فِّيُّ 15ُهْم َيْرَفُعوَن َوْصَواَتُهْم َوَيَتَرِنُروَن. أَل
ُدو  زَائِّرِّ اْلَبْحرِّ َمج ِّ َِ ُدوا الِرِب. فُِّّ  قِّ َمج ِّ ِ" ا اْسَم الِرب ِّ إِّل ِّ إِّْسَرائِّيَل.اْلَرَشاَِّ

 ِوترنيمهةِمعسهيِبعهدِالخهروج.ِإ ًا15ِنجدِهناِترتيلِوترنيمِلب ولِالنعيِاإللههي.ِوقهاينِمهمِترنيمهةِالمفهدييالِييؤِ
صهمِالمسياِمالِههساِالخهرالِالهسيِحهلِبهاايض.ِوهه الءِالمخلصهيالِسهيكعنعنِ هيِكهلِلِ هسهِهيِترنيمةِالسيالِخَِ

قِّ اْلَرَشييالعههالمِمههالِ زَائِّييرِّ اْلَبْحييرِّ إلههيِوههرلِاايضِ=ِِاَِّ المههلِيمجههد.ِهههسهِأ ههرا ِالبقيههةِاامينههةِالم منههةنِوبينمههاَِِ
ِستاهادهمِأوِمعتهم .إتتعقفِاا را ِالعالميةِالِتتعقفِاا را ِالروحيةِللقديسيالِيحتمِ يِأوقاتِ

ِ ِ.10ِِ:22يع حينماِ قدِاإلنسانِالفر ِأتمِالمسياِليعيدهِوقا ِ"أياكمِ تفر ِقلعبكم"ِي
 

يَرييًة: 16" -:(16آييية ) ْعَنا َتْرنِّ ضِّ َسييرِّ ييْن َوْطييَرافِّ اأَلَْ َيييا َتَلفِّييُّ، َيييا َتَلفِّييُّ! َوْيييٌل لِّييُّ! »َفُقْلييُت: «. َمْجييًدا لِّْلَبيياَ ِّ »مِّ
ُبوَن َنَهُبوا َنْهًبا ُبوَن َنَهُبوا. الِناهِّ   "«.الِناهِّ

يزههًاِمههالِي ههضِاإليمههانِومههالِعههارِ ههيِخطيتهههِعنههدِظهههعيِمجههدِالههرلِهنههاوِمههالِيههرنمِكمههاِسههبقنِولمههالِهنههاوِأ
ِ.َِِيا َتَلفُِّّه الءِالسيالِيهلمعنِيصرخعنِ

ُبوَن َنَهُبيوا ويبماِهناِالنبيِ يِشفقتهِعليهمِيتملمِجلسهانهم.ِ جنهاِإلجلهيسِ هيِحياتههِيا زهًاِالتعبهةِإ=ِمهالِكهانِالِناهِّ
يهامِنِ هنهاوِمهالِيسهباِإلهنهاِالبهايِحينمهاِهنهاِنهر ِصهعيةِللدينعنهةِالعامهةِ همِنهايهةِااِيهة.اسينهبهِإجلهيسِ هيِالنه

ِيوهرِ مِمجدهِنِوهناوِمالِيكعنِنهباِللايطانِ.ِوالنبمِهناِيصر ِعليهمِ.
ِ

.17" -:(17آية ) ضِّ  " َعَلْيَك َُْعٌب َوُحْفَرٌة َوَفخٌّ َيا َساكَِّن اأَلَْ
هبههِعهدوِالخيهرِ همِالنهايهةِومالِينجسلِلهسهِالفخا ِهعِمالِينِ.العدوِيحايلِشعبِ ِبالرعبِوالخداشِوالفخا 

.ِ
ِ

ْن َوَس ِّ اْلُحْفَرةِّ ُيْؤَخُذ بِّيالْ 18" -:(18آية ) َد مِّ . َوَيُكوُن َوِن اْلَهاََِّب مِّْن َصْوتِّ الر ْعبِّ َيْسُقُ  فُِّّ اْلُحْفَرةِّ، َوالِصاعِّ َفخ ِّ
ضِّ َتَزْلَزَلْت. َن اْلَعاَلءِّ اْنَفَتَحْت، َوُوُسَس اأَلَْ  " أَلِن َمَيازِّيَب مِّ

المصههالبِماههبهةِبمياايههبِإشههايةِلمههاِحههدثِأيههامِالطع هههانِويبمههاِتت لهه  ِاايضِ عههاًلِ ههيِآخههرِاايههامنِجههلِههههيِ
ِست و ِوتحترقِوتترناِكالسكراننِأيِهيِويرِواجتة.

ِ
ُض َتزَ 19" -(:21-19اآليات ) ًقا. َتَزْعَزَعيتِّ اأَلَْ ُض َتَشق  ًَا. َتَشِقَقتِّ اأَلَْ َحا ُض اْنسِّ َتَرِنَحيتِّ 21ْعُزًعيا. اِّْنَسَحَقتِّ اأَلَْ

َُْت َواَل َتُعوُد َتقُ  ، َوَثُقَل َعَلْيَها َذْنُبَها، َفَسَق ْرزَالِّ ، َوَتَدْلَدَلْت َكاْلعِّ ُض َتَرن ًحا َكالِسْكَرانِّ  " وُم.اأَلَْ
رهِاإلنسهانِواجتهًاِ=ِالنبهيِلهمِيجهدِكلمهةِواحهدةِللتعبيهرِعمهاِحهدث.ِكهلِمهاِإعتبهَتَزْعَزَعيتِّ .... َتَشِقَقتِّ  ....اِّْنَسَحَقتِّ 

يتطمههاِبههاايضِ سههحقتهاِإسههيهت .ِهنههاِنههريِصههعيةِلثقههلِالخطيههةِالتههيِحملهههاِالمسههياِعنههاِ هههيِمثههلِكتلههةِوقيلههةِ
ْرزَالِّ وشققتهاِواع عتها.ِ كع ِيبنيهِالمراقبِ يِأطرا ِالاهجرةِليراقهبِالحيعانهاتِ هيِالغابهةِ يثقهلِعلهيِالفهرشَِِكاْلعِّ
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يهههةِبسهههقعطِاايضِوالسهههماءِواوالههههاِلتقهههعمِاايضِالجديهههدةِاايةِلسهههقعطِالممالهههيِونه=ِإشهههَِواَل َتُعيييوُد َتُقيييومُ  ينثنهههيِ
ِ 21ِ:1ِوالسماءِالجديدةِييؤِ

ِ

.21" -:(21آية ) ضِّ ضِّ َعَلى اأَلَْ ، َوُمُلوَك اأَلَْ ْنَد اْلَعاَلءِّ فُِّّ اْلَعاَلءِّ ُِ َُالُِّب   " َوَيُكوُن فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن الِرِب ُي
ْنَد اْلَعالَ  ِِ.يُالب=ِِ=ِهمِأجنادِالارِالروحيةِالسيالِسيحكمِ ِعليهمِءِّ ُِ

ِ=ِهمِمالِإستغنعاِمالِشهعاتِاايضِوملساتهاِ.ِملوك األَض
 

ْم فُِّّ َحْبٍس، ُثِم َبْعَد َوِياٍم َكثِّيَرٍة َيَتَعِهُدونَ 22" -:(22آية ) ْجٍن، َوُيْغَلُق َعَلْيهِّ ْرًعا َكَأَساََى فُِّّ سِّ َِ  " .َوُيْجَرُعوَن 
بِمالِشهدنِالاهيطانِويقيهدهِبسلسهلةِحتهمِيهدتيِال مهانِااخيهرِحهيالِيلقيههِ هيِالبحيهرةِالمتقهدةِح ِ المعنيِأنِ ِسيُِ

َوَسياََى الايطانِوتقييدهِبسلسهلةِ ههساِتهمِبالصهليب.ِِبِْأماِحَِِ.ِوسيسهبِمعهِكلِمالِتبعهِنِ 26ِ:16جنايِييؤِ
ْجنٍ  أيِيعاقبعنَِِيَتَعِهُدونَ  يِحتمِيدتيِاليعمِااخيرِالسيِ يهنتوايِااشراإ=ِأيِمعجعديالِ يِجهنمِمكانِفُِّّ سِّ

ِجدخعلهمِللجحيم.
ِ

َشلِّيَم، َوَُدِ 23" -:(23آية ) ْهَيْوَن َوفُِّّ ُووَُ َبلِّ صِّ َِ ََْد َمَلَك فُِّّ  ِب اْلُجُنودِّ  اَم َوَيْخَجُل اْلَقَرُر َوُتْخَزى الِشْرُس، أَلِن ََ
 " ُشُيوخِّ ِّ َمْجٌد.

لصليبِوسيحدثِ هيِاليهعمِااخيهرنِ لقهدِخجهلِالقمهرِوالاهمسِأمهامِمهاِ علههِاإلنسهانِبمخلصههِهساِماحدثِيعمِا
ِو اديه.ِوقدِتعنيِأنِااجرايِسيعاينعنِنعيِ ِالسيِأمامهِيخجلِنعيِالامسِوالقمر.ِ

 .=ِإشايةِلمهنةِالرلِالسيالِيتقدمعنِاسرايهَُِِداَم ُشُيوخِّ ِّ َمْجدٌ 
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس والعشرون 

ِ
 ِسهممِإشهعياءِترنيمهةِمههالِاامهمِأيِالعهالمِكلهه...ِمجهدًاِللبههاي.ِوههيِتسهبحةِشهكرِعلهيِعمههلِ 24ِِ:10ِ هيِي

سمِالمنيسةِعليِخالصِالمسيا.ِ نعمةِ ِظهرتِج ليًاِ يِخالصِاليهعدِمالِالسبيِوكليهًاِ هيِايقدمهاِالنبيِب
ع ِيسباِاامهمِالمسهياِعلهيِالخهالصِجينمهاِإسهراليلِمعه و ِ هيِأح انهه.ِولمهالِبعهدِأنِيهدخلِعملِالمسيا.ِوس

ملءِااممِيجممِ ِمتفرقيِإسهراليلِوتخلهصِالبقيهةنِ تر همِصههيعنِصهعتهاِجهساتِالتسهبيا.ِوسهببِالفهر ِخهرالِ
ِ اتِااساسات.ِ ِأيِمملمةِالمخرلِحيثِحدِالمسياِالسيِكانِيقاومِالمدينة24ِ:16وسقعطِقريةِالخرالِي

ِ
يمِّ َوَماَنٌة َوصِّ 1" -:(1آية ) ُدَك ُمْنُذ اْلَقدِّ ُرَك. َوْحَرُد اْسَرَك أَلِنَك َصَنْعَت َعَجًبا. َمَقاصِّ ُّ ُوَعظ ِّ ، َوْنَت إِّلهِّ ب   " ْدٌق.َيا ََ

يههةِ ِإعههالنِلمقاصههدِ ِالخيههرةنِحتههمِولههعِجههدتِقاسههيةِلمنهههاِالامههةِللخههالص.ِو ههيِهههسهِاآل5 ِإلههيِي1مههالِآيههةِي
منهعاِآعتر اِبالمسياِبعدِطع ِإنماي.ِالبقيةِهمِالسيالِِإيسبحعنِكتسبحةِمعسي.ِهناِالبقيةِاامينةِتسباِبعدِأنِ

يةِاايامِالسيالِعاشعاِ يِ  ِمنسِقالعاِليسِلناِملهيِإالِقيصهر.ِوههساِابالمسياِوهمِالبقيةِمالِشعبِاليهعدِ يِنه
ِخلقههاِللمجهدِوالفهر ِولمهاِخسهرتهِبالخطيهةِقهدمِلههاِالسيِالتسبياِعمعماِهعِتسبياِكلِنفسِأديكاِعملِالمسيا

ِنِليعينهاِعليِالخالص.الفداءنِومااا ِيعملِ يهاِلآل
ِ

يَنًة. اَل ُيْبَنى إِّ 2" -(:3-2اآليات ) َم َوْن اَل َتُكوَن َمدِّ ِِّ ََْصَر َوَعا ْدًما.  يَنًة ََ ََْرَيًة َحصِّ َرًة.  ِْ يَنًة َُ َعْلَت َمدِّ َِ َلى أَلِنَك 
ََْرَيُة ُوَمٍم ُعَتاٍة.3. اأَلَبدِّ  ْنَك  ، َوَتَخاُف مِّ  لِّذلَِّك ُيْكرُِّمَك َشْعٌب ََوِّيٌّ

مَ هههساِاإلصههحا ِيفسههرِعلههيِخههرالِباجههلِعلههيِيههدِالفههرسنِوباجههلِهنههاِتسههميِ ِِّ نِأيِلهههمِلغههةِويههرِلغههةََِِْصييَر َوَعييا
تهتملمِلغهةِويهرِلغهةِ ِِاليهعد.ِويمكالِتفسيرهِبصعيةِأعمِوأشهملِبخهالصِالعهالمِكلههِمهالِمملمهةِالاهرِباجهلِالتهي

يلغةِ ِهيِالمحبةِوالقداسة ِ همِأيِإجليسِوجنعدهِقصرِأعاجمِ ههمِيحتلهعنِالهنفسِكغربهاءِوأعهاجمِيملمهعنِمهاِ
 ِوهسهِالقعيِجميعهاِسيتمِتدميرها4ِ:10ِكع2ِِليسِلهم.ِ  ِيهدمِماِ يناِمالِإنسانِعتيقِليقيمِإنسانًاِجديدًاِي

حتلهاِااعاجمِودمروهانِ  ِسيعيدِخلقتهاِخلقهةِجديهدةنِإكاناِالنفسِقصرًاِهللِلمالِِيةِالزيقةِالعويمة.ا يِنه
يَنيةً يهةِاايهامِسهتنتهيِتمامهًاِههسهِالقهعةِالاهيطانيةِالتهيِتحهايلِالباهرِوتصهيرِخرابهًا.ِويبمهاِ هيِقعلههِاو يِنه /َِِمدِّ
اسهههرةِ/ِالفههرد.ِ هههعِيعمهههلِعلههيِكهههلِ=ِإشههايةِلسههيطرةِإجلهههيسِعلههيِكههلِمسهههتعينِالجماعههةِكلهههاِ/ِاََْصييير/ََِِْرَيييةً 

=ِهمِإماِالفهرسِأوِأيِشهعبِقهعيِينفهسِإيادةِ نِأيِالمنيسهةُِِيْكرُِّمَك َشْعٌب ََوِّيٌّ المستعياتِليمليِعليِالبار.ِِ
ََْرَيييُة ُعَتيياةٍ القعيههةِالمرهبههةِبالمسههياِالههسيِ يهههاِوالههسيالِيخربههعنِويهههدمعنِمملمههةِباجههل.ِ ْنييَك  =ِهههمِإمههاَِِوَتَخيياُف مِّ

جليعنِأوِكهههلِمدينهههةِتقهههاومِ ِحهههيالِيهههرونِيهههدِ ِ هههيِسهههقعطهمنِوهكهههساِج عهههاِالاهههياطيالِحهههيالِشهههعرواِبقهههعةِالبههها
ِالمسيا.

ِ
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، إِّْذ 4" -(:5-4اآليات ) يَن اْلَحير ِّ ياًل مِّ ، ظ ِّ َن الِسيْيلِّ يقِّ ِّ، َمْلَجًأ مِّ ْصًنا لِّْلَبائِّسِّ فُِّّ ضِّ ، حِّ ْصًنا لِّْلرِّْسكِّينِّ أَلِنَك ُكْنَت حِّ
َناُء اْلُعَتاةِّ.5ُة اْلُعَتاةِّ َكَسْيل َعَلى َحائٍِّ . َكاَنْت َنْفخَ  ل ِّ َغْيٍم ُيَذل  غِّ مِّ. َكَحر  بِّظِّ ِِّ يَج اأَلَعا  َكَحر  فُِّّ َيَبٍس َتْخفُِّض َضجِّ

" 
المسههكيالِوالبههالسِهمههاِشههعبِ ِالُمزههاَيقِ  ِلاههعبهِحصههالِوملجههدِمههالِالسههيع نِوظههلِمههالِالحههرنِحههالبِيههردِ

لِمسهكيالِوبهالسِ يقبلههنِ هاهللِالِيهر ضِأحهداِعبهرِالعصهعيِولهنالحعِالمفايقهةِ:ِالمدينهةِالسيلنِ  ِيلجدِإليههِكه
ْصيييًنا لِّْلَبيييائِّسِّ  ِ=ِ ِيهههس ِالمتمبهههريال.ِجينمهههاِيكهههعن2ِالحصهههينةِقصهههرِااعهههاجمِيجعلههههِيدمهههًاِيآيهههةِ  ههههعِير هههمِِحِّ

ِالمتزعيالِويحميِمالِيلجدِإليه.
كانِكسيلِولمالِ ِيردِهساِالسيلِويكعنِلناِكحالبِوكسعيِوالتصعيرِهناِيعنيِأنِهجعمِالعتاةِعليِشعبِ ِ

ييل ِّ َغييْيٍم .ِكههانِ َِكَحيير  فِّييُّ َيييَبسٍ  إ ِحههايقعاِشههعبِ ِِنِنتصههايهمِعلينههايحمينهها.ِوحينمههاِيغنههعنِإل يولههلِعلههيِظِّ
لهههمِشههعبهِولههنفهمِأننههاِمههاِدمنههاِعلههيِاايضِ هنههاوِمزههايقاتِمههالِعههدوِالخيههرِلمههالِ ِالِيتههروِشههعبهِجههلِيكههعنِ

ِحاميًانِجلِهعِقاديِأنِيحع ِهسهِالمزايقاتِلخيرِأوالده.
 

، 6" -(:8-6اآليات ) ي  دِّ ُعوبِّ فُِّّ هَذا اْلَجَبلِّ َولِّيَرَة َسَرائَِّن، َولِّيَريَة َخْريٍر َعَليى َدَْ يعِّ الش  ب  اْلُجُنودِّ لَِّجرِّ َوَيْصَنُع ََ
ي  ُمَصيفًّى.  دِّ ِخٍة، َدَْ َُياَء َوُيْفنِّيُّ فِّيُّ هيذَ 7َسَرائَِّن ُمرِّ ، َواْلغِّ يُعوبِّ . الن َِّقيابِّ اِليذِّي َعَليى ُكيل ِّ الش  يَ  الن َِّقيابِّ ِْ ا اْلَجَبيلِّ َو

ُِى بِّ ِّ َعَلى ُكل ِّ اأُلَميمِّ.  ، َوَيْنيزُِّع َعياََ 8اْلُرَغ يو ِّ ُِ ُموَع َعيْن ُكيل ِّ اْلُو ، َوَيْرَسيُح الِسيي ُِّد اليِرب  اليد  َيْبَليُع اْلَريْوَت إَِّليى اأَلَبيدِّ
ََْد َتَكِلَم. َشْعبِّ ِّ َعنْ  ، أَلِن الِرِب  ضِّ  " ُكل ِّ اأَلَْ

َسيَرائَِّن هناِيسمِواحهاِايقعنهةِالصهليب.ِ المسهياِههعِالعليمهةِالعويمهةِالمهدععِلههاِجميهمِالاهععلِوههيِ جيحهةِ
نيِ هالِيعهعِاِ.ِالمسياِيقدمِ اتهِلملِنفسِبصفتهِالمابمِلملِاحتياجاتههاِ تقهع ِالهنفسِ"الهرلِياعهيِ ُمَصفًّى َوَخْررٍ 
ِ.ِِشيًء"

ن ا ِالبرقمِعهالِتناقِحجالِالهيكلِبسببِالصلاِِوإ=ِعندماِصلبِالمسياِ ِو  النقاب َوُيْفنُِّّ فُِّّ هَذا اْلَجَبلِّ ِ
جالِدخانِكماِكانِيحدثِ يِالعهدِالقديمنِولمنناِِ"لمالِكماِ يِلغ ِكماِ يِمرآةِ"أعينناِ دصبحناِننورِمجدِ ِ

عر ناِمحبتهِو داءهِنِيأيناِصعيةِِطبِ ِلتمجيدِاإلنسانِمالِكلِاامم.اآلنِ يِعصرِالتجلينِلقدِعر ناِكلِخ
اآللِ مِوجهِالمسياِنعر ناِخطةِ ِلنرثِالحياةِوالمجدِااجد ِ.ِوكرم ِلهسليِ همِطقهسِالقهداسِيبهدأِالمهاهالِ

حههعشِااسههرايِجر همِلفا ههةِالخهتمِوههمِاإلجروسههفاييالِوأخيهراِاللفا ههةِالتههمِتغطهمِالصههينيةِيياجهمِطقههسِالقههداسِ همِمِع
=ِالمسههياِاإللهههِالحههيِإ ِمههاتِبجسههدهِعلههيَِِيْبَلييُع اْلَرييْوَت إَِّلييى اأَلَبييدِّ ِ.المنسههيةِ ههمِنهايههةِتفسههيرِالعهههدِالجديههد ِ

جتلمِالمعتِبحياته.ِوأعطاناِجسدهِندكلهِقالاًلِمالِيهدكلنيِيحيهاِجهينِ ههعِأعطانهاِحياتههِنحيهاِجههاِلألجهد.ِإالصليبِ
ِلاععلِالخطيةِوهسهِقدِحملهاِالمسياِعليِالصليب.ِعايِاَيْنزُِّع َعاََ َشْعبِّ ِّ 

نِ التنهاو ِمهالِجسهدِالهرلِودمههِيفهتاِااعهيالِِمالدةِالتناو ِمالِجسدِالمسياِههيِمالهدةِماهبعة=َِِولِّيَرَة َسَرائِّنَ 
يتلميس ِعمهعاسِعر هعاِالمسهياِبعهدِكسهرِالخبه  ِومهالِتنفهتاِعينهاهِيهر ِالمسهياِويعر ههِ ياهبمِبههِي=ِالِيحتهاجِ
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ي  ِ.لسههعاه ِ دِّ =ِأ زههلِأنههعاشِالخمههرِوهههيِالتههيِترسههبِ ههيِأسههفلهانِلمنهههاِحينمههاِتنقههيِوتصههفيِتصههباِأ زههلَِِدَْ
ِ. 10ِِ:22ِتايرِللفر ِالروحينِ  ِيعطيِاوالدهِأحسالِأنعاشِالفر ِييعِِوالخمرِ.ِاانعاش

ِخةٍ ِ ِ=ِأيِجهاِنخاش.ِلسليِنحالِ يِالقداسِنمعنِكمالِ يِالسماء.َِِسَرائَِّن ُمرِّ
 

ُج »َوُيَقاُل فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ: 9" -(:12-9ات )اآلي ُهَوَذا هَذا إِّلُهَنا. اْنَتَظْرَناُ  َفَخِلَصَنا. هَذا ُهَو الِرب  اْنَتَظْرَنياُ . َنْبيَتهِّ
ي ِّ 11«. َوَنْفَرُح بَِّخاَلصِّ ِّ  ، َوُييَداُس ُميوآُب فِّيُّ َمَكانِّ َكَريا ُييَداُس الت ِّيْبُن فِّيُّ َمياءِّ  أَلِن َيَد الِرب ِّ َتْسَتقِّر  َعَلى هَذا اْلَجَبيلِّ

َياَءُ  َمَع َمَكايِّدِّ َيَدْي ِّ. 11اْلَرْزَبَلةِّ.  ُ  الِسابُح لَِّيْسَبَح، َفَيَضُع كِّْبرِّ ُ  َيَدْي ِّ فِّي ِّ َكَرا َيْبسِّ تَِّفاعِّ َوْسيَواَِّكِّ 12َفَيْبسِّ َوَصْرَح اَْ
ضِّ إَِّلى الت َرابِّ  ُقُ  بِّاأَلَْ  " .َيْخفُِّضُ ، َيَضُعُ ، ُيْلصِّ

نتقههامِمههالِااعههداءِوهههسهِالترنيمههةِتقهها ِمههرتيالنِااولههيِحههيالِجههاءِالمسههياِأو ِمههرةِوقههدمِهههسهِترنيمههةِالخههالصِواإل
الخالصِعليِالصليبِوالمرةِالثانيةِحينماِيدتيِ يِالمجيءِالثاني.ِهسهِالترنيمةِتعبرِعالِ رحتناِبخالصناِمهالِ

حريهههةِإلهههمِعبعديتنهههاِأنِنهههدوسِالحيهههاتِوالعقهههايلِوحهههع ِِأعهههدالناِأيِإجلهههيسِوجنهههعدهنِ لقهههدِأعطانهههاِالسهههيدِسهههلطاناًِ
 ِلنريِصعيةِالصليبِوالخالصِالسي8ِِ–0ِإليِشبمِوعايناِإليِمجدِوح نناِإليِ ر .ِولنععدِلآلياتِيِوجععنا

ِقدمهِالمسيا.
ئهِظهعياتِوهسهِويهرِ=ِالجبلِهعِالمنيسةِجسدِالمسيا.ِ مانِللمسياِقبلِمجيَِيَد الِرب ِّ َتْسَتقِّر  َعَلى هَذا اْلَجَبلِّ 

سهتقرِوسههكالِ هيِطبيعتنهاِومهاِعههادِيتخلهيِعهالِطبيعتههِالناسههعتيهنِإالتجسهدنِأمهاِ هيِمجيئههِمتجسههدًاِومتدنسهًاِ ههعِ
ولالِينفصلِالهعتهِعالِناسعته.ِويتعاايِممِهساِانهيايِالايطانِالسيِيمثلهِهناِمعآلِيالمعآجيعنِكانعاِياهمتعنِ

ِفُّ مكان . يداس موآبِ=ِالايطانوالرلِإنتصرِعليِ يِمصالبِشعبِ ِ ِ
ِ ِجبلِالتجربةِيالبريةِالقفر 1ِ
ِستعبدهاِ حريهاِالمسيا.تالنفعسِالتيِسيطرِعليهاِِوِ 2
 الجحيمِحيالِ يِالمسياِأسرِالسبايا.ِ 3
 الهعاءِحيالِصلبِالمسياِ يِالهعاء.ِ 4

يُ  َيَدْيي ِّ  الهسيسِ=ِالتبالِيداسِلعملِالطعل.ِوالدوسِإشايةِلزعفِإجلهيَِكَرا ُيَداُس الت ِّْبنُ  =ِههعِكغريهقِكهادَِِيْبسِّ
أنِيغرقِويبسبِيديهِمحاواًلِالسهباحةِلينجهعنِوخهال ِمحاوالتههِههسهِيبهس ِأقصهيِوسهعهِلجهسلِكهلِمهالِيمكنههِأنِ

تَِّفاعِّ َوْسَواَِّكِّ َيْخفُِّضُ  يجسجهمِليغرقعاِمعهِويهلمعا.ِ =ِهعِكهانِيوهالِأنههِمحصهالِولمهالِ ِخفهضِوأ  َِوَصْرَح اَْ
ِكبرياله.

، َوُيَداُس  =ِيدِالرلِهعِالمسهياِنِوحينمهاِقيهلِأنِالهرلِقهدِشهم رِعهالِموآب  أَلِن َيَد الِرب ِّ َتْسَتقِّر  َعَلى هَذا اْلَجَبلِّ
 ِ ههساِياهيرِلوههعيِاإلجهالِمتجسهداِو دالهههِليصهيرِيأسهاِللمنيسهةِ.ِالمنيسهةِبايمانههاِوحياتههها52ِِ:16ِ ياعههِيإر

لِإستقرتِعلمِجبلِالمنيسةِنِوالمنيسةِكد رادِهمِأيزهاِجبها ِوالمسهياِههعِالسماويةِهمِجبلِنِوالمسياِيدِالِر
 ِ.ِوحينماِيكعنِالمسياِإجالِ ِواجتاِ مِكنيسهتهِِيكهعن2ِِ:2ِ"جبلِجياِالرلِيكعنِواجتاِ مِيأسِالجبا "ِيإر
ِلهاِالسلطانِأنِتدوسِالايطانِويم هِهناِمعآلِ.
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و ياعهها ِيقزهههيانِللاههععل.ِإيههها ِترجههعِالج الهههرِوتنتوهههرِِ=ِ"قريهههبِجههر .ِقهههدِجههراِخالصههه مِإنتظرنييا  فخلصييينا
 . 51ِِ:5 ياعم"ِيإر
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس والعشرون 

ِ
هساِاإلصحا ِههعِتسهبياِالبقيهةِبسهببِالخهالصِمهالِباجهلِالهسيِههعِيمه ِللخهالصِمهالِعبعديهةِإجلهيس.ِ الاهعبِ

ِنماِتسقبِأسعايِباجل.اِجيب ِ سَِالمفد ِالمحريِيُِ
 

ِيييٌة. َيْجَعييُل اْلَخيياَلَص َوْسييوَ 1" -:(1) آييية ََوِّ يَنييٌة  ضِّ َيُهييوَذا: َلَنييا َمدِّ اًَا فِّييُّ ذلِّييَك اْلَيييْومِّ ُيَغِنييى بِّهييذِّ ِّ اأُلْغنِِّيييةِّ فِّييُّ َوَْ
 " َوَمْتَرَسًة.

يَنييييٌة ال ِيييييةٌ الَردِّ ضِّ َيُهييييوَذا=َِِقوِّ ِهههههعِسههههعيِلهههههاِيحميهههههانِأعمهههها ِ ِ=ِهههههيِالمنيسههههةِيأويشههههليمِالسههههماوية ِ  َِوَْ
ليخهرجِمنههاِِبالهداخلقتحامههانِلمنههِههعِيحهاو ِإوهراءِمهالِإالخالصيةِهيِأسعايِالمدينةنِالِيستطيمِعهدوِالخيهرِ

.ِولمهالِمهالِيثبهاِ هيِكماِكانِيبااقمِيطالبِشعبِأويشليمِبالخروجِمنههاِويعهدهمِبدنههِيعطهيهمِكرومهاِومسهاكال
ِ=ِيعمِالخالصِبالصليب.فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ ِويرِقاديِعليه.ِالايطاننِيكعنِِوالِيتروِكنيستهِ 
 

 " اِّْفَتُحوا اأَلْبَواَب لَِّتْدُخَل اأُلِمُة اْلَباَُِة اْلَحافَِّظُة اأَلَماَنَة.2" -:(2) آية
يسهةِاآلنِمفتعحهةِوأجهعالِالمنِ.ِااعهداءِوتفهتاِ هيِحالهةِالسهالمقِمهالِالخهع ِمهالِغَله=ِااجهعالِتُِاِّْفَتُحوا اأَلْبيَواَب 

ِبعدِأنِ تاِالمسياِ ياعيهِعلمِالصليبِللملِ.
=ِلههعِ همنههاِأنِاإلصههحا ِيههتملمِعههالِعههعدةِاليهههعدنِ البههايةِتعنههيِأنهههمِههه الءِالههسيالِتخلههعاِعههالِعبههادةِاأُلِمييُة اْلَبيياَُِة 

اِ ِوأدخلهاِجدمهِااووان.ِولعِ همناهِعالِالمنيسةِ هيِالتيِتبريتِبالدمِوبعدِأنِكاناِمطرودةِلخطاياهانِقبله
ِوصايِلهاِسالم.

 
يٌل. 3" -(:4-3اآليات ) ِنيُ  َعَلْييَك ُمَتَوك ِّ ، 4ُذو الِرْويِّ اْلُرَرِكنِّ َتْحَفُظُ  َسالًِّرا َسيالًِّرا، أَل َتَوِكُليوا َعَليى اليِرب ِّ إَِّليى اأَلَبيدِّ

. ُهوَِّ  " أَلِن فُِّّ َياَ  الِرب ِّ َصْخَر الد 
=ِمهالِاسهتقرِقهرايهِعلهيِاختيهايِ ِوالثقهةِ يههِههساِيحفوههِ ِسهالمًانِهه الءِههمِ ويِأصهحالِنِّ ُذو الِرْويِّ اْلُرَرِكي

الهد ِالثاجاِوالععاصفِالِتغيرِقهرايهم.ِهنهاِنجهدِتدكيهدِيلهس ِالهنفسِأنِ ِيحفهعِسهالمِشهعبهِكمهاِحفهعِالثالوهةِ
ِاء.=ِ الرجاءِبهِخيرِمالِالرجاءِبالرؤسَوِكُلوا َعَلى الِرب ِّ فت تيةِ

 
يُقَها بِّيالت َرابِّ 5" -(:6-5اآليات ) . ُيْلصِّ ضِّ ، َيَضيُع اْلَقْرَييَة اْلُرْرَتفَِّعيَة. َيَضيُعَها إَِّليى اأَلَْ . أَلِنُ  َيْخفُِّض ُسِكاَن اْلَعياَلءِّ

6. َداُم اْلَرَساكِّينِّ َْ ، َو اَل اْلَبائِّسِّ ِْ ُل، َِّ ِْ  " َتُدوُسَها الر ِّ
ِ. 1ِ:53ِيلعِِيِلير مِالمتزعيال"مالِعليِالمراسِهسهِتساويِ"أن  ِااع اء
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=ِباجهلِأوِالرومههانِكرمه ِللاههيطانِوجنهعده.ِوهههسهِنبهعةِبخههرالِكهلِمتمبههرِعلهيِشههعبِ َِِيْخفِّيُض ُسييِكاَن اْلَعيياَلءِّ 
ييلُ    وكههلِعههدوِللمنيسههة. ِْ وههه الءِ هههمِالبسههطاءِوالمتعاحههعيالالبييائس والرسيياكين  .  16ِِ:12=ِيلههع َتُدوُسييَها الر ِّ

ِيدوسعاِالايطانِ.يسكالِ ِ يهمِ 
ِ

.7" -:(7) آية يقِّ د ِّ ُد َوي َها اْلُرْسَتقِّيُم َسبِّيَل الص ِّ يقِّ اْستَِّقاَمٌة. ُتَره ِّ د ِّ  " َطرِّيُق الص ِّ
ِ ِطريقهِمستقيمِ ليسِعندهِتغييرِوالِظلِدوياننِوهعِيمهدِسبيلِالصديق.

ِ
ب  اْنَتَظْرَناَك. 8" -:(8) آية َك َيا ََ .َففُِّّ َطرِّيقِّ َوْحَكامِّ ْكرَِّك َشْهَوُة الِنْفسِّ َك َوإَِّلى ذِّ  إَِّلى اْسرِّ

ااتقياءِينتوهرونِالهرلِوههعِيجهريِأحكامههِوههعِينصهرِشهعبهِولمنههِقهدِيه دل.ِلهسليِعلهيِشهعبهِأنِينتوهرِجثقهةِ
ن112ِِ:14ِخالصهههنِينتوههرِوهههعِينفههسِوصههاياهنِ العصههيةِليسههاِوقههاًلِجههلِهههيِعلههةِ ههر ِاإلنسههانِالمسههتقيمِيمهه ِ

مهمِالمسهياِنفسهه.ِواالنتوهايِمعنهاهِأيزهًاِتسهليمِاحكهامِ ِجهدونِتهسمر.ِِميهقِالعصهيةِتالقه ِو يِتحق24ِن10ِ
ِومالِيسلمِأمرهِهللِمنفسًاِوصاياهِيتمتمِبهِكسرِخالصِوحياة.

ِ
ينَ 9" -:(9) آية ِنيُ  حِّ لِّيُّ إَِّلْييَك َوْبَتكِّيُر. أَل ُّ فِّيُّ َداخِّ . َوْيًضا بُِّروحِّ ُّ اْشَتَهْيُتَك فُِّّ الِلْيلِّ َريا َتُكيوُن َوْحَكاُميَك فِّيُّ بَِّنْفسِّ

ضِّ َيَتَعِلُم ُسِكاُن اْلَرْسُكوَنةِّ اْلَعْدَل.  " اأَلَْ
 ِومههالِأحكامهههِوكتابههه18ِن8ِِ:11ِالتدمههلِ ههيِصههفاتِ ِيههد مِللاههعقِإليهههِوأنِيبكههرِاإلنسههانِبالصههالةِلهههِيأمِ

ءِمههمِالمسههياِانِالههنفسِتعبههاِطههع ِ=ِ ههيِليههلِهههساِالعههالمِتاههتهيِالههنفسِاللقههاِفِّييُّ الِلْيييلِّ المقههدسِنههتعلمِالعههد .ِ
ِالنهايِمالِحرِالامسِيأالمِالعالم ِمنتورةِ يِشعقِأنِتارقِعليهاِأ را ِااجدية.

ِ
.11" -:(11) آية اَلَل الِرب ِّ َِ ضِّ االْستَِّقاَمةِّ َيْصَنُع َشرًّا َواَل َيَرى   " ُيْرَحُم اْلُرَنافُِّق َواَل َيَتَعِلُم اْلَعْدَل. فُِّّ َوَْ

عليِااجرايِوعليِالمنا قيالِولمنهمِلألسفِالِياعرونِبكلِعطاياهِبسببِعماهمِالروحيِالناش ِعالِِ ِيمطر
ضِّ االْسيتَِّقاَمةِّ َيْصييَنُع َشيرًّاخطيهتهم.ِ ااشهرايِخطايهاهمِجينمههاِههمِ هيِالمنيسهة.ِهه الءِااشههرايِِقهدِيصهنمِ= فِّيُّ َوَْ

ِ.الل الربِ =ِااجديةسيحرمعنِمالِمعاينةِع اءِالرلِهناِومالِمجدهِ يِ
ِ

َن اْلَغْيَرةِّ َعَلى الِشْعبِّ َوَتْأُكُلُهْم َناَُ َوعْ 11" -:(11) آية َتَفَعْت َيُدَك َواَل َيَرْوَن. َيَرْوَن َوَيْخَزْوَن مِّ ، اَْ ب   " َدائَِّك.َيا ََ
َتَفَعييْت َيييُدَك  يههةِسههيرونِمههاِا ههيِالنهِ=اَل َيييَرْوَن. َيييَرْوَن َوَيْخييَزْوَن =ِبالزههرباتِعلههيِااشههرايِولعمههاهمِالروحههيِاَْ

ييَن اْلَغْيييَرةِّ َعَلييى حههدثِلهههمِمههالِخههرالِويخهه ونِإ ِيقههاينعنِبالبركههاتِوالنصههرِالههسيِكههانِلاههعبِ ِ=ِ َيْخييَزْوَن مِّ
ِ.ِوالغيرةِهيِويرةِ ِعليِشعبهنِ  ِينتقمِلاعبهِويكعنِنايًاِآكلةِلألعداء.الِشْعبِّ 

ِ
، َتْجَعُل َلَنا َسالَ 12" -:(12) آية ب   " ًما أَلِنَك ُكِل َوْعَرالَِّنا َصَنْعَتَها َلَنا.َيا ََ
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ِ=ِكلِالبركاتِالتيِنحالِ يهاِصنعهاِ ِلنا.ُِكِل َوْعَرالَِّنا َصَنْعَتَها َلَنا
ِ

َواَك. بِّيَك َوْحيَدَك َنيْذُكُر اْسيَركَ 13" -(:14-13اآليات ) ََدِّ اْسَتْوَلى َعَلْيَنا َساَدٌة سِّ ُهيْم َوْميَواٌت 14. َوي َها الِرب  إِّلُهَنا، 
ْم. ْكرِّهِّ ََْبَت َوَوْهَلْكَتُهْم َوَوَبْدَت ُكِل ذِّ   اَل َيْحَيْوَن. َوْخيَِّلٌة اَل َتُقوُم. لِّذلَِّك َعا

َواكَ  ستعبادِالايطانِلاعبِ .ِهمِياتمعنِأنِ ِباعهمِلسادةِسعاهِ=ِهمِإماِملعوِباجلِأوِهمِيم ِإلَِساَدٌة سِّ
ختههايواِإطايههاهمِبههاععاِأنفسهههمِ  ِتههركهمِليعر ههعاِالفههرقِجينهههِكسههيدِوبههيالِاآلخههريالِ هههمِوااصههاِأنهههمِبخِ.ِيسلعنههه
ََْبييَت =ِِ=ِأيِجعاسههطةِمععنتههيِننتصههرِعلههيهمبِّييَك َوْحييَدَك ِواآلنِيقههدمعنِتعبههةِويعههعدونِهلل.ِِ.ِهم لِع ههدسههادةِ َعا

ُهيْم مِ=ِهلمههمِ ههمِأمهعاتِأصهالِبسهببِخطايهاهإستخدمهمِلتدديبنهاِوعقاجنهاِوبعهدِإنتههاءِالتدديهبِي =ِ  َوَوْهَلْكَتُهمْ 
=ِهسهِ الدةِالتجربةِأنهمِعادواِهللنِ همِتركعاِ ِونسعهِوقاَِِنْذُكُر اْسَركَ ِِِِِ.َِوْمَواٌت اَل َيْحَيْوَن. َوْخيَِّلٌة اَل َتُقومُ 
ِأ راحهمِوعادواِبسببِالتجربة.

 
، زِّدْ 15" -(:16-15اآليييات ) ب  . زِّْدَت اأُلِمييَة َيييا ََ ضِّ ب  فِّييُّ 16َت اأُلِمييَة. َتَرِجييْدَت. َوِسييْعَت ُكييِل َوْطييَرافِّ اأَلَْ َيييا ََ

يبَِّك إِِّياُهْم. ْنَد َتْأدِّ يقِّ َطَلُبوَك. َسَكُبوا ُمَخاَفَتًة عِّ  " الض ِّ
ِ=ِأيِصههلعاَِسييَكُبوا ُمَخاَفَتييةً و ههسهِنبههعةِجرجههعشِاليهههعدِمههالِالسهبيِوايههادةِعههددهمِبعههدِأنِطلبههعاِالهرلِ ههيِحههيقهم.ِ

بصههلعاتِخا تهههِهللنِونالحههعِقعلهههِهنههاِسههكبعانِولمههنهمِ ههيِأ ههراحهمِكانههاِصههلعاتهمِقليلههةِجههلِنههاديةِويبمههاِكانههاِ
كقطرات.ِولماِصلعاِأيجعهمِ ِووسمِأمتهمِواادها.ِولمنهاِنبعةِأيزهاِعلهيِالمنيسهةِودخهع ِاامهمِوايهادةِشهعبِ

اآليهههاتِأنِالزهههيقِوالتدديهههبِيعسهههعانِاامهههةِِ نِوالرسهههلِجلغهههاِأصهههعاتهمِكهههلِالمسهههكعنة.ِعمعمهههًاِنهههريِ هههيِههههسه
ِوي ديانِللنمعِالمستمرِوهساِماِحدثِ يِعصعيِاالستاهاد.

ِ
َُيِداَمَك َييا 17" -(:18-17اآليات ) يَها، هَكيَذا ُكِنيا  َكَرا َوِن اْلُحْبَلى اِلتِّيُّ ُتَقياَُِّب اْليوِّاَلَدَة َتَتَليِوى َوَتْصيُرُخ فِّيُّ َمَخاضِّ

 . ب  ، َوَلْم َيْسُقْ  ُسِكاُن اْلَرْسُكوَنةِّ.َحبِّْلَنا َتلَ 18ََ ضِّ يًحا. َلْم َنْصَنْع َخاَلًصا فُِّّ اأَلَْ  " ِوْيَنا َكَأِنَنا َوَلْدَنا َِّ
حتياجهمِكهلِاالحتيهاجِتحعفهمنِِوِهعِكتافعهِ يِوقاِالزيقإكانِكلِاجتهادهمِ يِتخليصِنفعسهمِعبثًانِوماِ

.ِوهههساِالقههع ِينطبههقِتمههامِاالنطبههاقِيوحيههًاُِسييِكاُن اْلَرْسييُكوَنةِّ الِ=ِإلههيِالههرل.ِوعلههيِقههديِتعههبهمِلههمِيسههقبِالبههاجليي
لههيسِبالقههديةِوالِبههالقعةِيلههيسِ" مهمههاِجاهههدِاإلنسههانِلعحههدهِجههدونِ ِللخههالصِمههالِخطيههةِواحههدةِ لههالِيقههدي.ِانهههِ

هِقيامهةِ ِوهلِمهماِحاو ِاإلنسانِيسهتطيمِأنِيعطهيِلنفسه4ِ:0ياوِِ"جلِجروحيِيقع ِيلِالجنعدِ جسياشِإنسان
 .ِ ههدوالدِ ِيتههدلمعنِوالنتيجههةِمزههمعنةِوهههي12ِ؟ِبههالطبمِال.ِولمههالِسههرِالقههعةِأنِ ِيعطههيِاوالدهِقيامههةِيآيههةِ

وههههسهِليسهههاِسهههعيِييهههاِأوِكبريهههاءِ ايوهههة..ِنِالقيامهههةنِأمهههاِااشهههرايِ لهههالِينجبهههعاِمهههالِأتعهههاجهمِوأالمههههمِسهههعيِاانهههاِ
يمكنهِأنِيقهعمِمهالِِنِ مالِيسماِ ِبدنِيتدلمنِسيعلدِإنسانًاِجديدِلهِالمِهناِبدنهاِأالمِوالدةنهِااونالحعِأنهِشبِ 
ِجيالِاامعات.

ِ
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. أَلِن َطِليَك َطيل  َوْعَشياٍب، وَ 19" -:(19) آية ُض َتْحَيا َوْمَواُتَك، َتُقوُم اْلُجَثُث. اْسَتْيقُِّظوا، َتَرِنُروا َيا ُسِكاَن الت َرابِّ اأَلَْ
 " ُتْسقُِّ  اأَلْخيَِّلَة.

 نِأمههاِشههعبِ ِحتههمِوتنِكههانعاِأمعاتههًاِ سههيحيعن.ِوهههسا14ِننوههرِالمفايقههةِ دعههداءِشههعبِ ِأخيلههةِالِتقههعمِيآيههةِل
النصِهعِأو ِنصِصهرياِعهالِالقيامهةِمهالِاامهعات.ِوههساِينطبهقِعلهيِإسهراليلِوقهاِالسهبيِ ههمِكهانعاِكهدمعاتِ

ِقاماِأمتهمنِوينطبقِعليِشعبِ ِقبلِالمسياِإ ِكناِأمعات.
=ِشهبهِالنبهيِاليههعدِبعاهبِكهانِقههدِيهبسِمهالِالجفها ِوهمِنه  ِعليههِالمطهرِأيِنعمهةِ ِوتحسههاناتهَِِوْعَشياٍب  َطيل  
ُض ُتْسيقُِّ  اأَلْخيَِّليةَ نتعش.ِا ه ِأوِتطهردِاايضِتخهرجِ=cast outِجهاءتِ همِاإلنجلي يهةِِِ سيقِّ تُ ِاألَضِ=َِواأَلَْ

ِأوِِقيامتناِبعدِالمعت.ِةننِأوِقيامِالمنيسأمعاتهاِإشايةِلقيامةِاامةِاليهعدية
 

َعيَك، َوَوْغلِّيْق َوْبَواَبيَك َخْلَفيَك. اْخَتبِّيْئ َنْحيَو ُلَحْيَظيٍة َحِتيى َيْعُبيَر 21" -(:21-21اآليات ) َهُليِم َييا َشيْعبُِّّ اْدُخيْل َمَخادِّ
ََِّب إِّْثَم ُسِكانِّ 21اْلَغَضُب.  ْن َمَكانِّ ِّ لُِّيَعا يُّ أَلِنُ  ُهَوَذا الِرب  َيْخُرُج مِّ ِّ ُ َماَءَها َواَل ُتَغ ُض دِّ ُف اأَلَْ ْم، َفَتْكشِّ ضِّ فِّيهِّ اأَلَْ

 " ََْتاَلَها فُِّّ َما َبْعُد.
هههسهِاآليههاتِكدنهههاِإجابههةِعلههيِأسههئلةِالنههاسِوهههيِ"كيههفِتعههدناِبههالخالصِونحههالِماالنههاِ ههيِأح اننهها؟ِهنههاِيههدععهمِ

يةِا.ِ يِالمخدشِنزمِأنفسناِتحاِالحمللدخع ِإليِمخادعهمِليتركعاِالعاصفةِالتيِتاتاِآخريالِتقربهمِهللِأكثر
وههمِِحتمهعاِ هيِجيهعتهمِوقهاِمهرويِالمهالوِالمهلهيإحتميِبالفلهيِوقهاِالطع هاننِواليههعدِإاإللهيةنِوسبقِلنع ِأنِ

سههريةِمههمِختبههدتِ ههيِجيتهههانِونحههالِاآلنِنختبهه ِ ههيِالمنيسههةِو ههيِمخادعنههاِأيِبالعالقههةِالإنِوياحههالِ ههمِمصههر
نِتختبه .ِجهلِحياتنهاِأونالهاِعليِالمنيسةِأنِوهسهِ يِ ِلحيظة يِنورِ ِِوهسهيِمةالزيقةِالعويالمسيا.ِو يِ

يضِومهاِعهدناِنهراهِنِ  ِبعدهاِمجدِأجديِ.ِونتيجهةِخطيهةِآدمِوخطايانهانِلعهالِ ِااِلحيظةكلهاِعليِاايضِ
انِ ِياهتاقِلععدتنهاِوايِهساِالغزبِهيِمجردِلحيوهةِتعهعدِلنهاِبعهدهاِمهراحمِ .ِولهنعلمِأنِكلِأيعطيناِيجاءِ

عهدهِلنهاِليفهر ِِأيعلهمِمهاِ ِِأنِشهتياقناِنحهالِللعهعدةِاليهه.ِوالسهببإكثرِبماِالِيقاسِمهالِأشتياقِ ِلععدتناِتلهِنِِو
ِماِنحالِ الِنعر ِوالِنتخيلِماِأعدهِ ِلنا .أعدهِلناِ.ِِأمعناِبفرحناِبماِ

ولمالِأيالنِهساِمهاِسهيعلالِوقتههانِوههساِمهاِيوههرِمهالِِو يِالزيقةِالعويمةِهسهِقدِيكعنِعليِالمنيسةِأنِتختب 
 ِ.ِوحتهههمِالمههعتِ هههنحالِبههههِننتقههلِإلهههيِياحههةِنبقهههيِخاللهههه12ِ:0ِِسههفرِالرؤيهههاِ"ِحيههثِلههههاِمعحهههمِمعههدِ"ِيِيؤِ

ِلحيوةِجالِأجسادِبعدهاِنحصلِعليِالجسدِالممجد.ِ
يي ِّ  ييْن َمَكانِّ وتوهههرِقعتهههِ ههيِعقههاجهمنِوينههتقمِلمههلِدمِِ=ِعبههايةِتعنههيِأنِالههرلِسههيعاقبِأعههداءِشههعبهِالييِرب  َيْخييُرُج مِّ

 ِوكهل1ِِ:21ِأوِهالوِنفعسنِهعِسيعاقبِلعياوهانِِيِنِأوِظلمِنِجريءِسفيِعليِاايضِسعاءِقتلِحتمِالدم
ن2ِِ:14ِستجالِلهِوظلمِشعبه.ِ  ِجدأِهساِبصليبهِوسهيتمِعقهالِلعياوهانِالنههاليِ هيِاليهعمِااخيهرِيكهعِإمالِ
 . 26ِِ:16+ِيؤ15ِِ
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 عودة للجدول ح السابع والعشرون اإلصحا

ِ
اآليةِااوليِمناسبةِلنهايةِاإلصحا ِالساجقنِالسيِحدوناِعالِعقعبهةِالاهيطانِودينعنتههِوبعهدِ لهيِنسهممِصهعتِ

 ِ هنهاو5ِصِص.ِهعِنايدِكرمةِلمنهِويهرِناهيدِالمرمهةِ هيِييًاِبالنايدِ رحًاِباعبهِالُمَخلِ الرلِنفسهِيرتفمِعال
ِوجدِ ِعنباِيديئًاِانِإسراليلِحسبِالجسدِلمِينتجِومرًاِهللِأماِاآلنِ نريِالجناتِمثقلةِبعنبِشهي.

ِ
ََِّبَة. َلوِّ 1" -:(1آية ) يدِّ َلوَِّياَثاَن، اْلَحِيَة اْلَها يمِّ الِشدِّ ُّ اْلَعظِّ َُِّب الِرب  بَِّسْيفِّ ِّ اْلَقاسِّ اْلَحِيَة َياَثاَن فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ ُيَعا

.  " اْلُرَتَحو َِّيَة، َوَيْقُتُل الت ِّن ِّيَن اِلذِّي فُِّّ اْلَبْحرِّ
ِأوِملتههفَِِلوَِّياَثييانَ   ههيِعقعبههةِسيييف الههرلِهنههاِكملههيِوحههاكمِوقههاضِيسههتخدمِ =ِوهههيِكلمههةِعبريههةِمعناهههاِملتههع 

هههعِِالبحييرِن.كالحيههةنِوهههيِكلمههةِتاههيرِلههعحشِكبيههر.ِوقههدِياههيرِهههساِللممالههيِالتههيِظلمههاِشههعبِ ِأوِللاههيطا
ِالعالمِالس ِيجع ِ يهِالايطانِاآلنِيصنمِشرا.

ِ
َُِّسيَها. َوْسيقِّيَها ُكيِل َلْحَظيٍة. لِّيَئاِل ُيوََيَع »3فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َغن وا لِّْلَكْرَمةِّ اْلُرَشيَتَهاةِّ: 2" -(:3-2اآليات ) َوَنيا اليِرب  َحا

 " بَِّها َوْحُرُسَها َلْياًل َوَنَهاًَا.
 ِهنهاِنسهممِتسهبيا14ِِ–5ِِ:11ِسمالييالِهمِالسيالِيغنهعاِإ ِأديكهعاِعمهلِ ِالخالصهيِلمنيسهتهِييؤِ=ِالَِغن وا

يههةِمسههتمرةِبدمطههايِنعمتهههِالمجانيههةِأيِيوحهههِالقههدوسِاأيِيعَِوْسييقِّيَهاقسيسههًاِاجههلِالخههالص.24ِِِهالمههايوبيمِوالهه
=ِأيَِِلْيالً هعِيحرسهاِوالِيسلمهاِلحايس.ِيحرسهاِ=ِشعبِ .ِوهيِكرمةِمحبعبةِلصاحبهانِِْلَكْرَمةِّ اْلُرَشَتَهاةِّ ا

=ِهيِأوقاتِالسالمِالتيِالِيعانيِ يهاِأجناءِ ِأيِحهيقات.َِِوَنَهاًَاوسبِالزيقاتِيعينهاِويع يهاِوالِيتركها.ِِ
ِو يهاِيتعرضِالم مالِانِينسيِ ِويناغلِ يِالعالمنِجلِأنِ يِالزهيقِيسههلِعلهيِالمهرءِأنِيلجهدِهلل.ِوقهايِن

 ِوالههسيِنهه شِسههياجها.ِوأصههحالِالتفسههيرِاالفههيِيقعلههعنِعههالِهههسهِاآليههاتِأنههها5ِمههمِناههيدِالمرمههةِالسههابقةِيصِ
ستحدثِخال ِ ترةِاالفِسنةنِولمالِمهالِتهسوقِالعمهلِالخالصهيِأديوِقهعةِعمهلِالصهليبِ هيِحياتههِاآلن.ِوأنههِ

ِيحياِهسهِاالفِسنهِاآلننِويحياِ يِأ را ِالخالصِاآلن.
ِ

َََها َمًعا.4" -:(4آية )  " َلْيَس لُِّّ َغْيٌظ. َلْيَت َعَلُِّ الِشْوَك َواْلَحَسَك فُِّّ اْلقَِّتالِّ َفَأْهُجَم َعَلْيَها َوَوْحرِّ
=ِالاههعوِهههعِإشههايةَِلْيييَت َعَلييُِّ الِشييْوَك  .ِ=ِ هههعِنسههيِخطايانههاِووسههلهاِجدمههه.ِوالِيعههعدِيههدينناَِلييْيَس لِّييُّ َغييْيظٌ 

ليِاايضِشعكًاِوحسهكًا"ِوهنهاِنهريِشههعةِالمسهياِ هيِمحبتههِأنِيحمهلِههعِللخطيةنِجلِهعِنتاجِالخطيةِ"تخرجِ
كههلِلعنههاتِوومههايِخطايانههانِلههسليِتملههلِيأسهههِباكليههلِشههعونِهههسهِكانههاِإيادتهههِوشهههعته.ِولمههالِمههالِيريههدِأنِيتههروِ

تدمهههلِ هههمِمحبهههةِالمسهههياِلنهههاِوتشهههتياقهِليهههعمِالصهههليبِِخطيتهههه.المسهههيانِويوهههلِ هههيِخطيتههههِ سهههيحترقِمهههمِأشهههعاوِ
ِنا.ليخلص
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ِ
ْصنُِّّ َفَيْصَنُع ُصْلًحا َمعُِّّ. ُصْلًحا َيْصَنُع َمع5ُِّّ" -:(5آية )  "«.َوْو َيَتَرِسُك بِّحِّ

مهنهمِيتمسهيِبحصهالِالهرلِِمهالِنوحتهمِااشهرايهناِمرهِأخريِنر ِشههعةِقلهبِ ِأنِيصهنمِصهلحًاِمهمِاإلنسهانِ
مِالفهههداءِنِوياهههيرِانِالصهههلاِوالتمهههرايِياهههيرِلاهههعقِالمسهههياِليهههتمِيصهههنمِمعههههِالهههرلِصهههلحًاِ هههيخلصِمهههالِالنهههاي.

ِسيكعنِلليهعدِولألممِ.
ِ

َ  اْلَرْسُكوَنةِّ ثَِّراًَا.6" -:(6آية ) ِْ ُر َوُيْفرُِّع إِّْسَرائِّيُل، َوَيْرأُلوَن َو  " فُِّّ اْلُرْسَتْقبِّلِّ َيَتَأِصُل َيْعُقوُب. ُيْزهِّ
عِأصلِيعقهعلِو ييتههنِ تصهباِكلمهةِهسهِنبعةِجرجعشِإسراليلنِولمالِالنبعةِتمتدِلماِهعِأبعدِمالِهسا.ِ المسياِه

 ههمِهههسا8ِِ=ِ الخليقههةِخرجههاِمههالِاإلجههالِوبالخطيههةِإنفصههلاِعههالِ ِيآيههةِِنبههعةِعههالِالتجسههدِ=ِيتأصييل يعقييوب
اإلصحا  .ِواإلجالِتجسدِليتحدِباإلنسهانِمهرةِأخهر ِ يعيهدِاإلجهالِاإلنسهانِلألحزهانِاإللهيهةِنِولهسليِيقهع ِالهرلِ

"ِوبالثبههاتِ ههمِال مسههياِتدصههلناِ=ِعههدناِللصههعيةِااصههليةِأ ِنمههعنِ ههمِاإلجههالِنِواإلجههالِهههعِ ههمِيسههعشِ"إوبتههعاِ ههم 
المنيسةِتنمعِويكعنِلهاِجسويِوومايِحلعةنِوي كدِهساِبقيةِاآليهة.ِِوِحزالِاآللنِوهكساِعدناِإلمِحزالِاآللِ.

َ  اْلَرْسُكوَنةِّ ثَِّراًَا ِْ ُر َوُيْفرُِّع إِّْسَرائِّيُل َوَيْرأُلوَن َو سهةِجسهدِالمسهياِحهيالِتتدصهلِ هيِنعمهةِ ِهسهِههيِالمنيِ= ُيْزهِّ
ِوت هرِ زاللِوتنمعِ يِكلِالمسكعنةِويدخلهاِكلِاامم.

ِ
ََْتاَلُ  7" -:(7آية ) َُتَِّل َكَقْتلِّ  َِّبِّي ِّ، َوْو   "َهْل َضَرَبُ  َكَضْرَبةِّ َضا

ِحرلِإسراليلِيكعنِللتدديبِ مالِيحبهِالرلِي دبهنِوحرلِااعداءِإل نالهم.
ِ

َفةِّ فِّيُّ َييْومِّ الِشيْرَِِّيةِّ. 8" -(:9-8اآليات ) ٍر إِّْذ َطِلْقَتَها َخاَصْرَتَها. َوزَاَلَها بِّرِّيحِّ ِّ اْلَعاصِّ ِْ لِّيذلَِّك بِّهيَذا ُيَكِفيُر إِّْثيُم 9بَِّز
ْليٍس ُمَكِسي َجياََةِّ كِّ َجياََةِّ اْلَريْذَبحِّ َكحِّ ْعلِّي ِّ ُكيِل حِّ َِ ِيتِّي ِّ: فِّيُّ  ُِّ َرٍة. اَل َتُقيوُم الِسيَواَِّي َواَل َيْعُقوَب. َوهَذا ُكل  الِثَريرِّ َنيْزُع َخ

 " الِشْرَساُت.
ير َطِلْقَهياهناِإسراليلِمابهةِبهامرأةِاانيهةِحهسيهاِاوجههاِلتعهعدِعهالِاناههاِولهمِترجهم.ِ ِْ  وخاصهمها.ِ=ِأيِبعنهف بَِّز

ةِلمهاِسهع ِيحهدثِنِوهساِإشهاِية=ِوهيِيياِعنيفةِمزِرِِشْرَِِّيةِّ  بِّرِّيحِّ  =ِطردهاِمالِمكانهاِأيِمالِجيتها.َِِوزَاَلَهاو 
نَِِكِفُر إِّْثيُم َيْعُقيوبَ بل ُ  يِسبيِباجلِ قدِطردهمِ ِمالِأيحهمِو هبعاِإليِباجل.ِولمالِ ِلمِيتروِشعبهِلألجهد.ِِ

يِ الَنْزُع وكانِومرِعملِ ِ ُِّ ِوتمسيرِمساباِااووان.ِِةَخ
وحريهِمهالِسهلطانِالاهيطانِ.ِوحينمهاِِهرِالمسياِعالِإومفِ إليِأنِكَِِوتنفصلِعالِ ِنِوهكساِطردِآدمِمالِالجنة

تدصههلِاإلنسههانِإ ِوبههاِ ههمِالمسههياِعههادتِلهههِالحيههاةِ.ِوكانههاِومههايِعمههلِالمسههياِأنِقبههلِاإلنسههانِالههس ِحههريهِ
المسياِأنِيتخلمِعالِكلِإوراءاتِالاهيطانِالتهمِكهانِيغعيههِجههاِمهالِقبهلِنِوكسهرِالمهساباِالتهمِكهانِيقهدمِ يههاِ

 ِالتهمِوهبههاِلههِنِوأعطهمِكهلِههساِهللِالهس ِ هداهِنِوههساِياهبهِمثهلِيلِالمجهدِللايطانِواناتهِومعاهبهِوعطايهاِ
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.ِوالههرياِالعاصههفةِتاههيرِللتجههايلنِوالههرياِت يههلِالقههشِ"إنسههانِوجههدِجههعهرةِكثيههرةِالههثمالِ بههاشِمههاِعنههدهِمههالِالآللهه "
ِلباجل.ِالمِالتيِيسماِجهاِ ِلينقيِشعبه.ِلمالِلليهعدِتايروالعصا ةِوتتروِالثماينِهسهِهيِاا

ِ
ْجيُل، 11" -(:11-11اآليات ) . ُهَنياَك َيْرَعيى اْلعِّ َدٌة. اْلَرْسَكُن َمْهُجوٌَ َوَمْتُروٌك َكاْلَقْفرِّ يَنَة ُمَتَوح ِّ يَنَة اْلَحصِّ أَلِن اْلَردِّ

َسيا11َوُهَناَك َييْربُِّض َوُيْتلِّيُف َوْغَصياَنَها.  يَنَريا َتْييَبُس َوْغَصياُنَها َتَتَكِسيُر، َفَتيْأتُِّّ نِّ ِنيُ  َليْيَس َشيْعًبا َذا حِّ ٌء َوُتوَِّيُدَها. أَل
ابُِّلُ . َِ ُعُ  َواَل َيَتَرِوُف َعَلْي ِّ   " َفْهٍم، لِّذلَِّك اَل َيْرَحُرُ  َصانِّ

يَنةَ هساِحا ِأويشليمِحيالِيتركهاِ ِويهجرهاِ حيالِكانِ ِمعهاِكاناِ و رحةِولمهالِ ِجهاءِلههمِوصهلبعهنَِِحصِّ
ْجييلُ و .ِاْلَرْسييَكُن َمْهُجييوٌَ َوَمْتييُروٌك َكيياْلَقْفرِّ أصههبحاِأويشههليمِمتعحههدة.ِتركههعاِ ِ تههركهمِ ِِو =ِقههدُِِهَنيياَك َيْرَعييى اْلعِّ

يايرِللايطانِانهمِعبدواِالعجلِعبادةِوونية.ِوهساِطبيعيِ المكهانِالهسيِيتركههِ ِيرعهيِ يههِالاهيطان.ِوحهيالِ
ِترعيِالعجع ِ يِالمدينةِ هساِ يهِإشايةِللخرالِالتام.

مِهللِوي زههمِللمسهياِهِ كِ أوصانهاِولسليِتستعملِ يِالحريق.ِوتهرِِْجفانِحيالِلعناِ=ِ التينةَِتْيَبُس َوْغَصاُنَها و 
ِ.َِِفْهمٍ  يذَ بَلْيَس يد ِأنهمِشعبِِ

 هاهللِِمهجيوَ ومتيروكِمسيكنِتصهيرِوحيهدةِمتعحهدةِولآلنِ ملِنفسِتتروِالمسياِوتر زهِوتختهايِطريهقِالاهر
شهياطيالِأخهرِأشهرِمنههِ.ِوبههساِتصهيرِالهنفسِالتهم1ِِالمه يالِيرجهمِإليههِالاهيطانِومعههِِتركهاِوالمكانِالمكنعس

ِيرعيِ يهاِالايطانِوتمعنِمعرحةِللحريق.ِومالِيفعلِهساِيكعنِجالِ هم.ِهجرهاِ ِمكانا
ِ

ْن َمْجَرى الِنْهرِّ إِّ 12" -(:13-12اآليات ) ُُيوَن َوَيُكوُن فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن الِرِب َيْجنُِّّ مِّ َلى َوادِّي مِّْصَر، َوَوْنيُتْم ُتْلَق
ًدا َيا َبنُِّّ إِّْسَرائِّيَل.  ًدا َواحِّ ، 13َواحِّ وََ ضِّ َوش  يٍم، َفَيْأتُِّّ الِتائُِّهوَن فُِّّ َوَْ َوَيُكوُن فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِنُ  ُيْضَرُب بُِّبوق َعظِّ

ضِّ مِّْصَر، َوَيْسُجُدوَن لِّلِرب ِّ  َشلِّيَم.َواْلَرْنفِّي وَن فُِّّ َوَْ  " فُِّّ اْلَجَبلِّ اْلُرَقِدسِّ فُِّّ ُووَُ
=َِِمْجيَرى الِنْهيرِّ سبقِ يِاآلياتِالسابقةِوأنبدِجر ضِاليهعدنِولمالِكانِ يِهساِجركةِلألمهمِ مهانِ ِيجنهيِمهالِِ

ْصييرالفههراتِ ِيالبقيههة ِفسيييلقُون واحييدًا واحييداً وهههساِيعنههيِدخههع ِاامههمنِولمههالِ ِلههالِيتههروِشههعبِإسههراليلِِإَِّلييى مِّ
يييمٍ وحههيالِتههدخلِهههسهِالبقيههةِاإليمههان.ِيزههرلِ =ِهههعِالبههعقِالههسيِيههدتيِبعههدهِالههرل.ِوقبههلِمجههيءِالههرلُِِبييوق َعظِّ

 ِأيِإيمههانِعوههيمِ ههيِأشههعيِومصههرِمههمِإيمههانِبقيههةِإسههراليل12ِتحههدثِالنبههعةِالتههيِسههبقِوتنبههدِعنهههاِ ههيِيصِ
وعمههلِيههديِأشههعيِوميراوههيِِويسههجدِالجميههمِللههرلِ ههيِالجبههلِالمقههدسِيالمنيسههة ِحينئههسِيقهها ِمبههايوِشههعبيِمصههر

يهههةِاايهههامِلي منهههعاِاإسهههراليل.ِلهههسليِيهههريِالهههبعضِأنِ هههيِههههسهِاآليهههاتِنبهههعةِجرجهههعشِبعهههضِاليههههعدِإلسهههراليلِ هههيِنه
ِبالمسيا.

 .ومرحليًاِ البعقِهعِكعيرِالسيِيدِالمسبييالِمالِباجلنِوهيِاإلنجيلِالسيِيدِالعالمِكله
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن والعشرون 

ِ
ِ سكرواِ ِباقية ِ ونعها ِبالخيراتِال منية ععا ُِخد  ِبسببِأنهم ِوتنسايِاويشليم ِبسقعطِالسامرة ِاإلصحا ِنبعة هسا

ِبالخمرِو هبعاِلعبادةِااووان.
ِ

َرالِّ َبَها1" -:(1) آية َِ  ، ْكلِّيلِّ َفْخرِّ ُسَكاََى َوْفَرايَِّم، َولِّلِزْهرِّ الِذابِّلِّ ، َوْيٌل إلِّ ي َعَلى ََْوسِّ َوادِّي َسَرائِّنِّ ئِّ ِّ اِلذِّ
.  " اْلَرْضُروبِّيَن بِّاْلَخْررِّ

=ِكانِسكانِإِّْكلِّيلِّ َفْخرِّ ااسباطنِكانِجهاِو رةِمالِالخيرات.ِِكبرِوأونيأ ا رايمِ=ِإشايةِلمملمةِإسراليلَِِوْفَرايِّمَ 
ِ ِالسامرة. ِالجميلة ِ=ُِِسَكاََى َوْفَرايِّمَ إسراليلِيفتخرونِبعاصمتهم ِسكاي . =ِ هيَِِعَلى ََْوسِّ َوادِّيكانِسكانها

مرتفعةِوععحًاِعالِأنِتمعنِنعيًاِشاهدًاِلبركاتِ ِسقطاِ يِي اللها.ِوعقعبتهاِانهاِأساءتِاستعما ِخيراتِ
َرالِّ َبَهائِّ ِّ  نِأنِ ِسيدخسِماِجيالِأيديهاِ يتحع ِسمانهاِإليِه ا ِ=ِِ َِ  ، يهساِماِِ=ِلسقعطهالِّلِزْهرِّ الِذابِّلِّ

 علتهِأشعيِجهم ِسماهاِاهرِ اجل.ِوكانِالسكاي ِقديمًاِيلبسعنِإكليلِاهرِمعتقديالِأنِيالحتهِتخففِمالِأوايِ
وتحفاءِهساِالاكلِعليِالسامرةِِ.ِستعايةِمالِشكلِالسكايِ إالسكرِ مانِاإلكليلِعالمةِالخالعة.ِإ ًاِال هرِهعِ
ِسامرةِكلها.الجميلةِكلهاِوكماِسيخرلِالسكاي ِهكساِستخرلِال

ِ
ََْد وَ 2" -(:4-2اآليات ) ََِّفٍة،  ا َِ يَرٍة  َياٍ  َغزِّ ، َكَنْوٍء ُمْهلٍِّك، َكَسْيلِّ مِّ َيالِّ اْلَبَردِّ يٌد َوََوِّيٌّ لِّلِسي ِّدِّ َكاْنهِّ ْلَقاُ  إَِّلى ُهَوَذا َشدِّ

ِدٍة.  ضِّ بِّشِّ لِّ ُيَداُس إِّْكلِّيُل َفْخرِّ ُسَكاََى َوْفَرايَِّم. 3اأَلَْ ُِ َراُل َبَهائِّ ِّ اِلذِّي َعَلى ََْوسِّ َويَ 4بِّاأَلَْ َِ ُكوُن الِزْهُر الِذابُِّل، 
. َُّ فُِّّ َيدِّ ِّ ُر َفَيْبَلُعَها َوهِّ ، اِلتُِّّ َيَراَها الِناظِّ ََْبَل الِصْيفِّ  " َوادِّي الِسَرائِّنِّ َكَباُكوََةِّ الت ِّينِّ 

يٌد وَ ال َيالِّ اْلَبَردِّ وَ .ِ اهللِهعِالس ِأيسلهِلي دل=ِِللسيد.ِِِ=ِهعِمليِأشعيِالسيِجاءِكرجلِواحدَِقوِّيٌّ الَشدِّ ِاْنهِّ
حتمِقبلِِ=ِإ اِوجدِشخصِتيالِمثمرِكباكعيةِيلتهمهِ يِالطريقَباُكوََةِّ الت ِّينِّ هعِهجعمِأشعيِالسيِجالِشفقة.ِِ

أنِ=ِهمِالسامرةِوشعبهاِإ ِ قدواِجهاءهمِبعدِِالزهر الذابلِأنِيصلِلبيتهِمالِلستهنِوهساِإشايةِلطممِمليِأشعي.
 تخلمِالرلِعنهم.

ِ
َرال َوَتاَج َبَهاٍء لَِّبقِِّيةِّ َشْعبِّ ِّ، 5" -(:6-5اآليات ) َِ ب  اْلُجُنودِّ إِّْكلِّيَل  وَح اْلَقَضاءِّ 6فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َيُكوُن ََ َوَُ

. وَن اْلَحْرَب إَِّلى اْلَبابِّ يَن َيُرد  ، َوَبْأًسا لِِّلذِّ  " لِّْلَجالِّسِّ لِّْلَقَضاءِّ
رةِيكعنِ ِإكليلِجما ِليهع ا.ِويعمِسقعطِأويشليمِيكعنِ ِإكليلِجما ِلاعبهِيالبقية .ِويعمِيعمِسقعطِالسام

الصليبِيعمِسقعطِإجليسنِاليعمِالسيِحملِ يهِالرلِعايناِيكعنِهعِإكليلِلاعبه.ِويعمِسقعطِأويشليمِعليِ
مِااخيرةِيكعنِ ِإكليلِلمالِلمِيتبععاِأيديِالرومانِيكعنِ ِإكليلِجما ِعليِالسيالِآمنعاِبالمسيا.ِو يِاايا

ِ يعمِدينعنةِالخطيةِهعِيعمِيوهرِ يهِمجدِ ِالسيِدانِالارِوحفعِبقيةِشعبهِالسيالِحدِالمسياِ .ِعمعمًا
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وَح اْلَقَضاءِّ لِّْلَجالِّسِّ لِّْلَقَضاءِّ ي زعاِالارنِ دينعنةِالارِمجداِهللِجلِيكعنِ ِهعِ =ِ ِيعطيِللجالسيالِعليَُِ
يِالقزاءِيو ِعد نِوهعِالسيِأعطيِشعبهِالرو ِواعدًاِ"يو ِأجيكمِيتملمِ يكم"ِوهعِالسيِأعطيِتالميسهِكرس

بَ احَ رْ لل َبْأًساوكنيستهِسلطانِالحلِوالربب.ِجلِيكعنِأيزًاِ َبينونِِ=ِ هعِكلِشيءِلاعبهِينَْ همِشعبِِالرحا
ِالايطانِ مِ ِالمجاهديالِحد ِوااهمِهم ِأعدالهمِن ِالروحيةِوالتمِكاناِحرولِالعهدِ ِاليهعدِحد حروبهم

ِ.القديمِيم اِلهاِ
ِ

. اْبتَ 7" -(:8-7اآليات ) ُن َوالِنبُِّّ  َتَرِنَحا بِّاْلُرْسكِّرِّ . اْلَكاهِّ َلَعْتُهَرا َولكِِّن هُؤاَلءِّ َوْيًضا َضل وا بِّاْلَخْررِّ َوَتاُهوا بِّاْلُرْسكِّرِّ
، َضاِل فِّ  َن اْلُرْسكِّرِّ . اْلَخْرُر. َتاَها مِّ ْؤَيا، ََلَِّقا فُِّّ اْلَقَضاءِّ ََْيًئا َوَََذًَا. َلْيَس َمَكاٌن.8ُّ الر  يَع اْلَرَوائِّدِّ اْمَتأَلْت  رِّ َِ  َفإِِّن 

"ِ
=ِهمِاانبياءِالمسبة.ِِِالِنبُِّّ   يِالرؤياِوالقزاء.ِِعاِمِااوعاِو سدوا.ِوبسببِالخطيةِحلهسهِعالِيهع اِ الجمي

=ِكانِالمهنةِيسكرونِ يِكلَِِلْيَس َمَكانٌ همِيؤياِصحيحةِلألحداثِ فقدواِالعد .ِ=ِلمِتعدِلََِلَِّقا فُِّّ اْلَقَضاءِّ 
ِمكانِ لمِيعجدِمكانِنويفنِالِيعجدِمكانِيسترياِ يهِ ِوالِمكانِيسترياِ يهِإنسان.

ِ

ُُومِّيَن »9" -(:11-9اآليات ) ُم َتْعلِّيًرا  َولِّْلَرْف ي ِّ  لَِّرْن ُيَعل ُِّم َمْعرَِّفًة، َولَِّرْن ُيْفهِّ ، لِّْلَرْفُصولِّيَن َعنِّ الث دِّ َعنِّ الِلَبنِّ
 "«.أَلِنُ  َوْمٌر َعَلى َوْمٍر. َوْمٌر َعَلى َوْمٍر. َفْرٌض َعَلى َفْرٍض. َفْرٌض َعَلى َفْرٍض. ُهَنا ََلِّيٌل ُهَناَك ََلِّيلٌ 11

ِ ِوقالعا ِالنبيِلمبريالهم ِيقبلِالاعبِتعاليم ينَ ِهلِنحالِلَِّرْن ُيَعل ُِّم َمْعرَِّفةً لم ُُومِّ َِِمْف أَلِنُ  َوْمٌر َعَلى أيِأطفا .
...ِأيِيكريِتعاليمهِكماِاطفا ِصغاينِلقدِأكثرِمالِأوامرهنِوحجرواِمالِتعاليمهنِ همِ يِنورِأنفسهمَِوْمرٍ 

علماءِ يِالديالِالِيحتاجعنِايِتعليم.ِويبدوِأنِه الءِالسكاي ِأخسواِكالمِالنبيِوحعلعهِاونيةِعليِسبيلِ
=ِأيِماِيقعلهُِِهَنا ََلِّيٌل ُهَناَك ََلِّيلٌ عتبرواِماِيقعلهِالنبيِتا هِِإيِالنبيِهناِأونيتهمِوكالمهمِجلِهمِالم ا ِ مِر

ِشعياءِِأشياءِبسيطهِالِيصاِأنِيعلمناِإياها.إ
ِ

يَن ََ 12إِِّنُ  بَِّشَفٍة َلْكَناَء َوبِّلَِّساٍن آَخَر ُيَكل ُِّم هَذا الِشْعَب، 11" -(:13-11اآليات ) َُّ الِراَحُة. »اَل َلُهْم: اِلذِّ هذِّ ِّ هِّ
ُكونُ  يُحوا الِرازَِّح، َوهَذا ُهَو الس  َِّ : َوْمًرا َعَلى َوْمٍر. َوْمًرا 13َولكِّْن َلْم َيَشاُءوا َوْن َيْسَرُعوا. «. َو ََْوُل الِرب ِّ َفَكاَن َلُهْم 

ُُوا إَِّلى اْلَوََاءِّ َعَلى َوْمٍر. َفْرًضا َعَلى َفْرٍض. َفْرًضا َعَلى َفْرٍض. ُهَنا ََلِّي اًل ُهَناَك ََلِّياًل، لَِّكُّْ َيْذَهُبوا َوَيْسُق
ُروا َوُيَصاُدوا َفُيْؤَخُذوا.  " َوَيْنَكسِّ

=ِهناِإنسايِلهمِ"ماِلمِتقبلعهِمالِالنبيِبانسايهِاللطيفِسيعلمهِلممِمليِأشعيِجلغةِالعنفِوالحرلِبَِّشَفٍة َلْكَناَء 
ِ ِ ِيِ.َخرَ اآللَِّساٍن الِّ َلْكَناَء وَ الَشَفٍة والوالسبين ِوآية ِااجنبي. ِمليِأشعي ِعال ِأن12ِنبعة ِالنبيِإشعياء ِحاو   

و يِهساِياحةِهللِولهمِوللمتدلمِِالِرازِّحَ  يعلمهمِالراحةِالحقيقيةِوأنهاِليساِ يِالخمرِجلِأنِيريحعاِالمتدلميالِ=
ََْوُل لاكليةِدونِأعما ِمحبة.ِهتمِالمهنةِوويرهمِ يِالممايساتِالخايجيةِاِتالراا نِلمنهمِلمِيسمععانِِو َفَكاَن َلُهْم 

: َوْمًرا َعَلى َوْمرٍ  لَِّكُّْ َيْذَهُبوا   =ِ=ِأيِماِلمِتقبلعهِمالِالنبيِوحعلتمعهِلسخريةِسع ِتنفسونهِبالعنفِ...الِرب ِّ
ُروا َوُيَصاُدوا َفُيْؤَخُذوا. ُُوا إَِّلى اْلَوََاءِّ َوَيْنَكسِّ   َوَيْسُق
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َشلِّيَم.لِّذلِّ 14" -:(15-14)اتآي ، ُواَلَة هَذا الِشْعبِّ اِلذِّي فُِّّ ُووَُ اَل اْلُهْزءِّ َِ أَلِنُكْم 51 َك اْسَرُعوا َكاَلَم الِرب ِّ َيا َِّ
ْلُتْم:  ًَا َمَع اْلَهاوَِّيةِّ. الِسْوُط اْلَجاَُِّف إَِّذا َعَبَر اَل َيْأتِّي»َُ يَثا ، َوَصَنْعَنا مِّ َعْلَنا َنا، ََْد َعَقْدَنا َعْهًدا َمَع اْلَرْوتِّ َِ ِنَنا  أَل

َب َمْلَجَأَنا، َوبِّاْلغِّش ِّ اْسَتَتْرَنا  "«.اْلَكذِّ
ِالمالمِبالحر ِولمالِهساِلسانِ ِهمِلمِيقعلعاِهسا ِالمالمِ همِقدِقالعهِكتحدِللنبي.ِووالبًا إ اِكانعاِقدِقالعاِهسا

ِ .ِوعقدهمِمحالفاتِممِمصرِحدِْوتِّ َعَقْد َعْهًد َمَع اْلرَ   ِهيحالهمِأوِأ عالهم.ِ مخالفتهمِالمتمريةِلعصايا
يَثاًق َمَع اْلَهاوَِّيةِّ أشعيِهيِ =ِأشعي.ِ همِتصعيواِأنِتحالفاتهمِوواهمِيتحالفهمِممِِالِسْوُط اْلَجاَِّفُ و َصَنْع مِّ

ِأشعيِمرةِوممِمصرِمرة ِسيحميهمِمالِو وِمليِأشعي.
ِقد ِبدننا ِأيزا ِاآلياتِتفهم ِيدتِعقدنا عهدا مع الروتِولمالِهسه ِ الِنسهبأنِال والسوط ِللهاويةنِمِعلينا

َف ِالتمِتهاجمنا  الجا ِتحالفاتِمم إذا عبر ال يأتينا ياامة نِ نحالِنعقدِتحالفاتِونغشِ يهاِِويرها  ي نحالِعقدنا
ِونستعملِالمكرِلحمايةِأنفسناِبالمكرِ.ِ همِواوقيالِ مِمكرهمِو كالهمِ الِداعمِأنِيلجدواِهللِ.

ِ
: لِّذلَِّك هَكذَ 16" -:(16) آية ْهَيْوَن َحَجًرا، َحَجَر اْمتَِّحاٍن، َحَجَر زَاوَِّيٍة »ا َيُقوُل الِسي ُِّد الِرب  ُس فُِّّ صِّ هَأَنَذا ُوَؤس ِّ

 " َكرِّيًرا، َوَساًسا ُمَؤِسًسا: َمْن آَمَن اَل َيْهُرُب.
معتعاِيعماِمثلِلينجعاِمالِالمعتِولمالِلعِنجعاِمالِالمعتِمرةِلمنهمِسيِهمِوحععاِأساسًاِكا بًاِمالِالمعاهدات

ولمالِ ِهناِيريهمِااساسِالحقيقيِيالمسيا ِوأنهِالملجدِالحقيقي.ِهناِنريِالحاجةِإليِمخلصِِكلِالبارِن
ِ.لينقسناِويحميناِمالِالمعتِااجد ِحقيقي

ِت=ِحايبهِالايطانِِوَِحَجَر اْمتَِّحانٍ  لملِإنسانِنِ مالِِإمتحانِحجرِنِوهعِأنِننتصرمتحنهِوبنصرتهِأعطانا
ِ.بِ ِحقيقةِسيقبلِالمسياِوي مالِبهِويحيايطل

مالِآمالِبالمسياِحجرِال اويةِِ= َمْن آَمَن اَل َيْهُربُ   .10ن2ِِ:15ِ=ِجممِاالونيالِ يِواحدِيا َِحَجَر زَاوَِّيٍة 
ِمتلهفانِنتيجةِإوايةنِأوِليستمتمِبا .ِوقدِِال يهرب =ِأصلِكلمةِيهرلِ=ِيسرشِأوِهعِ مِعجلةِمالِأمره

 .ِومماِسبقِنفهم16ِِ:11ِبعينيةِ"كلِمالِي مالِبهِالِيخ  "ِوهكساِإستعملهاِجعلسِالرسع ِييوترجمتهاِالس
المعنمِالمقصعد.ِ مالِي مالِبالمسياِالِيهرلِمالِحيقةنِ المسياِلالِيخ يه.ِومالِالِيند مِوياءِملساتِالعالمِ

ِوم ِمئةِحعف. ِمالِأجله ِالمسياِالس ِيععضِمالِيتروِشيئا ِلالِيخ يه ِالمسيان الِي مالِبالمسياِلالِطالبا
يخ يهِالمسياِأوِيتخلمِعنهِ مِأ ِحرلِشيطانيةِسعاءِإحطهادِأوِإوراءاتِعالمية.ِوحينماِيقا ِهساِالمالمِ
بعدِنبعاتِعالِهجعمِأشعيِيكعنِالمعنمِكماِيفهمهِاليهعدِأنِمالِي مالِباهللِالِيهرلِخع اِمالِأشعيِبسببِماِ

ر ِتطبيقاِلهساِأنِإيمياءِالنبمِتنبدِحدِأويشليمِوالملينِولمِيهرلنِقيلِهناِ مِهسهِالنبعاتنِ  ِلالِيخ يه.ِون
وكانِأنِتدخلِ ِلحمايتهِولمِيخ ه.ِجينماِأنِنبياِآخرِبعدِأنِتنبدِحدِالمليِخا ِوهرلِإلمِمصر.ِوسممِ

ِ .20ِيهعياقيمِمليِيهع اِ ديسلِأناساِإلمِمصرِوأتعاِجهساِالنبمِإلمِيهعياقيمِ زربهِبالسيفِيإي
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 ِلالِيخ يهِ .ِجلِ 8ِن1ِِن1ِِمالِأيزاِمالِيتروِخطاياهِوملساتهِيالخمرِالتمِأدمنعها...ِوياجمِآياتِول
ِجلِأنِمالِ ِعلمِالمسيا. ِوأنها ِبفر ِحقيقم.ِولمالِجعلسِالرسع ِأديوِمعنمِالنبعة قاديِأنِيععحهِأحعا ا

ِاليهعدِمالِ همِأنِحجرِال اويةِهعِنبعةِعالِالمسياِالمنتور.
ِ

َتاََةَ 17" -:(71) آية ، َوَيْجُرُف اْلَراُء الس ِّ بِّ َُُف اْلَبَرُد َمْلَجَأ اْلَكذِّ َُْراًَا، َفَيْخ ًُا َواْلَعْدَل مِّ َعُل اْلَحِق َخْي ِْ  " .َوَو
َُْراَوال َخْي ً بالبعدِأنِصايِالمسياِحجرِال اويةِللبناءِيقعمِالرو ِالقدسِباكما ِالبناء.ِ اللسيالِجهماِيصباِِرِّ

الساللِين  ِعليِشكلِمياهِيإشايةِلعملِالرو ِالقدسِِاْلَبَردُ يمًا.ِوهعِأيزاِسيبيالِويبيدِيو ِالمسل.ِالبناءِمستق
َتاََ فتَ  تطفعاآلتيِمالِ عق ِوهسهِالمياهِ يالغشِالسيِكانعاِيختفعنِ يه ِوقدِيكعنِالبردِوالمياهِإشايةِِةْجُرُف الس ِّ

ِللتجايلِالتيِيسماِجهاِ ِللتنقية.
ِ

َُُكْم َمَع اْلَهاوَِّيةِّ. الِسْوُط اْلَجاَُِّف إَِّذا َعَبَر 18" -(:19-18اآليات ) يَثا ، َواَل َيْثُبُت مِّ َوُيْرَحى َعْهُدُكْم َمَع اْلَرْوتِّ
 . ، َويَ 19َتُكوُنوَن َلُ  لِّلِدْوسِّ ِنُ  ُكِل َصَباٍح َيْعُبُر، فُِّّ الِنَهاَِّ َوفُِّّ الِلْيلِّ ُكوُن َفْهُم اْلَخَبرِّ َفَق ِّ ُكِلَرا َعَبَر َيْأُخُذُكْم، َفإِّ

ا ًِ  "«.اْنزَِّعا
=ِتفهمِأنِمالِي مالِبالمسياِينجعِمالِالمعتِ=ِ"مالِآمالِجمِولعِماتِ سيحيا".ِ َوُيْرَحى َعْهُدُكْم َمَع اْلَرْوتِّ 

وتفهمِأنِمالِآمالِبالمسياِالِيععدِيعقدِتحالفاتِممِالبارِانهمِسيمعتعنِنِ ميفِيحمينمِمالِيمعتِ.ِوبنفسِ
مِالِأععدِأعتمدِعلمِ كالمِ.ِوحينئسِإ اِجاءِالسعطِالجاي ِندوسِعليهِ ماِعدناِنخا ِمالِالمعتِجلِالمفهِع

ِهعِاإلمتحانِيآيةِ  ِ.ِانِمالِالِي مالِبالمسياِلالِيزمِكلِإتمالهِعليهِجل10ِيمتل ِالقلبِسالماِ.ِوهسا
ِلةِتمعنِالمصالبِكالسعطِالجاي سيولِيعتمدِعلمِالبارِنِوالبارِالِقديةِلهمِعلمِحمايةِأحدِو مِهسهِالحا

ا ًِ =ِ بدونِسالمِ ِالس ِيعطيهِ ِللم منيالِنِيكعنِأ ِخبرِهعِمصديِقلقِ َوَيُكوُن َفْهُم اْلَخَبرِّ َفَق ِّ اْنزَِّعا
ِوتن عاجِ.

إسراليلِِعبرتِجيعرِأشعيِ يِأيضَِتُكوُنوَن َلُ  لِّلِدْوسِّ و .ِالِسْوُط اْلَجاَِّفُ كالمصالبِالقادمةِمالِأشعيِتمعنِ
ولمالِهسهِالمصالبِِ=ِأيِتمعنِالمصالبِمتعالية.ُكِل َصَباٍح مراتِعليِااقلنِوكلِمرةِ يهاِخرالِلهم.8ِِ

يِايةُِِيْرَحى َعْهُدُكْم َمَع اْلَرْوتِّ ديباتِيحيعنِ=ِدلتدديبهمِعليِخطاياهمِالتيِكاناِستقعدهمِللمعتِ.ِونتيجةِالت
18ِ. ِ
ِ

.أَلِن اْلفَِّرا21" -:(21) آية َُاَء َضاَق َعنِّ االْلتَِّحافِّ ، َواْلغِّ دِّ َََصَر َعنِّ الِتَرد  ََْد   " َش 
ستعدادِالخاط ِي رارِقصير ِأيِإعتمادهمِعليِالنبعاتِالما بةِومعاهداتهمِتوهرِاآليةِحيقهمِالناتجِمالِاإل

ِوااحال ِالتيِيحتمعنِجها.
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يَم َيُقو 21" -:(21) آية َبلِّ َفَراصِّ َِ ْبُعوَن َيْسَخُ  لَِّيْفَعَل َفْعَلُ ، َفْعَلُ  أَلِنُ  َكَرا فُِّّ  ِِّ ْنَد  ، َوَكَرا فُِّّ اْلَوَطاءِّ عِّ ُم الِرب 
 " اْلَغرِّيَب، َولَِّيْعَرَل َعَرَلُ ، َعَرَلُ  اْلَغرِّيَب.

أي1ِ+25ِِن5ِِ:26ِصم2ِعندِجبععننِيِِالِ يِجبلِ راصيمِوالعطاءينييسبقِ ِوساندِاليهعدِحدِالفلسط
نِ ِسيعملِهساِالعملِحدِاليهعدِوسيساندِااممِالعونيةِوهساِهعِالفعلِالغريبِ مماِشابهِ ِواآل11:14ن10

ِاليهعدِالعونييالِ يِأعمالهمِسيااجهعنهمِ يِحرباتهمِ اهللِالرحيمِهعِأيزًاِعاد .
ِ

ُُُكْم، أَلن ُِّّ سَ 22" -:(22) آية ُب يَن لَِّئاِل ُتَشِدَد َُ ب ِّ َفاآلَن اَل َتُكوُنوا ُمَتَهك ِّرِّ ََِّبلِّ الِسي ِّدِّ ََ ْن  َُّ بِّ ِّ مِّ ْعُت َفَناًء َُضِّ رِّ
. ضِّ  " اْلُجُنودِّ َعَلى ُكل ِّ اأَلَْ

ِ مِقلقِوتن عاجِكانِاليهعدِمربعطيال ِ عاشعا ِخطاياكمِ تتحع ِيببِبالتهديداتِالمستمرة .ِوالمقصعدِالِت يدوا
ِ.حقيقيةِالج يةِإليِيببِحرل

 
ََْولُِّّ: ُاْصُغوا َواْسرَ 23" -(:29-23اآليات ) َهْل َيْحُرُث اْلَحاَُِّث ُكِل َيْوٍم لَِّيْزَََع، 24ُعوا َصْوتُِّّ. اْنُصُتوا َواْسَرُعوا 

ُدَها   َضُ  َوُيَره ِّ ََُة فُِّّ َوْتاَلٍم، 25َوَيُشق  َوَْ ْن يَز َوُيَذَ ِّي اْلَكر وَن، َوَيَضُع اْلحِّ ونِّ َهَها َيْبُذَُ الش  ِْ َوَلْيَس َوِنُ  إَِّذا َسِوى َو
َها  وَ  ُِّ فُِّّ ُحُدودِّ َُانِّ يَر فُِّّ َمَكاٍن ُمَعِيٍن، َواْلَق ُدُ . بِّاْلَحق ِّ ُيَعل ُِّرُ  إِّلُهُ . 26الِشعِّ ُس 27َفُيْرشِّ يَز اَل ُيْدََ ونِّ إِِّن الش 

يُز، ونِّ يبِّ ُيْخَبُ  الش  ، َبْل بِّاْلَقضِّ ، َواَل ُتَداَُ َبَكَرُة اْلَعَجَلةِّ َعَلى اْلَكر ونِّ ُيَدق  اْلَقْرُح أَلِنُ  28َواْلَكر وُن بِّاْلَعَصا.  بِّالِنْوََجِّ
، َفَيُسوُق َبَكَرَة َعَجَلتِّ ِّ َوَخْيَلُ . اَل َيْسَحُقُ .  ُسُ  إَِّلى اأَلَبدِّ يُب 29اَل َيْدَُ . َعجِّ ب ِّ اْلُجُنودِّ ََِّبلِّ ََ ْن  هَذا َوْيًضا َخَرَج مِّ

يُم اْلَفْهمِّ.  " الِرْويِّ َعظِّ
يزَ  ونِّ حبةِالبركةِوهعِالِيديسِجلِيخببِبالعصا.ِهسهِتابهِأمثا ِالسيدِالمسيانِوهيِعالِِسميتيهِس=ِجِالش 

 ال ِيعر ِكيفِيعملِأيحهِبصبرِوقعاعدنِيحرثِويرويِكلِيعمِولهِيجاءِ يِالثماينِوهعِيعر ِأيِأيضِ
يبِّ  ي يشِ يهاِكلِنعشِمالِالحبعلِويرسلِخدامهِليرويِأيحه.ِوهناو هعِمصممِيأيِتجايل ِلملِنعش.ِِوََِضِّ

َِبَكَرَة َعَجَلتِّ ِّ لميِنتحريِمالِالعالمِوتفصلِجينناِوبيالِالعصا ة.ِإ اِأديِالقزيبِعملهِالِيلجدِلماِهعِأقسيِأيِ
ِالهد ِمالِالتدديبِهعِكالحايثِالسيِيحرثنِ  ِ ِإ ًا التيِتستخدمِ يِطحالِالدقيقِالسيِلمِينوفِقاه..

 ِالسيِيعملهِبحكمةنِهعِاايشِيطلبِالثمايِوالِيريدِِيحرثِبحكمةِويمي ِجيالِمتطلباتِكلِصنف.ِوكلِعمل
 .سحقِالمحصع 
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع والعشرون 

ِ
 ِونريِأنِ ِيستخدمِأشعيِومِباجلِومِالرومهانِليزهايق24ِِ–15ِ نِي14ِ-1هناِنريِالعيليالِالثانيِوالثالثِي

 .ِوههساِيعملهه5ِ ِوهمِيعاقهبِأشهعيِ تصهيرِوبهايِيآيهة4ِتتزمِأويشليمِوتتملمِمهالِاايضِيآيهةِأويشليمِلي دجهاِ 
ِممِكلِنفسِي دجهاِويريدهاِأنِتصباِأويشليمًاِله.

ِ
َِّ اأَلْعَيا1" -:(1) آية يُدوا َسَنًة َعَلى َسَنٍة. لَِّتُد ََْرَيٍة َنَزَل َعَلْيَها َداُوُد. زِّ يئِّيَل  َِّ يئِّيَل، أَل َِّ  " ُد.َوْيٌل أَل

يئِّيلَ  َِّ َنيَزَل َعَلْيَهيا يةِعالِأويشليم.ِا=ِتعنيِمعقدِ .ِوهساِإشايةِللمسباِالسيِيقدمِعليهِالمحرقات.ِومسباِ ِكنَو
ييُدوا َسيَنًة َعَليى َسيَنةٍ =ِوأخسهاِلنفسهِمالِاليبعسييال.ِ  ِسين  ِعليهاِويدخهسهاِلنفسههِجنه شِخطاياهها.َِِداُودُ  =ِِزِّ

هتمهههعاِِتهتمهههامِبحالهههةِقلهههبهمِِوهتمهههعاِباهههكلياتِالعبهههادةِكتقهههديمِ بهههالاِيعلهههيِأييئيهههل ِدونِاإلتهكهههمِعلهههيهمِإ ِإنههههمِِا
ِبالطقعسِالخايجيةِكلِسنةِ يِأعيادهمِولمالِجالِومر.

ِ
يئِّيَل.2" -:(2) آية َِّ يئِّيَل َفَيُكوُن َنْوٌح َوَحَزٌن، َوَتُكوُن لُِّّ َكَأ َِّ  " َوَوَنا ُوَضايُِّق َو

يئِّييييلَ شههليمِ تصهههبا.ِبسههببِمسههلمهمِسيزهههايقِ ِأوِي َِّ =ِأيِكمعقههدِ ِأيِتتقهههدِ يهههاِنيهههرانِالمصههالبِوتمهههعنَِِكَأ
ِنهايتهاِيماد.ِومِبعدِ ليِتصيرِمعقدِيحرقِأعدالها.

ِ
َِّيُم َعَلْييكِّ َمَتياََِّس. 3" -(:4-3اآليات ) ْصٍن، َوُو يُ  بِّكِّ َكالِدائَِّرةِّ، َوُوَضايُِّق َعَلْيكِّ بِّحِّ يَن َوَتَتكَ 4َوُوحِّ يعِّ يَن َفَتِتضِّ ييَن مِّ ِلرِّ

َن الت رَ  ََْوُلكِّ مِّ ، َوُيَشْقَشُق  ضِّ َن اأَلَْ ، َوَيُكوُن َصْوُتكِّ َكَخَيال مِّ َن الت َرابِّ ََْوُلكِّ مِّ ، َوَيْنَخفُِّض  ضِّ .اأَلَْ  " ابِّ
   =ِيكهعنِصهعتهمِكمهالِيكلمهعنِالمهعتمِ هيِهمهس.َِِوُيَشْقَشقُ  ِيزايقهاِحتمِتتعاحمِويكعنِصعتهاِمنخفزا.ِ

يُ  و  للمزايقةِبسهببِخطايهاهمِنِأمهاِجهعلسِالرسهع ِالهس ِأحهبِِ ِيحيبِجهم =ِهناِنرِ  َوُوَضايِّقُ  بِّكِّ َكالِدائَِّرةِّ ُوحِّ
ِ ِ.ِولمالِحتمِالزيقِلي دجهمِ يععدواِلمحبته.5ِِ:14كع2المسياِ يقع ِ"انِمحبةِالمسياِتحصرنا"ِي

 
ْرُهوَُ َوْعَدائِّكِّ َكاْلُغَبا5" -(:6-5اآليات ) ُِ يُر  ْرُهوَُ اْلُعَتاةِّ َكاْلُعَصاَفةِّ اْلَرياَِةِّ. َوَيُكيوُن ذلِّيَك فِّيُّ َوَيصِّ ُِ ، َو َِّيقِّ َِّ الِد

يبِّ َناٍَ آكَِّلةٍ 6َلْحَظٍة َبْغَتًة،  ٍف َوَلهِّ يٍم، بَِّزْوَبَعٍة َوَعاصِّ ب ِّ اْلُجُنودِّ ُتْفَتَقُد بَِّرْعٍد َوَزْلَزَلٍة َوَصْوٍت َعظِّ ََِّبلِّ ََ ْن   " .مِّ
ُِتْفَتَقدُ و ِ. مِتدديبِشعبهِبعدِأنِأنهعاِعملهمِكغبايخالصِاليهعدِمالِأعدالهمِ ياتتهمِ ِمالِهناِيبتدئِالععدِب

ولمهالِانتقهامِ ِالحقيقهي185666ِِِه=ِههساِمهاِحهدثِ عهاًلِيهعمِالهِفِّيُّ َلْحَظيٍة َبْغَتيةً =ِأيِأشعيِوبدسلعلِعنيف.ِ
ييمٍ و  َزْلَزَلةٍ  كانياتِالصليب.كانِمالِإجليسِعدوناِالحقيقيِوقعلهِبغتةِإشايةِللغلبةِالسريعةِوإلم ..ِالهخِ.َصيْوٍت َعظِّ

ِيعمِالصليبِصاحبتهِظعاهرِطبيعيةِعجيبةِوهساِماِسيحدثِ يِاليعمِااخير.
ِ
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يئِّييَل، ُكيل  اْلُرَتَجن ِّيدِّ 7" -(:8-7اآليات ) َِّ يَن َعَليى َو ْرُهوَُ ُكل ِّ اأُلَممِّ اْلُرَتَجن ِّيدِّ ُِ يَن َعَلْيَهيا َوَيُكوُن َكُحْلٍم، َكُرْؤَيا الِلْيلِّ 
يَن ُيَضايُِّقوَنَها.  َها َواِلذِّ َِّاَلعِّ ََِّغيٌة. َوَكَريا َيْحُليُم 8َوَعَلى  َوَيُكوُن َكَرا َيْحُلُم اْلَجائُِّع َوِنُ  َيْأُكُل، ُثِم َيْسَتْيقُِّظ َوإَِّذا َنْفُسيُ  َفا

َُْشاُن َوِنُ  َيْشَرُب، ُثِم َيْسَتْيقُِّظ َوإَِّذا ُهَو ََازٌِّح َونَ  يَن َعَليى اْلَع ْرُهيوَُ ُكيل ِّ اأُلَميمِّ اْلُرَتَجن ِّيدِّ ُِ َيٌة. هَكَذا َيُكوُن  ْفُسُ  ُمْشَتهِّ
ْهَيْوَن. َبلِّ صِّ َِ " 

 ِيحممِكنيستهِِكحلم.هساِتصعيرِلخيبةِأما ِااعداءِ همِمنعاِأنفسهمِبالحصع ِعليِأويشليمِولمالِكانِ ليِ
ِ مالِيقديِعليهاِ.

ِ
. َتَواَنْوا وَ 9" -(:12-9اآليات ) َن اْلُرْسكِّرِّ . َتَرِنُحوا َوَلْيَس مِّ َن اْلَخْررِّ ََْد َسكُِّروا َوَلْيَس مِّ اْبَهُتوا. َتَلِذُذوا َواْعَرْوا. 

11 ُِ ُروَن َغ َؤَساُؤُكُم الِناظِّ وَح ُسَباٍت َوَوْغَرَض ُعُيوَنُكُم. اأَلْنبَِّياُء َوَُ ََْد َسَكَب َعَلْيُكْم َُ ْت َوَصاََ 11اُهْم. أَلِن الِرِب 
ََائِّلِّيَن:  ي َيْدَفُعوَنُ  لَِّعاَِّفِّ اْلكَِّتاَبةِّ  ْفرِّ اْلَرْخُتومِّ اِلذِّ ْثَل َكاَلمِّ الس ِّ ْؤَيا اْلُكل ِّ مِّ َرْو هَذا»َلُكْم َُ َْ يُع »َفَيُقوُل: «. ا ُِّ اَل َوْسَت

َرْو هَذا»َلُ :  َوْو ُيْدَفُع اْلكَِّتاُب لَِّرْن اَل َيْعرُِّف اْلكَِّتاَبَة َوُيَقالُ 12«. أَلِنُ  َمْخُتومٌ  َْ  "«.اَل َوْعرُِّف اْلكَِّتاَبةَ » َفَيُقوُل: «. ا
 ِتصعيرِلحالةِالزال ِالتيِوقمِ يهاِالاعبِ همِالِيفهمعنِماِهيِإيادةِ ِ يِالخالصِولسلي10ِ-2ِمالِي

 -عيعلِالاعبِ: ِوهناِنِرِولسليِ اهللِي دجهمِ.ِِ.جدأواِمالِوياءِظهرِالنبيِ يِعملِتحالفِممِمصر
ِِ=ِهمِكانعاِكمالِ يِسبات.ِوالنبيِيتهكمِعليهمِ همِلمِينتبهعاِلمالمهِ هعَِِتَواَنْوا 1ِ
ِختايواِالزال .لمنهمِهمِإأنسيهمِِوقدِِِِ
 أنِيفهمعا.ِدوِنِيحصايِأشعيِمثالِوالزيقاتِالتمِهمِ يها ِ :ِمالِعملِ اْبَهُتوا  2
 سيدتيِعليهمِمالِمصالب.ِ=ِهمِوايقعنِ يِلستهمِويرِمنتبهيالِلملِماَِتَلِذُذوا 3ِ
 =ِهمِأومزعاِعيعنهمِبايادتهمنِ  ِتركهمِليعملعاِماِيريدون.اْعَرْوا  4
وَح ُسَباٍت  5ِ =ِحهيالِينه شِ ِيوحههِأوِحهيالِيغزهبِينطفه ِيو ِ ِوالِيعهعدِاإلنسهانِيسهتممِلصهعتهِ يكهعنَُِ

ِكمالِهعِ يِسبات.
ِ ِعيعنهم.ِعممِجر زهمِسماشِصعتِ ِ لسليِأومضِختايواِطريقِالإ=ِهمَِِوَوْغَرَض ُعُيوَنُكمُ  0ِ
ُِاُهمْ  1ِ ِِ=ِحتمِمايريهمِماِعادواِيرونِ قدِوطيِيؤوسهمِ الِيبصرونِوالَِِغ
  .3ِِ:14كع2ِِيِيسمععن.ِوكانِهساِحا ِالمتبةِوالفريسييالِأيامِالمسيانِكانعاِكمالِعليِعيعنهمِجرقمِِِ
ِِمفهعمانِكالمِاانبياءِالحقيقييالِكاشعياءنِصايِِ ِوالمتالِلهمِوكالمِاانبياءِماِعاد8
ْفرِّ اْلَرْخُتومِّكلهمِِِ ِِ=ِهناِيتعجبِالنبيِكيفِأنِاليهعدِلهمِالنامعسِوالهيكلَِِكاَلمِّ الس ِّ
ِِجينماِهمِعليِهساِالحا نِسكاي ِباحثيالِعالِملساتِالعالمنِوصايواِِنِواانبياءِمثلهِِ
ِونِإيادته.ِ صايواِيتعثرونِ يِأيِشيءِ يِويرِ اهميالِإيادةِ ِجلِهمِيتحدِِ
َسيكُِّروا  سهكبِ ِعلهيهمِنعمهًاِعميقهاً.ِِنِطريقهمِإ ِ قدواِالرؤيةِوآورواِأنِينامعاِوالِيبحثعاِويسمععاِشريعةِ ِِِ

َن اْلَخْررِّ  ِيقا نِوهسهِكاناِحالتهم.ِ=ِهسهِحالةِمالِالِيدييِبماِحعلهِوبماَِِوَلْيَس مِّ
ِ
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ْلُبيُ  َفَأْبَعيَدُ  َعن ِّيُّ، »َقاَل الِسي ُِّد: فَ 13" -:(13) آية ي ِّ َوَوْكَرَمنِّيُّ بَِّشيَفَتْي ِّ، َوَوِميا ََ َتيَرَب إَِّليُِّ بَِّفرِّ َْ ََدِّ ا أَلِن هَذا الِشْعَب 
ِيَة الِناسِّ ُمَعِلَرًة. ن ُِّّ َوصِّ ْت َمَخاَفُتُهْم مِّ  " َوَصاََ

 ليسِتعليمِ ِوهساِماِنبهِلههساِتعبيرِعالِييالهم.ِوأصباِتعليمِاآلباءِهعِالسالدِِو
ِ .2-15ِِ:3السيدِالمسياِيماِ

 
ْكَرُة ُحَكَرائِّ ِّ، َوَيْخَتفُِّّ َفْهُم 14" -:(14) آية يًبا، َفَتبِّيُد حِّ لِّذلَِّك هَأَنَذا َوُعوُد َوْصَنُع بِّهَذا الِشْعبِّ َعَجًبا َوَعجِّ

 "«.ُفَهَرائِّ ِّ 
يتهروِ ِشهعبهِ ههمِتركهعهِوحهيالِتركهعهِتهركهمِ زهاعاِحكمهتهمِللتدكيهدِوالتعجهبنِوالعجهبِأنَِِعَجًبياتمرايِكلمةِ

لسليِسيقبلعنِحدِالمسياِ يِأواخرِاايامِ.ِو يِأيامِالمسياِتركعاِالمسياِليسمععاِكهالمِالفريسهيييالنِو هيِأيهامِ
ةِيمياءِتركعهمِليسمععاِاانبيهاءِالمسبهة.ِوقهدِيكهعنِالعمهلِالعجيهبِههعِمجهيءِالمسهياِالهسيِيبطهلِحكمهتإشعياءِِو
ِاآلخريال.

ِ
ييُر َوْعَرياُلُهْم فِّيُّ الظ ْلَريةِّ، َوَيُقوُليونَ 15" -(:16-15اآليات ) ، َفَتصِّ يَن َيَتَعِرُقوَن لَِّيْكُتُروا ََْوَيُهْم َعنِّ اليِرب ِّ : َوْيٌل لِِّلذِّ

ُرَنا َوَمْن َيْعرُِّفَنا » ينِّ 16«. َمْن ُيْبصِّ ِّ ُ يفُِّكْم! َهْل ُيْحَسُب اْلَجابُِّل َكال َليْم »، َحِتى َيُقوُل اْلَرْصُنوُع َعْن َصانِّعِّ ِّ: َيا َلَتْحرِّ
ابِّلَِّها: «. َيْصَنْعنُِّّ َِ  " «َلْم َيْفَهمْ »َوْو َتُقوُل اْلُجْبَلُة َعْن 

عتبهرواِأواًلِأنِ ِلهالِيعلهمِِإاايجاِأنِيكعنِالرأيِالسيِأيادواِأنِيكتمعهِهعِالتحالفِممِمصرِ ياِلغباوتهمِ همِ
همِبحكمتهمِالسياسيةِ يِالتحالفِيفهمعنِأكثرِمالِ .ِو يِهسهِاآلياتِنريِالسببِ يِكلِووانيًاِأنِنِم امرتهم

ِخطاياهمِوعنادهمِوهعِشععيهمِبدنِ ِالِيري.
ِ

ا َيَتَحِوُل ُلْبَناُن ُبْسَتاًنا، َواْلُبْسَتاُن ُيْحَسُب َوْعًرا 17" -:(17) آية دًّ ِِّ يَرٍة   َوَلْيَس فُِّّ ُمِدٍة َيسِّ
=ِأيِيكهعنِ يههِومهايِوبعهدِالمسهياِصهايِاامهمِيالهععر َِِيَتَحيِوُل ُبْسيَتاًنا=ِالععرِوالغاباتِالتيِجالِومهر.ُِِلْبَنانُ 

ِ.نِانِ ِتخلمِعنهمِِجالِومرُِيْحَسُب َوْعًرا ياليهعدِالسيالِكانِلهمِوماي  َواْلُبْسَتانُ م منيالِلهمِوماينِ
ِ

، َوَيْسَرُع فُِّّ ذلَِّك اْلَيْوم18ِّ" -:(18) آية َن اْلَقَتامِّ َوالظ ْلَرةِّ ُعُيوُن اْلُعْرُِّّ ، َوَتْنُظُر مِّ ْفرِّ َواَل الس ِّ َْ م  َو  "الص 
ينسكبِالرو ِالقدسِعليِااممِ يسمععنِويهروننِوالسهممِالروحهيِوالبصهيرةِالروحيهةِالداخليهةِههيِمهالِعنهدِ .ِ

ْفرِّ  َواَل الس ِّ َْ ِ=ِكالمِ ِالسيِ يِالمتالِالمقدس.َِو
 

، َوَيْهتُِّف َمَساكِّيُن الِناسِّ بُِّقد وسِّ إِّْسَرائِّيَل.19" -:(19) آية  َوَيْزَداُد اْلَبائُِّسوَن َفَرًحا بِّالِرب ِّ
ِادادِالفر .إمالِومايِعملِ ِالفر ِالداخلينِوكلماِاادادتِالمعر ةِالروحيةِ

ِ
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ََْد َباَد، َوَفنَُِّّ اْلُرْسَتْهزِّئُ 21" -(:21-21اآليات ) ْثيمِّ أَلِن اْلَعاتَُِّّ  ََُع ُكل  الِسياهِّرِّيَن َعَليى اإلِّ َعُليوا 21، َواْنَق َِ يَن  اِليذِّ
. ُْلِّ وا اْلَباَِ بِّاْلُب ، َوَصد  فِّ فُِّّ اْلَبابِّ ا لِّْلُرْنصِّ ُئ بَِّكلَِّرٍة، َوَنَصُبوا َفخًّ ُِّ ْنَساَن ُيْخ  " اإلِّ

َعيلُ =ِإالِكهلِمهالِتجبهرِعلهيِشهعبِ ِمثهلِالاهيطانِِاْلَعاتَُِّّ  مالِهع َِ ي  يئُ  شيعب هللا اِليذِّ ُِّ =ِِفِّيُّ اْلَبيابِّ ِِ.ُِيْخ
يياحيهثِكههانِالقزههاةِيجلسههعننِ مههانِمههالِيحكههمِبعههد ِيههدجرونِلههِمكيههدةِ=ِ ييُئ بَِّكلَِّرييةٍ ِِ.َِفخًّ ُِّ ْنَسيياَن ُيْخ َعييل اإلِّ َِِِ=
ِ 22ِِ:15هكساِ علِالفريسيعنِباجالِاإلنسانِ لقدِحاولعاِأنِيصطادوهِبكلمة.ِيماِ

ِ
يَم: لِّيذلَِّك هَكيذَ 22" -(:23-22اآليات ) ي َفيَدى إِّْبيَراهِّ َليْيَس اآلَن َيْخَجيُل َيْعُقيوُب، »ا َيُقيوُل لَِّبْييتِّ َيْعُقيوَب اليِرب  اِليذِّ

ُهييُ .  ِْ وَس 23َوَلييْيَس اآلَن َيْصييَفاَ  َو َُييد  ُسييوَن  ُسييوَن اْسييرُِّّ، َوُيَقد ِّ ُِّ ِّ ُيَقد ِّ ْؤَيييةِّ َوْواَلدِّ ِّ َعَرييلِّ َيييَدِي فِّييُّ َوَسيي ْنييَد َُ َبييْل عِّ
ِ" َيْرَهُبوَن إِّلَ  إِّْسَرائِّيَل.َيْعُقوَب، وَ 

سهيفر ِبهدنِيهريِِنِإ ِتركهمِ ِبعدِصلبهمِللمسهياِ.ِِنتهاِوقطمِمنهاِمعر ةِ إيعقعلِالسيِظالِبدنِعاللتهِ
ِكثيريالِآمنعاِبالمسياِوصايواِأوالدًاِلهِباإليماننِوهساِماِحدثِبعدِالفداء.ِ

ُهييي ُ  ِْ صهههايواِأوالدًاِإلجهههراهيمِِ.ِياامهههملبعاِالمسهههياِ صهههايواِمر عحهههيالويحههه نِانِأوالدهِصهههِ=ِيبههههاَِيْصيييَفاَ  َو
ِ=ِهساِعملِيديِ َعَرلِّ َيَدِي وليعقعلِباإليمان .إشايةِلألممِمثلِكرنيليعسِ

ِ
َواحِّ َفْهًرا، َوَيَتَعِلُم اْلُرَتَرر ُِّدوَن َتْعلِّيًرا.24" -:(24) آية  " َوَيْعرُِّف الِضال و اأَلَْ

 َْ هسهِالنبعةِنر ِي ضِِيةِاايام.ِ فيِا=ِهمِشعبِإسراليلِالسيالِسيععدونِ يِنهِاْلُرَتَرر ُِّدونَ و َواحِّ الِضال و اأَل
 .يةاومِيجعشِاليهعدِ يِالنهنِوبعدِ ليِنريِخالصِااممِوقبعلهمِالباايةِنِاليهعدِلقساوةِقلعبهمِوعميِعقعلهمِ
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 للجدولعودة  اإلصحاح الثالثون 

ِ
 ِ هيِههساِاإلصهحا ِومها0ِهمِيلجدونِلمصرِلحمايتهمنِوههيِويهرِقهاديةِعلهيِ لهينِجهلِسهت  يهمِكالحيهاتِيآيهةِ

ِبعدهِشر ِللخالصِالسيِيدتيِبطريقةِمعج يهِوتهديدِبالعيلِلمالِيتملِعليِمصرِالتيِسبقِوأ لتهم.
ِ

يَن، َيُقوُل الرِ »1" -:(1آية ) ن ِّيُّ، َوَيْسيُكُبوَن َسيكِّيًبا َوَليْيَس َوْيٌل لِّْلَبنِّيَن اْلُرَتَرر ِّدِّ ، َحِتى َوِنُهْم ُيْجُروَن ََْوًيا َوَلْيَس مِّ ب 
يَئٍة. ُِّ يَئًة َعَلى َخ ُِّ يُدوا َخ ُّ، لَِّيزِّ  " بُِّروحِّ

َوَيْسيُكُبوَن َسيكِّيًبا بالرومِمالِخطاياهمِوتمردهمِوطلبهمِالتحالفِممِمصر.َِِبنِّينَ  ِيبيالِمحبتهِلليهعدِويسميهمِ
ايهاِلتصهديقِالعههد.ِواليههعدِ علهعاِههساِأمههامِِوالِعهاداتِالهعونييالِأنههمِيسهكبعنِأمهامِاآللههةِسهكيبةِمهالِخمهرِمهِ=

ُّيشادِيوحه=ِاآلهةِالمصرييالِ يِتحالفهمِمعهم.ِوهساِكلهِليسِبحسبِإيادةِ ِوالِب َِلْيَس بُِّروحِّ
ِ

يَن َيْذَهُبوَن لَِّيْنزُِّلوا إَِّلى مِّْصَر وَ 2" -(:3-2اآليات ) يل ِّ اِلذِّ ْصنِّ فِّْرَعْوَن َوَيْحَتُروا بِّظِّ ُئوا إَِّلى حِّ َلْم َيْسَأُلوا َفرُِّّ، لَِّيْلَتجِّ
ْزًيا.3مِّْصَر.  ل ِّ مِّْصَر خِّ ْصُن فِّْرَعْوَن َخَجاًل، َواالْحتَِّراُء بِّظِّ يُر َلُكْم حِّ  " َفَيصِّ

ْصييَر  تمهها ِعلههيِ ِهههعِصههععدِأنِاإل=ِ اإلتمهها ِعلههيِمصههرِأوِأيِأحههدِويههرِ ِهههعِنهه و ِجينمههاِلَِّيْنزُِّلييوا إَِّلييى مِّ
أوِاانبيهاءنِو هيِأيامنهاِبالصهالةِوقهراءةِِيااوييهمِوالتمهيم ِوكانِس ا ِالرلِعهالِطريهقِيلهيسِالمهنهةللسماويات.ِ

:1ِِتهم2والرو ِيرشدِ" اهللِلمِيعطناِيو ِالفالِجلِيو ِالقهعةِوالمحبهةِوالنصها"ِيِالمتالِالمقدسِوس ا ِالمنيسة
1ِ .ِ
ِ

يَس. 4" -(:5-4اآليات ) ُسُلُ  إَِّلى َحيانِّ وا فُِّّ ُصوَعَن، َوَبَلَع َُ َؤَساَءُ  َصاَُ يْن َشيْعٍب اَل 5أَلِن َُ ييُع مِّ يَل اْلَجرِّ ََيْد َخجِّ
ْزيِّ   "«.َيْنَفُعُهْم. َلْيَس لِّْلَرُعوَنةِّ َواَل لِّْلَرْنَفَعةِّ، َبْل لِّْلَخَجلِّ َولِّْلخِّ

يَس  اليعنانييال.=ِهيِصالحجرِعليِنهرِالنيلِيتانيس ِكماِدعاهاُِِصوَعنَ  َؤَساءَ =ِأهناسيا.َِِحانِّ =ِأيِِيهوذا َُ
ِالمرسلعنِلعقدِالتحالفِممِمصرِوكانِخجلهمِ يماِبعد

ِحيالِتخليِعنهمِالمصريعنِوقاِالحاجة.
ِ

ْنَها الِلْبَوُة َواأَلَسدُ 6" -(:7-6اآليات ) يَقٍة، مِّ ِدٍة َوضِّ ضِّ شِّ : فُِّّ َوَْ َهةِّ َبَهائِّمِّ اْلَجُنوبِّ ِِّ ْن  ، اأَلْفَعى َوالث ْعَباُن َوْحٌُّ مِّ
َريالِّ ُكُنيوَزُهْم، إَِّليى  ييرِّ َثيْرَوَتُهْم، َوَعَليى َوْسينَِّرةِّ اْلجِّ ُلوَن َعَلى َوْكَتيافِّ اْلَحرِّ ، َيْحرِّ ُِِياَُ َفيإِِّن 7َشيْعٍب اَل َيْنَفيُع. الِسام  ال

اًل َوَعَبًثا، لِّذلَِّك َدَعْوُتَها  يُن َباطِّ  ".«َََهَب اْلُجُلوسِّ »مِّْصَر ُتعِّ
الِيفهمهعنِأنِِههمِ=ِالجنعلِههيِمصهرنِويسهلِاليههعدِالمرسهليالِإلهيِمصهرِماهبهيالِبالبههالمنِإ َِبَهائِّمِّ اْلَجُنوبِّ 

=ِ هساِتصعيرِلمصرِأنهاِأيضِوحهعرِكاسهرةِِِلْبَوُة َوَوَسُد َوث ْعَبانُ ِيلجدواِلغيرِ . ِهعِالقاديِعلمِحمايتهمِ 
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ويههبَََِِهيَب اْلُجُليوسِّ شهعريِِسهمابِلاعبِههداياهم.ِ  ِهنهاِيصهعيِمصهر تراسنِوممِهساِأيسلِلهمِاتستعدِلإل
ِ.ولالِتتحروِلتحميهمِشيئاًِ هيِالِتنفمِِنِالتمِيصنعهاِالمصرييالِوالجلعسِأيِكالتماويلتعنيِكبرياءِوتعومنِ

ِ
ييْفرٍ 8" -(:9-8اآليييات ) ُسييْرُ  فِّييُّ سِّ ْنييَدُهْم َعَلييى َلييْوٍح َواَْ ، لَِّيُكييوَن لِّييَزَمٍن آٍت لِّأَلَبييدِّ إَِّلييى َتَعيياَل اآلَن اْكُتييْب هييَذا عِّ
 . ُهوَِّ .9الد  يَعَة الِرب ِّ  " أَلِنُ  َشْعٌب ُمَتَرر ٌِّد، َوْواَلٌد َكَذَبٌة، َوْواَلٌد َلْم َيَشاُءوا َوْن َيْسَرُعوا َشرِّ

ِ ِيطلبِمالِالنبيِالِأنِيكتفيِبالمالمِجلِيكتبِعليِلع ِليراهِكلِإنسانِوليصباِهساِشاهدًاِعليهم.
ِ

يَن َيُقوُلييوَن لِّلييِرائِّيَن: 11" -(:12-11اآليييات ) رِّيَن: «اَل َتييَرْوا»اِلييذِّ اَل َتْنُظييُروا َلَنييا ُمْسييَتقِّيَراٍت. َكل ُِّروَنييا »، َولِّلِنيياظِّ
. اْنُظي َرياتِّ َعيياٍت. بِّالِناعِّ يْن وَ 11ُروا ُمَخادِّ . اْعزُِّلييوا مِّ يُلييوا َعينِّ الِسيبِّيلِّ . مِّ ُِرِّييقِّ ييُدوا َعيينِّ ال وَس إِّْسييَرائِّيلَ حِّ َُيد  َنييا   «َمامِّ

وُس إِّْسَرائِّيَل: 21 َُد  اجِّ َوا»لِّذلَِّك هَكَذا َيُقوُل  َِ َفْضُتْم هَذا اْلَقْوَل َوَتَوِكْلُتْم َعَلى الظ ْلمِّ َواالْعوِّ ِنُكْم ََ َرا،أَل  "ْسَتَنْدُتْم َعَلْيهِّ
هناِنريِالاعبِير ضِالعععِالسيِيكافِخطاياهِويطلبِكالمًاِناعمًاِونبعاتِكا بةِتتفقِممِمايئته.ِوقاينِ

ِممِسفرِالرؤياِحيالِيفر ِالناسِبقتلِالنبييالِويرسلعاِهدايا
التعلهيمِالصهحياِ  يههِ"أنههِسهيكعنِوقهاِالِيحتملهعِنههسهِتاهبهِِإسراليل. ِه الءِير زعنِقدوس11ِلبعزهمِييؤِ

أ ِيريهدونِأنِيسهمععاِمهاِيحبعنههِوير زهعاِجلِحسبِشهعاتهمِالخاصةِيجمععنِلهمِمعل ميالِمستحكةِمسهامعهم"ِ
ِ ِ.4ِِ:3تم2سماشِكالمِ ِي

 
ٍَ ُمْرَتفِّيٍع، َييأْ 13" -(:14-13اآليات ) يَدا ِِّ ٍ َنياتٍِّئ فِّيُّ  ْثُم َكَصْدٍع ُميْنَقض  ُ  َبْغَتيًة فِّيُّ لِّذلَِّك َيُكوُن َلُكْم هَذا اإلِّ تُِّّ هيد 
يُد فِّيُّ َمْسيُحوَِّ ِّ َشيَقَفٌة أَلْخيذِّ َني14َلْحَظٍة.  َِ يَن َوُيْكَسُر َكَكْسيرِّ إَِّنياءِّ اْلَخيزِافِّيَن، َمْسيُحوًَا بِّياَل َشيَفَقٍة، َحِتيى اَل ُيو اٍَ مِّ

َن اْلُجب ِّ   "«.اْلَرْوَََدةِّ، َوْو لَِّغْرفِّ َماٍء مِّ
ي .ِويكهعنِ يههِويه دادِيويهدًاِيويهدًانِويهرِأنِههدمِالجهدايِيكهعنِد عهةِواحهدةِيكهعنِقبهلِالههدمِيههدمِالجهداَِصْدعٍ ال

نِوهكساِسيكعنِسقعطِيهع اِولمالِمالِأسهبالِقديمهةِداخليهةِيوسيكسهرِحتهمِالِيصهلاِسهعيِللم بلهةِوكسهرَِِبْغَتةً 
ِ .12يِإاإلناءِهسهِنراهاِبالتفصيلِ يِي

ِ
ََاَل الِسي ُِّد ال15" -:(15آية ) وُس إِّْسَرائِّيَل: أَلِنُ  هَكَذا  َُد  يَنيةِّ »ِرب   ُ َرْأنِّ ُكونِّ َتْخُلُصيوَن. بِّاْلُهيُدوءِّ َوال وعِّ َوالس  ُِ بِّالر 

َُِوُتُكمْ   " َفَلْم َتَشاُءوا.«. َتُكوُن 
هههمِلههمِيقبلههعاِالخههالصِبطريقههةِ ِالتههيِكلهههاِهههدوءِوطمدنينههةِوسههالمِجههد ِالمخههاو .ِولمههالِهههساِالسههالمِيتطلههبِ

ُكونِّ َتْخُلُصونَ عبةِوالهدوءِجثقةِالرجعشِهللِبالت وعِّ َوالس  ُِ تمها ِعلهيِ=ِأيِبالرجعشِعهالِخطايهاهمِخصعصهًاِاإلِبِّالر 
نِأوِاإلتمها ِعلههمِ ياشِباهرِأوِأ ِشه ِآخههرنِوهكهساِقها ِالههرلِ"مهاِأعسهرِدخههع ِالمتملهيالِعلهمِاامههعا "ِِمصهر
ِ. 16ِِ:24ِيمر

ِ
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ْلُتْم: 16" -(:17-16اآليات ) يَعٍة َنْرَكيبُ »لِّيذلَِّك َتْهُرُبيوَن. «. َخْييل َنْهيُربُ اَل َبْل َعَليى »َوَُ لِّيذلَِّك «. َوَعَليى َخْييل َسيرِّ
َُِّدوُكْم.  َيٍة َعَليى ََْوسِّ 17ُيْسُرُع َطا َِّ يَرةِّ َخْرَسيٍة َتْهُرُبيوَن، َحِتيى َوِنُكيْم َتْبُقيوَن َكَسيا ِْ يْن َز ٍد. مِّ َرةِّ َواحِّ ِْ ْن َز  َيْهُرُب َوْلٌف مِّ
َبل، َوَكَراَيٍة َعلَ   " ى َوَكَرٍة.َِ

اشههتهرتِمصههرِقههديماِبالخيههلِوالملههيِسههليمانِأخههسِخيههلِمههالِمصههرِوالمعنههيِإصههرايهمِعلههيِاالتمهها ِعلههيِمصههرِ
ظانيالِأنهاِقاديةِأنِِنإليِمصرِنهربِعلى خيل ال بلِ ِوقالعا15يآيةِلحربية.ِوهمِي زعاِدععةِ ِ يِوقعتهاِا

تمهالهمِعلهيِإوههساِناشه ِعهالِيعهبهم.ِ ِهنهاِينهسيهمِبهدنِتنقسهمنِ ا اِبالعدوِيطايدهمِجهلِيهربهعنِمهالِالِشهيءنِ
َيةٍ مصرِسيكعنِسببًاِ يِتاتتهم.ِ َِّ =ِههيَِِوَكَراَييٍة َعَليى َوَكَريةٍ =ِشجرةِوحيدةِباقيهةِبعهدِقطهمِكهلِااشهجاي.َِِكَسا

 تاتاِالجنعدِعبرةِللجميم.ِهناِنريِأيزًاِصعيةِالبقية.ِيةِ يِمكانِظاهرِتبقمِبعداِي
عتمادِعليِنتهاءِالحصاينِوهساِوعدِمالِ ِلهمِأنهمِلعِتركعاِاإلإ ِصعيةِجميلةِللاعبِبعد20ِِ–18ِياتِياآل

مصرِويجععاِإليهِيرحمهم.ِهسهِالبركاتِهيِللبقيةِسعاءِبعدِ يِحصايِأشعيِأوِالرجعشِمهالِالسهبيِيمهالِباجهل ِ
ِأوِللم منيالِبالمسيا.ِ

ِ
ُر الِرب  18" -(:19-18اآليات ) . ُطيوَبى َولِّذلَِّك َيْنَتظِّ لَِّيَتيَراَءَف َعَليْيُكْم. َولِّيذلَِّك َيُقيوُم لَِّييْرَحَرُكْم، أَلِن اليِرِب إِّليُ  َحيق 

ييي ِّ.  رِّ يييعِّ ُمْنَتظِّ ْنييَد َصييْوتِّ 19لَِّجرِّ َشييلِّيَم. اَل َتْبكِّييُّ ُبَكيياًء. َيَتييَراَءُف َعَلْيييَك عِّ ييْهَيْوَن َيْسييُكُن فِّييُّ ُووَُ أَلِن الِشييْعَب فِّييُّ صِّ
يَنَرا َك. حِّ يُب َلَك. ُصَراخِّ  " َيْسَرُع َيْسَتجِّ

ْنَد َصْوتِّ ُصَراخِّ و =ِ ِالمحبِالسيِالِيحتملِبكالناِجلِيعطيناِ رحًاِداخليا.ِاَل َتْبكُِّّ  =ِيسممِويستجب.ِهناِِناعِّ
أويشهههليمِ هههيِههههدوءِوسهههالم.ِوههههسهِإشهههايةِلسهههكنيِنهههريِ ِينتوهههرِعهههعدتهمِويجهههععهمِلهههه.ِوهنهههاِيسهههكنهمِالهههرلِ هههيِ

وهسهِتسكرناِبقع ِالرلِإليلياِعالِأخالِ"هلِيأياِكيهفِإتزهمِأخهالِأمهاممِ..ِِةِ يِسالم.الم منيالِ يِالمنيس
 ِهههساِبعههدِأنِكههانِ ِقههدِأيسههلِإيليههاِاخههالِوهههددهِنِوتههسكرناِبقههع 21ِِ:22ِمههل1الِأجلههبِالاههرِ ههمِأيامههه"ِي

ِ ِ.0ِِ:5العريسِ"حعلمِعنمِعينييِ انهماِقدِولبتانم"ِينش
ِ

يِدةِّ. اَل َيْخَتبِّيُئ ُمَعل ُِّريوَك َبْعيُد، َبيْل َتُكيوُن َويُ 21" -(:21-21اآليات ) ييقِّ َوَمياًء فِّيُّ الش ِّ يُكُم الِسي ُِّد ُخْبزًا فِّيُّ الض ِّ ُِّ ْع
يَك،  ََائَِّليًة: 21َعْيَناَك َتَرَيانِّ ُمَعل ِّرِّ ييُق. اْسيُلُكوا فِّيَهيا»َوُوُذَناَك َتْسَرَعانِّ َكلَِّرًة َخْلَفَك  ُِرِّ يَُّ ال يَنَريا «. هيذِّ ِّ هِّ يُليوَن حِّ َترِّ

. َِّ يُلوَن إَِّلى اْلَيَسا يَنَرا َترِّ  " إَِّلى اْلَيرِّينِّ َوحِّ
يههةِحههيقةِيوهههسهِتنطبههقِأحتهمِلههعِتزههايقعاِ ههيِالسههبينِأوِلههعِعههادواِمههالِالسههبيِوسههكنعاِ ههيِأويشههليمِوأتههاِعلههيهمِ

متههههِعلينهههاِاآلنِونحهههالِ هههمِالمنيسهههةِمعرحهههيالِلتجهههايل ِ هههالرلِالِيتهههركهمِوالِيقطهههمِعهههنهمِالقهههعتِالروحهههيِأيِنع
اليعميههة.ِوالقههعتِالروحههيِيرسههلهِلهههمِ ِعههالِطريههقِالههرو ِالقههدسِالههسيِيعلههمِويههسكرِويهههبِيو ِالتعلههيمِللمعلمههيالِ

َكلَِّريًة  السيالِيرسلهمِالرلِلناِوللاعب.ِ  ِلمِيتروِشعبهِ يِالسبيِدونِأنبياءِجهلِأيسهلِلههمِح قيها ِودانيها .ِ
ِمِيصعتِالرو ِالقدس ِمالِويالهمِيقع ِلهمِأيجععا.=ِكتالهيالِعالِالطريقِيسمععنِصعتِدليلهَِخْلَفكَ 

ِ



(اإلصحاح الثالثون)إشعياء سفر   
 

 
177 

ْثيي22" -:(22آييية ) َرُحَهييا مِّ ُْ . َت َشيياَء تِّْرَثييالِّ َذَهييبُِّكُم اْلَرْسييُبوكِّ ُسييوَن َصييَفائَِّح َتَراثِّيييلِّ فِِّضييتُِّكُم اْلَرْنُحوَتييةِّ، َوغِّ َل َوُتَنج ِّ
ُّ»فِّْرَصةِّ َحائٍِّض. َتُقوُل َلَها:   "«.اْخُرِِّ

ِة.ِوأنهمِي زعاِأووانهمِبكراهيةِشديدة.هناِنريِجركاتِالتجرب
ِ

، َفَيُكييوُن َدَسييًرا 23" -(:26-23اآليييات ) ضِّ َض بِّيي ِّ، َوُخْبييَز َغِلييةِّ اأَلَْ ي َتييْزََُع اأَلَْ ييَك اِلييذِّ َُييَر َزَْعِّ ييُّ َم ُِّ ُثييِم ُيْع
ييٍع.  ييَيُتَك فِّييُّ ذلِّييَك اْلَيييْومِّ فِّييُّ َمْرًعييى َواسِّ يًنا، َوَتْرَعييى َماشِّ َُ 24َوَسييرِّ َض َتْأُكييُل َعَلًفييا  َواأَلْبَقييا يييُر اِلتِّييُّ َتْعَرييُل اأَلَْ َواْلَحرِّ

ْذََاةِّ.  ْنَسفِّ َواْلرِّ َيياٍ  فِّيُّ 25ُمَرِلًحا ُمَذَِى بِّاْلرِّ َبل َعال َوَعَلى ُكيل ِّ َوَكَريٍة ُمْرَتفَِّعيٍة َسيَواق َوَمَجياَِّي مِّ َِ َوَيُكوُن َعَلى ُكل ِّ 
يَنَريا َتْسي يَرةِّ، حِّ ، َوُنيوَُ الِشيْرسِّ َيُكيوُن َسيْبَعَة 26ُقُ  اأَلْبيَراُج. َيْومِّ اْلَرْقَتَلةِّ اْلَعظِّ َوَيُكيوُن ُنيوَُ اْلَقَريرِّ َكُنيوَِّ الِشيْرسِّ

ِض َضْربِّ ِّ.  " َوْضَعاٍف َكُنوَِّ َسْبَعةِّ َوِياٍم، فُِّّ َيْوٍم َيْجُبُر الِرب  َكْسَر َشْعبِّ ِّ َوَيْشفُِّّ ََ
هنههاِنههريِالجهههادِوالنعمههةنِ ههالم مالِيهه يشِوالههرلِيبههايوِ ههيِالثمههاي.ِ=ُِخْبييَز َغِلييةِّ نبههعءةِبدحسههالِالبركههاتِللمنيسههة.ِ

ييَك ويوحيههًاِ ملمههةِ ِهههيِطعههامِالقلههبِلمههالِيتدمههلِ يههها.ِ َُييَر َزَْعِّ َيييا ٍ + َم الههرو ِ=ِهههسهِعطايههاَِِسييَواق َوَمَجيياَِّي مِّ
ييُر  24ِيِو هي.ِالقدسِ الِطعهامِعلفهًاِمملحهًاِنقيهًاِمهالِإشهايةِلألجسهادنِوهنهاِيعهدِ ِبدنههاِتدكهلِأحسهاأَلْبَقاَُ َواْلَحرِّ

 ِنعمهةِ ِسهتفيضِعلهيِالعومهاء25ِيِو ي.ِالمسياِالتبالِوااتربةِعالمةِاالهتمامِبالجسدِالسيِتقدسِلحسالِ
َيييْومِّ يالجبهها  ِوعلههيِالبسههطاءِياآلكههام ِوههه الءِمههرتفعيالِبحيههاتهمِالسههماويةنِأمههاِالمتمبههريالِيااجههراج ِ سيسههقطعنِ

يرَ  يهةِباجهلنِأوِههعِيهعمِالصهليبنِاأوِههعِيهعمِنه185666ِِه=ِهعِيهعمِههالوِجهيشِأشهعينِيهعمِالهِةِّ اْلَرْقَتَلةِّ اْلَعظِّ
يعمِصراشِالمسياِممِالايطانِعليِالصليبِ.ِوالسيِمالِبعدهِقاماِالمنيسةِمنتصرةنِأوِهعِ يِاايهامِااخيهرةِ

ِض َضييْربِّ ِّ فِّييُّ َيييْوٍم َيْجُبييُر الييِرب   بعههدِالمعركههةِالعويمههةِومجههيءِالمسههيا.ِويههعمِالصههليب ِ َكْسييَر َشييْعبِّ ِّ َوَيْشييفُِّّ ََ
 يةِكبريالهم.اسقطاِااجراجِيج ليًا ِأيِالاياطيالِالمتمبريال.ِو يِمجيئهِالثانيِتمعنِنهايتهمِونه

نهههعيِالمسهههياِنِالمنيسهههةِكِنهههعيِ=ِأي كنيييوَ الشيييرس ُنيييوَُ اْلَقَريييرِّ ِيصهههباِااو ِبعهههدِمجهههيءِالمسهههيا 20ِو هههيِي
إ ِِ.ِ.ِوبعدِالمج ِالثانمِ المنيسةِتتمجدِوتوهرِصعيةِالمسهيانتمِنعي..أوقا ِِ..ِنعيالناِهعِأالمسياِقا ِلناِ 

+3ِِ:21ِِ" يغيههرِصههعيةِجسههدِتعاحههعناِإلههمِصههعيةِجسههدِمجههده"ِ+ِ"ونمههعنِمثلههه"ِي ههمِنههريِ ِ ههيِكمهها ِمجههده
وجههًاِلعجههنِنهراهِ هيِكمها ِ=ِأيِنهعيِكامهلِاننهاِسهنريِ َِِوَيُكوُن ُنيوَُ الِشيْرسِّ َسيْبَعَة َوْضيَعافٍ ِن 3ِِ:2ِيع1

ِِ.هساِ يِالسماءِِوليسِ مِلغ ِأوِكماِ مِمرآةننِمجدهِ
والههرو ِالقههدسِالسههاكالِ ينههاِيعطينههاِيؤيههةِواحههحةِهللِ.ِِِ.يضِ مههالِيأيِالمسههياِهههعِكمههالِيأيِاآللمههاِعلههيِااأ

جديهةِسهنمعنِ ههيِِو هيِاايقهمِكامهلِوالمعنهيِسهنعر ِهههسهِالمعر هةِطهعا ِحياتنهاِ هيِالمسهيا1ِِ=ِيقهمَِِسيْبَعةِّ َوِييامٍ 
ِية.اهساِالمجدِلألجدنِجالِنه

ِ

ِ ِهناِتتداخلِآياتِالبركةِوالدينعنة.33ِ-21آياتِي
ِ

ًُا، 27" -:(27آييية ) يييٌم. َشييَفَتاُ  ُمْرَتلَِّئَتييانِّ َسييَخ يييُق َعظِّ ٌل َواْلَحرِّ يييٍد. َغَضييُبُ  ُمْشييَتعِّ ييْن َبعِّ ُهييَوَذا اْسييُم الييِرب ِّ َيييْأتُِّّ مِّ
 ٍَ  "آكَِّلٍة،َولَِّساُنُ  َكَنا
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ِوقدياتهههِالغيههرِمحههدودةِأنِالههرلِسههيوهرِنفسهههومعنههيِالمههالمِِمِنمِ َسههسههمِهههعِمههاِيعههر ِبهههِالمُِ=ِاإلاْسييُم الييِرب ِّ 
ييدٍ  َغَضُب ُ و ه.ِبدعما ِمخيفةِليعر ِكلِالناسِقعةِوزب ْن َبعِّ لعهلِيأشهعيِرِطهعياًلِوأطها ِأناتههِنتوهإ ههعَِِيْأتُِّّ مِّ

عهالِكبريالههِوشهرويه.ِوههعِمهالِبعيهدِانِااشهرايِيونعنههِبعيهدًاِوعقابهههِِكهلِإنسهانِشهرير ِيتراجهمِأوالاهيطانِِأو
ًُاو =ِشفتاِالرلِتقطرانِدسمًاِاوالدهَِِشَفَتا ُ و بعيدنِجلِيبماِظنعاِأنهِلالِيدتي.ِ =ِلسهانِ ِِلَِّساُن ُ  للعصهاة.َِسَخ

يمٌ يدععِالملِلخيراتهِالسماويةِويكعنِكنايِآكلةِللمزاديال.ِ وِأشعيِأوِهالوِاايهامِااخيهرة..ِ=ِهالاْلَحرِّيُق َعظِّ
ييدٍ وتصعيرِوزبِ ِهناِأنهِكغيمةِتهدتيِ يْن َبعِّ وسهريعًاِمهاِتمتله ِالسهماءِويعمهًاِوتسهعدِالسهماءِويهدتيِالمطهرِِمِّ

ِوالريا.ِومالِالبروقِياتعلِحريقِعويم.ِهعِمطرِيسببِ يزانًاِمهلمًاِباإلحا ةِلحريقِعويم.
ِ

َسيٌن  َوَنْفَخُتُ  َكَنْهرٍ 28" -:(28آية ) يُعوبِّ ََ ، َوَعَليى ُفُكيوكِّ الش  يوءِّ ٍر َيْبُلُع إَِّلى الِرَََبةِّ. لَِّغْرَبَليةِّ اأُلَميمِّ بُِّغْرَبيالِّ الس  َغامِّ
لٌّ.  " ُمضِّ

=ِههسهِتفههمِأنِملهيِأشهعيِوصهلِحتهمَِِيْبُلُع إَِّلى الِرَََبةِّ =ِ ِينفخِ يِالرياِ تعطيِمطرًاِبفيزانَِنْفَخُتُ  َكَنْهٍر 
قبة ِلمنهِلمِيغرقهاِ هعِلمِيدخلها.ِوتفهمِعليِملهيِأشهعيِنفسههِأنِوزهبِ ِوصهلِإلهيِيقبتههِ قهدِأويشليمِيالِر

 ِأنِالمههاءِكههانِيرمهه ِلفههيضِالههرو 25ِهلههيِجياهههِأمههاِالملههيِنفسهههِ لههمِيهلههيِجههلِعههادِلههبالده.ِوالحههعِ ههيِاآليههةِي
يوءِّ الهِ يزانِيهلمههم.ِالقدسِعليِالمنيسة.ِ نفخةِ ِلمنيستهِ يهاِكلِملءِالبركةِونفختهِحدِأعد =ُِغْرَبالِّ الس 

=ِ مهالِِلغربلة األممِهعالحصادِِالحريق.ِوالغربا ِ يِيدِ ِيعم يهِسعيِالهايمِوهساِمصيرهِِمهعِالسيِالِيبق
لمِيتروِ يِهساِالغربا ِسعيِالقشِيااممِالمقاومةِ/ِإجليسِ/ِااشرايِي مالِيخلصِومالِيقاومِوير ضِيهليِ=ِ

جههيشِأشههعيِبحصههانِِاامههمِالمقاومههةِأوِوالدهِومههاِتبقههيِ ههيِوربهها ِالسههعءِهههعِللحريههق.ِوههمِشههبهنتقههيِأإ ِبعههدِأنِ
ييلٌّ علههيِ مهههِِجههاما َسييٌن ُمضِّ  ِعههال31ِِ:1ِعدِللزههال نِ هههعِقههدِسههممِعههالِخبههرِيص=ِأيِعلههيِ مهههِلجههامِيقههََِ

ِخروجِالمصرييالِعليهِوخدعهِهساِالخبر.ِ
ِ

، َتُكوُن َلُكْم ُوْغنِِّيٌة 29" -(:31-29اآليات ) َبلِّ اليِرب ِّ َِ ، لَِّيْأتَُِّّ إَِّلى  ْلٍب َكالِسائِّرِّ بِّالِنايِّ يٍد، َوَفَرُح ََ يسِّ عِّ َكَلْيَلةِّ َتْقدِّ
ييبِّ َنياٍَ آكَِّليٍة، َنيْوٍء 31إَِّلى َصيْخرِّ إِّْسيَرائِّيَل.  ي ِّ بَِّهَيَجيانِّ َغَضيٍب َوَلهِّ ََاعِّ ياَلَل َصيْوتِّ ِّ، َوُييرِّي ُنيُزوَل ذِّ َِ ُع اليِرب   َوُيَسير ِّ

َجاََةِّ َبَرٍد. َوَسْيل  يبِّ َيْضرُِّب.31َوحِّ . بِّاْلَقضِّ وَُ  " أَلِنُ  مِّْن َصْوتِّ الِرب ِّ َيْرَتاُع َوش 
َبييلِّ الييِرب ِّ ِ نجههدِالقديسههيالِوقههدِوصههلعاِللسههماءِ=ِالصههعيةِهنههاِ ههمِهههسهِاآليههاتِليههعمِالدينعنههة و ههمِيههعمِالدينعنههةِ.َِِِ
ِأيزاِيوهرِعد ِ ِ مِعقعبةِااشرايِ.

 ِنهر ِ ِيوههرِلقديسهيه31ِن36ِِبهاهللِ همِالسهماءِ.ِو همِيِالصعيةِهناِللقديسيالِالسيالِيفرحهعِن 22ِِ فمِآيةِي
و رحةِِ .14ِِ:2ويكعنِلهمِ ليِكليلةِعيدِ همِسيدتعنِهللِجالِعالقِمتهلليالِويسبحعنِييؤِ.حدِأعدالهمِِعدله

ِ.القديسيالِجدينعنةِااشرايِستمعنِانِه الءِأهانعِ ِجداِوأح نعاِقلبهِ
ِ

. َوبُِّحييُروٍب َثييائِّرَ 32" -:(32آييية ) يييَدانِّ ُفوفِّ َواْلعِّ ٍة َوَيُكييوُن ُكييل  ُمييُروَِّ َعَصييا اْلَقَضيياءِّ اِلتِّييُّ ُيْنزُِّلَهييا الييِرب  َعَلْييي ِّ بِّالييد 
َُِّبُ .  " ُيَحا



(اإلصحاح الثالثون)إشعياء سفر   
 

 
179 

 ع ِاجنهاءِ=ِالزرباتِالتيِوقعاِعليِأشعيِيإجليس ِوالقزاءِالسيِتمِ يهاِ يههِ هر ِبالهدُمُروَِّ َعَصا اْلَقَضاءِّ 
. ِ

ِ
َُيٌب « ُتْفَتةَ »أَلِن 33" -:(33آية ) يَعٌة، ُكوَمُتَهيا َنياٌَ َوَح يَقيٌة َواسِّ ، َعرِّ يَُّ َوْيًضيا لِّْلَرلِّيكِّ ، ُمَهِييَأٌة هِّ ُمَرِتَبٌة ُمْنُذ اأَلْميسِّ

 " بَِّكْثَرٍة. َنْفَخُة الِرب ِّ َكَنْهرِّ كِّْبرِّيٍت ُتوَُِّدَها.
لههِجنهيِعمهعنِحيهثِيعقههدونِ هيِتمثها ِنحاسهيِلهههِويلقهعنِأوالدههمِعليههِكمحرقههات.ِإ=ِكانهاِمكانهًاِلمعلههيُِِتْفَتيةَ 

=ِو يهههاِترمههيِالجثههثِومعقههدةِولقههدِأاا ِيعشههياِهههسهِالعبههادةِوجعههلِهههساِالمكههانِالههسيِ ههيِواديِإجههالِهنههعمِم بلههة.ِ
مههرةِأخههر ِللعبههادةِالمكههانِبالجثههثِوالقهها وياتِ ههالِيسههتخدمعنِالمكههانِِليتههنجسِدالمههًاِللتنقيههةماههتعلةِ يهههاِالنيههرانِ

يزهاِللهسيالِعهالِأوهمِيقهع ِ  نايِجهنمِمعهدةِإلجلهيسِوجنهعدهِ"نِِ=ِ يِمقاصدِ ِاااليةُِمَرِتَبٌة ُمْنُذ َوْمسِّ ِ.العونية
=ِهههعِملههيِْلَرلِّييكِّ ا . 41ِِ:25ِ"ِيمههاجلههيسِوماللمتهههجديههةِالمعههدةِإللههمِالنههايِااإ  هبههعاِعنههيِيههاِمالعههيالإاليسههايِ

 . 26ِِ:16عيةِهيِنفسهاِ يِييؤِأشعيِأوِإجليس.ِوهسهِالص



(اإلصحاح الحادى والثالثون)إشعياء سفر   
 

 
180 

 عودة للجدول اإلصحاح الحادي والثالثون 

ِ
يَن َيْنزُِّلوَن إَِّلى مِّْصَر لِّْلَرُعوَنةِّ، َوَيْسَتنُِّدوَن َعَلى اْلَخْيلِّ َوَيَتَوِكُلوَن َعَلى اْلَرْرَكَبا1" -:(1آية ) تِّ أَلِنَها َوْيٌل لِِّلذِّ

ُُْلُبوَن الَكثِّ  ا، َواَل َيْنُظُروَن إَِّلى َُد وسِّ إِّْسَرائِّيَل َواَل َي دًّ ِِّ َْوَِّياُء   " ِرِب.يَرٌة، َوَعَلى اْلُفْرَسانِّ أَلِنُهْم َو
اِمكاناِيهع اِمملمةِحعيفةِجيالِمصرِوأشعيِااقعياءنِوكانِمالِالحكمهةِالسياسهيةِأنِتعتمهدِيههع اِعلهيِإحهداه

سههتهانةِإتمهها ِعلههيِويههرِالههرلِيحطههمِاإليمههاننِو يهههِ ِهنههاِأنِهههساِيعتبههرِخيانههةِللههرلِ اإللحمايتهههاِولمههالِ ِيقههِع
ِبالرل.

ِ
لُِّّ الِشر ِّ َوَعَلى َمُعو 2" -:(2آية ) لُِّّ َوُهَو َوْيًضا َحكِّيٌم َوَيْأتُِّّ بِّالِشر ِّ َواَل َيْرُِع بَِّكاَلمِّ ِّ، َوَيُقوُم َعَلى َبْيتِّ َفاعِّ َنةِّ َفاعِّ
ْثمِّ.  " اإلِّ
=ِكثيههرونِيونههعنِأنِ ِيهههتمِ قههبِبالروحيههاتِوالِيسكرونهههِسههعيِ ههيِوقههاِالعبههادة.ِأمههاِأمههعيَِوْيًضييا َحكِّيييٌم  َوُهييوَ 

ومحعيِهساِاإلصحا ِأنِ ِيهتمِبالسياسةِوهعِِجدونِتدخلِ ِ.السياسةِيوأعمالناِاليعمية ِ هيِمالِاهتماماتناِ
َوَيييْأتُِّّ ِ. 1ِِ:1تههم2ركةِالههرو ِالقههدسِيو ِالنصههاِيحياتنههاِنِونحههالِلنههاِشههجههلِو ههمِكههلِأمههعيِِأيزههًاِحكههيمِ يههها

اَل هيو وَ  همِ يِعالقتهمِبمصرِتعلمعاِالعونيهة.ِنِ=ِأيِالنمباتِوهعِيدتيِجهاِكعقالِعليِالارِوالخطيةِِبِّالِشر ِّ 
ِ=ِانهِالِيخط ِأماِاإلنسانِ يخط .َِيْرُِع بَِّكاَلمِّ ِّ 

ِ
يُن، َوَيْسُقُ  َوَوِما اْلرِّْصرِّي وَن َفُهْم وُ 3" -:(3آية ) وٌح. َوالِرب  َيُرد  َيَدُ  َفَيْعُثُر اْلُرعِّ َسٌد اَل َُ َِ َناٌس اَل آلَِّهٌة، َوَخْيُلُهْم 

 " اْلُرَعاُن َوَيْفَنَيانِّ كِّاَلُهَرا َمًعا.
اعتقههدِالمصههريعنِأنِملههعكهمِآلهههةِوليسههعاِباههر.ِوهنههاِ ِياههر ِأنهههمِمههاِهههمِإالِأنههاسِمههالتيالنِومههالِيتمههلِعلههيِ

عتمِيصيرِميتًاِمثلهمِومالِيلتصقِبالمعتيِيصيرِمثلهمنِومالِيلتصهقِبهاهللِالحهيِيحيهاِوياهايكهِأمجهاده.ِ ِالم
ِيار ِلهمِهناِأنِأسلحةِالبارِوأسلحةِالجسدِالِتخلصنِجلِالخالصِهعِمالِعندهِوحده.

 
: 4" -(:5-4اآليات ) ََاَل لَُِّّ الِرب  ر  َفْوَق َفرِّ »أَلِنُ  هَكَذا  َراَعيٌة َكَرا َيهِّ َِ ي ُييْدَعى َعَلْيي ِّ  يْبُل اِليذِّ يَستِّ ِّ اأَلَسيُد َوالش ِّ

ب  اْلُجُنيودِّ لِّلْ  ُل ََ ْم، هَكَذا َيْنيزِّ ْم َواَل َيَتَذِلُل لُِّجْرُهوَِّهِّ ْن َصْوتِّهِّ َن الر َعاةِّ َوُهَو اَل َيْرَتاُع مِّ يْهَيْوَن مِّ َبيلِّ صِّ َِ َبيةِّ َعيْن  ُرَحاََ
ُُُيوٍَ مُ 5َوَعْن َوَكَرتَِّها.  َُّك َشلِّيَم. ُيَحامُِّّ َفُيْنقُِّذ. َيْعُفو َفُيَنج ِّ ب  اْلُجُنودِّ َعْن ُووَُ  "«.رِِّفٍة هَكَذا ُيَحامُِّّ ََ

الهههرلِياهههبهِنفسههههِهنهههاِبدسهههدِيهجهههمِعلهههيِ ريسهههتهنِأيِأشهههعينِويم قههههاِحتهههمِيحمهههيِشهههعبه.ِهنهههاِنهههريِقهههعةِ ِ هههيِ
ِا.ِهناِنريِصعيةِمحبةِ ِكدمِترعيِأوالدها.=ِهسهِتهتمِبصغايهُُُيوٍَ ُمرِِّفٍة ب ية.ِومِيابهِنفسهِاالحم
ِ
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قِّييَن. 6" -(:8-6اآليات ) َتِد َبُنو إِّْسيَرائِّيَل َعْنيُ  ُمَتَعر ِّ ي اَْ ُعوا إَِّلى اِلذِّ ِِّ يٍد 7اَِّْ أَلْن فِّيُّ ذلِّيَك اْلَييْومِّ َيْرُفُضيوَن ُكيل  َواحِّ
يَئيًة. َوْوَثياَن فِِّضيتِّ ِّ َوَوْوَثياَن َذَهبِّي ِّ اِلتِّيُّ َصييَنَعْتَها َلُكي ُِّ يُكْم َخ يل، َوَسيْيُف َغْيييرِّ 8ْم َوْييدِّ ُِ ييوَُ بَِّسيْيفِّ َغْييرِّ ََ َوَيْسيُقُ  َوش 

ْزَيةِّ. وُ  َتْحَت اْلجِّ ، َوَيُكوُن ُمْخَتاَُ ْن َوَمامِّ الِسْيفِّ  " إِّْنَساٍن َيْأُكُلُ ، َفَيْهُرُب مِّ
قِّينَ  شايتِالملمةِإليِمقاصدهمِالسريةِأيزًا.ِوهمِعمدًاِوقصدًانِويبماِأِكانعاِقدِأخطدوا مِعنادهمِ همِ=ُِِمَتَعر ِّ

لت امًاِباروطِالتحالف.ِواإلصال ِالحقيقهيِأنِيفحهصِكهلِإ يِعالقتهمِممِمصرِوتحالفاتهمِتعمقعاِ يِوونيتهمِ
ييل=ِانهههاِإسهاءةِهلل.َِوْوَثيياَن فِِّضييتِّ ِّ و واحهدِعمههاِ هيِقلبهههِوأنِينهه شِخطيتهه.ِ ُِ =ِالنِأشههعيِسههقطاِِبَِّسييْيفِّ َغْيييرِّ ََ

ْزَيةِّ الرل.ِجلِصايتِأشعيِِبسيف ِلباجل.َِتْحَت اْلجِّ
ِ

ْهَيوْ 9" -:(9آية ) ي َلُ  َناٌَ فُِّّ صِّ َؤَساُؤُ ، َيُقوُل الِرب  اِلذِّ ُب َُ َن الِراَيةِّ َيْرَتعِّ َن اْلَخْوفِّ َيُزوُل، َومِّ َن، َوَليُ  َوَصْخُرُ  مِّ
َشلِّيَم.  " َتن وٌَ فُِّّ ُووَُ

ظنهعهِصهخرًاِولمنههِسهي و نِأمهاِالهرلِصهخرناِ ههعِالقهاديِعلهيِكهلِشهيء.ِ=ِصخرِأشعيِأيِملمههنِههمَِِصْخُر ُ 
ييُب وملههيِأشههعيِ ييَن الِراَيييةِّ َيْرَتعِّ =ِ ههاهللِحينمههاِيعجههدِ ههيِمكههانِتر ههمِيايتهههِدليههلِحمايتهههِلهههساِالمكههانِ"علمهههِ ههعقيِمِّ

ييْهَيْونَ يرعههبِااعههداء.ِِوهههسا 2ِِ:4ِينههشمحبههة"ِ ادةنِهههيِنههايِتخههرجِ=ِنههايِمههسباِالمحرقههةنِنههايِالعبههَِنيياٌَ فِّييُّ صِّ
لتحرقِااعداء.ِ  ِكانِعمعدِنايِلاعبهنِوسهعيِمهالِنهايِلاهعبه.ِوجهعدِ ِ هيِصههيعنِو هيِوسهبِشهعبهِههعِ

 .وجعدِنايِحايقةِاعداءِكنيسته
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ِ
َؤَساُء بِّاْلَحق ِّ َيَتَرِوُسوَن.ُهَوَذا بِّاْلَعْدلِّ َيْرلُِّك 1" -:(1) آية  " َملٌِّك، َوَُ

قدِيكهعنِالملهيِههعِح قيهاِولمنههِيرمه ِهنهاِللمسهيانِوالنبهيِيمدحههِهنهاِعلهيِاسهتجاجتهِلعهدمِالتحهالفِمهمِمصهر.ِ
=ِههمِالرسهلنُِِرَؤَسياءُ الَ ويكهعنِِنِوالمالمِأبعدِمالِح قيانِ ملِماِقيلِهناِالِينطبقِعليِح قياِجلِعلهيِالمسهيا

ِ منيالِالسيالِلهمِسلطانِعليِأجسادهم.أوِالم
ِ

يل ِّ َصيْخرَ 2" -:(2) آية َُِّّ َمياٍء فِّيُّ َمَكياٍن َييابٍِّس، َكظِّ ، َكَسيَوا يَن الِسيْيلِّ يَتاٍََة مِّ َن الر ِّيحِّ َوسِّ ٍة َوَيُكوُن إِّْنَساٌن َكَرْخَبٍأ مِّ
ٍض ُمْعيَِّيٍة. يَرٍة فُِّّ َوَْ  " َعظِّ

يَريةٍ الَصْخَرٍة والالحايةنِأوِالرياِالبايدة.ِِيلجدِالمسا رِإليِالمخبدِ يسترياِسعاءِمالِالريا تفعهلِنفهسِالاهيء.َِِعظِّ
ِ.ِوبعلسِقا ِإنِالصخرةِكاناِالمسيا.َِوَيُكوُن إِّْنَسانٌ والمعنيِواحاِ يهِالتجسدِبقعلهِ

َُِّّ َمياٍء  ِ=ِالمسهياِأيسهلِلنهاِالهرو ِالقهدسِيههرويِالنفهعسِالعطاهيِ هيِالبريهةِالقاحلهة.ِولهعِ همنهاِأنِالمههالمَكَسيَوا
ِعالِح قياِ هعِلتاجيعهِليكملِباقيِإصالحاته.

ِ
يَن َتْصَغى،3" -:(3) آية عِّ رِّيَن، َوآَذاُن الِسامِّ ُر ُعُيوُن الِناظِّ  "َواَل َتْحسِّ

ولسليِنصلمِأوشيةِاإلنجيهلِقبهلِقهراءةِاإلنجيهلِِالععدِهناِأنِ ِيهبِلمالِ يِملمعتهِالقديةِعليِالسممِوالفهم.
ِعهِو همِماِيريدهِ ِمناِ.ليجعلناِ ِمستحقيالِلسما

ِ
يًحا.4" -:(4) آية َُ إَِّلى الِتَكل مِّ َفصِّ َنُة اْلَعيِّي ِّيَن ُتَبادِّ ْلًرا، َوَوْلسِّ يَن َتْفَهُم عِّ   َوَُُلوُب اْلُرَتَسر ِّعِّ

المالم.ِوالععدِه الءِلهمِمعر ةِلمنهمِالِيقديونِعليِِنَ واْلَعيِّي ِّ و همِالسيالِيتملمعنِوليسِلهمِمعر ة.ِِنَ واْلُرَتَسر ِّعِّ 
هناِأنهِ يِملمعتِالمسياِيتجددِالقلبِواللسانِ يتملمِالجميهمِبمحبهةِالمسهيا.ِبطهرسِكمثها ِبعهدِأنِكهانِخالفهًاِ

ِ.3666بعوةِواحدةِآمالِ
 

يًرا، َواَل اْلَراكُِّر ُيَقاُل َلُ  َنبِّيٌل. 5" -(:8-5اآليات ) ْلُبيُ  َيْعَريُل أَلِن الِلئِّيَم َيي6َواَل ُيْدَعى الِلئِّيُم َبْعُد َكرِّ َتَكِلُم بِّيالل ْؤمِّ، َوََ
 ُْ ْرَب اْلَع ََُع شِّ ًَا، َوَيَتَكِلَم َعَلى الِرب ِّ بِّاْفتَِّراٍء، َوُيْفرَِّ  َنْفَس اْلَجائِّعِّ َوَيْق َفا . إِّْثًرا لَِّيْصَنَع نِّ يَئيٌة. 7َشانِّ دِّ َواْلَراكُِّر آاَلُتُ  ََ

. ُهَو َيَتآَمُر بِّاْلَخَبائِّثِّ لُِّيْهلَِّك اْلبَ  ، َحِتى فُِّّ َتَكل مِّ اْلرِّْسكِّينِّ بِّاْلَحق ِّ بِّ َوالِّ اْلَكذِّ َْ يَن بَِّأ يُم َفبِّاْلَكَرائِّمِّ َيَتآَمُر، 8ائِّسِّ َوَوِما اْلَكرِّ
 " َوُهَو بِّاْلَكَرائِّمِّ َيُقوُم.
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 ِللئهيمِأنههِنعمةِالتميي ِواإل رااِ الِننخدشِونحسبِاللئيمِكريمانِوالِداعهيِللريهاءِ يقهاِمعطَِ يِملمعتِالمسياِنُِ
ِكريمِأوِالعكس.ِ دجناءِهساِالدهرِيعتبرونِالناسِبحسبِأمعالهمِومراك همِولمالِهسهِلالِتغيرِمالِطبمِاإلنسان.

  ِ الِنابهِهساِالعالم.5ِِ:11كع2ولمنناِنصيرِ" مِالمسياِخليقةِجديدة"ِي
ِ

َُْريَن اْسيَرعْ 9" -(:15-9اآليات ) َرئِِّنياُت،  ُْ َن َصيْوتُِّّ. َوِيُتَهيا اْلَبَنياُت اْلَواثَِّقياُت، اْصيَغْيَن لَِّقيْولُِّّ. َوِيُتَهيا الن َِّسياُء اْلُر
تَِّنييياُء اَل َييييْأتُِّّ. 11 ِْ َُييياُف. اال ََيييْد َمَضيييى اْلقِّ ِنيييُ   يييْدَن َوِيُتَهيييا اْلَواثَِّقييياُت، أَل ْفيييَن َوِيُتَهيييا 11َوِياًميييا َعَليييى َسيييَنٍة َتْرَتعِّ َتجِّ اَِّْ

ييْدَن َوِيتُ  َتعِّ َرئِِّنيياُت. اَْ ُْ ُِْقَن َعَلييى اأَلْحَقيياءِّ اْلُر ييلِّ 12َهييا اْلَواثَِّقيياُت. َتَجييِرْدَن َوَتَعييِرْيَن َوَتييَن ِْ ييْن َو ي ِّ مِّ َريياٍت َعَلييى الث ييدِّ اَلطِّ
َرةِّ.  لِّ اْلَكْرَمةِّ اْلُرْثرِّ ِْ ْن َو َُْلُع َشْوٌك َوَحَسٌك َحِتى فُِّّ ُكيل ِّ ُبُيي13اْلُحُقولِّ اْلُرْشَتَهاةِّ، َومِّ ضِّ َشْعبُِّّ َي وتِّ اْلَفيَرحِّ َعَلى َوَْ

َجةِّ.  يَنةِّ اْلُرْبَتهِّ َن اْلَردِّ ، 14مِّ ََيْد ُتيرَِّك. اأَلَكَريُة َواْلُبيْرُج َصياََا َمَغيايَِّر إَِّليى اأَلَبيدِّ يَنيةِّ  ْرُهوَُ اْلَردِّ ُِ َم.  ََْد ُهدِّ أَلِن اْلَقْصَر 
 . َُْعانِّ ، َمْرًعى لِّْلُق يرِّ اْلَوْحشِّ ِييُة ُبْسيَتاًنا، َوُيْحَسيَب  إَِّلى َوْن ُيْسَكَب َعَلْيَنا15َمَرًحا لَِّحرِّ ييَر اْلَبر ِّ ، َفَتصِّ َن اْلَعاَلءِّ وٌح مِّ َُ

 " اْلُبْسَتاُن َوْعًرا.
قاينِهسهِاآلياتِباإلصحا ِالثالثِ يبدوِأنِجنهاتِأويشهليمِكهالِوها التِ=ِاهتمهامهالِبهالملبسِوال ينهةِالخايجيهةنِ

َوِياًمييا َعَلييى تل ماتنِوهنههاِيحههسيهالِأنهههِبعههدِممههاِد ههمِبههداواجهالِلولههمِالنههاسِليحصههلعاِعلههيِأمههعا ِلاههراءِهههسهِالمسهه
سههتخدامِالخيههراتِيجههردهِ ِإ=ِأيِبعههدِسههنةِوبزههعةِأيههامِتههدتيِالزههيقاتِجعاسههطةِسههنحاييب.ِ مههالِيسههيءَِسييَنٍة 

منها.ِه الءِالنسعةِيمثلالِالعساي ِالجاهالتِأوِيا زيِالمسيانِهمِيلهعنِ يِالعالمِ تزيمِمنهمِأ را ِالحصادِ
َُيافُ لِخع ِويعدة.ِوععضِالسالمِيح ََْد َمَضى اْلقِّ =ِحينمهاِتهدتيِحهيقةِالحصهايِلهالِيكهعنِهنهاوِمجها ِِأَلِنُ  

يلبسههالِمسههعحًاِويلطمههالِكمههالِلهههمِ=ِمههالِالمالبههسِالغاليههةنِِوَِتَعييِرْينَ يَجييِرْدَن وَ يتللقطهها ِأوِجنههيِالثمههاي.ِوسههع ِ
.ِويمتدِنورِالنبيِابعدِمالَِوَحَسكٌ  َشْوكٌ .ِو ليِانِأيحهمِالخصبةِداسهاِجنعدِأشعيِ خرباِوطلمِ يهاِميا

ََْد ُترِّكَ والسبيِ=ِاْلَقْصَر  هدمأشعيِويريِماِصنعتهِباجلِ يِ يَنةِّ  ْرُهوَُ اْلَردِّ =ِوقدِتمعنِالنورةِأبعدِمالِ لهيُِِِ
 تقادهها.ِويتطهاجقِهنهاِكهالمِالنبهيِمهمِإ تمعنِهسهِالنبعةِعالِخهرالِأويشهليمِيأيهامِالرومهان ِالتهيِلهمِتعهر ِامهانِ

=ِأقسههامِمههالِاأَلَكَرييُة َواْلُبييْرُج .ِِبكههيالِعلههيِأنفسههكال"ِإجههلِِ"يههاِجنههاتِأويشههليم..ِالِتبكههيالِعلههيِ مِالسههيدِالمسههياِكههال
َن اْلَعاَلءِّ نتيجةِالخرالِويستمرِهساِالخرالِإليِأنَِصاََا َمَغايَِّر أويشليمِوقدِ وٌح مِّ  =ِهسهِتفهمِ:ُِيْسَكَب َُ

ِحلع ِالرو ِالقدسِيعمِالخمسيال.ِ-أِ
خههرِاايههام.ِوبعههدِحلههع ِالههرو ِالقههدسِتحههع ِآإيمههانِبههاقيِاليهههعدِالههسيالِكههانعاِ ههيِخههرالنِ ههيِِ-لِ

ِلر زهمِالسيدِالمسيا.ِاصايواِوعِرااممِيالععر ِإليِبستان.ِواليهعدِالسيالِكانعاِبستانًاِ
ََييْد ُهيي = وبصههعيةِأشههملِنِ اإلنسههانِقبههلِالمسههياِكانههاِالخطيههةِقههدِخربتهههِوأ سههدته مَ أَلِن اْلَقْصييَر  =ِ قههدِكههانِ ِ دِّ

يسههكالِ ههمِاإلنسههانِ مههانِاإلنسههانِقصههراِيسههكالِ يهههِملههيِالملههعوِ.ِوأوقلههاِالخطيههةِظهههرهِجنتالجهههاِالمسلههةِوعرتهههِ
تَِّناُء اَل َيْأتُِّّ لعناِاايضِوخرباِ=ِ.ِوبسببِالخطيةِتعرين وتجردنِو زحتهِ= ِْ .ِِشيوك وحسيكِوطلع.ِِاال

ِاأَلَكَرُة َواْلُبْرُج َصاََا َمَغايِّرَ ِويةِالمرتفعةِ=ون  ِمالِمكانتهِالسماِوتنحطاِقيمةِاإلنسان
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وبعههدِالفههداءِي ههمِالمسههياِالخطيههةِوحههلِالههرو ِالقههدسِعلههمِاإلنسههانِليحعلهههِلخليقههةِجديههدةِنِويعيههدِلنههاِالفههر ِالههس ِ
ِييُة ُبْسيَتاًناِ قدناهِويععدِاإلنسانِمثمهراِ= ييَر اْلَبر ِّ ساِعهالِاليههعدِالهسيالِلهالِيقبلهعاِ=ِهه َوُيْحَسيَب اْلُبْسيَتاُن َوْعيًرا .َفَتصِّ

ِيُة ُبْسَتاًناِمر عحيالِ=ااممِِالمسياِ ير زهمِ ِ.ِوبعدِأنِكان يَر اْلَبر ِّ =ِقبهلِ ِاامهمِوأصهبحعاِمثمهريالِ َفَتصِّ
ِبعدِأنِكانعاِجرية.

ِ
، َواْلَعييْدُل فِّييُّ اْلُبْسييَتانِّ يُ 16" -(:19-16اآليييات ) ِيييةِّ اْلَحييق  َوَيُكييوُن ُصييْنُع اْلَعييْدلِّ َسيياَلًما، 17قِّيييُم. َفَيْسييُكُن فِّييُّ اْلَبر ِّ

 . يَنًة إَِّلى اأَلَبدِّ َرئِِّنٍة َوفُِّّ َمَحاِلٍت 18َوَعَرُل اْلَعْدلِّ ُسُكوًنا َوُطَرْأنِّ ُْ َوَيْسُكُن َشْعبُِّّ فُِّّ َمْسَكنِّ الِساَلمِّ، َوفُِّّ َمَساكَِّن ُم
يَنٍة.  ، َوإِّلَ 19َومِّ ُل َبَرٌد بُِّهُبوطِّ اْلَوْعرِّ يَنُة.َوَيْنزِّ يضِّ ُتوَضُع اْلَردِّ  " ى اْلَحضِّ

ُل َبييَرٌد يعههمِالعههد ِوالحههقِ ههيِكههلِمكههانِ =ِهههسهِأحكههامِ ِعلههيِأويشههليمِ الجههدِمههالِحههدوثِالتدديههبِقبههلِو ههاءَِوَيْنييزِّ
ِ=ِقدِيكعنِأشعيِأوِباجلِأوِالقعاتِالتيِستثيرِمعركةِحخمةِ يِاايامِااخيرة.ِِاْلَوْعرِّ و المعاعيد.ِ

ِ
.طُ 21" -:(21) آية َراَِّ َل الِثْوَِّ َواْلحِّ ُِ ، اْلُرَسر ُِّحوَن َوَْ َيا ِّ َُِّعوَن َعَلى ُكل ِّ اْلرِّ  وَباُكْم َوي َها الزِا

َُِّعونَ  َييا ِّ =ِأيِالمباهرونِالهسيالِي يعهعنِكلمهةِ ِبعمهلِالهرو ِالقهدسِِالزِا .ِوهه الءِطعبهاهمِِ ههمِيفمهعنِأسهرِاْلرِّ
َراَِّ وعبعديةِ عانِطاهرِيرم ِلليهعد.ِوالحمايِكحيعانِنجسِيايرِلألمم.ِوتابيههماِجثعيِ=ِالثعيِكحيِالِثْوَِّ َواْلحِّ

وحمايِ سليِانهماِكبارِكانِالملِمستعبدِللخطيةِاجلِاللسة.ِوبحسبِالنامعسِماِكانِالثعيِوالحمايِيرعيانِ
واحهدًاِيرعيهانِ ِ الِعبادةِماتركةِجيالِاليهعدِوااممنِأماِ يِكنيسهةِالمسهياِ لقهدِصهايِالمهل22ِِ:16ِمعًاِيتثِ

 معا.
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والثالثون 

ِ
لِأواًلِأنِيتهروِالمدينهةِب هخرِالنبعاتِالمتعلقةِبسنحاييبِوكانِح قياِقدِأيسهلِ ههبِو زهةِالهيكهلِلسهنحاييبِ قَِآ

ِالنبيِتنبدِهناِجنجاتها.ِرِ ِوحاصرِالمدينةِولمالهِنمثِالعهدنِومِأيسلِيبااقيِوعيِ لمن
ِ

َن التِ 1" -:(1آية ) ُّ مِّ يَن َتْنَتهِّ ُب َوَلْم َيْنَهُبوَك. حِّ ْخرِّيبِّ ُتْخَرُب، َوْيٌل َلَك َوي َها اْلُرْخرُِّب َوَوْنَت َلْم ُتْخَرْب، َوَوي َها الِناهِّ
َن الِنْهبِّ َيْنَهُبوَنَك. يَن َتْفَرُ  مِّ  " َوحِّ

وعلمِشعبه.ِ ِِخرل.ِوويلِلباجلِولملِمقاومِللمنيسةِوكلِعدوِمتاامخِعلمِ لِ هعِسيخر ِ ويلِاشعيِالمُِ
يستعملِه الءِااعداءِكعصاِتدديبِومِيعاقبهمِهم.ِوهساِالمالمِينطبقِعلمِالايطانِالسيِيدجرِشرويهِحدناِ

ِولمالِيستخدمهاِ ِلتدديبناِ.ِومِأخيرًاِسيلقيهِ يِالبحيرةِالمتقدةِبالناي.
ِ

دِ 2" -:(2آية ) . َخاَلَصَنا َوْيًضا فُِّّ َوَْتِّ الش ِّ ، َتَراَءْف َعَلْيَنا. إِِّياَك اْنَتَظْرَنا. ُكْن َعُضَدُهْم فُِّّ اْلَغَدَواتِّ ب   " ةِّ.َيا ََ
ِالنبي.ِ ِ يِالصبا ِومراحمِ ِجديدةِكلِِفُِّّ اْلَغَدَواتِّ صالة ِأشعيِجثثًا ِ=ِ همِوجدوا ن3ِِ:22ِِصبا ِيمرا

ِ.مالِجيشِأشعيِهرباِجلِالبقيةِالمقدسةِالتيِعاشاِداخلِأويشليم ِهسهِالصالةِا23
ِ

َك َتَبِدَدتِّ اأُلَمُم.3" -:(3آية ) تَِّفاعِّ ُعوُب. مِّنِّ اَْ يجِّ َهَرَبتِّ الش   " مِّْن َصْوتِّ الِضجِّ
ِ .ِ  ِإستجالِبدكثرِمماِطلبعاِ همِتخلصعاِمالِأعدالهمِوأيزا2ًِهناِاستجابةِسريعةِلصالةِالنبيِ يِآيةِي

يجِّ نهبعهم.ِ ُعوبُ و =ِوتترجمِاليرِهعِصعتِ ِالمرعبِلألعداء.َِصْوتِّ الِضجِّ =ِجيشِأشعيِمكعنِمالِِالش 
ِشععلِكثيرة.

 
. َكَتَراُكضِّ اْلُجْنُدبِّ ُيَتَراَكُض َعَلْي ِّ.4" -:(4آية ) َنى اْلَجَرادِّ َِ  " َوُيْجَنى َسَلُبُكْم 
ِتركعهِوسلباِباجلِأشعي.كتافِالاعبِمعتِجيشِأشعيِسلبعاِماِقدِإحينماِ

ِ
ا َوَعْداًل. 5" -(:6-5اآليات ) ْهَيْوَن َحقًّ . َمأَل صِّ َفَيُكوُن َوَماُن َوْوََاتَِّك َوْفَرَة 6َتَعاَلى الِرب  أَلِنُ  َساكٌِّن فُِّّ اْلَعاَلءِّ

َُّ َكْنُزُ . ْكَرٍة َوَمْعرَِّفٍة. َمَخاَفُة الِرب ِّ هِّ  َخاَلٍص َوحِّ
ا َوَعْدالً وييحكمِحدِأعداءِشعبهِحينماِيوهرِ ِعدلهِِو ْهَيْوَن َحقًّ يكعنِِيكعنِالاعبِ يِأمان.ِوعادةِماَِرأَل صِّ

ْكَرةٍ مانِمدعاةِللارِولمالِاآلنِسيكعنِأوقاتِاا ولقدِتمِالتدديبِِالاعبهيِكن َِرَخاَفُة الِرب ِّ ف َوْفَرَة َخاَلٍص َوحِّ
ِ.وأتمِجثمايه

ِ
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َُاُلهُ 7" -(:9-7اآليات ) ُسُل الِساَلمِّ َيْبُكوَن بَِّرَراٍََة. ُهَوَذا َوْب ا. َُ ًِ َِّ ََْد َصَرُخوا َخا َكُك. َباَد َعابُِّر 8ْم  َخَلتِّ الس ِّ
ْنَساٍن.  َذَل اْلُرُدَن. َلْم َيْعَتِد بِّإِّ . َنَكَث اْلَعْهَد. ََ وُن 9الِسبِّيلِّ َل ُلْبَناُن َوَتلَِّف. َصاََ َشاَُ ُض. َخجِّ َناَحْت، َذُبَلتِّ اأَلَْ

َيةِّ. ُنثَِّر َباَشاُن َوَكْرَمُل.َكاْلَبا  " دِّ
َُاُلُهمْ  وكانِ.ِ 30ِ:22ِووياجهمِمم قةِيِويجععاِنمالِسنحاييبِ=ِأيِأبطا ِيهع اِالمرسلعنِليطلبعاِالصلاَِِوْب

َككُ الصرا ِ يِعج ِوخع .ِِحالهمِمح نِإ ِلمِيستطيععاِسعِ  شعيييالِالسيالِنمثعاِ=ِخع اِمالِااَِخَلتِّ الس ِّ
َذَل االعهد.ِ ِمدينةِمالِيهع اِقبلِأنِيحاصرِأويشليم.40ِِِ=ِلمِيهتمِجهاِجلِحطمهاِولقدِأحرقِسنحاييبِِْلُرُدنَ ََ
ونُ ِِِِِِِِِِِِماهعيِبدياه.ِ ُلْبَنانُ  ِماهعيِجعيوده.َِِشاَُ
ِماهعيِبقمحه.َِِكْرَملُ الوَ ِ.ِِِِِ=ِماهعيِبمراعيهَِِباَشانُ 

ِ
َُوُم، َيُقوُل »11" -(:12-11اآليات ) َتفُِّع. َاآلَن َو . اآلَن َوْصَعُد. اآلَن َوَْ يٍش، َتلُِّدوَن 11الِرب  َتْحَبُلوَن بَِّحشِّ

يًشا. َنَفُسُكْم َناٌَ َتْأُكُلكْم.  ُُوَعًة ُتْحَرُق بِّالِناَِّ 12ََشِّ ُعوُب َوَُوَد كِّْلٍس، َوْشَواًكا َمْق يُر الش   "«.َوَتصِّ
يشٍ حَ بْحَبُلوَن وتتد ِعلمِوزبِ ِالاديد.ِِاآلنَ تمرايِ يًشاو  شِّ أيِقش.ِوهساِيايرِلخيبةِمقاصدِ َتلُِّدوَن ََشِّ

ِيعج ِاإلنسانِأنِيعملهِ ِيعملهِ .ِنِأشعي.ِ ما =ِكانِكالمِالمبرياءِوالتجديلِالسيِِ ُكلُ آَنَفُسُكْم َناٌَ و هسا
=ِأيِيابسةُُِِوَعةً َوْشَواًكا َمقْ ِ.ِِِِِخرجِمالِأ عاهِااشعيييالِسببًاِ يِهالكهم.ِ اآليةِتقع ِأنهمِأهلمعاِأنفسهم

ِتحرقِسريعًا.
ِ

ُّ. 13" -(:14-13اآليات ) ُْشِّ يُدون َما َصَنْعُت، َواْعرُِّفوا َوي َها اْلَقرِّيُبوَن َب َتَعَب فُِّّ 14اِّْسَرُعوا َوي َها اْلَبعِّ اَْ
َُاُة. َوَخَذتِّ الر ِّْعَدُة اْلُرَنافِّقِّيَن:  ْهَيْوَن اْلُخ ِنا َيْسُكُن فُِّّ َناٍَ آكِّ »صِّ ِيٍة َمْن مِّ ِنا َيْسُكُن فُِّّ َوََائَِّد َوَبدِّ  "«َلٍة  َمْن مِّ

يُدون   مماِنِ=ِهمِاليهعد.ِ الدععةِتاملِالجميمِوهمِتحسيرِلهمِمالِبطشِ ِِاْلَقرِّيُبونَ و .ِِ=ِهمِااممِِاْلَبعِّ
ِأنِوزبِ ِكنايِ ِوالتحسيرِهنا ِلليهعد. ِهناوِخطايا ِهكسا ِلألمم ِِوآأنِهناوِخطايا ِتحرقِالخطاة مالِكلة

ِيحتمل.ِنايِ ِهيِأشعيِحدِأويشليمنِوهمِمالوِ ِحدِأشعينِومالِيتعلِيهرلِمالِنايِ .
ِ

ْن ََْبضِّ ال15" -:(15آية ) ُل َمْكَسَب اْلَرَظالِّمِّ، الِنافُِّض َيَدْي ِّ مِّ ِرْشَوةِّ، الِسالُِّك بِّاْلَحق ِّ َواْلُرَتَكل ُِّم بِّاالْستَِّقاَمةِّ، الِراذِّ
ي َيُسد   ، َوُيَغر ُِّض َعْيَنْي ِّ َعنِّ الِنَظرِّ إَِّلى الِشر ِّ اِلذِّ َماءِّ  " .ُوُذَنْي ِّ َعْن َسْرعِّ الد ِّ

َماءِّ لالِيستطيمِالعقع ِقدامِ ِإالِمالِهسهِمعاصفاتهِوبهاِيرحمِالرلِ =ِالِيستممَِِيُسد  ُوُذَنْي ِّ َعْن َسْرعِّ الد ِّ
ِي اعبِ ِالسيِطالماِظلِسفيِالدماء.لم امراتِقاصديِ ِ اآلنِ حينما ِدماءهمِن ِااجرياءِوسفمعا تيِمالِدم

َماءِّ يستجيبِ ِلهمِ=ِِهللِنِ لالِِنيسفيِدماءهمِنِويصرخِع ِ.َيُسد  ُوُذَنْي ِّ َعْن َسْرعِّ الد ِّ
ِ

َياُهُ  َمْأُمونَ 16" -:(16آية ) َُى ُخْبَزُ ، َومِّ ُخوَِّ َمْلَجُأُ . ُيْع  " ٌة.ُهَو فُِّّ اأَلَعالُِّّ َيْسُكُن. ُحُصوُن الص 
ِ=ِ ِيكعنِحصنًاِله.ِاأَلَعالُِّّ ِيسكالِ يِاامان.15ِالسيِلهِاالوصا ِالمسكعيةِ يِآيةِي
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ِ
يَدًة.17" -:(17ية )آ ًضا َبعِّ  " َاْلَرلَِّك بَِّبَهائِّ ِّ َتْنُظُر َعْيَناَك. َتَرَيانِّ َوَْ

ِ ِخلمِالمسع ِوايتد ِمالبسه ِوقد ِينورِالمليِح قيا يَدةً  ى رَ ويِائِّ ِّ بَِّبهَ اإلنسانِالبايِ يِيهع ا ًضا َبعِّ =ِأيَِِوَْ
المقصعدِأبعدِمالِ لينِأنِير ِالمسياِ يِجهاءِمجدهِوير ِِولمالِالمعنم.ِأويشليمِيخرجِمالِأسرِوحصايِ

ِاايضِالجديدةِالبعيدةِاآلنِوهمِالسماء.
ِ

ْلُبَك َيَتَذِكُر الر ْعَب: 18" -:(18آية )  "«َن اِلذِّي َعِد اأَلْبَراَج َوْيَن اْلَكاتُِّب  َوْيَن اْلَجابُِّّ  َويْ » ََ
=ِالسيِيقبضِِاْلَجابُِّّو =ِالسيِيعدِأسر ِاليهعد.ِِاْلَكاتِّبُ =ِيعبَِِيَذِكُر الر ْعبَ وحيالِيتسكرِاايامِالماحية.ِ

.ِ مِالسماءِيمساِ ِكلِِ =ِليهدمهاِولمنهِالِيجدهمِيوه الءِيرم ونِللاياطيالَِعِد اأَلْبَراجَ ياِلذِّي و الج ية.ِ
ِ ِ.1ِِ:11معةِمالِالعيعنِييؤد
ِ

، اْلَعيُِِّّ بِّلَِّساٍن اَل ُيْفَهُم.19" -:(19آية ) ْدََاكِّ    " الِشْعَب الِشرَِّس اَل َتَرى. الِشْعَب اْلَغامَِّض الل َغةِّ َعنِّ اإلِّ
ِ=ِالاياطيالِالِتعر ِالمحبة.َغامَِّض الل َغةِّ ِِِ=ِأشعيِ/ِالاياطيال.ِالِشْعَب الِشرَِّس 

 
َُْرئِّنًّا، َخْيَرًة اَل َتْنَتقُِّل،21" -:(21آية ) ًنا ُم َشلِّيَم َمْسكِّ َنا. َعْيَناَك َتَرَيانِّ ُووَُ يَنَة َوْعَيادِّ ْهَيْوَن َمدِّ اَل ُتْقَلُع  ُاْنُظْر صِّ

ُع. ُِّ ، َوَشٌُّْء مِّْن َوْطَنابَِّها اَل َيْنَق  " َوْوَتاُدَها إَِّلى اأَلَبدِّ
ْهَيْونَ و =ِالِيحطمهاَِِخْيَرًة اَل َتْنَتقِّلُ و عيِوععدتهاِلحالتهاِااولمِواعيادهاِوأ راحها.ِبعدِنجاتهاِمالِأش  ْنُظْر صِّ

وكنيسةِِحتمِالمعتِوهمِأجدية.ِوالمدينةِالثاجتةِإلمِااجدِهيِأويشليمِالسماويةِحيثِنر ِ ِونعيشِمعهِلألجد.
 .عالِالجحيمأجعليهاِِِ مسياِلالِتقِعال
ِ

ْقَذاٍف، َبْل ُهَناَك الرِ 21" -:(21آية ) ََاٌَِّب بِّرِّ يُر فِّيَها  . اَل َيسِّ ئِّ َعةِّ الِشَواطِّ ٍَ َوُتَرٍع َواسِّ ب  اْلَعزِّيُز َلَنا َمَكاُن َوْنَها
يَرٌة اَل َتْجَتاُز فِّيَها.  " َوَسفِّيَنٌة َعظِّ

ِ ِالنهرِ ِوسفالِااعداءِالِتدخلِهسا ِنهرا ِولمالِالرلِسيكعنِلها ِمدينةِجالِأنهاين نهرِيعطمِأيزًاِيأويشليم
ولمالِهسهِاآليةِلهاِ.ِخصعبةِووماي نِوحيثِالِأعداءِستحياِالمدينةِ يِسالمِ اهللِهعِحاممِأويشليمِيالمنيسة ِ

ِبسفينةِنِمعنمِأخر. ِعلمِشرطِأنِالِنقاومه.ِِاانهايِتايرِللرو ِالقدسِوِ اإلنسانِمابهِهنا السيِيحملنا
لقعايلِالتيِلهاِمجدا ِ مالِلهِمجدا ِأوِشراشِ هعِ اتِالاراشِأوِاِالعظيرة السفنوما اِيقاومِتيايِالنهرِإالِ

 5ِِ–41ِِ:1ِوياجمِتفسيرِيح ِِِ .3ِ:8يتحكمِ يِوجهتهنِأماِمالِيتروِنفسهِلرو ِ ِ هعِيحملهِيياجمِيعِ
ِ هساِيايرِلسلعوِالمبرياءِعظيرةِ.ِوقعله

يَرةٌ  والمعنمِأنِ ِِيسن تشريعا " "مالِأصلِبمعنمِ=ِِجاءتِكلمةِسفينةِ مِأصلهاِالعبرِ =  َوَسفِّيَنٌة َعظِّ
نِأوِمالِيقع ِهعِالمارشِلناِكماِيوهرِ مِاآليةِالتاليةِنِأماِمالِيارشِلنفسهِ هعِمالِيقاومِتعجيهِالرو ِالقدسِ
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نِوهساِمعنمِكلمةِخطيةِنِومالِيفعلِهساِالِنصيبِلهِ مِالمجدِ"الجميمِِ"ما اِأييدِأناِوليسِما اِيريدهِ "
 هساِيكعنِِ"ليسِماِأييدهِجلِماِيريدهِ ِ اياهِأ عل" ِ.ِأماِمالِيقع 3ِِ:23ِ"ِييوأخطدواِوأععاهمِمجدِ 

ِنصيبهِ مِالمجدِ.
ِ

َُِّعَنا. الِرب  َملُِّكَنا ُهَو ُيَخل ُِّصَنا.22" -:(22آية ) يَنا. الِرب  َشا  " َفإِِّن الِرِب ََاضِّ
لهِدستعيًاِلمملمته.ِويقزمِبالحبنِهعِمليِعلمِكنيستهِشِلهانِقدمِإنجييمليِ يِكنيستهنِوهعِالسيُِيَار ِ ِالرل

ِشتراها.تإ ِخلصهاِِو
 

َم َسَلُب َغنِّيَرٍة َكثِّ 23" -:(23آية ) يَنئٍِّذ َُسِّ َِّْلًعا. حِّ ْم. اَل َيْنُشُروَن  َيتِّهِّ َِّ َدَة َسا ََاعِّ ُدوَن  . اَل ُيَشد ِّ َباُلكِّ َتَخْت حِّ يَرٍة. اَْ
 " اْلُعْرُج َنَهُبوا َنْهًبا.

يتخاِحبالهاِلمسلِالمالحيالنِولمالِانِالرلِيمليِعلمِكنيستهِلالِيتركهانِكماِلمِإمابهةِهناِبسفينةِالمنيسةِ
ِجسياعهنِونهبِسكانِأويشليمِونيمةِأشعي.ِوشعبِأويشليمِهناِ ِجلِخلصها يتروِأويشليمِوهعِواحبِعليها

ِوممِبسببهاِوبهساِ همِكالعرجِنِالتمِهمِمحبعسعنِداخلِأسعايِأويشليمِولخطيتهمِ=ِلتماسلهمُعْرُج اأْل ب مابه
جهاِيه معنِعدوهمِِحتمِالزعيفِمنهمنِهساِكانِلهمِنصيبِ يِالغنيمةنِونيمةِأشعينِ اهللِيعطمِقعةِلاعبه

ِإجليس.
 

ْثمِّ.«. َوَنا َمرِّْضتُ »َواَل َيُقوُل َساكٌِّن: 24" -:(24آية )  " الِشْعُب الِساكُِّن فِّيَها َمْغُفوَُ اإلِّ
ِا ِالمنيسة ِهي ِأوِهسه ِكعزع ِدالمًا ِصحيحة ِتمعن ِتمرضِجل ِ ال ِالخطايا ِبغفران ِالم منعن ِ يها ِيتمتم لتي

جلِالخطاةِ.ِِوبالنسبةِلليهعدِ ماناِلهمِأتيِمالِأالسيِِالطبيبِالحقيقيِجسدِالمسياأعزاءِصحيحةِ يِ
تمتمِالمنيسةِعمعماِ اهللِسين شِمالِالمنيسةِيأويشليم ِخطيتهاِومرحهانِوستِعقيدةِأنِالمرضِنتيجةِللخطية.

=ِانِمالِقا ِعنهمِقبالِأنهمِعرجِهاِهمِ َوَنا َمرِّْضتُ »َواَل َيُقوُل َساكٌِّن:  بغفرانِخطاياهانِخال ِالتعبةِالدالمة.

 ينهبعننِانِ ِحرلِلهمِأعداءهمِ.
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والثالثون 

 
 ِنبهههعءاتِمزهههمعنهاِأحكهههامِ ِعلهههمِاامهههمِأيِأعهههداءِشهههعبِ .ِونبهههعاتِعلهههم33ِ ِحتهههمِي13مهههالِاإلصهههحا ِي

ِاليهعدِومعاعيدهِلهمِيأيِالمنيسةِأيزًا .
سههخبِِ 34ي ِهمههاِنبههعةِواحههدةِوخاتمههةِالنبههعءاتِالمههسكعية.ِوصههفِالنبههيِ ههمِاإلصههحا 35ِن34واإلصههحاحانِي

مالِيهع اِ يِمحنتهمِحينماِيهاجمهمِعدوِباالتفاقِِالرلِعلمِكلِااممِوالِسيماِأدومِ همِكانعاِينهبعنِويسلبعِن
ِممِهساِالعدو.

 34ِمهالِأعدالهه.ِإ ًاِ اصههحا ِيِنتقامههإ ِ فيههِوصهفِللبركههاتِالتهيِسهيمنحهاِ ِلاهعبهِبعههد35ِأمهاِاإلصهحا ِي
 ِهههعِتحعيههلِقفههرِلههبالدِمثمههرة.ِوأدومِتاههيرِللاههيطانِلألسههبال35ِيِوتصههحا نِمثمههرةِإلههمِقفههرِهههعِتحعيههلِجههالدِ

ِتية:اآل
ِعداوةِتقليديةِجيالِيعقعلِوعيسعِمالِالبطال. -1
 أدومِيعنمِدمعيِوهسهِطبيعةِإجليسِوالايطانِكانِقتااًلِللناسِمنسِالبدء. -2
 شمتعاِ يِجليةِشعبِ ِعلمِيدِباجلِأوِأشعي. -3
 ساعدواِأعداءِيهع اِحدِيهع ا. -4
 ستعبدِالبار.إباععاِالهايبيالِمالِشعبِيهع اِكعبيد.ِوتجليسِ -5
 همِترعمِ يِيهع اِبعدماِصايتِيهع اِخرال.ِجاءواِبدونام -0

وكلِنفسِمقاومةِهللِيستعبدهاِإجليسِ تصيرِخرابًاِومدو ِلأل مايِالدنسةِوالععاطفِالمنحر ةنِتلههعِجههاِالخطايهاِ
ِوتلعبِجهاِالاياطيال.

ِ
ييُعوُب اْصييَغْوا. لِّ 1" -:(1آييية ) َترُِّبييوا َوي َهييا اأُلَمييُم لَِّتْسييَرُعوا، َوَوي َهييا الش  َْ ْلُؤَهييا. اْلَرْسييُكوَنُة َوُكييل  اِّ ُض َومِّ َتْسييَرعِّ اأَلَْ

َها.  " َنَتائِّجِّ
ِتيِلهِأهميةِخاصة.واحاِأنِالمالمِاآل

ََْد َحِرَمُهْم، َدَفَعُهْم إَِّلى الِذْبحِّ 2" -:(2آية ) ْم.  هِّ ْيشِّ َِ ًُا َعَلى ُكل ِّ اأُلَممِّ، َوُحُروًّا َعَلى ُكل ِّ   " .أَلِن لِّلِرب ِّ َسَخ
.ِوااممِهناِهمِكلِالمقاوميالِلاعبِ ِانِالرلِالِيسرُِكل ِّ اأُلَممِّالنبعةِهيِختامِالنبعاتِ هعِيكلم.ِِانِهسه

ن26ِِ:16ِِومالِتبعهمِوتنقادِلخداعاتهمِيا زاِ ِومسيحهِييؤِبسفيِدماءِشعبه.ِوقدِتعنمِااممِالاياطيال
ِأنهمِيمعتعاِكلهمِويهلمعاِ.ِِ=ِهعِتعبيرِكتاجمِيعنمِأنِ ِقريِحرمهمِ. 15ِِ+12ِِ:26ِ
ِ

ْم.3" -:(3آية ) َمائِّهِّ َباُل بِّدِّ يُل اْلجِّ َيُفُهْم َتْصَعُد َنَتاَنُتَها، َوَتسِّ ِِّ َُْرُح، َو  " َفَقْتاَلُهْم ُت
ِ .32ن38ِالقتلمِكثيريالِوقدِتايرِللمعركةِااخيرةِيح 
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ِ
، َوَتْلَتف  ال4" -:(4آية ) ْندِّ الِسَراَواتِّ ُِ َن اْلَكْرَمةِّ َوَيْفَنى ُكل   قِّ مِّ َِّ اْلَوََ َها َيْنَتثُِّر َكاْنتَِّثا ْندِّ ُِ ٍج، َوُكل   ِسَراَواُت َكَدَْ

َن الت ِّيَنةِّ. َقاطِّ مِّ  " َوالس 
ْندِّ الِسَراَواتِّ  جٍ =ِأيِالاياطيال.ِإ ًاِأدومِكاناِيم ًاِللاياطيال.ُِِِ =ِالرلِبسبِالسمعات.ِولمالِ يَِِتْلَتف  َكَدَْ

وهناوِتدملِ الديجِهعِالمتالِ.ِ 21ِ:1ِالسماءِااولمِليكعنِهناوِسماءِجديدةِِييؤِيةِاايامِست و ِانه
وهساِكانِيتمعنِمالِقطعةِطعيلةِجدًاِمالِالعيقِملتفةِعلمِبعزهاِعلمِهيئةِييو  ِوتيادةِ ِمعلنةِِنِالقديم

لملتفِكديجِ الِيمكالِكالمتالِاِ يِالمتالِالمقدسِولمالِعقع ِااشرايِكدنهاِمنغلقةِعالِمعر ةِإيادةِ 
ِ.قراءته

ِ
ُل، َوَعَلى َشْعٍب َحِرْمُتُ  لِّلِدْيُنوَنةِّ.5" -:(5آية ) وَِّي فُِّّ الِسَراَواتِّ َسْيفُِّّ. ُهَوَذا َعَلى َوُدوَم َيْنزِّ ََْد ََ  " أَلِنُ  

وَِّي فُِّّ الِسَراَواتِّ َسْيفُِّّ ِسيهلي.ِ=ِالسيفِسيفِ ِوالقزاءِصديِ يِالسمعاتِأنِشعبِأدومََِْد ََ
ِ

َبياٍش. أَلِن لِّليِرب ِّ ذَ 6" -:(6آية ) َراٍف َوُتُييوٍس، بَِّشيْحمِّ ُكَليى كِّ ََدِّ اْمَتأَل َدًما، اِطَلى بَِّشْحٍم، بَِّدمِّ خِّ بِّيَحيًة لِّلِرب ِّ َسْيٌف 
ضِّ َوُدوَم. يًرا فُِّّ َوَْ  " فُِّّ ُبْصَرَة َوَذْبًحا َعظِّ

=ِكهانعاِيهدهنعنِالسهيع ِبالاهحمِقبهلِالمعركهةِحتهمِالَِِليى بَِّشيْحمٍ اطِ =ِإشايةِلسباِعويمِ يِالدينعنة.ِِاْمَتأَل َدًما
ِولمنهههِشههحمِيمهه  ِ هههعِمههالِكلههمِوالقتههل.يلتصهقِجهههاِالههدم.ِوالمعنههمِأنِالسههيفِأوِحامههلِالسههيفِمسههتعدِللمعركهةِ

َراٍف َوُتُيوسٍ  ِ=ِمدينةِ يِأدومِومالِأعومِمدنها.ُِبْصَرةَ .ِبعدِ بحهمِِدومييال=ِإشايةِلألِخِّ
ِ

ينَ 7" -:(7آية ) يَن اليِدمِّ، َوُتيَراُبُهْم مِّ ُضيُهْم مِّ ، َوَتيْرَوى َوَْ ُّ  َمَعَها َواْلُعُجيوُل َميَع الث ِّييَرانِّ  الِشيْحمِّ َوَيْسُقُ  اْلَبَقُر اْلَوْحشِّ
 " ُيَسِرُن.

ُّ  بشبهِاادوميعنِهناِ ءِ.ِومالِالمعرو ِأنِالجثثِويرِالمد عنةِتخصبِاايض.ِونالحعِأنِهه الاْلَبَقُر اْلَوْحشِّ
ِأحبعاِاايضِ اختلبِدمهمِباايض.

ِ
ْهَيْوَن.8" -:(8آية ) لِّ َدْعَوى صِّ ِْ ْن َو زَاٍء مِّ َِ  " أَلِن لِّلِرب ِّ َيْوَم اْنتَِّقاٍم، َسَنَة 

ِالرلِي خرِقصاصِأعدالهِلغايات.
ِيعطيهمِ رصةِللتعبة. -1
 ي دلِشعبهِولمالِقدِعيالِيعمًاِلالنتقام. -2

ِ
اًل. َوَتَتَحييِوُل وَ 9" -(:12-9اآليييات ) ُضييَها زِّْفًتييا ُمْشييَتعِّ يييُر َوَْ يًتييا، َوَتصِّ َلييْياًل َوَنَهيياًَا اَل 11ْنَهاََُهييا زِّْفًتييا، َوُتَراُبَهييا كِّْبرِّ

يَن اَل َيُكوُن َميْن يَ  ْن َدْوٍَ إَِّلى َدْوٍَ ُتْخَرُب. إَِّلى َوَبدِّ اآلبِّدِّ َُفُِّئ. إَِّلى اأَلَبدِّ َيْصَعُد ُدَخاُنَها. مِّ َيرُِّثَهيا وَ 11ْجَتياُز فِّيَهيا. َتْن
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َراَُ الْ  ُْ . اْلُقوُق َواْلُقْنُفُذ، َواْلَكْركُِّّ  َواْلُغَراُب َيْسُكَنانِّ فِّيَها، َوُيَرد  َعَلْيَها َخْيُ  اْلَخَرابِّ َومِّ َوْشَراُفَها َليْيَس ُهَنياَك 12َخاَلءِّ
َؤَسائَِّها َيُكوُنوَن َعَدًما. ، َوُكل  َُ  " َمْن َيْدُعوَنُ  لِّْلُرْلكِّ

رالِالدالمِالتامِكماِحدثِ هيِسهدومِوعمهعية.ِوهنهاِإشهايةِاتهعنِالنهايِالمتقهدِأوِبحيهرةِالنهايِالمتقهدةِييؤِإشايةِللخ
 ِولههآلنِ مكههانِأدومِخههرالِوأمتههدِلهههاِخههيبِخههرالِجههد ِخههيبِالبنههاء.ِوالقههعقِوالقنفههس...ِالههخِيعياههعنِ ههي26ِ:16ِ

شههايةِللههالوِااجههديِولهيسِلخهرالِأدومنِ يهههِإشهايةِلهههالوِ=ِ يههِإِإَِّليى اأَلَبييدِّ َيْصيَعُد ُدَخاُنَهيياالخرالهب.ِولمهالِقعلهههِ
هسهِاآلياتِتايرِللدينعنةِااجديةِ لقدِتحع ِالمالمِجدالِمالِأنِيكعنِعقعبهةِأدومِِجناي.إجليسِ يِالبحيرةِالمتقدةِ

ِإلمِعقعبةِالايطانِااجديةِالتمِكاناِأدومِيم اِلهاِ.
ِ

َُُصيوَِّهَ 13" -(:15-13اآليات ) َُْلُع فِّيُّ  َئابِّ َوَي ًنا لِّليذ ِّ َها. َفَتُكيوُن َمْسيكِّ ا الِشيْوُك. اْلَقيرِّيُص َواْلَعْوَسيُج فِّيُّ ُحُصيونِّ
يُد 14َوَداًَا لَِّبَناتِّ الِنَعامِّ.  َبُ . ُهَنياَك َيْسيَتقِّر  الِلْييُل َوَيجِّ َُِّّ ُوُحوُش اْلَقْفرِّ َبَناتِّ آَوى، َوَمْعُز اْليَوْحشِّ َييْدُعو َصياحِّ َوُتاَل

يُن َبْعُضيَها 15اًل. لَِّنْفسِّ ِّ َمحِ  ُع الِشَواهِّ ل َِّها. َوُهَناَك َتْجَترِّ ُر الِنِكاَزُة َوَتبِّيُض َوُتْفرُِّخ َوُتَرب ُِّّ َتْحَت ظِّ  بِّيَبْعٍض.ُهَناَك ُتْحجِّ
" 

=ِحيهةِخبيثهةِومهالِأخبهثِِالِنِكياَزةُ و  يهةِعهالِالحه نِوالخهع .ا=ِكنَِيْسَتقِّر  الِلْييلُ و الحعِأنِكلِمالِهناوِوحعر.ِ
ينُ اشِالحيههاتِوتاههيرِلسههكنمِاايوا ِالاههريرةِالقاتلههةِ ههيِالنفههعسِالمقاومههةِهلل.ِأنههِع =ِطيههعيِجايحههةِتسههببِِالِشييَواهِّ

وهههسهِصههعيةِالخههرالِالمامههلِلمملمههةِالاههيطانِهههساِالههس ِكههانِيوههالِأنهههِ ههمِحمايههةِنِ عقههالِالاههيطانِكههانِِيعبههًا.
ِاكلةِمعتِاإلنسانِ.مرتبطاِبخالصِاإلنسانِنِوكانِالايطانِالِيتصعيِأنِهناوِحلِلم

ِ
َبُ ، أَلِن 16" -(:17-16اآليات ) َُ َشيٌُّْء َصياحِّ يْن هيذِّ ِّ اَل ُتْفَقيُد. اَل ُيَغيادِّ يَدٌة مِّ يَرُووا. َواحِّ َْ يْفرِّ اليِرب ِّ َوا َفت ُِّشيوا فِّيُّ سِّ

َرَعَها.  َِ وَحُ  ُهَو  ََْد َوَمَر، َوَُ َُْرَعًة، َوَيُدُ  ََ 17َفَرُ  ُهَو  ََْد َوْلَقى َلَها  . إَِّلى اأَلَبدِّ َترُِّثَها. إَِّليى َوُهَو  َسَرْتَها َلَها بِّاْلَخْي ِّ
 " َدْوٍَ َفَدْوٍَ َتْسُكُن فِّيَها.

جميعهاِلالِتسقبنِالنبعاتِعالِأدومِوعالِأعداءِ ِعمعمًاِيحدثِهساِعلمِيدِنبعخسِنصرِوسيحدثِِ–النبعءاتِ
 .اِالمكانِالمرعب يِاليعمِااخير ِوقرعةِهسهِالحيعاناتِالاريرةِيالاياطيال ِ يِهس



(اإلصحاح الخامس والثالثون)إشعياء سفر   
 

 
192 

 عودة للجدول اإلصحاح الخامس والثالثون 

ِ
 ِيأيناِ ِيديالِأعداءِشعبهنِوكانِهساِاجلِجنيانِشعبهِوتمجيدهمِوكلِهساِتمِبالصليب.ِوهسا34ِ يِصِي

ادهايِولمنهِيايرِحقيقةِإلِ.ِِ ادهايِمملمةِح قياِكرمإاإلصحا ِقدِيايرِلععدةِإسراليلِمالِالسبمِكرم ِأوِ
ِكنيسته ِعلم ِمجده ِيسكب ِالمسيا ِوللخالصِبالصليبن ِالمسيا ِمملمتهِِكنيسة ِوخر ل ِعدوها ِه م ِأن بعد

ِ. 34يإصحا ِ
ِ

.1" -:(1آية ) سِّ ُر َكالِنْرِِّ ُج اْلَقْفُر َوُيْزهِّ ُض اْلَيابَِّسُة، َوَيْبَتهِّ ِيُة َواأَلَْ  " َتْفَرُح اْلَبر ِّ
ايضِجتقييدِالايطاننِأوِهعِ ر ِاليهعدِجرجععهمِمالِسبمِباجلِأوِ ر ِااممِباإليمانِوالحريةِهناِنر ِ ر ِا

ِ ِقد ِالقفر ِأن ِوالفر ِناش ِمال ِالجديد. ِالعهد ِكنيسة ِسمة ِ الفر ِهع ِعمعمًا ِبالخالص. ِالمنيسة ِ ر  ِرْزهَ وأو
ِأومر.ِو
ِ

ا َويُ 2" -:(2آية ) ًِ ُج اْبتَِّها ُر إِّْزَهاًَا َوَيْبَتهِّ وَن. ُهْم َيَرْوَن َمْجَد ُيْزهِّ ُم. ُيْدَفُع إَِّلْي ِّ َمْجُد ُلْبَناَن. َبَهاُء َكْرَمَل َوَشاَُ َرن ِّ
َنا. ، َبَهاَء إِّلهِّ  " الِرب ِّ

 يماِهمِ يهِمالِجما ِوومايِومجدِ اهللِأعطاهمِجمااًلِكجما ِلبنان.ِِمجد الرب=ِالم منعنِيرونُِهْم َيَرْوَن 
ِِ ِ.18ن4ِ:11ِِ+5ِِ:1ِِكع2يِقلبِكعربعنِللمجدِااجديِالسماوي.ومجدِالرلِوبهاؤهِيتجلمِ يِال

ِ
َشَة َثب ُِّتوَها. 3" -(:4-3اآليات ) َكَب اْلُرْرَتعِّ َيَة، َوالر  َي اْلُرْسَتْرخِّ ُدوا اأَلَيادِّ : 4َشد ِّ َتَشِدُدوا اَل »َُوُلوا لَِّخائِّفُِّّ اْلُقُلوبِّ

زَاُء هللاِّ. ُهَو َيْأتُِّّ َوُيَخل ُِّصُكمْ َتَخاُفوا. ُهَوَذا إِّلُهُكُم. االْنتَِّقاُم َيأْ  ِِّ  «.تُِّّ. 
َي  ُدوا اأَلَيادِّ ِوليصيرَِشد ِّ ِالمعاعيد. ِنايِ ي ِوال ِبعزًا ِبعزنا ِ لناجم ِاإليمان. ِمم ِالجهاد ِنغمة ِنجد ِهنا =

يتحدثِِ=ِقدِيكعنِالخالصِمالِأشعيِأوِباجلِلمالِالنبيُِهَو َيْأتُِّّ َوُيَخل ُِّصُكمْ و اإلنسانِسندًاِإلخعتهِالزعفاء.ِ
 عالِالخالصِبالمسيا.

 
م ِّ َتَتَفِتُح. 5" -(:6-5اآليات ) ، َوآَذاُن الص  يَنئٍِّذ َتَتَفِقُع ُعُيوُن اْلُعْرُِّّ ِيلِّ َوَيَتَرِنُم لَِّساُن 6حِّ يَنئٍِّذ َيْقفُِّز اأَلْعَرُج َكاإلِّ حِّ

 ٌَ َياٌ ، َوَوْنَها ََدِّ اْنَفَجَرْت فُِّّ اْلَبر ِِّيةِّ مِّ ، أَلِنُ   . اأَلْخَرسِّ  فُِّّ اْلَقْفرِّ
ِواا نِ ِاإللهية ِلتعايالِااسراي ِتنفتا ِالداخلية ِوالبصيرة ِالروحية ِالعيعن ِالقدسِتتفتا ِالرو  ِبحلع  المعنمِأنه
الداخليةِتسممِصعتِ ِوتستعسبه.ِوااخرسِيوحيًاِيترنمِجتساجيا.ِوالمسياِصنمِهسهِالمعج اتِ عاًلِ قدِ تاِ

مرسلِمالِاآلل.ِوالسيدِالمسياِإستعملِهسهِاآليةِ مِالردِعلمِتالميسِعيعنِالعممِوشفمِااخرسِليثباِأنهِ
ِ.ِ 0-2:11يعحناِالمعمدانِليعلالِلهمِمالِهعيِما
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ِ
َها َداٌَ لِّْلَقَصبِّ 7" -:(7آية ) ، فُِّّ َمْربِّضِّ َئابِّ ََُشُة َيَنابِّيَع َماٍء. فُِّّ َمْسكِّنِّ الذ ِّ ًرا، َواْلَرْع َِ يُر الِسَراُب َو َوَيصِّ

ي ِّ   " .َواْلَبْردِّ
ِهعِخداشنِمنورِلماءِويرِمعجعدنِهعِكنايةِعالِخيراتِواشةِيطلبهاِالناسِوالِيحصلعنِعليهانِأماِالِسَرابُ 

مً األَ   يضِ هيِأماكالِيعجدِ يهاِماءنِوهمِكنايةِعالِخيراتِحقيقيةِيعطيهاِ ِلاعبه.ِ ععضِالجفا ِيصيرَِِِ
 يِنفسِاإلنسانِلتع يات.ِوااماكالِالتيِكاناِ ِ يتحع ِالمراي38ِن1ِِ:31ِماءِهعِ يضِالرو ِالقدسِييع

جالِماءِويسكنهاِالسلالِيالاياطيال ِصايتِمملعءةِماءِحتمِتصباِدايِللقصبِوالبردي.ِهكساِنفعسناِبعدِأنِ
ِكاناِمسكنًاِللاياطيالِأصبحاِهياكلِللرو ِالقدسِليسكالِ يها.

ِ
ِكٌة َوَطرِّيٌق ُيَقاُل لَ 8" -:(8آية ) ُِرِّيُق اْلُرَقِدَسةُ »َها: َوَتُكوُن ُهَناَك سِّ َُّ َلُهْم. َمْن «. ال ٌس، َبْل هِّ اَل َيْعُبُر فِّيَها َنجِّ

ل . ُِرِّيقِّ َحِتى اْلُجِهاُل، اَل َيضِّ  " َسَلَك فُِّّ ال
ِكةٌ  =ِقدِتمعنِالطريقةِالتيِيهيئهاِ ِلاعبهِللععدةِمالِالسبم.ِو مِالعهدِالجديدِ الطريقِهعِالمسيا.ِوقدِِسِّ

ِ ِلنا ِالمسبيهيد ِيطمئالِ ِاليهعد ِكعسالبِللخالص.ِوكما ِالمنيسةِبدسرايها ِهييالِ يِباجلِأنِيععدوا ِد هعِقد
َُّ َلُهمْ ِيعطيناِطمدنينةِقالالِ"أناِهعِالطريق".ِالسكةنِهكسا =ِلمالِهعِواجاِ مِالمسياِأ ِمالِيسليِ مِ َبْل هِّ
ِالرقدسة .ِالُريقِالقداسةِ=

ِ
ي وَن اَل َيُكوُن 9" -(:11-9اآليات ) ُد ُهَناَك. َبْل َيْسُلُك اْلَرْفدِّ َِ ُهَناَك َوَسٌد. َوْحٌش ُمْفَترٌِّس اَل َيْصَعُد إَِّلْيَها. اَل ُيو
مِّ. اْبتَِّهاٌج 11فِّيَها.  هِّ ُؤوسِّ يٌّ َعَلى َُ ْهَيْوَن بَِّتَرن ٍم، َوَفَرٌح َوَبدِّ ُعوَن َوَيْأُتوَن إَِّلى صِّ ي و الِرب ِّ َيْرِِّ ْم. َوَفَرٌح ُيدْ َوَمْفدِّ ََِّكانِّهِّ

ُد.  " َوَيْهُرُب اْلُحْزُن َوالِتَنه 
ي ونَ =ِيايرِلملِمالِحايقِشعبِ ِيسنحاييبِ/ِالايطان .َِِسدٌ األَ  =ِهمِالمحريونِمالِعبعديةِيباجلِ/ِِاْلَرْفدِّ

ْهَيْوَن إجليس .ِ ُؤوسِّ و =ِكانِالععدِأنِالمفديعنِيصلعنِلصهيعنِأوِاويشليمِالسمالية.ِإَِّلى صِّ مَِّعَلى َُ =ِ ر ِِهِّ
ِأجد ِكدكاليل.

ِالمسياِوهناوِِووأ ِجدم ِوياجهم ِووسلعا ِسع ِالمفديعنِالسيالِتبريوا ِالِيدخلها ِدنسِن ِالِيدخلها ِالسمالية يشليم
14ِ+ِيؤ1ِِ:14ِِ+ِيؤ21ِن21ِِ:4ِِيمساِ ِكلِدمعةِمالِعيعنهمِنِهناوِمكانِالفر ِوالتهليلِوالترنمِييؤ

 . 3ن2ِِ:ِ
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ِ
 ِوالبههًاِ ماتبهههاِكلهههاِهنهها26ِِ–18ِمههل2ِِ ِهههيِنفسهههاِمههسكعيةِ ههيِي32ِ–30ِمزههمعنِاايبعههةِاإلصههحاحاتِي

وهنههاوِهههعِإشههعياءِنفسهههِوهههسهِاإلصههحاحاتِجههاءتِهنههاِكتحقيههقِللنبههعاتِالسههابقةنِ مههلِمههاِتملههمِعنهههِإشههعياءِ ههيِ
يةِقصةِسنحاييبِممِح قياِأنهِطلبِج يةِحتمِالِاحدثِتمامًا.ِوبدقدِهاِهعِِ 35ِِ–1ِيِمالِإصحا ِِنبعاته

سههتدايِوحههرلِتوانههةِ هههبِلمههالِسههنحاييبِوههديِجععههدهِِو36ِوانههةِ زههةِ+366ِِيزههرلِالمدينههةِ ههد عهاِح قيههاِ
داءنِ هنهاِوتشعياءِهناِلهمِيهسكرِههساِ ههعِيريهدِأنِيوههرِإمكانيهةِالغلبهةِعلهمِااعهِ.ِِأسير266666ِيهع اِوأخسِ

يهةِسهينه م.ِوالتفسهيرِتجهدهِ هيِسهفرِانر ِإمكانيةِأنِيعيشِاإلنسانِمنتصرًا.ِقدِينتصرِالعدوِلفترةِلمنههِ هيِالنه
أ ِلتمتمهل2ِمهلِن2ِ.ِويرجمِمراجعهةِالمقدمهةِعمهاِويدِعهالِالملهيِح قيهاِ همِأسهفايِمالتدالملعوِوهناِبعضِالت

ِِالصعية.
 

َد َعَلى ُكل ِّ ُمُدنِّ َوَكاَن فُِّّ الِسنَ 1" -(:22-1اآليات ) وََ َصعِّ يَب َملَِّك َوش  َِّ ةِّ الِرابَِّعةِّ َعَشَرَة لِّْلَرلِّكِّ َحَزَِِّيا َوِن َسْنَحا
يَنةِّ َوَوَخَذَها.  َشلِّيَم، إَِّلى اْلَرلِّكِّ َحَزَِِّيا بَِّجْيٍش َعظِّ 2َيُهوَذا اْلَحصِّ يَش إَِّلى ُووَُ ََى مِّْن اَلخِّ ْبَشا وََ ََ َسَل َملُِّك َوش  يٍم، َوَوَْ

 . َََناةِّ اْلبِّْرَكةِّ اْلُعْلَيا فُِّّ َطرِّيقِّ َحْقلِّ اْلَقِصاَِّ ْنَد  ، َوَشْبَنُة 3َفَوَقَف عِّ ْلقِِّيا اِلذِّي َعَلى اْلَبْيتِّ َِّيُم ْبُن حِّ َفَخَرَج إَِّلْي ِّ َولَِّيا
ُل.  اْلَكاتُِّب، َوُيوآُخ ْبُن آَساَف اْلُرَسج ِّ

ََى: 4 ْبَشا ي اِتَكْلَتُ   َُوُلوا لِّحَ »َفَقاَل َلُهْم ََ : َما ُهَو هَذا االت َِّكاُل اِلذِّ وََ يُم َملُِّك َوش  َزَِِّيا: هَكَذا َيُقوُل اْلَرلُِّك اْلَعظِّ
. َواآلَن َعَلى َمنِّ اِتَكْلَت َحِتى َعَصْيَت َعلَ 5 َُوُل إِِّنَرا َكاَلُم الِشَفَتْينِّ ُهَو َمُشوٌََة َوَبْأٌس لِّْلَحْربِّ ََدِّ 6ُِّ  َو اِتَكْلَت إِِّنَك 

َوَثَقَبْتَها. هَكَذا َعَلى ُعِكازِّ هذِّ ِّ اْلَقَصَبةِّ اْلَرْرُضوَضةِّ، َعَلى مِّْصَر، اِلتُِّّ إَِّذا َتَوِكَأ َوَحٌد َعَلْيَها َدَخَلْت فُِّّ َكف ِّ ِّ 
ي َوزَاَل َحَزَِِّيا  َوإَِّذا َُْلَت لُِّّ: َعَلى الِرب ِّ 7فِّْرَعْوُن َملُِّك مِّْصَر لَِّجرِّيعِّ اْلُرَتَوك ِّلِّيَن َعَلْي ِّ.  َنا اِتَكْلَنا، َوَفَلْيَس ُهَو اِلذِّ إِّلهِّ

َشلِّيَم: َوَماَم هَذا اْلَرْذَبحِّ َتْسُجُدوَن.  ، 8ُمْرَتَفَعاتِّ ِّ َوَمَذابَِّحُ ، َوََاَل لَِّيُهوَذا َوأُلوَُ وََ ْن َسي ِّدِّي َملَِّك َوش  َفاآلَن ََاهِّ
َُعْ  يَك َوْلَفُّْ َفَرٍس إِّنِّ اْسَت ُِّ ، 9َت َوْن َتْجَعَل َعَلْيَها ََاكِّبِّيَن! َفُأْع َغاَِّ ْن َعبِّيدِّ َسي ِّدِّي الص ِّ ٍد مِّ َ  َوال َواحِّ ِْ َفَكْيَف َتُرد  َو

لِّ َمْرَكَباٍت َوُفْرَساٍن   ِْ ضِّ أُلْخرَِّبَها  الِرب  ََ 11َوَتِتكُِّل َعَلى مِّْصَر أَل ْدُت َعَلى هذِّ ِّ اأَلَْ اَل َواآلَن َهْل بُِّدونِّ الِرب ِّ َصعِّ
ضِّ َواْخرِّْبَها  «.لُِّّ: اْصَعْد إَِّلى هذِّ ِّ اأَلَْ

ََى: 11 َِّيُم َوَشْبَنُة َوُيوآُخ لَِّرْبَشا ي ِّ فُِّّ َمَسامِّعِّ »َفَقاَل َولَِّيا ِنَنا َنْفَهُرُ ، َواَل ُتَكل ِّْرَنا بِّاْلَيُهودِّ َكل ِّْم َعبِّيَدَك بِّاأَلََامُِّّ ِّ أَل
وَِّ  يَن َعَلى الس  ََى: فَ 12«. الِشْعبِّ اِلذِّ ْبَشا َسَلنُِّّ َسي ِّدِّي لَِّكُّْ َوَتَكِلَم بِّهَذا اْلَكاَلم  »َقاَل ََ َك َوإَِّلْيَك َوَْ َهْل إَِّلى َسي ِّدِّ

َتُهْم َوَيْشَرُبوا َبْوَلُهْم َمَعُكْم  ََ ، لَِّيْأُكُلوا َعذِّ وَِّ يَن َعَلى الس  الِّ اْلَجالِّسِّ َِ  «.َوَلْيَس إَِّلى الر ِّ
ََى َونَ 13 ْبَشا ي ِّ َوََاَل: ُثِم َوَقَف ََ يٍم بِّاْلَيُهودِّ . »اَدى بَِّصْوٍت َعظِّ وََ يمِّ َملِّكِّ َوش  هَكَذا 14اْسَرُعوا َكاَلَم اْلَرلِّكِّ اْلَعظِّ

َُ َوْن ُيْنقَِّذُكْم،  ََائِّاًل: إِّْنَقاًذا َواَل َيْجَعْلُكْم َحَزَِِّيا َتِتكُِّلوَن َعَلى الرِ 15َيُقوُل اْلَرلُِّك: اَل َيْخَدْعُكْم َحَزَِِّيا أَلِنُ  اَل َيْقدِّ ب ِّ 
 . وََ يَنُة إَِّلى َيدِّ َملِّكِّ َوش  . اَل ُتْدَفُع هذِّ ِّ اْلَردِّ : اْعقُِّدوا 16ُيْنقُِّذَنا الِرب  وََ اَل َتْسَرُعوا لَِّحَزَِِّيا. أَلِنُ  هَكَذا َيُقوُل َملُِّك َوش 
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 َِ ْن  ٍد مِّ وا إَِّلُِّ َوُكُلوا ُكل  َواحِّ ُِ ٍد َماَء بِّْئرِّ ِّ َمعُِّّ ُصْلًحا، َواْخُر ْن تِّيَنتِّ ِّ، َواْشَرُبوا ُكل  َواحِّ ٍد مِّ َحِتى 17ْفَنتِّ ِّ، َوُكل  َواحِّ
ضِّ ُخْبٍز َوُكُروٍم.  ٍَُة َوَخْرٍر، َوَْ ْن ضِّ حِّ ُكْم، َوَْ ضِّ ْثلِّ َوَْ ٍض مِّ ََائِّاًل: الِرب  18آتَُِّّ َوآُخَذُكْم إَِّلى َوَْ اَل َيُغِرُكْم َحَزَِِّيا 

وََ  ُيْنقُِّذَنا. هَ  ْن َيدِّ َملِّكِّ َوش  َضُ  مِّ ٍد َوَْ َفاَد  َوْيَن آلَِّهُة َسَفْرَوايَِّم  19ْل َوْنَقَذ آلَِّهُة اأُلَممِّ ُكل  َواحِّ َوْيَن آلَِّهُة َحَراَة َوَوَْ
ْن َيدِّي   َرَة مِّ ْن 21َهْل َوْنَقُذوا الِسامِّ َضُهْم مِّ ُّ َوْنَقَذ َوَْ ْن ُكل ِّ آلَِّهةِّ هذِّ ِّ اأَلََاضِّ َشلِّيَم َمْن مِّ َيدِّي، َحِتى ُيْنقَِّذ الِرب  ُووَُ

ْن َيدِّي  ََائِّاًل: 21«. مِّ يُبوا بَِّكلَِّرٍة أَلِن َوْمَر اْلَرلِّكِّ َكاَن  يُبو ُ »َفَسَكُتوا َوَلْم ُيجِّ  «.اَل ُتجِّ
ي َعَلى اْلَبْيتِّ َوَشْبَنُة اْلَكاتُِّب َوُيوآُخ ْبنُ 22 ْلقِِّيا اِلذِّ َِّيُم ْبُن حِّ ُل إَِّلى َحَزَِِّيا َوثَِّياُبُهْم  َفَجاَء َولَِّيا آَساَف اْلُرَسج ِّ

ََى. ْبَشا  ُمَرِزٌََة، َفَأْخَبُروُ  بَِّكاَلمِّ ََ
 

َد َعَليى ُكيل ِّ ُميُدنِّ 1" -(:2-1اآليات ) يوََ َصيعِّ يَب َملِّيَك َوش  َِّ  َوَكاَن فُِّّ الِسَنةِّ الِرابَِّعةِّ َعَشَرَة لِّْلَرلِّيكِّ َحَزَِِّييا َوِن َسيْنَحا
يَنةِّ َوَوَخَذَها. َيُهوَذا ا ييٍم، 2ْلَحصِّ َشلِّيَم، إَِّلى اْلَرلِّكِّ َحَزَِِّيا بَِّجيْيٍش َعظِّ يَش إَِّلى ُووَُ ْن اَلخِّ ََى مِّ ْبَشا وََ ََ َسَل َملُِّك َوش  َوَوَْ

. َِّ َََناةِّ اْلبِّْرَكةِّ اْلُعْلَيا فُِّّ َطرِّيقِّ َحْقلِّ اْلَقِصا ْنَد   " َفَوَقَف عِّ
ََى ْبَشا ِحليعًاِ يِاللغةِالعبرانية.=ِكانِيليسِسقاةِوكانََِِ
يَش  =ِمدينةِ لسطينيةِعلمِطريقِمصرِويبدوِأنِورحههِكهانِ هتاِمصهرِو همِالطريهقِقصهدِتهدميرِالمهدنِاَلخِّ

ِ 1ِ:3=ِقناةِتحاِاايضِلجلبِالماءِمالِخايجِأويشليمِإلمِداخلهاِيَََناةِّ اْلبِّْرَكةِّ الحصينة.ِ
 يهع اِجينماِأنِح قياِمليِيهع اِمليِقديس؟لما اِيسماِ ِاشعيِأنِتزرلِِ 2-1ياتِياآل يِ

السببِجبساطةِهعِأنِالاعبِمااا ِ يِخطيته.ِ ح قياِعملِإصالحاتِكثيرةنِولمالِمااا ِالاعبِ يِمحبتهِ
ِللخطية.ِ  ِيسماِبالزرباتِلينقيِشعبه.

الاعب.ِو يِحربةِِالايطانِحسدِح قياِعلمِقداستهِومحبةِ ِلهِ ديادِأنِي  يه.ِ  ِسماِجهساِحتمِي دل
ِأحرقِسنحاييبِ ِيهع ان ِإشعياءِي40ِأشعيِحد ِلنبعة ِتنفيسًا ِوحاصرِأويشليم ِأن8:8ِمدينةِحتمِأتمِأخيرًا  

ِ ِتبلغ ِأن"العنق"أشعي ِبعد ِِ""يبس  ِناحين يأويشليم  يكلِِ"ملء عرض بالدك يا عرانوئيل"يأيِسنحاييب 
ِمدينة.40ِيهع ا ِولقدِأحرقِ يِطريقهِ

ِ
ََى: فَ 4" -:(4آية ) ْبَشا : َما ُهيَو هيَذا االت َِّكياُل اِليذِّي »َقاَل َلُهْم ََ وََ يُم َملُِّك َوش  َُوُلوا لَِّحَزَِِّيا: هَكَذا َيُقوُل اْلَرلُِّك اْلَعظِّ

 "اِتَكْلَتُ  
ظالِيبااقمِأنِعومةِأشعيِتستدعمِمالِح قياِأنِيتملِعلمِأحدِمثلِمصرِوينبهِهناِأنهِباطلِاالتمها ِعلهمِ

 يةِشعبهِهعِعمهلِالاهيطانِدالمهًانِلهسليِيقهع ِ"ايبااقمِ يِقديةِ ِعلمِحمِوتاكيي.ِعلمِ ِحتمِمصرِأوِ
ي اِتَكْلَت ُ   ". َما هَذا االت َِّكاُل اِلذِّ

ِ
. َواآلَن َعَلى َمنِّ اِتَكْلَت َحتِ 5" -:(5آية ) َُوُل إِِّنَرا َكاَلُم الِشَفَتْينِّ ُهَو َمُشوٌََة َوَبْأٌس لِّْلَحْربِّ  "ى َعَصْيَت َعَلُِّ َو

ِمعنمِالمالمِأنِماعيةِاليهعدِوبدسهمِهعِمجردِكالمِولمالِجالِ عل.
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ِ
ي َوزَاَل َحَزَِِّيا ُمْرَتَفَعاتِّ ِّ َوَمَذابِّ 7" -:(7آية ) َنا اِتَكْلَنا، َوَفَلْيَس ُهَو اِلذِّ َحُ ، َوََاَل لَِّيُهيوَذا َوإَِّذا َُْلَت لُِّّ: َعَلى الِرب ِّ إِّلهِّ

شَ   " لِّيَم: َوَماَم هَذا اْلَرْذَبحِّ َتْسُجُدوَن.َوأُلوَُ
ِبحسبِ همِيبااقمِأنِالمساباِالتيِأاالهاِح قياِهيِمساباِهللِ هعِوونم.

ِ
ضِّ 11" -:(11آية ) ََاَل لُِّّ: اْصَعْد إَِّلى هيذِّ ِّ اأَلَْ ضِّ أُلْخرَِّبَها  الِرب   ْدُت َعَلى هذِّ ِّ اأَلَْ َواآلَن َهْل بُِّدونِّ الِرب ِّ َصعِّ

 "«.ْخرِّْبَهاَوا
ِلهتهم.كثيرِمالِملعوِالعونيعنِاعتبرواِأنفسهمِيساًلِآل

ِيوالِالعونييالِأنِِ 16-3ِياتِياآلِ ي ِهعِظالِكما ِعلمِيسلِالمليِح قيا. الحعِكبرياءِيبااقيِ يِيده
الحرولِهيِحرولِأساسًاِجيالِاآللهةنِوأنِإلههِسبقِوأنِه مِكلِآلهةِالاععلِالمجاويةنِإ ًاِطبيعيِأنِيه مِ

 لهِإسراليل.إ
َة =ِأيِأنيِالِتمليِياِح قياِسع ِكالمِالافتيالنِهسهِهيِماعيتينِلمنيِجالِقعةِِ""كالم الشفتين هو مشو
 لالِتجدِعندوِ رسانِلهانِإ ًاِبما اِتحايبنيِ؟!ِهساِالمتمبرِالِيعر ِ"ِولفُّ فرس"حقيقيةنِ حتمِلعِأعطيتيِ

مدينةنِ مانِ ليِبسببِخطاياِيهع ا.ِوهساِهعِمعنم40ِِرِمالِهعِيهعهِالقدير.ِوت اِكانِ ِقدِسماِلهِجتدمي
ِ؟!ِ ِ ميفِيفتخرونِعلمِ ِخالقهم ِشعبه. ِأيِأنِي دجعا ِجهسان ِالسيِكلفهم ِأنِ ِهع ِالسابقةن ِإشعياء نبعة

ِ 15:16ي
نِولمالِإلياقيمِويسلِح قياِأيادواِأنِالاعبِالِيسممِهسهِااقعا ِلميِالِتنهايِمعنعياتهمِ 12-11ِياتِياآلِ ي

يبااقيِبخبثِأيادِأنِيهيجِالاعبِ يثعيواِعلمِالمليِ تسهلِمهمتهِ يِ تاِأسعايِأويشليم.ِويبااقيِيستعملِ
ِيدكلعنِ ِ هم ِالحصاين ِ ي ِيعياعنها ِالتي ِالحياة ِقسعة ِإلم ِياير ِ هع ِالاععلن ِتهييج ِ ي ِمعرو  أسلعبًا

  زالتهم.
ِ

وا إَِّلُِّ َوُكُلوا اَل َتْسَرُعوا لَِّحَزَِِّيا. 16" -(:17-16اآليات ) ُِ : اْعقُِّدوا َمعُِّّ ُصْلًحا، َواْخُر وََ أَلِنُ  هَكَذا َيُقوُل َملُِّك َوش 
ييٍد َميياَء بِّْئييرِّ ِّ  ييْن تِّيَنتِّيي ِّ، َواْشييَرُبوا ُكييل  َواحِّ ييٍد مِّ ْفَنتِّيي ِّ، َوُكييل  َواحِّ َِ ييْن  ييٍد مِّ ْثييلِّ 17ُكييل  َواحِّ ٍض مِّ َحِتييى آتِّييَُّ َوآُخييَذُكْم إَِّلييى َوَْ

ُكمْ  ضِّ ضِّ ُخْبٍز َوُكُروٍم.َوَْ ٍَُة َوَخْرٍر، َوَْ ْن ضِّ حِّ  " ، َوَْ
انههههِكههههانِههههعِيطلهههبِمههههنهمِأنِيهههسهبعاِمعهههههِايحههههِويعههههدهمِبهههدنِيعطههههيهمِأياضِكديحههههمِوهههههساِوهههشِوخههههداشِ

يقتلهمِ.وهسهِحيلةِإجلهيسِدالمهًاِأنِيجهسلِالهنفسِخهايجِأسهعايِأويشهليمِيأيِخهايجِأسهعايِالمنيسهة ِِأوِسيستعبدهم
لها.ِوحكمةِح قياِواححةِ يِعدمِالجدا ِممِيبااقمِوعلينهاِأنِالِنتحهاويِمهمِإجلهيسِمهمهاِكانهاِلينفردِجهاِويس

ِجتنبها"ِولنالحعِأنِحعاءِسقطاِحينماِتحاويتِممِالايطان.اوععدهِتطبيقًاِلقع ِجعلسِ"أماِالمناقااتِالغبيةِ 
لمِالاعبِملساتِعالميةِالحعِخداشِيبااقيِيوهعِنفسهِخداشِإجليس ِ هعِيعرضِعِ 21-13ِياتِياآلِ ي

ِيأكلِوشرلِوسالمِاالف .ِلمالِهلِيستطيمِإجليسِأنِيعطيِسالمًاِ؟!ِهساِسالمِواطمئنانِكا ل.
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ْن َيدِّ مَ 18" -(:22-18اآليات ) َضُ  مِّ ٍد َوَْ ََائِّاًل: الِرب  ُيْنقُِّذَنا. َهْل َوْنَقَذ آلَِّهُة اأُلَممِّ ُكل  َواحِّ  لِّكِّ اَل َيُغِرُكْم َحَزَِِّيا 
وََ   ْن َيدِّي  19َوش  َرَة مِّ َفاَد  َوْيَن آلَِّهُة َسَفْرَوايَِّم  َهْل َوْنَقُذوا الِسامِّ ْن ُكل ِّ آلَِّهةِّ هذِّ ِّ 21َوْيَن آلَِّهُة َحَراَة َوَوَْ َمْن مِّ

ْن َيدِّي  َشلِّيَم مِّ َضُهْم مِّْن َيدِّي، َحِتى ُيْنقَِّذ الِرب  ُووَُ ُّ َوْنَقَذ َوَْ يُبوا بَِّكلَِّرٍة أَلِن َوْمَر َفَسكَ 21«. اأَلََاضِّ ُتوا َوَلْم ُيجِّ
ََائِّاًل:  يُبو ُ »اْلَرلِّكِّ َكاَن   «.اَل ُتجِّ

ُل إَِّلى حَ 22 ْلقِِّيا اِلذِّي َعَلى اْلَبْيتِّ َوَشْبَنُة اْلَكاتُِّب َوُيوآُخ ْبُن آَساَف اْلُرَسج ِّ َِّيُم ْبُن حِّ َزَِِّييا َوثَِّيياُبُهْم ُمَرِزََيٌة، َفَجاَء َولَِّيا
ََى.فَ  ْبَشا  " َأْخَبُروُ  بَِّكاَلمِّ ََ

ِكانعاِيعتقدونِأنِالحرولِهمِِحرولِجيالِاآللهةِوالنصرةِهيِلآللهة.
تم يقِالثيالِهيِعادةِيهعديةِإ اِسمععاِتجديلِعلمِ .ِوهكساِ علِقيا اِليتهمِالسيدِالمسياِِ 22آيةِي  ي

 . 05:20بالتجديلِيما
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع والثالثون 

ِ
. 1" -(:38-1اآليات ) ْسٍح َوَدَخَل َبْيَت الِرب ِّ ُِى بِّرِّ َع اْلَرلُِّك َحَزَِِّيا ذلَِّك َمِزَق ثَِّياَبُ  َوَتَغ َِّيَم 2َفَلِرا َسرِّ َسَل َولَِّيا َوَوَْ

. اِلذِّي َعَلى اْلَبْيتِّ َوَشْبَنَة اْلَكاتَِّب َوُشُيوَخ اْلَكَهَنةِّ مُ  يَن بُِّرُسوٍح إَِّلى إَِّشْعَياَء ْبنِّ آُموَص الِنبُِّّ ِّ ِّ ُ َفَقاُلوا َلُ : 3َتَغ
ِنَة َدَنْت إَِّلى اْلَرْولِّدِّ » ِِّ يٍب َوإَِّهاَنٍة، أَلِن اأَل ِدٍة َوَتْأدِّ َُِوَة َعَلى اْلوِّاَلَدةِّ.  هَكَذا َيُقوُل َحَزَِِّيا: هَذا اْلَيْوُم َيْوُم شِّ َلَعِل 4َواَل 
لَ  اْلَحُِّ، َفُيَوب ِّخَ الرِ  وََ َسي ُِّدُ  لُِّيَعي َِّر اإلِّ َسَلُ  َملُِّك َوش  ي َوَْ ََى اِلذِّ ْبَشا َعُ  ِب إِّلَهَك َيْسَرُع َكاَلَم ََ  َعَلى اْلَكاَلمِّ اِلذِّي َسرِّ

وَدةِّ  ُِ لِّ اْلَبقِِّيةِّ اْلَرْو ِْ َفْع َصاَلًة أَل  «.الِرب  إِّلُهَك. َفاَْ
: اَل » َفَقاَل َلُهْم إَِّشْعَياُء: 6لِّكِّ َحَزَِِّيا إَِّلى إَِّشْعَياَء. َفَجاَء َعبِّيُد اْلرَ 5 ُكْم: هَكَذا َيُقوُل الِرب  هَكَذا َتُقوُلوَن لَِّسي ِّدِّ

 . وََ ْلَراُن َملِّكِّ َوش  ِدَف َعَلُِّ بِّ ِّ غِّ َِ ي  ْعَتُ ، اِلذِّ َعُل فِّي ِّ 7َتَخْف بَِّسَببِّ اْلَكاَلمِّ اِلذِّي َسرِّ ِْ وًحا َفَيْسَرُع َخَبًرا  هَأَنَذا َو َُ
ضِّ ِّ  ُُُ  بِّالِسْيفِّ فُِّّ َوَْ ضِّ ِّ، َوُوْسقِّ  «.َوَيْرُِع إَِّلى َوَْ

يَش. 8 َتَحَل َعْن َلخِّ َع َوِنُ  اَْ وََ ُيَحاَُِّب لِّْبَنَة، أَلِنُ  َسرِّ َد َملَِّك َوش  َِ ََى َوَو ْبَشا َع ََ َِ َََة َملِّكِّ 9َفَر َوَسرَِّع َعْن تِّْرَها
ََْواًل:  ََِّبكَ »ُكوَش  ََائِّاًل: «. ََْد َخَرَج لُِّيَحا ُساًل إَِّلى َحَزَِِّيا  َسَل َُ َع َوَْ هَكَذا ُتَكل ُِّروَن َحَزَِِّيا َملَِّك َيُهوَذا »11َفَلِرا َسرِّ

َشلِّيُم إَِّلى َيدِّ  ََائِّاًل: اَل ُتْدَفُع ُووَُ ي َوْنَت ُمَتَوك ٌِّل َعَلْي ِّ،  .  ََائِّلِّيَن: اَل َيْخَدْعَك إِّلُهَك اِلذِّ وََ ََْد َسرِّْعَت 11َملِّكِّ َوش  إِِّنَك 
َها. َوَهْل َتْنُجو َوْنَت   ُّ لَِّتْحرِّيرِّ وََ بَِّجرِّيعِّ اأَلََاضِّ يَن َوْهَلَكُهْم 12َما َفَعَل ُمُلوُك َوش  َهْل َوْنَقَذ آلَِّهُة اأُلَممِّ هُؤاَلءِّ اِلذِّ

َصَف َوَبنُِّّ َعَدَن، اِلذِّ  وزَاَن َوَحاََاَن َوََ ُِ يَنةِّ َسَفْرَوايَِّم 13يَن فُِّّ َتَلِساََ  آَبائُِّّ،  َفاَد َوَملُِّك َمدِّ َوْيَن َملُِّك َحَراَة َوَملُِّك َوَْ
ِوا   «.َوَهْيَنَع َوعِّ

، َوَنَشَرَها َحَزَِِّيا 14 َد إَِّلى َبْيتِّ الِرب ِّ ُسلِّ َوَََرَوَها، ُثِم َصعِّ ْن َيدِّ الر  ، َوَماَم الَفَأَخَذ َحَزَِِّيا الِرَسائَِّل مِّ َوَصِلى 15ِرب ِّ
ََائِّاًل:  لُ  َوْحَدَك لُِّكل ِّ َمَرالِّكِّ »16َحَزَِِّيا إَِّلى الِرب ِّ  ، إِّلَ  إِّْسَرائِّيَل اْلَجالَِّس َفْوَق اْلَكُروبِّيمِّ، َوْنَت ُهَو اإلِّ ِب اْلُجُنودِّ َيا ََ

َض.  . َوْنَت َصَنْعَت الِسَراَواتِّ َواأَلَْ ضِّ ب  ُوُذنَ 17اأَلَْ ْل َيا ََ ب  َعْيَنْيَك َواْنُظْر، َواْسَرْع ُكِل َكاَلمِّ َومِّ . اْفَتْح َيا ََ َك َواْسَرعِّ
َسَلُ  لُِّيَعي َِّر هللَا اْلَحُِّ.  ي َوَْ يَب اِلذِّ َِّ َضُهْم، 18َسْنَحا ََْد َخِرُبوا ُكِل اأُلَممِّ َوَوَْ وََ  ب  إِِّن ُمُلوَك َوش  ا َيا ََ َوَدَفُعوا 19َحقًّ

، َخَشٌب َوَحَجٌر، َفَأَباُدوُهْم. آلَِّهَتُهْم إَِّلى ا ، أَلِنُهْم َلْيُسوا آلَِّهًة َبْل َصْنَعُة َوْيدِّي الِناسِّ َواآلَن َوي َها الِرب  إِّلُهَنا 21لِناَِّ
ضِّ ُكل َِّها َوِنَك َوْنَت الِرب  َوْحَدكَ  ، َفَتْعَلَم َمَرالُِّك اأَلَْ ْن َيدِّ ِّ  «.َخل ِّْصَنا مِّ

َسَل إَِّشعْ 21 ََائِّاًل: َفَأَْ َهةِّ »َياُء ْبُن آُموَص إَِّلى َحَزَِِّيا  ِِّ ْن  هَكَذا َيُقوُل الِرب  إِّلُ  إِّْسَرائِّيَل اِلذِّي َصِلْيَت إَِّلْي ِّ مِّ
 : وََ يَب َملِّكِّ َوش  ي َتَكِلَم بِّ ِّ الِرب  َعَلْي ِّ: اِّْحَتَقَرْتَك. اْسَتْهزََوْت بِّكَ 22َسْنَحاَِّ ْهَيْوَن.  هَذا ُهَو اْلَكاَلُم اِلذِّ اْلَعْذََاُء اْبَنُة صِّ

َشلِّيَم ََْوَسَها.  َفْعَت إَِّلى اْلَعاَلءِّ 23َنْحَوَك َوْنَغَضتِّ اْبَنُة ُووَُ ِدْفَت، َوَعَلى َمْن َعِلْيَت َصْوًتا، َوََْد ََ َِ َمْن َعِيْرَت َو
َك َعِيْرَت ا24َعْيَنْيَك  َعَلى َُد وسِّ إِّْسَرائِّيَل!  ، َعْن َيدِّ َعبِّيدِّ َبالِّ ْدُت إَِّلى ُعُلو ِّ اْلجِّ ََْد َصعِّ لِسي َِّد، َوَُْلَت: بَِّكْثَرةِّ َمْرَكَباتُِّّ 

، َوْعَر َكْرَملِّ ِّ.  ََْصى ُعُلو ِّ ِّ ، َوَوْدُخُل َو ُِوِّيَل َوَوْفَضَل َسْروِّ ِّ َزُ  ال َُُع َوَْ َْ َقابِّ ُلْبَناَن، َفَأ ََْد َحَفْرُت َوَشرِّْبُت 25عِّ َوَنا 
َياًها، َوُوَنش ِّ  يَع ُخْلَجانِّ مِّْصَر. مِّ رِّ َِ َََدمُِّّ  ُْنِّ  ُتُ . 26ُف بَِّب يَرةِّ َصِوَْ يدِّ َصَنْعُتُ . ُمْنُذ اأَلِيامِّ اْلَقدِّ َوَلْم َتْسَرْع  ُمْنُذ اْلَبعِّ

َوابَُِّّ َخرَِّبًة.  يَر ََ َتاُعوا َفُسِكاُنَها ََِّص 27اآلَن َوَتْيُت بِّ ِّ. َفَتُكوُن لَِّتْخرِّيبِّ ُمُدٍن ُمَحِصَنٍة َحِتى َتصِّ ََدِّ اَْ ي  اَُ اأَلْيدِّ
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 . ََْبَل ُنُرو ِّ ِّ ، َوَكاْلَرْلُفوحِّ  ُُوحِّ يشِّ الس  ، َكَحشِّ وا َكُعْشبِّ اْلَحْقلِّ َوَكالِنَباتِّ اأَلْخَضرِّ ُلوا. َصاَُ َولكِِّننُِّّ َعالٌِّم 28َوَخجِّ
َك َعَلُِّ.  َك َوُدُخولَِّك َوَهَيَجانِّ َك َوُخُروِِّ زَاَمتُِّّ أَلِن َهَيَجاَنَك 29بُِّجُلوسِّ َدا إَِّلى ُوُذَنُِّ، َوَضُع خِّ ََْد َصعِّ َعَلُِّ َوَعْجَرَفَتَك 

ْئَت فِّي ِّ. ِِّ ي  ُِرِّيقِّ اِلذِّ َك فُِّّ ال د   فُِّّ َوْنفَِّك َوَشكِّيَرتُِّّ فُِّّ َشَفَتْيَك، َوَوَُ
يَ »31 يًعا، َوفُِّّ الِسَنةِّ الِثانِّ ِّ َ ْلَفًة، َوَوِما الِسَنُة الِثالَِّثُة َففِّيَها َتْزََُعوَن َوهذِّ ِّ َلَك اْلَعاَلَمُة: َتْأُكُلوَن هذِّ ِّ الِسَنَة زِّ ةِّ خِّ

ُدوَن، َوَتْغرُِّسوَن ُكُروًما َوَتْأُكُلوَن َوْثَراَََها.  َُوَن َيَتَأِصُلوَن إَِّلى َوْسَفَل، 31َوَتْحصِّ ْن َبْيتِّ َيُهوَذا اْلَبا وَن مِّ ُِ َوَيُعوُد الِنا
ب ِّ اْلُجُنودِّ 32ُق. َوَيْصَنُعوَن َثَرًرا إَِّلى َما َفوْ  ْهَيْوَن. َغْيَرُة ََ َبلِّ صِّ َِ ْن  وَن مِّ ُِ َشلِّيَم َتْخُرُج َبقِِّيٌة، َوَنا ْن ُووَُ أَلِنُ  مِّ

 َتْصَنُع هَذا.
يَنَة، َواَل َيْرمُِّّ ُهَناَك َسْهًرا، َوالَ »33 : اَل َيْدُخُل هذِّ ِّ اْلَردِّ وََ َيَتَقِدُم َعَلْيَها  لِّذلَِّك هَكَذا َيُقوُل الِرب  َعْن َملِّكِّ َوش 

ْتَرَسًة.  . 34بُِّتْرٍس، َواَل ُيقِّيُم َعَلْيَها مِّ يَنةِّ اَل َيْدُخُل، َيُقوُل الِرب  اَء فِّي ِّ َيْرُِع، َوإَِّلى هذِّ ِّ اْلَردِّ َِ ي  ُِرِّيقِّ اِلذِّ فُِّّ ال
35 ِْ ْن َو ُّ، َومِّ لِّ َنْفسِّ ِْ ْن َو يَنةِّ أُلَخل َِّصَها مِّ يَوُوَحامُِّّ َعْن هذِّ ِّ اْلَردِّ  «.لِّ َداُوَد َعْبدِّ
يَن َوْلًفا. َفَلِرا َبِكُروا َصَباًحا إِّ 36 َئًة َوَخْرَسًة َوَثَرانِّ وََ مِّ ْيشِّ َوش  َِ ْن  َثٌث َفَخَرَج َماَلُك الِرب ِّ َوَضَرَب مِّ ُِ يًعا  رِّ َِ َذا ُهْم 

ََامَ 37َمي َِّتٌة.  ًعا َوَو ِِّ وََ َوَذَهَب ََا يُب َملُِّك َوش  َِّ يَنَوى.  َفاْنَصَرَف َسْنَحا ٌد فُِّّ َبْيتِّ نِّْسُروَخ إِّلهِّ ِّ 38فُِّّ نِّ ِِّ َوفِّيَرا ُهَو َسا
وَن اْبُنُ  عِّ  ضِّ َوََاََاَط. َوَمَلَك َوَسْرَحد  ، َوَنَجَوا إَِّلى َوَْ ِمَلُك َوَشْرآَصُر اْبَناُ  بِّالِسْيفِّ  َوًضا َعْنُ .َضَرَبُ  َوْدََ

 

ِنَة َدَنْت إَِّلى اْلَرْولِّدِّ َواَل هَكَذا َيُقوُل َحزَ »َفَقاُلوا َلُ : 3" -:(3) آية ِِّ يٍب َوإَِّهاَنٍة، أَلِن اأَل ِدٍة َوَتْأدِّ َِِّيا: هَذا اْلَيْوُم َيْوُم شِّ
 " َُِوَة َعَلى اْلوِّاَلَدةِّ.

ِدةٍ الِ =ِأنِيصلِااشعيييالِإلمِبالِأويشليمِويجد عاِعلمِ .ِوطالماِهعِيعمِشدةِ ليكالِيعمِصالةِتعيالِِشِّ
ةِالمتعسرةِويعطمِطمدنينةِللقلب.ِولقدِ همِح قياِأنهِطالماِهناوِشدةنِ عياءِالادةِالتيِسماِجهاِ ِعلمِالعالد

ِ ِجديدة. ِأمة ِأيِوالدة ِوسيكعنِهناوِوالدة َُِوَة َعَلى اْلوِّاَلَدةِّ الجد ِ اهللِيسماَِِواَل  ِشديدة ِيد ِعلمِأالم تابيه
حتما ِالتجايلِعليناِأنِنطلبِونصر ِهللِحتمِنجتااِبالتجايلِحتمِيكعنِمالِويالهاِخيرِكثيرِلناِولمالِإل

ِ .10ِِ:21المِوالتجايلِأشايِلهِالسيدِالمسياِ يِييعِهسهِالادة.ِوهساِالفهمِالمستنيرِلح قياِلأل
ِ

وََ َسي ُِّدُ  لِّيُ 4" -:(4آية ) َسَلُ  َملُِّك َوش  ي َوَْ ََى اِلذِّ ْبَشا لَ  اْلَحُِّ، َفُيَوب َِّخ َعَلى َلَعِل الِرِب إِّلَهَك َيْسَرُع َكاَلَم ََ َعي َِّر اإلِّ
وَدةِّ  ُِ لِّ اْلَبقِِّيةِّ اْلَرْو ِْ َفْع َصاَلًة أَل َعُ  الِرب  إِّلُهَك. َفاَْ  "«.اْلَكاَلمِّ اِلذِّي َسرِّ

ِاعتر عاِبدنِالرلِممِإشعياءِوأنهِنبيِالرلِِ=الِرِب إِّلَهَك 
دِيبااقيِيجممِواياءهِوقادتهِليعملِمجلسِحرلِأيِمليِعاديِيسممِتهديدِمثلِتهديِ 4-1ِياتِياآلِ ي

ِيفعل.ِلمالِح قياِكمليِقديسِلجدِهللِللماعيةِوليسِلعايالهِوقادته.ِو هبِهللِ =ِِ"مغُى برسوح"ليقريِما ا
ِأنِ ِتدورِبهِح قيا خلمِمالبسهِالملميةِوايتد ِمالبسِمالِشعرِوخيشِلينسحقِأمامِ .ِوالحعِأنِأكثرِما

هساِماِيجبِأنِنعملهِأمامِأعداءناِالمتمبريالِااقعياءنِأنِنلجدِِ".ليعير هللا الحُّ" ِ=ِِيبااقيِهساِأهانِاسم
ِهللِوهعِيتصر .
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ُكْم: هَكَذا » َفَقاَل َلُهْم إَِّشْعَياُء: 6َفَجاَء َعبِّيُد اْلَرلِّكِّ َحَزَِِّيا إَِّلى إَِّشْعَياَء. 5" -(:6-5اآليات ) هَكَذا َتُقوُلوَن لَِّسي ِّدِّ
.َيُقوُل  وََ ْلَراُن َملِّكِّ َوش  ِدَف َعَلُِّ بِّ ِّ غِّ َِ ي  ْعَتُ ، اِلذِّ : اَل َتَخْف بَِّسَببِّ اْلَكاَلمِّ اِلذِّي َسرِّ  " الِرب 
ْلَرانُ  ِ=ِكلمةِاحتقايِلربااقمِوي قاله.ِغِّ

ِ
ضِّ ِّ، َوُوْسقِّ 7" -:(7آية ) وًحا َفَيْسَرُع َخَبًرا َوَيْرُِع إَِّلى َوَْ َعُل فِّي ِّ َُ ِْ ضِّ ِّ هَأَنَذا َو  "«.ُُُ  بِّالِسْيفِّ فُِّّ َوَْ

وًحا  َعُل فِّي ِّ َُ ِْ من عليهِشره.ِوجعلِ ِخع هِِِختيايهِ يرتدإبمحضِ=ِيو ِخع ِأوِهعِيو ِالارِالسيِقبلهَِو
ُُُ  بِّالِسْيفِّ نِِ=ِعالِترهاقةِ َيْسَرعُ  َخَبر ِ=ِوكانِهساِجيدِإجناهِ يِهيكلِإلههِالسيِلمِيستطمِحمايته.َوُوْسقِّ
جيدِمالوِالرل.ِومِأخباي185,666ِِ=ِيو ِيعبِإ ِماتِمنهمِِ"ِهأنذا وِعل في  َوحاً  "ِ 1-5ِياتِياآلِ ي

 سممِمليِآشعيِأنِترهاقةِمليِمصرِخرجِليحايبه.ِترهاقة.عالِ
ح قياِاتزمِأمامِ ِ ر عه.ِوسنحاييبِتمبرِأمامِ ِ ايتعب.ِح قياِطلبِصالةِوشفاعةِإشعياءِولمالِهعِِ

ِعالِالصالة.أيزًاِلمِيكفِ
ِ

يَش. 8" -(:9-8اآليات ) َتَحَل َعْن َلخِّ َع َوِنُ  اَْ وََ ُيَحاَُِّب لِّْبَنَة، أَلِنُ  َسرِّ َد َملَِّك َوش  َِ ََى َوَو ْبَشا َع ََ َِ َوَسرَِّع 9َفَر
ََْواًل:  َََة َملِّكِّ ُكوَش  ََِّبكَ »َعْن تِّْرَها ُساًل إِّلَ «. ََْد َخَرَج لُِّيَحا َسَل َُ َع َوَْ ََائِّاًل:َفَلِرا َسرِّ  " ى َحَزَِِّيا 

ََةَ و يبدوِأنِسنحاييبِتروِلخيشِوحايلِلبنةِوهمِقريبةِمالِلخيش.ِ =ِوالبًاِكانِيمليِعلمِمصرِ يِِتِّْرَها
ِوانيًاِاويشليمِوسببهِهعِخع هِمالِمصرنِِهناِ.لمحايبةِأشعي ليِالعقاِوقدِخرجِ نجدِيبااقمِيعجهِتهديدًا

 ِماِ علتهِيفعلِبين15ِيععِِوجاءِ ي.ِسندًاِلهِءِعليهاِجدونِحرلِلتمعنِنتهاءِمالِأويشليمِواالستيال ديادِاإل
ِ هعِحايلِأويشليمِوهاِمصرِتحايبه.

لبنةِولخيشِعلمِجبا ِيهع اِوهماِقريبتانِمالِبعزهماِالبعضنِوالِنعر ِلما اِتروِمليِِ 13-8ِياتِياآلِ ي
ثِايتباكًاِ يِجيعرِأشعيِحدِ أنِ ِجدأِيُِِأشعيِلخيشِو هبِإلمِلبنةِ؛ِيبماِأنِلخيشِالِتستحق.ِلمالِالمهم

ِ يتركعنِمكانًاِويسهبعنِإلمِمكانِآخرنِويسمععنِعالِترهاقةِ يرتعبعن.
 

لُ  َوْحَدَك لُِّكل ِّ َمَرالِّكِّ األَ »16" -:(16آية ) ، إِّلَ  إِّْسَرائِّيَل اْلَجالَِّس َفْوَق اْلَكُروبِّيمِّ، َوْنَت ُهَو اإلِّ ِب اْلُجُنودِّ . َيا ََ ضِّ َْ
َض.وَ   " ْنَت َصَنْعَت الِسَراَواتِّ َواأَلَْ

ِب اْلُجُنودِّ  ِ=ِ هعِإلهِالحرلِونحالِوماللمتهِكلناِجنعده.َِيا ََ
لمِيكتفِح قياِبصالةِإشعياءنِجلِهاِهعِأيزًاِيصليِوينسحقِأمامِ .ِ]ِالِيكفيِأنِِ 26-14ِياتِياآلِ ي

 المنيسةِأنِتصليِلناِ[.نطلبِمالِالمنيسةِأنِتصليِلنانِجلِأنِنصليِنحالِونطلبِمالِ
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ََائِّاًل: 21" -(:23-21اآليات ) َسَل إَِّشْعَياُء ْبُن آُموَص إَِّلى َحَزَِِّيا  هَكَذا َيُقوُل الِرب  إِّلُ  إِّْسَرائِّيَل اِلذِّي »َفَأَْ
 : وََ يَب َملِّكِّ َوش  َهةِّ َسْنَحاَِّ ِِّ ْن  ي َتَكلِ 22َصِلْيَت إَِّلْي ِّ مِّ َم بِّ ِّ الِرب  َعَلْي ِّ: اِّْحَتَقَرْتَك. اْسَتْهزََوْت بَِّك هَذا ُهَو اْلَكاَلُم اِلذِّ

َشلِّيَم ََْوَسَها.  ْهَيْوَن. َنْحَوَك َوْنَغَضتِّ اْبَنُة ُووَُ ِدْفَت، َوَعَلى َمْن َعِلْيَت َصْوًتا، َوََْد 23اْلَعْذََاُء اْبَنُة صِّ َِ َمْن َعِيْرَت َو
َفْعَت إَِّلى اْلَعاَلءِّ َعْيَنْيَك  عَ   " َلى َُد وسِّ إِّْسَرائِّيَل!ََ

ْهَيْونَ  =ِأيِالمدينةِالتيِلالِتفتاِجعاسطةِسنحاييبِجلِسته أِبهِوتنغضِالرأسِله يمتهنِ مالِِاْلَعْذََاُء اْبَنُة صِّ
ِيعومِنفسهِعلمِ ِيصيرِمعحمِسخرية.

ِ
َك َعِيْرَت الِسي َِّد، َوَُْلَت: بَِّكْثَرةِّ َمرْ 24 -:(24آية ) َقابِّ ُلْبَناَن، َعْن َيدِّ َعبِّيدِّ ، عِّ َبالِّ ْدُت إَِّلى ُعُلو ِّ اْلجِّ ََْد َصعِّ َكَباتُِّّ 

، َوْعَر َكْرَملِّ ِّ. ََْصى ُعُلو ِّ ِّ ، َوَوْدُخُل َو ُِوِّيَل َوَوْفَضَل َسْروِّ ِّ َزُ  ال َُُع َوَْ َْ  َفَأ
َقابِّ  تهمِعليه.كانِالملعوِيكسرونِااشجايِلتمرِمركباتهمِالحربيةِوتشتهرِملعوِأشعيِجهساِجلِوتفاخرواِبقدِي عِّ

ِ=ِإلمِحدودِلبنانِ. ُلْبَنانَ 
ِ

يَع ُخْلَجانِّ مِّْصَر.25" -:(25آية ) رِّ َِ َََدمُِّّ  ُْنِّ  ُف بَِّب َياًها، َوُوَنش ِّ ََْد َحَفْرُت َوَشرِّْبُت مِّ ِ َوَنا 
ِانتصاياتهِعلمِالقفرِحيثِالعطشِوعلمِنهرِالنيلِ بعدِتصعيرِانتصاياتهِعلمِمصاعبِالجبا ِيصعيِهنا

أ ِلعِكاناِالخلجانِعالقِطبيعمِلعبعيِالجيشِسدنافهاِوأعبرِ.ِأوِِمصر.لجنعدهِأوِكرم ِلجيعرِكعالقِ
ِ.عندهِجيعرِجبايةِعددهاِحخمِقاديةِأنِتارلِمياهِاانهايأنِ
ِ

ُتُ . اآلَن 26" -:(26آية ) يَرةِّ َصِوَْ يدِّ َصَنْعُتُ . ُمْنُذ اأَلِيامِّ اْلَقدِّ َوَتْيُت بِّ ِّ. َفَتُكوُن لَِّتْخرِّيبِّ ُمُدٍن َوَلْم َتْسَرْع  ُمْنُذ اْلَبعِّ
َوابَُِّّ َخرَِّبًة. يَر ََ  " ُمَحِصَنٍة َحِتى َتصِّ

أننمِأناِالس ِشققاِالبحرِااحمرِونهرِاايدنِأمامِشعبمِِلسنحاييبِأيِهلِلمِتسمم=ِكالمِالرلَِِوَلْم َتْسَرعْ 
وأننيِأناِالسيِِيخبروِعقليِبدننيِالقاديِوحديعالِالنبعاتِالتيِتنبدِجهاِعلييِأنبيالي.ِأوِهلِلمِِوألمِتسمم

ِصنعتيِوأعطيتيِالقديةِعلمِماِصنعاِ الِداعيِأنِتفتخر.
ِ

َك َعَلُِّ. 28" -(:29-28اآليات ) َك َوُدُخولَِّك َوَهَيَجانِّ َك َوُخُروِِّ أَلِن َهَيَجاَنَك َعَلُِّ 29َولكِِّننُِّّ َعالٌِّم بُِّجُلوسِّ
َدا إِّلَ  ََْد َصعِّ ْئَت فِّي ِّ.َوَعْجَرَفَتَك  ِِّ ي  ُِرِّيقِّ اِلذِّ َك فُِّّ ال د  زَاَمتُِّّ فُِّّ َوْنفَِّك َوَشكِّيَرتُِّّ فُِّّ َشَفَتْيَك، َوَوَُ  ى ُوُذَنُِّ، َوَضُع خِّ

" 
زَاَمتُِّّ فُِّّ َوْنفِّكَ  ِ=ِهكساِكانِااشعييعنِيفعلعنِبدسراهم.ِخِّ

ِنر ِاستجابةِ ِللصلعاتنِ  ِالِجدِوأنِيستجيِ 22-21ِياتِياآلِ ي ِ"بِ=ِهنا ِتعطعا لقدِظالِِ"إسدلعا
 سنحاييبِأنهِمصديِيعبِاويشليمِولمالِ ِالقديرِجعلهِسخريةِلها.ِ ملِمالِيعاديِ ِيصيرِبالسًا.ِ
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مستمرِ يِهسهِالرسالةِالجدِوتمعنِقدِوصلاِليدِسنحاييبِبطريقةِأوِبدخر ِ هيِمعجهةِله.ِونر ِسنحاييبِ
نِااياِ يِهسهِاايامِيايرِللملعونِ المعنمِأنهِالِيعجدِمليِاستطاشِ.ِوكا"ِ" وَُع وَز  الُويل يقع ِِهلكبريا

 ِهيِترديدِلماِقالهِسنحاييبِ يِقلبهِانناِلمِنسممِأنِيبااقيِقا ِهسا.ِولمال25ِن24ِأنِيقاومه.ِيواآلياتِ
ِلنبيهِإشعياء.ِوحينماِيسممِسنحاِي يبِأنِ ِيعر ِماِ يِالقلعلِ هعِ احصِالقلعلِوالملمنِوقدِكافِهسا

ِإشعياءِيرددِماِ يِقلبهِي مالِأنِإلهِإسراليلِالِمثيلِله.
ِ=ِأيِو اِأماكالِكثيرةِبجهعدهِوشرلِمياهًاِمالِأنهايها.ِ" ونا َد حفرت وشربت مياها"
 ِيريد20ِِيةِآ=ِعندهِجيعرِجبايةِعددهاِحخمِقاديةِأنِتارلِمياهِاانهايِكلها.ِِوِ"ونشف بأسفل َدمُّ..."

ِصنعتهِكانِبسما ِمنيِلتدديبِشعبينِ دناِمجردِأداةِلتدديبِشعبي.ِأنِيقع ِأنِكلِما
فاِالبحرِااحمرِأمامِاِ =ِماِخطرِعلمِباليِكتابيهِأناِقدِصنعتهِ عاًلِحيالِنَِ"ِِولم تسرع منذ البعيد صنعت "

شعبينِشعبينِ ديالِقعتيِمالِقعتيِ؟!ِألمِتسممِأننيِ علاِهساِ؟ِومنسِالبعيدِأيزًاِأناِخططاِأنِت دلِأناِ
تصعيرِلحا ِشعبِيهع اِ يِعج هِأمامِمليِأشعيِولمالِكانِ ليِانِ 21ِِوهاِأناِتنفسِماعياتي.ِوآيةِ

ِتخلمِعنهمِبسببِخطاياهمنِولمالِ  .ِ  ِير ِكبرياءِمليِأشعيِيوير 0:12ِيعب"مالِيحبهِالرلِي دبهِ"
ِيزربهم.ِكبرياءِالايطان نِلمالِ ِيتركهمِحتمِينتهيِعملهمِ يِالتدديبِوم

 
ْلَفًة، َوَوِما الِسَنُة ا»31" -:(31)ية آ َيةِّ خِّ يًعا، َوفُِّّ الِسَنةِّ الِثانِّ ِّ َ لِثالَِّثُة َوهذِّ ِّ َلَك اْلَعاَلَمُة: َتْأُكُلوَن هذِّ ِّ الِسَنَة زِّ

ُدوَن، َوَتْغرُِّسوَن ُكُروًما َوَتْأُكُلوَن َوْثَراَََها.  " َففِّيَها َتْزََُعوَن َوَتْحصِّ
ِك ِالخريلِهسا ِ ي ِيفلحعا ِولم ِولتهم ِاليهعد ِالصيفِ خسر ِسنحاييبِ ي ِقدوم ِكان ِ ربما ِالرلِلح قيان الم

ِ ِالثالثة ِالسنة ِوأما ِالتالية. ِالسنة ِوال  ِأيزًا ِلالِِ– خسروا ِااشعييعن ِأن ِالمالم ي يععنِويحصدونِومعنم
ِيععدواِأجدًا.

يًعا ِّ َ ْلَفةً ِِ Grows of Itselfِزِّ نةِااولمِ  ِكانِقدِطلبِمالِاليهعدِأنِي يععاِستةِ=ِأيِماِتبقمِمالِالسِخِّ
ياحةِانفسهمِولأليض.ِو مِمقاجلِ ليِيعطيهمِ ِ يِالسنةِالثانيةِِجلِيعطعاِاالسابمِالِي يعِعأععامِو مِالعامِ

عهمِحعفيالنِأيِيبايوِ ِولةِالعامِالسادسِ تمفمِسنتيال.ِولمنهمِلطمعهمِلمِينفسواِالعصيةنِوهناِالرلِيبدأِم
ِأنِال ِعليهم ِالسابعة ِوت ِجاءتِاآلنِالسنة ِ يهان ِالتيِهم ِالادة ِ ممِهسه ِ  ِسيطعمهمِِمالِجديدن ي يععا

حتمِالِي يععاِ يِالسنةِالسبتيةِالتيِكاناِستجيءِبعدِالحصاي.ِوهسهِالبركةِِييعةِكا يةِلسنتيالِ وستمعنِال
ِبعدِ لي.ِسماهاِخلفةِأيِماِيتخلفِعالِال ييعةنِومِيبدأونِ يِال ياعة

ِ
َُوَن َيَتَأِصُلوَن إَِّلى َوْسَفَل، َوَيْصَنُعوَن َثَرًرا إَِّلى َما 31" -(:32-31اآليات ) ْن َبْيتِّ َيُهوَذا اْلَبا وَن مِّ ُِ َوَيُعوُد الِنا
ب ِّ 32َفْوُق.  ْهَيْوَن. َغْيَرُة ََ َبلِّ صِّ َِ ْن  وَن مِّ ُِ َشلِّيَم َتْخُرُج َبقِِّيٌة، َوَنا ْن ُووَُ  " اْلُجُنودِّ َتْصَنُع هَذا.أَلِنُ  مِّ
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مالِيهع اِ  ِيعدهمِبدنهمِسيتدصلعنِوانية.ِوهساِماِحدثِ ان266156ِِقالاِالمتاباتِااشعييةِأنهمِأسرواِ
=ِتمعنِلهمِحياةَِِوَيْصَنُعوَن َثَرًرا إَِّلى َما َفْوقُ المملمةِ يِامانِيعشياِكاناِتقاينِ يِعومتهاِبدحسالِأيامها.ِ

ِالتجايل.ِسماويةِوهسهِوماي
=ِ بعدِهسهِالحرولِتاتتاِالعالالتِولمالِ ِسيعيدهمِإلمِِ"ِ" يتأصلون إلى وسفلِ 32-31ِياتِياآلِ ي

أماكالِسكنهمنِ النبيِيابههمِجنباتِلهِجسويهِالثاجتةِ يِاايضِولهِومايه.ِأيِسيثبتعنِومِي دهروننِويكعنِلهمِ
المِالتيِنهِبالمسياِومِيصيرِلهِومايهنِوهسهِهيِجركاتِااومايِنا عةِلآلخريال.ِوكلِم مالِيكعنِلهِجسويهِبايما

 مرواِجهانِوهسهِهيِالعالدةِالجديدةِالتيِتملمِعنهاِح قياِالملي.
َشليم تخرج البقية =ِالسيالِكانعاِمحجعايالِداخلِااسعاينِه الءِسيخرجعنِوتمعنِلهمِحريةِوالِِ""ألن  من وو

ِاآلياتِتنورِللب ِولمالِهسه ِيخيفهم. ِييوش ِيععد ِالتيِستنجعِمالِإسراليلِ يِاايامِااخيرة  28ِ-21:2قية
ِوسيدخلعنِإلمِمجدِأوالدِ .ِوهسهِإشايةِأنِالخالصِسيخرجِمالِصهيعن.

الِسلطانِاشعيِعلمِمدينةِ نِوالِسلطانِإلجليسِعلمِشعبِ ِإالِبسما ِمالِ ِِ 35-33ِياتِياآلِ ي
ِقصةِأيعل[.ِوللتدديبِو يِحدودِيحددهاِ ِ]ِياجم

 
يَن َوْلًفا. َفَلِرا َبِكُروا 36" -(:37-36اآليات ) َئًة َوَخْرَسًة َوَثَرانِّ وََ مِّ ْيشِّ َوش  َِ َفَخَرَج َماَلُك الِرب ِّ َوَضَرَب مِّْن 

َثٌث َمي َِّتٌة.  ُِ يًعا  رِّ َِ ًعا 37َصَباًحا إَِّذا ُهْم  ِِّ وََ َوَذَهَب ََا يُب َملُِّك َوش  َِّ يَنَوى.َفاْنَصَرَف َسْنَحا ََاَم فُِّّ نِّ ِ " َوَو
ِسممِهيرودوتسِمالِكهنةِالمصرييالِأنِالفئرانِهيِالتيِأكلاِجيشِأشعيِوأسلحتهنِلينسبعاِالمعج ةِآللهتهم.

ِ
، َوَنَجَوا38" -:(38آية ) ِمَلُك َوَشْرآَصُر اْبَناُ  بِّالِسْيفِّ ٌد فُِّّ َبْيتِّ نِّْسُروَخ إِّلهِّ ِّ َضَرَبُ  َوْدََ ِِّ ضِّ  َوفِّيَرا ُهَو َسا إَِّلى َوَْ

َوًضا َعْنُ . وَن اْبُنُ  عِّ  " َوََاََاَط. َوَمَلَك َوَسْرَحد 
ِحدونِحينماِشعراِبدنهِسيرثِالعرر.لهِأجناهِانهماِحسداِأخيهماِأسِرقت
نهايةِالمتمبريال.ِو يِبعضِااحيانِيتدخرِتنفيسِالنبعاتنِولمالِهسهِالنبعةِتمِتنفيسهاِ يِِ 38-30ِياتِياآلِ ي

ولقدِتمردِسنحاييبِعلمِخالقهنِ مانِمالِالعد ِأنِيثعيِويتمردِعليهِإجناهِويهليِجياهِالسيِا تخرِِتليِالليلة.
 .بهِعلمِ 
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ِ
، َفَجاَء 1" -(:22-1اآليات ) هَكَذا »إَِّلْي ِّ إَِّشْعَياُء ْبُن آُموَص الِنبُِّّ  َوََاَل َلُ : فُِّّ تِّْلَك اأَلِيامِّ َمرَِّض َحَزَِِّيا لِّْلَرْوتِّ

: َوْوصِّ َبْيَتَك أَلِنَك َتُروُت َواَل َتعِّيُش  َهُ  إَِّلى اْلَحائِّ ِّ َوَصِلى إَِّلى الِرب ِّ 2«. َيُقوُل الِرب  ِْ َ  َحَزَِِّيا َو ِِ آ ِّ »َوََاَل: 3َفَو
ْرُت َومَ  ، اْذُكْر َكْيَف سِّ ب  يًرا.«. اَمَك بِّاأَلَماَنةِّ َوبَِّقْلٍب َسلِّيٍم َوَفَعْلُت اْلَحَسَن فُِّّ َعْيَنْيكَ َيا ََ  َوَبَكى َحَزَِِّيا ُبَكاًء َعظِّ

ََائِّاًل: 4 ََْوُل الِرب ِّ إَِّلى إَِّشْعَياَء  ََْد َسرِّعْ »5َفَصاََ  ُت اْذَهْب َوَُْل لَِّحَزَِِّيا: هَكَذا َيُقوُل الِرب  إِّلُ  َداُوَد َوبِّيَك: 
َك َخْرَس َعَشَرَة َسَنًة.  يُف إَِّلى َوِيامِّ ََْد َََوْيُت ُدُموَعَك. هَأَنَذا ُوضِّ وََ ُوْنقُِّذَك َوهذِّ ِّ 6َصاَلَتَك.  ْن َيدِّ َملِّكِّ َوش  َومِّ

يَنةِّ.  يَنَة. َوُوَحامُِّّ َعْن هذِّ ِّ اْلَردِّ ََِّبلِّ الِرب ِّ َعَلى َوِن 7اْلَردِّ ْن  ي َتَكِلَم َوهذِّ ِّ َلَك اْلَعاَلَمُة مِّ الِرِب َيْفَعُل هَذا اأَلْمَر اِلذِّ
اٍت إَِّلى اْلَوََاءِّ 8بِّ ِّ:  َِ اتِّ آَحاَز بِّالِشْرسِّ َعَشَر َدََ َِ ي َنَزَل فُِّّ َدََ اتِّ اِلذِّ َِ ِل الِدََ ُع ظِّ ِّ ِ َعتِّ الِشْرُس «. هَأَنَذا ُوََ َِ َفَر

اتِّ اِلتُِّّ َنَزَلْتَها. َِ اٍت فُِّّ الِدََ َِ  َعَشَر َدََ
ْن َمَرضِّ ِّ: 9 ز ِّ َوِيامُِّّ َوْذَهُب إَِّلى َوْبَوابِّ اْلَهاوَِّيةِّ. »َوَنا َُْلُت: 11كَِّتاَبٌة لَِّحَزَِِّيا َملِّكِّ َيُهوَذا إِّْذ َمرَِّض َوُشفَُِّّ مِّ فُِّّ عِّ

نُِِّّ.  ْمُت َبقِِّيَة سِّ . اَل َونْ 11ََْد ُوْعدِّ ضِّ اأَلْحَياءِّ َيةِّ. َُْلُت: اَل َوََى الِرِب. الِرِب فُِّّ َوَْ ُظُر إِّْنَساًنا َبْعُد َمَع ُسِكانِّ اْلَفانِّ
َُُعنُِّّ.12 َن الِنْولِّ َيْق ُّ. َلَفْفُت َكاْلَحائِّكِّ َحَياتُِّّ. مِّ ََدِّ اْنَقَلَع َواْنَتَقَل َعن ُِّّ َكَخْيَرةِّ الِراعِّ الِنَهاََ َوالِلْيَل  َمْسكِّنُِّّ 

. َكاأَلَسدِّ ه13ُتْفنِّينُِّّ.  َظامُِّّ. الِنَهاََ َواِلَلْيَل ُتْفنِّينُِّّ. َصَرْخُت إَِّلى الِصَباحِّ يَع عِّ رِّ َِ ُم  َكُسُنونٍة ُمَزَْزٍَِّة 14َكَذا ُيَهش ِّ
ََْد َتَضاَيْقُت. ُكْن لِّ   ، ب  . َيا ََ َرًة إَِّلى الَعاَلءِّ ََْد َضُعَفْت َعْيَناَي َناظِّ َُ َكَحَراَمٍة.  يُح. َوْهدِّ ًنا. هَكَذا َوصِّ بَِّراَذا 15ُّ َضامِّ

ُّ. َوَتَكِلُم،  لِّ َمَراََةِّ َنْفسِّ ِْ نُِِّّ مِّن َو اًل ُكِل سِّ ََْد َفَعَل. َوَتَرِشى ُمَتَره ِّ ََاَل لُِّّ َوُهَو  ِنُ   َوي َها الِسي ُِّد، بِّهذِّ ِّ َيْحَيْوَن، 16َفإِّ
ُّ َفَتْشفِّينُِّّ َوُتْحيِّينُِّّ.  وحِّ ََْد َتَحِوَلْت لَُِّّ الْ 17َوبَِّها ُكل  َحَياةِّ َُ ْن َوْهَدةِّ ُهَوَذا لِّلِساَلَمةِّ  ُّ مِّ َرَراََُة، َوَوْنَت َتَعِلْقَت بَِّنْفسِّ

َُاَياَي.  ِنَك َطَرْحَت َوََاَء َظْهرَِّك ُكِل َخ ، َفإِّ ُُوَن 18اْلَهاَلكِّ و اْلَهابِّ ُِ أَلِن اْلَهاوَِّيَة اَل َتْحَرُدَك. اْلَرْوُت اَل ُيَسب ُِّحَك. اَل َيْر
ُّ. َفَنْعزُِّف 21ُّ  ُهَو َيْحَرُدَك َكَرا َوَنا اْلَيْوَم. اأَلُب ُيَعر ُِّف اْلَبنِّيَن َحِقَك. اْلَحُّ  اْلحَ 19إَِّلى اْلُجب ِّ َوَماَنَتَك.  الِرب  لَِّخاَلصِّ

ََِّنا ُكِل َوِيامِّ َحَياتَِّنا فُِّّ َبْيتِّ الِرب ِّ   «.بَِّأْوَتا
ََاَل: 21 ََْد  َُْرَص تِّيٍن َوَيْضُرُدوُ  َعلَ »َوَكاَن إَِّشْعَياُء  ََاَل: 22«. ى الِدْبلِّ َفَيْبَروَ لَِّيْأُخُذوا  َُّ اْلَعاَلَمُة »َوَحَزَِِّيا  َما هِّ

 «.َون ُِّّ َوْصَعُد إَِّلى َبْيتِّ الِرب ِّ 
 

ِح قياِكانِمليِقديسِولمالِلنالحعِأنِالقداسةِالِتمنمِالمرضِأوِالمعت.
ِ

َهييُ  إَِّلييى اْلَحييائِّ ِّ َوَصييِلى إَِّليي2" -(:3-2اآليييات ) ِْ ييَ  َحَزَِِّيييا َو ِِ ييْرُت »َوََيياَل: 3ى الييِرب ِّ َفَو ، اْذُكييْر َكْيييَف سِّ ب  آ ِّ َيييا ََ
يًرا.«. َوَماَمَك بِّاأَلَماَنةِّ َوبَِّقْلٍب َسلِّيٍم َوَفَعْلُت اْلَحَسَن فُِّّ َعْيَنْيكَ   " َوَبَكى َحَزَِِّيا ُبَكاًء َعظِّ

مهعت.ِوهنهاِنهر ِاالسهتجابةِلمِتمالِ يِالعهدِالقديمِ مرةِواححةِعالِحياةِماِبعدِالمهعتِ مهانِالجميهمِيخها عنِال
ِللصالةِالتيِصالهاِح قيا.
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ِ
ََيْد َََوْييُت ُدُموَعيَك.»5" -:(5آية ) ْعُت َصياَلَتَك.  ََْد َسرِّ هَأَنيَذا  اْذَهْب َوَُْل لَِّحَزَِِّيا: هَكَذا َيُقوُل الِرب  إِّلُ  َداُوَد َوبِّيَك: 

َك َخْرَس َعَشَرَة َسَنًة. يُف إَِّلى َوِيامِّ  " ُوضِّ
جهالِداودِت يهدِأيامههِإ مدنِح قياِِنِإجالِداودِ.ِجالِح قياإمرِلح قياِ يهاِنبعةِويم ِوتشايةِلقيامةِالمسياِإحا ةِع

ِ. 01ِ:0ولهساِأشايِالم معيِيم ِِ.ِجالِداودِالسيِاادتِأيامهِبالقيامةإيم ًاِللمسياِ
ِ

يَنَة. وَ 6" -:(6آية ) وََ ُوْنقُِّذَك َوهذِّ ِّ اْلَردِّ ْن َيدِّ َملِّكِّ َوش  يَنةِّ.َومِّ  " ُوَحامُِّّ َعْن هذِّ ِّ اْلَردِّ
ِيبماِتايرِهسهِاآليةِأنِهسهِالحادوةِوقعاِقبلِحصايِأشعيِاويشليم.

ِهناوِس االن:ِ 8-1ِياتِي يِاآل
 سنةِ قبِ؟15ِ ِلما اِكاناِال يادة2ِِِِ ِهلِكلِمالِيبكيِيطيلِ ِعمرهِ؟1ِ
ِللسيدِالمسيإاإلجابةِأنهِكماِكانِسليمانِِو اِ يِحكمتهِو يِأنهِهعِبانيِالهيكلِوأنهِاجالِداودنِجالِداودِيم ًا

هكساِصايِح قياِيم ًاِللسيدِالمسياِ هعِاجالِداودِوبعدِأنُِحممِعليهِبالمعتِأطا ِ ِ يِعمرهنِوقيلِعالِهساِ
 .ِوقعلهِ"إلم1ِ-0:01"إلمِأيامِالمليِتزيفِأيامًانِسنينهِإلمِدويِ دوي.ِيجلسِقدامِ ِإلمِالدهرِ"ِيم ِ

ِر"ِجعلاِالقع ِنبعةِعالِالسيدِالمسيانِ ح قياِلمِيجلسِملمًاِإلمِالدهر.الده
بالعبريةِ=ِ"ِيِههِ"ِ ملِيقمِلهِحر ِمالِحرو ِاابجديةنِوحرو ِ"ِيِههِ"ِإشايةِليهعةنِوبالتالي15ِِوِيقمِ

ِ انِالمعنمِأنِالسيدِالمسياِسيقعمِبقعةِالهعتهِ هعِنفسهِيهعه.ِ
وهكساِكانِالسيدِالمسياِجالِخطية.ِومِأنِاإلشايةِانِِ"ت ومامك باألمانة...كيف سر وِالحعِ يِقع ِح قياِ"ِ

ِإشايةِأنِ ِسينقسِالمسياِمالِكلِمحاوالتِإجليسِأنِ  ِسينقسِح قياِمالِيدِمليِأشعيِوينقسِالمدينةنِ هسا
أنِ ِسيحميِ .ِوأنِ ِأقامهِبعدِأنِماتنِِو52:8+ِيع44ِِ-36:1+ِيع36ِِ-28:4يقتلهِقبلِالصليبِيلعِ

ِكنيستهِبعدِأنِيحريهاِمالِيدِإجليس.
ِاللحوة.ووص بيتك ألنك تروت" ِلهسه ِليستعد ِبالتعبة ِأنِيرتبِحياته ِ=ِهيِوصيةِلملِمنا ِالمسياِِ" والسيد

ِأوصمِجيتهِأ ِكنيستهِجتعاليمهِووصاياهِقبلِأنُِيصلبِ.
ه  إلى الحائ " يا ِو هِناحيةِالهيكلِ يِإشتياقِأنِيراهِمرةِ"ِ=ِهيِصالةِخاصةِهللنِويبماِوجهِوجهِو  حَز

ِ.ِوماِبعده 33:8ِمل1ِأخر نِوكاناِهسهِطلبةِسليمانِالمليِأنِمالِينورِللهيكلِويصليِيستجيبِلهِ ِي
َِات آحاز" "ِ=ِهيِماِتسممِبالم ولةِوهيِعبايةِعالِعامعدِتسقبِعليهِأشعةِالامسِوتعطيِظلهاِوبحسبِِد

هيِالساعةِالامسية.ِوالمعج ةِهناِأنِالولِسايِعكسِالطبيعةِوكدنِالامسِجِاايضِتحتهاِوهسهِي ِدَِالولِتُِ
نِترجمِأ.ولمالِماِمعنيِأيِلمعج ات 14:1ِِ"ِ يِتيِتكون آلياتتجاهِدويانهاِيهساِمعنمِالقع ِ"ِإويرتِ

لقيامةِشايةِإنِمعج ةِشفاءِح قياِأ ِنِِو4ِِ:2ِِنِالمسياِهعِشمسِالبرِيِمالأالامسِااليِالعياءِ؟ِِلعِ همناِ
باءِالعهدِالقديمِكماِياملِمالِآمالِبالمسياِبعدِأنِياملِأالمسياِالتيِجهاِتبريناِنِولمالِجرِالمسياِكانِالِجدِ

جرايِالعهدِأشمسِالبرِسياملِمالِجاءِقبلهِمالِِنِنِجرِالمسياأيِأوهساِمعنيِيجعشِالامسِاليِالعياءِِ.ِ لي
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وياجمِِيامِ.ليِنهايةِااإنِجرِالمسياِسيمتدِللم منيالِأعنيِمامِيليِااإالامسِبعدِ ليِِستمرايإنِإالقديمِومِ
ِ هيِعالِتبريرِمالِآمالِبهِبعدِمجيئهِ 3ِ:20يِيوِأمايرِمالِهمِقبلِالمسياِ. ِوهيِعالِتبِر3ِِ:25ِييوِ

ِادادِعمرِح قياِ عاًلِولمالِما اِجناهِمالِ ليِ:ِإ:ِلقدِِملحوظة
ِتمامًا.أنجبِأشرِملعوِإسراليلِوهعِمنسمِالسيِأ سدِيهع اِ  1
ِسقبِ يِمعحعشِأمراءِباجل.  2

ِللسيدِالمسياِ يِايادةِعمرهنِولمالِمالِالناحيةِالعمليةِ انِي ضِماعيةِ ِتمعنِ ِيم ًا ِكانِح قيا إ ًانِحقًا
 ِ" لتكن مشيئتك "مناِالسيدِالمسياِأنِنصليِقالليالِنتالجهِسيئة.ِلسليِعلِ 

ِ
ز ِّ َوِيامُِّّ»َوَنا َُْلُت: 11" -:(11آية ) نُِِّّ. فُِّّ عِّ ْمُت َبقِِّيَة سِّ ََْد ُوْعدِّ  " َوْذَهُب إَِّلى َوْبَوابِّ اْلَهاوَِّيةِّ. 

ز ِّ َوِيامُِّّ سنةِوكانِاليهعدِيعتقهدونِأنِ ِلهعِأحهبِأحهدًاِيطيهلِأيامههنِولهعِمهاتِمبكهرًا32ِِ=ِكاناِسنهِوقتئسِِعِّ
ِ مدنِ ِيطردهِمالِأمامه.

ِ
َيةِّ.َُْلُت: اَل َوََى الِرِب. ال11" -:(11آية ) . اَل َوْنُظُر إِّْنَساًنا َبْعُد َمَع ُسِكانِّ اْلَفانِّ ضِّ اأَلْحَياءِّ  " ِرِب فُِّّ َوَْ

=ِانِح قياِكانِي مالِأنهِير ِالرلِ يِطقعسِالعبادةِولعِمهاتِ سهيسهبِإلهمِالمجههع ِولهالِيهراهِِاَل َوََى الِربِ 
ِبعدِ لي.

ِ
ََييدِّ اْنَقَلييَع َواْنَتَقييلَ 12" -:(12آييية ) َُُعنِّييُّ.  َمْسييكِّنُِّّ  ييَن الِنييْولِّ َيْق ييُّ. َلَفْفييُت َكاْلَحائِّييكِّ َحَييياتُِّّ. مِّ َعن ِّييُّ َكَخْيَرييةِّ الِراعِّ

 " الِنَهاََ َوالِلْيَل ُتْفنِّينُِّّ.
=ِإشههايةَِواْنَتَقييَل َعن ِّييُّ ياههبهِحياتهههِبخيمههةِالراعههيِالتههيِتبقههمِ ههيِمكانهههاِمههدةِقليلههةِوهههسهِتعطههمِإحسههاسِالغربههة.ِ

=ُِِتْفنِّينِّيُّ=ِيابهِنفسهِبحاليِوأنِحياتهِكنسيجِقطعههِمهالِالنهع ِوالنسهيجِلهمِيهتم.ِاْلَحائِّكِّ َلَفْفُت كَ لمعتِالجسد.ِ
ِيخاطبِالرلِهنا.

ِ
َظييامُِّّ. الِنَهيياََ َواِلَلْيييَل ُتْفنِّينِّييُّ. 13" -(:14-13اآليييات ) يييَع عِّ رِّ َِ ييُم  . َكاأَلَسييدِّ هَكييَذا ُيَهش ِّ َصييَرْخُت إَِّلييى الِصييَباحِّ

ََيْد َتَضياَيْقُت. ُكينْ َكُسُنونٍة ُمَزَْز14َِّ  ، ب  . َييا ََ َرًة إَِّليى الَعياَلءِّ ََْد َضُعَفْت َعْيَنياَي َنياظِّ َُ َكَحَراَمٍة.  يُح. َوْهدِّ  ٍة هَكَذا َوصِّ
ًنا.  " لُِّّ َضامِّ
المِعليهههِليفنيهههِويهاههمِعوامههه.ِوكههانِيصههياِسههماِجهههسهِااَِكَأَسييدِّ  المهههِالاههديدةِويصههعيِأنِالههرلأيصههفِهنههاِ

ًناعفِإ ِخفاِصعتهِبسببِالمرض.ِأيِ يِحَِكُسُنونةٍ  محكعمِعليهِبالحبسِِشبهِنفسهِبمديعِن=ُِِكْن لُِّّ َضامِّ
 ولالِيخرجِإالِبمالِيكفله.

ِ
لِّ َمَراََةِّ َنفْ 15" -:(15آية ) ِْ نُِِّّ مِّن َو اًل ُكِل سِّ ََْد َفَعَل. َوَتَرِشى ُمَتَره ِّ ََاَل لُِّّ َوُهَو  ِنُ   ُّ.بَِّراَذا َوَتَكِلُم، َفإِّ  " سِّ
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ََيْد َفَعيلَ =ِالِأسهتطيمِأنِأعبهرِعهالِشهكري.ِِبَِّراَذا َوَتَكِلمُ قع ِإشعياءِج يادةِعمرهِتحع ِللتسبيانِبعدِ =ِأيَِِوُهيَو 
الً سهتفادِمهالِالمهرضِوالتدديهبِ تعاحهمِوتماهمِإِاِوقهدلهقدِجِر يوكهانِيهسكرُِِميَتَره ِّ =ِليتمههلِبقيهةِأيهامِِ َميَراََةِّ َنْفسِّ
ِحياته.

 
ُّ َفَتْشفِّينُِّّ َوُتْحيِّينُِّّ.َوي َها السِ 16" -:(16آية ) وحِّ  " ي ُِّد، بِّهذِّ ِّ َيْحَيْوَن، َوبَِّها ُكل  َحَياةِّ َُ

احمهههِيحيههاِالنههاسِ"لههيسِبههالخب ِوحههدهِيحيههاِاإلنسههان"ِكههسليِبالتدديههبِيحيهههاِِومِر=ِأيِبمعاعيههدِ ِبِّهييذِّ ِّ َيْحَيييْونَ 
ِ.ِوأماِمالِالِيثقِ يِهساِ يحياِ يِمراية.اإلنسان.ِ مالِيثقِ يِأنِمعاعيدِ ِوأحكامهِهيِللخيرِيحياِ يِسالم

ِ
ِنيَك 17" -:(17آية ) ، َفإِّ ْن َوْهَدةِّ اْلَهياَلكِّ ُّ مِّ ََْد َتَحِوَلْت لَُِّّ اْلَرَراََُة، َوَوْنَت َتَعِلْقَت بَِّنْفسِّ َطَرْحيَت َوََاَء ُهَوَذا لِّلِساَلَمةِّ 

َُاَياَي.  " َظْهرَِّك ُكِل َخ
ْن َوهْ نبَتَعِلْقَت َ  ُّ مِّ يهامِسهالمتهنِ ههعِأحهسِبهاهللِأِمالرلِ يِألمهِأكثرِمماِإختبرهِ هِ=ِإختبرِح قياَِدةِّ اْلَهاَلكِّ ْفسِّ

ين  ِإليهِ يِأعماقِحيقهِوير عهِويخلصهِويطر ِخطاياهِوالِيسكرهاِجهلِيغفرهها.ِومهاِجعهلِح قيهاِيفهر ِبهااكثرِ
ِهعِوفرانِخطاياه.

ِ
ُُوَن إَِّلى اْلُجب ِّ َوَماَنَتَك. أَلِن اْلَهاوَِّيَة اَل َتْحَرُدَك.18" -:(18آية ) و اْلَهابِّ ُِ  " اْلَرْوُت اَل ُيَسب ُِّحَك. اَل َيْر

الرسههع ِ"لههيِعلسِهههساِالمههالمِمههالِأ زههلِأتقيههاءِالعهههدِالقههديمِيههد ِعلههمِجهلهههمِبمههاِبعههدِالمههعتِوقههاينِمههمِقههع ِجهه
ِِ هساِأ زلِجدًا".ِوأكعنِممِالمسياِاشتهاءِأنِأنطلق

ِ
 " َحُّ  ُهَو َيْحَرُدَك َكَرا َوَنا اْلَيْوَم. اأَلُب ُيَعر ُِّف اْلَبنِّيَن َحِقَك.اْلَحُّ  الْ 19" -:(19آية )

ختهايِطريهقِإِإجنههِبعهدِأنِكبهرِهعِوعدِ ِبدنِيربمِإجنههِ هيِمخا هةِالهرلنِوقهدِ عهلِولمهالِلهيسِ نبههِأنِمنسهم
ِالار.

ِ
ََاَل: 21" -(:22-21اآليات ) ََْد  ََاَل: 22«. َُْرَص تِّيٍن َوَيْضُرُدوُ  َعَلى الِدْبلِّ َفَيْبَروَ لَِّيْأُخُذوا »َوَكاَن إَِّشْعَياُء  َوَحَزَِِّيا 

َُّ اْلَعاَلَمُة َون ُِّّ َوْصَعُد إَِّلى َبْيتِّ الِرب ِّ »  "«.َما هِّ
.ِوهكههساِ=ِدملههةِخبيثههةِوالتههيالِلههيسِ يهههِشههفاءنِجههلِأنِ ِيسههتخدمِوسههالبِطبيعيههةِمههالِأجههلِتنفيههسِأوراحهههِالييِدْبلِّ 

لخلههههقِعينههههيِااعمههههمنِوالمههههاءِللمعمعديههههةِوال يههههاِللميههههرونِومسههههحةِالمرحههههمِوالخبهههه ِوالخمههههرِِالسههههتعملِالطههههيإ
ِلإل خايستياِ اإلنسانِجسدِويو نِوالتعاملِممِالجسدِيستل مِشيئًاِملمعسًاِومحسعسًا.

اِ ِحينماِوعدِإشعياءِح قياِبدنهِلالِيمعتِلمِيسد ِماِالعالمةِأننيِأعيشنِجهلِمه26ِ:8مل2ِِونالحعِأنهِ يِي
ِالعالمةِأنِأصعدِجياِالرلنِ بياِالرلِ يِقلبه.
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:ِالتيالِومرةِلهاِجسويِكثيرةِوطعمهاِحلعِوهمِتايرِللاعبِالمجتممِ مِمحبةِوبنفسِواحدةِِتِّينٍ الَُْرَص 
 ِوجسدِح قياِالمريضِالمقبلِعلمِالمعتِيايرِللمنيسةِالتمِكاناِميتة133ِ ينسكبِعليهِالرو ِالقدسِيم 

بقيامتهِوحياتهِوحلع ِالرو ِالقدسِالس ِجمعهاِ مِمحبةِوقرصِالتيالِالس ِوحمِعلمِالدجلِومِأحياهاِالمسياِ
 افمِح قياِيايرِهساِللمنيسةِجسدِالمسياِالتمِحينماِشفياِاجتمعاِ مِمحبةِ عالمةِحياةِالجسدِهمِ

خاهِيبقِ يِالمعت"ِأمالِالِيحبِنِخعةِالنناِنحبِاإلنتقلناِمالِالمعتِالمِالحياةِإالمحبةِ"نحالِنعلمِانناِقدِ
ِ .14:3يع1ي

=ِهعِمثلِالدقيقِوالملاِممِإليام...الخِ.ِولمالِماِمعنيِالتيالِ؟ِا اِكانِح قياِِ"ِ" َرص التينِ 21آيةِي  ي
ِ ِح قيا ِومرضِجسد .ِ ِالمنيسة ِهع ِالسي ِالمسيا ِلجسد ِيم ا ِح قيا ِجسد ِيكعن ِللمسيا ِللمنيسةِإيرم  شاية

  ِمحبة.ِوالتيالِجبسويهِالمثيرةِداخلِوال هِوطعمهِِنجالِ ِإسيحهاِنِتتابهِبمأالمريزةِبالخطيةِوعالجهاِ
 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.ِ تحياِوهسهِالمنيسةِتمعنِكثمرةِتيالِحلعةِيفر ِجهاِ ِنةِمحبةءالحلعِيايرِللمنيسةِالمملِع

مماِيجعلِقصةِايادةِعمرِ"ِفُّ اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب" ِنجدِقع ِالرل5:26ِ:ِ يِيملِملحوظة
ياماِأيامِالمليِتزيفِأليِإ"01ِِيزاِم معيِأِوِح قياِهيِإشايةِواححةِلقيامةِالسيدِالمسياِ يِاليعمِالثالث.

ِ.نماِهسهِكاناِنبعةِعالِقيامةِالمسياإِن.ِيجلسِقدامِ ِاليِالدهر".ِ هلِعارِح قياِللدهرسنينهِكدويِ دوينِ
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع والثالثون 

ِ
لقدِيجعاِالامسِجداًلِمالِأنِتتقدمنِوكانِ ليِليسِ يِأويشليمِ قبِجلِ يِباجلِو يِكلِالعالمنِمماِأوايِ
دهاةِالباجلييالِالسيالِيعبدونِالامس.ِوهساِجعلهمِيتصعيونِأنِمالِحدواِبسببهِهسهِالمعج ةِهعِأعومِمالِ

قيانِوكاناِهسهِالفرصةِ رصةِ هبيةِأنِيبارِبالههِالسيِ علِهسانِولمنهِسقبِبزربةِإلههم.ِ دتعاِلتحيةِحِ 
 يمينية.

وِ يِهساِالعقاِكاناِباجلِمااالاِخاحعةِاشعينِوكانِواححًاِأنِنجمِباجلِكانِ يِصععدنِوبدأتِتتمردِ
يحميهِمالِلمعهِيبماِحالفِعلمِأشعي.ِلسليِأيادِح قياِأنِياهدِه الءِاامراءِبقعتهِووناهِأمامِمليِباجلِ يت

جيشِأشعيِِمال185,666ِولمالِهلِمليِباجلِقاديِأنِيفعلِماِ علهِمالوِالرلِإ ِقتلِِ يِالمستقبل. أشعي
ِ يِليلةِواحدة.

مالِالم كدِأنهِلعِ هبِح قياِإلشعياءِقبلِأنِيفعلِ ليِلمنعهِإشعياءِمالِأنِيسقبِهسهِالسقطة.ِأوِلعِصلمِ
ِلمانِ ِقدِأيشدهِكم ِتسليمهِلقع ِالرلِوعدمِتسمرهِح قيا اِصلمِحيالِحاصرتهِأشعي.ِولمالُِيحسبِلح قيا

ِعليه.
ِباجلِملحوظة ِأما ِعر ِكيفِينتصرِعلمِهسه . ِيوح قيا ِ يِحياتنا ِكثيرة ِظاهرة ِجيشِأشعيِيمثلِخطايا :

ِخريال. تمثلِخطاياِالمبرياءِوالغرويِوهسهِسقبِ يهاِح قيانِ مانِكمالِأخسِيعلالِ زاللهِوصالحهِأمامِاآل
 ياِليتناِنخفيِكلِماِأعطاناِالرلِمالِصال ِ يِداخلِأنفسناِحتمِالِيسرقِعهدوِالخيهرِكهلِمهاِلنهاِكمهاِسهرقاِ

ِباجلِكلِكنعاِأويشليمِالتيِأياهاِح قياِلسفراءِباجل.
ِ

يا الرلك للرسيح  َموز حَز
ِ.ِوهعِمليِالملعوِحاببِالملهعِاجالِداودِوالمسياِاجالِداودِالمليِ  1
ِ"تمهعنِالرياسهةِعلهمِكتفهه"شعبِ ِإسراليلِنِوالمسياِمليِعلمِقلعلِشهعبهِبصهليبهِوح قياِمليِعلمِ  2

ياِ ِ.ِوالحعِأنِ ِيرسلِإشعياءِِويقهع 2ِِ:0يإر َِئييسوِِ ِ.26ِِ:5مهل2يَِئيس شعبى"ِ"َل لحَز
 تستخدمِبمعنمِمليِنِ المالمِيايرِللمسياِالمليِ.

ِ ِ.5ن18ِِ:3ِِمل2جرِح قياِيايرِللمسياِالس ِجالِخطيةِي  3
ليحيهاِعليههِبهالمعتِوقهامِِسهنة.ِوالمسهياُِحم هم15ِوشهفيِليعهيشِِاليدبلِكانِمحكعماِعليهِبالمعتِبسبب  4

ِ.إلمِااجد
وههعِإختصهايِإسهمِ ِِى هبالعبريهةِيكتهب15ِِهيِيم ِانِالمسياِقامِبقهعةِالهعتههِنِ هرقمِِسنة15ِ  5

ِيهعهِ.
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بسهببِالخطيهةِنِولمهمِِالمحكعمِعليههِبهالمعتجسدِح قياِالمحكعمِعليهِبالمعتِيايرِللمنيسةِجسدِآدمِ  0
.ِوالمسهياِيحيمِالمسياِهساِالجسدِالمياِماتِليمياِالحياةِالعتيقةِوقامِليقيمِجسدِجديدِهعِمتحهدِبههِ

.ِ المحبههةِعههادتِللمنيسههةِ صههايتِِبقييرص التييينِمحبههة.ِويرمهه ِللمحبههةِاجههالِ ِهههعِالقيامههةِوالحيههاةِ  
15ِِن3ِِ:14ِِيهع1ِِهعِالحيهاة.ِياجهمِاآليهاتِيِإجالِ ِ.ِانِالمسياجسدِالمسياِنِوعادتِلهاِالحياةِ

ِ .11ِِ:25ِ+ِِيعِ
َِيات َِِوع الشيرس عشير  1 ياهيرِ ِنِوههسا4ِِ:2ِيمهل"شهمسِالبهرِوالاهفاءِ همِأجنحتهها"ِِوالمسهياِههعد

لمسهايهاِالطبيعهمِياهيرِانِجهرِِوعيودة الشيرسِ ِن3ِِ:25انِجرِالمسياِياملِأباءِالعهدِالقديمِييو
ياهيرِللممها ِالتاهريعمِ عهدد11ِِِ ِ.ِوالحهعِأنِيقهم3ِِ:20لمسياِياهملِالمه منيالِبههِبعهدِمجيئههِييوا

ِ ِ.1ِِ:4+ِأ 1ِِ:28ِ.ِوالمعنمِأنناِ مِالمسياُِنحسبِكامليالِوأجرايِوبالِلعمِيكع11ِالعصاياِ
بعدِايحيِوالِيقا ِِ"الِيقا ِبعدِليِمهجعية ِاسمِاوجةِح قياِحفصيبةِومعنيِاإلسمِمسرتيِجها0ِِ  8

يِِِالرلِيسرِبيِوأيحيِتصيرِ اتِبعل"ِمعحاةِجلِتدعيالِحفصيبةِوأيحيِتدعمِبععلةِ.ِان
ِ ِوهسهِإشايةِاليِالمنيسةِعروسِالمسياِالتيِمسرتهِجها.02ِِ:4ِ+ِإر21ِِ:1ِِِمل2ِِياجمِ

مالِتعاليمِِ=ِوصيةِالمسياِلناِهعِماِأعطاهِالسيدِالمسياِ" ووصِّ بيتك ألنك تروت "ِلح قياِقع ِالنبم  2
"لهِإسمععا"ِووصاياِلمنيستهِخال ِوالثِسنعاتِقبلِأنِيسهبِللصليبِنِوهساِماِأوصاناِبهِاآللِ

ِ .2ِِ:5ييعِ"مهماِقا ِلممِ ا علعه" ِ.ِوهكساِقالاِأمناِالعسياءِمريم11ِِ:5ِيما
 ِ=ِالمسياِقامِمال26ِِ:5ِمل2يِ"فى اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب" ."ِهدنساِأشفييِ  16

ِمعاتِ مِاليعمِالثالثِ.اا
َويت دموعك . هنذا وشفيك ... وونقذك من يد ملك وشوَ مع هذ    11 " َد سرعت صالتك . َد 

 ِ.ِالمعنم0ِن26ِِ:5ِِمل2يِعبدىالردينة ووحامى عن هذ  الردينة من وِل نفسى ومن وِل داود 
يِ.ِولمالِلنزمِأمامناِالمباشرِلهسهِاآلياتِهعِنجاةِح قياِمالِالمعتِنِونجاةِأويشليمِمالِمليِأشِع

"الس ِ مِأيامِجسدهِإ ِقدمِبصرا ِشديدِودمعشِِقع ِجعلسِالرسع ِعالِالسيدِالمسياِأوناءِأالمِصلبهِ
طلباتِوتزرعاتِللقاديِأنِيخلصهِمالِالمعتِوسممِلهِمالِأجلِتقعاهِ...ِوت ِكملِصايِلجميمِالسيالِ

كدنهِمعجهِللمسياِِد سرعت صالتكَِ ِ.ِ يكعنِقع ِ 2ن5ِِ:1ِِيعبِيطيععنهِسببِخالصِأجد "
ويكعنِِالس ِبافاعتهِالمفاييةِوأالمِصلبهِإستجالِ ِوخلصِالمنيسةِودا مِعنهاِوصايِحامياِلهاِ.

يعنمِالِسلطانِللمعتِعلمِالمسياِ الايطانِهعِمليِالمعتِنِجلِالِِوشوَونقذك من يد ملك ِقعله
 ويشليمِالتمِسيحاممِ ِعنهاِ.أِالردينةِسلطانِللمعتِعلمِالم منيالِأ ِالمنيسةِ=

=ِهسهِتايرِانِ ِحفعِالمسياِ لمِيتمكنعاِمالِقتلهِقبلِأنِينهمِ ونقذك من يد ملك وشوَ  12
خدمتهِوتعليمهِويسالتهِأوالِنِوكانِاليهعدِقدِحاولعاِقتلهِمراياِو العاِإ ِكانِيجتااِوسطهمِوالِيقديواِ

"الرلِعالِيمينيِيحطمِ مِيعمِ ِوهمِجنفسِمعنم8ِِ:52ِ+ِيع36ِن4ِِ:22ِِأنِيمدواِأيديهمِإليهِيلع
  ِ.ِوأيزاِالرلِيحفعِالمنيسةِجسدِالمسياِ.116ِِ:5يم ِملعكا"ِيج ه
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ِيًة إَِّلى َحَزَِِّيا، ألَ 1" -(:8-1اآليات ) َسائَِّل َوَهدِّ َسَل َمُروَدُخ َباَلَداَن ْبُن َباَلَداَن َملُِّك َبابَِّل ََ ُ  نِ فُِّّ ذلَِّك الِزَمانِّ َوَْ
َع َوِنُ  َمرَِّض ُثِم َصِح.  ُِي َِّب، َوُكلِ 2َسرِّ : اْلفِِّضَة َوالِذَهَب َواأَلْطَياَب َوالِزْيَت ال ْم َحَزَِِّيا َوَوََاُهْم َبْيَت َذَخائِّرِّ ِّ  َفَفرَِّح بِّهِّ

ْم  َد فُِّّ َخزَائِّنِّ ِّ. َلْم َيُكْن َشٌُّْء َلْم ُيرِّهِّ ِِّ  إِِّياُ  َحَزَِِّيا فُِّّ َبْيتِّ ِّ َوفُِّّ ُكل ِّ ُمْلكِّ ِّ.َبْيتِّ َوْسلَِّحتِّ ِّ َوُكِل َما ُو
اُءوا إَِّلْيَك »َفَجاَء إَِّشْعَياُء الِنبُِّّ  إَِّلى اْلَرلِّكِّ َحَزَِِّيا َوََاَل َلُ : 3 َِ ْن َوْيَن  اُل، َومِّ َِ ََاَل هُؤاَلءِّ الر ِّ َفَقاَل « َماَذا 

يَدٍة، »َحَزَِِّيا:  ٍض َبعِّ ْن َوَْ اُءوا إَِّلُِّ مِّ ْن َبابِّلَ َِ َََوْوا ُكِل َما فُِّّ »َفَقاَل َحَزَِِّيا: « َماَذا َََوْوا فُِّّ َبْيتَِّك »َفَقاَل: 4«. مِّ
ْم إِِّيا ُ  َِّهِّ : »َفَقاَل إَِّشْعَياُء لَِّحَزَِِّيا: 5«. َبْيتُِّّ. َلْيَس فُِّّ َخزَائِّنُِّّ َشٌُّْء َلْم ُو ب ِّ اْلُجُنودِّ ََْوَل ََ  ُهَوَذا َتْأتُِّّ َوِيامٌ 6اْسَرْع 

. ُيْحَرُل فِّيَها ُكل  َما فُِّّ َبْيتَِّك، َوَما َخَزَنُ  آَباُؤَك إَِّلى هَذا اْلَيْومِّ، إَِّلى َبابَِّل. اَل ُيْتَرُك َشٌُّْء، َيقُ  ْن َبنِّيَك 7وُل الِرب  َومِّ
ْصَياًنا فُِّّ ََْصرِّ  يَن َتلُِّدُهْم، َيْأُخُذوَن، َفَيُكوُنوَن خِّ ْنَك اِلذِّ وَن مِّ ُِ يَن َيْخُر َشْعَياَء: 8«. َملِّكِّ َبابِّلَ اِلذِّ َفَقاَل َحَزَِِّيا إلِّ

ي َتَكِلْرَت بِّ ِّ » ََْوُل الِرب ِّ اِلذِّ ي ٌِّد ُهَو  ِنُ  َيُكوُن َساَلٌم َوَوَماٌن فُِّّ َوِيامُِّّ»َوََاَل: «. َِ  «.َفإِّ

 
صهحا ِتحهع ِجدأِهساِاإلصحا ِ يِاإلشايةِإلمِسبمِباجلنِوكانِمالِقبلِيتملمِعالِسبمِأشعيِومهاِبعهدِههساِاإل

ِالمالمِإلمِباجلِكعدوِللاعبنِولسبمِباجلِومِالخالصِمنه.
 

ِييًة إَِّليى َحَزَِِّييا، ألَ 1" -(:2-1اآليات ) َسيائَِّل َوَهدِّ َسَل َمُروَدُخ َباَلَداَن ْبيُن َبياَلَداَن َملِّيُك َبابِّيَل ََ ِنيُ  فُِّّ ذلَِّك الِزَمانِّ َوَْ
َع َوِنُ  َمرَِّض ُثِم َصِح.  ُِي ِّيَب، َوُكيِل َفَفرِّ 2َسرِّ : اْلفِِّضيَة َواليِذَهَب َواأَلْطَيياَب َوالِزْييَت ال ْم َحَزَِِّيا َوَوََاُهْم َبْيَت َذَخيائِّرِّ ِّ َح بِّهِّ

ْم إِِّياُ  َحَزَِِّيا فُِّّ َبْيتِّ ِّ َوفِّ  َد فُِّّ َخزَائِّنِّ ِّ. َلْم َيُكْن َشٌُّْء َلْم ُيرِّهِّ ِِّ  " ُمْلكِّ ِّ.ُّ ُكل ِّ َبْيتِّ َوْسلَِّحتِّ ِّ َوُكِل َما ُو
كاناِباجلِ يِ ليِالعقاِمااالاِتحاِحكمِأشهعيِولمهالِنجمههاِجهدأِيبه لِوبهدأتِتتمهردِعلهمِأشهعينِوأيسهلِملهيِ
ِباجلِح قياِيهنئهِبالافاءنِجلِويستفهمِعالِااعجعبةِالفلميةِ يِيجعشِالولنِ همِ يِباجهلِكهانعاِيعبهدونِالاهمس

هِ ال.ِ مدنهِنجاِأمامِيباهاقمِوناهرِيسهاللهِوصهلمِطالبهًاِوكاناِ رصةِلح قياِأنِياهدِإللهه.ِولمالِبكبريالِ.
قدِهسهِأماِهناِ رسبِ يِهسهِالتجربةِاليمينيةِيهناِنر ِ الدةِللتجايلِالم لمةِمثلِحصايِأشعيِ ِ.ِمععنةِالرل

لِقربههاِح قيههاِهللِ ِولمههالِمههمِالتجربههةِاليمينيههةِالتههيِ يهههاِتمجيههدِللههساتِلههمِيستاههرِالههرلِولههمِياهههدِلهههِالنِالرسههال
كاناِتمجدِالمليِبسببِماِحدثِللامسِبسببهنِوبسببِه يمةِأشهعيِعهدوِباجهلِعلهمِأسهعايِأويشهليمنِجهلِوأتهمِ
يسلِباجلِمعهمِجهداياِ لمِيسد ِالرلِعالِالرساللِالتيِكانِمالِالمحتملِأنهاِتتزهمالِتجهاديلِعلهمِ .ِويبمهاِ

حهالفِمعهها.ِولنسهد ِح قيهاِونسهد ِأنفسهناِبعهدِ مرِح قياِأنِباجهلِلههاِمسهتقبلِقهع ِويمكهالِاإلعتمهادِعليههاِأوِالت
كلِماِنالهِح قياِمالِ ِما اِكانِسيزا ِإليهِمالِه الءِاامهراءِالبهاجلييال.ِجهلِكهانِيجهبِأنِياهفقِعلهيهمِ هيِ

ِوونيتهمِإ ِهمِالِيعر عنِ .
ِ

ياُءوا إَِّلْييَك » َفَجاَء إَِّشْعَياُء الِنبُِّّ  إَِّلى اْلَرلِّكِّ َحَزَِِّيا َوََاَل َلُ :3" -:(3آية ) َِ يْن َوْييَن  ياُل، َومِّ َِ ََاَل هُؤاَلءِّ الر ِّ « َماَذا 
ْن َبابِّلَ »َفَقاَل َحَزَِِّيا:  يَدٍة، مِّ ٍض َبعِّ ْن َوَْ اُءوا إَِّلُِّ مِّ َِ.»" 
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اُءوا كالمِإشعياءِ يهِتحقيرِلهمِ َِ ْن َوْيَن  المِّ ٍض .ِوجعالِح قياِ يهِا تخايِهؤالء الِر ْن َوَْ اُءوا إَِّلُِّ مِّ يَدةٍ َِ ..َِبعِّ
ِ دناِأستحقِهسا.

ِ
اَل  ُهَوَذا َتْأتُِّّ َوِياٌم ُيْحَرُل فِّيَها ُكل  َما فُِّّ َبْيتَِّك، َوَما َخَزَنُ  آَبياُؤَك إَِّليى هيَذا اْلَييْومِّ، إَِّليى َبابِّيَل.6" -(:7-6اآليات )

 . ْنيَك 7ُيْتَرُك َشٌُّْء، َيُقوُل الِرب  وَن مِّ ُِ يَن َيْخُر ْن َبنِّيَك اِلذِّ ََْصيرِّ َومِّ ْصيَياًنا فِّيُّ  يَن َتلِّيُدُهْم، َيْأُخيُذوَن، َفَيُكوُنيوَن خِّ اِليذِّ
 "«.َملِّكِّ َبابِّلَ 

هسهِنبعةِواححةِبسبيِباجلنِوسبمِباجلِلمِيحدثِنتيجةِهسهِالخطيةِولمالِبسببِخطاياِمنسمِومالِجاءواِبعدهِ
سيالِتفمههرِ ههيِالتحههالفِمعهههمِجههلِوخطايههاِالاههعبِكلهههِولمههالِ كههرِالسههبيِهنههاِكتههعبيخِلح قيههاِكمههالِيقههع ِ"ههه الءِالهه

ِسيفعلعنِكسا....".ِ
 

َشْعَياَء: 8" -:(8آية ) ي َتَكِلْرَت بِّ ِّ »َفَقاَل َحَزَِِّيا إلِّ ََْوُل الِرب ِّ اِلذِّ ي ٌِّد ُهَو  ِنُ  َيُكيوُن َسياَلٌم َوَوَمياٌن فِّيُّ »َوََاَل: «. َِ َفإِّ
ِ"«.َوِيامُِّّ

ِبعدِأنِأعطاهِإشعياءِديسًاِ يِالتعاحم.ِهناِح قياِيعتر ِبخطيتهِويسلمِاامرِإليادةِالرل
 

:ِإظهههايِكههلِمخههاانِح قيههاِحههدِقههع ِداودِأنِكههلِمجههدِاجنههةِالملههيِمههالِداخههل.ِلههسليِعلينههاِأنِنحههتفعِِملحوظيية
 بعالقتناِباهللِسراً.ِ

 نر ِ يهمِماِوصلاِإليهِالباريةِمالِإنحطاطِومعت35ِِصِِ–1ِصِ
ايةِالنِعدوناِااو ِأيِالمعتِسيتمِاالنتصايِعليهِِِِينتصرِعلمِالمعتِإشنر ِ يهمِح قيا32ِِصِِ–30ِصِ

ِولمالِكيفِننتصرِ؟
ِ.00إلم46ِِهساِماِسع ِنراهِ مِاإلصحاحاتِ

ِنر ِالمسياِالمخلصِالسيِسينقسناِمالِالمعتِم سسًاِكنيسته.00ِصِِ–46ِصِ
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 كوَش الرلك
 66 - 41مقدمة لإلصحاحات 

 
ِِالمليِ؟ِكعيرِالمليِ مالِهعِكعيرِيتملمِكثيرًاِعال00ِِ–46ِ مِاإلصحاحاتِِ

كههعيرِمههالِمملمههةِمههاد ِوهههعِمتسلسههلِمههالِأسههتياجيسِملههيِميههديا.ِعلههمِأنِالههبعضِيقعلههعنِأنهههِلقههيب.ِوأنهههِكههانِ
ااحههعا نِكههانِيجههاًلِعبقريههًاِناههيطًا.ِوسههريعًاِمههاِِ قستهههِاوجههةِأحههدِالرعههاةِولمههالِعلههمِأمعرحههًاِللمههعتِلههعالِأنِأن

وتنمِامتليِهعِليدياِنفسهاِالمملمةِالغنيةِجدًاِ إمتالوِجالدهِ ثايِعليهِحتمِإاِصايِمعتبرًاِحيالِحاو ِمليِليدي
سههتعمرِبههاقيِالممالههيِالتههيِتتبههمِليههديانِوهههساِإهههعِجههدًا.ِوكههانِونههمِملههيِليههدياِيكروسههيس ِمزههربًاِلألمثهها .ِوههمِ
45ِباجهلِِمحهيبِتحهدتِمهاد ِو هايس.ِوكهانإشجعهِعلمِأنِيهاجمِباجلِنفسهاِممِخالهِداييعسِالفايسمِوبههساِ

حعفِهسهِاايقام.ِويقعلعنِأنههِمِلإتقديراتهِج ياشِوالبعضِيصل166ِِقدمًاِوايتفاعه32ِِمياًلِأوِأكثرِوسعيهاِ
بهالِنحاسهيِلههاِمه اليجِمهال166ِِمركباتِحربيةِأنِتسيرِعلمِسعيِباجلِمتعاايهة.ِوكهانِلباجهل0ِِكانِيمكالِ ِ

لمِو وِباجلِالقعيةِالغنية.ِوهسهِالنبعاتِعهالِكهعيرِحديد.ِوعومةِباجلِأور ِكعيرِعلمِأنِيخطبِويصممِع
كهانِ ِيعهدِالخهالصِلاهعبهِحتهمِقبهلِأنِيسهقبِ هيِالسهبي.ِومهالِناحيهةِِوهكهساِةسهن216ِِهقيلاِقبهلِحهدووهاِجه

ِ-:ِعنهِهعِيم ِللمسيادِايباجلِقالدِمسيرةِالععدةِمالِالسبي.ِوكعيرِ يِكلِماِسنقرأهِع ِ أخر ِكانِ ِيُِ
ِ

َش كرمز للر  سيحكو
 ممهههاِحهههريِكهههعيرِاليههههعدِمهههالِسهههبمِباجهههلِحرينهههاِالمسهههياِمهههالِالسهههبيِالاهههيطانيِالرهيهههبِ"إنِحهههريكمِاالجهههالِِِ(1

ِ. بالحقيقةِتمعنعنِأحرايًا"ِ
وتههمِالتنبهه ِِ ِ.4ِ-1ِِ:2ِيعهه ِوكمهاِجنههيِالمسههياِهيكهلِجسههدهِيالمنيسههة ِِأصههديِكهعيرِأمههرًاِجبنههاءِالهيكهلِِ(2

ِمسياِنِوالمعنمِأنِخطبِ ِلخالصِشعبهِأاليةِ. ِوهكساِال45ن44ِِعنهِقبلِأنِيعلدِيإر
المنيعةِلباجلِييم ِمملمهةِالاهيطان ِهكهساِ عهلِالمسهياِإ ِكسهرِمصهاييمِِوكماِكسرِكعيرِااجعالِالرهيبةِِ(3

ِِ.ِالهاويةِوحريِاامعاتنِوكسرِكلِتحصيناتِإجليس
ِ.وحببِالنفسِممِالبساطةِوالطهايةِوقا ِالم يخيالِعالِكعيرِأنهِمثا ِأعلمِللقعةِِ(4
هَكيَذا َيُقيوُل أسماهِالمتالِمسياِالرلِ هعِمعيالِمالِقبلِالرلِلعملِخالصِلاعبهِيم ًاِللمسهياِالمخلهص.ِِِ(5

َش  يحِّ ِّ، لُِّكوََ ِ ِ.45ِِ:1يإر  الِرب  لَِّرسِّ
 اْلَقائِّييلُ  .الراعههمِالصههالاِياميههةِيياعههي ِيمهه ِللمسههياشههمسِيالمسههياِشههمسِالبههر ِوبااِ=ِسههمِكههعيرإومعنههمِِِ(6

 ُِّ َش ََاعِّ   ِ.ِ هكساِقا ِعنهِ ِ.44ِِ:28يإر َعْن ُكوََ
َلْي ِّ  َدَفَع َوَماَمُ  ُوَمًرا َوَعَلى ُمُلوٍك من  ِقيلِعالِكعيرِ(7 ِْ ْنَد َِّ َِّي ِّ الِنْصُر عِّ ي ُياَل قِّ اِلذِّ َن اْلَرْشرِّ َوْنَهَض مِّ

َعَلُهْم َكالت َرابِّ بَِّسْيفِّ ِّ، َوَكاْلَقش ِّ اْلرُ  َِ  . َُُ :4ِِوالمسياِهعِشمسِالبرِوالافاءِ مِأجنحتهاِيمال.  ْنَذَِّي بَِّقْوسِّ ِّ َسِل
ِ ِوالمسياِسيدتمِمالِالارق.ِوكانِالمسياِعلمِالصليبِقدِالقاهِالنصرِعلمِالايطانِوالخطيةِوالمعتِ.2
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علهم كالتراب ِالحِِو ِسلطانِأنِتدوسعا ِأعطيتمم "ِ ِالرلِيسعشِلتالميسه ِقاله ِما ِوهسا ياتِ=ِوالترلِللدوسِن
ِ ِ.16ِِ:12والعقايلِوكلِقعةِالعدو"ِيلع

رَ ِ 8 قِّ اْلَكاسِّ َن اْلَرْشرِّ 40ِِيإر َداٍع مِّ ِأنفِمثلِالنسعيِِالكاسرِ=  1: نعشِمالِالنسعيِنِوكعيرِكانِله
ِإنقضِعلمِ ِالسماء ِمال ِاآلتم ِوالمسيا ِن ِكالنسر ِأعداله ِينقضِعلم ِكان ِانه ِباإلحا ة ِن ِالماسر  دسمعه

 الايطانِكالنسرِ.
َش خُة  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِفتح بابل بواسُة كو

ِحسهبِالرسهمِ يمهاِعهداِمنطقهةِالنههرِإ ِأنِالنههرِههعِعهالقِطبيعهي.ِوأقامهاِمخهااِنِاًِكاناِباجلِقدِأقامهاِأسهعاِي
سههنةنِونهههرِالفههراتِيمههدهاِبالمههاء.ِلههسليِكههانِمههالِالعبههثِحصههايهاِ مههالِالههسيِسيحاصههرِمدينههة26ِِللطعههامِتمفيهههاِ

ِسنة.26ِلمدةِ

ولمالِجاءِكعيرِبخطةِعجيبةِإ ِوجدِبحيرةِجا ةِحفرتهاِإحد ِملماتِباجلِإلقامةِبحيرةِصناعية.ِ حع ِِ
سِمالِخال ِالنهرِإلمِداخلِباجلِو تحعاِااجعالِمجر ِالنهرِإليهاِولماِجفِمجر ِنهرِالفراتِدخلِجنعدِالفِر

مالِالداخلِليدخلِبقيةِالجيش.ِوكاناِباجلِ يِهسهِالليلةِ يِحالةِسكرِمالِالمليِللحراس.ِ زربهمِكعيرِ
ِ .45ن44ِ ِوهسهِالخطةِالعسكريةِتنبدِعنهاِإشعياءِيص5ِوجنعدهِحربةِعويمةِيداِ

 
ِ
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َبعون   عودة للجدول اإلصحاح األ

ِ
 تههتاِالسههفرِبالماههفِعههالِمههرايةِمههاِوصههلِإليهههِالاههعبِمههالِ سههادنِومههاِوصههلاِإليهههِالباههريةِكلههها.ِوهنههاِنمتاههفِإ

ويشهليمِمدينهةِ ِالاهعبِاِوهنهاِيعهعد.ِللسهبيِخطةِالخالص.ِلقدِسبقِو ايقِمجدِالرلِالهيكلِو هبِالاعبِ
ويقهعدهمِجنفسههِ هيِطريهقِالرجهعش.ِو همِِيًاِأوالدهالهرلِمحهر ِ هنهاِنهر ِِوعدوا طريق اليرب.وقالدِالمسيرةِهعِ ِ=ِ

يبالنسهبةِليههع اِكهانِههساِلهمِيحهدثِبعهدِتاييخيهاِولمهالِالنبهمِِهساِإشايةِلمعكبِالمسياِالهسيِيهدخلِلحيهاةِالباهرية.
ِ.يكتبِجرو ِالنبعةِنِوماِيتنبدِبهِهعِماِسيحدثِإ ِيدتمِالمسياِليردِسبمِاإلنسانِمالِالعبعدية ِ

ِِِالجزء األول
مالِالنبعةِقدِيكعنِويرِمع  نِولمالِ ِأظهرهِليعر عاِحالهمِوحاجتهمِلمخلصِيوهرهِلهم.ِ هيِالجه ءِااو ِمهالِ
النبههعةِيوهههرِ ِأنهههِسيزههرل.ِولمننههاِنجههدهِ ههمِالجهه ءِالثههانيِأنهههِيزههرلِويجههر ِلياههفم.ِوالمخلههصِالمععههعدِبهههِ

هههههساِالجهههه ءِنههههر ِشههههخصِكههههعيرِالملههههيِكرمهههه ِللمسههههياِالجهههه ءِالثههههانمِمههههالِالنبههههعةِ.ِو ههههمِيوهههههرِجعحههههع ِ ههههيِ
ِِ ِلقراءةِمالِهعِكعيرِالملي ِ.32المخلصييرجمِالرجعشِلنهايةِاإلصحا ِالساجقِي

ِ.الجزء الثانُّ
ويقهها ِأنِالنبههيِكتههبِهههساِالجهه ءِأونههاءِ تههرةِحكههمِمنسههمِالملههيِوكههانِالنبههيِ ههيِشههيخعختهنِوقههدِيأ ِ وههالمِحكههمِ

سماءِوسفيِدمًاِجريئاِكثيرًاِجدًاِحتمِمهألِِأويشهليمنِوتتاهابهِهنهاِحالهةِإشهعياءِمنسمِالسيِأقامِمساباِلملِجندِال
الايخِ يِيؤياهِالمع يةِممِيؤياِيعحناِالايخِ يِبطمسِ يِ ترةِنفيهِوألمه.ِوتشعياءِهناِيتملمِكمهاِلهعِكهانِ هيِ

ِالرو ِير ِأحداوًاِبعيدةِويوهرِإشعياءِ يِهساِالج ءِعدةِمعاحيم.
ِدِإالِإلهِواحدِحقيقيِ قبِويصفِمعر تهِوقداستهِوقديتهِويوهرِحقايةِااووان.:ِالِيعجهللاِِ-1
:ِوععدِللم منيالِبالتع يةِومعاعيهدِالخهالصِيمهالِسهبمِباجهلِوالخطيهةِعمعمهًا ِوتنهسايِلألشهرايِبالتعبهةِالشعبِ-2

 ليرحمعا.
 تزاعهِو مِحا ِايتفاعه.إ:ِ يِحا ِالرخلصِ-3
 صرِ يِأويشليمِوالِ يِالهيكلِ قدِسممِ ِلصلعاتِالاعبِ يِباجل.:ِالديالِالحقيقيِالِينحالكنيسةِ-4
ِ

َبعون أماِمزمعنِ ِإلمِشعبهِ عليهمِأنِيع واِبعزهمِويهيئِعِاإلصحاح األ ِالطريقِله.ِاهعِأنِالرلِآت 
ِ

وا َشْعبُِّّ، َيُقوُل إِّلُهُكْم.1" -:(1آية ) وا، َعز   " َعز 
وا  وا َعز  ِويبماِ=َعز  ِللتدكيدن ِاانبياءِِالتمراي ِالاعبِمثل ِمعلمع ِهم ِوالمخاطبعن ِولألمم. ِلليهعد ِيسالة هي

لهاِلهمِوهمِشعبهِإ.ِأيِلمِي ا ِ ِإِّلُهُكمْ و  َشْعبُِّّوالمتبة.ِجلِالاعبِيع  ِبعزهنِوأحسالِكلمةِتع يةِهيِقعلهِ
جعةِلهمِوهمِماِبالرومِمالِسبيهم.ِهناِيتملمِعالِالتع يةِوعالِأنِهناوِخالصًا.ِولنتصعيِكمِكاناِهسهِاآليات
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هتمامِإلالقدسِأنِيع وا.ِوتمرايهاِيايرِِدِالتع يةِقبلِأنِتدتمِالماكلةِوعملِخدامِ ِبالرو  يِالسبي.ِ اهللُِيع ِ 
 ِجسليِوانِبعضِالناسِيكعنعاِقدِأولقعاِقلعبهمِيا زيالِالتع ية.ِوالحعِمحبةِ ِ بعدِكلماتِالععيدِالسابقةِ

يريدِي مِيو ِاليدسِمالِالمسبييال.ِوممِأنِ ِيعطيِوععدِبالتع يةِإالِأنِالتدديبِِتدتمِالتع ية.ِجلِهعِهنا
ِ .1ِ:5كع2ِِ+4ِِ:12ِِبب1ِالجدِأنِيتمِ الِتستغربعاِالبلع ِالمحرقةِالتيِجينممِي

ِ
ََْد َكُرَل، َوِن إِّْثَرهَ 2" -:(2آية ) َهاَدَها  ِِّ َشلِّيَم َوَناُدوَها بَِّأِن  ْلَب ُووَُ ْن َيدِّ َطي ُِّبوا ََ ََبَِّلْت مِّ ََْد  ََْد ُعفَُِّّ َعْنُ ، َوِنَها  ا 

َُاَياَها. ْعَفْينِّ َعْن ُكل ِّ َخ  " الِرب ِّ ضِّ
ماِأحلمِأنِتمعنِلناِاا نِالمديبةِعلمِسماشِصعتِ ِحيالِيع  ِالقلبِوتستطيمِالمحبةِأنِتمافِالمحبةِ

 ولما اِ.ِللخطيةنِ السبيِحدثِبعدِالنبعةِوأحلمِماِتسمعهِالنفسِأنِحبيبهاِصفاِعنهاِ.ِولمالِهناوِنتالج
ْعَفْينِّ =ِهعِمرك ِكلِاالنفعاالت.َِقْلَب ال وحدثِهساِممِأيعلِحر يا.ِِن=ِع اءِ ِيكعنِحعفِماِتدلمناِبهِضِّ

ِ.نحالِِالسماءِوالمجدِلنروهماِويثِبجسدهِالبكروالزعفِنصيبِالبكرنِومسيحناِ
ِ

َنا. »ر ِِّيةِّ: َصْوُت َصاٍَِّخ فُِّّ اْلبَ 3" -(:4-3اآليات ) َلهِّ ََو ُِّموا فُِّّ اْلَقْفرِّ َسبِّياًل إلِّ  . وا َطرِّيَق الِرب ِّ د  ُكل  َوَطاٍء 4َوعِّ
َِّيُب َسْهاًل. يُر اْلُرْعَوج  ُمْسَتقِّيًرا، َواْلَعَرا َبل َوَوَكَرٍة َيْنَخفُِّض، َوَيصِّ َِ  " َيْرَتفُِّع، َوُكل  

ج ءِإنجيليِلسليِنجدهاِتبدأِبالمعمداننِالصعتِالصاي ِِ ِهي00ِ–46ِ=ِانِاإلصحاحاتِيَصْوُت َصاٍَِّخ 
ِالج ءِي ِوينتهيِهسا ِالقاحلة ِالحياة ِهسه ِيجرية ِالتي00ِِ–46ِ يِالبرية ِواايضِالجديدة ِبالسمعاتِالجديدة  

سمعناِعنهاِ يِسفرِالرؤيا.ِونالحعِأنِوععدِالنبيِهناِبالخالصِهيِوععدِبخالصِأكبرِجعاسطةِالمسيا.ِأماِ
لليهعدِ الصعتِالصاي ِهعِاانبياءِوالنبعاتِالتيِتبارِبدنِوقاِالخالصِقدِجاء.ِوهساِالمالمِينطبقِبالنسبةِ

ِالنداءِينطبقِعلمِحياتنانِ لممِيوهر5ِن3ِِ:2ِعلمِالمعمدانِالسيِجاءِليمهدِالقلعلِبالتعبةِيماِ  ِوهسا
معج اتِالمسيا.ِوعليناِأنِنقدمِتعبةِوالِمجدِالمسياِ يِحياتناِعليناِأنِنتعل.ِ يعحناِناديِبالتعبةِوأعقبِهساِ

َبل  ِ همِكعابِيمعتِويتمجدِ .ِوبالتعبةِكاناِقعةِالناسِيالباجلييالِمثالًِِنخا ِالناسِ مهما َِ يمتمبر ُِكل  
  لنبارِجهساِللجميم.َِيْرَتفِّعُ يصغيرِالنفس ِيثقِ يِإلههُِكل  َوَطاٍء و =ِكلِإنسانِمتمبرِيتعاحمَِِيْنَخفُِّض 

3ِثيلِهناِكدنِالمليِسيمرِ يِطريقِ يرسلِأمامهِمالِيمهدِلهِالطريقِوالمسا ةِجيالِباجلِوأويشليمِيحعاليِوالتم
ِسحيقة=ِوأوديةِسراحهم.وتايرِلر ضِباجلِاطالقِِأشهر ِمملعءةِبالمصاعبِالطبيعيةنِجبا ِعاليةِ=4ِِ–

لِينخفضِوكلِوطاءِيرتفمِأيِكدنهمِتايرِاليِحالةِاليدسِالتيِهمِ يها.ِولمالِهساِالمناد ِيناد ِبدنِكلِجب
يمهدواِالطريقِأمامِالمليِلمرويهنِوهساِالنداءِيطمئالِالاعبِبدنِكلِماِيعتبرونهِعالقًاِووعرًاِ يِطريقِالععدةِ

=ِصغرِودية واأل =ِكبرياءِاالنسانَِِجَبلالسيمهدهِ ِلهمنِوهساِماِيحدثِ يِطريقِالتعبةِلنععدِإلمِ نِوهناِ
ِالتابيهِعالِنفسهِحينماِإوفرانِ .ِولقدِِاليدسِمالِوأمالِالخطيةِالنفسِواليدسِ ستعملِيعحناِالمعمدانِهسا

سدلعهِمالِأنا.ِوهناِنسممِالصعتِوالِنر ِمالِأطلقهِوهساِيعطمِااهميةِللقع ِالِللقاللنِ اهللِعبرِالعصعيِ
ِيتملمِمالِخال ِخدامهنِونحالِنستممِالِللخدامِولمالِلصعتِ .
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يًعا، أَلِن َفَم الِرب ِّ َتَكِلمَ 5" -:(5آية ) رِّ َِ  "«.َفُيْعَلُن َمْجُد الِرب ِّ َوَيَراُ  ُكل  َبَشٍر 

قا ِالسيدِلفيلبسِ"الس ِيآنمِ قدِِ=ِأُْعل الِ يِالععدةِمالِالسبمِج ليًاِو مِتجسدِالمسياِكليًا.ُن َمْجُد الِرب ِّ ْعلو
ِييع ِ يهِمجدِالرلِ.ِ ِنِ حينماِظهرِالمسياِأمامِا14ِِ:2يأ ِاآلل" لناسِويأوهِ همِيأواِصعيةِاآللِويأوا

والقديسِأوناسيعسِالرسعلمِيقع ِأنِوجهِاآللِهعِالمسياِالس ِيأيناِ يهِصعيةِاآللِ.ِونر ِ مِهسهِاآلياتِ
النهِليسِبسيفهمِامتلمعاِااليضِوالِ ياعهمِ ِ+ِِ"86ِِ:3"ِيم ياِ ِايجعناِوانرِجعجهيِ نخلصشرحاِلسليِ.ِ"

 ِ.ِو مِاآليةِااخيرةِنر ِأنِيميال44ِِ:3ِ"ِيم مِلمالِيمينيِو ياعيِونعيِوجهيِالنيِيحياِعنهمخلصته
ِصفاتِللمسياِ ِوالوة ِهسه ِالمسياِن ِ ِوهع ِالمسياِونعيِوجه ِالمسياِو ياشِ ِوهع ِ ِوهع  ِأ ِقعة

ِالمخلصِ.
ِ

ََائِّل: 6" -(:8-6اآليات ) . « »ُوَنادِّي  بَِّراَذا»َفَقاَل: «. َنادِّ »َصْوُت  َرالِّ ِّ َكَزْهرِّ اْلَحْقلِّ َِ َسٍد ُعْشٌب، َوُكل   َِ ُكل  
ا الِشْعُب ُعْشٌب! 7 َيبَِّس اْلُعْشُب، َذُبَل الِزْهُر. َوَوِما 8َيبَِّس اْلُعْشُب، َذُبَل الِزْهُر، أَلِن َنْفَخَة الِرب ِّ َهِبْت َعَلْي ِّ. َحقًّ

َنا َفَتْثُبُت إِّلَ   "«.ى اأَلَبدِّ َكلَِّرُة إِّلهِّ
ي َنادِّ َفَقالَ سممِالنبيِصعتًاِقالاًلِ .ِوالمعنمِحعفِاإلنسانِالسيِيابهِالعابِوقصرِأيامهِوأمانةِ ِبَِّراَذا ُوَنادِّ

نِكانِالبارِيمعتعنِ يِحعفِتياتِبالنسبةِللخالصِالس ِبالمسياِأنهِِوالباجلييال.ِومعنيِهسهِاآلِا لما اِيخا ِع
ِجديةِللبارِوخالصهمِلالِتسقب.أيادتهِ يِحياةِتععدهِِولهناِوِوإولمالِكلمةِِننِاآل

ِش .ِصعبِنِ اهللِيقع ِوهلِيستحيلِعليِ نِكناِنر ِأنِهساِتياتِالقادمةِنريِأنهِِوو يِاآل
ِ

َرَة ُوو 9" -(:11-9اآليات ) َفعُِّّ َصْوَتكِّ بُِّقِوٍة، َيا ُمَبش ِّ ْهَيْوَن. اَْ َرَة صِّ ي، َيا ُمَبش ِّ َبل َعال اْصَعدِّ َِ َشلِّيَم. َعَلى  َُ
َفعُِّّ اَل َتَخافُِّّ. َُولُِّّ لُِّرُدنِّ َيُهوَذا:  . »اَْ َرُتُ  11ُهَوَذا إِّلُهكِّ ِْ ََاُعُ  َتْحُكُم َلُ . ُهَوَذا ُو ُهَوَذا الِسي ُِّد الِرب  بُِّقِوٍة َيْأتُِّّ َوذِّ

َُِداَمُ .  " َمَعُ  َوُعْرَلُتُ  
الباايةِبالرجعشِمالِالسبيِونمعِأويشليمِكرم ِللباايةِهناِنر ِالمنيسةِالتيِقاماِعلمِأساسِالرسل.ِهناِنر ِ

ِاإلنجيليةِالمفرحة.
ْهَيْونَ  َرَة صِّ =ِكاناِمريمِالمجدليةِأو ِمالِبارِبالقيامةنِومعنمِاآليةِهناِأنِالتالميسِالمبارونِعليهمَِِيا ُمَبش ِّ

ِللعالم.ِوسماهاِ ِالبااية .ِ المبارونِهمِمالِحملعا ِالباايةِبصعتِعا   هناِمبارةِصهيعنِوسبقِأنِأنِيعلنعا
ِجناِأويشليمِ هيِعروسِالمسياِالتيِتحملِالباايةنِهيِالمنيسةِكلها.ِ =ِهعِالمنيسةِ َُّعالالَجَبل السماها

ََاُعُ  َتْحُكُم َل ُ ِ.الثاجتةِ مِإيمانهاِالسماويةِالجديدة السياشِتعنمِالمسياِ المسياِهعِقعةِ ِوحكمتهِوالسياشِِ= َوذِّ
َرُت ُ .ِ 1ِ:24ِعِك1ِيم ِللقعةِي ِْ =ِقدِتعنمِالبركاتِالتيِيعطيهاِعندِمجيئهِوقدِتعنمِأنِالمسياِ مع  ُهَوَذا ُو

ِ؟ِهمِالم منعنِ ِالسيالِسيصبحعنِلهسيحصلِعلمِأجرتهِعالِعملهِالفدالينِوماِهمِأجرتهِالتيِسيفر ِجها
َوُعْرَلُتُ  اخيرِيتمامِممِماِبعده.ِكماِأنِيعقعلِأخسِأجرتهِقطعانًاِمالِالغنمنِوهساِالتفسيرِاِ. مِالمجدِِمع و
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 2ِِ:13ِوااوالدِالسيالِأعطانيهمِالرلِ"ِيعبِ"ِهاِأناِوآمنعاِبه.أيِالسيالِخلصهمِجيديهِِ His work=َُِِِداَم ُ 
.ِ
ِ

ُلَها، َوَيقُ 11" -:(11آية ) ْضنِّ ِّ َيْحرِّ ََاعِّ ِّ َيْجَرُع اْلُحْراَلَن، َوفُِّّ حِّ يَعُ . بِّذِّ ُِّ ََ َعاتِّ َكَراٍع َيْرَعى   "«.وُد اْلُرْرضِّ
ِالمسياِهعِالراعيِالصالاِالسيُِيرب ضِالقطيمِ يِمراشِخزرِويعيدهِإلمِمياهِالراحةِويرحمِالزعيف.

ِ
، َوَوَزَن 12" -(:17-12اآليات ) ضِّ ، َوَكاَل بِّاْلَكْيلِّ ُتَراَب اأَلَْ ْبرِّ َياَ ، َوََاَس الِسَراَواتِّ بِّالش ِّ َمْن َكاَل بَِّكف ِّ ِّ اْلرِّ

بَ  يزَانِّ  اْلجِّ ، َواآلَكاَم بِّاْلرِّ يُرُ  ُيَعل ُِّرُ   13اَل بِّاْلَقِبانِّ ، َوَمْن ُمشِّ وَح الِرب ِّ ََاَس َُ َمنِّ اْسَتَشاََُ  َفَأْفَهَرُ  َوَعِلَرُ  فُِّّ 14َمْن 
، َوَعِلَرُ  َمْعرَِّفًة َوَعِرَفُ  َسبِّيَل اْلَفْهمِّ.   َُةٍ 15َطرِّيقِّ اْلَحق ِّ َِّ اْلرِّيزَانِّ ُتْحَسُب. ُهَوَذا  ُهَوَذا اأُلَمُم َكُنْق ْن َدْلٍو، َوَكُغَبا مِّ

ٍَِة!  ، َوَحَيَواُنُ  َلْيَس َكافًِّيا لُِّرْحَرٍََة. 16اْلَجزَائُِّر َيْرَفُعَها َكُد َُِداَمُ . 17َوُلْبَناُن َلْيَس َكافًِّيا لِّإلِّيَقادِّ ُكل  اأُلَممِّ َكاَل َشٍُّْء 
لِّ ُتْحَسبُ  َن اْلَعَدمِّ َواْلَباطِّ ْنَدُ . مِّ  " عِّ

 ِنراهِياشِلاعبه.ِوهناِنراهِجبايًا11ِهناِيوهرِقعتهِوجبروته.ِ يِآيةِيلمنهِ ِيوهرِلاعبهِأنهِياشِمتعاحمنِِو
ِنحالِ ِ هلِيتركنا ِإنِكانِ ِيهتمِويزببِالخليقةِالجامدة أمامِأعداءِشعبهِوسيخلصِقطيعهِبقعة.ِونر ِهنا

يأواِعومةِالباجلييالِويأواِاآلال ِمنهمِيسجدونِآللهتهمِ يِهياكلهمِقطيعه.ِكانِالاعبِالسيِ هبِإلمِباجلِقدِ
ِالجبايةِالسهبيةِوأصنامهمِالسهبية.ِوالنبيِهناِيعجهِاانوايِهللِويقع ِأنهِليسِمثله.ِ

ِ
، َوَكاَل بِّاْلَكْيلِّ ُتَرابَ 12" -:(12آية ) ْبرِّ َياَ ، َوََاَس الِسَراَواتِّ بِّالش ِّ َباَل  َمْن َكاَل بَِّكف ِّ ِّ اْلرِّ ، َوَوَزَن اْلجِّ ضِّ اأَلَْ

يزَانِّ  ، َواآلَكاَم بِّاْلرِّ  "بِّاْلَقِبانِّ
المكاييلِوالمقاييسِالمسكعيةِهناِصغيرةِيكفِ/ِشبرِ/ِكيل ِولمالِجهسهِالمكاييلِيكيلِ ِاايضِ مفِ ِيسمِ

ركهمِولمالِعليناِأنِنثقِأنِالمقصعدِإظهايِعومةِ .ِوقدِيكعنِه الءِالمسبيعنِظنعاِأنِ ِتِكلِالبحاي.ِإ اًِ
ِ ِالِيتروِشعبهِلمالِ ِلهِطرقهِالتيِقدِالِنفهمها.ِوعليناِأنِنرددِهساِ يِحيقاتنا.

ِ
يُرُ  ُيَعل ُِّرُ   13" -(:15-13اآليات ) ، َوَمْن ُمشِّ وَح الِرب ِّ ََاَس َُ َمنِّ اْسَتَشاََُ  َفَأْفَهَرُ  َوَعِلَرُ  فُِّّ َطرِّيقِّ 14َمْن 
 ، يزَانِّ ُتْحَسُب. ُهَوَذا اْلَجزَائُِّر 15َوَعِلَرُ  َمْعرَِّفًة َوَعِرَفُ  َسبِّيَل اْلَفْهمِّ.  اْلَحق ِّ َِّ اْلرِّ ْن َدْلٍو، َوَكُغَبا ٍَُة مِّ ُهَوَذا اأُلَمُم َكُنْق

ٍَِة!  " َيْرَفُعَها َكُد
داجيرهِتعلعِعالِتداجيرناِوأ هامهِتعلعِعلمِأ هامناِوتِنِهناِنر ِ ِكلمِالحكمةنِولمالِخطتهِويرِخطةِالبار

ٍَُة  ِجلِااممِالقعيةِالتيِترعبهمِوتريدِأنِتحكمِالعالمِكباجلِيالاياطيال ِماِهيِإال11ِ:34ِِييوِ ِِ.َِدْلوٍ  فُّْ ُنْق
ِالرو ِالقدسِااقنعمِالثالثنِجلِقديةِ ِ المقصعدِمالِ=ِِمن َاس َوح الرب وليسِالمقصعدِجرو ِ ِهنا

وكلمةِيو ِتعنمِأيزاِيياِوتعنمِنفسِمالِتنفسِنِِهناِوماِالسيِيستطيعهِبقدياته.يستطيمِأنِيعر ِقديةِإل
ِِوبهساِقدِيايرِالمعنمِلطع ِأناةِ ِ.
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ٍَُة  َِةٍ =ِ الِياعرِجهاِأحد.ِِمِّْن َدْلوٍ تسقبُِهَوَذا اأُلَمُم َكُنْق ِ=ِشيءِصغيرِجدًا.َِِكُد
ِ

، َوَحَيَواُنُ  َلْيَس َكافًِّيا لُِّرْحَرٍََة. َوُلْبَناُن َلْيَس َكافًِّيا لِّ 16" -(:17-16اآليات ) َُِداَمُ . 17إلِّيَقادِّ ُكل  اأُلَممِّ َكاَل َشٍُّْء 
ْنَدُ . لِّ ُتْحَسُب عِّ َن اْلَعَدمِّ َواْلَباطِّ  " مِّ

المقصعدِالِشيءِيستطيمِأنِيكفرِعالِالخطيةنِالِكلِحيعانِلبنانِوالِكلِأخاابهِكا يةِ الخطيةِمريعةِجدًا.ِ
ِرِسعيِالصليب.الِشيءِيغف

ِ
ُلوَن بِّ ِّ  18" -(:26-18اآليات ) ي ِّ 19َفبَِّرْن ُتَشب ُِّهوَن هللَا، َوَوِي َشَبٍ  ُتَعادِّ ُع، َوالِصائُِّع ُيَغش ِّ َالِصَنُم َيْسبُِّكُ  الِصانِّ

َل فِِّضٍة.  ُب َخَشًبا اَل ُيَسو ِّ 21بَِّذَهٍب َوَيُصوُ  َساَلسِّ َمةِّ َيْنَتخِّ ًرا لَِّيْنُصَب اْلَفقِّيُر َعنِّ الِتْقدِّ ًعا َماهِّ ُُْلُب َلُ  َصانِّ ُس، َي
 َصَنًرا اَل َيَتَزْعَزُع!

ضِّ  21 ْن َوَساَساتِّ اأَلَْ َن اْلَبَداَءةِّ  َوَلْم َتْفَهُروا مِّ اْلَجالُِّس َعَلى ُكَرةِّ 22َواَل َتْعَلُروَن  َواَل َتْسَرُعوَن  َوَلْم ُتْخَبُروا مِّ
ضِّ َوُسِكاُنَها َكاْلُجْندُ  . اأَلَْ َُُها َكَخْيَرٍة لِّلِسَكنِّ َق، َوَيْبُس ي َيْنُشُر الِسَراَواتِّ َكَسَرادِّ . اِلذِّ ي َيْجَعُل اْلُعَظَراَء اَل 23بِّ اِلذِّ

 . لِّ ضِّ َكاْلَباطِّ ََُضاَة اأَلَْ َُُهْم. فَ 24َشْيًئا، َوُيَصي ُِّر  ضِّ َسا َنَفَخ َوْيًضا َلْم ُيْغَرُسوا َبْل َلْم ُيْزََُعوا َوَلْم َيَتَأِصْل فُِّّ اأَلَْ
ُلُهْم.  ُف َكاْلَعْصفِّ َيْحرِّ ْم َفَجف وا، َواْلَعاصِّ وُس. « َفبَِّرْن ُتَشب ُِّهوَننُِّّ َفُأَساوِّي ِّ »25َعَلْيهِّ َفُعوا إَِّلى اْلَعاَلءِّ 26َيُقوُل اْلُقد  اَْ

ْنَدَها،  ُِ ي ُيْخرُِّج بَِّعَدٍد  يَد ُعُيوَنُكْم َواْنُظُروا، َمْن َخَلَق هذِّ ِّ  َمنِّ اِلذِّ َيْدُعو ُكِلَها بَِّأْسَراٍء  لَِّكْثَرةِّ اْلُقِوةِّ َوَكْونِّ ِّ َشدِّ
 " اْلُقْدََةِّ اَل ُيْفَقُد َوَحٌد.

أوِللما ِلاهعاتهِِألووانِهسهِاايام.ِولمالِهناوِمالِيتعبدلعتالِلمالِيسهبعنِويتعبدونِلألووان.ِوالِأحدِيتعبدِ
ِ.أوِلساتهِيشخصه ِ

هناوِإلهًاِوياءهانِصنعهاِوخلقهاِويدجرهاِوهساِواحاِلليهعدِمالِكتبهمِوواحاِِ ِحتمِالطبيعةِتاهدِأن21آيةِي
  .26ن1ِِ:12ِللعونييالِمالِالطبيعةِييوِ

=ِِاْلُجْنُدبِّ ِِ ِهناِيتملمِعالِاايضِككرةِقبلِأنِيكتافِ ليِبقروننِوقاِأنِكانعاِيقعلعنِأنهاِمنبسطة.22ِي
قَ ِِصغيرِحعيفِجدًا.ِِجراد الِنديوِ=ِالسمعاتِالتيَِِكَخْيَرةٍ ِِنسيجِناعمِكالستاية.ِِ=ِوطاءِمالَِكَسَرادِّ

هيِعندِ ِكخيمةِيمكالِأنِيطعيهاِيلسليِقيلِأنِالسمعاتِِتهاعومِمداهاِوالِنهايتهاِوالِعددِنجعمهاِنِبكل
ِ.ست و ِ ِ

ِ–12ِآلياتِي مِاقاجلِالرلِبالخليقةِِوسبقِوكانِقدِبالملعوِوالعوماء.ِِ ِ ِهناِيقاجل25ِ–23ِياتِي مِاآل
11.ِ  

ِ َلْم ُيْغَرُسوا  ِيقاومعا ِأن ِيقديون ِال ِوهم ِتخرل ِوممالمهم ِيمعتعن ِبار ِالملعو ِأن ِالمقصعد ِيجرواِ= ِوال
 تحملهاِالريا.ِةنِجلِكالعصا مقاصدهم

عملِ ِ  ِيعر هاِواحدًاِواحدًاِوهكساِيعر ِالبارِواحدًاِواحدًا.ِالفليِيوهرُِِجْندَ الِيسممِالنجعمِ= 20ِآيةِي
 ِنِقا ِاليهعدِأنِالنجعمِوالمعاكبِماِهمِإالsabaismِوانِالعونييالِعبدواِالنجعمِعبادةِالسبئييالِيِوقدياته.
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خليقةِ ِوهمِكجندِتتحروِبدمرهِومالِهناِجاءِلقبِيلِالصباؤوت.ِونفهمِنحالِأنِ ِيلِالجنعدِالسماويةِأ ِ
 الِنجعمِ...ِإلخِ.ِالملِجنعدِيتحركعاِبدمرهِوهعِحاببِالملِ.طغماتِالماللمةِويلِالبارِويلِالخليقةِكلهاِم

ِ
 -(:31 – 27آيات )

 
ُّ»لَِّراَذا َتُقوُل َيا َيْعُقوُب َوَتَتَكِلُم َيا إِّْسَرائِّيُل: 27"  -:(27آية )  " «ََدِّ اْخَتَفْت َطرِّيقُِّّ َعنِّ الِرب ِّ َوَفاَت َحق ُِّّ إِّلهِّ
 الِير ِطريقهمِوالِيهتمِجهم.ِأنِ ِاأنهمِيتصعيِوعتالِلليهعدِِ(27آية )

ُّ ولمالِ ِيعطيِالمعييِِ=ِحقيِ يِالخالصِلمِيعطهِليِ نِانهمِكانعاِمولعميالِ يِباجل.َِوَفاَت َحق ُِّّ إِّلهِّ
 قديةِولعديمِالقعةِيكثرِشدة.

 
ضِّ اَل َيكِّل  َواَل َيْعَيا. َلْيَس َعْن َوَما َعَرْفَت َوْم َلْم َتْسَرْع  إِّلُ  الِدْهرِّ الِرب  َخالُِّق َوطْ 28" -:(29-28آية ) َرافِّ اأَلَْ

ِدًة.29 َفْهرِّ ِّ َفْحٌص. يمِّ اْلُقِوةِّ ُيَكث ُِّر شِّ َُْدًََة، َولَِّعدِّ ُّ اْلُرْعيَُِّّ  ُِّ  " ُيْع
ِ يِالخالص=َِِوَما َعَرْفَت َوْم َلْم َتْسَرعْ   ِأبالهمِ ِيعاتبِالمسبييالِليدسهم ِمم ِبدعماله ِِويسكرهم ِين اِوقعله

 ِ ِيعملِ يِالزعيف22ِآيةِي.ِِوِليسكرهمِجععدهِاجيهمِلتقعاهنِ هناِيحثهمِأنِيصيرواِمثلهِ 21يآيةِِيعقعل
 "ِولنالحعِأنِالخطيةِتزعفِإيمانناِولمالِ ِيعطمِقعة.لِْمَِمِْ يتقع ِ"قعتيِ يِالزعفِتُِ

 
ْلَراُن ُيْعُيوَن َوَيْتَعُبوَن، َواْلفِّتْ 31" -(:31-31اآليات ) َُِوًة. 31َياُن َيَتَعِثُروَن َتَعث ًرا. َاْلغِّ ُدوَن  ُرو الِرب ِّ َفُيَجد ِّ َوَوِما ُمْنَتظِّ

. َيْرُكُضوَن َواَل َيْتَعُبوَن. َيْرُشوَن َواَل ُيْعُيوَن. نَِّحًة َكالن ُسوَِّ ِْ  " َيْرَفُعوَن َو
قِعاليًاِل  ِحَِتمعنِلهِقعةِمتجددةِويُِِقدِيثقِالابانِ يِقعتهمِولمنهمِسريعًاِماِيخعيوا.ِولمالِمالِيعتمدِعلمِ 

ِ ِيو ِالقعة. ِ ِو ليِبالرو ِالقدسن ِأنهِالِإتجاه ِالتدكد ِبالصبرِ يِالمحالِمم نتوايِالرلِأيِترجمِععنه
نَِّحًة َكالن ُسوَِّ يتباطد.ِ  ِيمناِقعةِجديدةِلملِِمهمةِجديدةِولملِتجربةِجديدة.ِ ِْ =ِتايرِإليمانَِِيْرَفُعوَن َو

 .نتورونِالرلقع ِبهِي
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َبعون   عودة للجدول اإلصحاح الحادي واأل

ِ
ِالماهعيِ .ِ"ِإنِكانِ ِهعِ ِ اعبدوهِوتنِكانِالبعلِهعِ ِ اعبدوه"هساِاإلصحا ِيتلخصِ يِقع ِإيليا

مالِيستطيمِأنِيخبرِبالمستقبلِيدععِ ِأقصاءِاايضنِأيِالج الرنِوالمعنمِكلِاايضِلتحددِبمنطقِبسيبِ
 ِومِجدأِهعِيتنبدِبدنِهناوِمليِيخرجِمالِالمارقنِوهعِكعيرنِوالحعِأنِكعيرِالمخلصِيم 23ِِ–21ِي

وحينماِيعلالِ ِهساِالتحديِِ. 32يعالِكعيرِالمليِياجمِنهايةِاإلصحا ِِللمسياِالمخلصِمالِسبمِإجليس
 ِويجمععن1ِ-5وياددِالنجايِالصالغِلياددِاآللهةِصنعتهِيِنِعنها زنهيايِ يِرتبدأِااصنامِ يِالتحديِجلِاإل

أدلةِأوهيِمالِخيعطِالعنمبعتِانِاانبياءِالمسبةِكانعاِيردونِجردودِعالمةِأوِنبعاتِكا بةنِأماِنبعاتِ ِ فيِ
ومِي كدِِمنتهيِالدقةنِوالِحيلةِلمهنةِااووانِلميِيدايواِآلهتهمِإالِأنِيزععاِعلمِأووانهمِأجملِالمجعهرات.

ِالرلِلاعبهِأنهِمعهمِوسيحفوهمِويعتنيِجهم.
ِ

َُِوًة. لَِّيْقَترُِّبوا ُثِم َيَتَكِلُروا. لَِّنَتَقدِ »1" -:(1آية ) دِّ اْلَقَبائُِّل   " ْم َمًعا إَِّلى اْلُرَحاَكَرةِّ.ُاْنُصتُِّّ إَِّلُِّ َوِيُتَها اْلَجزَائُِّر َوْلُتَجد ِّ
الدِالبعيدةِوقيلِأنهمِاليهعدِالسيالِ هبعاِبعيدًاِإلمِباجلِوأحاطِجهمِالباجلييالِمالِ=ِقيلِأنهاِالبِاْلَجزَائِّرُ  لتنصاِ

كلِمكانِكالماءِالسيِيحيبِج يرةنِجلِحاصرتهمِالتجايل.ِولمالِالمعنمِالمقصعدِهعِأنهاِيسالةِلملِالعالمِأنِ
ِْنُصتُِّّو=ِِينصا ِنصماِونقترل. ِلم ِماللَِّيْقَترُِّبوا=ِ نحالِلالِنسممِصعتِ ِما ِعالِحجيجِِ.  ِونبتعد
ِ َُِوةً العالم. دِّ اْلَقَبائُِّل  ِيفعلِ َِوْلُتَجد ِّ ِبالمستقبلِكما ِعلمِالتنب  ِقادية ِبدنِآلهتهم ِإدعالهم ِأنِيثبتعا  =ِ عليهم
ِلتعاحمِ ِالسيِيدخلِ يِالمحاكمةِممِخليقته.ِاي المعحعشِهام.ُِِاْنُصتُِّّ

ِ
َُُ . َمْن َوْنَهَض مَِّن اْلَرْشرِّ 2" -:(2آية ) َلْي ِّ  َدَفَع َوَماَمُ  ُوَمًرا َوَعَلى ُمُلوٍك َسِل ِْ ْنَد َِّ َِّي ِّ الِنْصُر عِّ ي ُياَل قِّ اِلذِّ

َعَلُهْم َكالت َرابِّ بَِّسْيفِّ ِّ، َوَكاْلَقش ِّ اْلُرْنَذَِّي بَِّقْوسِّ ِّ. َِ " 
ِينا ِهنا ِو كره ِتنطبقِعليهِتمامًا ِاإلنسانِوالصفاتِالتيِقيلاِعنهِهنا سبِإطالقِاليهعدِمالِكعيرِهعِهسا

عتبايِِإشتهرِبالاجاعةِوالسرعةِ يِالحرلِوالحكمةِوالعد ِوالمرامةِولهِتالسبي.ِصايِأعومِمليِ يِالعالمنِِو
ِ"لمِإخاصِ يِالمتالِالمقدسنِ ِأنه ِقا ِكعيرِ يِنهايةِحياتهن ستخدمهِ ِكآلةِإليجاشِشعبهِمالِالسبي.
َلْي ِّ =ِالباجلييالِييم ِللاياطيال َِذَِّي َكاْلَقش ِّ اْلُرنْ يبتدئِعماًلِإالِنجاِ يه"ِِ ِْ ْنَد َِّ َِّي ِّ الِنْصُر عِّ =ِلهِسرعةُِِياَل

قِّ شتهرواِبالاراسة.ِاحركة.ِولقدِعر ِكعيرِبالعدالةِأماِجياهِ  َن اْلَرْشرِّ =ِ المسياِهعِشمسِالبرِإالِأنِمِّ
ِللسيدِالمسيا.ِ هعِهناِكانِيم اًِِكعيرِأيزًاِجاءِمالِالارقن

ِ
َلْي ِّ.3" -:(3آية ) ِْ  " َطَرَدُهْم. َمِر َسالًِّرا فُِّّ َطرِّيق َلْم َيْسُلْكُ  بِّرِّ
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َلْي ِّ =ِلحكمتهِكاناِخسالرهِ يِالحرولِأقلِماِيمكال.َِِمِر َسالًِّرا ِْ =ِكانِسريعًاِكدنهِمالَِِطرِّيق َلْم َيْسُلْكُ  بِّرِّ
ِنتاايِاإلنجيل.إعةِ ِوت اِ همناِاآليةِعلمِالمسياِ هيِسِر8ِ:5كدنهِالِيمسِاايضِيداِِوالطيعيِ

ِ
رِّيَن َوَنا ُهوَ 4" -:(4آية ) َن اْلَبْدءِّ  َوَنا الِرب  اأَلِوُل، َوَمَع اآلخِّ َياَل مِّ ِْ ًيا اأَل  "«.َمْن َفَعَل َوَصَنَع َداعِّ

ويبقمِعاماًلِممِشعبهِمالِِ  ِعملنِعتر ِجهساِِإ ِوكعير1ِ:2ِ=ِالرلِهعِالسيِأنجاِكعيرِيع َمْن َفَعَل 
 هسهِإشايةِونا الرب األول  ولمالِقعلهِهنا .واآلخرِااو ِ 44ِِ:0 مِيإرمِنفسهِ  ِسمِ ِنِيةالنهليةِاالبد

يَن َوَنا ُهوَ  اليهعد ِأنِإسمهِيهعهِوأنهمِخاصتهِ.ِلمعنهِ ِااالمِوالس ِقا ِللاعب رِّ ِ=ِالسيِيتملمَِوَمَع اآلخِّ
ِ.ِوبهساإسراليلِويكعنِااوليالِهمِشعبِونا هوِيهعهِ=ِهناِهمِمالِآمنعاِبدنِالمسياِهعِرينواآلخِّ ِهناِهعِيهعه

يةِمعجعدِا ِوالمعنمِأنهِجالِجد1ِِ:11قالهِعالِنفسهِااو ِواآلخرِييؤِسمهِالسيإ هساِِهيصيرِالمسياِهعِيهِع
الماحيِوالحاحرِوالمستقبلنِهعِالسيِِنِقبلِكعنِالعالمنِأجد ِالِينتهينِحاببِالمل.ِالملِمكاع ِأمامه

ِ هعِالسيِأتمِبكعيرِوهاِهعِيخبرِعنهِيحكمِالعال يياجمِِ.ةسن266ِِهقبلِمجيئهِجمِوأحكامهِالِتتغيرنِإ ًا
ِالتفسيرِ مِنهايةِاإلصا ِااو ِمالِسفرِالرؤيا ِ.

ِ
اَءْت.5" -:(5آية ) َِ َتَرَبْت َو َْ . ا َتَعَدتِّ ضِّ اَْ  " َنَظَرتِّ اْلَجزَائُِّر َفَخاَفْت. َوْطَراُف اأَلَْ

ِ ِايتعدت ِالممالي ِومصرِكل ِيباجل ِالعحدة ِيابه ِ يما ِقاماِحده ِالممالي ِوكل ِكعيرن ِخبر ِسمعا حينما
ِوويرهما .

ِ
ي ِّ: 6" -(:7-6اآليات ) َبُ  َوَيُقوُل أَلخِّ ُد َصاحِّ ٍد ُيَساعِّ َرََةِّ 7«. َتَشِددْ »ُكل  َواحِّ ُْ َُِّل بِّاْلرِّ َفَشِدَد الِنِجاَُ الِصائَِّع. الِصا

ْلَحامِّ: الِضاََِّب َعَلى الِسْنَدانِّ  ََائِّاًل َعنِّ اإلِّ ي ِّدٌ »،  َِ يَر َحِتى اَل َيَتَقْلَقَل.«. ُهَو   " َفَرِكَنُ  بَِّرَسامِّ
كانِاستعدادهمِبصنمِآلهةِجديدةِلفالِماِعندهمنِأوِهمِيصلحعنِوياددونِماِعندهم.ِولمالِالمعنمِيايرِ

هناِنر ِوعيةِالعونييالِد اعًاِعالِآلهتهمِِابعدِمالِ ليِكماِقلناِسابقًاِأنِااصنامِوصانععهاِ يِحالةِتحد ِهلل.
ِ علِاال سسييالِايطاميسِي ِحتمِونحال28:12ِشِِأكما ِإلهِيدا مِعنا  ِهمِيدا ععنِعالِآلهتهمِأماِنحالِ لنا

ِصامتيال.
ِ

يَم َخلِّ »8 -:(8آية ) ي اْخَتْرُتُ ، َنْسَل إِّْبَراهِّ   "يلُِّّ،َوَوِما َوْنَت َيا إِّْسَرائِّيُل َعْبدِّي، َيا َيْعُقوُب اِلذِّ
=ِااممِالتيِتعتمدِعلمِأووانهاِخا انِأماِإسراليلِالمتملِعلمِالرلِ الِيخا ِانهِي مالَِوِما َوْنَت َيا إِّْسَرائِّيُل 

ِأنِكلِاامعيِتعملِللخيرِلاعبِ .
ِ

ََِّها َدَعْوُتُ ، َوَُلْ 9" -:(9آية ) َُا َْ ْن َو ، َومِّ ضِّ ْن َوْطَرافِّ اأَلَْ ي َوْمَسْكُتُ  مِّ َي. اْخَتْرُتَك َوَلْم اِلذِّ ُت َلَك: َوْنَت َعْبدِّ
ُفْضَك.  " َوَْ
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ي َوْمَسْكُتُ   =ِأواًلِ ِأمسيِإجراهيمِودعاهِمالِأوينِومِأمسيِأوالدهِودعاهمِمالِمصرِوأخرجهمِمالِعبعديتهاِاِلذِّ
ِوصايواِله.

 
 " ْد َوِيْدُتَك َوَوَعْنُتَك َوَعَضْدُتَك بَِّيرِّينِّ بِّر ِّي.اَل َتَخْف أَلن ُِّّ َمَعَك. اَل َتَتَلِفْت أَلن ُِّّ إِّلُهَك. ََ 11" -:(11) آية

ِي ِالنفس26ِ-16اآليات ِيرو  ِوهع ِللزعيفن ِقعة ِ اهلل ِمكانن ِكل ِولاعبِ ِ ي ِللمسبييال ِتاجيم ِآيات  
ِالاععيِ ِسببه ِوالخع ِعمعمًا ِالداخلين ِسالمنا ِيفقدنا ِتخفِ الخع  ِال ِقعله ِتمراي ِوالحع ِدالما. العطاانة

ِأماِنحالِ المسياِالمخلصِأتمِليسكالِداخلناِوالِيتركناِ يِاحتياج.ِبالعحدة
ِ

ُروَك َوَيبِّيُدوَن. 11" -(:13-11اآليات ) يَن َعَلْيَك. َيُكوُن َكاَل َشٍُّْء ُمَخاصِّ يُع اْلُرْغَتاظِّ رِّ َِ إِِّنُ  َسَيْخَزى َوَيْخَجُل 
ُدُهْم. َيُكوُن ُمحَ 12 يَك َواَل َتجِّ َُِّبوَك َكاَل َشٍُّْء َوَكاْلَعَدمِّ. ُتَفت ُِّش َعَلى ُمَنازِّعِّ ينَِّك، 13ا ُك بَِّيرِّ أَلن ُِّّ َوَنا الِرب  إِّلُهَك اْلُرْرسِّ

يُنَك.  " اْلَقائُِّل َلَك: اَل َتَخْف. َوَنا ُوعِّ
ِعالِالباجلييالِ الِيجدهم.ِأحدِالسبيِأنِيفتشلمِيتصعيِأحدِ يِأيامِ

ِ
وُس إِّْسَرائِّيَل.اَل َتَخْف َيا ُدوَدَة َيْعُقوَب، »14" -:(14آية ) َُد  يَك  ، َوَفادِّ يُنَك، َيُقوُل الِرب  َمَة إِّْسَرائِّيَل. َوَنا ُوعِّ ْرذِّ  َيا شِّ

" 
=ِتايرِلزعفِاليهعدِوعدمِاستحقاقهم.ِوقدِداسهمِ رععنِكدودةِ عاًلنِوهكساِ علِنبعخسِنصرُِدوَدَة َيْعُقوَب، 

ِوبقمِشعبِ . ِالجباجرة ِمعجهةِلاعبِ ِِغير=ِالار مةِهمِج ءِصشرذمة ِوباد ِهنا ِ هسه مالِجماعةِن
يكَ ِالمنفمِو مِحعفِ. أحدِويبيمِ ِ حيالِيفتقر25:25ِ=ِكلمةِ اد ِبالعبرانيِتعنمِالسيِيفيِالمبيمِيالَِِفادِّ

ِالسيِيخلصِمالِالخطية.ِهَُِيِل ِ يوَِِخرآملمهِيدتيِمالِ  ِويفيِمبيمِأخيهنِوالعليِهعِالفاد نِوالملمةِتفيدِأيزًا
ِعيرِ يِهسهِالنبعءةِيم ًاِللمسياِالسيِ يِدينناِوخلصناِوحرينا. يكعنِجهساِك

ِ
َباَل َوَتْسَحُقَها، َوَتْجَعُل اآلَكاَم 15" -:(15آية ) ُس اْلجِّ يًدا َذا َوْسَناٍن. َتْدَُ دِّ َِ ا ُمَحِدًدا  ًِ َعْلُتَك َنْوََ َِ ََْد  هَأَنَذا 

 " َكاْلُعَصاَفةِّ.
وااكامِهمِأقلِِ. ألكاماوِالجبالِاديِأنِيجعلناِنعايجِقاديةِعلمِسحقإ اِكناِ يِنورِأنفسناِدودةِلمالِ ِق

ِقيلاِهناِعالِجيشِباجلِوااكامِهمِيبماِعالِالجيعرِالمتزامنةِمعهمِ. ِالجبا ِهسه ِإيتفاعاِمالِالجبا ِ.
ِلععدة.المتمبرنِ  ِيخرجِمالِالزعفِقعة.ِوهكساِ للِ ِلهمِكلِالصعالِلِإنسانناِالقديمِأيزاِوالجبا ِهي

ِ
. بُِّقد وسِّ إِّْسَرائِّيَل َتْفَتخِّ 16" -:(16آية ) ُج بِّالِرب ِّ ُدَها، َوَوْنَت َتْبَتهِّ ُف ُتَبد ِّ ُلَها َواْلَعاصِّ  " ُر.ُتَذَ ِّيَها َفالر ِّيُح َتْحرِّ

يَهاهناِنر ِصعيةِلعملِالجهادِممِالنعمةِ اسراليلِ نعمة.ِ عملِالتيِتحملهاِ هيِإشايةِللِالر ِّيحُ يالجهاد ِأماِ ُتَذَ ِّ
جُ  اإلنسانِالامِبجانبِنعمةِ ِوالنتيجةِالم كدةِهيِ ر ِيمألِقلبِالم مال رُ و  َتْبَتهِّ ِ.َتْفَتخِّ
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ِ
ََْد َيبَِّس. َوَنا الِرب  »17" -(:21-17اآليات ) َُشِّ  ُد. لَِّساُنُهْم مَِّن اْلَع َِ َاْلَبائُِّسوَن َواْلَرَساكِّيُن َطالُِّبوَن َماًء َواَل ُيو
يُب  َعُل اْلَقْفَر 18َلُهْم. َوَنا إِّلَ  إِّْسَرائِّيَل اَل َوْتُرُكُهْم. َوْسَتجِّ ِْ َضابِّ َوْنَهاًَا، َوفُِّّ َوَس ِّ اْلبَِّقاعِّ َيَنابِّيَع. َو َوْفَتُح َعَلى اْلهِّ

َياٍ .  َر مِّ ِِّ َض اْلَيابَِّسَة َمَفا َرَة َماٍء، َواأَلَْ َِ َز َوالِسْنَ  وَ 19َو َعُل فُِّّ اْلَبر ِِّيةِّ اأَلَْ ِْ . َوَضُع فُِّّ َو اآلَس َوَشَجَرَة الِزْيتِّ
َياَن َوالِشْربِّيَن َمًعا.  ْندِّ َيةِّ الِسْرَو َوالس ِّ لَِّكُّْ َيْنُظُروا َوَيْعرُِّفوا َوَيَتَنِبُهوا َوَيَتَأِمُلوا َمًعا َوِن َيَد الِرب ِّ َفَعَلْت هَذا 21اْلَبادِّ

وَس إِّْسَرائِّيَل َوْبَدَعُ .  " َوَُد 
ِبحلع ِ 1ِِ اهللِيابمِويرو ِييعِنِمفاِر ميا =ِِرو ِالقدسالنبعة :31ِ 38ِن ِمساكيالِِْلَبائُِّسونَ وا  ِهم هنا

األَض اليابسة مفاِر ِالمساكيالِبالرو ِيالمتعاحعيال ِوهمِالجياشِوالعطارِإلمِالبر.ِأوِنِ يِالسبيإسراليلِ
ِحلِعِميا  ِوبعد ِيابسةن  ِالرو ِالقدسِإيتعتِاايضِ=ِكانِاإلنسانِقبلِالمسياِوبدونِالرو ِالقدسِأيحا

ِأشجاي ِبدنها ِهنا ِالعحمِعنها ِعب ر ِصفاتِتعبرِعالِِوَز وسن ِوأخرجاِومايا ِلها ِااشجاي ِولمالِهسه ...
ِ-اإلنسانِالس ِسكالِ يهِالرو ِالقدسِ:

=ِالملمةِماتقةِمالِأصلِعبر ِبمعنمِواجاِأوِياسخِ.ِوااياِشجرةِطعيلةِيصلِطعلهاِ مِلبنانِإلمِِاألَز
ِتصلِإلم21ِِِ–23ِحعالمِ ِالهيمااليا ِو مِجبا  ِتمتدِعرحيا56ِِمترا ِالجما ِن ِيالعة ِوهمِشجرة .ِ مترا

ِيايرِللثباتِ مِ ِ اسمها ِوالديدانِ. ِمالِالفساد ِتحفوها ِعصاية ِوبها ِنِوهمِدالمةِاإلخزرايِن لمسا ةِكبيرة
ِتايرِل ِوبدوامِخزرتها ِللمسيحمِن ِالسماوية ِتايرِللطبيعة ِوهمِبطعلها ِ المسيحمِلهِحياةِاإليمانِ. لحيعية

ِالمسياِنِولسليِالِيمعتِوهساِماِيايرِإليهِأنِااياِالِيفسدِ.
=ِينباِ مِالصحراءِوالُِيَسع  سِ هعِإ ًاِالِيفسدِنِوكانِالخابِالمصنعشِمنهِتاجعتِالعهدِمالِخابِِالسن 

 الجسدِيفسدِبالمعتِلمالِلناِالسنبِنِ جسدِالمسياِلمِير ِ ساداِنِو ليِانِناسعتهِمتحدِجالهعتهِنِأماِنحالِ
قيامةِوحياةِأجديةِ.ِوالسنبِينباِ مِالصحراءنِوالمسيحمِلهِحياةِبالرو ِالقدسِهناِعلمِاايضِالتمِليسِلهاِ

ِحياةِوالِومر.
=ِيالحتهِطيبةِويثمرِبعدِإنتهاءِ ترةِالاتاءِنِوالمسيحمِيثمرِبعدِأنِينتهمِمالِجرودتهِالروحيةِويكعنِِاآلس

  ِ.2ِِ:15كع2ال كيةِييالحةِالمسياِ
=ِويرِمعرو ِتماماِهلِالمقصعدِشجرةِال يتعنِ منهاِيحصلعنِعلمِاياِال يتعنِالس ِيصنمِِشجرة الزيت

منهِدهالِالمسحةِنِأوِهمِشجرةِأخر ِ.ِلمالِالمهمِاإلشايةِلل ياِ هعِيم ِللرو ِالقدسِالس ِينسكبِعلمِ
ساِترم ِهسهِالاجرةِإلمتالءِالمسيحمِبالرو ِالقدسِالاخصِسعاءِمليِأوِيليسِكهنةِحيالِيمساِبال ياِ.ِوبه

.ِ
=ِدالمِالخزرةِوتستخدمِ مِجناءِالهيكلِنِويستخدمِمجاااِللتعبيرِعالِالعومةِوالقعةِنِوينمعِ مِالباديةِِالسرو

26ِدليلِعلمِقديةِ ِ.ِوشبهِإجالِسيرا ِأونياِالماهالِالعويمِبالسروِالمرتفمِإلمِالسحالِ ايتفاعهِيصلِإلمِ
ِمتراِوأوصانهِعريزةِ.25ِِ–

ِ=ِشجرِحخمِوصلبِوطعيلِيايرِلصالبةِإيمانِالم منيالِ.ِالسنديان
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ِ=ِشجرةِكالسروِولمنهِأاكمِيالحةِنِوالمسيحمِهعِياِلحةِالمسياِال كيةِ.ِالشربين
ِِ

ُروا ُحَجَجُكْم، َيُقوُل مَ »21" -(:24-21اآليات ) . َوْحضِّ ُموا َدْعَواُكْم، َيُقوُل الِرب  ُموَها 22لُِّك َيْعُقوَب. ََد ِّ لُِّيَقد ِّ
َرَتَها،  َُّ اأَلِولِِّياُت  َوْخبُِّروا َفَنْجَعَل َعَلْيَها َُُلوَبَنا َوَنْعرَِّف آخِّ . َوُيْخبُِّروَنا بَِّرا َسَيْعرُِّض. َما هِّ َوْو َوْعلُِّروَنا اْلُرْسَتْقبِّاَلتِّ

َها َوْنُتْم مِّْن اَل َشٍُّْء، 24ْم آلَِّهٌة، َواْفَعُلوا َخْيًرا َوْو َشرًّا َفَنْلَتفَِّت َوَنْنُظَر َمًعا. َوْخبُِّروا بِّاآلتَِّياتِّ فِّيَرا َبْعُد َفَنْعرَِّف َوِنكُ 23
ُكْم. ي َيْخَتاَُ ٌس ُهَو اِلذِّ ِْ َن اْلَعَدمِّ. َِّ  " َوَعَرُلُكْم مِّ

ونيعنِيعتبرونِاآللهةِكانِالعونيعنِيعتبرونِأنِمعر ةِالمستقبلِهيِأهمِشيءِبالنسبةِللعبادةِالعونيةنِوكانِالِع
الحقيقيِِالمليِيعلالِأنهِهعوأديمليِإلهِلسفروايم.ِوهاِهعِ ِِلهِالعمعنييالإأوِملمعمِكملعوِلهمِمثلِمعليِ

َُّ اأَلِولِِّياتُ نِ هعِإلههمِوملمهمِوواحمِشريعتهم.َِِملُِّك َيْعُقوبَ =ِِلاعبه =ِأيِااشياءِااوليةِالتيِحدواَِِما هِّ
=ِ همِالِيستطيععنِأنِيفعلعاَِواْفَعُلوا َخْيًرا َوْو َشرًّا دعهمِيروناِنبعءاتهمِالسابقةِالتيِتحققا.ِقباًل.ِأيِالمقصعدِ

أنِنهِليسِ يِسلطةِأعدالناِنخا ِمنه.ِوهمِبطبيعتهمِويرِقادييالِعلمِ علِالخيرِوهساِيعطيناِاطمئنانِأِاًِشِر
ِيزروناِأوِيسيئعنِإلينا.

ِ
قِّ الِشْرسِّ َيْدُعو بِّاْسرُِّّ. َيْأتُِّّ َعَلى اْلُواَلةِّ َكَرا َعَلى  ََْد َوْنَهْضُت ُ »25" -:(25آية ) ْن َمْشرِّ َن الِشَرالِّ َفَأَتى. مِّ مِّ

يَن. ِّ ُ ، َوَكَخزِاٍف َيُدوُس ال  " اْلرِّاَلطِّ
بعدِأنِأخجلِ ِعبدةِااووانِوأظهرِلهمِجهلِآلهتهمِبالمستقبلِهاِهعِيخبرهمِبالمستقبلِويكلمهمِعالِكعيرِ

ِأ ِمرة قِّ الِشْرسِّ ..... َوْنَهْضُتُ  مَِّن الِشَرالِّ خر = ْن َمْشرِّ ِإلمِجهةِمِّ ِمادي ِوبالد ِباجل ِ ايسِشرق ِجالد =
 ِوهعِقدِداسِملعو4ِِ–1ِ:1ِتر ِبدنِالرلِهعِإلهِالسماءِيع عِإ=ِ معيرَِِيْدُعو بِّاْسرُِّّ. الاما ِالارقي

الامسِوجاءِمالِالاما ِأيِالناصرةنِكأشرقِكثيرون.ِولمالِمعنمِاآليةِاابعدِعالِالمسياِشمسِالبرِالسيِ
=ِالمسياَِِيْدُعو بِّاْسرُِّّ  الناصرةِشما ِأويشليمنِوهعِأتمِليدوسِملعوِاايضِأيِالاياطيالِوالملِيخزمِله.

ِنِنعر هِنِومالِيأيِالمسياِ مدنهِيأيِاآللِ.أِيِيعطيناأاآللِتيِليستعلالِلناِأ
ِ

َن الْ 26" -(:29-26اآليات ) ٌق  اَل ُمْخبٌِّر َواَل ُمْسرٌِّع َمْن َوْخَبَر مِّ ََْبل َحِتى َنُقوَل: ُهَو َصادِّ ْن  َبْدءِّ َحِتى َنْعرَِّف، َومِّ
َواَلُكْم.  َْ ٌع َو ًرا. 27َواَل َسامِّ َعْلُت ُمَبش ِّ َِ َشلِّيَم  ْهَيْوَن: َها! َها ُهْم. َوأُلوَُ َوَنَظْرُت َفَلْيَس إِّْنَساٌن، َومِّْن 28َوَنا َوِواًل َُْلُت لِّصِّ

وَن َكلَِّرًة. ه يٌر َحِتى َوْسَأَلُهْم َفَيُرد  يٌح َوَخاَلٌء.29ُؤاَلءِّ َفَلْيَس ُمشِّ ٌل، َوَوْعَراُلُهْم َعَدٌم، َوَمْسُبوَكاُتُهْم َِّ  " َها ُكل ُهْم َباطِّ
َدِِ=ِالمتملمِهناِهعِالرلِوشعبهِالم منعنِبه.ِوهمِيفتاعنِي ِوشعبه ِلعَِِحِتى َنْعرِّفَ  قٌ هُ  مالهناُِوج  َِو َصادِّ
َعْلُت صدقعه.ِ  ِوحدهِهعِالسيِأخبرِشعبهِسابقًاِبخبرِععدتهمِمالِالسبيِل يِنبعءاتهِ َِ َشلِّيَم  َها َها ُهْم. َوأُلوَُ

ًرا =ِلمَِِلْيَس إِّْنَسانٌ وَ =ِ ِيخبرِشعبهِبدنهِأو ِمالِبارهمِبععدتهمِمالِالسبيِعلمِيدِكعيرِالمخلص.ُِِمَبش ِّ
.أيِالِشيءَِخاَلءٌ  ُكل ُهمْ  تبرِإلهًاِلسليِصايوايعجدِإنسانِليردِحتمُِيع
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َبعون   عودة للجدول اإلصحاح الثانُّ واأل

ِ
ِتملمِمالِقبلِعالِيعحناِالمعمدانِكساجقِللمسيا.ِواآلنِيتملمِعالِالمسياِنفسه.ِ

ريقِهساِالخالصنِومنهاِعدمِإيمانِ.ِوخالصِشعبِ ِوالصععباتِالعاقعةِ يِطعبد الربمزمعنِاإلصحا ِ
إسراليل.ِويسممِهناِأيزًاِإسراليلِعبدِالرلنِ المسياِيأسِالمنيسةنِأخلمِ اتهِأخساِصعيةِعبدِمااجهًاِعروسهِ
وكنيسههتهنِصههايِعبههدًاِليحملهههاِإلههمِأمجههادهنِوكنالههبِعنههاِأطههاشِاآللِحتههمِيحقههقِخالصهههاِويثبتهههاِ يهههِ تحسههبِ

 ِ هها اِوجههدناِوصههفًاِأنِعبههدِالههرلِأعمههمِوأصههمِ هههعِيقصههد5ِ-1ِِ:3أ ِمطيعههةِوتصههيرِمعحههمِسههرويِاآللِي
ِوتنِقا ِعنهِمختاي ِ هعِالمسيا.ِهِ.شعبِإسراليلِالسيِلمِيعر هِوي ز

 ِويسميهِعبديِلطاعتهِوخزععهِلماهيئةِاآلل.ِههع21ِِ–12ِِ:11ِ ِقيلاِعالِالمسياِ يِيما4ِ-1آياتِي
ِ.ِ 8-2ِ:5 ييالبس ِجاءِليعلالِسرِالحبِالعمليِخال ِ

ِ
ُّ َعَلْي ِّ َفُيْخرُِّج اْلَحِق »1" -:(1) آية وحِّ ُّ. َوَضْعُت َُ ي َوْعُضُدُ ، ُمْخَتاَِّي اِلذِّي ُسِرْت بِّ ِّ َنْفسِّ ُهَوَذا َعْبدِّي اِلذِّ

 " لِّأُلَممِّ.
 المسههياِأخههسِشههكلِالعبههدِووسههلِااقههدامنِجههلِقبههلِاإلهانههةِمههالِعبههدِيلههيسِالمهنههةِالههسيِلطمههه.ِِ=ُهييَوَذا َعْبييدِّي 

=ِالمسياِهعِالعحيدِالسيِيستحقِهساِاللقبِ هعِقدِقدمِالمما ِلإلنسانيةِ دشبمِيوبةِالسماءِ هيِكمها ِِْخَتاَِّي مُ 
يُّ.ِ 1ِِ:28و يهِنحسبِكامليالِيكعِاإلنسان وسهرويِِنِ=ِههساِههعِاجنهمِالحبيهبِالهسيِسهريتِبههُِسِرْت بِّي ِّ َنْفسِّ

رويهِبهِأيزًاِلطاعتهِوسرويهِبالبارِالسيالِصايواِ ِوس1ِ:0اآللِبهِهعِسرويِأالينِ هعِاالجالِالمحبعلِيأ ِ
=ِهعِالحقِجاءِلألممِليقبلعهِ مِحياتهمِكسهرَِِفُيْخرُِّج اْلَحِق لِّأُلَممِّهساِوقاِالعماد.ِِ.ِوأعلال يهِبطاعتهِأجناءِهلل

ِِ.خالص
ِ

ُع فُِّّ الِشاَِّعِّ َصْوَتُ .2" -:(2) آية يُح َواَل َيْرَفُع َواَل ُيْسرِّ ِ" اَل َيصِّ
يُح تمي ِالمسياِعالِاانبياءِالمسبةِ هعِلمِيستعملِالقعةِولمِيعبخِبادةِِجهسا هادئِوالِِنِنتصاياتهإِ=ِ ياَل َيصِّ

يصياِويدقِالطبع ِمثلِأمراءِالعالم.ِوالِيصياِتعطيناِ مرةِأنناِالِنسممِصعتهِسع ِ يِالهدوءِوالسكعنِ
:11ِِمسياِهعِ"العديمِوالمتعاحمِالقلب"ِيماوالِ.الجبل يإيلياِوكيفِسممِصعتِ ِ مِِحينماِنقترلِإليه

22.ِ ِ
ِ

ُْفُِّئ. إَِّلى اأَلَمانِّ ُيْخرُِّج اْلَحِق.3" -:(4-3) آية َدًة اَل ُي ُف، َوَفتِّيَلًة َخامِّ اَل َيكِّل  َواَل 4 َََصَبًة َمْرُضوَضًة اَل َيْقصِّ
ُر اْلَجزَا ، َوَتْنَتظِّ ضِّ ُر َحِتى َيَضَع اْلَحِق فُِّّ اأَلَْ يَعَت ُ َيْنَكسِّ  " «.ئُِّر َشرِّ
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هنهههاِنهههر ِاهتمامههههِبكهههلِواحهههدِمهمهههاِحهههعفنِ ههههعِيههههتمِبهههالنفعسِالمحطمهههةِليبعهههثِ يههههاِالرجهههاء...ِههههعِالسهههامر ِ
ِ.والوههالمِوالههبِ ههيِالعههالمِوجههاءِالمسههياِليوهههرهِويثبتهههِويديمهههِ=ِكههدنِالحههقِكههانِمخفههيُِيْخييرُِّج اْلَحييقِ الصههالا.ِ

للعههالمِنِومههالِيعر هههِسههيديوِأنِالعههالمِباطههلِ"تعر ههعنِالحههقِِ ِهههعِالحههقِظههاهرا14ِِ:0والمسههياِهههعِالحههقِييههع
 ههعِملهيِالسهالمِ.ِواآليهةِ همِِاألميانِ ِ.ِومهالِيعهر ِالحهقِسهيتسوقِطعهمِالسهالمِ=8ِِ:32والحقِيحهريكم"ِييهع

اإلنجلي يةِ"يدتمِبالحكمِإلمِالحق"ِنِوالمعنييالِمتمامالنِنِ العالمِسادهِالباطلِوتختفمِالحقِ اختفمِمعهِالسالمِ
رُ ِالِيأمريكاِ/ِإنجلترا .ِااممِالبعيدة=ِالمقصعدِجهاِهناِأقصمِاايضِِوِالجزائر . كهانِالمسهياِِ= َيكِّل  َواَل َيْنَكسِّ

ِ يِالواهرِحعيفًانِولمنهِكانِ يِمنتهمِالقعةِأمامِإجليسِولمِيتدورِبكلِتعييراتِالفريسييالِولمِيخا ِالمعت.ِ
 

ُّ الِشْعبِّ َعَلْيَها هَكَذا َيُقوُل هللُا ال5" -:(7-5) آية ُِّ َها، ُمْع ضِّ َوَنَتائِّجِّ ُ  اأَلَْ ُرَها، َباسِّ ، َخالُِّق الِسَراَواتِّ َوَناشِّ ِرب 
وًحا: َعُلَك َعْهًدا لِّلِشْعبِّ »6 َنَسَرًة، َوالِساكِّنِّيَن فِّيَها َُ ِْ َك َوَوْحَفُظَك َوَو ُك بَِّيدِّ ، َفُأْمسِّ ََْد َدَعْوُتَك بِّاْلبِّر ِّ َوُنوًَا َوَنا الِرِب 

يَن فُِّّ الظ ْلَرةِّ.7لِّأُلَممِّ، ْجنِّ اْلَجالِّسِّ ْن َبْيتِّ الس ِّ َن اْلَحْبسِّ اْلَرْأُسوَِّيَن، مِّ ، لُِّتْخرَِّج مِّ  " لَِّتْفَتَح ُعُيوَن اْلُعْرُِّّ
=ِاايضِوكلِماِيخرجِ باس  األَض ونتائجها =ِمدهاِوبسطهاِوخلقِالطغماتِالسماليةِوأسكنهاِ يها.ِناشرها

ترالِاايضِنِوهسهِهمِالخليقةِااولمِ.ِونر ِِيضِتخرجِم يوعاتِ...ِولمالِاإلنسانِمدخع ِمالمنهاِنِ اا
  ِ.2ِِ:16 ِ ِيدععِاإلجالِالملمةِليبريِالخليقةِوليخلقهاِخلقةِجديدةِوانيةِيأ 0 مِاآليةِي

مهةِ"عههد "ِ هههعِالِيبههايوِ"ِهههيِنفسهههاِكلبيير=ِقهدِتعنههمِجههرِ ِأيِالههسيِيحكهمِبعههد ِيِو ههيِالعبريهةِكلمههةِ"ِِْلبِّر ِّ بييا
لألشهههرايِجهههلِيعهههاقبهمنِوالِيسهههماِلألقعيهههاءِبولهههمِالزهههعفاء.ِلمهههالِاآللِدعهههاهِلمهههيِيحمهههلِههههعِههههسهِالعقعبهههةِويبهههريِ
االنسان ِوتعنمِصدقهِوأمانتهِ يِتتميمِمعاعيدهِوقدِتعنمِجرِاإلنسانِوهساِتعبيرِيايرِلعد ِاإلنسانِواستقامتهِ

دِهعِ .ِوبهساِيكعنِجرِالمه مالِيعنهمِأنِ ِيغفهرِلههِخطايهاهِويعطيههِمهالِولمالِليسِبايِوالِواحدنِالبايِالعحي
ِِ. 1ِِ:14ييؤِِ يه"المسياِ=ِ"السيِجالِخطيةِصايِخطيةِاجلناِلنصباِنحالِجرِ ِجر

َعُلَك َعْهًدا  ِْ يِ=ِالعهدِالجديدِهعِعهدِالنعمةِوالمسياِجدمهِصايِهعِالعهدِالجديدِجهيالِ ِواإلنسهاننِههعِصهاَوَو
  جيحةِقاديةِعلمِإقامةِميثاقِجيالِاآللِواإلنساننِوصايِوسيطًاِجيالِ ِواإلنسان.

 .ِوههساِمها1ِِ:2ِ=ِالنعيِيايرِانهِيفتاِبصيرتناِالداخليةِلنعايالِالنهعيِونعهر ِطريهقِالخهالصِييهعُِنوًَا لِّأُلَممِّ
ْن  ِِِ.ِ 1نراهِ يِآيةِي يَن، مِّ َن اْلَحْبسِّ اْلَرْأُسوَِّ يَن فُِّّ الظ ْلَرةِّ لُِّتْخرَِّج مِّ ْجنِّ اْلَجالِّسِّ =ِالمسياِبعدِمعتهِ َبْيتِّ الس ِّ

ِعلمِالصليبِن  ِإلمِالجحيمِليخرجِمالِكانعاِ يهِعلمِيجاءِالخالصِودخلِجهمِإلمِالفردوسِ.
ِ

ُّ لِّْلَرْنُحوَتاتِّ »8" -:(8) آية ي ِّ آلَخَر، َواَل َتْسبِّيحِّ ُِّ   .َوَنا الِرب  هَذا اْسرُِّّ، َوَمْجدِّي اَل ُوْع
ََْبَل َوْن َتْنُبَت ُوْعلُِّرُكْم بَِّها9" -:(9) آية يَثاُت َوَنا ُمْخبٌِّر بَِّها.  ََْد َوَتْت، َواْلَحدِّ  "«.ُهَوَذا اأَلِولِِّياُت 

يَثاتُ ِ.ِِِ=ِالنبعءاتِالسابقةِقدِحدواِاأَلِولِِّياتُ  ِيم اِللمسيا.ِ=ِنبعءاتِعالِكعيرِاْلَحدِّ
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حيالِينسبِإ ًاِِ.ِحيالِيقع ِمجد ِالِأعطيهِآلخرِوالمسياِستمجدهِالاععلوالمعنمِأنِالمسياِهعِ ِيبناِ 
:13ِِالمسياِهعِ .ِ"وحينئسِيبصرونِاجالِاالنسانِآتياِ يِسحالِبقعةِكثيرةِومجد"ِيمايكعنِ المجدِللمسياِ

20 ِ.ِ
ِ ِيقع  ِويقعلعا: ِالافاعة ِعقيدة ِويهاجمعن ِاآلية ِالبعضِهسه  ميفِتمجدواِِ"مجدى ال وعُي  آلخر"ِيدخس

 .ِوحيثِيكعن11ِِ:22ِالقديسيال؟ِواإلجابةِبسيطة.ِ الرلِيسعشِلهِالمجدِأعطمِللم منيالِالمجدِالس ِلهِييع
ِياو ِ مِوسطها" ِ"أكعنِمجدا ِالمجد ِ هناوِيكعن 2ِِالمسيا ِاآلن5ِ: ِالس ِ ينا ِالمجد ِولمال ِ ينا. ِوالمسيا  
ِيقع ِالقديسِجِع ِبعدِ ليِكما ِييومستترنِولمنهِسيستعلالِ ينا :8ِِلسِالرسع ِ"المجدِالعتيدِأنِيستعلالِ ينا"

 .ِ نحالِحيالِنمجدِالقديسيالِننسبِلهمِمجداِأعطاهِيلِالمجدِلهمِكماِلنانِولمنناِنمرمهمِونمجدهمِتنفيسا18ِ
ِي ِالسيالِيكرمعننم" ِأكرم ِ"أنا ِقعله1ِِ:36صم1لععدِ ِلهم ِأما ِبهِمجدى ال وعُي  آلخر"ِ . ِمقصعد ِ هسا "

اوواننِكماِيتزاِمالِبقيةِاآلية.ِنحالِالِنعبدِالقديسيالِوالِنزمِصعيهمِكنعشِمالِالعبادةِكماِ=ِاِالرنحوتات
ِمالِ ِعنم ِيحل ِمال ِصعي ِأحم ِكما ِصعيهم ِإهانة ِأحتمل ِوال ِ مِحبِوصداقة. ِنزمِصعيهم ِولمال يقا ن

لراحليالِ هساِليسِأحبالمنِولالِأطيقِأنِأي ِأحدًاِيهيالِصعيِأحبالمِالسيالِ ايقعنم.ِوتنَِقب لاِصعيةِأحدِمالِا
نععاِمالِالعبادةِجلِنععاِمالِالحبِواإلشتياقِأنِأياهِ مِالسماء.ِكلمةِلألحباءِالرا زيالِإلكرامِالقديسيالِوقعلهمِ
أنِ مِهساِتقليلِمالِعالقتناِممِالمسيا:ِالمسياِهعِالملِ مِالملنِولمنهِهعِصالاِالسمالييالِممِاايحييالِ

ِديسيال.وهعِيفر ِجهسهِالمحبةِجينناِوبيالِالق
 

وَن فُِّّ اْلَبْحرِّ 11" -(:13-11اآليات ) َُ . َوي َها اْلُرْنَحدِّ ضِّ ََْصى اأَلَْ ْن َو يَدًة، َتْسبِّيَحُ  مِّ دِّ َِ َغن وا لِّلِرب ِّ ُوْغنَِّيًة 
ْلُؤُ  َواْلَجزَائُِّر َوُسِكاُنَها،  َياَُ اِلتُِّّ َسكَ 11َومِّ ِيُة َوُمُدُنَها َصْوَتَها، الد ِّ ْن لَِّتْرَفعِّ اْلَبر ِّ . لَِّتَتَرِنْم ُسِكاُن َسالَِّع. مِّ َِّيَداَُ َنَها 
َبالِّ لَِّيْهتُِّفوا.  ُؤوسِّ اْلجِّ َُ12 . ُُوا الِرِب َمْجًدا َوُيْخبُِّروا بَِّتْسبِّيحِّ ِّ فُِّّ اْلَجزَائِّرِّ لِّ 13لُِّيْع ُِ َِّ َيْخُرُج. َكَر الِرب  َكاْلَجِبا

ُض َغْيَرَتُ . َيْهتُِّف َوَيْصُرُخ وَ   " َيْقَوى َعَلى َوْعَدائِّ ِّ.ُحُروٍب ُيْنهِّ
يلِّ  ِوالمسياِأتمِليحايلِإجليسِوماِاا ِيحايبهِ ينا.ِ هع1ِِ:16ِهسهِأونيةِالمفدييالِمالِاليهعدِوااممِييؤِ ُِ َكَر

َُ ِِههههعِجهههاءِلمههلِالعهههالمِ.ُحييُروٍب  =ِأيِالهههبالدِالبعيهههدة.ِِاْلَجزَائِّيييرو =ِعاصههمةِأدوم.َِِسيييالِّعَ و =ِجههالدِالعهههرل.َِِِّييييَدا
ُض غَ و  ييَدةً  وغنيية=ِقهامِ هيِمهلءِال مهانِلهيخلصِشهعبهِلغيرتههِعلهيهم.ِِْيَرَتي ُ ُيْنهِّ دِّ ههيِتسهاجيحناِ همِالسهماءِ=َِِِ

ضِّ تايخِوالِتقدمِنانهاِتعبرِعالِحيهاةِالفهر ِالسهماوي.ِِدالمًاِجديدة.ِال ََْصيى اأَلَْ يْن َو =ِكهلِالمه منيالِعملههمِِمِّ
 ِأيِآمنعاِبه.ِولنقاينِمهمِالنبهعاتِالسهابقةِعهالِِسيكعنِالتسبيا.ِونالحعِهناِأنِأدومِمالِحمالِالسيالِيسبحعا

مثاًل ِ نفهمِأنِالمعنمِأنِ ِالِتعجدِعداوةِجينهِوبيالِأيِمهالِالباهرِ ههعِيريهدِأنِالجميهم34ِِخرالِأدومِيصِ
يخلصههعننِوهههاِأدومِتهه مالِوتسههباِوويرهههاِإشههايةِإليمههانِكههلِاامههم.ِولمههالِحههيالِيتحههدثِعههالِخههرالِأدومِ يكههعنِ

ِم ِلهِأدومِأيِالايطانِومالِيتبعه.المعنمِلمالِيِر
ِ

يُح. َوْنُفُخ َوَوَنُخُر َمًعا.»14" -:(14) آية . َتَجِلْدُت. َكاْلَوالَِّدةِّ َوصِّ . َسَكت   " ََْد َصَرت  ُمْنُذ الِدْهرِّ
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أيِأنِ ِكانِيتمنمِأنِيكعنِالخالصِ عيِسقعطِآدم.ِولمهالِهنهاوِدالمهًاِوقهاِمحهددِيسهميهِ=ِِسكت. تجلدت
=ِاننهاِنعلهدَِِكاْلَوالِّيَدةِّ  العقاِالسيِيهراهِ ِمناسهبًاِليهتمِالعمهل.ِوالتاهبيهِهنهاِهعِوِ 4ِِ:4يولِملءِال مانِالمتال

 والمخاضِهناِيساو ِ=ِ"ِ.ياِأوالديِالسيالِأتمخضِجهمِإلمِأنِيتصعيِالمسياِ يهم" 4ِ:12ِوالدةِجديدةِيولِ
وتفسرِهسهِاآليةِعلمِالمهد ِالقريهبِبهالخالصِمهالِباجهلِِالباريةِ.كمِكانِ ِماتاقاِليعمِخالصِِ.َوْنُفُخ َوَوَنُخرُ 

ِووالدةِأمةِجديدة.
ِ

اَم،15" -:(15) آية َِ ُف اآل َعُل اأَلْنَهاََ َيَبًسا َوُوَنش ِّ ِْ ُف ُكِل ُعْشبَِّها، َوَو ف ِّ َِ َباَل َواآلَكاَم َوُو  "َوْخرُِّب اْلجِّ
َبيياَل َواآلَكيياَم  ََ و =ِهههمِكههلِمههالِيرتفههمِعلههمِ .ِاْلجِّ ْنَهييا ييامَ و  اأَل َِ ياههيرواِللممالههي.ِانِاانهههايِمصههديِالخيههراتِِاآل

ِوالحياة.ِ مالِلمِيبايوِ ِعلمِعطاياهِمالِالعد ِأنِيحرمهِ ِمالِهسهِالخيرات.
ِ

عَ 16" -:(16) آية ِْ ْم. َو يهِّ وَها ُوَمش ِّ ُل الظ ْلَرَة َوَماَمُهْم ُنوًَا، َوُوَسي ُِّر اْلُعْرَُّ فُِّّ َطرِّيق َلْم َيْعرُِّفوَها. فُِّّ َمَسالَِّك َلْم َيْدَُ
اتِّ ُمْسَتقِّيَرًة. هذِّ ِّ اأُلُموَُ َوْفَعُلَها َواَل َوْتُرُكُهْم. ِِ  " َواْلُرْعَو

وت اِ همنهاِأنِالمسهياِههعِِالعونيةِالتيِقادهاِ ِ يِطريقِاإليمانِالسيِلهمِيعر هعهِمهالِقبهل.هناِهمِااممِِاْلُعْرَُّ 
ِإلمِالسماءِ.ِالطريقِنِ المسياِيدخسناِ يه

 
: َونْ 17" -:(17) آية ، اْلَقائُِّلوَن لِّْلَرْسُبوَكاتِّ ْزًيا اْلُرِتكُِّلوَن َعَلى اْلَرْنُحوَتاتِّ . َيْخَزى خِّ وا إَِّلى اْلَوََاءِّ َتد  ُتِن ََدِّ اَْ

 " آلَِّهُتَنا!
وا  َتد  ِ=ِيخ  ِعبدةِااووانِمالِأووانهمِبعدِإيمانهمِبالمسيا.ََدِّ اَْ

ِ
ُروا.»81" -:(18) آية م  اْسَرُعوا. َوي َها اْلُعْرُُّ اْنُظُروا لُِّتْبصِّ  " َوي َها الص 

ِههعِالصهممِوالعمهمسهببِهناِالرلِيكلمِشعبهِإسراليلِوقا ِعنهمِعممِوصمِانهمِي زعاِالمسياِولمِيعر عه.ِِو
ِالخطايا.

ِ
، َوَوْعَرى َمْن ُهَو َوْعَرى إِّاِل َعْبدِّي، َوَوَصم  َكَرُسولِّ 19" -(:21-19اآليات ) ُلُ   َمْن ُهَو َوْعَرى َكاْلَكامِّلِّ سِّ ي ُوَْ ُّ اِلذِّ

ُظ. َمْفُتوُح اأُلُذَنْينِّ َواَل َيْسَرعُ 21َكَعْبدِّ الِرب ِّ   ٌر َكثِّيًرا َواَل ُتاَلحِّ  "«.َناظِّ
واِهللنِ  ِ=ِعبههدِالههرلِهنههاِهههعِإسههراليلِالههسيِأيسههلهِ ِكرسههع ِوسههبِاامههمِلياهههدَِمييْن ُهييَو َوْعَرييى إِّاِل َعْبييدِّي

=ِإ ِإنتورِمنهمِالقداسةِولمهنهمِاسهتمرواَِِكاْلَكامِّلِّ  وحمِ يِوسطهمِالهيكلِوأعطاهمِالاريعةِوكلِشيءِليكعنعا
ظُ  يِعماهم.ِ ٌر َكثِّيًرا َواَل ُتاَلحِّ ِ=ِ المسياِصنمِ يِوسطهمِالمثيرِولمِيعر عه.َِناظِّ

ِ
لِّ بِّر ِّ ِّ 21" -:(21) آية ِْ ْن َو ََْد ُسِر مِّ ُم الِشرِّيَعَة َوُيْكرُِّمَها.الِرب    " . ُيَعظ ِّ
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أنِيخلصهههمِويعوههمِشههريعتهِالتههيِأعطاهههاِلهههمِِمعاعيههدهِوبههالرومِمههالِعمههاهمُِسههرِ الههرلِمههالِأجههلِأمانتهههِ ههيِتتمههيمِ
ِوابالهم.

ِ
يَد فُِّّ اْلُحَفرِّ ُكل ُ ، َوفُِّّ ُبُيوتِّ 22" -:(22) آية ُِّ ََدِّ اْص وا  َولكِِّنُ  َشْعٌب َمْنُهوٌب َوَمْسُلوٌب.  اْلُحُبوسِّ اْخَتَبُأوا. َصاَُ

ِد!»َنْهًبا َواَل ُمْنقَِّذ، َوَسَلًبا َوَلْيَس َمْن َيُقوُل:  َُ.» " 
 ِونههر ِهنههاِاآلالمِالتههيِسههيعانعنِمنهههاِإ ِي زههعاِالمسههيا23ِِ:31ِ ِيريههدِأنِيخلصهههمِولمههنهمِلههمِيريههدواِيمههاِ

ِوصلبعه.
ِ

ْنُكْم َيْسَرُع ه23" -(:25-23اآليات ) َمْن َدَفَع َيْعُقوَب إَِّلى الِسيَلبِّ َوإِّْسيَرائِّيَل 24َذا  َيْصَغى َوَيْسَرُع لَِّرا َبْعُد  َمْن مِّ
َُْأَنا إَِّلْي ِّ َوَلْم َيَشياُءوا َوْن َيْسيُلُكوا فِّيُّ ُطُرَِّي ِّ َوَليْم َيْسي ي َوْخ بِّيَن  َوَلْيَس الِرب  اِلذِّ يَعتِّ ِّ. إَِّلى الِناهِّ َفَسيَكَب 25َرُعوا لَِّشيرِّ

َيٍة َوَلْم َيْعرِّْف، َوَوْحَرََْتُ  َوَلْم َيَضْع فِّ َعَليْ  ْن ُكل ِّ َناحِّ ، َفَأْوَََدْتُ  مِّ ِدَة اْلَحْربِّ ْلبِّ ِّ. ِّ ُحُرِو َغَضبِّ ِّ َوشِّ ََ ُّ " 
  .22هيِشر ِلآليةِي
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َبعون   عودة للجدول اإلصحاح الثالث واأل

ِ
ِأ ِالمنيسةِإسراليلِ ِ=يعقعلِالحقيقيِ=ِجقِبدنِالاعبِعاندِ نِ قبلِ ِااممنتهيناِ يِاإلصحا ِالساإ

ومالِقبلِاإليمانِمالِاليهعدِكانعاِهمِالبقيةِالتيِخلصاِنِوِدخلِلإليمانِااممِالسيالِ داهمِِ.ِ 0ِِ:10يولِ
ِالمسيا.

ِ
، َخالُِّقَك َيا َيْعُقو 1" -:(1آية ) ابُِّلَك َيا إِّْسَرائِّيُل: َواآلَن هَكَذا َيُقوُل الِرب  َِ اَل َتَخْف أَلن ُِّّ َفَدْيُتَك. َدَعْوُتَك »ُب َو

َك. َوْنَت لُِّّ.  " بِّاْسرِّ
5ِكع1ِ ِو د ِالمنيسةِبالمسياِ صحناِي=ِ ِ د ِالاعبِاليهعديِسابقًاِبخرو ِالفصاِي داءِاابكايَِفَدْيُتكَ 

سياِلمنيستهنِوماِيع  ِ يِهسهِاآليةِأنِالمسياِيعر نيِ=ِ هيِدععةِخصعصيةِمالِالمَِدَعْوُتَك بِّاْسرِّكَ  .1ِ:ِ
=ِالرلِيحبناِويعتنيِجناِلألجدِوبصعيةِج ليةِ هسهِاآليةَِِوْنَت لُِّّباسممِويدععنيِللدخع ِمعهِ يِعالقةِحب.ِ

ِتعنمِخالصِاليهعدِمالِسبمِباجل.
ِيإ ِواامم ِييعقعل  ِلليهعد ِإشاية ِيعتبر ِ هسا ِالعحمِيعقعلِوتسراليل ِيسكر ِو ليِبسببِإنحرا ِحيال سراليل .

ِق.م.122ِإسراليلِالمملمةِالاماليةِللعونيةِوتختالطهاِبااممِبعدِسبمِأشعيِسنةِ
ِ

َِّ َفاَل ُتْلَذعُ 2" -:(2آية ) َِّ َفاَل َتْغُرُرَك. إَِّذا َمَشْيَت فُِّّ الِنا َيا ِّ َفَأَنا َمَعَك، َوفُِّّ اأَلْنَها َتْزَت فُِّّ اْلرِّ ِْ يُب إَِّذا ا ، َوالِلهِّ
ََُك.الَ   "  ُيْحرِّ

طريقةِالرلِالِأنِيخرجناِمالِنايِالتجايلنِأوِمالِماءِالزيقاتِالسيِيغرقناِجلِيدتيِويكعنِمعناِخال ِهسهِ
الزيقاتِ الِتستطيمِأنِت  ينا.ِكماِ علِممِالثالوةِ تيةِ يِأتعنِالناي.ِوكتدملِيوحيِ يِهسهِاآليةِ الِمياهِ

ِهليِأوالدِ .محبةِالعالمِوالِنايِالاهعاتِقاديةِأنِت
ِ

َوَضَك.3" -:(3آية ) َعْلُت مِّْصَر فِّْدَيَتَك، ُكوَش َوَسَبا عِّ َِ وُس إِّْسَرائِّيَل، ُمَخل ُِّصَك.  َُد  إِّْذ 4 أَلن ُِّّ َوَنا الِرب  إِّلُهَك 
َوَضَك َوُشُعو  ُّ ُوَناًسا عِّ ُِّ ََْد َوْحَبْبُتَك. ُوْع ْرَت َعزِّيزًا فُِّّ َعْيَنُِّ ُمَكِرًما، َوَوَنا  َك.صِّ َوَض َنْفسِّ  " ًبا عِّ

ِ=ِتمريتِهسهِالعبايةِكثيرًاِ يِهساِالج ءِمالِالسفرِوهساِاالسمِمخلصِهعِاسمِالمسياِيسعشَِوَنا الِرب  ُمَخل ُِّصك
َعْلُت مِّْصَر فِّْدَيَتكَ .ِومعحعشِنبعةِإشعياء ِ=ِهساِتفسيرهِبالنسبةِللاعبِاليهعدي:َِِ

ِيال.هساِماِحدثِممِجيشِ رععنِوأبكايِالمصريِ-1
ِ ِسيد مِمصرِوكعرِوسباِليدِكعيرِععضِإطالقهِلليهعدِمالِباجل.ِ-2
 مصرِمالِأيامِمعسمِوعنادِِنِالخالصِ يِالعهدِالجديدِ انِمصرِترم ِلفسادِالاياطيالِوت اِ همناهاِعالِ-3

ما ِ .ِوسباِيوالِأنهاِش13ِ:23يِإيِ رععنِترم ِللعناد.ِوكعرِترم ِلسعادِالخطيةِ"هلِيغيرِالمعشمِجلده"
ِالايطان.ِ ِهع ِالعالم ِويليسِهسا ِالعالمن ِهسا ِومجد ِالعالم ِهسا ِلغنم ِترم  ِونية ِمناطق ِااحبارِوهم جالد
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ِ ديةِ ِوجعلتهم ِشرويه. ِ ي ِالغايق ِالعالم ِيليسِهسا ِإلجليسِالمعاند ِ ِيم ًا ِوكعرِوسبا ِمصر ِتمعن وبالتالي
ِ ِفِّْدَيَتكَ وععض. َوَضكَ ... ِالهالوِعِّ بسببِخطيتهِ  ِ داهِبدنِاشتراهِالمسياِِ=ِأيِأنِاإلنسانِكانِنصيبه

جدمهنِوأهليِإجليسِجداًلِمنه.ِو مِتطبيقِتاييخيِهناوِممالينِكالدولةِالرومانيةِمثاًلنِ هباِمالِأمامِالمنيسةِ
ِ .4ِوبقياِالمنيسة.ِولما اِيفعلِ ِهسا؟ِلحبهِللمنيسةِيآيةِ

ِ
َن 5" -(:6-5اآليات ) ن ُِّّ َمَعَك. مِّ َرُعَك. اَل َتَخْف َفإِّ ِْ َن اْلَرْغرِّبِّ َو قِّ آتُِّّ بَِّنْسلَِّك، َومِّ ، 6اْلَرْشرِّ : َوْع ِّ َُوُل لِّلِشَرالِّ َو

. ضِّ ََْصى اأَلَْ ْن َو يٍد، َوبَِّبَناتُِّّ مِّ ْن َبعِّ : اَل َتْرَنْع. اِّيتِّ بَِّبنُِِّّ مِّ  " َولِّْلَجُنوبِّ
ِجدخع ِااممِمالِكلِمكانِلإليمان.ِوهمِنبعة.ِنبعةِعالِأنهِبعدِالسبيِيجممِ ِإسراليلِمرةِأخر ِمالِالاتاتِ

ِ
َبْلُتُ  َوَصَنْعُتُ .7" -:(7آية ) َِ ي َخَلْقُتُ  َو َُّ بِّاْسرُِّّ َولَِّرْجدِّ  " بُِّكل ِّ َمْن ُدعِّ
:8ِِعملِنعمتهِييوِِختايِمالِشععلِالعالمِمالِيمجدهنِلمنهِيختايِمالِسبقِ عر همِأنهمِسيتجاوبعنِممإ ِ
مجدهِعليهِ يوهرِمجدِ ِ مِاإلنسانِنِ  ِِانِليمجدهِوهساِبدنِينعكس  ِ مِمجدهِخلقِاإلنسِ .36ن22ِ

 مِمحبتهِإ ِأحبِاإلنسانِخلقهِ مِجنةِجميلةِليفر ِيَعْدْنِ=ِ ر  ِنِ  ِحينماِيخلقنِيخلقِحياةِوالِيخلقِ
ر ِاإلنسانِيسباِ ِمعتاِ.ِإ ًاِ ِخلقِاإلنسانِمالِمحبتهِليحياِأجدياِوليفر ِأمامهِويوهرِمجدهِ يهِنِومالِ 

كتعبيرِعالِ رحتهِ.ِجلِليعلالِ ِعالِخيريتهِيأ ِأنهِإلهِصانمِخيرات ِكاناِأو ِآيةِ مِالمتالِالمقدسِ" مِ
=ِإلعالنِطبيعتمِومحبتمِوقدياتمِ.ِوهساِماِعملهِالماللمةِإ ِِلرجدىِالبدءِخلقِ ِالسمعاتِواايض"ِ.

  ِ.38ِِ:1يأ ِهتفعاِعندماِيأواِأعما ِ ِ مِالخليقة
هساِماِأجالِعنهِالرلِيسعشِبقعلهِ"لممِير ِالناسِ ِيريدناِأنِنعر هِوأنِنجعلهِمعرو اِللعالم.ِولمالِكيف؟ِ

عليناِأنِكيف؟ِأعمالممِالصالحةِ يمجدواِأباكمِالس ِ مِالسمعات.ِهساِباإلحا ةِلتعريلِالناسِباهللِوبمحبتهنِ
هرِللناسِالمسياِالس ِ يناِكماِقا ِجعلسِالرسع ِ"ياِمسيحيةِأوِبااحر ِأنِنجعلِقلعبناِنقيةِ يونحياِحياةِ

ِ .4ِِ:12أوالد ِالسيالِأتمخضِبكمِإلمِأنِيتصعيِالمسياِ يكم"ِيول
ِتوه اإلحاءة.ِوهساِيحدثِداخلِِرالامسِتخرجِأشعةِولمالِإ اِوجدتِهسهِااشعةِش ِتنعكسِعليهِحينئس 

أماِ مِحالةِالخروجِمالِالغال ِالجع ِكماِيحدثِممِمركباتِالفزاءنِ انهمِيااهدونِقرصِِالغال ِالجع .
ِالامسِمتعهجاِلمالِالوالمِمخيمِتماماِانهِالِيعجدِماِتنعكسِعليهِااشعة.

عملِ ِ مِالخلقةِالماللمةِحينماِيأواِِا  ِخلقِكلِالمعجعداتِلنر ِ يهاِجما ِخلقتهِوتمكانياتهنِكماِهتف
ومالِهناِنديوِِ.ِوخلقِ ِاإلنسانِأيزاِليوهرِعملِ ِأمامِالعالمِ يعر ِالناسِ . 1ِ-38ِِ:4ِأ ي

عاناِكماِيعيشِكلِالناسِ مِالعالمنِولمِنعدِنعكسِصعيةِمجدِ ِبدنِنحياِ مِقداسةنِِاتقصيرناِكدوالدِهللنِإ 
ِنأِنهمِكانعاِيسمععن:أويرِالرسع ِهساِالمفهعمِ"ولنر ِكيفِيطبقِجعلسِِكدوالدِهللنِيا زيالِخطاياِالعالم.

ن1ِِ:23ِِ"ِيولىِ يرجدون هللا فِفكانوا نِيمانِالسيِكانِقبالِيتلفهنِباإلالسيِكانِيزطهدناِقبالنِيبارِاآل
.ِ الناسِمجدواِ ِحيالِيأواِعملِ ِالقع ِممِشاو ِالطرسعسمِوكيفِجعلِمنهِجعلسِالرسع ِالماياِ 24

ِالعويم.
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 مِااجديةِسنعجدِ مِحزرةِ ِونعكسِمجدهِ يصيرِلناِأجساداِممجدةنِونعكسِنعيهِ يصيرِلناِأجساداِأماِ
ِِنعيانية.

ِ
 " َوْخرِّجِّ الِشْعَب اأَلْعَرى َوَلُ  ُعُيوٌن، َواأَلَصِم َوَلُ  آَذاٌن.8" -:(8آية )

ِالاعبِااعممِهمِإما
ِ ِإسراليلِلعنادهمِوي زهمِللمسيا.1يِ
ِعممِمثلِأووانهمِالِيسمععنِوالِيرونِمثلهم2يِ ِلألووانِصايوا ِلعبادتهم ِالعونييالِوهم ِعممِوالعم.ِ  مِهنا
ِ.َوْخرِّجِّ أولئيِسيخرجِمنهمِم منيالِ=ِوحيِلمالهما.ِه الءِِوِي
ِ

ْنُهْم ُيْخبُِّر بِّهَذا َوُيْعلُِّرَنا بِّاأَلِولِّيِ »9" -:(9آية ) ُعوا َيا ُكِل اأُلَممِّ َمًعا َوْلَتْلَتئِّمِّ اْلَقَبائُِّل. َمْن مِّ َترِّ ِْ ُموا اِّ اتِّ  لُِّيَقد ِّ
وا. َوْو لَِّيْسرَ  ْدٌق.ُشُهوَدُهْم َوَيَتَبِرَُ  " ُعوا َفَيُقوُلوا: صِّ

أوِيعلنعاِِ.اأَلِولِِّياتِّ تحد ِللاععلنِإماِيثبتعاِأنهمِقادييالِأنِيخبرواِبالمستقبلِأوِتمعنِلهمِنبعاتِقدِتحققاِ=ِ
ِإيمانهمِباهللِالسيِيفعلِ لي.

ِ
ي اْخَتْرُتُ ، لِّكَ 11" -:(11آية ) ، َوَعْبدِّي اِلذِّ ُنوا بُِّّ َوَتْفَهُروا َون ُِّّ َوَنا ُهَو. َوْنُتْم ُشُهودِّي، َيُقوُل الِرب  ُّْ َتْعرُِّفوا َوُتْؤمِّ

 " ََْبلُِّّ َلْم ُيَصِوَْ إِّلٌ  َوَبْعدِّي اَل َيُكوُن.
ِونحالِالسيالِانفتحاِأعينناِ ِنبعاتِ ِالتيِتحققاِوالتيِستتحقق. ِهللِانِعندهم ِشهعد الاعبِاليهعديِهم

ِلصدقِالنبعاتِالتيِتحققاِإعالنًاِلصدقهِوألعهيته.ِوعر ناِ ِالجدِأنِناهدِلهِبحياتنانِوناهد
ِ

، َوَلْيَس َغْيرِّي ُمَخل ٌِّص.11" -:(11آية )  " َوَنا َوَنا الِرب 
مفرحةِِجلِأيزًاِتنفيسِالمقاصد.ِوالرلِيخبرِشعبهِجنبعةِنلعهيةِهعِالتنب ِبالمستقبلِليسِالدليلِالعحيدِعلمِاا

ِالقع ِوهسهِالنبعةِ يِشخصِالمسيا.ِأنهِسيخلصهمنِهعِسيكعنِالمخلصِوقدِظه ، رِكما ِهسا َوَنا َوَنا الِرب 
=ِالمتملمِهناِهعِيهعهِنِوالخالصِهعِعملِالمسياِ"تدععِإسمهِيسعشِانهِيخلصِشعبهِ َوَلْيَس َغْيرِّي ُمَخل ٌِّص 
ِ ِ.ِ المسياِهعِيهعهِ.1ِِ:21مالِخطاياهم"ِيما

 
، َوَوَنا هللُا. َوَنا َوْخَبْرُت َوَخلِ 12" -(:13-12اآليات ) ْصُت َوَوْعَلْرُت َوَلْيَس َبْيَنُكْم َغرِّيٌب. َوَوْنُتْم ُشُهودِّي، َيُقوُل الِرب 

ْن َيدِّي. َوْفَعُل، َوَمْن َيُرد  13 َن اْلَيْومِّ َوَنا ُهَو، َواَل ُمْنقَِّذ مِّ  "«.َوْيًضا مِّ
آليةِأنِ ِهعِ ِوليسِااصنامِوهعِيقدمِدليليالِ=ِأيِليسِجينممِإلهِوريب.ِومعنمِاَِوَلْيَس َبْيَنُكْم َغرِّيبٌ 

ِعلمِ لي:
معر تهِالتيِالِتسقبِأجدًاِ هعِقدِأخبرِبخالصِلليههعدِمهالِالسهبينِالِيعهعدونِبعهدهِلعبهادةِآلههةِوريبهة.ِ  1

ِوهساِحدثِحر يًاِ لمِيعدِاليهعدِللعونيةِبعدِالسبي.
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مِأنِيردِقزالهِمهالِههسهِااووهانِاله يلهةِوالِقعتهِالتيِالِيردهاِأحدنِ هعِيزرلِوي دلِوالِأحدِيستطي  2
 الاياطيالِالتيِوياءها.

ْن َيدِّي تعنمِيهعهِالمخلصِ.ِونا هوِ=ِمن اليوم ونا هو ِ=ِسيديالِالايطان. َواَل ُمْنقَِّذ مِّ
:8ِِتمعتهعنِ همِخطايهاكم"ِييهعِونيا هيوِوهساِههعِنفهسِمهاِقالههِالمسهياِعهالِنفسههِلليههعدِ"انمهمِإنِلهمِت منهعاِإنهم

ِ ِيقهع 43ِِ:13 ِ.ِ يههعهِ همِيإر8ِِ:28ييهعِ"هيوِونياِ"متمِي عتمِإجهالِاإلنسهانِنِ حينئهسِتفهمهعنِإنهم ِ+24ِ
 المسياِهعِيهعهِ.ِنِ نفهمِأنِونا هوِنِوالمسياِيقع ِونا هو

ِ
وُس إِّْسَرائِّيَل: 14" -:(14آية ) َُد  يُكْم  َسْلُت إَِّلى َبابِّلَ »هَكَذا َيُقوُل الِرب  َفادِّ لُِّكْم َوَْ ِْ َوَوْلَقْيُت اْلَرَغالِّيَق ُكِلَها  أَل

ْم. ي ِّيَن فُِّّ ُسُفنِّ َتَرن رِّهِّ  " َواْلَكْلَدانِّ
يتملمِبفعلِالماحيِقبلِالحادوةِبعاراتِالسنيالنِانِاامرِقدِصديِمالِ ِبدنِيرسلِكعيرِلي يلِمغاليقِ

مْ باجلِالحصينة.ِ أنهايهمِيرنمعنِنِوكانِلهمِأال ِالسفالِ يِ=ِيقا ِأنهِكانِللباجلييالِعادةِالترنيمُِسُفنِّ َتَرن رِّهِّ
ِللاياطيالِالسيالِكانعاِ يِ ر ِووناءِجهالوِالبار.ِوالباجلييالِيرم وِن.ِ يهاِ

ِ
وُسُكْم، َخالُِّق إِّْسَرائِّيَل، َملُِّكُكْم.15" -:(15آية ) َُد   " َوَنا الِرب  

ِتدكيدًاِلععدهِيسكرِصفاتهِكمعطمِلهسهِالعععد.
ِ

َيا ِّ اْلَقوِِّيةِّ َمْسَلًكا. 61" -(:17-16اآليات ) يًقا َوفُِّّ اْلرِّ ُل فُِّّ اْلَبْحرِّ َطرِّ اْلُرْخرُِّج 17هَكَذا َيُقوُل الِرب  اْلَجاعِّ
ََُفُأوا. ُدوا. َكَفتِّيَلٍة اْن ََْد َخرِّ ُعوَن َمًعا اَل َيُقوُموَن.  َُجِّ ِز. َيْض  " اْلَرْرَكَبَة َواْلَفَرَس، اْلَجْيَش َواْلعِّ

ِبما ِأمامِياعش.ِوجعلِلاعبهِِالرلِيسكرهم ِونهرِاايدنِالسيِأوقفه ِ يِالبحرِااحمرِالسيِشقه  علهِمعهم
ِ يِكليهمانِوأهليِجيشِمصرِأمامهم.ِوهاِهعِسينقسهمِمالِيدِمليِباجلِبدنِيجففِنهرِالفراتِأمامِ طريقًا

يًقا =ِكعير ُل فُِّّ اْلَبْحرِّ َطرِّ ِيريِاْلَجاعِّ ِخاط  ِوخالصِكل ِعلمِخالصِالمسيا اْلُرْخرُِّج اْلَرْرَكَبَة  د.عالمة
ُعوَن َمًعا اَل َيُقوُمونَ  = وجياهاِلتدديبِشعبهِ.ِوبعدِأنِينتهمِالتدديب =ِ ِأخرجِباجل َواْلَفَرَس  َُجِّ ِ. َيْض

ِ
يَراُت اَل َتَتَأِمُلوا بَِّها.»18" -:(18آية ) ، َواْلَقدِّ  " اَل َتْذُكُروا اأَلِولِِّياتِّ

الخالصِالجديدِجيدِكعيرِلالِيسكرواِكلِماِمرِلعدمِأهميتهِبالمقاينةِبالخالصِِيقع ِلهمِالرلِأنهِمالِعومة
أيوشِِيجلِممِشقِبحرِوويره 066666ِيِالجديد.ِولمالِبكلِالمقاييسِكانِالخالصِعلمِيدِمعسمِوياعش

ي خسِهناِخالصِكعيرِِنِلسليوبدونِشقِبحرِأوِنهر 43666ِيمالِعادِكانعاِِبكثيرِمماِحدثِأيامِكعير
 أنهِيم ِلخالصِالمسيا.ِخالصِالمسياِهعِالخالصِالسيِتتزاء ِأمامهِكلِااحداثِالسابقة.علمِ

ِ
يًقا، فُِّّ اْلَقْفرِّ وَ 19" -:(19آية ) َعُل فُِّّ اْلَبر ِِّيةِّ َطرِّ ِْ يًدا. اآلَن َيْنُبُت. َواَل َتْعرُِّفوَنُ   َو دِّ َِ ٌع َوْمًرا   " ْنَهاًَا.هَأَنَذا َصانِّ
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لبحرِسياقِلهمِطريقًاِ يِالبريةِيسيناء ِومالِشقِطريقِسيناءِسياقِلهمِطريقًاِ يِمالِشقِلهمِطريقًاِوسبِا
خال ِععدتهمِمالِباجلِإلمِأويشليم.ِومالِصنمِهساِكلهِسياقِللمنيسةِطريقِللخالصِي هعِالطريقِوسبِجريةِ

ِ .وحتمِالسماءِهساِالعالم
ِ

ئَ 21"  -:(21آية ) ، الذ ِّ ُدنُِّّ َحَيَواُن الِصْحَراءِّ ، ُيَرج ِّ ِيةِّ َماًء، َوْنَهاًَا فُِّّ اْلَقْفرِّ َعْلُت فُِّّ اْلَبر ِّ َِ اُب َوَبَناُت الِنَعامِّ، أَلن ُِّّ 
 " أَلْسقَُِّّ َشْعبُِّّ ُمْخَتاَِّي.

مالِيو ِشعبهِبماءِمالِالصخرةِهكساِسيرو ِشعبهِ يِالعهدِالجديدِبماءِالرو ِالقدسِ يتحع ِحيعانِالصحراءِ
َئاُب َوَبَناُت الِنَعامِّالرسع ِ"حايباِوحعشًاِ يِأ سس"ِه الءِالعحعرِِلم منيالِيمجدونِإسمه.ِوقدِقا ِجعلس همِِذ ِّ

ِ السلالِمتعحاة.ِوالنعامِمعرو ِعنهِالحماقةِيأ ِ  ِو ليِلعبادتهمِلألووان32ِِ:11ِالعونييالِقبلِاإليمان.
وباإليمانِتمتمِه الءِِ تابهعاِجهانِوهمِحيعاناتِالبريةنِ البريةِهيِقفرِشديدِوخرالِوهساِهعِوحمِالعونييال.

ِبماءِالرو ِالقدسِ تغيرتِطبيعتهم.
ِ

ُّ.21" -:(21آية ) ُث بَِّتْسبِّيحِّ ُّ. ُيَحد ِّ َبْلُتُ  لَِّنْفسِّ َِ ِ" هَذا الِشْعُب 
ُّل .قتناهِجدمهإهساِالاعبِ ِ=ِهساِعملِالم منيال.َِتْسبِّيحِّ

ِ
لُِّّ َيا إِّْسَرائِّيُل. َوَوْنَت َلْم َتْدُعنُِّّ َيا َيْعُقوُب، َحِتى »22" -(:28-22اآليات ) ِْ ْن َو ْر لُِّّ َشاَة 23َتْتَعَب مِّ َلْم ُتْحضِّ

َمٍة َواَل َوْتَعْبُتَك بُِّلَباٍن.  ْمَك بَِّتْقدِّ َك َلْم ُتْكرِّْمنُِّّ. َلْم َوْسَتْخدِّ َََصًبا، َوبَِّشْحمِّ 24ُمْحَرََتَِّك، َوبَِّذَبائِّحِّ َلْم َتْشَترِّ لُِّّ بِّفِِّضٍة 
َك َلْم ُتْروِّنُِّّ. ل َك. َذَبائِّحِّ َُاَياَك َوَوْتَعْبَتنُِّّ بِّآَثامِّ ُّ، 25كِّنِّ اْسَتْخَدْمَتنُِّّ بَِّخ لِّ َنْفسِّ ِْ ُّ ُذُنوَبَك أَل َوَنا َوَنا ُهَو اْلَراحِّ
َُاَياَك اَل َوْذُكُرَها .«.»َوَخ ْث لَِّكُّْ َتَتَبِرََ َُاُؤَك عَ 27 َذك ِّْرنُِّّ َفَنَتَحاَكَم َمًعا. َحد ِّ ََُأ، َوُوَس  َصْوا َعَلُِّ.َوُبوَك اأَلِوُل َوْخ

، َوإِّْسَرائِّيَل إَِّلى الِشَتائِّمِّ.28 ، َوَدَفْعُت َيْعُقوَب إَِّلى الِلْعنِّ َؤَساَء اْلُقْدسِّ  " َفَدِنْسُت َُ
رِاليهعدِبخطاياهمِليعر عاِسببِالسبيِالسيِهمِ يهِولتوهرِمراحمه.ِولمالِهسهِاآلياتِلناِأيزًانِ مالِسك ِ  ِيُِ

ِعل ِيلِوكناِمثلِه الء.هعِ يِحيقةِوتجايلِشديدة ِأح نتيِيا ِ بما ا ِأياتِعتالِِيهِأنِيسد ِنفسه هسه
=ِهعِقصبِالسييرةِوهعِمالِمكعناتِعطعيِِبفضة لى َصباِلم تشترِوتسكيرِبعملِ ِمعهمِوخيانتهمِلهِ.

ِ ِ.36ِِ:23اياِالمسحةِيخر
ِ

لُِّّ َيا إِّْسَرائِّيُل.َوَوْنَت َلْم َتْدُعنُِّّ َيا َيْعُقوُب، َحِتى َتْتَعَب مِّ »22" -:(22آية ) ِْ  " ْن َو
هساِالاعبِلمِيدشِ ِولمِيسبحهِوي ضِأنِيتعبِاجلهِهناِالدعاءِيايرِللصالةنِوالصالةِهيِسرِتمتعناِ
ِالصالةِ ِيهمل ِومال ِالصالة ِعال ِكفعا ِهم ِإ  ِكرجلِصالةن ِبه ِليسكرهم ِيعقعلِهنا ِإسم ِواستخدام ِ ن بعمل

لُِّّ=ِِيتزايقِمالِخدمةِ ِويعتبرهاِواجبات ِْ  .َحِتى َتْتَعَب مِّْن َو
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َمٍة َواَل َوْتَعْبُتَك 23" -(:24-23اآليات ) ْمَك بَِّتْقدِّ َك َلْم ُتْكرِّْمنُِّّ. َلْم َوْسَتْخدِّ ْر لُِّّ َشاَة ُمْحَرََتَِّك، َوبَِّذَبائِّحِّ َلْم ُتْحضِّ
َك َلْم 24بُِّلَباٍن.  َََصًبا، َوبَِّشْحمِّ َذَبائِّحِّ َك.َلْم َتْشَترِّ لُِّّ بِّفِِّضٍة  َُاَياَك َوَوْتَعْبَتنُِّّ بِّآَثامِّ  " ُتْروِّنُِّّ. لكِّنِّ اْسَتْخَدْمَتنُِّّ بَِّخ

ِ ِآية ِ ي ِيكما ِالاعبِي ضِالصالة ِجدينهم22ِهسا ِيزيقعن ِجدأوا ِوقد ِكثيرة. ِديجات ِأبالهم ِعال ِ انحطعا  
ِ ِلتروِالعبادة ِطبيعية ِنتيجة ِوهسا ِيوطقعسهمن ِكانعا ِاِوِناعِرونتيجةِحيقهم لدينيةِوهمِبالتعبِمالِممايساتهم

عتسيواِعالِشرالها.ِوهسهِِإستمثرواِالنفقاتِالتيِيد ععنهاِ يِشراءِالمحرقاتِواللبان...ِالخ.ِوكدنهمِيعدونِلعِإ
 بِ .تعِ مااالاِماكلتناِ نحالِنعطمِنقعدناِوأوقاتناِلملِشيءِماِعداِ نِ نحالِماالناِنُِ

ِ ِ ِيقع إويبما ِوكدن ِللتقدمة ِالصالا ِووير ِاله يل ِهسهِِنتقعا ِمني ِأييد ِأيِال ِهسان ِكل ِأطلبِمني ِلم أنا
ْر لُِّّ َشاَة المعاملةنِانِتقدماتيِالِتمرمنيِجهاِ مدنِتقدماتيِالتيِتقدمهاِكدنيِلمِتقدم.ِ =ِ ِالِيريدَِلْم ُتْحضِّ

ِِةشا ِالقلب. َُاَياَك جلِيريد ِعليهِحملِإناْسَتْخَدْمَتنُِّّ بَِّخ ِإلمِباجلِومِوحععا قا همِمالِ=ِهمِبخطاياهمِ هبعا
ِ ِبخطايانا ِأننا ِتفهم ِباجلِولمالِهسه ِلسليِِنِدناعبِ ستُِإعبعدية ِالعبعدية. ِمالِهسه ِإنقا نا ِعلمِ ِحمل ووحعنا

ِتجيءِاآليةِالقادمة.ِ
ِ

َُاَياَك اَل َوْذُكُرَها25" -:(25آية ) ُّ، َوَخ لِّ َنْفسِّ ِْ ُّ ُذُنوَبَك أَل  "«.َوَنا َوَنا ُهَو اْلَراحِّ
ِاستحقاقِ يهمِوالِ يناِجلِمالِأجلِنفسه.ِ ِيمحمِالسنعلِالِعال

ِ
.»26" -:(26آية ) ْث لَِّكُّْ َتَتَبِرََ  " َذك ِّْرنُِّّ َفَنَتَحاَكَم َمًعا. َحد ِّ
إنِكانعاِقدِقدمعاِهللِأيِأعما ِصالحةِو مِنِ=ِ ِالِينسمِلنسكرهنِولمنهِيعاتبهمِويدععهمِليسكرواِهمَِِذك ِّْرنُِّّ

ِنهِبدعمالهِيتبري.هسهِيدِعلمِالفريسمِِالسيِظالِأ
ِ

َُاُؤَك َعَصْوا َعَلُِّ. 27" -(:28-27اآليات ) ََُأ، َوُوَس ، َوَدَفْعُت َيْعُقوَب 28َوُبوَك اأَلِوُل َوْخ َؤَساَء اْلُقْدسِّ َفَدِنْسُت َُ
، َوإِّْسَرائِّيَل إَِّلى الِشَتائِّمِّ.  " إَِّلى الِلْعنِّ

َِوُبوَك اأَلِوُل  َُاُؤَك  عصعاِ .بالهمِالسيالِآدمنِِوآ=ِهعِأجعنا  12ِ-8ِِ:8ِ يحِدوا=ِالمهنةِالسيالِأخطَوُوَس
َؤَساَء اْلُقْدسِّ واانبياءِالمسبة.ِ  =ِأيِأسلمتهمِللسبي.َِفَدِنْسُت َُ

ِ
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َبعون   عودة للجدول اإلصحاح الرابع واأل

ِ
ةِلإلصهحا ِالسهاجقِيعلهالِ يههِ ِعهالِتحقيهقِخالصهناِهناِنجهدِوعهعدِوبركهاتِبعهدِالعهعدةِمهالِالسهبي.ِوهنهاِتممله

بسكبِيوحهِالقدوسِعلمِكنيستهِاجلِتجديدهاِالمستمر.ِوليعطهاِجروحهِشبعًاِععحًاِعهالِالفهرالِالروحهيِأيهامِ
ِعبادتهاِلألصنامِ تمعنِكنيستهِشاهدةِله.

ِ
ي اْخَتْرُتُ .  َواآلَن اْسَرْع َيا َيْعُقوُب َعْبدِّي، َوإِّْسَرائِّيلُ »1" -(:2-1اآليات ) ابُِّلَك 2اِلذِّ َِ ُعَك َو هَكَذا َيُقوُل الِرب  َصانِّ

ي اْخَتْرُتُ . وُن اِلذِّ ي َيْعُقوُب، َوَيا َيُشوَُ يُنَك: اَل َتَخْف َيا َعْبدِّ مِّ، ُمعِّ َن الِرحِّ  " مِّ
ِهمِالمنيسةِ.ِوالمسياِجمعهما.ِوإسرائيل ويشوَون ِهناِهمِأباءِوأتقياءِاليهعدِ.ِيعقوب
ههلِلهههاِالههرو ِالقههدس.ِِالتههيِكلهههاِالمفديههةلههرلِهنههاِهههمِالم منههعنِااتقيههاءِأيِالمنيسههةِعبههدِا ونُ ُأيس  ههيَِِيُشييوَُ =ُِدع 

 ِومعنهههاهِالمسههتقيم.ِوتسههراليلِالروحهههيِهههيِالمنيسههةِلهههسلي33ِ:5ِ+32ِِ:5ِِمههراتِيتههث4ِِإسههراليلِجهههساِاالسهههمِ
مِّ نيسة.سماهاِياعيون.ِ ياعيونِأيِالمستقيمِليسِإسراليلِالخاطئةِجلِالم ِ=ِالمعمعدية.ِالِرحِّ

ِ
يُّ َعَليى َنْسيلَِّك َوَبَرَكتِّيُّ َعَليى 3" -:(3آية ) وحِّ ، َوُسيُيواًل َعَليى اْلَيابَِّسيةِّ. َوْسيُكُب َُ َُْشيانِّ أَلن ُِّّ َوْسُكُب َماًء َعَلى اْلَع

ِيتَِّك.  " ُذَ ِّ
 -المقصعدِبالماءِهعِالرو ِالقدسِانه:

ِين  ِمالِ عقِكالمطر.ِ-1
 كماِالماءِللجسد.ُِيطهرِالقلعلِ-2
 . 23ِن5ِِ:22ِأنِتثمرِيولِوالماءِيعطيهانِاايضِِترالِ ااجسادِأخستِمالالجسدِكاايضِِ-3
 يحلِعلمِالبارِبالقعةِوالمثرةِكماِالمطرِالغ ير.ِ-4
:5ِِ"طهعبمِللجيهاشِوالعطهارِإلهمِالبهرنِانههمِياهبععن"ِيمهاِمالِتسوقِعطاياهِومعاهبهِياعرِبهالعطشِإليههِ-5
0.ِ ِِ
 ههعِ"الهس ِيبكهاِعلهمِخطيهةِوعلهمِِمِياهعيونِأيِالمسهتقيم.سهمِ عملِالرو ِ يِالمنيسةِهعِالهسيِيجعلههاِتُِِ-0

ِ .8ِِ:20 ِنِوهعِالس ِيعطمِالمععنةِييو10ِِ:8جرِ...ِ"ِييع
ِ .32-31:1الماءِيايرِللرو ِالقدسِكماِيوهرِجعحع ِمالِهسهِاآليةِييعِ-1

لمنيستمِالعهدِالقديمِوالجديدِنِ بالنسبةِللعهدِالقديمِكانِالرو ِِ ِيأيناِأنِالمالمِمعجه2ن1ِِومالِاآلياتِي
القدسِينسكبِعلمِالبعضِيالملعوِويؤساءِالمهنةِواانبياء ِو ليِليقعدواِالاعبِنِأماِ مِالعهدِالجديدِ صايِ

ِالرو ِالقدسِينسكبِعلمِالملِ.
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ْثَل الِصْفَصافِّ 4" -:(4آية ) . َفَيْنُبُتوَن َبْيَن اْلُعْشبِّ مِّ َيا ِّ  " َعَلى َمَجاَِّي اْلرِّ
كالعاهههبِالهههسيِيهههداس.ِوالحهههعِأنِِوويهههرِالمههه منيالنِمرتفهههمِالسهههاقِالم منهههعنِيكعنهههعنِكالصفصههها ِوههههعِنبهههاتِ

ِالصفصا ِيحتاجِلمياهِكثيرة.
ِ

: لِّلرِ 5" -:(5آية ) ، َوهَذا ُيَكن ُِّّ بِّاْسمِّ َيْعُقوَب، َوهَذا َيْكُتُب بَِّيدِّ ِّ ، َوبِّاْسمِّ إِّْسَرائِّيَل ُيَلق ِّبُ هَذا َيُقوُل: َوَنا لِّلِرب ِّ  "«.ب ِّ
=ِياهيرِالنزهمامِالمه منيالِإلهمَِِوهَذا ُيَكن ُِّّ بِّاْسمِّ َيْعُقيوبَ =ِالم منعنِيكرسعنِأنفسهمِللرل.ِِهَذا َيُقوُل َوَنا لِّلِرب ِّ 

الههسيِالمنيسههةِودعههعتهمِباسههمِالمسههيانِ ههالم منيالِسينسههعنِنسههبتهمِلههبالدهمِوعههالالتهمِويفتخههرونِباسههمِمسههيحيِ
ِ.أ ِيكتبِتعهدِيكعنِللرل=ِو مِترجمةِيأخر  ِيتعهدِجيدهِللرلنِيتعهدِبدنَِِوهَذا َيْكُتُب بَِّيدِّ ِّ حصلعاِعليه.ِ

ِ
: 6" -(:7-6اآليات ) ب  اْلُجُنودِّ ي ِّ، ََ ُر، َواَل إِّلَ  َغْيرِّ »هَكَذا َيُقوُل الِرب  َملُِّك إِّْسَرائِّيَل َوَفادِّ ي. َوَنا اأَلِوُل َوَوَنا اآلخِّ

يَم. َواْلُرْسَتْقبِّاَلُت َوَما7 ْثلُِّّ  ُيَنادِّي، َفْلُيْخبِّْر بِّ ِّ َوَيْعرِّْضُ  لُِّّ ُمْنُذ َوَضْعُت الِشْعَب اْلَقدِّ َسَيْأتُِّّ لُِّيْخبُِّروُهْم  َوَمْن مِّ
 " بَِّها.

ر  يكهعنِالمسهياِقطعهًاِِِنلقهبِالمسهياِههعِ 1ِِ:11و همِييؤنِهناِلقبِيههعهِِااو ِواآلخرِ=َوَنا اأَلِوُل َوَوَنا اآلخِّ
مالِناحيةِالمكهانِوال مهانِ ههعِِحياي .ِالسيالِينمرونِألعهيةِالمسياِهعِيهعه.ِوهسهِاآليةِيقفِأمامهاِشهعدِيهعه

جهالِجدايههةِوالِنهايههةِنِأالههمِأجههد ِنِيحههع ِكههلِشهه ِوالِيحعيههِشهه ِييرجههمِمراجعههةِتفسههيرِلقههبِااو ِواآلخههرِ ههمِ
ِنهايةِاإلصحا ِااو ِ مِسفرِالرؤيا ِ.

ِ
ُد إِّ 8" -:(8آية ) َِ يمِّ َوَوْخَبْرُتَك  َفَأْنُتْم ُشُهودِّي. َهْل ُيو ُبوا َواَل َتْرَتاُعوا. َوَما َوْعَلْرُتَك ُمْنُذ اْلَقدِّ لٌ  َغْيرِّي  َواَل اَل َتْرَتعِّ

 "«َصْخَرَة اَل َوْعَلُم بَِّها 
ُبوا  لهاِالصخرةِ=ِإالِ َِِصْخَرةَ  الِيعجدِِ=ِمالِكلِماِيحدثِمالِمواهرِقعةِااصنامِيخاصةِ يِباجل اَل َتْرَتعِّ
وتحممِمالِحرِالامسِوسيع ِالمطرِيالتجايلِوالزهيقات ِنِلهسليِقيهلِالمسهياِههعِصهخرتناِ.ِوهنهاِِقعةِووبات

إالِِنِ هالِيعجهدِصهخرةِال وعليم بهياِقاديةِعلمِحمايتممِوسبِههسهِاآللههةِوأنهاِ ِيتساء ِهلِهناوِصخرةِسعا 
ِ ِصخرتنا.

ِ
ُر َواَل تَ 9" -:(9آية ) َُّ. اَل ُتْبصِّ ٌل، َوُمْشَتَهَياُتُهْم اَل َتْنَفُع، َوُشُهوُدُهْم هِّ وَن َصَنًرا ُكل ُهْم َباطِّ َُ يَن ُيَصو ِّ ْعرُِّف َحِتى اِلذِّ
 " َتْخَزى.

السيالِيصنععنِااصنامِهمِبارِمحدوديِالقديةِ ممِبااولمِااصنامِالتيِيصهنععنها.ِهنهاِسهخريةِمهالِااصهنامِ
ِ=ِأصنامهمُِمْشَتَهَياُتُهمْ إلههمِالقع .ِِهباجلييالِويكعنِلهمِوقةِ يِيهِعالِينخدشِاليهعدِ يِالسبيِبقعةِآلهةِالِحتم

ِ=ِااصنامِتاهدِعلمِنفسهاِأنهاِالِتسممِوالِتعر ِ سيخ  ِعاجدوها.َِوُشُهوُدُهْم هَُِّّ ِ.
ِ
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َن 11رِّ َنْفٍع  َمْن َصِوََ إِّلًها َوَسَبَك َصَنًرا لَِّغيْ 11" -(:11-11اآليات ) ِناُع ُهْم مِّ َها ُكل  َوْصَحابِّ ِّ َيْخَزْوَن َوالص 
ُبوَن َوَيْخَزْوَن َمًعا. ُعوَن ُكل ُهْم، َيقُِّفوَن َيْرَتعِّ . َيْجَترِّ  " الِناسِّ

ُعونَ  .ِ"ِياليعويمهةِههيِأيطهاميسِآلههةِاا سسه"وشعبِأ سسِيصرخعنِساعتيالِِِجتممِديمتريعسإكماِ=َِِيْجَترِّ
الصرا ِسع ِتعبيرِعالِيعبهمِوخ يهمِ همِلهمِآلهةِومالِالمخجلِأنهمِيدا ععنِعنهها.ِوأمهاِنحهالِ لنهاِِوليسِهسا

ِ .22ن12ِِ:28ِإلهِيدا مِعناِحتمِونحالِصامتعنِ الِنخ  ِيأشِ
ِ

َُُ  َفَيْصَنُع ُ 12" -:(12آية ) قِّ ُيَصو ِّ َُاَِّ َل فُِّّ اْلَفْحمِّ، َوبِّاْلَر ََُدوًما، َوَعرِّ يَد  َُِوتِّ ِّ. َيُجوُع َوْيًضا  َطَبَع اْلَحدِّ ََاعِّ  بِّذِّ
َُِوٌة. َلْم َيْشَرْب َماًء َوََْد َتعَِّب.  " َفَلْيَس َلُ  

كههانِمههالِعههادةِصههانعيِااووههانِأنِالِيههدكلعاِوالِياههربعاِحتههمِينتهههعاِمههالِعملهههمِيهههسهِالجديههةِتههديالِتهاوننههاِنحههالِ
ِوتفاهةِاآللهةِالتيِيصنععنها.الم منيال ِ انِكانعاِهمِالصانعيالِتخعيِقعتهمِ ممِبااولمِحعفِ

ِ
، َوبِّالِدِواََةِّ َيْرُسُرُ . َفَيْصنَ 13" -:(13آية ) يلِّ ْخَرزِّ ُيَعل ُِّرُ ، َيْصَنُعُ  بِّاأَلزَامِّ ُعُ  َكَشَب ِّ َنِجَر َخَشًبا. َمِد اْلَخْيَ . بِّاْلرِّ

! ل، َكَجَرالِّ إِّْنَساٍن، لَِّيْسُكَن فُِّّ اْلَبْيتِّ ُِ ََ " 
 صانمِااووانِالحديديةِوهسهِعالِصانعيِااووانِالخابية.ِاآليةِالسابقةِعال

ِ
. َغَرَس َسُنوَبرً 14" -(:17-14اآليات ) َِّ اْلَوْعرِّ ْن َوْشَجا َياًنا َوَبل وًطا، َواْخَتاََ لَِّنْفسِّ ِّ مِّ ْندِّ زًا َوَوَخَذ سِّ ََُع لَِّنْفسِّ ِّ َوَْ ا ََ

ي ِّ.  َُُر ُيْنرِّ يُر لِّلِناسِّ لِّإلِّيَقا15َواْلَر ََيْد َفَيصِّ ُل َوْيًضا َوَيْخبُِّز ُخْبزًا، ُثِم َيْصَنُع إِّلًها َفَيْسُجُد!  ْنُ  َوَيَتَدِفُأ. ُيْشعِّ . َوَيْأُخُذ مِّ دِّ
. َعَلى نِّْصفِّ ِّ َيْأُكُل َلْحًرا. َيْشوِّي َمْشوِّيًّا َوَيْشَبُع! َيَتَدِفُأ وَ 16َصَنَعُ  َصَنًرا َوَخِر َلُ .  ْصُفُ  َوْحَرََُ  بِّالِناَِّ ْيًضا َوَيُقوُل: نِّ

ََْد َتَدِفْأُت. َََوْيُت َناًَا» ي ِّ! َيُخير  َليُ  َوَيْسيُجُد، َوُيَصيل ُِّّ إَِّلْيي ِّ َوَيُقيوُل: 17«. َبْخ!  ََيْد َصيَنَعَها إِّلًهيا، َصيَنًرا لَِّنْفسِّ َوَبقِِّيُتُ  
«ُّ نُِّّ أَلِنَك َوْنَت إِّلهِّ  "«.َنج ِّ

عالمهةAHAِِد دِجبعزههاِوياهع ِلحمهًاِبهالبعضِويقهع ِبهخِاإلنسانِهعِالسيِورسِالاجرةِوهعِالسيِقطعههاِليته
ِاندهارِويصنمِجبقيةِالخابِإلهًا.

ِ
. 18" -(:19-18اآليات ) يلِّ ، َوَُُليوُبُهْم َعينِّ الِتَعق  َِّ ْبَصيا َسيْت ُعُييوُنُهْم َعينِّ اإلِّ ََيْد ُطرِّ اَل َيْعرُِّفوَن َواَل َيْفَهُروَن أَلِنُ  

ْلبِّ ِّ َولَ 19 ُد فُِّّ ََ ْريرِّ ِّ »ْيَس َلُ  َمْعرَِّفٌة َواَل َفْهٌم َحِتيى َيُقيوَل: َواَل ُيَرد ِّ َِ ، َوَخَبيْزُت َوْيًضيا َعَليى  يُت بِّالِنياَِّ ََيْد َوْحَرَْ ْصيَفُ   نِّ
ًسا، َولَِّساقِّ َشَجَرٍة َوُخر   ِْ  "«ُخْبزًا، َشَوْيُت َلْحًرا َوَوَكْلُت. َوَفَأْصَنُع َبقِِّيَتُ  َِّ

لِقسههاوةِالقلههبِومحبههةِالخطيههةِ هههمِالِيريههدونِأنِيعر ههعاِاإللهههِالطههاهرِسههببِهههسهِالغبههاوةِلههيسِحههعفِالعقههلِجهه
ِالقدوسِالسيِالِيرحمِبالخطيةِ يغمزعنِعيعنهمِويقسعنِقلعبهمِبايادتهم.

ِ
ُّ َنْفَسُ  َواَل َيُقوُل: 21" -:(21آية ) ََْد َوَضِلُ  َفاَل ُيَنج ِّ ْلٌب َمْخُدوٌع  َماًدا. ََ ٌب فُِّّ »َيْرَعى ََ  "«.َيرِّينُِّّ َوَلْيَس َكذِّ



(اإلصحاح الرابع واألربعون)إشعياء سفر   
 

 
240 

َماًدا =ِهه الءِالعونيهعنِيخهدععنِأنفسههمنِ ههمِيراعهعنِأخاهالِيأحرقهعاِبقيتههاِ هيِالتد ئهةِوالاهعاءِ تحعلهاَِِيْرَعى ََ
يُّ َنْفَسيُ  و حترقاِأيزهًاِلتحعلهاِإلهمِيمهاد.ِوههمِينتوهرونِأنِيكهعنِلههمِخيهرِمهالِوياءِههسا.ِإيمادًا ِلعِ =ِاَل ُيَنج ِّ

ِالاريرةِوتقلباتِالطبيعةِومالِالمعتِويعانعنِمالِتسلبِالاهعات.ِِ همِمااالعاِيخا عنِمالِاايوا 
ٌب فُِّّ  =ِالِيعتر ِبدنِهناوِخطدِ يِاامعيِالجعهرية.ِعيني  َكذِّ

ِ
َبْلُتَك. َعْبٌد لُِّّ َوْنَت. يَ »21" -(:23-21اآليات ) َِ ََْد  ِنَك َوْنَت َعْبدِّي.  ا ُاْذُكْر هذِّ ِّ َيا َيْعُقوُب، َيا إِّْسَرائِّيُل، َفإِّ

ن ُِّّ.  ْع إَِّلُِّ أَلن ُِّّ َفَدْيُتكَ 22إِّْسَرائِّيُل اَل ُتْنَسُِّّ مِّ ِِّ َُاَياَك. اَِّْ َتَرِنرُِّّ َوِيُتَها 23«. ََْد َمَحْوُت َكَغْيٍم ُذُنوَبَك َوَكَسَحاَبٍة َخ
ي َوِيُتَها  يدِّ . َوشِّ ضِّ ََْد َفَعَل. اِّْهتِّفُِّّ َيا َوَسافَِّل اأَلَْ َباُل َتَرن ًرا، اْلَوْعُر َوُكل  َشَجَرٍة فِّي ِّ، أَلِن الِسَراَواُت أَلِن الِرِب  اْلجِّ

ََْد َفَدى َيْعُقوَب، َوفُِّّ إِّْسَرائِّيَل َتَرِجَد.  " الِرِب 
ن ُِّّ =ِانهاِتفصلَِِكَغْيمٍ  ُذُنوبَ وال=ِ ِالِينسمِشعبهنِأماِالاعبِ قدِظنعاِأنِ ِقدِنساهم.ِِاَل ُتْنَسُِّّ مِّ

جلبِعلمِاإلنسانِوزبِ ِكالرععد.ِ  ِسي يلهاِ يععدِحعءِالامسِيوهرنِأيِحنانِاإلنسانِعالِ ِوت
ْع إَِّلُِّ ومحبةِ .ِوكلِماِيطلبهِ ِ ِِّ بالتعبة.ِوحينماِنسكرِ ِونرجمِلهِيسكرناِ ِويحايلِمالِأسلمناِليدهمِاَِّْ

ِ.ممِإستمرايِالخطيةِوبدونِتعبةِادةواِلهمِجدوامِالسيدحكماؤهمِالسيالِتنبلِمس ِ قِحكمتهمِويُِم ِ حَِويُِ
ِ

: 24" -(:25-24اآليات ) ُْنِّ َن اْلَب ابُِّلَك مِّ َِ يَك َو ٌر »هَكَذا َيُقوُل الِرب  َفادِّ ٌع ُكِل َشٍُّْء، َناشِّ َوَنا الِرب  َصانِّ
َض. َمْن َمعُِّّ   ٌ  اأَلَْ يَن َوُمحَ 25الِسَراَواتِّ َوْحدِّي، َباسِّ عِّ ٌل آَياتِّ اْلُرَخادِّ ِّ ُ ٌع اْلُحَكَراَء إَِّلى ُمَب ِّ ِ ر ٌِّق اْلَعِرافِّيَن. ُمَر

ٌل َمْعرَِّفَتُهْم. ، َوُمَجه ِّ  " اْلَوََاءِّ
يييكَ  ينَ =ِالمسههياِنِوهنههاِتاههيرِإلههمِ ِالههسيِسههيفد ِشههعبهِمههالِسههبمِباجههل.َِِفادِّ عِّ ييٌل آَييياتِّ اْلُرَخييادِّ ِّ ُ =ِكههلِمههاُِِمَب

يٌع اْلُحَكَرياَء إَِّليى اْليَوََاءِّ ُمرَ ِ ِالعهرا يال.اتمامًاِويكسلِأقِعيحدثِيعا قِأقعا ِالرلِ مِع ِ دَِ=ِأيِيوههرِ سهادِأياءُِمهِِ ِّ
ِالحكمة.

ِ
َشييلِّيَم: َسييُتْعَرُر، َولُِّرييُدنِّ َيُهييوَذا: 26" -(:28-26اآليييات ) ُسييلِّ ِّ. اْلَقائِّييُل َعييْن ُووَُ ٌم ََْوَي َُ ، َوُمييَتر ِّ ُمقِّيييٌم َكلَِّرييَة َعْبييدِّ ِّ

َِّيُم.  َرَبَها ُو ُف. اْلقَ 27َسُتْبَنْيَن، َوخِّ ف ِّ َِ كِّ ُو ُم. 28ائُِّل لِّل ِجةِّ: اْنَشفُِّّ، َوَوْنَهاََ ُِّ، َفُكِل َمَسِرتُِّّ ُيَتر ِّ َش: ََاعِّ اْلَقائُِّل َعْن ُكوََ
: َسُتَؤِسُس  َشلِّيَم: َسُتْبَنى، َولِّْلَهْيَكلِّ  "«.َوَيُقوُل َعْن ُووَُ

 32عالِكعيرِياجمِنهايةِاإلصحا ِ
ُسيلِّ ِّ مِ ِكهلِنبهعاتِإشهعياِعبهدِالهرل.ِ=ِأيِسهيتمُِمقِّيٌم َكلَِّرَة َعْبيدِّ ِّ  ٌم ََْوَي َُ :22ِِيِإيميهاءِيا=ِاانبيهاءِكَِوُميَتر ِّ

ِنِ=ِأيِنهههرِالفههراتِالههسيِناههفهِكههعيرِلمههاِأخههسِباجههلِاْلَقائِّييُل لِّل ِجييةِّ  ِوويههرهم.28ِ-32ِِ:25 ِوح قيهها ِي1-14
َش وهههساِعمههلِ ِانهههِأنهههضِكههعيرِوأيسههله.ِ سههمِكههعيرِصههراحة.ِوكههعيرِإرلِهنههاِ كههرِ=ِالههِاْلَقائِّييُل َعييْن ُكييوََ

.ِوقهدِ كهرِإومعنهمِِنسهمهِشهمسِيمه ِللمسههياِشهمسِالبهرإمعنهمِ سههمِكهعيرِقبهلِأنِيعلهدِبمههاِإسههمهِباآلياميهةِياش 
سههمهِجرههانِقههاطمِعلهمِأنِالههرلِههعِاإللهههِالحقيقهيِوحههده.ِوحينمهاِيأ ِكههعيرِهههسهِإي يهدِعههالِالمالهةِعههام.ِو كهرِ
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اليهههعديِأنِدانيهها ِيهههعِالههسيِِيعسههيفعسِالمهه ي وقهها ِِ.ِ 1ِ:2ي...ِيعهه ِالنبههعةِقهها ِالههرلِإلهههِالسههماءِأوصههان
ُِّ أعطمِهسهِالنبعةِلمعير .ِ َش: ََاعِّ .ُِِكوََ =ِقيلِأنِكعيرِأحبِهساِاللقبِوقا ِ عاًلِيجبِأنِيكعنِالمليِياش 

 .هسن530ِولمالِهناِكعيرِالراعيِيرم ِللراعيِالحقيقيِالسيِسيحريِشعبهِويرعاهمِبعدِكعيرِبحعاليِ
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َبعون   عودة للجدول اإلصحاح الخامس واأل

ِ
ينِّ ِّ أَلُدوَس َوَماَمُ  ُوَمًرا، َوَوْحَقاَء ُمُلوكٍ 1" -:(1آية ) ي َوْمَسْكُت بَِّيرِّ َش اِلذِّ يحِّ ِّ، لُِّكوََ َوُحل ،  هَكَذا َيُقوُل الِرب  لَِّرسِّ

، َواأَلْبَواُب اَل ُتْغَلُق:أَلْفَتَح َوَماَمُ  اْلرِّْصَراَعيْ   " نِّ
َش  يحِّ ِّ لُِّكوََ مسحعننِوهسهِهيِالمرةِالعحيدةِالتيِنسممِ يهاِعالِمساِمليِأمممِ=ِكانِالملعوِاليهعدِيُِلَِّرسِّ

 هعِيم ِللمسيا.ِوهمِالِتعنمِأنِأحدًاِمساِكعيرِجدهالِولمالِهساِيعنمِأنهِمكلفِجرسالةِوعملِمالِقبلِ
مملمةِوكاناِعادةِالملعوِالمنتصريالِأنِيدوسعا11ِِ=ِ كرِ يِالتاييخِأنِكعيرِ تاُِِوَمًرا أَلُدوَس َوَماَم ُ  .ِ

ِأعنا ِييشعلم ِالتيِه معها ِالمملمة ِوكعير16ِ:24ِقِعوماء ِيمِ   ِكان ِهسا ِعالِ م ِقيل ِ هسا ِللمسيان ًا
ساءِالعالمِوملعوِ ِيالملعوِيم ِللاياطيالِيِؤ5:ِ 116يحطمِ مِيعمِيج هِملعكا"ِيم الرلِعالِيمينيِالمسياِ"

"ِوهسهِتناظرِلِ"حتمِأحمِأعداءوِمعطئًاِلقدميي ِقي116ِِ:16يةِ ِو مِيم العونييالِالسيالِاحطهدواِالمسيح
المسياِعالِيميالِاآللِومرةِاآللِِ ِ نر ِمرة116 ِ يِم معيِي5ن1ِ.ِولنقاينِجيالِاالونيالِيألدوس ومام  ومرا

=ِحلِالمنطقةِعالمةِحعفَِوْحَقاَء ُمُلوٍك َوُحل  إشايةِللقعةِوالمجد.ِِجال.ِإ ًاِاليميالِليسِمكانًاِجلِهععالِيميالِاإل
ِ .5ِ:0وانمسايِوهساِماِحدثِلبيلااصرِيداِ

ِ
ُف.»2" -:(2آية ) َْصِّ يدِّ َو ، َوَمَغالِّيَق اْلَحدِّ ُر مِّْصَراَعُِّّ الن َحاسِّ ُد. ُوَكس ِّ َضاَب ُوَمه ِّ َُِداَمَك َواْلهِّ يُر   " َوَنا َوسِّ

َضابَ  بالِنحاسِمغاليقهاِمالِالحديد166ِِ=ِ كرِالتاييخِأنهِكانِلباجلِ نرِّْصَراَعيِّ ال زالِالصععبات.=ِهِاْلهِّ
ونحالِ يِالمسياِتنفتاِأمامناِااجعالِااجديةِلنحياِلألجدِ يِالسماءنِوأمامِالمسياِانفتحاِأجعالِالجحيمِليخرجِ

ِ 16ِِ-24ِِ:1ااجراييِم ِ
ِ

يَك َذَخائَِّر ا3" -:(3آية ) ُِّ َك، إِّلُ  َوُوْع ي َيْدُعوَك بِّاْسرِّ ، لَِّكُّْ َتْعرَِّف َون ُِّّ َوَنا الِرب  اِلذِّ لظ ْلَرةِّ َوُكُنوَز اْلَرَخابِّئِّ
 " إِّْسَرائِّيَل.

عتادِالملعوِإخفاءِكنعاهمِحتمِالِيدخسهاِأحدِمالِااعداء.ِوكانِالباجليعنِقدِكن واِكثيرًاِمالِإِِ=َذَخائَِّر الظ ْلَرةِّ 
ِلتحريرِشعبه.ورواتِالاععلنِوقدِ و خالرِالولمةِهمِالبارِِأخسِكعيرِكلِشيءِمنهمنِكدنِ ِأعطاهِومنًا

ِعندِ ِ= ِقيمةِومينةِجدا ِلهم ِالمسياِنِوهم ِالخطيةِوالعبعديةِقبلِالمسياِنِوحريهم ِ يِظلمة  السيالِكانعا
 . َذَخائِّرَ 

يكَ  ُِّ ِنِمسيحييالِ.اآلِسمناا ِلسليِ 11ِ:0ِيِيعِ جالكانعاِلآللِوصايواِلإل هم=  َوُوْع
ِ
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َك. َلِقْبُتَك َوَوْنَت َلْسَت َتْعرُِّفنُِّّ. 4" -(:6-4اآليات ) ي َيْعُقوَب، َوإِّْسَرائِّيَل ُمْخَتاَِّي، َدَعْوُتَك بِّاْسرِّ لِّ َعْبدِّ ِْ َوَنا 5أَل
ُِْقُتَك َوَوْنَت َلْم َتْعرِّْفنُِّّ.  َواَي. َن ْن َمْغرِّبَِّها َوْن لَِّكُّْ َيْعَلرُ 6الِرب  َوَلْيَس آَخُر. اَل إِّلَ  سِّ قِّ الِشْرسِّ َومِّ ْن َمْشرِّ وا مِّ

 " َلْيَس َغْيرِّي. َوَنا الِرب  َوَلْيَس آَخُر.
قِّ الِشْرسِّ  .مومسيحِمِ راعحددتِعمليِك=َِِلِقْبُتكَ  إ اِ هماِعالِكعيرِ همِتعنمِِ=َمْغرِّبَِّها  إلىمِّْن َمْشرِّ

َك َلِقْبتُ  .وتمتدتِالمنيسةِ مِكلِمكانِممِأِوِاًِلعالمِيهعدجلِكلِاأتيِمالِأِ هعِالمسياِإمتدادِمملمتهِأماِعال
ُِْقُتَك َوَوْنَت َلْم َتْعرِّْفنُِّّ سنةِ.166ِيعلدِبحعالمِ أن أعطاهِإسمهِقبلِهسهِعالِكعيرِ اهلل=  َوَوْنَت َلْسَت َتْعرُِّفنُِّّ  َن

ِدى يعقوب .ألِل عب = حقعييِلتتاددِوتزرلِباجلِلتحريِشعبم وحعاِمنطقةِحع ِتعنم= نُقتك 
ِ

.7" -:(7آية ) ُع ُكل ِّ هذِّ ِّ . َوَنا الِرب  َصانِّ ُع الِساَلمِّ َوَخالُِّق الِشر ِّ َُ الن وَِّ َوَخالُِّق الظ ْلَرةِّ، َصانِّ  " ُمَصو ِّ
لهِللخيرِوتلهِللار.ِوالمعنمِإ=ِ بعضِااممِالعونيةِومنهمِالفرسِكانِلهمِإيمانِبدنِهناوِإلهيالَِخالُِّق الِشر ِّ 

هِليسِسع ِإلهِواحدِوالارِهعِبسما ِمنه.ِ  ِالِيتسببِ يِالارِأوِالخطيةنِ الخطيةِهيِعدمِالقديةِهناِأن
صعدِهناِهعِماِالمقِالِشرأوِ الِاإلنسانِ يِأنِيحياِ يِجرنِ السرقةِهيِ الِاإلنسانِأنِيحياِأمينًا.ِولمالِ

اِ ِوهد هاِالتدديب.ِوكلمةِشرِهناِجاءتِمثلِالحرولِواامراضِوالمعتنِوهسهِيسماِجهِيحسبهِاإلنسانِشراًِ
الم.ِهسهِااوايِهيِنتيجةِالخطيةِولمالِأليساِبمعنمِخطيةِولمالِااوايِالتيِتسببهاِالخطيةِمالِح نِوحيقِِو

ِمعنمِماِنصلمِبهِبالقداسِالغريغعي ِ"حعلاِليِ ِهسهِاا ِبمحبتهِحعِ  ِللتدديبِللخالصِوهنا العقعبةِالم
ِِخالصا".

 
َر اْلَخاَلُص، وَ 8" -:(8آية ) ُض َفُيْثرِّ ُل اْلَجو  بِّرًّا. لَِّتْنَفتِّحِّ اأَلَْ ْن َفْوُق، َوْلُيْنزِّ ُُرِّي َوِيُتَها الِسَراَواُت مِّ َْ ْلُتْنبِّْت بِّرًّا ُا

ََْد َخَلْقُتُ .  " َمًعا. َوَنا الِرِب 
نر ِالبرِالسيِلالِيكعنِسع ِِهناِإشعياءِينتقلِبالعحيِلخالصِالمسياِجداًلِمالِخالصِكعيرِال مني.ِهنا

ُُرِّي وجسجيحةِالمسيا.ِ المطرِمالِالسماء.ِونالحعِأنِاايضِهيِِتمدالسماءِكماِي=ِأيِأنِالبرِسيدتيِمالَِِْ
 همناِِا.ِوت يإشايةِللرو ِالقدسِالس ِسيرسلهِالمسيا ِ=ِواايضِلالِتنباِإالِجن و ِالمطربِّرًّا ااخر ِتنباِ

خع ِمالِترالِاايضِنر ِهناِجهادِاإلنسانِالسيِبهِيقبلِنعمةِ نِ تصيرِأنِاايضِهيِإشايةِللجسدِالمد
ِ 0ِ:13ِِالتِجرِِييوأاعزاءهِ

ِ
يُن لَِّجابِّلِّ ِّ: َماَذا َتْصَنُع  َووْ »9" -:(9آية ) ِّ ُ . َهْل َيُقوُل ال ضِّ ابَِّلُ . َخَزٌف َبْيَن َوْخزَافِّ اأَلَْ َِ ُم   َوْيٌل لَِّرْن ُيَخاصِّ

 "ْيَس َلُ  َيَدانِّ َيُقوُل: َعَرُلَك لَ 
=ِليسِمالِحقِاإلناءِالخ  يِأنِيعترضِعلمِالخ ا ِقالاًلِلما اِلمِتصنمِيدانِلي.ِوهساَِِعَرُلَك َلْيَس َلُ  َيَدانِّ 

المالمِمعجهِإلسراليلنِحتمِالِيتسمرواِعلمِ ِجاجلهِسالاًلِلما اِتدخرِالخالصنِأوِلما اِكانِالخالصِعلمِ
 ممِ.نِير زعاِخالصِااأيزاِليسِلهمِالحقِأِوِمنهم.ِيدِكعيرِوليسِعلمِيدِملي
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ِ
يَن 11" -:(11آية ) ي َيُقوُل أَلبِّي ِّ: َماَذا َتلُِّد  َولِّْلَرْرَوةِّ: َماَذا َتلِّدِّ  "«.َوْيٌل لِِّلذِّ

 وِالتيِهمِعليهاِكعاللة.أالِيليقِبانسانِأنِيتسمرِعلمِأجعيهِمعترحًاِعلمِ قرهِأوِالحا ِالتيِهعِ يهاِ
ِ

ابُِّلُ : 11" -:(11آية ) َِ وُس إِّْسَرائِّيَل َو َُد  َهةِّ »هَكَذا َيُقوُل الِرب   ِِّ ْن  َهةِّ َبنُِِّّ َومِّ ِِّ ! مِّْن  اِّْسَأُلونُِّّ َعنِّ اآلتَِّياتِّ
ي َوْوُصونُِّّ!  " َعَرلِّ َيدِّ

وعلمِعليهِأنِي يشِا...ِصلعاِبايمانِ الصالةِج ءِمالِنوامِتعاونِجيالِ ِواإلنسان.ِمثلِالفال ِأسدلعاِتعطعِْ
ِ ِأنِينمم.

ي َوْوُصونُِّّ َهةِّ َعَرلِّ َيدِّ ِِّ ْن  َهةِّ َبنُِِّّ َومِّ ِِّ ْن   مِّ
 تأمل فى الشفاعة

أليسِ مِهسهِاآليةِيدِعلمِمالِينمرِالافاعة.ِأوِليساِالافاعةِهمِصالةِوتعسلِاجلِاآلخريالِوتعصيةِ ِ
سدومِوعمعية.ِوتافمِمعسمِعالِالاعبِعليهمِكماِيطلبِ ِنفسهِهنا.ِألمِيفعلِأجعناِإجراهيمِهساِوتافمِعالِ

 5ِِ:10ِ لمِيهلمهمِ .ِوأليساِوصيةِ"صلعاِبعزكمِاجلِبعضِ...ِطلبةِالبايِتقتديِكثيراِ مِ علها"ِييم
همِوصيةِكتاجيةِجعحمِمالِالرو ِالقدس.ِ هلِالِينفسِالسماليعنِهسهِالعصيةنِوهلِيعجدِمالِنثقِ مِأنهِبايِ

ِقبلناِويقع ِعنهمِالرلِأكثرِممالِهمِ مِالسماءِ عال.ِ والسماليعنِهمِالماللمةِوأيوا ِالقديسيالِالسيالِإنتقلعا
ِيما ِأحياء ِأنهم ِالمسيا 22ِِيسعش ِيل32ِ: ِمال ِ دطلبعا ِقليلعن ِالفعلة ِولمال ِكثير ِالرلِ"الحصاد ِويقع  . 

رِِ .ِ ممِعلمِالرلِبدنِالحصادِيحتاجِلحصاديالِلمنناِنجده2ِِ:38الحصادِأنِيرسلِ علةِلحصاده"ِيما ُيس 
بدنِنصلمِاجلِ لي.ِألمِيطلبِ ِمالِأصحالِأيعلِأنِيسهبعاِايعلِليصلمِمالِأجلهمنِوطلبِ ِمالِ
أجيماليِأنِيسهبِإلجراهيمِليصلمِله.ِوبهساِأكرمِ ِأيعلِوتجراهيم.ِولما اِندععِقسعسِالمنيسةِليصلعاِللمريضِ

 ِوهع4ِِ:3ِكعلعسمِليفتاِلهِ ِباباِللتملمِيكع نِولما اِيطلبِجعلسِالرسع ِأنِيصلمِلهِأهل5ِِ:14ِييم
ِالحبِالواهرِ مِ ِلبعضِويفر ِجهسا ِأنِ ِيحبِأنِنصلمِبعزنا ِإعالنا ِأليسِكلِهسا ِبكلمةِ ن سيتملم
ِويوهرِ مِالصالةِ ِ مِقلعبنا ِباآلخريال.ِ ِيفر ِبالحبِالمعجعد ِالبعضِواإلهتمام ِمالِأجلِبعزنا الصالة

يحبِأنُِيمرمِالقديسيالِالسيالِأكرمعه.ِ ماناِالخرقِالتمِعلمِجسدِجعلسِتافمِالمرحمنِاجلِالناسنِ  ِ
 ِأنِالسمالييالِيتملمعنِجلساننا.ِ المسياِلمِيقدم16ِن5ِِ:2ِِوصالةِبطرسِأقاماِطاجيثا.ِونالحعِ مِييؤ

ِالفداءِعنهمِجلِعالِالبار.
حينماِنصلمِبعزناِلبعض.ِ ِوحمِ مِتدجيرهِأنهِولنالحعِأنِ ِالِيغيرِقرايهِحينماِنتافمِبالقديسيالنِأوِ

ِأنِيفنمِ ِيكالِ مِتدجيره ِالقديس.ِ ِلم ُِيمرم ِوبهسا ِأنِالقديسِسيافمِمالِأجلِالطلبن ِومالِتدجيره سيفعلن
الاعبِومِوي رِقرايهِبصالةِمعسمنِجلِهعِد مِمعسمِد عاِأنِيصلمِاجلِالاعبِويافمِ يهمِوكانِيعلمِأنهِ

ِسيفعل.
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وهعِكفايةِلخطايانا.ِليسِلخطاياناِ قبنِجلِ ي.لنِيسعشِالمسياِالباحدِ لناِشفيمِعندِاآلأِدوانِاخطيقعلعنِ"
ِ ِالعالم ِكل ِييزاألخطايا 2ِِيع1" :1ِِ ِعال2ِن ِيكفر ِالمسيا ِدم ِأن ِأ  ِالمفايية ِالافاعة ِعال ِهسا ِولمال . 

خريال.ِولنالحعِأنِ ِيعلمِماِالخاط .ِوالافاعةِالمفاييةِويرِالافاعةِالتعسليةِالتمِنصلمِ يهاِمالِأجلِاآل
ِنحتاجهِقبلِأنِنطلبِولمنهِيقع ِ"إسدلعاِتعطعانِأطلبعاِتجدواِ.."

ِالثالث:ِأنِ ِيسماِللايطانِالماتممِأنِياتممِعلمِالبارنِأ الِ ِشنعدة يقع ِمثلثِالرحماتِقداسةِالبابا
ِيسماِللقديسيالِوالماللمةِأنِيصلعاِعالِالبار.

 
َها َوَنا َوَمْرُت.َوَنا 12" -:(12آية ) ْندِّ ُِ ، َوُكِل  ْنَساَن َعَلْيَها. َيَداَي َوَنا َنَشَرَتا الِسَراَواتِّ َض َوَخَلْقُت اإلِّ  " َصَنْعُت اأَلَْ

ِإصال ِماِأ سدهِإجليس.ِأمرنِهلِيعسرِعلمِ ِأناِ علاِكلِهساِ هلِيعسرِعلمِ 
ِ

، َوُكلِ 13" -:(13آية ) ََْد َوْنَهْضُتُ  بِّالِنْصرِّ ِيٍة،  َوَنا  ُْلُِّق َسْبيُِّّ، اَل بَِّثَرٍن َواَل بَِّهدِّ يَنتُِّّ َوُي ُل. ُهَو َيْبنُِّّ َمدِّ ُطُرَِّ ِّ ُوَسه ِّ
ب  اْلُجُنودِّ   "«.ََاَل ََ

وأنجاِطريقِالمسياِليحريناِوي سسِهيكلِجسدهِيكنيسته ِوكانِهساِِ ِأنجاِطريقِكعيرِليفيِأسرِشعبهِ.
  .25ن3ِِ:24ِِمجانًاِييوِ

ِ
: 14" -:(14آية ) ََاَل الِرب  َتَعُب مِّْصَر َوتَِّجاََُة ُكوٍش َوالِسَبئِّي وَن َذُوو اْلَقاَمةِّ إَِّلْيكِّ َيْعُبُروَن َوَلكِّ َيُكوُنوَن. »هَكَذا 

ََائِّلِّيَن: فِّيكِّ َوْحَدكِّ هللاُ  وَن َوَلكِّ َيْسُجُدوَن. إَِّلْيكِّ َيَتَضِرُعوَن   "«.َوَلْيَس آَخُر. َلْيَس إِّل ٌ  َخْلَفكِّ َيْرُشوَن. بِّاْلُقُيودِّ َيُرر 
ِنزمامهمِللمنيسة.ِإ ًاِالخالصِلملِالعالم.ِوستقدمِالاععلتشععلِبالنيابةِعالِكلِااممِِو3ِالرلِيسكرِهناِ

مالهمِمالِتعبِأوِاياعةِأوِتجايةِللمسيا.ِ  ِأطلقِشعبهِمالِمصرِومالِباجلِأونياءنِِورواتهاِوكلِوِطاقاتها
=ِالمقصعدِِبِّاْلُقُيودِّ  مملعليالِمالِالرو ِالقدسنِ اهللِالِيحريِأوالدهِومِيتركهمِ ايويال.وأطلقناِمالِعبعديةِإجليسِ

ِبهِيُِ ِاإلنسانِنفسهِقي ِ ليسِسالسلِجلِتسلبِالحقِعلمِعقع ِالناسِوحمالرهم.ِهيِتعنمِإيمانِحرِباهللن د
 ِوتحققِهسا8ِِ:23ِاوِ+8ِِ:11ِِبحريتهِبالمسيا.ِوحدثِبعدِالسبيِأنِتحع ِالمثيريالِإلمِاليهعديةِيإرِ

  ِعبادِالمعاكبِ.SABAISMيِالسبئيون ِ يِالمنيسة.
ِ

ٌب َيا إِّلَ  إِّْسَرائِّيَل اْلُرَخل َِّص. 15" -(:16-15اآليات ) ا َوْنَت إِّلٌ  ُمْحَتجِّ ُلوا ُكل ُهْم. َمَضْوا 16َحقًّ ََْد َخُزوا َوَخجِّ
ُعوَن الِتَراثِّيَل. يًعا، الِصانِّ رِّ َِ  " بِّاْلَخَجلِّ 

ٌب إِّل ِ=ِأ مايهِتسمعِعالِأ مايناِوهكساِكلِطرقهِوحكمته.ٌ  ُمْحَتجِّ
ِ

.17" -:(17آية ) يًّا. اَل َتْخَزْوَن َواَل َتْخَجُلوَن إَِّلى ُدُهوَِّ اأَلَبدِّ  " َوِما إِّْسَرائِّيُل َفَيْخُلُص بِّالِرب ِّ َخاَلًصا َوَبدِّ
يًّا ِعير.=ِإ ًاِالمقصعدِخالصِالمسياِوليسِخالصِكَِخاَلًصا َوَبدِّ
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ِ
: 18" -:(18آية ) ََاَل الِرب  ََِرَََها. َلْم »أَلِنُ  هَكَذا  ُعَها. ُهَو  ضِّ َوَصانِّ َُ اأَلَْ َخالُِّق الِسَراَواتِّ ُهَو هللُا. ُمَصو ِّ

اًل. لِّلِسَكنِّ َصِوَََها. َوَنا الِرب  َوَلْيَس آَخُر.  " َيْخُلْقَها َباطِّ
ِ هساِوعدِبالععدة.ِكلِ ِخلقِاايضِومنهاِأيضِاليهعدِالِل ِجالِسكاننِإ ًا شيءِخلقهِ ِلهِيتركهاِخرابًا

"خلقناِِقيمتهِوالِيعجدِشيءِباطلِأيِالِ الدةِمنه.ِوأيِإنسانِيقع ِأنهِخلقِجالِ الدةِ هساِخطدهِهعِنفسه.
ِ ِ.2ِِ:16اعما ِصالحةِسبقِ ِوأعدهاِلممِنسليِ يها"ِيأ 

ِ
اًل اْطُلُبونُِّّ. َوَنا الِرب  َلْم َوَتَكِلْم 19" -:(19آية ) َُْل لَِّنْسلِّ َيْعُقوَب: َباطِّ ضِّ ُمْظلٍِّم. َلْم َو َن اأَلَْ َفاءِّ فُِّّ َمَكاٍن مِّ بِّاْلخِّ

، ُمْخبٌِّر بِّاالْستَِّقاَمةِّ. ْدقِّ  " ُمَتَكل ٌِّم بِّالص ِّ
َفاءِّ  مِعالنيةِوُصل بِعالنيةِصِالمسياِأنهِخالصِعلنيِ هعَِعلِ =ِهناِنر ِصفةِجديدةِلخالَلْم َوَتَكِلْم بِّاْلخِّ

وأيسلِيسلهِليكراواِللعالمِعالنية.ِوكاناِعادةِالمهنةِالعونييالِأنِيتملمعاِ يِالولمةِوبدلفاظِمبهمةنِأماِأعما ِ
نِوهكساِقا ِالمسياِلرليسِالمهنةِ"أناِكلماِالعالمِعالنيةِ...ِو مِالخفاءِلمِأتملمِبا "ِِالمسياِ ماناِعالنية

اًل اْطُلُبونَُِّّلْم .ِ 18ِِ:26ِييع َُْل َباطِّ ِ=ِ اهللِيسممِالصالةِويستجيب.َِو
ِ

ْم، »21" -:(21آية ) ُلوَن َخَشَب َصَنرِّهِّ َن اأُلَممِّ. اَل َيْعَلُم اْلَحامِّ وَن مِّ ُِ ُعوا َوَهُلر وا َتَقِدُموا َمًعا َوي َها الِنا َترِّ ِْ اِّ
 " َواْلُرَصل وَن إَِّلى إِّلٍ  اَل ُيَخل ُِّص.

ُعواا َترِّ وَن ِِِْ ُِ =ِمالِباجلِبعدِأنِتعلمتمِأنِااصنامِالِقيمةِلهاِوالِتخلصِتابعيهاِالسيالِيحملعنهاِوالَِوي َها الِنا
ِ=ِأيِأنِالجها ِهمِالسيالِيحملعنِخابِأصنامهم.اَل َيْعَلُم تحملهم.ِ

ِ
وا َمًعا. َمْن َوْعَلَم بِّهذِّ ِّ مُ 21" -:(21آية ) ُموا. َوْلَيَتَشاَوَُ ََد ِّ يمِّ، َوْخَبَر بَِّها ُمْنُذ َزَماٍن  َوَلْيَس َوَنا َوْخبُِّروا.  ْنُذ اْلَقدِّ

َواَي.  " الِرب  َواَل إِّلَ  آَخَر َغْيرِّي  إِّلٌ  َباٌَّ َوُمَخل ٌِّص. َلْيَس سِّ
ُموا ََد ِّ ِهعِيعلمهمَِِوْخبُِّروا  ِأنِاإلعالنِعالِالمستقبلِهعِدليلِاإللعهية.ِوهنا ِالنبعة ِ يِهسه =ِ كرِالرلِمرايًا

ِقدِنفسِِبالخالص=ِبايِانهِينفسِمعاعيدهِِإِّلٌ  َباٌَّ َوُمَخل ٌِّص رِوعمله.ِبكعِي نِهعِوعدِبكعيرِليخلصهمِوها
ِ.وعدهِ

ِ
، أَلن ُِّّ َوَنا هللُا َوَلْيَس آَخَر. 22" -(:23-22اآليات ) ضِّ ُّ اأَلَْ ََاصِّ يَع َو رِّ َِ بَِّذاتُِّّ 23اِّْلَتفُِّتوا إَِّلُِّ َواْخُلُصوا َيا 

ََْسْرُت، َخَرجَ  ْكَبٍة، َيْحلُِّف ُكل  لَِّساٍن. َو ْدُق َكلَِّرٌة اَل َتْرُِع: إِِّنُ  لُِّّ َتْجُثو ُكل  َُ ْن َفرُِّّ الص ِّ   " مِّ
ْكَبةٍ  َتْجُثوالقسمِهناِيد ِعلمِأنِالمالمِالسيِيدتيِبعدهِمهمِوهعِ  مالِكانِيصدقِوقتهاِأنِاايضِِلُِّّ ُكل  َُ

وهساِانِ ِ للمسياِتجثعِكلِيكبة2ِِ:16ِممِوقاينِممِي يِكلهاِتجثعِللرلِأيِت مالِبه.ِنر ِهناِقبع ِاا
ِ.يهعهِِالمسياِهعِ 
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يَن َعَلْي ِّ. 24" -(:25-24اآليات ) يُع اْلُرْغَتاظِّ رِّ َِ بِّالِرب ِّ 25ََاَل لُِّّ: إِِّنَرا بِّالِرب ِّ اْلبِّر  َواْلُقِوُة. إَِّلْي ِّ َيْأتُِّّ، َوَيْخَزى 

ُر ُكل    "«.َنْسلِّ إِّْسَرائِّيلَ  َيَتَبِرَُ َوَيْفَتخِّ
=ِهساِمالِجهةِالرلِأنهِصادقِ يِكلِمعاعيدهِوقاديِأنِيتممها.ِِبِّالِرب ِّ اْلبِّر  َواْلُقِوةُ =ِقا ِالرلِللنبي.ََِِاَل لُِّّ

بالمعمعديةِنِوهسهِمالِوالبرِالحقيقمِلإلنسانِهعِجرِيمكالِلإلنسانِأنِيحياِبهِحينماِتسكالِحياةِالمسياِ يناِ
ِِ.بالبرِوأتمِبقوةِالس ِكانِومايِالخالص

ينَ  يُع اْلُرْغَتاظِّ رِّ ِمقاومته.َِِ ِعلم ِقادييال ِليسعا ِانهم ِللمسيا ِويسلمعن ِيخ ون ِه الء ِللمسيحمِِ= وبالنسبة
يِالبارِمالِأياديهمِ.ِوه الءِقدِخ واِبالصليبِ مهِالمسياِوحر   الاياطيالِهمِمالِإوتاظعاِمالِالخالصِالس ِقد 

 يفتخرون بالرب.أيِالمنيسةِِ ِبنعِإسراليل ِلسليِ.
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َبعون   عودة للجدول اإلصحاح السادس واأل

ِ
بعدِسهقعطِباجهلِأمهامِكهعيرِالهسيِيه مالِباإللههِالعاحهدنِلهمِياهفقِكهعيرِعلهمِآلههةِباجهلِالمثيهرةنِجهلِجردوههاِمهالِ

ههسهِاآللههةِالمحمعلهةِبهاهللِالهسيِيحمهلِإسهراليلِِجعاهرهاِوحملهعاِاآللههةِعلهمِالحيعانهاتِكغنهالمِحهرل.ِوهنهاِيقهايِن
ِكطفلهِ البعضِيحملعنِآلهتهمِودياناتهمِوالبعضِوهمِنحالِيحملناِإلهناِوديننا.

 ِهناِيدععِالاعبِلالسته اءِبآلهةِباجلِ هيِويرِقاديةِعلمِأنِتمنعهمِمالِالرجهعشِإلهمِأويشهليمِوخالصههم.ِ 
لرجعش.ِلسليِيطلبِ ِمالِشعبهِأنِالِيساوواِجينهِوبيالِهسهِاآللهةِوكمِكاناِهسهِاآلياتِماجعةِللاعبِوقاِا

مِعلههمِأجنحهةِالنسههعيِحملهتمِ"ِ ِوهههعِالهسيِيقههع 1ِ:3العهاج ةِالمحمعلهةنِوهههعِحامهلِالجميههمِبكلمهةِقديتهههِيعهبِ
ِ ِجلِهعِحملِعناِخطايانا.1ِِ:31ِ+ِتث12ِِ:4ِِيخرِ"ِِوجئاِبكمِإلمِ 

ِ
َثا بِّيُل، 1" -:(1آية ) َِ ْراًل ََْد  ُتُكْم ُمَحِرَلٌة حِّ ْت َتَراثِّيُلُهَرا َعَلى اْلَحَيَواَناتِّ َواْلَبَهائِّمِّ. َمْحُرواَل اْنَحَنى َنُبو. َصاََ

 " لِّْلُرْعيُِّّ.
سمِإلهِباجليِومنهِتنسبِأسماءِمثلِجيلااصر.ِوهعِيناظرِاالسمِالعبريِبعلِأيِالسيدِووالبًاِههعِنفسههِإ=ِِبِّيلُ 

وقهدِِنلهِآخرِينسبِلهِأسماءِمثلِنبعخسِنصرِوهسيالِاإللههيالِهمهاِأعوهمِآلههةِباجهلإسمِإ=َِِنُبوِِِاإللهِمرود .
ِ.ِحطمِالفرسِتماويلهمِ مدنهاِجثثِوحملهاِالفرسِعلمِالبهالمِليسِكآلهةِجلِلقيمةِالمعهدنِالمصهنععةِمنههِ قهب

ِ=ِصايتِهسهِاآللهةِحمالِعلمِالبهالمِالمعييةِ=ِالمتعبةِمالِحملهاِ.ِحرال للرعيى
ِ
.2" -:(2ية )آ ََْد َمَضْت فُِّّ الِسْبُِّّ َُّ َنْفُسَها  ْرَل، َوهِّ َُّ اْلحِّ َْ َوْن ُتَنج ِّ َثْت َمًعا. َلْم َتْقدِّ َِ  " ََدِّ اْنَحَنْت. 

َثييْت  . ََييدِّ اْنَحَنييْت  وهههلِِنحنههاِوهههسهِاآللهههةِلههمِتسههتطمِأنِتعينههها.إ=ِالحيعانههاتِالُمتَعبههةِمههالِحمههلِهههسهِالتماويههلَِِ
ةِأوِاامههعا ِأنِتعه  ِمهريضِمتههدلمِأوِمهريضِميئهعسِمهالِشههفالهِويعلهمِأنِسهاعتهِقههدِتسهتطيمِالاههعاتِالجسهدي

ِإقتربانِجلِع اءِالرو ِالقدسِ قبِهعِالقاديِعلمِ ليِنِوهساِلمالِيعر ِطريقِتع ياتِصالةِالمخدشِ.
 

، اْلَرْحُرولِّيَن اِّْسَرُعوا لُِّّ َيا َبْيَت َيْعُقوَب َوُكِل َبقِِّيةِّ َبْيتِّ إِّْسَرائِّيلَ »3" -(:5-3اآليات ) ُْنِّ َن اْلَب ، اْلُرَحِرلِّيَن َعَلُِّ مِّ
مِّ.  َن الِرحِّ يُل َووُ 4مِّ َفيُع، َوَوَنيا َوْحرِّ ََيْد َفَعْليُت، َوَوَنيا َوَْ يُل.  يُّ. َوإَِّلى الِشيْيُخوَخةِّ َوَنيا ُهيَو، َوإَِّليى الِشيْيَبةِّ َوَنيا َوْحرِّ بَِّريْن 5َنج ِّ

وَننُِّّ َوُتَرث ِّ   "ُلوَننُِّّ لَِّنَتَشاَبَ  .ُتَشب ُِّهوَننُِّّ َوُتَسو 
=ِ ِيحمهلِشهعبهِمهالِاْلُرَحِرلِّييَن َعَليُِّ =ِالبهاقيالِمهالِالحهرلِمهمِباجهلِو هبهعاِللسهبيِ هيِباجهلِ ُكِل َبقِِّيةِّ إِّْسَرائِّيلَ 

حتمالههِتوقاِوالدتهمِ يِالرحمِإلمِوقاِشهيخعختهمِو لهيِجرعايتههِلههمِوتهدجيرهِكهلِأمهعيهمِومعاعيهدهِالثاجتهةِلههمِِو
فيييبرن ِالتهههمِصهههايتِحمههالِعلهههمِالبههههالمِالمرهقهههةِمهههالِوانههههاِوقهههاينِمهههمِاآللههههةِالعونيهههةِخطايهههاهم.وهههمِبغفهههرانِلهههمِ
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َفييعُ ِ.ِتشييبهوننى =ِ ِأيسههلهمِللسههبيِلتههدديبهمِوههاِهههعِيعيههدهمِمههالِالسهبي.ِوهههعِأسههلمناِإلجلههيسََِِييْد َفَعْلييُت َوَوَنييا َوَْ
ِويغفرِلناِخطايانا.ِستعبدناِوهاِهعِير مِعبعديةِإجليسِعناابسببِخطاياناِ 

ِ
ُروَن َصائًِّغا لَِّيْصَنَعَها »6" -(:7-6اآليات ) ِِّ يزَانِّ َيزُِّنوَن. َيْسَتْأ ، َواْلفِِّضَة بِّاْلرِّ َن اْلكِّيسِّ يَن ُيْفرُِّغوَن الِذَهَب مِّ َاِلذِّ

وَن َوَيْسُجُدوَن!  ُلوَنُ  َوَيَضُعوَن ُ 7إِّلًها، َيُخر  . َيْحرِّ عِّ ِّ اَل َيْبَرُح.  َيْرَفُعوَنُ  َعَلى اْلَكتِّفِّ ْن َمْوضِّ َف. مِّ فُِّّ َمَكانِّ ِّ لَِّيقِّ
ِدتِّ ِّ اَل ُيَخل ُِّصُ . يُب. مِّْن شِّ  " َيْزَعُق َوَحٌد إَِّلْي ِّ َفاَل ُيجِّ

=ِينفقهعنِمبههالغِباهوههةِلصهنمِآلهههةِلهههم.ِكهمِننفههقِنحههالِعلهمِشهههعاتناِالتههيِنتعبهدِلههها.ِيجههبِأنُِيْفرُِّغييوَن الييِذَهَب 
ِِأوِأنِتع ياتناِ مِحيقاتناِمصديهاِماِاالاِملساتِالعالمِ.ِإللهِالحقيقي.نخجلِمالِقلةِعطاياناِل

ِ
ُدوُ  فُِّّ َُُلوبُِّكْم َوي َها اْلُعَصاُة. »8" -(:11-8اآليات ) د ِّ ااًل. ََ َِ يمِّ، 9ُاْذُكُروا هَذا َوُكوُنوا َِّ ُاْذُكُروا اأَلِولِِّياتِّ ُمْنُذ اْلَقدِّ

ْثلُِّّ. أَلن ُِّّ َوَنا هللُا َوَلْيَس آَخرُ  لُ  َوَلْيَس مِّ ََائِّاًل: ََْويُِّّ 11. اإلِّ يمِّ بَِّرا َلْم ُيْفَعْل،  ، َوُمْنُذ اْلَقدِّ يرِّ ُمْخبٌِّر ُمْنُذ اْلَبْدءِّ بِّاأَلخِّ
 " َيُقوُم َوَوْفَعُل ُكِل َمَسِرتُِّّ.

االً  َِ =ِالهسيالِيختهايونِالخطيهةَِِوي َها اْلُعَصياةُ حتماالتِالماهقات.ِت=ِمالِممي اتِالرجا ِالثباتِوالاجاعةِِوُكوُنوا َِّ
 ِإ ًاِنفههمِأنِ ِيريهدهمِأنِيكعنهعا10ِِ:13ِكهع1ِيويستغنعنِعالِ .ِوهساِقالهِجعلسِالرسهع ِاههلِكعينثهعسِ
ِيجااًلِويتخسواِقرايًاِواجتًاِبدنِيتركعاِعبادةِااووانِويعبدوهِهع.

ِ
ٍض بَ 11" -:(11آية ) ْن َوَْ َر، مِّ قِّ اْلَكاسِّ َن اْلَرْشرِّ َََضْيُت َفَأْفَعُلُ .َداٍع مِّ رِّي ِّ.  ِْ ََْد َتَكِلْرُت َفُأ تُِّّ.  َل َمُشوََ ُِ  " عِّيَدٍة ََ

ر =ِطالرِمالِالجعاي ِمثلِالنسر.ِوكعيرُِسم مِجهساِاالسمِانهِسريمِالحركةِولادتهِوكانِلهِأنفِتاهبهِِاْلَكاسِّ
جههلِوخطفهههاِِكفريسههةِيمهه ًاِنقههضِعلههمِباإالمعاسههرِ سههمعهِهكههساِ عههاًل.ِوقههدِأتههمِكههعيرِمههالِالماههرقِ عههاًلِكنسههرِ

نقضِمالِالسماءِعلمِعدوِالخيرِكماِيهنقضِالنسهرِعلهيِ ريسهتهِإللمسياِشمسِالبرِالُمار قِمالِالَمار قِالسيِ
يَدٍة وحطمِمملمته.ِ ٍض َبعِّ ْن َوَْ =ِكانهاِ هايسِومهاد ِآخهرِالهبالدِالمعرو هةِولمهالِههسهِتاهيرِللمسهياِاآلتهيِمهالِمِّ

تُِّّالسماء.ِ َل َمُشوََ ُِ ِيحققِإيادةِاآلل.ِ=ِالسيََِ
ِ

. »12" -(:13-12اآليات ) يَن َعنِّ اْلبِّر ِّ يدِّ ِداَء اْلُقُلوبِّ اْلَبعِّ ُّ 13اِّْسَرُعوا لُِّّ َيا َوشِّ ََِرْبُت بِّر ِّي، اَل َيْبُعُد. َوَخاَلصِّ ََْد 
اَللُِّّ. َِ ْسَرائِّيَل  ْهَيْوَن َخاَلًصا، إلِّ َعُل فُِّّ صِّ ِْ  " اَل َيَتَأِخُر. َوَو

ََِرْبُت بِّ  ِ"هاِأناِآتمِسريعاًِ"قترلِمععده.ِهسهِمثلِإ=ِجرِ ِالسيِسيعطيهِللم منيالِأيِخالصهمِهساِقدِِر ِّي ََْد 
اَللُِّّ .22ِ:26ِييؤِ َِ ْسَرائِّيَل   ِ"وأكعنِ يِوسطها2ِ:5ِ=ِمجدِالرلِوجاللهِسيكعنانِ يِوسبِكنيستهِياوِِإلِّ

عدِالمسياِوسبِكنيستهِمجدِلها.ِهسهِاآلياتِسممِ دناِأكعنِ يِوسطهم"ِوجاونيالِأوِوالوةِبإجتممِإمجدًا"ِإ اِ
.دععةِلملِإنسانِحتمِالِيترددِ يِقبع ِالخالص
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َبعون   عودة للجدول اإلصحاح السابع واأل

ِ
كمههاِوجهههِ ِيعنههانِجرسههالةِإلههمِنينههع نِهكههساِيعجهههِإشههعياءِجرسههالةِإلههمِباجههلنِ ههاهللِيحههسيِقبههلِأنِيزههرل.ِ ههيِ

إلصحا ِالساجقِنبعةِبسقعطِآلهةِباجلِو مِهساِاإلصحا ِنبعةِبسقعطِباجلِنفسهاِبسببِخطاياهاِوهمِالمبرياءِا
والتهههنعمِوالحكمهههةِالباهههريةِوالعونيهههةِواالتمههها ِعلهههمِالمههها ِوممايسهههاتِالسهههحرِوالخرا هههات.ِونالحهههعِأنِأو ِأسهههفايِ

وآخرِأسفايِالمتالِ"الرؤيا"ِيايرِلهاِكمرك ِلقعةِالمتالِالمقدسِ"التمعيال"ِأشايِلباجلِكمرك ِللمبرياءِوالتجديلِ
العالمِالارير.ِونالحعِتسميةِباجلِهناِبعسياءنِوهعِتابيهِشالمِ هيِالمتهالِالمقهدسِعهالِالمهدنِالجميلهةِالتهيِلهمِ

مثههلِالعههسياءِالتههيِلههمِتتهه وجِمههالِقبههلنِولمههالِهههيِكعههسياءِالجههدِأنِتخطههبِاحههد.ِ امههاِِحههدِمههالِقبههلِنأيسههتعمرهاِ
ِيرِعههروسِمقدسههةِيمثههلِأويشههليمِ ههيِحالههةِطهايتههها ِأوِتصههيرِعروسههًاِلعههدوِالخيههرِتتحههدِمعهههنتخطههبِهللِوتصهه

ِ"أمِال وانههم"المقهدسِولمهالِالمعنهيِهنهاِانههاِستسهتعبدِلمههعير.ِوههساِمهاِحهدثِلباجهلِ صههايتِكمهاِيسهميهاِالمتهالِ
لهداخل.ِوههساِمهاِسيتسهببِنخهدشِبههِلمنههِيأ ِالعفعنهةِالتهيِ هيِات اهللِلمِير ِالجمها ِالخهايجيِِوِ.ِ 11ِِ:5يؤِي

 ههيِخراجهههاِسههريعًاِوهكههساِكههلِنفههسِهههيِعههسياء.ِوياليتنههاِنتجههاولِمههمِدعههعةِجههعلسِالرسههع ِ"خطبههتممِاقههدمِعههسياءِ
للمسيا".ِوقدِتايرِكلمةِعسياءِانهاِلمِتلدِ الِاوجِلهها.ِوعهدمِاإلنجهالِياجهمِلخراجههاِالمحهتمنِ ههمِسهتمعنِجهالِ

ِومرِقريبًا.
ِ

ٍُّ  َيا اْبَنَة  اِّْنزِّلُِّّ»1" -:(1آية ) ضِّ بِّاَل ُكْرسِّ ُّ َعَلى اأَلَْ لِّسِّ ِْ ُّ َعَلى الت َرابِّ َوِيُتَها اْلَعْذََاُء اْبَنَة َبابَِّل. ا لِّسِّ ِْ َوا
َرًة َوُمَتَرف َِّهًة. يَن ُتْدَعْيَن َناعِّ ي ِّيَن، أَلِنكِّ اَل َتُعودِّ  " اْلَكْلَدانِّ

  ٍُّ َرًة َوُمَتَرف َِّهيةً نحطاِجدًا.ِإهاِجلِ=ِ بعدِسقعطهاِلمِيعدِكرسيِالعررِ يبِّاَل ُكْرسِّ =ِتمثهلِباجهلِهنهاِالهنفسَِِناعِّ
السهههاقطةِخهههال ِالمبريهههاءِمهههمِالتهههر ِواا هههرا ِال منيهههةِوطلهههبِالاههههعاتِاايحهههية.ِوكانهههاِباجهههلِمعلعهههةِبالسهههكرِ

ِيةِهساِ بعدِأنِكاناِجهاءِالمماليِستصيرِخربةِوتسهبِللس ِوالعبعدية.اوالخالعةنِونه
 

.ُخذِّ 2" -:(2آية ) فُِّّ الِساَق. اْعُبرِّي اأَلْنَهاََ . َشر ِّرِّي الِذْيَل. اْكشِّ َقاَبكِّ فُِّّ نِّ َِّيًقا. اْكشِّ  " ي الِرَحى َواْطَحنُِّّ َد
هههعِعمههلِالنسههاءِالفقيههراتِوالعبيههدنِ هههيِشههاجهاِشماههعنِإ ِأ لتهههِالخطيههة.ِِالِرَحييىياههيرِلسههبيهالِ ههالطحالِعلههمِ

ِنهايِإشايةِاخسهالِسبايا.والنقالِهعِعادةِالسيداتِالمتر هاتِوعبعيِاا
ِ

. آُخُذ َنْقَرًة َواَل ُوَصالُِّح َوَحًدا3" -:(3آية ) ُتكِّ َوُتَرى َمَعاَِّيكِّ ُف َعْوََ  "«.َتْنَكشِّ
المعنمِتبادِوروتهاِوكنعاها.ِوي خسِمنهاِكلِشيءِوالمالمِيايرِلغزبِ ِالعويمِلعسالِشعبهِ يِباجلنِوعلمِ

ُتيكِّ تِ.ِِخطاياهها ييُف َعْوََ هههساِمهاِحههدثِمهمِآدمِوحهعاءِ الخطيههةِتسهببِالعههر ِوالفزهيحةنِأمههاِبالتعبهةِ ههاهللِِ=ْنَكشِّ
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42ِولمالِتعبيرِععيةِالمدنِيايرِانهاِإنمافاِمداخلهاِونقاطِالزعفِ يهاِلجعاسيسِااعداءِيتيِعلينا.يسترِ
ِ:12.ِ ِ
ِ

وُس إِّْسَرائِّيَل. 4" -(:5-4اآليات ) َُد  ب  اْلُجُنودِّ اْسُرُ .  يَنا ََ َتًة َواْدُخلُِّّ فُِّّ الِظاَلمِّ َيا اْبَنَة »5َفادِّ ُّ َصامِّ لِّسِّ ِْ ا
. يَن ُتْدَعْيَن َسي َِّدَة اْلَرَرالِّكِّ ي ِّيَن، أَلِنكِّ اَل َتُعودِّ  " اْلَكْلَدانِّ

يَناكالمِالنبيِبالنيابةِعالِإسراليلِالتيِسمعاِبدخبايِالخالصِ قالاِهللِِ وُس و  َفادِّ ِ.ِِِِانهِصهادقِ هيِوعهعدهَُِد 
ِ=ِيايرِللخرالِ الِبالمِوالِماتر .ِتَ َصرال
ِ

ْحَرًة. َعَلى الِشْيخِّ َثقِ »6" -:(6آية ) . َلْم َتْصَنعُِّّ َلُهْم ََ كِّ يَراثُِّّ َوَدَفْعُتُهْم إَِّلى َيدِّ ْبُت َعَلى َشْعبُِّّ. َدِنْسُت مِّ ْليتِّ َغضِّ
ا. دًّ ِِّ يَركِّ   " نِّ

يبهههريِاليههههعدِأنههههمِ هههيِصهههلبهمِالمسهههياِتحقهههقِِجهههريِأحكهههامِ نِكمهههاِالالِيبهههريِباجهههلِ هههيِظلمههههاِللاهههعبِأنههههاِتُِ
يَراثُِّّ الخالصِللعالم.ِ ْحَرية=ِجدخعلهمِالهيكلِالمقهدس.َِدِنْسُت مِّ =ِصهعيِاآلوهايِالقديمهةِتاهيرَِِلْم َتْصَنعُِّّ َلُهْم ََ

لمليِجيدهِيماِيقلمِبهِعينهيِيههعديِياكهمِأمامههنِويهداهِمربعطتهانِخلهفِظههرهِوأخهر ِلبهاجليِيقهعدِيههعديِكدابهةِ
يههةِتاههيرِلقههع ِجههعلسِالرسههع ِانِ "ِسههعكًاِمههالِأنفهههِومههمِهههساِكههانِبعههضِاليهههعدِ ههيِياحههةِ ههيِباجههل.ِوهههسهِاآلمم
ِ 8ِ:26ِسلمِالخليقةِللباطل"ِيِييوأ
 

َرَتَها.7" -:(7آية ) . َلْم َتْذُكرِّي آخِّ ْلبِّكِّ : إَِّلى اأَلَبدِّ َوُكوُن َسي َِّدًة! َحِتى َلْم َتَضعُِّّ هذِّ ِّ فُِّّ ََ  " َوَُْلتِّ
َرَتَها وتعبيهرِلهمِتهسكر ِآخرتههاِمعجههِلمهلِِأيِآخهرةِخطايهاوِواتمالهيِعلهمِقعتهيِوجياهيِومالهي.=َِِلْم َتْذُكرِّي آخِّ

ِمالِيسيرِ مِطريقِالخطيةِالس ِنهايتهِالهالوِ.
ِ

يَنةِّ، اْلَقائَِّلةُ 8" -:(8آية ) ُ َرْأنِّ َرُة اْلَجالَِّسُة بِّال ُعُد  َفاآلَن اْسَرعُِّّ هَذا َوِيُتَها اْلُرَتَنع ِّ َْ ْلبَِّها: َوَنا َوَلْيَس َغْيرِّي. اَل َو فُِّّ ََ
َمَلًة َواَل َوْعرُِّف الِثَكَل.  " َوَْ

يَنييةِّ  ُ َرْأنِّ =ِالطمدنينههةِالتههيِتزههايقِ ِهههيِالطمدنينههةِالعهميههةِجينمههاِاإلنسههانِوههايقِ ههيِخطايههاهنِأمههاِالطمدنينههةِِال
=ِسببِآخرِلخراجهاِأنهاِقالاِأناِولهيسِويهريِ سهاوتِنفسههاِِي َوَنا َوَلْيَس َغْيرِّ الحقيقيةِهيِومرهِعالقةِممِ .ِ

َمَلةاألَ باهللِالسيِوحدهِيقديِأنِيقع ِهساِ هعِدالمِلألجدِوويرِمتغيرنِمعجعدِجساتهنِكاملِوالِنهالي.ِ =ِِىالِثَكلَ و  َْ
ِالح ن.ِوِأصعبِمالِالفقر

ِ
ََْد َوَتَيا َعَلْيكِّ َمَع َكْثَرةِّ َفَيْأتُِّّ َعَلْيكِّ هَذانِّ االْثَنانِّ َبْغَتًة فُِّّ 9" -:(9آية ) ٍد: الِثَكُل َوالِتَرم ُل. بِّالِتَرامِّ  َيْوٍم َواحِّ

ا. دًّ ِِّ ََاكِّ  ، َمَع ُوُفوَِّ َُ  " ُسُحوَِّكِّ
دٍ جدايةِالمصالبِيعمِدخع ِكعيرِ=ِ ِ=ِلمثرةِالسحر.ُِسُحوَِّك     .فُِّّ َيْوٍم َواحِّ



(اإلصحاح السابع واألربعون)إشعياء سفر   
 

 
252 

ََاكِّ و  يلبسهاِالناسِلتحفوهمِ يِااخطاينِوكانعاِيحددونِأنِهناوِ=ِكانِسحرتهاِيكتبعنِكلماتِعلمِأحجايَُِِ
ِالِثَكُل َوالِتَرم لُ =  االْثَنانِّ  .أيامِ د ِوأيامِنحس.ِوكانِهساِالسحرِوااباطيلِيطمئنانها

ِ
ْكَرُتكِّ َوَمْعرِّفَ 11" -(:11-11اآليات ) : َلْيَس َمْن َيَرانُِّّ. حِّ . َُْلتِّ ، َفُقْلتِّ َوَوْنتِّ اْطَرْأَنْنتِّ فُِّّ َشر ِّكِّ ُتكِّ ُهَرا َوْفَتَناكِّ

: َوَنا َوَلْيَس َغْيرِّي.  ْلبِّكِّ يَها، 11فُِّّ ََ يَن َوْن َتُصد ِّ َِّ يَبٌة اَل َتْقدِّ َفَيْأتُِّّ َعَلْيكِّ َشرٌّ اَل َتْعرِّفِّيَن َفْجَرُ ، َوَتَقُع َعَلْيكِّ ُمصِّ
 " َوَتْأتُِّّ َعَلْيكِّ َبْغَتًة َتْهُلَكٌة اَل َتْعرِّفِّيَن بَِّها.

ععنِمعر ههةِالمسههتقبل.ِدِ =ِ ميههفَِيههَبْغَتييًة اههرِيههدتيِكليههلِالِ جههرِلهههِ ههالِأمههلِ ههيِخههالصِمههالِهههساِالاههر.ِأيِال
ويشههليمِأيِخههايجِأسههيكعنِمصههيرهمِالولمههةِالخايجيههةِ=ِوبالنسههبةِللاههيطانِوتابعيهههِمههالِاالشههرايِالههسيالِيتبععنهههِن

ياتِمعجهةِلملِمالِيتصهعيِأنِ ِاليهراهِنِ يفعهلِمهاِوهسهِاآلِ.ِجالِنهايةِهعِليل=  اَل َتْعرِّفِّيَن َفْجَر ُ  =السماليةِ
يريدهِوالِيهتمِبماِيريدهِ نِمثهلِههساِيفاجهدِبالمصهالبِتنهها ِعليههِ هاهللِقهدوسِالِيطيهقِالاهرِنِوالِياهمخِعليههِ

ِ  ِ=ِأ ِالِيسماِجبركةِلاخصِيتحداهِسالراِ مِخطاياهِويرِمكترثِبغزبِ ِ.0ِِ:1يول
ِ

ِبَرا َِّفُِّّ »12" -:(12آية ) ِبَرا ُيْركُِّنكِّ َوْن َتْنَفعُِّّ، َُ َُ ، َباكِّ ََاكِّ َوفُِّّ َكْثَرةِّ ُسُحوَِّكِّ اِلتُِّّ فِّيَها َتعِّْبتِّ ُمْنُذ صِّ فُِّّ َُ
بِّيَن.  " ُتْرعِّ

ستعانِبخرالبِللحعِليحددِمتمِيهاجمنِوكبايِتكلماِإجتعدِالناسِعالِ ِلجدواِللقع ِالخفيةِ هتلرِلجدِللمنجميالِِو
الِيعقدونِصفقاتِإالِبعدِأخسِيأ ِالمنجميال.ِوهكساِسهمعناِأنِكبهايِاعمهاءِالعهالمِيتاهاويونِمهمِتجايِنيعيعيوِ

عههرا يالِلههآلنِمثههلِييجههانِيلههيسِأمريكههاِااسههبقِوميتههرانِيلههيسِ رنسههاِالسههاجق.ِوهههساِااسههلعلِيلغههمِدويِالعقههلِ
ِهللِالسيِيعر ِالمستقبلِوحده.ِ بِّينَ  زاًلِعالِأنهِتحد  ِبَرا ُتْرعِّ يحالفيِالنجا ِأوِتثيريالِالرعبِ يِقلعلِِ=ِ قدَُِ

ِأعداءو.
ِ

ُؤو 13" -:(13آية ) ْنيَد َُ ُدوَن الن ُجوَم، اْلُرَعر ُِّفوَن عِّ ُرو الِسَراءِّ الِراصِّ ََاسِّ ْف  . لَِّيقِّ ْن َكْثَرةِّ َمُشوََاتِّكِّ سِّ ََْد َضُعْفتِّ مِّ
. ِرا َيْأتُِّّ َعَلْيكِّ ، َوُيَخل ُِّصوكِّ مِّ ُهوَِّ  " الش 

=ِعقلِاإلنسانِيزعفِمالِعهدمََِْد َضُعْفتِّ الِعلمِسحرتهمِالسيالِيسدلعنِالنجعمِويؤوسِالاهعي.ِنراهمِمعتمدي
تمالهِعلمِالسحرِوالاعع ة.ِهساِباإلحا ةِانِاعتمادناِعلهمِويهرِ ِيحرمنهاِمهالِمععنهةِ ِ نصهيرِتاستعمالهِِو

ِحعفاء.ِومالِيعتمدِعلمِ ِيصيرِ ِقعته.
 

ْريًرا َها إِّنِ 14" -:(14آية ) َِ . َليْيَس ُهيَو  ييبِّ يْن َييدِّ الِلهِّ يوَن َوْنُفَسيُهْم مِّ . اَل ُيَنج  . َوْحَرََْتُهُم الِناَُ وا َكاْلَقش ِّ ََْد َصاَُ ُهْم 
 " لِّالْستِّْدَفاءِّ َواَل َناًَا لِّْلُجُلوسِّ ُتَجاَهَها.

محههدودةِكنههايِلإلسههتد اءِجههلِتمههعنِِوالنههايِلههالِ.ِِا سيتالشههِعِيههردِالنههاينعلمههاؤهمِوكهنههتهمِيكعنههعنِكههالقشِالههسيِالِ
ِستمعنِحريقِعويم.
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هِّ ِّ، َوَلْيَس 15" -:(15آية ) ِْ ٍد َعَلى َو ََْد َشَرُدوا ُكل  َواحِّ َباكِّ  كِّ ُمْنُذ صِّ ْم. ُتِجاَُ ْبتِّ فِّيهِّ يَن َتعِّ َمْن هَكَذا َصاََ َلكِّ اِلذِّ

. ِ" ُيَخل ُِّصكِّ
 ِ.لمِيهتمِجهاِأحدِلينقسهاِجلِأنِحتمِتجايهاِهربعا

 .:ِالارويِالتيِكاناِ يِباجلِمااالاِمعجعدةِحتمِاليعمنِومااالاِباجلِالروحيةِتقاومِملمعتِ ةملحوظ
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َبعون   عودة للجدول اإلصحاح الثامن واأل

ِ
اتِإصحاح2ِ ِإلمِوالوةِأقسامِ يِكلِمنها00ِِ–46ِينقسمِالقسمِالثانيِمالِنبعةِإشعياءِأيِاإلصحاحاتِي

ِنه ِالسيِهع ِاإلصحا  ِهسا ِنر ِ ي ِكما ِالرلِلألشراي ِقا  ِسالم ِال ِبعباية ِمنها ِقسم ِكل ِالتسعةِاينتهي ية
ِي ِااولم ِاإلصحاحات ِوالتسعة ِااولم. ِاإلله48ِِ–46ِاإلصحاحات ِجيال ِوالتميي  ِبكعير ِالنبعة ِتزمنعا  

بهِبخطاياهمِويسكرهمِبمحبتهِحتمِالحقيقيِوااصنام.ِو مِهساِاإلصحا ِنر ِعتالِأجعيِيقيقنِ اهللِيسكرِشع
ِالِيععدواِلخطاياهمِوانية.

ِ
ِ ِيار ِ ِأنِسبيهمِإلمِباجلِكانِلعونيتهمِوعنادهمِ رقاجهمِكالحديد.8ِ-1آياتِي

ِ
وا مِّْن مِّ »1" -(:2-1اآليات ) ُِ يَن َخَر َيا ِّ َيُهوَذا، اِّْسَرُعوا هَذا َيا َبْيَت َيْعُقوَب، اْلَرْدُعو ِّيَن بِّاْسمِّ إِّْسَرائِّيَل، اِلذِّ

 ! ْدقِّ َواَل بِّاْلَحق ِّ يَن َيْذُكُروَن إِّلَ  إِّْسَرائِّيَل، َلْيَس بِّالص ِّ ، َواِلذِّ يَنةِّ اْلُقْدسِّ 2اْلَحالِّفِّيَن بِّاْسمِّ الِرب ِّ ْن َمدِّ ِنُهْم ُيَسِرْوَن مِّ َفإِّ
ب  اْلُجُنودِّ اْسُرُ .  َوُيْسَنُدوَن إَِّلى إِّل ِّ إِّْسَرائِّيَل. ََ

ِيعقعلِيايرِلألصلِالطبيعيِوبَ َيْعقُ بيت  ِإسراليلِيايرِِ= اْلَرْدُعو ِّيَن بِّاْسمِّ إِّْسَرائِّيلَ ِ.ِ=ِإسم ستالمِإلوتسم
َيا ِّ َيُهوَذاِوععد.ِولهمِهمِشعبِمختايِ ا اًِِ مِشخصِأجعهمِيعقعلِالمعاعيد وا مِّْن مِّ ُِ يَن َخَر =ِسببِيهع اِِاِلذِّ

ِهمِشعبِملعكي. ِإ ًا ِالتمِبحسبِقلبِ ِوكانِ ِوكانِ يِهعِالسببِالملمين ِالهيكلِوالمهنعتِوالعبادة ه
جاءتِبمعنمِينبعشِالِينزبِنِ عجعدِ ِ مِوسبِهيكلهِ مِِميا ِبمجدهِ مِوسطهمِ مِالهيكلِ.ِوكلمة

.ِ ِللبركات ِنهالم ِال ِمصدي ِكان ِأويشليم ُِيْسَنُدوَن إَِّلى إِّل ِّ إِّْسَرائِّيلَ ِِ ِيستندون ِأي ِعليه.ِِِعليه= ويتملعن
، ا ِالخاصةنِِأ ِكانِلهمِعالقةِخاصةِباهلل.ِ=ْلَحالِّفِّيَن بِّاْسمِّ الِرب ِّ ِالعالقة ِالرلِهسه ِأنِأعطاهم ولمالِبعد

ِ ِمراليال ِإلم ِب اْسمِ ِعَحل فِ يِْانقلبعا ِوهللِولكن ليس بالصدقَِيْذُكُروَن إِّلَ  إِّْسَرائِّيلَ و  هَن ِاويشليم ِينتمعن ِأنهم ِمم ن
ِالقدوس.

ويفهمِأنِخالصِالمسياِهعِلليهعدِييعقعل ِ ا َبْيَت َيْعُقوَب، اْلَرْدُعو ِّيَن بِّاْسمِّ إِّْسَرائِّيلَ يَ  يتمريِالقع ِ-ملحعظةِ:
ِوأممِوليجعلِاإلونيال0ِِ:10ِوللمنيسةِيإسراليلِ ِول ِ.ِولمالِ ِ.ِ المسياِأتمِلخالصِالجميمِيهعدًا واحدًا

ِالمقصعدِهناِأنهِكانِلهمِوععدِخاصة.
ِ

ْت َوَوْنَبْأُت بَِّها. َبْغَتًة َصَنْعُتَها َفَأَتْت.بِّاأَلِولِّ 3" -:(3آية ) َِ ْن َفرُِّّ َخَر  " ِياتِّ ُمْنُذ َزَماٍن َوْخَبْرُت، َومِّ
.ِويأواِتنفيسِنبعاتِاانبياءِوهمِلهمِتاييخِطعيلِممِ ِتنبدِجهاِأنبيالهم=ِهيِكلِالنبعاتِالقديمةِالتيِِاأَلِولِِّياتِّ 
ِبالنبعاتِ=ِأيِجالَِِبْغَتةً  تحدثِوكانا ِتملمِ هعِينفسِوهمِتمتععا مقدماتِكهالوِجيشِسنحاييبِ  ِطالما
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ِجيالِ ِوااووانِ 14ِِ:22ييعِاإللهيةنِوكانِ ِيخبرهمِباآلتياتِلتثبيتهمِ يِاإليمان ِلمِوليمي وا نِوممِهسا
ِيسمععاِوصلبعاِيقاجهم.

ِ
ََاٍس، َوَعَضٌل مِّْن حَ 4" -:(4آية ) ْبَهُتَك ُنَحاٌس،لَِّرْعرَِّفتُِّّ َوِنَك  َِ يٍد ُعُنُقَك، َو  "دِّ

ِتعبيخِشديدِإلسراليلِيناديِ يِإشعياءِكثيرِجدًاِ مِح قيا  ِ
يدٍ  ُعُنق ْبَهُتَك ُنَحاٌس       . =ِإشايةِلعنادهمَِحدِّ ِ=ِقلةِحياءِوعناد.َِِ

ِ
ََْبَلَرا َوَتْت َوْنَبْأُتَك، لَِّئاِل تَ 5" -:(5آية ) ََْد َصَنَعَها، َوَمْنُحوتُِّّ َوَمْسُبوكُِّّ َوَمَر َوْخَبْرُتَك ُمْنُذ َزَماٍن.  ُقوَل: َصَنرُِّّ 
 " بَِّها.

ِعلمِألعهيةِ .ِويبدوِأنِاليهعدِعبدواِااصنامِ ترةِطعيلة.ِ همِدليلِالنبعاتِصادقة
ِِ

ََْد َوْنَبْأُتَك 6" -(:7-6اآليات ) ْعَت َفاْنُظْر ُكِلَها. َوَوْنُتْم َواَل ُتْخبُِّروَن   يَثاٍت ُمْنُذ اآلَن، َوبَِّرْخفِِّياٍت َلْم ََْد َسرِّ بَِّحدِّ
ََْد َعَرْفُتَها.7َتْعرِّْفَها.   " اآلَن ُخلَِّقْت َوَلْيَس ُمْنُذ َزَماٍن، َوََْبَل اْلَيْومِّ َلْم َتْسَرْع بَِّها، لَِّئاِل َتُقوَل: هَأَنَذا 

ْعَت  =ِكانِيجبِعلمِشعبِ ِأنَِِواَل ُتْخبُِّرونَ نتورِإتمامها.ِإ=َِِفاْنُظر=ِأيِإسراليلِسممِالنبعات.ََِْد َسرِّ
يَثاتٍ يخبرِباقيِالاععلِبماِجيالِيديهِلي مالِاآلخريال.ِ =ِالنبعاتِالحديثةِ يِإشعياءِعالِالمسياِليسِ يهاِِبَِّحدِّ

أيِأنِ=َِِوََْبَل اْلَيْومِّ َلْم َتْسَرْع بَِّها=ِأيِأظهرتِوأعلنا.ِاآلَن ُخلَِّقْت شيءِويرِواحاِعالِالمسياِوملمعته.ِ
ِولآلنِ اليهعدِينمرونِالمعانمِالعاححةِللنبعاتِ.ِالعحع .النبعاتِالسابقةِلنبعاتِإشعياءِليساِجهساِ

ِ
َن 8" -:(8آية ) ن ُِّّ َعلِّْرُت َوِنَك َتْغُدَُ َغْدًَا، َومِّ ُْنِّ ُسر ِّيتَ َلْم َتْسَرْع َوَلْم َتْعرِّْف، َوُمْنُذ َزَماٍن َلْم َتْنَفتِّْح ُوُذُنَك، َفإِّ  اْلَب

ًيا.  " َعاصِّ
ِ.منعاِجهاِ مدنهمِلمِيسمععاِآكانعاِقدِسمععاِالنبعاتِولمنهمِلمِينتبهعاِلهاِوالِ

ُْنِّ  َن اْلَب هساِمالِأو ِ=ِخالفعاِالعهدِالسيِجينهمِوبيالِإلههمنِولقدِظهرَِِتْغُدَُ َغْدًَا=ِمنسِأنِصايواِشعبًا.ِمِّ
ِ.وحتمِصلبِالمسياِولآلنِ مِإنمايهمِِتاييخهم

 
ََُعَك.9" -:(9آية ) َْ ُك َعْنَك َحِتى اَل َو لِّ َفْخرِّي ُوْمسِّ ِْ ْن َو ُئ َغَضبُِّّ، َومِّ ِّ ُ لِّ اْسرُِّّ ُوَب ِْ ْن َو  " مِّ

 ِأبطدِوزبهِمالِأجلِمعاعيدهِوحتمِالِيسخرِمنهِااممِويتهمعهِبدنهِأخرجِشعبهِليفنيهمِ يِالصحراء.ِ  ِ
ِطاياهمِوي زهمِولمنهِسيرحمهمِويقبلهمِاجلِاسمه.هناِيطمئنهمِحتمِالِييدسعاِويونعاِأنِ ِتركهمِلخ

ِ
ََْد َنِقْيُتَك َوَلْيَس بِّفِِّضٍة. اْخَتْرُتَك فُِّّ ُكوَِّ اْلَرَشِقةِّ.11" -:(11آية )  " هَأَنَذا 

ِ ِأجااهمِ يِكعيِالماقةِلينقيهمِويحصلِعلمِ زةِنقيةِأيِشعبِنقم.
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هعِالعالمِالس ِنحياِ يهِوأالمهِهمِكوَ الرشقة وِيقديِجثمالِ.ِخالصِالمسياِمجانمِ هعِال=  َوَلْيَس بِّفِِّضةٍ 
ِالتجايلِالتمِتنقمِ=ِ"حعلاِلمِالعقعبةِخالصا"ِ.

ِ
يَها آلَخَر.11" -:(11آية ) ُِّ ُّ َوْفَعُل. أَلِنُ  َكْيَف ُيَدِنُس اْسرُِّّ  َوَكَراَمتُِّّ اَل ُوْع لِّ َنْفسِّ ِْ ْن َو ُّ، مِّ لِّ َنْفسِّ ِْ ْن َو  " مِّ

جالِتدديبِعلمِِالرلِتركهمولعِهمِلقداستهمِأوِوناهمِأوِقعتهمِجلِليوهرِ يهمِمحبتهِوخالصه.ِ ِلمِيختاِي
ِ.هِسِإسمَدنِ خطاياهمِأوِلعِتركهمِجالِخالصِيُِ

ِ
ي َدَعْوُتُ : َوَنا ُهَو. َوَنا اأَلِوُل َوَوَنا اآل»12" -(:13-12اآليات ) ُر، اِّْسَرْع لُِّّ َيا َيْعُقوُب، َوإِّْسَرائِّيُل اِلذِّ َوَيدِّي 13خِّ

. َوَنا َوْدُعوُهِن َفَيقِّْفَن َمًعا. َض، َوَيرِّينُِّّ َنَشَرتِّ الِسَراَواتِّ ِ " َوِسَستِّ اأَلَْ
ليسمععاِمالِ ِ هعِالقاديِعلمِكلِشيءِوهعِالسيِمااا ِيحفعِالسمعاتِواايض.ِ مهماِكاناِقعةِالباجلييالِ

ِأنِيخلص.ِوهعِالقاديِمالِالععدة. همِويرِقادييالِعلمِمنعهمِ
ِ

. َيْصَنُع َمَسِرَتُ  بَِّبابَِّل، 14" -:(14آية ) ََْد َوَحِبُ  الِرب  ْنُهْم َوْخَبَر بِّهذِّ ِّ   ُعوا ُكل ُكْم َواْسَرُعوا. َمْن مِّ َترِّ ِْ َوَيُكوُن اِّ
ي ِّيَن. ََاُعُ  َعَلى اْلَكْلَدانِّ  " ذِّ

ِإ ِِوأجتمععا ِاإلسراليليعن ِبسقتيها ِأخبر ِاامم اْل ِم  َِماْل ِحدووهِسمععا ِقبل ِأخبرتِجهسا ِهاأنسا ِولمنني ِباجلن عط
َوَيُكوُن  =ِبعاراتِالسنيالنِوتنبدتِبكعيرِالسيِأحببتهِانهِصنمِمسرتيِ يِباجلِوحايبهمِوكاناِ ياعهِعليهم

ي ِّينَ  ََاُعُ  َعَلى اْلَكْلَدانِّ ِالايطانِوأتباعهِ. =ِالمسياِ ياشِ ِعلم ذِّ
ِ

يُقُ .َوَنا َوَنا َتَكِلرْ 15" -:(15آية )  " ُت َوَدَعْوُتُ . َوَتْيُت بِّ ِّ َفَيْنَجُح َطرِّ
ِ ِهعِالسيِدعاِكعير.

ِ
ودِّ ِّ َوَنا ُهَناكَ 16" -:(16آية ) ُِ . ُمْنُذ ُو َن اْلَبْدءِّ فُِّّ اْلَخَفاءِّ َواآلَن الِسي ُِّد « َتَقِدُموا إَِّلُِّ. اْسَرُعوا هَذا: َلْم َوَتَكِلْم مِّ

و  َسَلنُِّّ َوَُ  " ُحُ .الِرب  َوَْ
َن اْلَبْدءِّ فُِّّ اْلَخَفاءِّ هناِينتقلِجعحع ِمالِكعيرِإلمِالمسياِالمخلص.ِ ِمعسمِمالِعلمِالجبل=ِكلمَِِلْم َوَتَكِلْم مِّ

َتَقِدُموا كماِكلمِالاعبِمالِعلمِالجبلِوكالمِ ِمفهعمِوليسِوامزًا.ِِ ِ.18ِِ:18وأخبرهِجتجسدِالمسياِيتث
ودِّ ِّ َوَنا ُهَناكَ مسيا.ِ=ِالرلِهعِالمتملمِأيِالِإَِّلُِّ  ُِ =ِمنسِااا نِمنسِوجعدِاآللِااالي.ِ المسياِمعجعدُِِمْنُذ ُو

وُح ُ و ِ. 1ِِ:24ِكع1يِ هعِقعتهِوحكمته هعِأاليِمثلهِ َسَلنُِّّ َوَُ =ِمالِداخلِالماعيةِالثالعويةنِِالِسي ُِّد الِرب  َوَْ
ملِالفداء.ِ المسياِهعِالملمةنِ  ِكلمِالناسِبهِكانِعملِااقنعمِالثانيِأنِيتجسدِويوهرِوُيرَسلِليقعمِبع

ِأنِاآليةِعلمِكعيرِوأنِ ِويوحهِأيسالهِنفهمِ ِ همنا ودِّ ِّ وأظهرِبهِمجده.ِوت ا ُِ =ِأيِوجعدِاامرُِمْنُذ ُو
ِبايسا ِكعيرِليحريِالاعبنِوأنِهساِاامرِكانِأاليًا.
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ِ
َُد  17" -:(17آية ) يَك  يَك فُِّّ َطرِّيق »وُس إِّْسَرائِّيَل: هَكَذا َيُقوُل الِرب  َفادِّ َوَنا الِرب  إِّلُهَك ُمَعل ُِّرَك لَِّتْنَتفَِّع، َوُوَمش ِّ

.  " َتْسُلُك فِّي ِّ
الرلِيعلمِشعبهِجلسانِاانبياءِوبالتدديبِأيزًا.ِوكعنِالرلِمعلمِشعبهِ هساِيايرِلمحبتهِوطع ِأناتهِولقيمةِ

ِلمسئعليةِاإلنسان.ِ اهلل ِالِيعاملهِكحيعانِيجبرهِعلمِشيءِجلِيعلمهِليفهمِويعر نِ ِاإلنسانِعنده.ِوأيزًا
ِ ِويطيمِالرلِبايادته.26ِِ:1يِإيقنعهِليقتنمِي

ِ
.18" -:(18آية ) َك َكُلَججِّ اْلَبْحرِّ  " َلْيَتَك َوْصَغْيَت لَِّوَصاَياَي، َفَكاَن َكَنْهٍر َساَلُمَك َوبِّر 
انهِمالِ عقنِ المطرِ=ِهعِنهرَِكاَن َكَنْهٍر َساَلُمَك .ِجلِويفرحعِنِ=ِ اهللِيريدِأنِجميمِالناسِيخلصعِنَِلْيَتكَ 

ِناا ِمالِالسماءِوهعِدالمًاِنهرِجاي ِالِتنقطمِمياههِوالِينافِوهعِيرو ِاايضِالعطاانةِيالجسد ِ يثمرن
ِلسلي ِالجاييةِكلِالقا وياتِالتمِ مِالنهرِن نصلمِِوالنهرِالجاي ِينوفِالنهرِبصفةِدالمةِإ ِتمنسِالمياه

سالمِالعالمِ مسيع ِااوديةِمخربةِومدمرة.ِلعِِأماِ"يوحيِالقدوسِجددهِ مِأحاالم"ِومالِيتنقمِي دادِسالمهِ.
ِكنهرِمتسمِوعميقِودالمِ ِكانِ ِيفيضِعليهمِسالمًا ِ يِالسبيِوتنما ِسقطعا ِقد ِكانعا ِليسِ قبِما أطاععا

 الجريانِومرو ِللجميم.
َك َكُلَججِّ اْلَبْحرِّ   ِوتنِتركناِ ِيعملِ يناِولمِنقاومه2ِ:13ِ ِهعِالعاملِ يناِأنِنريدِوأنِنعملِي يِِ=َِوبِّر 

ِ....ِهعِالبرِالسيِبالمسياِالسيِيغطمِكلِشيءِكلججِالبحرِالقعية.البر نمعنِأجرايًانِوسرِهسا
ِ

ِيُة َوْحَشائَِّك َكَأْحَشائِّ ِّ 19" -:(19آية ) ْن َوَمامُِّّ.َوَكاَن َكالِرْملِّ َنْسُلَك، َوُذَ ِّ ُع َواَل ُيَباُد اْسُرُ  مِّ ُِّ  " . اَل َيْنَق
=ِأيِإسمِإسراليلِالِاَل ُيَباُد اْسُرُ  هساِالععدِتمِج ليًاِ يِأوالدِإجراهيمِبالجسدِوكليًاِ يِأوالدِإجراهيمِباإليمان.ِ

ِيبادِبحرلِأوِسبم.
 

ضِّ ا»21" -:(21آية ) ْن َوَْ وا مِّْن َبابَِّل، اْهُرُبوا مِّ ُِ ي ِّيَن. بَِّصْوتِّ الِتَرن مِّ َوْخبُِّروا. َناُدوا بِّهَذا. َشي ُِّعوُ  إَِّلى ُاْخُر ْلَكْلَدانِّ
ََْد َفَدى الِرب  َعْبَدُ  َيْعُقوَب. . َُوُلوا:  ضِّ ََْصى اأَلَْ  " َو

ِ ِلج.ِنبعءةِبالرجعشِمالِالسبي.ِوهناِ ِيحثِشعبهِالسيالِ يِالسبيِأنِيععدواِاويشليمنِ اهللِالِيجبرِأحدًا
وكانِمعومِاليهعدِ يِباجلِقدِ.ِشخصِ 43666ِِيناد ِعلمِكلِواحدِليخرجِبايادتهِيو عاًلِخرجِحعاليِ

ستمرايهمِ سيقمِعليهمِنفسِالزرباتِالخطيرةِالتيِإستصعبعاِالععدةنِوهناِ ِينسيهمِبالخطرِ يِاولدواِ يهاِ 
ِ ِأنِيتِر18ِ:4ستقمِعلمِالباجلييال.ِوهساِهعِنفسِالنداءِ يِييؤِ ِالعالمِويعت لعها الِ"=ِوِشعبِ ِخطايا

ونالحعِأنِهروبهمِيصاحبهِ ر ِوترنمِبالفداءِوعليهمِأنِينارواِهساِِ"ِ.عالمِوالِااشياءِالتيِ يِالعالمتحبعاِال
نفسِالنداءِلملِواحدِليتروِويهرلِمالِكلِِواآلنِبعدِأنِتممِالمسياِالفداءِيعجهِ  .َشي ُِّعو ُ  يِاايضِ=ِ

وا من بابلِجعِ=خطيةِلين ِالخطية ِ.ِيمكانِوخِر
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ِ
َن الِصْخرِّ َماًء، َوَشِق الِصْخَر َفَفاَضتِّ 21" -:(21آية ) َرى َلُهْم مِّ ِْ َِّ اِلتُِّّ َسِيَرُهْم فِّيَها. َو َُُشوا فُِّّ اْلقَِّفا  َوَلْم َيْع
َياُ .  " اْلرِّ

الصخرةنِيرو ِ ِالم منيالِخال ِيدِالرلِكاناِمعهمِ يِالرجعشنِوكماِيو ِ ِشعبهِالخايجِمالِمصرِمالِ
بالتعبة.ِيحلةِحياتهمِمالِيوحهِالقدوس.ِومالِيمتل ِمالِالرو ِالقدسِيمتل ِسالمًانِ هناوِسالمِلمالِيرجمِهللِ

يستجيبِيمتل ِمالِالرو ِ.ِوالرو ِيعطمِسالماِوسبِهساِالعالمِالمملعءِِ مِاآليةِالسابقةِدععةِبالتعبةِنِومال
 لقفاَ .ولم يعُشوا فى اِأالماِ=

ِ
َِّ 22" -:(22آية ) ََاَل الِرب  لِّأَلْشَرا  "«.اَل َساَلَم، 

أماِااشرايِ الِسالمِلهم.ِالمعحعشِإختياي ِإماِنععدِهللِجتعبةِصادقهِ نحياِ يِسالمِأوِنحياِ يِالارِولسةِ
 .الخطيةِونحرمِمالِالسالم
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َبعون   للجدولعودة  اإلصحاح التاسع واأل

ِ
 ِوجدناِمجادلةِالرلِممِإسراليلِحع ِوونيتهمِلسليِنجدِآخرِآيةِ يِهساِالج ءِالِسالم48ِِ–46ِ يِالج ءِي

 ِكالمِواحاِعالِملمعتِالمسياِأيِكنيستهِومجيئه51ِِ–42ِيقع ِيبمِلألشراي.ِو مِهساِالج ءِالجديدِيِ
امِهساِالج ءِأيزًاِالِسالمِيقع ِإلهيِلألشرايِوي ضِاليهعدِلهِومعاملتهمِالسيئةِلهِجلِوصلبهِلسليِنجدِخت

ِجتداءِمالِهناِالِكالمِعالِكعيرِوالِعبادةِااصنام.ت ِِو51ِ:21رِإي
اويشليمنِجلِهمِظلعاِخاحعيالِلمليِالفرسِوتحا43666ِِواآلياتِهناِ يِعومتهاِالِيمكالِأنِتايرِلععدةِ

نِيدتيِلليهعدِ قبِليخلصهمنِلسليِأتمِلملِالعالمنِالج ية.ِجلِهيِتايرِللمنيسةِوللمسياِالسيِكانِقليلِعليهِأ
 ِواآلنِيتحدثِعال48ِِ:10ِجلِأنِحتمِأكثرِاليهعدِي زعه.ِو مِاإلصحا ِالساجقِأشايِإليساليةِالمسياِي

ِهسهِاإليساليةِالفريدةِالتيِ يهاِيخلمِاالجالِ اتهِلميِيمجدناِ يه.
ِ

ْن َوْحَشاءِّ اِّْسَرعُِّّ لُِّّ َوِيُتَها اْلَجزَ 1" -(:2-1اآليات ) ُْنِّ َدَعانُِّّ. مِّ يٍد: الِرب  مَِّن اْلَب ْن َبعِّ ائُِّر، َواْصَغْوا َوي َها اأُلَمُم مِّ
ُوم ُِّّ َذَكَر اْسرُِّّ، 

َناَنتِّ ِّ َوْخَفانُِّّ.2 َعَلنُِّّ َسْهًرا َمْبرِّيًّا. فُِّّ كِّ َِ ل ِّ َيدِّ ِّ َخِبَأنُِّّ َو . فُِّّ ظِّ َعَل َفرُِّّ َكَسْيٍف َحادٍ  َِ  " َو
ِلمسياِ الصفاتِالمسكعيةِبعدِ ليِالِتنطبقِإالِعليه.المتملمِهعِا
جلِأطلقاِ=ِكانِاليهعدِيتطلععنِللج الرِ يِالبحرِالمتعسبِأنهاِبعيدةِعالِاليهعدِووريبةِعنهم.َِِوِيُتَها اْلَجزَائِّرُ 

ِالملمةِعلمِكلِماِهعِبعيدِعالِأيضِإسراليلِ.
يدٍ  ْن َبعِّ مالِبعيدِانهمِ يِكلِأنحاءِالعالمنِوهمِمالِبعيدِإ ِلمِيدخلعاِِ=ِ المسياِمرسلِلملِاامم.ِوهمِاأُلَمُم مِّ

  ِكانِيكلمِاليهعدِوهناِنجدهِيكلمِاامم.48 يِشركةِممِ ِكاليهعدِمالِقبل.ِ يِيصِ
ُْنِّ َدَعانُِّّ َن اْلَب يسعشِأيِمخلصِقبلِأنِيعلدِ" يِباايةِالمالوِِمَِ=ِهسهِإشايةِللتجسدنِوالمسياُِسم ِ ِالِرب  مِّ

َعَل َفرُِّّ َكَسْيٍف اء".ِللعسِي كلمةِ"ِ 1ِِ:22ِ+ِما2ِ:10ِِ+ِيؤ1ِِ:10ِِ=ِهعِصاحبِسلطانِياجمِييؤَِِ
يًّا 4ِ:12ِيعبِِ" ِحيةِو عالةِوأمزمِمالِكلِسيفِ يِحديال =ِالسهمِيستخدمِلزرلِااعداءَِِسْهًرا َمْبرِّ

ِمبريًانِأيِويرِصدأنِمصقع .ِ ا لمسياِشهدِلهِأعداءهِ"لمِيتملمِالبعيديالنِ هعِسهمِحدِإجليس.ِوهعِسهمًا
ل ِّ َيدِّ ِّ َخِبَأنُِّّمِأحدِأنِيجيبهِبكلمة.ِهكساِمثلِهساِاإلنساننِولمِيستطِإنسانِقب يدِ ِتايرِللمسياِ=ِِفُِّّ ظِّ

 ِحفوهِحتمِالساعةِالمعينةِِ تعنمِاآليةِأنِالهعتِالمسياِكانِمختفياِ مِناسعتهنِوقدِتايرِأيزاِإلمِأن
نقيالنِ مانِيختفيِمالِوسطهمِعدةِمراتِحيالِكانعاِيريدونِقتلهِقبلِأنِتدتمِساعةِالصليب.ِمالِااعداءِالحا

ِ.ِدِحقيقتهِعالِالاياطيالِ لمِيعر عهتمِجاءِملءِال مان.ِوهعَِخبِ واآليةِتعنمِأيزًاِأنِ ِكتمِسرِإيسا ِإجنهِح
مصعلِحدِإجليسِعلمِالصليب.ِوهعِِدِ يِالنبعات.ِومِظهرِبغتةِكسهمبِ خَِوهعِأيِالمسياِكانِسرهِمكتعمًاِمُِ

ِينشِ ِحبًا ِللم منيالِيجرحهم ِمعجه 2ِِسهم ِالِيتحدوعنِسع ِعنهِوال5ِ: ِماتاقيالِإليهِكلِحيالن ِويجعلهم  
ِيستمععنِسع ِله.
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ِ
 َوِما َوَنا َفُقْلُت: 4«. َوْنَت َعْبدِّي إِّْسَرائِّيُل اِلذِّي بِّ ِّ َوَتَرِجدُ »َوََاَل لُِّّ: 3" -(:4-3اآليات )

ُّعَ »  ْنَد إِّلهِّ ، َوَعَرلُِّّ عِّ ْنَد الِرب ِّ تُِّّ. لكِِّن َحق ُِّّ عِّ َُْدََ ًَِّغا َوْفَنْيُت  اًل َوَفا ْبُت. َباطِّ  "«.َبًثا َتعِّ
   ِ.2ِِ:1=ِ"اإلجالِأخلمِنفسهِآخساِصعيةِعبدِصالراِ مِشبهِالناس"ِي م ونت عبدى

 بهِصالاِاآللِممِالبار.ِِدِاآللنمجدِوَمجِ بصليبهِت ِ المسيا5ِن11ِِ:4=ِقاينِممِييعِِاِلذِّي بِّ ِّ َوَتَرِجدُ 
ْبتُ  واليهعدِشامتيالِيا زيالِوالتالميسِهايبيالِماتتيال.ِ=ِهساِلسانِحا ِالمسياِوهعِعلمِالصليبِمعلقَِِعَبًثا َتعِّ

هساِموهرِالصليبِالخايجيِ ِ.1ِِ:11ِوتايرِاآليةِلر ضِاليهعدِلهِ"إلمِخاصتهِجاءِوخاصتهِلمِتقبله"ِييع
ِ .0ن5اعليتهِالحقيقيتيالِ يوهرانِ يِآياتِيوأماِعملهِو 

ِ
اعِّ َيْعُقوَب إَِّلْي ِّ، َفَيْنَضم  إَِّلْي ِّ إِّْسَرائِّيلُ 5" -(:6-5اآليات ) َِ َْ ُْنِّ َعْبًدا َلُ ، إلِّ َن اْلَب ابِّلُِّّ مِّ َِ ََاَل الِرب    َواآلَن 

َُِوتُِّّ.  يُر  ُّ َيصِّ ، َوإِّلهِّ د ِّ : »َفَقالَ 6َفَأَتَرِجُد فُِّّ َعْيَنُِّّ الِرب ِّ ََاَمةِّ َوْسَباطِّ َيْعُقوَب، َوََ ََلِّيٌل َوْن َتُكوَن لُِّّ َعْبًدا إلِّ
ضِّ  ََْصى اأَلَْ ُّ إَِّلى َو َعْلُتَك ُنوًَا لِّأُلَممِّ لَِّتُكوَن َخاَلصِّ َِ ُّ إِّْسَرائِّيَل. َفَقْد   "«.َمْحُفوظِّ

ِ مِالسبمِأنِيععدوا ِمالِبق كاناِكلِأما ِاليهعد ِإخعتهم ِإليهم ِوينزم ِااسباطِيمالِالمملمةِإلمِجالدهم ية
ِ يرجمِالمسبييالِمالِيهع اِ ِعبيده ِأحد ِوأنهِسيرسلِلهم ِن ِلهم ِمالِ ِبدنهِسيحققِهسا ِوعد ِوهنا .ِ الامالية 

اعِّ َيْعُقوَب إَِّلْي ِّ ِومعهمِأسباطِإسراليلِ= َِ َْ ولمالِإمتدتِالنورةِالنبعيةِللمسياِالمخلصِِ. َفَيْنَضم  إَِّلْي ِّ إِّْسَرائِّيلُ  إلِّ
ُْنِّ ِيجممِاليهعدِوااممِمعاِ مِجسدهِالس ِسيدخسهِمالِبطالِالعسياءِ=الس ِس َن اْلَب ابِّلُِّّ مِّ =ِتجسدِالمسياَِِ

ِ ِعبد ِصعية ِآخسًا ِمريم ِالعسياء ِالقدسِومال ِالرو  ِمال ِ يَِفَيْنَضم  إِّْسَرائِّيُل . ِاليهعد ِبععدة ِنبعة ِتمعن ِقد =
ِتايرِلدخع ِااممالمستقبلنِ ِعليهِأنِي 0ِ:10ِ=ِإسراليلِ ِيولِِولمنها تمِليخلصِد المسياِكانِقلياًل

ِِاليهعدنِجلِهعِأتمِلخالصِكلِاامم.
إسراليلِالمملمةِالاماليةِسريعاِماِإنحر اِلعبادةِااووانِنِوانهاِتاتتاِسريعاِ مِالعالمِعلمِيدِمليِأشعيِ

َعْلُتكَ ِق.مِصايتِترم ِلألممِ.ِومِيسكرِدخع ِااممِصراحةِ=122ِسنة َِ ُّ إَِّلى  َفَقْد  ُنوًَا لِّأُلَممِّ لَِّتُكوَن َخاَلصِّ
ضِّ  ََْصى اأَلَْ وعملِالخالصِالعويمِليسِعملِإنسانِمحدودِجلِعملِاإللهِالغيرِمحدودِنِ هعِإنتصايِ «.َو

 .ِوإلهى يصير َوتىِالحياةِعلمِالمعتِ  ِهعِالحياةِ=
ِ

وسُ 7" -:(7آية ) َُد  ََاَل الِرب  َفادِّي إِّْسَرائِّيَل،  يَن: هَكَذا  ُِّ ، لَِّرْكُرو ِّ اأُلِمةِّ، لَِّعْبدِّ اْلُرَتَسل ِّ َيْنُظُر »ُ ، لِّْلُرَهانِّ الِنْفسِّ
ََدِّ اخْ  ي  يٌن، َوَُد وسِّ إِّْسَرائِّيَل اِلذِّ لِّ الِرب ِّ اِلذِّي ُهَو َومِّ ِْ َؤَساُء َفَيْسُجُدوَن. أَل كَ ُمُلوٌك َفَيُقوُموَن. َُ  "«.َتاََ

ََاَل الِرب  َفادِّي إِّ  وُسُ ، لِّْلُرَهانِّ الِنْفسِّ هَكَذا  َُد   ِ.ِ اآلل116ِِ:1ِ=ِهسهِمثلِ"قا ِالرلِلربم"ِيم  ْسَرائِّيَل، 
ِوالحعِأن ِملعوِ. ِليِسيسجد ِأنه ِالمهانِن ِهمِعالِاإلجالِنَِِدوس ِيقع ِلإلجالِالمتجسد ااولمِ مِاآلية

اءِوالخالصِ" الس ِقدسهِاآللِإختايِاإلجالِوقدسهِليقعمِبعملِالفدِهمِعالِاآللِالس َِدوس إسرائيلِوالثانية
ِييع ِالعالم" ِإلم 16ِِوأيسله :30=ِ كَ ِ  ََدِّ اْخَتاََ ي  ِالثالعويةِ=  اِلذِّ ِالماعية ِداخل ِالتمليفِباتفاقِمال ِوهسا
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ينَ =ِيسممِالتلمعدِالمسياِ"المنبع ِالمصلعلِأوِالمسياِااجرص"َِِمْكُرو ِّ اأُلِمةِّ ِ ِ.48ِِ:10يإر ُِّ َِعْبدِّ اْلُرَتَسل ِّ
ِيقفِجيالِيديِ=ِكانِ ِوهع ِسيحدثِِْلُرَهانِّ الِنْفسِّ كاِّ ِجيالطسِوهيرودسالمسياِكعبد ِعما ِنبعة ِكان =ِهسا

=ِجاءِللملمةِ يكتعيياِيليسِإ ريقيِوونمِيسدلهاَِِيْنُظُر ُمُلوٌك َفَيُقوُمونَ للمسياِ سيكعنِمتزعًاِ قيرًاِمر عحًا.ِ
نِوقالاِأناِم منةِبالمجيءِالثانينِويبماِأنِ ِأطا ِإالمِتنسبيالِنجا ِإمبراطعييتيِ قالاِلهساِوأعطتهِإنجيالًِ

ِحا ِكثيريالِمالِالملعوِ ِوهسا ِيجيء. ِالمسياِعندما ِقدميِالسيد ِأنِأحمِتاجيِعند عمريِليعطينيِ رصة
ينٌ الم منيال.ِ لِّ الِرب ِّ اِلذِّي ُهَو َومِّ ِْ تمليالِ اهللِيتمجدِ يِكنيستهِالتيِإشتراهاِوطهرهاِوالِيخيبِيجاءِأحدِالمِأَل

ِلمنهِِعليه ِويهان ِالس ِسيتدلم ِالخالصِ مِشخصِالمسيا ِأميالِوسيتمم ِوهع ِبالخالصِللبار ِ  ِوعد ن
=ِوحينماِيفهمِالبارِويديكعاِماِإحتملهِ ِالقدوسِمالَِِؤساء فيسجدون ِ.سيتمجدِليمجدِ يهِالطبيعةِالبارية

ِِألمِومهانةِسيسجدواِلهِشاكريالِمسبحيالِِ.
ِ

: هَكذَ 8" -:(8آية ) ََاَل الِرب  َعُلَك َعْهًدا »ا  ِْ فُِّّ َوَْتِّ اْلُقُبولِّ اْسَتَجْبُتَك، َوفُِّّ َيْومِّ اْلَخاَلصِّ َوَعْنُتَك. َفَأْحَفُظَك َوَو
، ، لَِّتْرلِّيكِّ َوْماَلكِّ اْلَبَراَِّي ِّ ضِّ ََاَمةِّ اأَلَْ ، إلِّ  "لِّلِشْعبِّ

:22ِِيلعِِهماللمةِلتقعينِاآللِقدِأيسلِلهِاهناِالرلِيكلمِالمسياِقالاًلِأنهِأعانهِ يِيعمِالخالصنِ انِك
43ِ ِمعه. ِجنفسه ِاآلل ِصنم ِ مم ِوكاناِ =فُِّّ َوَْتِّ اْلُقُبولِّ   ِإستجال   ِ ِبالصليب ِتم ِوالقبع  الصلا

تدسيسِالمنيسةِ يِالعهدِالجديد.ِووقاِالقبع ِبالنسبةِلناِهعِكلِوقاِنقدمِ يهِتعبةِطالماِنحالِاإلستجابةِج
َعُلَك َعْهًدا .ِلد ِاآللِ يستجيبِاآللِلناِو مِاإلجالِخالصِ نحالِصرناِمقبعليالِباإلجالأحياء.ِوهسهِومايِال ِْ َوَو

=ِاآللِقدمِإجنهِعهدًاِجديدًاِليسِمنقعشًاِعلمِحجايةِجلِمسجاًلِبالدمِ يِجسدِاالجالنِوبهساِالعهدِتنا ِالمنيسةِ
ضِّ رِعنه.ِعبِ مملمةِسماويةِوميراثِالِيُِ ََاَمةِّ اأَلَْ مِتعميرِاايضِالخربةنِ مماِخرلِالباجليعنِأويشلي=ِأيِلِإلِّ

َِخرِ  ِليعمروهان ِالسبي ِمال ِمثمرًا.ِوعادوا ِالخرالِوليكعن ِمال ِليقيمه ِأتم ِوالمسيا ِأيِجسدنا ِإجليسِأيحنا ل
ادِ=ِبعدِالسبمِعادِالاعبِإلمتالوِأيحهِالخربةِالتيِصايتِكالبراييِوبعدِالصليبِعِلَِّتْرلِّيكِّ َوْماَلكِّ اْلَبَراَِّي ِّ و 

ِولنرثِنحالِنصيبناِ مِالسماءِ.ِالمسياِليمتليِشعبهِبعدِأنِكانعاِللايطانِالس ِخربهمِكالبرايي.
ِ

َضابِّ 9" -(:11-9اآليات ) ُ ُرقِّ َيْرَعْوَن َوفُِّّ ُكل ِّ اْلهِّ يَن فُِّّ الِظاَلمِّ: اْظَهُروا. َعَلى ال وا. لِِّلذِّ ُِ ََائِّاًل لِّأَلْسَرى: اْخُر
ْم َوإَِّلى َيَنابِّيعِّ الْ اَل َيُجو 11َمْرَعاُهْم.  يهِّ ي َيْرَحُرُهْم َيْهدِّ َُُشوَن، َواَل َيْضرُِّبُهْم َحرٌّ َواَل َشْرٌس، أَلِن اِلذِّ َيا ِّ ُعوَن َواَل َيْع رِّ
 " ُيوَُِّدُهْم.

المسياِن  ِإلمِالجحيمِمالِقبلِالصليبِليخلصِمالِكانعاِ يهِعلمِيجاءِمالِقديسمِالعهدِالقديمِنِو تاِلهمِ
يَن فُِّّ الِظاَلمِّ: اْظَهُرواِسِ=بالِالفردِو وا. لِِّلذِّ ُِ ِأحياءِبالجسدِولمالِ ََائِّاًل لِّأَلْسَرى: اْخُر .ِوبالنسبةِلمالِكانعا

الحريةِومرةِمالِومايِالخالصِ الِيععدِ ِ.8ِِ:30ِمستعبديالِوأسر ِظالمِالخطيةِنِ ه الءِحريهمِاإلجالِييع
تِالسيالِحريهمِالمسيا.ِومالِالثمايِأيزًاِالتمتمِبمرعمِللعدوِسلطانِعلمِأسر ِالخطيةِأسر ِالوالمِوالاهعا

ُ ُرقِّ َيْرَعْون ِب.يإلهيِخص ِ مِالطريقِ=ِ اهللِقاديِأنِيرعمِشعبهِحتمِخايجِالمراعمَِِعَلى ال ولعِحلعا
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َضابِّ َمْرَعاهُ ِيعيدهمِنِكماِ تشِعالِالخرو ِالزا ِليعيدهِ.ِومالِيععدِيرعاهِالراعمِالصالاِ=  مْ َوفُِّّ ُكل ِّ اْلهِّ
ِيع يناِويوللِعليناِ=إشايةِ = ال ِانِالحياةِممِالمسياِي عتناِمالِاايحياتِإلمِالسماوياتِنِو مِحيقتنا

ِيكعِنِوالمعانيِهناِتطبقِج ليًاِعلمِاايضِإ ِنحياِ يِسالمِممِ ِو ر نِولمالِالتطبيقِالماملِ.يضربهم حر
  يِالسماء.

 
َبالُِّّ طَ 11" -:(11آية ) ِِّ َعُل ُكِل  ِْ ُّ َتْرَتفُِّع.َوَو يًقا، َوَمَناهِّجِّ  " رِّ

 مِاآليةِالسابقةِيأيناِأنِ ِيرعمِشعبهِعلمِالهزالِنِلمنهِيقعدناِدالماِمالِنمعِإلمِنمعِنِوهاِهعِيقعدناِ مِ
؟ِتجيبِاآليةِوتقع ِأنِهساِيكعنِالجبا ِِكيفِنعلعِ مِطريقناِعلمِطريقِجبا ِنِ نعلعِ مِالسماوياتِ.ِولمال

السماويةِالتيِيريدهاِ ِلنا.ِولمالِ ِيمهدِلناِالطريقِمهماِجداِشاقًاِباتحادناِممِِاِالرلِوالحياةعصايجِباإللت ام
ِ.ِمناهجى ترتفعِ=ِوهساِمعنمِالمسياِالطريقِ تتحع ِالعصيةِإلمِلسة

ُّ َتْرَتفِّعُ  دِللرلنِ=ِستمعنِالعصيةِالتيِهيِمناهجِأوِمساليِالرلِسهلةِنحالِلالِنن  ِللعالمِجلِنصعَمَناهِّجِّ
ِعلمِجبا ِالرلِلنحياِ يِالسماويات.

ِ
ينِّيمَ 12" -(:13-12اآليات ) ضِّ سِّ ْن َوَْ ، َوهُؤاَلءِّ مِّ َن اْلَرْغرِّبِّ َن الِشَرالِّ َومِّ يٍد َيْأُتوَن، َوهُؤاَلءِّ مِّ ْن َبعِّ «. هُؤاَلءِّ مِّ

ُض. لُِّتشِّ 13 ُّ َوِيُتَها اأَلَْ جِّ ي ِّ َتَرِنرُِّّ َوِيُتَها الِسَراَواُت، َواْبَتهِّ ََْد َعِزى َشْعَبُ ، َوَعَلى َبائِّسِّ َباُل بِّالِتَرن مِّ، أَلِن الِرِب  دِّ اْلجِّ
 " َيَتَرِحُم.

ينِّيمَ  المعاعيدِللجميم ضِّ سِّ ْن َوَْ وقدِتايرِِحيثِآلهةِااووانِالمصريةِ مِجنعلِمصرِ=ِقدِتايرِاسعانِمِّ
 يتبقمِالجنعلِأماِالارقِ محجعاِللمسياِِالغرب الشرال ومنِ اآلتيالِهناِ مِاآليةِأتعاِمالِللجنعلِعمعمًان

نِوالترنمِهعِسمةِالم منيالِبسببِوأمامِهساِالخالصِ لتفر ِاايضِكلهاِ هعِأتمِمالِالارقِليزمِالجميمِ.
ِتع ياتِالرو ِالقدس.

 
ْهَيْوُن: 14" -:(14آية ) َينُِّّ»َوََاَلْت صِّ ، َوَسي ِّدِّي َنسِّ  "«.ََْد َتَرَكنُِّّ الِرب 

وقدِيكعنِهساِقع ِااممِهسهِأقعا ِصهيعنِقالتهاِ يِمدةِسبيهانِوقدِتمعنِقالتهاِحيالِقبلِ ِاامم.ِقدِتمعنِ
ِالقع ِهعِلسانِ مِشقالهمِوهمِيراحعنِتحاِوقلِالخطيةِو  ِالايطانِللبارِقبلِالمسياِ.ِ كلِحا ِوهسا

ِنفسِأوِالمنيسةِ مِتجايبهاِومااكلها.
ِ

. َهْل َتنْ »15" -(:16-15اآليات ) ُْنَِّها  َحِتى هُؤاَلءِّ َيْنَسْيَن، َوَوَنا اَل َوْنَساكِّ يَعَها َفاَل َتْرَحَم اْبَن َب ضِّ َسى اْلَرْرَوُة ََ
كِّ َوَمامُِّّ َدائًِّرا.16 . َوْسَواَُ  " ُهَوَذا َعَلى َكِفُِّ َنَقْشُتكِّ

كفهِ هعِالِينسمنِ هساِالنقشِ=ِهساِيدِ ِعلمِمالِيتصعيِأنِ ِنسيهِوأهمله.ِوحيالِينقشِ ِعلمَِنَقْشُتك
سمِمحبعبتهِعالمةِحبهِااجديِلها.ِوالمسياِنقشِإهعِكالعشمِالِي و .ِوكاناِهناوِعادةِأنِينقشِالعاحدِ
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ِاآلياتِ علمِكفيهِأوايِالمساميرِعالمةِحبهِلمنيسته.ِقدِياعرِاإلنسانِ يِتجربتهِأنهِوحدهِولمالِأمامِهسه
كِّ يتع  .ِ تهاِأمامِ ِكلِحيال.ِ  ِسيعيدِلهاِأسعايها.ِجلِيكعنِلهاِسعيِمالِناي"ِأيِمعحعشِحماي=َِِوْسَواَُ

ِ.2ِِ:5ِياو ِ هعِ  ِكانانِوهعِحيالِيقع ِأنهِيسكرِأسعايها ِكما ِجنيها ِإليها ِوبنالهانِوسيعيد وسيعيدِحمايتها
ِيسكرهاِ يِحالةِمجدهاِوياتاقِأنِيعيدِإليهاِمجدهاِااو .

ِ ِانِهناوِتطبيقِلطيفِمالِطقسِالمنيسة ِوهسا ِ مِالمنالسِن ِتععدتِالمنالسِأنِتزمِجيضِنعام ِ قد ن
 18ِِ-32ِِ:13ِالنعامةِحمقاءِتزمِجيزهاِوتتركهِوتنساهِ تدوسهِالعحعرِنِولمالِ ِيحفعِجنسِالنعامِيأ 

ِ.ِوتزمِالمنيسةِجيضِالنعامِلنسكرِدالماِأنهِحتمِإنِنسيتناِأمهاتناِ اهللِالِينساناِ.
ِ

وَن. ََدْ 17" -:(17آية ) ُِ ْنكِّ َيْخُر ُموكِّ َوُمْخرُِّبوكِّ مِّ . َهادِّ  " َوْسَرَع َبُنوكِّ
 ِالِيسماِبخرالِالمنيسةِولمالِلألسفِ الهادمعنِوالمخربعنِيخرجعنِمالِالمنيسةِواوراحهمِالاخصيةِوهساِ

ِماِأد ِلعجعدِطعالفِمتعايحة.
 

َفعُِّّ َعْيَنْيكِّ َحَواَلْيكِّ َواْنُظرِّي. ُكل  18" -:(18آية ) يَن اَِّْ ، إِِّنكِّ َتْلَبسِّ . َحٌُّّ َوَنا، َيُقوُل الِرب  َتَرُعوا، َوَتْوا إَِّلْيكِّ ِْ ََدِّ ا ُهْم 
ْم َكَعُروٍس. ُِقِّيَن بِّهِّ ، َوَتَتَن  " ُكِلُهْم َكُحلٍُِّّ 

ِالسيالِيجتمععاِهمِالم منعننِوهمِأجملِاينةِللمنيسةِكماِأنِأجملِاينةِللعالديالِهمِأجناؤهمِالصالحيال.
ِ

، َوَيَتَباَعُد ُمْبَتلِّ 19" -:(19آية ) ِكانِّ يَن اآلَن َضي َِّقًة َعَلى الس  ، إِِّنكِّ َتُكونِّ َض َخَرابِّكِّ ِيكِّ َوَوَْ َِّ َرَبكِّ َوَبَرا .إِِّن خِّ  " ُعوكِّ
ِهسهِنبعةِباتساشِشعبِ ِوكنيستهِجدخع ِااممِجميعًاِلإليمان.

ِ
عُِّّ لُِّّ أَلْسُكَن.َيُقوُل َوْيًضا فُِّّ ُوُذَنْيكِّ َبُنو ثُ 21 -:(21آية ) : َضي ٌِّق َعَلُِّ اْلَرَكاُن. َوس ِّ  ْكلِّكِّ

=ِجنعِِالثملِهمِأجناءِالتيِكاناِقدِ قدتِأجنالهاِيإشايةِلر ضِاليهعدِلإليماننِ مدنِالمنيسةِاامَِِبُنو ُثْكلِّكِّ 
عُِّّعدمتهم ِ دصباِلهاِأجناءِآخريالِيإشايةِلقبع ِااممِلإليمان .ِ ِليالِلإليمانِمالِاامم.=ِإشايةِلمثرةِالداخَِوس ِّ

ِ
بِ 21" -:(21آية ) ُُْروَدٌة  َوهُؤاَلءِّ َمْن ََ ٌَِّر َمْنفِِّيٌة َوَم : َمْن َوَلَد لُِّّ هُؤاَلءِّ َوَوَنا َثْكَلى، َوَعا ْلبِّكِّ اُهْم  َفَتُقولِّيَن فُِّّ ََ

 "«.هَأَنَذا ُكْنُت َمْتُروَكًة َوْحدِّي. هُؤاَلءِّ َوْيَن َكاُنوا 
ِمرأةِمطرودةِمهجعيةِومِأصباِلهاِأجناء.المنيسةِهناِمابهةِبا

ِ
: 22" -:(22آية ) ََاَل الِسي ُِّد الِرب  كِّ »هَكَذا  َِّيُم ََاَيتُِّّ، َفَيْأُتوَن بَِّأْواَلدِّ ُعوبِّ ُو َفُع إَِّلى اأُلَممِّ َيدِّي َوإَِّلى الش  َها إِّن ُِّّ َوَْ

، َوَبَناُتكِّ َعَلى اأَلْكَتافِّ ُيْحَرْلَن. ِ " فُِّّ اأَلْحَضانِّ
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نِ يدِ ِهعِِالصليب ِوي مِاليدِتمِعلم12ِِ:32ِِلقالدِير مِيدهِليجممِااممِإلمِأحزانِالمنيسةِييعِكا
َفعِالمسياِوقعله بسبِالمسياِِلألممِعالمةِالنصرِوالخالصِ.ِ.ِ مانِالصليبِيايةتايرِلر عهِعلمِالصليبِو

   ياعيهِليجممِكلِاامم.
ِ.ِقعةِ ِ=ِيم ِلتجسدِالمسياِ ياشِ ِأيِِ َيدِّ 
 

، َوَيْلَحُسوَن 23" -:(23آية ) ضِّ َيْسُجُدوَن َلكِّ و ِّ إَِّلى اأَلَْ ُِ . بِّاْلُو َعاتِّكِّ نِّيكِّ َوَسي َِّداُتُهْم ُمْرضِّ َوَيُكوُن اْلُرُلوُك َحاضِّ
ُرو ُ  يَن َون ُِّّ َوَنا الِرب  اِلذِّي اَل َيْخَزى ُمْنَتظِّ ، َفَتْعَلرِّ َلْيكِّ ِْ ِ"«.ُغَباََ َِّ

ِجلِإنِاإلسكنديِااكبرِ رضِحمايتهِعلمِاونِالمنالسِبالرعالملعوِيتعهد يةِومثا ِلهساِكعيرِوتستيرِقديمًا
ِأويشليمِوقسطنطيالِوويئعدوسيعسِحديثًا.

ِ
َن اْلَجِباَِّ َغنِّيَرٌة  َوَهْل ُيْفلُِّت َسْبُُّ اْلَرْنُصوَِّ  24" -(:26-24اآليات ) ََاَل الِرب  25َهْل ُتْسَلُب مِّ ِنُ  هَكَذا  : َفإِّ

« ، َركِّ َوُوَخل ُِّص َوْواَلَدكِّ ُم ُمَخاصِّ َِّ ُيْسَلُب، َوَغنِّيَرُة اْلَعاتُِّّ ُتْفلُِّت. َوَوَنا ُوَخاصِّ يكِّ َلْحَم 26َحِتى َسْبُُّ اْلَجِبا ُم َظالِّرِّ َوُوْطعِّ
ْن ُساَلٍف، َفَيْعَلُم ُكل  َبَشٍر َون ُِّّ َوَنا ال ْم َكَرا مِّ ْم، َوَيْسَكُروَن بَِّدمِّهِّ هِّ يُز َيْعُقوبَ َوْنُفسِّ يكِّ َعزِّ ، َوَفادِّ  "«.ِرب  ُمَخل ُِّصكِّ

هيِتدعيمِلملِمالِأصابهِاليدسِوالتاكيِ يِمحبةِ ِوقديتهِعلمِالخالص.ِوهناِنر ِ ِالغالبِالمنصعيِ
نِهساِالس ِي ضِبعنادِكلِمحاوالتِِ يِمعركةِالصليبِيقتنمِأوالدهِجدمهنِولالِيهليِأحدِمنهمِإالِإجالِالهالو

:10ِِ ِممِييؤ20ِوقاينِآيةِيِمِهسهِاآلياتِ.هساِماِنراهِ ِوِ 11ِِ:12هِليثباِ مِالمسياِويخلصِييع ِمع
ْم  ِ اهللِقاديِأنِيهيجِأعداءِكنيستهِبعزهمِحدِبعضِ ينقسِكنيستهِمالِجيالِأيديهم.0ِ =ِعملهمَِيْسَكُروَن بَِّدمِّهِّ

 . يِحالةِسكرِكمالِوِموعيهِواديكعنِكمالِيفقحتمِنِيرتدِعلمِيؤوسهمِ يسوقعنِمالِعنفهمِمرايةِ
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 عودة للجدول اإلصحاح الخرسون 

ِ
مسبيمِإجليسِقبلِالمسيا ِج وجِخانتهِاوجتهِومالِحقهِأنِيطلقهاِوممِهساِِوأ ِهناِيابهِنفسهِلمسبيمِباجلِي

ِبدل ِنفسه ِوشبه ِيفعل ِِنِلم ِيبيم ِأن ِيمكنه ِكان ِم قتًاِإواالِبحسبِالاريعة ِ  ِباعهم ِديعنهن ِلسداد جنه
ِمالِأمامهِكماِطردواِ ِعالِأويشليمنِطردهمِم قتًا للباجلييالِلتدديبهمِو ايقهمِإلمِحيالِلسليِهمِجالِهيكلِبعيدًا

ِأيام .1ِمريمِأخاِمعسمِمالِالمحلةِي
ِ

: 1" -(:3-1اآليات ) ََاَل الِرب  ُكُم اِلتُِّّ »هَكَذا  َتاُب َطاَلقِّ ُوم ِّ ْن ُغَرَمائُِّّ اِلذِّي بِّْعُتُ  َوْيَن كِّ َطِلْقُتَها، َوْو َمْن ُهَو مِّ
لِّ ُذُنوبُِّكْم ُطل َِّقْت ُوم ُكْم.  ِْ ْن َو ََْد ُبْعُتْم، َومِّ ُكْم  لِّ آَثامِّ ِْ ْن َو ْئُت َوَلْيَس إِّْنَساٌن، َناَدْيُت َوَلْيَس 2إِِّياُكْم  ُهَوَذا مِّ ِِّ لَِّراَذا 

َََصَرْت َيدِّي َعنِّ  يٌب  َهْل  َعُل اأَلْنَهاََ  ُمجِّ ِْ ُف اْلَبْحَر. َو َرتُِّّ ُوَنش ِّ ِْ ْنَقاذِّ  ُهَوَذا بَِّز َُْدٌََة لِّإلِّ اْلفَِّداءِّ  َوَهْل َلْيَس فُِِّّ 
 . َُشِّ ، َوَيُروُت بِّاْلَع ْن َعَدمِّ اْلَراءِّ َُاَءَها3ََْفًرا. ُيْنتُِّن َسَرُكَها مِّ َعُل اْلرِّْسَح غِّ ِْ  "«.ُوْلبُِّس الِسَراَواتِّ َظاَلًما، َوَو

يإسراليلِكرم ِوالباريةِكلهاِكحقيقةِ .ِِبالرومِمالِ نعبهمِ اهللِلمِيطلقهاِطالقًاِنهاليًاِبدنِيرسلِلهاِكتالِطالق
ََْد ُبْعُتمْ ِولمِيسلمهمِالرلِاحدِمالِورمالهِأوِباعهمِله. ُكْم  لِّ آَثامِّ ِْ ْن َو =ِأنتمِالسيالِبعتمِأنفسكمِباقبالممِعلمِِمِّ

َوْيَن ِوقعلهِ،ُطل َِّقْت ُوم ُكمْ ِونالحعِقعله.ِ  ِإنِكانِأبعدهاِم قتًاِ ألجلِ نعبهاِالمثيرةملساتِالخطاياِوشهعاتها.ِ
ُكُم  التمِبقياِخايجِِ=ِإ ًاِطالماِالِيعجدِكتالِطالقِ هعِإبعادِم قاِكحادوةِمريمِأخاِمعسمكَِّتاُب َطاَلقِّ ُوم ِّ

ِ.المحلةِبسببِجرصهاِلمدةِأسبعشِومِشفاهاِ ِوأعادها
ِ ِيار ِالطريقةِالتيِسيدتيِجها.46ِِ:2لمالِالسيِوعدِأنِإومهاِقدُِعف مِعنهِيِو

يبٌ  وسيناد  .اِالمسياِالس ِيدتمِلخالصهمِ=ِأيِلالِيقبلِعَِوَلْيَس إِّْنَسانٌ  هل ليس ِِ  ِيتساء  =َِوَلْيَس ُمجِّ
َة فىِ  علتِمالِعدمِالماء.ِأنِسمكهاِماتِأناِالسيِسبقاِونافاِالبحرِونهرِاايدنِلديجةِإلنقاذل َد َِظاَلًما ِو

ِنفسِالا ِممِالباجلييالِجلِوكلِأعداءكمِنِوأمنمِالخيرِعنهمِ يمعتعنِ=ِوأناِقاديِأنِأ علِ=ِعلمِالمصرييال.
ِِ.ِوالمالمِأيزاِمعجهِللايطانِالس ِسيلقيهِ ِ مِالولمةِ.ِيروت السرك من العُش

ِنِيِخالصكمِ الِيعجدِسعا ِمالِهعِقاديِعلمِخالصكم ِالمقصعدِمنهاِلما اِلمِتقبلعنيِوعنديِوحد2وآيةِي
وقدِإختبرتمعنمِمالِقبلِ يِخروجكمِمالِمصر.ِوكماِهعِقاديِأنِيخلصِأوالدهِ هعِقاديِأنِيجعلِأعداءهِ يِ

ِ .3ويجعلِالسمعاتِترتديِمسحًاِ الِتعطيهمِحعءًاِ يصيرواِ يِح نِوظالمِوهساِمعنمِآيةِيِنِظالم
ِ

ولمنهاِجرو ِالنبعةِكاناِمنطبقةِعلمِنِياءِقدِقالهاِإ ِي زهِاليهعدِوي زعاِنبعاتهِ ِقدِيكعنِإشع2-4ِآياتِي
ِالمسياِالسيِي زعهِوأهانعهِوصلبعه.

ِ
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يَث اْلُرْعيَُِّّ بَِّكلَِّرٍة. ُيوَُِّظ ُكِل َصَباحٍ 4" -(:5-4اآليات ) َُانُِّّ الِسي ُِّد الِرب  لَِّساَن اْلُرَتَعل ِّرِّيَن أَلْعرَِّف َوْن ُوغِّ لُِّّ  َوْع
يَن.  َتِد.5ُوُذًنا، أَلْسَرَع َكاْلُرَتَعل ِّرِّ ْد. إَِّلى اْلَوََاءِّ َلْم َوَْ  " الِسي ُِّد الِرب  َفَتَح لُِّّ ُوُذًنا َوَوَنا َلْم ُوَعانِّ

يَن  =ِالِنتعجبِأنِقيلِهساِعالِالمسيانِ قدِقيلِعنهِأنهِكانِينمعِ يِالقامةِوالحكمةِوالنعمةنِلَِّساَن اْلُرَتَعل ِّرِّ
 اآللِأعطمِإجنهِِ ِ.1ِِ:2كلمناِ مِإجنه"ِيعبِ+ِ" ِ 8ِِ:28قا ِعالِنفسهِأتملمِجهساِكماِعلمنيِأجمِييعِِو

 جالِ يِتعاحعهِكانِيحبِدالمًاِأنِياهدِلآللِ هعِأتمِليستعلالِلناِاآلل.جنه ِكلِهساِواإلإيأيِلجسدِ
يَث اْلُرْعيَُِّّ  يالِوالثقيلمِااحما ِوأناِأييحكم".ِوهعِالسيِكانِيع  ِياِجميمِالمتعبِ=ِ هعِالسيِقا ِ"تعالعاِإلمِ ُوغِّ

أيِدالمًا.ِ اانبياءِكانعاِيسمععنِمالِ ِبعضِااوقاتِولمالُِكِل َصَباٍح الناسِبالمالمِالسيِيسمعهِمالِاآللِ
كلِلِ يِكانِيليسِكهنةُِمَجرِ باإلحا ةِإلمِأنهِ"يعر ِإيادتهِ همِواحد.ِجالِكانِعلمِاتصا ِدالمِبدجيهنِاإل

كلِلحوةِِ=ِتترجمِيزيفنِأيِأعطانيِأ نًاِداخليةِمستعدةُِيوَِّظُ  ِ.كانِيكلمناِكمختبرِااالمِمثلناِ"ِ هعشيء
يعلالِإيادةِاآللِويستعلالِاآللِإ ِِكلِهساِلنفهمِأنِالمسياَفَتَح لُِّّ ُوُذًنا ِلسماشِصعتِاآللِلتعر ِمايئتهِ=

ِعلمِإياد ِوأ نهِمفتعحةِبصفةِمستمرة ِمالِاآللِهعِواآللِواحد ِوكلماتِالتع يةِللاعبِالتيِسمعها ِاآلل. ة
ِأسمعهاِلنا.

تعنمِأنِاإلجالِأخلمِ اتهِآخساِصعيةِعبدِبايادتهِالحرةِنِ العبدِبحسبِالاريعةِإ اِجاءِفتح لى وذنا ِولمالِ
نهِسنيالِمالِالعبعديةِنِوتختايِأنِيولِعبداِبايادتهِلسيدهِانهِيحبِسيدهِنِيثقبِسيدهِأ 1ِوقاِتحريهِبعدِ

 ِ.ِوالمسياِأخسِجسداِليصلبِبهِويمعت46ِِ:0ِ+ِم 0ِِ-21ِِ:1ِعالمةِعلمِأنهِبحريتهِإختايِ ليِيخر
ِالرسع ِ ِجعلس ِإقتبسها ِوهكسا ِجسدا" ِلم ِ"هيدت ِاآلية ِهسه ِالسبعينية ِترجما ِولسلي .ِ ِبحريته ِليخلصنا عنا

دْ يَلْم عِعر ِأنِإيادةِاآللِهمِمعتهِعلمِالصليب.ِوه .16ِِ:5ِيعب َتدِ و  َعانِّ جلِأطاشِ"نِِإَِّلى اْلَوََاءِّ َلْم َوَْ
ِ 2ِِ:8ِي يِِ"حتمِالمعتِمعتِالصليب

ِ
.6" -:(6آية ) َِّ َواْلَبْصقِّ ُّ َلْم َوْسُتْر َعنِّ اْلَعا هِّ ِْ َِّبِّيَن، َوَخِدِي لِّلِناتِّفِّيَن. َو  " َبَذْلُت َظْهرِّي لِّلِضا

ِمسيا.سبقِويأيناِما اِعملهِالمسيانِوهناِنر ِما اِعملعهِ يِال
ِ

ُّ َكالِصِوانِّ َوَعَرْفُت َون ُِّّ اَل َوْخَزى.7" -:(7آية ) هِّ ِْ َعْلُت َو َِ يُننُِّّ، لِّذلَِّك اَل َوْخَجُل. لِّذلَِّك   " َوالِسي ُِّد الِرب  ُيعِّ
=ِأيَِِكالِصِوانِّ ِِِِِالتالميسِحيالِحربعهمِ"خرجعاِ رحيالِانهمِحسبعاِمستدهليالِأنِيهانعاِمالِأجلِأسمه".ِ

 ِنِو مِليلةِالصليب2ِِ:51ِوالمسياِحيالِأتمِوقاِالصلبِ"وباِوجههِتجاهِأويشليم"ِجالِترددِيلعِجا.بع مِوا
ِ مِطريقِالصليبِجثبات14ِِ:31ِجينماِكانِيكلمِتالميسهِإ ِبهِيقع ِ"قعمعاِننطلقِمالِههنا"ِييع  ِنِ هعِماض 

.ِ
ِ

رُ 8" -:(8آية ) نُِّّ. َمْن ُيَخاصِّ َُ ي ُيَبر ِّ ُب َدْعَوى َمعُِّّ  لَِّيَتَقِدْم إَِّلُِّ!ََرِّيٌب ُهَو اِلذِّ  " نُِّّ  لَِّنَتَواَقْف! َمْن ُهَو َصاحِّ
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ِقريبِمالِاإل ِالتجليِو يِجثسيمانمِأيسلِلهِمالوِيقعيه.ِاآللِكانِدالمًا ِالمعمعديةِويعم ِلهِيعم جالِوشهد
ِكانِ ِيبريِاالجالِأيِ ِو مِكلِهسا ِمالِ ِعلمِجرهن ِشاهد ِأعوم ِللعالمِوكاناِقيامتهِوصععده يوهرِجره

ِويحكمِأنهِباي.ِومالِيريدِأنِيخاصمِالمسياِ سيجدِاآللِجنفسهِيدا مِعنهِويبريه.
ِ

ي َيْحُكُم َعَلُِّ  ُهَوَذا ُكل ُهْم َكالِثْوبِّ َيْبَلْوَن. َيْأُكلُ 9" -:(9آية ) يُننُِّّ. َمْن ُهَو اِلذِّ .ُهَوَذا الِسي ُِّد الِرب  ُيعِّ  " ُهُم اْلُعث 
ِ ِومُِصل بِبايادتهِ.36ن4ِِ:22ِِ=ِليكملِيسالتهِنِ لمِيقديواِأنِيقتلعهِحتمِأكملِيسالتهِيلع نىالرب يعين

 .اْلُعث  كأيالِأعداءِالمسياِمالِكتبةِو ريسييال...ِالخِكلهمِبادواِو
 

ي َيْسُلكُ 11" -(:11-11اآليات ) ٌع لَِّصْوتِّ َعْبدِّ ِّ  َمنِّ اِلذِّ ، َسامِّ ْنُكْم َخائُِّف الِرب ِّ فُِّّ الظ ُلَراتِّ َواَل ُنوََ َلُ    َمْن مِّ
، اْسُلُكوا بُِّنوَِّ 11َفْلَيِتكِّْل َعَلى اْسمِّ الِرب ِّ َوَيْسَتنِّْد إَِّلى إِّلهِّ ِّ.  ٍَ قِّيَن بَِّشَرا ِّ ُ يَن َناًَا، اْلُرَتَن حِّ يُعُكُم، اْلَقادِّ رِّ َِ َيا هُؤاَلءِّ 

ْن َيدِّ  ي َوْوََْدُتُروُ . مِّ َِّ اِلذِّ َُِّكْم َوبِّالِشَرا ُعوَن.َنا َُجِّ عِّ َتْض َِ  " ي َصاََ َلُكْم هَذا. فُِّّ اْلَو
هساِكالمِالرلِلاهعبهِعلهمِلسهانِالنبهينِوالاهعبِههعِشهعبِالهرلِ هيِأيِوقها.ِومهنهمِمهالِههعِسهاممِلعبهدهِأيِ

ٌع لَِّصيْوتِّ َعْبيدِّ ِّ مهالِيطيهمِاإليمهانِ=ِ نجدِ 16 فيِيِ.ِسياللمسياِومنهمِمالِير ضِويعاندِالم .ِحتهمِوتنَِسيامِّ
 ِهنها11ِ يِحيقاتِههساِالعهالمِحهيالِيه مالِيكهعنِالمسهياِنهعيًاِلهه.ِ هيِآيهةِيِفُِّّ الظ ُلَراتِّ َواَل ُنوََ َل ُ  يرَيسكانِ

يَن َنياًَا= العكسِ نهر ِصهعيةِالهسيالِي زهعاِالمسهياِليكهعنِنهعيًاِلههم.ِجهلِكهانعاِيقهدحعنِنهايًاِ حِّ =ِأيِيسهلمعاِِاْلَقيادِّ
مههالِالحقههدِحههدِالمسههياِوكنيسههتهِصههلبعهِومههاِاالههعاِحتههمِاليههعمِنِوالمملههعليالِِالههساتيحسههبِحكمههتهمِالساتيههةِوبههرهمِ
َاً  القييادحينِأحقههادِاليهههعدِوحسههدهمِ=هنههاِونههر ِِيهينههعهِويزههطهدواِكنيسههتهِن ِوهههساِقههادهمِلصههلبِالمسههياِ=.ِنييا

َكم  .ِولهسلي16:15ِ=ِ"انهِعر ِيأ ِجيالطس ِأنِيؤساءِالمهنةِكانعاِقهدِأسهلمعهِحسهدًا"ِيمهرِِاسلكوا بنوَ نا
عِايتهمِ متمعنِنه ِ.تضُجعون  الِو

ِ
ِشهعاتهمِمالِيسلمعاِعلمِهموتف ِوالِيديكعنِأنِاللسةِِباحثيالِكيفِيرحعا ِسعادتهم ِمتعقعيالِ يِهسا ولساتهمن

مجردِشرايِينيرِلحواتِومِيختفينِأماِسالمِالمسياِ نعيِدالمِو ر ِمستمر.ِأماِمالِيسليِ يِنعيِشهعاتهِ
َُِّكمْ اْسُلكُ وحكمتهِ اهللِيتهكمِعليهمِقالاًلِ ُعونَ لعلهاِتفيدكمنِالِجلِتجعلممِِوا بُِّنوَِّ َنا َُجِّ عِّ َتْض َِ أيِتبقعنِِفُِّّ اْلَو

 . يِالوالم
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ِ
لياِ"أيالِكتالِيأيناِ مِاإلصحا ِالساجقِأنِ ِتروِالباريةِ ترةِبسببِالخطيةِولمنهِلمِيطلقهاِوير زهاِنها

طالقِأمكم"ِنِ اهللِلمِيعطهاِكتالِطالقِ.ِوتساء ِ ِ"هلِقصرتِيد ِعالِالفداء"ِ.ِويأيناِأنِالصلاِتمِبدنهِ
أيسلِإجنهِ ر زهِاليهعدِنِولمالِكانِهناوِس ا ِهلِيمكالِلمالِماتِأنِيحياِوهلِيمكالِأنِتخرجِحياةِمالِ

اِحياةِمالِمستعدشِسايةِوتجراهيمِ.ِإ ًاِمالِعملهاِمرةِقاديِالمعتِ؟ِ.ِونجدِ ِيسكرناِبدنِهساِممكالِ قدِخرج
ِأنِيعطمِحياةِللباريةِالمالتةِ.ِوج لياِ اهللِقاديِأنِيعيدِإسراليلِمالِالسبمِ.

ِالنبيِأنِ  ِلهم ِويقع  ِجيل. ِ يِكل ِالمتدلميال ِوللم منيال ِللمسبييال ِتع ية ِ يه السيِأعطمِإسحقِِإصحا 
ِكالصخر ِميا ِمستعدش ِمال ِميتًاِِإلجراهيم ِكان ِإنسان ِولمل ِللمنيسة. ِحياة ِيعطم ِيخلصِوأن ِأن ِقادي هع

بالخطيةِجلِهعِقاديِأنِيعجدِكنيسةِمالِالِشيءِولمالِليسكرِكلِمالِولدِجديدًاِكيفِكاناِوالدتهِصعبةِمثلِ
ِالنحاِ يِالصخر.

جيالِهسيالِِوما.ِ 52ِ:13ِجتداءِمالِيإالمهِ يِاإلصحا ِالساجقِوسيتملمِعنهِوانيةِألقدِتملمِعالِعبدِالرلِِو
نصتوا إِ...ِ ِوم1يآيةِِسرعوا لُّإِ...ِليالِكالمِتع يةِمالِالرلِلاعبه.ِوهناِنجدِوالوةِأوامرِبدنِنسممالفص
ِ انِكان1ِيآيةِِسرعوا لُّإِ...ِ ِوم4يآيةِِلُّ ِجالِ ِسممِوأطاشِإ  ِ ملمةِن  بااولمِنسممِنحالِونطيمن

ِللبر.ِإسمععاِهيِحثِعلمِالطاعةنِومالِيسممِيصيرِتابعاًِ
ِ

ْعُتْم، وَ »1" -(:2-1اآليات ) ُِّ َُ ْنُ   ُِالُِّبوَن الِرِب: اْنُظُروا إَِّلى الِصْخرِّ اِلذِّي مِّ إَِّلى اِّْسَرُعوا لُِّّ َوي َها الِتابُِّعوَن اْلبِِّر ال
ْنَها ُحفِّْرُتُم.  يَم َوبِّيُكْم، َوإَِّلى َسا2ُنْقَرةِّ اْلُجب ِّ اِلتُِّّ مِّ ٌد اْنُظُروا إَِّلى إِّْبَراهِّ َََة اِلتُِّّ َوَلَدْتُكْم. أَلن ُِّّ َدَعْوُتُ  َوُهَو َواحِّ

ْكُتُ  َوَوْكَثْرُتُ .  " َوَباََ
ِ عهاًلِويصهيرِقديسههاًِِإمكانيهةِأنِيتبهري=ِههمِكهلِمهالِيريهدِأنِيتبهمِوصهاياِالهرلِلمنههِمتاهكيِ هيِالِتيابُِّعوَن اْلبِّيِر 

إلجراهيمِوسايةِنسلِكرملِالبحرِبعهدِأنِ قهداِالِقبلِجينماِهعِمياِ يِخطاياه.ِ  ِيسكرِه الءِبدنهِقدِأعطمِم
وههساِيعطهمِكلِأملِ يِأنِتخرجِمنهمهاِحيهاةنِ ههلِيعجه ِاآلن.ِمهاِحهدثِإلجهراهيمِلهيسِبقعتههِجهلِمهالِعنهدِ نِ

ونهر ِ همِِأنهاِالخهاط ِالميها.ِماِسهيحدثِلهيِمهالِقداسهةِوبهرِههعِمهالِعمهلِ ِ هيِ لملِمناِااملِ مِالقداسةنِ 
كماِأتمِإسحقِمالِبطالِميتةِهكساِأتمِالمسياِمالِبطالِالعسياءِجدونِايشِبارِبطريقةِإعجاايةِهِهسدِاآلياتِأن

ِ.ليعيدِالفر ِوالبر
ِ

َيَتَها َكَجِنةِّ 3" -:(3آية ) ِيَتَها َكَعْدٍن، َوَبادِّ َربَِّها، َوَيْجَعُل َبر ِّ ْهَيْوَن. َعِزى ُكِل خِّ ََْد َعِزى صِّ . الْ َفإِِّن الِرِب  َفَرُح الِرب ِّ
َدانِّ فِّيَها. اْلَحْرُد َوَصْوُت الِتَرن مِّ. َِ  " َواالْبتَِّهاُج ُيو
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ربًاِ صايتِكجنة.ِهساِعملِنهرِالرو ِالقدسِالسيِكانِلهِومايهِ  ِقدِع  ِشعبهِوكنيستهنِهسهِالتيِكاناِخ 
 مالِ ر ِظهرِ يِالتسبياِوالترنيم.

ِ
ي َتْخُرُج، َوَحق ُِّّ ُوَثب ُِّتُ  ُنوًَا ُاْنُصُتوا إَِّلُِّ َيا َشْعبُِّّ، وَ »4" -:(4آية ) ْندِّ يَعًة مِّْن عِّ َيا ُوِمتُِّّ اْصغُِّّ إَِّلُِّ: أَلِن َشرِّ

. ُعوبِّ  " لِّلش 
يَعًة  خاصته=ِهيِكلماتِمع يةنِ اهللِمااا ِيعتبرهمِويعتبرناَِيا ُوِمتُِّّ و َشْعبُِّّ يا  =ِهيِشريعةِالعهدِأَلِن َشرِّ

ِ=ِ ِ ِالتيِأعطاها ْن الجديد ي َتْخُرجُ مِّ ْندِّ ِجلِلملِالاععلِ=ِِعِّ ُعوبِّ ليسِإلسراليلِوحدها .ِوشعبُِنوًَا لِّلش 
ِللاععلِهيِانطالقِوحريةِو ر ِ الرلِهعِمالِيخزمِلاريعةِالرل.ِوهسهِالاريعةِليساِوقيلةِجلِهيِنعيًا

رِليكعنِنعياِللاععلِِ=ِالمسياِهعِالحق َوَحق ُِّّ ُوَثب ُِّتُ  ُنوًَا متالوِللسماءِوليساِقيعدًا.توتسبياِوترنمِِو وقدُِأظه 
.ِ
ِ

ََاعِّ 5" -:(5آية ) ُر ذِّ و اْلَجزَائُِّر َوَتْنَتظِّ ُِ . إِِّياَي َتْر ُعوبِّ َيانِّ لِّلش  ََاَعاَي َيْقضِّ ُّ، َوذِّ ََْد َبَرَز َخاَلصِّ  " ُّ.ََرِّيٌب بِّر ِّي. 
ُّو  .اْلَجزَائِّرُ  قترلِالبرِوالخالصِالسيِللمسياِوهعِللجميمِحتمإ=ِلقدََِِرِّيٌب بِّر ِّي  ََاعِّ =ِأيِقعتيِأيِالمسياِِذِّ
ِالمنتور.

ِ
َخانِّ َتْضرَ »6" -:(6آية ) ْن َتْحُت. َفإِِّن الِسَراَواتِّ َكالد  ضِّ مِّ َفُعوا إَِّلى الِسَراَواتِّ ُعُيوَنُكْم، َواْنُظُروا إَِّلى اأَلَْ ل ، اَِّْ حِّ

َض َكالِثْوبِّ َتْبَلى، َوُسِكاَنَها َكاْلَبُعوضِّ َيُروُتوَن. ُّ َفإَِّلى اأَلَبدِّ َيُكوُن َوبِّر ِّي اَل ُيْنَقُض. َواأَلَْ  " َوِما َخاَلصِّ
ِ خالصِ ِالمعععدِهعِخالصِأجد ِواجا24ِ:35ِالسماءِواايضِي والنِولمالِكالميِالِي و ِيماِ  

طلبعاِوهسهِاآليةِتسكرناِبقع ِالقديسِجعلسِالرسع ِ"إنِكنتمِقدِقمتمِممِالمسياِ دِوليسِقاجاًلِللتغيرِكاإلنسان.
 ِ.ِعليناِأنِالِنععدِناتهمِاايحياتِأوِنزمِيجاؤناِ يهاِ همِستنتهمِنِجلِنرك 3ِِ:1ِماِ عقِ..."ِيكع
  مرناِ مِالسماءِ.

ِ
ْن َتْعيِّيرِّ الِناسِّ 7" -(:8-7اآليات ) ْلبِّ ِّ: اَل َتَخاُفوا مِّ يَعتُِّّ فُِّّ ََ ، الِشْعَب اِلذِّي َشرِّ ، اِّْسَرُعوا لُِّّ َيا َعاَِّفُِّّ اْلبِّر ِّ

ْم اَل َتْرَتاُعوا،  ْن َشَتائِّرِّهِّ وُس. َوِما بِّر ِّي َفإَِّلى اأَلَبدِّ َيُكوُن، 8َومِّ وفِّ َيْأُكُلُهُم الس  ، َوَكالص  أَلِنُ  َكالِثْوبِّ َيْأُكُلُهُم اْلُعث 
 َِّ ُّ إَِّلى َدْوَِّ اأَلْدَوا  "«.َوَخاَلصِّ

لمزطهديالِوقعتهمنِ  ِيطمئنهمِبدنِه الءِالمخاطبعنِهناِهمِالم منيالِبالرلِوهمِعرحةِللخع ِمالِكثرةِا
ِال وا ِوهمِكالعث. ِأنِالِِالمزطهديالِكباجلِمصيرهم ِنحالِالم منيالِالسيالِعر ناِخالصِالمسياِعلينا ولنا

ِنزطرلِمالِشتالمِاآلخريالِحدِالبرِوالخالصِالس ِكانِبالصليبِ.ِ
ِ

َُوِ 9" -(:11-9اآليات )  ُّ ُّ! اْلَبسِّ ُّ، اْسَتْيقِّظِّ ُّ َكَرا فُِّّ َوِيامِّ اْلقَِّدمِّ، َكَرا فُِّّ اِّْسَتْيقِّظِّ ! اْسَتْيقِّظِّ ََاَع الِرب ِّ ًة َيا ذِّ
َنَة الت ِّن ِّيَن   ُِاعِّ َعَة َََهَب، ال يَرةِّ. َوَلْستِّ َوْنتِّ اْلَقاطِّ َِّ اْلَقدِّ َياَ  اْلَغْررِّ 11اأَلْدَوا َفَة اْلَبْحَر، مِّ َُّ اْلُرَنش ِّ َوَلْستِّ َوْنتِّ هِّ
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لَ  يمِّ، اْلَجاعِّ ي ِّيَن  اْلَعظِّ ْهَيْوَن بِّالِتَرن مِّ، 11َة َوْعَراَق اْلَبْحرِّ َطرِّيًقا لُِّعُبوَِّ اْلَرْفدِّ ُعوَن َوَيْأُتوَن إَِّلى صِّ ي و الِرب ِّ َيْرِِّ َوَمْفدِّ
ُد. ْم. َيْهُرُب اْلُحْزُن َوالِتَنه  ََِّكانِّهِّ . اْبتَِّهاٌج َوَفَرٌح ُيْد يٌّ ْم َفَرٌح َوَبدِّ هِّ ُؤوسِّ  " َوَعَلى َُ

ِيِاَع الِرب ِّ ذََِّ  ِالمسيا ِأي ِقعته =1ِ ِ ي24:1ِكع ِ عل ِكما ِويخلصِشعبه. ِليتجسد ِأ  ِليقعم ِله ِنداء ِوهسا  
ِ=ِإشايةِأيزاِعلمِالقيامةِ.ِإستيقظىِ=ِأيِمصرِأيامِمعسم.َََِهبَ  الماحيِمم

ِ
ْن إِّنْ »12" -(:13-12اآليات ) يُكْم. َمْن َوْنتِّ َحِتى َتَخافُِّّ مِّ ي َوَنا َوَنا ُهَو ُمَعز ِّ ْنَسانِّ اِلذِّ َساٍن َيُروُت، َومِّنِّ اْبنِّ اإلِّ

، َوَتْفَزُع َدائًِّرا ُكِل َيْوٍم مِّْن َغَضبِّ 13ُيْجَعُل َكاْلُعْشبِّ   ضِّ َس اأَلَْ َ  الِسَراَواتِّ َوُمَؤس ِّ َعَك، َباسِّ َوَتْنَسى الِرِب َصانِّ
. َوَوْيَن َغَضُب اْلرُ  ْنَدَما َهِيَأ لِّإلِّْهاَلكِّ  "َضايِّقِّ اْلُرَضايِّقِّ عِّ

جعالِالرلِلصالةِشعبهِ حعاهِأنِينورواِإليهِوحدهِوالِيخا عنِمالِبارِالسيالِيمعتعنِوهمِمهماِجلغاِقعتهمِ
وزبِ رععنِوأيالِوزبِمليِأشعيِوأيالِجنعدهِنِِ=ِأيالِوين غضب الرضايقِ همِحعا ِكالعابِيداسعن.

ِومِتنتهمِ.ِجلِو مِوقاِالزيقِالس ِيثيرهِهِ  الءِحدِشعبِ ِنِالِيتركناِ ِجلِهمِأصعاتِتوهرِ ترة
=ِليسد ِكلِمناِنفسهِ"هلِتديوِمالِأناِوأنيِأصبحاِإجالِ .ِ انِِمن ونتِّ حتى تخافىيعطمِتع ياتِ.ِ

ِكناِإجناِلمليِالملعوِالقديرِ ميفِيهمليِ.
ِ

َُْلُق اْلُرْنَحنُِّّ، َواَل َيُروُت فُِّّ اْلُجب ِّ َواَل ُيْعدَ 14" -:(14آية ) يًعا ُي  " ُم ُخْبُزُ .َسرِّ
للمسبييالِي يِباجلِأوِ=ِأيِااسيرِالسيِيزععنِيجليهِ يِالمقطرةِويأسهِمربعطِعندِالعنقِإشايةِِاْلُرْنَحنُِّّ

والمسياِن  ِإلمِالجحيمِلينقسِمالِكانِقدِماتِعلمِِ ِووعدِجتحريرِحتمِهساِالمنحنمأوِالجحيمِسبمِالخطية
ِ.الرجاء

ِ
ب  اْلُجُنودِّ اْسُرُ . َوَوَنا الرِ 15" -(:16-15اآليات ) ُج اْلَبْحرِّ َفَتعِّج  ُلَجُجُ . ََ َوالُِّّ فُِّّ 16ب  إِّلُهَك ُمْزعِّ َْ َعْلُت َو َِ َوََْد 

ْهَيْوَن: َوْنتِّ َشْعبُِّّ ، َولَِّتُقوَل لِّصِّ ضِّ يسِّ اأَلَْ ل ِّ َيدِّي َسَتْرُتَك لَِّغْرسِّ الِسَراَواتِّ َوَتْأسِّ َك، َوبِّظِّ  "«.َفرِّ
يِأنِي عجِالبحرنِالبحرِيايرِلباجلِالتيِكدنهاِأورقتهم.ِوالرلِقاديِأنِي عجِالبحرِلما اِتخا عنِوالرلِقاد

ويرعبِأعداءِشعبهِكماِ علِممِالمصرييالِوكماِ علِممِِمعآلِأيامِجدععن.ِوطالماِهعِيستطيمِأنِي عجهمِ
َوالُِّّ فُِّّ َفرِّكَ  هعِقاديِأنِيسكنهمِأيزًا.ِ َْ َعْلُت َو َِ َغْرسِّ سي مسياِكلمةِ ِوهعِالسي=ِالمخاطبِهناِهعِالَِوََْد 

يغرسِالسمعاتِِ=ِأيِالمنيسةِالتيِعلمِاايضِولمنهاِسماويةِيانِسيرتممِهيِ يِالسماويات .الِسَراَواتِّ 
ِ .2:18 هعِجعلِكنيستهِالتمِعلمِاايضِكالسمعاتِيِم ِِون  "ِطدطدِالسمعات"هسهِمثلِ

ِ
ُّ! َُومُِّّ يَ 17" -:(17آية ) ُّ، اْنَهضِّ ْن َيدِّ الِرب ِّ َكْأَس َغَضبِّ ِّ، ُثْفَل َكْأسِّ الِتَرن حِّ اِّْنَهضِّ َشلِّيُم اِلتُِّّ َشرِّْبتِّ مِّ ا ُووَُ

. . َمَصْصتِّ  " َشرِّْبتِّ
كاناِهناوِعادةِأنِيعطعاِللمحكعمِعليهِباإلعدامِكدسِخمرِشديدةِليترناِقبلِإعدامهنِوالمالمِهناِاويشليمِ

نيرِباجل.ِوكاناِخطاياهاِسببِهالكها.ِوالنداءِلهاِهناِأنِِالتيِشرباِمالِيدِالرلِكدسِوزبهِو هباِتحا
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تنهضِللحريةِمالِباجلِوالنداءِأيزًاِللمنيسة.ِوللنفسِالباريةِالتيِطالماِعاناِمالِالعبعديةِللخطيةِولسلطانِ
ُّ! َُومُِِّّالاهعاتِوإلجليس. ِِ=ِهمِالقيامةِااولمِمالِمعتِالخطيةِكعربعنِللقيامةِالثانية. اْنَهضِّ

ِ
رِّيعِّ الْ 18" -:(18آية ) َِ ْن  َها مِّ ُك بَِّيدِّ يَن َوَلَدْتُهْم، َوَلْيَس َمْن ُيْرسِّ يعِّ اْلَبنِّيَن اِلذِّ رِّ َِ ْن  َبنِّيَن َلْيَس َلَها َمْن َيُقوُدَها مِّ

ِبْتُهْم. يَن ََ  " اِلذِّ
َِلْيَس َلَها َمْن َيُقوُدَها  ِتخرل. ِقالد ِوأيِأيضِجال ِهربعا. ِأسر ِويؤساؤها ِ ملعكها ِ تتبددِِإحرل"= الراعي

ِالرعية"ِوالمعنمِقبلِالمسياِلمِيكالِهناوِقالدِأوِمرشدِلطريقِالخالصِ الِأحدِيعر هِأماِالمسياِ هعِالطريق.
 

َحاُق َواْلُجوُع َوالِسْيُف. بَِّرْن ُوَعز ِّيكِّ 19" -:(19آية ) . َمْن َيْرثُِّّ َلكِّ  اْلَخَراُب َواالْنسِّ ََِّياكِّ  "اِّْثَنانِّ ُهَرا ُماَل
َِِنانِّ ثْ االِّ  ِالخرالِواالنسحاق. َحاقُ .ِ=ِالجعشِ يِالداخلِِاْلَخَرابُ هما هعِالسيفِ يِالخايج.ِوالِمحام َِِواالْنسِّ

ِعني.
ِ

، 21" -:(21آية ) ََُجُعوا فُِّّ ََْوسِّ ُكل ِّ ُزََاق َكاْلَوْعلِّ فُِّّ َشَبَكٍة. اْلَرآلُنوَن مِّْن َغَضبِّ الِرب ِّ ََْد َوْعَيْوا. اْض َبُنوكِّ 
رَ  ِْ ْن َز .مِّ كِّ  " ةِّ إِّلهِّ

=ِير سِويزرلِوُيعس لِنفسهِوالِيقديِأنِيخلصَِِكاْلَوْعلِّ فُِّّ َشَبَكةٍ النبيِهناِكدنهِير ِماِحدثِبعدِالسبيِ
ِكانِحا ِِالخطية..ِوهكساِكلِأسر ِشباوَِمآلُنوَن مِّْن َغَضبِّ الِرب ِّ ياليهعدِ يِباجل .ِوكلِ اوِانهمِ وهسا

ِالبارِقبلِالمسياِ.
ِ

.12" -:(21آية )  " لِّذلَِّك اْسَرعُِّّ هَذا َوِيُتَها اْلَبائَِّسُة َوالِسْكَرى َوَلْيَس بِّاْلَخْررِّ
ِ ِوكدنهم ِالالهمِ يِخطاياه ِشعبه. ِ ِيكلم ِِسْكَرى هنا ِالخطيةَِِوَلْيَس بِّاْلَخْررِّ . ِج اء ِوقطعًا ِبالخطايا. ِجل =

ِوزبِالرلِوأالمِكثيرة.
ِ

ََاَل َسي ُِّدكِّ الرِ 22" -:(22آية ) ي ُيَحاكُِّم لَِّشْعبِّ ِّ: هَكَذا  ، َوإِّلُهكِّ اِلذِّ ، ُثْفَل »ب  كِّ َكْأَس الِتَرن حِّ ْن َيدِّ ََْد َوَخْذُت مِّ هَأَنَذا 
يَن َتْشَربِّيَنَها فُِّّ َما َبْعُد.  " َكْأسِّ َغَضبُِّّ. اَل َتُعودِّ

ِ ِقامِالعحمِاآلنِأنِالاعبِمعسلِبسببِخطاياهِوالرلِأتمِليحاكم.ِلمالِلمِيكالِمحامِكماِ كرنا قباًل.ِوهنا
يدهاِكدسِالترناِ هعِحملِخطاياناِوحملِالرلِجهساِالدوي.ِ مانِهعِالمحاممِعالِشعبهِجلِهعِالسيِأخسِمالِ

المسياِتجسدِليحملِعناِكدسِوزبِ ِ.ِهعِحملهاِلمالِهعِأيزاِأعطاهاِللايطانِليارلِمماِعقعباتها.ِ
ِ علهِباإلنسانِ.

ِ
ََاقِّ  َوَوَضُعَها فُِّّ َيدِّ 23" -:(23آية ) ضِّ َظْهَركِّ َوَكالز  : اْنَحنُِّّ لَِّنْعُبَر. َفَوَضْعتِّ َكاأَلَْ كِّ ََاُلوا لَِّنْفسِّ يَن  بِّيكِّ اِلذِّ ُمَعذ ِّ

 "«.لِّْلَعابِّرِّينَ 
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ِعلمِ ِالعدو ِليسير ِتنطر ِأيحًا ِأن ِالغالبعن ِلسليِأمرها ِالمه وم ِيدوسِعلمِيقبة ِالمنتصر ِأن كاناِالعادة
جعاِهم.ِوبعدِالفداءِنا ِمالِكماِعسجهمِالباجليعنِهكساُِعس ِ ر ِمسلةِالخطيةنِولظهرهاِك قاقِحيقِيعبرِ يهنِهناِن

ِدِلهِالبحيرةِالمتقدةِبالنايِالتيِنايهاِالِتطفدِودودهاِالِيمعت.المِالتيِكانِيكيلهاِللبارِوأُع ِ الايطانِكلِاآل
ِبِ-:ملحوظة ِله ِالقدسِ يااي ِالرو  ِأما ِبالسياش. ِله ِيااي ِالقع  ِبفداله ِالمسيا =ِ ِقاينِإصبع هللااإلصبم .

ِالخ ا ِي26:11 ِممِيلع28:12يما  .ِواآلنية0ِ-1:18يِإ .ِانِااصابمِتعيدِتاكيلِاآلنيةِالتمِيعملها
 .ِوالرو ِالقدسِيجددِطبيعتناِجناءِعلمِعملِالمسيا.ِ ااصابمِالتعملِجدونِقعة21ِن26:2ِتم2ِهمِنحالِي

 .السياش
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانُّ والخرسون 

ِ
يَنُة 1" -:(1آية ) َشلِّيُم، اْلَردِّ َرالِّكِّ َيا ُووَُ َِ ُّ ثَِّياَب  ْهَيْوُن! اْلَبسِّ ِزكِّ َيا صِّ ُّ عِّ ُّ! اْلَبسِّ ُّ، اْسَتْيقِّظِّ اِّْسَتْيقِّظِّ

ٌس.  " اْلُرَقِدَسُة، أَلِنُ  اَل َيُعوُد َيْدُخُلكِّ فُِّّ َما َبْعُد َوْغَلُف َواَل َنجِّ
  ونستيقظ .  مِاإلصحا ِالساجقِيأيناِأخبايِخالصِالمسياِنِوهناِنر ِواجبناِأنِنقعم

ُّ ُّ، اْسَتْيقِّظِّ مراتِوهناِيكريِكلمةِإستيقوم.ِ هساِالمالمِمعجهِاويشليم3ِِسمععاِإ=ِسبقِوكريِكلمةِِاِّْسَتْيقِّظِّ
مةِإستيقومِهناِمثلِ"طاجيثاِوكلالثملةِمالِكدسِوزبِالرلنِوهمِكانعاِ يِباجلِكدمعاتِيالسيالِمالِالععدة.ِ

:5ِِ"ِلتستيقعِصهيعنِمالِسباتهانِأوِلتستيقعِالمنيسةِمالِمعتهانِأوِيستيقعِكلِخاط ِمالِمعتهِيأ ِقعمم
 ِوهساِنداءِيعنمِأن0ِ ِوالمنيسةِتمعتِممِالمسياِ يِالمعمعديةِوتقعمِمعهِ يِجدةِالحياةِييو14ِِ+2ِ:0ِ

لصهاِو اديهاِبعدِأنِكاناِ يِحالةِالسبيِللخطية.ِو مِاإلصحا ِالمنيسةِستقعمِمالِالمعتِممِالمسياِمخ
مراتِمعجهةِلسياشِالرلِوهناِمعجهةِمرتيالِللمنيسةِيأممِويهعد ِ اهللِالِيعمل3ِِالساجقِتمريتِكلمةِإستيقومِ

ِزكِّ  ىاْلَبسِّ الِيعملِهعِاجلهم.ِنِوحده.ِوبالِعملِمنهمِ َرالِّكِّ  ىاْلَبسِّ و  عِّ َِ ععدةِالباريةِإلمِ=ِهناِنر ِثَِّياَب 
لبسعاِالمسيانِ المسياِهعِجرناِهعِيغطيناِجدمهِ نتبريِإمكانهاِااو ِلتعيشِحرةِكماِأيادِلهاِ .ِوهسهِتناظرِ

=ِواحاِأنِهساِلمَِِوْغَلفُ  َيْدُخُلكِّ  الَ ويكعنِهعِلناِكلِشيءنِقعتناِوطريقناِلنسيرِ يِجرِ يِهسهِالحياةِأيزًا.ِ
السبيِ قدِدخلهاِبعدِ ليِاليعنانييالِوالرومانِولمالِهساِتحققِ يِإقامةِالمنيسةِِيتحققِ يِيجعشِإسراليلِمال

ِجتروِ ِونحميا ِع يا ِوأمرهم ِللعونية ِيععدوا ِلم ِعلمِأنهم ِاآلية ِنفهم ِ قد ِلليهعد ِوبالنسبة السماويةِعلمِاايض.
ِاوجاتهمِالعونيات.

ِ
ُّ يَ 2" -:(2آية ) لِّسِّ ِْ . َُومُِّّ ا َن الت َرابِّ ُّ مِّ ُب ِّ ُعُنقِّكِّ َوِيُتَها اْلَرْسبِِّيُة اْبَنُة اِّْنَتفِّضِّ ْن َُ َشلِّيُم. اْنَحل ُِّّ مِّ ا ُووَُ

ْهَيْوَن.  " صِّ
"أن  ِِصايتِسيدة.ِةِأويشليممَِوااَِِنِةمَِهساِعكسِماِقيلِلباجلِإن لمِوتجلسمِ يِالترالنِباجلِالسيدةِصايتِأَِ

والمعنمِأنِالمنيسةِالِِ .1ِِ:52يلعِمنعاِوتستيقوعا "السيالِآِيالباروي مِالمتزعيالِِيالايطان ااع اءِعالِالمراسمِ
محبةِالما ِوالمجدِِالخطيةِمثل يصاِأنِتمعنِمرتبطةِبالترالِبعدِأنِحلهاِالمسياِمالِيببِالخطية.ُِيُبب

العالممِوالعاداتِالرديئةِوبعدِأنِكاناِمربعطةِمالِعنقهاِبالخطيةِوتسحبِكالحيعاناتِعادتِلهاِكرامةِ
 الحرية.

 
: 3" -:(3آية ) ََاَل الِرب  ِنُ  هَكَذا   "«.َمِجاًنا ُبْعُتْم، َوبِّاَل فِِّضٍة ُتَفك ونَ »َفإِّ

الس ِيبيمِنفسهِللخطيةِي اهللِلمِيبعهمِجلِهمِباععاِأنفسهمِِهعِخالصِالمسياِكانِمجانًاِوبالِ زة.ِوالخاط 
ِيبيمِماِالِيقديِبما ِ.ِمالِيبيمِنفسهِ 8ِِ:30=ِ"إنِحريكمِاإلجالِ بالحقيقةِتمعنعنِأحرايا"ِييعِجتركهمِهلل 
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ِالِتساو ِشيئًا.وِِتا هةِانِالمتعةِالتيِيجنيهاِمالِلسةِالخطيةِمجاناِ النفسِواليةِجداِنِألمِيفدهاِالمسياِجدمهن
  ِ.1ِِ:5والحعِ الايطانِالِيعطمِملساتِمجاناِجلِ"خرِوتسجدِلم"ِ.ِأماِ ِ يعطمِبسخاءِوالِيعي  رِييم

ِ
: 4" -:(4آية ) ََاَل الِسي ُِّد الِرب  وَُ بِّاَل َسَبٍب.»أَلِنُ  هَكَذا   إَِّلى مِّْصَر َنَزَل َشْعبُِّّ َوِواًل لَِّيَتَغِرَب ُهَناَك. ُثِم َظَلَرُ  َوش 

" 
ِ ِإالاعب 3ِِستعبد ِالمسيا ِ ِقبل ِأوالد ِوكل ِه الء. ِ د لهم ِولباجل ِواشعي ِلمصر ِللاياطيالِإمرات ستعبدوا
ِ ِكانِهساَِِسَبٍب بِّاَل  د لعهم. ِالاعبِوتنما ِتس  ِأن ِباجل ِأو ِعسكريِلمصر ِأو ِهناوِداشِسياسي ِيكال ِلم =

ِلمحبتهمِللخطيةنِوبالِسببِتمرهناِالاياطيالنِولمالِ ِسلمناِلهمِبسببِخطايانا.
ِ

َذ َشْعبُِّّ َمِجاًنا  اْلرُ 5" -(:6-5اآليات ) ، َحِتى ُوخِّ يُحوَن، َفاآلَن َماَذا لُِّّ ُهَنا، َيُقوُل الِرب  ُُوَن َعَلْي ِّ َيصِّ َتَسل ِّ
، َوَدائًِّرا ُكِل َيْوٍم اْسرُِّّ ُيَهاُن.  لِّذلَِّك َيْعرُِّف َشْعبَُِّّ اْسرُِّّ. لِّذلَِّك فُِّّ ذلَِّك اْلَيْومِّ َيْعرُِّفوَن َون ُِّّ َوَنا ُهَو 6َيُقوُل الِرب 

 "«.اْلُرَتَكل ُِّم. هَأَنَذا
يُحونَ ساِالعحمنِسدقعمِلخالصِشعبي.ِ=ِتعبيرِيعنمِلما اِأيحمِجهَِماَذا لُِّّ ُهَنا ُُوَن َعَلْي ِّ َيصِّ =ِهمِِاْلُرَتَسل ِّ

.ِويعمِالخالصِويفرحعنِجهساِكدنهِإنتصايِمعاملةِمهينةيجد عنِعلمِ نِو مِنفسِالعقاِيعاملعنِشعبِ ِ
كلمِاآلباءِباانبياء...ِكلمناِ يهِيعر عنِأنِ ِهعِالمتملم.ِ السيِتجسدِهعِكلمةِ ِ" ِبعدِماِِالسيِأُعل اَلِهنان

.ِالمعنمِأنِيعمِالخالصِسنعر ِأنِ"ِمالِيآنمِ قدِيأ ِاآلل".ِوالمسياِيقع ِ"ِ يِهسهِاايامِااخيرةِ يِإجنه
 .وأنهِهعِقامِليخلصِشعبهِمالِه الءِ اوِالسيِماتِعناِهعِ ِالسيِكانِيكلمناِ يِالنبعاتِو مِالمتالِكله

ِ
ِ يِاآلياتِيِيايرِللخالصِ(12 -7آيات ) ِينتقلِصراحة15ِِ–13ِمالِباجلِكرم ِلخالصِالمسياِوم  

ِللخالصِبالمسيا.
 

، اْلُرْخبِّرِّ بِّاْلَخالَ 7" -:(7آية ) رِّ بِّاْلَخْيرِّ ، اْلُرْخبِّرِّ بِّالِساَلمِّ، اْلُرَبش ِّ رِّ َََدَمُِّّ اْلُرَبش ِّ َبالِّ  َرَل َعَلى اْلجِّ ِْ ، اْلَقائِّلِّ َما َو صِّ
ْهَيْوَن:  !ََْد َملَ »لِّصِّ  " «.َك إِّلُهكِّ

ر بخالصهِالسيِصنعهِمليِ=ِ ََِِْد َمَلَك إِّلُهكِّ هعِالمسياِالسيِكانِيجلسِعلمِالجبا ِليعلمِتالميسه.ِِاْلُرَبش ِّ
وماِجدأهِالمسياِجهسهِالباايةِأكملهِيسلهِوتمملهِالمنيسةِحتمِاآلنِ.ِِعلمِقلعبنا.ِونحالِنصلمِليدتيِملمعتي.

ِاايةِمفرحةِ.ونالحعِأنِكلمةِإنجيلِتعنمِب
ِ

وعِّ 8"" -(:9-8اآليات ) ُِ ْنَد َُ ُروَن َعْيًنا لَِّعْيٍن عِّ . َيْرَفُعوَن َصْوَتُهْم. َيَتَرِنُروَن َمًعا، أَلِنُهْم ُيْبصِّ َِّبِّيكِّ َصْوُت ُمَرا
ْهَيْوَن.  ََْد عَ 9الِرب ِّ إَِّلى صِّ َشلِّيَم، أَلِن الِرِب  َرَب ُووَُ ي َتَرِنرُِّّ َمًعا َيا خِّ يدِّ َشلِّيَم.َوشِّ  " ِزى َشْعَبُ . َفَدى ُووَُ
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 ِنِهكساِكانِمنتوروِالخالصِ م2ِِ:1ِ=ِكماِكانِحبقعقِيراقبِوينتورِيدِ ِمالِالسماءِيحب مراَبيك
1ِ يلبسِ"وجدناِالس ِكتبِعنهِمعسمِ..."ِييعِالعهدِالقديمِينتورونِمخلصاِمالِالسماءِنِولماِوجدوهِكماِقا 

ِوالترنيمِو هبعاِيبارونِكلِاايضِ. ِي ععاِأصعاتهمِبالفر 45ِ:ِ
َِّبِّيال اتهمِكتافعاِعملِالمسياِوخالصهِ ر ععاِأصِعإ=ِهمِالرسلِوالتالميسِالسيالِلهمِأعيالِلتنورِوه الءِِنُرَرا

ِ.ِ 2ِن1ِِ:1ِِيع1يِبالباايةِبعدِأنِيأتِعيعنهم
ْهَيْونَ ِوسببِالفر ِليسِالرجعشِاويشليمِجل وعِّ الِرب ِّ إَِّلى صِّ ُِ تعنمِالصلاِجيالِ ِوصهيعنِنِ لليهعدِِهسهِ= َُ

ِوتلهمِ ِ"أجمِوأجيكم ِللمجدلية ِالمسيا ِبقع  ِيسكرنا ِ هسا ِولنا ِن ِإلمِصهيعن ِوتعادتهم ِالرلِعليهم تعنمِيحم
َِعْيًنا لَِّعْينٍ  ينظرونَ ِوتلهكم"ِنِوهساِيعنمِيجعشِالرلِلناِبالفر ِوععدتناِإلمِحزالِاآللِكدجناءِ مِالمسياِ.

ِتحققاِوعادواِينورونِتحقيقِالنبعاتبالنسبةِلليهعدِ .ِوبالنسبةِللمنيسةِ هيِبالرو ِالقدسِتر ِبالرجعشِوأنها
ِ.ِأمجادِالسماءِاآلنِكماِ يِلغ ِكماِ يِمرآةِو مِالسماءِتر ِ ِوجهًاِلعجه

ِ
َُْدسِّ ِّ َوَماَم ُعُيونِّ ُكل ِّ اأُلَممِّ، َفتَ 11" -:(11آية ) ََاعِّ  َنا.ََْد َشِرَر الِرب  َعْن ذِّ ضِّ َخاَلَص إِّلهِّ  " َرى ُكل  َوْطَرافِّ اأَلَْ

ََاعِّ َُْدسِّ  ِ 1ِِ:24كع1نِوالمسياِهعِقعةِ ِوحكمةِ ِي=ِتعبيرِيعنمِقعةِالرلِالِرب   ذِّ
ََاعِّ و  ِ=ِتعنمِالتجسدِأوِتعنمِأنِ ِيوهرِقعتهِاعداله.  َشِرَر الِرب  َعْن ذِّ
ِ

لُِّّ اِّْعَتزُِّلوا، اْعَتزِّ 11" -:(11آية ) َُِهُروا َيا َحامِّ َها. َت ُِّ ْن َوَس وا مِّ ُِ ًسا. اْخُر وا َنجِّ ْن ُهَناَك. اَل َتَرس  وا مِّ ُِ ُلوا. اْخُر
. َيةِّ الِرب ِّ  " آنِّ

وهمِعادواِ مِمعكبِِالمنورِالسيِنراهِكرم ِلفداءِالمسياِهعِخروجِاليهعدِمالِباجلِويجععهمِإلمِصهيعن.
ماهدِجماعةِمالِالعبيدِالهايبيالِالسيالِيخاعنِمتابعةِسادتهمنِِحاشدِيتحروِجببءِولمالِجالِخع .ِوهعِليس

جلِيسيرونِ يِوقةِوترنيمِويركضِأمامهمِمالِيبارِبالسالم.ِومعهمِكهنتهمِحامليالِآنيةِجياِالرلنِولقدِ
شهعي.ِوكانعاِيرنمعننِوحيالِيرنمعنِتر ِاايضِكلهاِخالصِ ِلاعبه.ِوالمعنمنِ بعدِأن4ِِإستغرقاِالرحلةِ

المسياِالخالصِلاعبهنِعلمِشعبهِأنِالِيخا ِبطشِعدونِسعاءِشياطيالِأوِمالِتحركهمِالاياطيالنِ هعِيقدمِ
تحريِمنهم.ِوعلمِشعبِ ِأنِيعت  ِالارِويحياِحياةِالتسبياِشاهدًاِلخالصِإلهه.ِوكماِإعت  ِاليهعدِالسيالِ

ًسا لخطيةِ=تععدواِالحياةِ يِباجلِحياتهمنِعلمِالمنيسةِشعبِ ِأنِتعت  ِحياةِا وا َنجِّ =ِعليناِأنِالِِاَل َتَرس 
نِنمعنِمثلِاليهعدِالسيالِأخرجهمِالرلِمالِمصرِ خرجعاِومحبةِااوواننِأيِالعجلِالسهبيِ يِقلعبهمِ دهلمتهم

المسيرة.ِِالسيِيقعدِويحا عِعلمهعِ اهللِِنويجبِأنِنطمئالِمالِجهةِالطريقِ.ِعليناِأنِنزحيِباللساتِالعقتية
مِأوايِمالِسبقعناِمالِالقديسيالِوالاهداءنِوعلمِيجا ِالمهنعتِحامليِآنيةِالرلِأنِيتطهرواِوعليناِأنِنتب

 ا .ِيعِ ِنِوياجمِاإلصحا ِااو ِمالِسفرِيواآلنيةِهيِالتيِأخسهاِنبعخسِنصرِ دعادهاِكعير
ِ

َِّبِّيَن. ألَ 12" -:(12آية ) وَن بِّاْلَعَجَلةِّ، َواَل َتْذَهُبوَن َها ُِ ِنُكْم اَل َتْخُر ِن الِرِب َسائٌِّر َوَماَمُكْم، َوإِّلَ  إِّْسَرائِّيَل َيْجَرُع أَل
َََتُكْم.  " َسا
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ِيخرجعا ِِبِّاْلَعَجَلةِّ  لال ِمصر ِمال ِخرجعا ِكما َََتُكمْ = ِمالَِِوإِّلَ  إِّْسَرائِّيَل َيْجَرُع َسا ِم خرته ِالجيشِهم ِساقة =
إ ًاِالعدوِالِيستطيمِأنِيبطشِجهمِمالِيجمعهم.ِِالنساءنِحتمِه الءِالزعفاءِ اهللالزعفاءِوااطفا ِوالايع ِِو

ِ خلفِ اهللِهعِالقالد.
 

ا. 13" -(:15-13اآليات ) دًّ ِِّ ي َيْعقُِّل، َيَتَعاَلى َوَيْرَتقُِّّ َوَيَتَساَمى  ْنَك َكثِّيُروَن. َكاَن 14ُهَوَذا َعْبدِّ َكَرا اْنَدَهَش مِّ
ُتُ   ، َوُصوََ لِّ ُِ لِّ ِّ َيُسد  15َوْكَثَر مِّْن َبنُِّّ آَدَم. َمْنَظُرُ  َكَذا ُمْفَسًدا َوْكَثَر مَِّن الِر ِْ ْن َو ُح ُوَمًرا َكثِّيرِّيَن. مِّ هَكَذا َيْنضِّ

ُروُ . ََْد َوْبَصُروا َما َلْم ُيْخَبُروا بِّ ِّ، َوَما َلْم َيْسَرُعوُ  َفهِّ  " ُمُلوٌك َوْفَواَهُهْم، أَلِنُهْم 
 التفسيرِ مِاإلصحا ِالتالم
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والخرسون 

ِ
.ِلمالِنتيجةِجدالهمِممِالمسيحييال12ِالِشيِ يِأنِعبدِالرلِهناِهعِالمسيانِوهكساِ سرهِاليهعدِحتمِالقرنِ

ِإ ِأنه ِوالبعضِقالعا ِاليهعد ِشعب ِالرلِهع ِعبد ِأن ِبعزهم ِ قا  ِآخر. ِتفسير ِعال ِيفتاعا ِأن يمياِإحطروا
رونِمالِاليهعدِبالمسياِبمطالعتهمِلهساِالفصلِومقاجلتهِبالعهدِالجديدِو مِاايامِوالبعضِيعشيا.ِولقدِآمالِكثي

 ِمالِِالقراءاتِالمنتخبةِللقراءةِااسبععيةنِ هعِنبعءة53ِِ:12ِِ–52ِ:13ِالحديثةنِأسقبِاليهعدِهساِالفصلِي
ِالمسياِقبلِالمسياِبحعاليِ ِعالِأالم ِاا166ِكاملة ِوهسه ِكاناِحتمِيفد ِشعبهسنة. ِجعلِنفسهِالم ِلقد ن

ِ ِوبهسهِالنبعةِنقترلِإلمِ ِوننورِإلمِسرِالفداء.53ِِ:16ِ جيحةِإومِي
ِ
ا. 13" -(:15-13: 52يات )اآل دًّ ِِّ ي َيْعقُِّل، َيَتَعاَلى َوَيْرَتقُِّّ َوَيَتَساَمى  ْنَك َكثِّيُروَن. 14ُهَوَذا َعْبدِّ َكَرا اْنَدَهَش مِّ

ُتُ  َوْكَثَر مِّْن َبنُِّّ آَدَم. َكاَن َمْنَظُرُ  َكَذا ُمْفَسًدا َوْكثَ  ، َوُصوََ لِّ ُِ َن الِر لِّ ِّ َيُسد  15َر مِّ ِْ ْن َو ُح ُوَمًرا َكثِّيرِّيَن. مِّ هَكَذا َيْنضِّ
ُروُ . ََْد َوْبَصُروا َما َلْم ُيْخَبُروا بِّ ِّ، َوَما َلْم َيْسَرُعوُ  َفهِّ  " ُمُلوٌك َوْفَواَهُهْم، أَلِنُهْم 

ي َيْعقِّلُ  =ِ هعَِِيْعقِّلُ حسبِ يهِمطيعيال.ِصعيةِعبد.ِوأطاشِلنُِِانهِأخلمِ اتهِ يِتجسدهنِآخساًَِِعْبدِّي=َِِعْبدِّ
.ِ 1ِِ:24ِكع1ِالحكمة.ِهعِحكمةِ ِوقعتهِيأقنعمِاللعوعسِالعقلِالمنطعقِبهِأوِالنطقِالعاقل.ِهعِأقنعمِ

كلهِبحكمةِأ هلاِِكالمهكانِينمعِ يِالحكمةنِوكانِِوِكانِإنساناِكامالِيااجهناِ مِكلِش ِوالمسياِبالجسد
ِالناس.

هعِيتعالمِويرتقمِانهِتناا ِوتعاحمِأواًلِ نجا ِعملهِأيِالفداءِي عهِ يِأعيالِكلِِ= ويتسامى َيَتَعاَلى َوَيْرَتقُِّّ
 ِوالتعاليِوالتساميِصفاتِهللنِ هكسا16ِن2ِِ:2ِي يِِ"ي عهِ ِوأعطاهِإسماِ عقِكلِإسم"العالم.ِوانهِتعاحمِ

ِييأ ِإشعياءِ   ِلسليِ المسياِهع51ِِ:15ِرِإ ِونفسِالمفهعمِنجدهِ يِي0ِ:1رِإِجالساِعلمِكرسيِعا  
ِ. ِ

ُح   ينزاِلهاِمعنييال:ِ–هَكَذا َيْنضِّ
ِنتورواِمسيحًاِ يِصعيةِمجدِالِمسيحًاِمتدلمًا.إيسهل.ِ هعِكانِإتزاعهِمسهاًلِ اليهعدِ  1
 تطهيرهم.ِِيررِ المسياِيرِدمهِعلمِالم منيالِمالِكلِااممِاجل  2

ل  َرْنَظُرُ  َكَذا ُمْفَسًداف ْن َبنُِّّوكثر من الِر ُتُ  َوْكَثَر مِّ =ِصعيتهِ هيِجروحههِودمههِالهسيِوطهمِجسهمهنِِآدم َوُصوََ
 ِ.ِ اإلنسهانِبسهببِالخطيهةِوقعهاِعليههِأالمهاِشهديدةِو سهدت12ِِ:5ِاإلنسهان"ِييهعحتمِأنِجيالطسِقها ِ"ههع اِ

كانِاإلنسانِ مِالجنهةِيعكهسِمجهدِ ِانههِكهانِيهر ِ ِ.ِومنوهرِالمسهياِصعيةِالمجدِالتمِخلقهِ ِعليهاِإ ِ
 ِوشهكلِجروحههِوأالمههِكانها21ِِ:23ِعلمِالصليبِنِوالصليبِلعنهةِ" ملعهعنِكهلِمهالِعلهقِعلهمِخاهبة"ِيتهث

تهمِأكثرِمالِأ ِجنمِآدمِنِهعِأيادِأنِيااجهناِ مِكلِش ِحتمِأبامِأنهعاشِااالمِواللعنهةِ يكهعنِإنسهاناِكهامالِح
 ِ.ِوونهمِعهالِالقهع ِأنِالمسهياِبجسهدهِلهم2ِِ:16ِ مِااالمِنِوههساِمعنهمِ"يكمهلِيلهيسِخالصهناِبهااالم"ِيعهب
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 ِ.ِهعِقبلِاللعنةِلنتمجهدِ يهه11ِِ:5ِيكالِلهِصعيةِالمجدِنِجلِهعِطلبهاِلجسدهِليتمجدِالجنسِالبار ِ يهِييع
.ِ

ههمِيأواِ همِالمسهياِِوعر هعاِمهاِلهمِيخبهرهمِبههِكهنهتهمِوعهرا يهم.=ِههمِيأواِ هيِالمسهياَِِوْبَصُروا َميا َليْم ُيْخَبيُروا بِّي ِّ 
 و يماِحدثِللمسياِتحقيقاِللنبعاتِ.

ِ
ََاُع الِرب ِّ 1" -:(1آية )  "َمْن َصِدَق َخَبَرَنا، َولَِّرنِّ اْسُتْعلَِّنْت ذِّ

ِلمِيصدقهِأحد.ِ=ِالمسياِأتمِلليهعدِولمنهمِلمِيصدقعه.ِوالصليبِكانِسرًاِمسهاًلَِِمْن َصِدَق َخَبَرَنا
ََاُع الييِرب ِّ ِ ََاُع الييِرب ِّ =ِ ههيِالمسههياِيِلَِّريينِّ اْسييُتْعلَِّنْت ذِّ .ِوالسهه ا ِ يهههِاسههتنمايِلمعقههفِمحبههةِ ِوقعتهههِانعلِ إسههتُِ ِذِّ

"إلههمِخاصههتهِجههاءِِوقالههدًا.نتوههروهِملمههًاِإاليهههعدِمههالِالمسههياِ هههعِتجسههدِمههنهمِوأتههمِلهههمِلمههنهمِلههمِي منههعاِبهههِ قههدِ
ِ.وخاصتهِلمِتقبله"ِ

ِ
َراَل َفَنْنُظَر إَِّلْي ِّ، َواَل َمْنَظرَ 2" -:(2آية ) َِ ٍض َيابَِّسٍة، اَل ُصوَََة َلُ  َواَل  ْن َوَْ َُِداَمُ  َكَفْرٍخ َوَكعِّْرق مِّ َيُ .َنَبَت    َفَنْشَتهِّ

" 
َُِداَمُ   ِ 2ِِ:46ِيلعِِ"ينمعِويتقع ِبالرو ِ مانِالصبي"ِنأيِقدامِالرل=َِنَبَت 

جِ يِصعيةِقالدِعويمنِجلِجاءِكفر ِيوصهال ِمهالِأصهلِشهجرةِجا هة.ِخهرجِكقزهيبِمهالِجهسشِِ=ِلمِيخِرَِكَفْرخٍ 
خهرِملهعوِااسهرة ِأوِتفههمِآأيهامِصهدقياِالملهي580ِِةِنتهاِأيامِسبمِباجلِسهنإيسمِالاجرةِاليابسةِي دسرةِداودِ

َرياأنِالمسياِخرجِمالِالطبيعةِالباريةِالتيِهيِأيضِيابسة.ِ َِ =ِكانهاِعيهعنِاليههعدِمغلقهةِِلَ اَل ُصوَََة َليُ  َواَل 
إختفهمِجمالههِِ.ِ 45ِ:2يمه ِِ"أجرشِجمااًلِمالِجنمِالباهر" لمِيرواِجمالهِالداخلمنِجما ِقداستهنِو مِهسهِكانِ

مههالِأمههامِعيههعنهمِ لههمِيههرواِسههع ِ قههرهِوتعاحههعهِوصههليبهنِجههلِكههانِمكروهههًاِلتعبيخهههِالنههاسِعلههمِخطايههاهم.ِيقههع ِ
اِآلمنههاِبههه.ِوالِيعر ههعنِأنِاإليمههانِبالمسههياِاآلنِوهههعِ ههيِمجههدهِأسهههلِمههالِالههبعضِِ ههيِأيامنههاِلههعِيأينههاِالمسههي

ِاإليمانِبهِ يِهسهِالصعيةِالمحتقرةِالتيِتناسبِماِيريدهِالناسِمالِقعةِومالِعومة.
ِ

، َوَكُرَسِتٍر َعْن ُ 3" -:(3آية ) اٍع َوُمْخَتبُِّر اْلَحَزنِّ َِ ُل َوْو ُِ ََ ، َن الِناسِّ وُهَنا، ُمْحَتَقٌر َفَلْم َنْعَتِد  ُمْحَتَقٌر َوَمْخُذوٌل مِّ ُِ ُو
 " بِّ ِّ.

=ِكاناِملحعظةِأحدِنبالءِالرومانِعالِالمسياِوقدِأيسلهاِلمجلسِالايع ِالرومانيِأنِالمسياُِمْخَتبُِّر اْلَحَزنِّ 
 ُمْحَتَقٌر َوَمْخُذولٌ الِيزحينِجلِقيلِ يِالمتالِالمقدسِعالِالمسياِأنهِبكمِولمالِلمِيقا ِوالِمرةِأنهِححي.ِ

وُهَناحتقرِاليهعدِويؤساءهمِالمسياِوقالعاِعنهِمجنعننِوقالعاِبهِشيطان....ِالخِإهكساِِ= ُِ =َِِوَكُرَسِتٍر َعْنُ  ُو
علمِالصليبِقالعاِهساِمالِوزبِ .ِكماِقالعاِسابقًاِِالمسياِاوحينماِيأِوِ.ِكدجرصهمِسترواِوجعههمِعنهِ

ِطيةِولمِيعر عاِأنهِيتدلمِاجلهمِهم.أأخطدِهساِأمِأجعاهِ عندهمِأنِاالمِعقعبةِللخ
ِ
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ييَن هللاِّ َوَمييْذُلواًل.4" -(:6-4اآليييات ) ييْبَناُ  ُمَصيياًبا َمْضييُروًبا مِّ اَعَنييا َتَحِرَلَهييا. َوَنْحييُن َحسِّ َِ  لكِّييِن َوْحزَاَنَنييا َحَرَلَهييا، َوَوْو
ييبُ 5 َنيا. َتْأدِّ يلِّ آَثامِّ ِْ يَنا، َمْسُحوٌق أَل لِّ َمَعاصِّ ِْ َنا َعَلْيي ِّ، َوبُِّحُبيرِّ ِّ ُشيفِّيَنا.  َوُهَو َمْجُروٌح أَل ُكل َنيا َكَغيَنٍم َضيَلْلَنا. 6َسياَلمِّ

َنا. يعِّ رِّ َِ ٍد إَِّلى َطرِّيقِّ ِّ، َوالِرب  َوَضَع َعَلْي ِّ إِّْثَم  ْلَنا ُكل  َواحِّ  " مِّ
إنهِوهعِوفرِلهم"ِوالمقصعدِمالِهساِليسِأنِالمسياِسامحهمِعماِ علعهنِجلِِإقا ِالمسياِعلمِالصليبِ"ياِأجتاهِ

جسههدهِكلهههِمغطههيِ المسههياِعلههمِالصههليبِِوِجههدأِشههفاعتهِالمفاييههة.ِِلههمِالصههليبِوايقههًاِومغطههمِجدمالهههمعلههقِع
نِمغطههيِبالههدمِنِوهههسهِهههيِالمفههايةِ لتبههدأِايهههاِاآللِيقههع ِلههآللِجسههديِالههسيِهههعِكنيسههتيِِهههعِاآلِكدنهههِبالههدماء

جهههلِِمههههِالِيطلههبِالثهههديِمثهههلِدمِهاجيهههل دِ ِ.5ِِ:36التهههمِههههمِجسهههد ِيأ ِخطايهههاِالمنيسههةالقههدوسِ هههيِوفهههرانِ
ِ.ِ 12ِِ:4ِيعبِِالغفران

=ِااحه انِناتجهةِعهالِالخطيهةِ ههعِحمهلِخطايانهاِوأوايههاِليعطينهاِسهالمِ ِالهسيِيفهعقِكهلِعقهل.َِِوْحزَاَنَنا َحَرَلَها
َنا يُب َساَلمِّ =ِههيِأوهايِالجهرو ِِ ِّ َوبُِّحُبيرِّ .    =ِهعِاحتملِنيابهةِعنهاِالتدديهبِونتيجهةِههساِحصهلناِعلهمِالسهالمَِتْأدِّ

َعَلْيي ِّ إِّْثيَم  اليرب َوَضيعَ التيِنتجاِعهالِحهرباتِالسهعطِوالقصهبةِوالاهعوِوجهرو ِالمسهاميرِواللمهمِواللطهم.ِوهكهساِ
َنا يعِّ رِّ ِ الجميمِااوعاِو سدواِوأععاهمِمجدِ .ِِريعنا=َِِِ
ِ
يَها َفَلْم َيْفَتْح ُظلَِّم َوِما ُهَو َفَتَذِلَل َوَلْم َيْفَتْح َفاُ . َكَشا7" -:(7آية ) از ِّ َِ َتٍة َوَماَم  ، َوَكَنْعَجٍة َصامِّ ٍة ُتَساُق إَِّلى الِذْبحِّ
 " َفاُ .
=ِ ههعَِِوَليْم َيْفيَتْح َفيا ُ =ِأيِسهلمِنفسههِللولهم.َِوِما ُهَو َفَتيَذِلَل =ِمحاكمتهِكاناِظالمةِوأتعاِلهِباهعدِاوي.ُِِظلِّمَ 

=ِأيِجالِمقاومةنِ ههعِيعهر ِمهاِجهاءِاجلههِوههعُِِتَساُق إَِّلى الِذْبحِّ َكَشاٍة سكاِأمامِقيا اِوبيالطسِوهيرودس.ِ
عر ِنيهةِمحاكميههِوظلمههمنِوكهانِسهكعتِالمسهياِههساِأجلهغِدليهلِعلهمِقعتههنِ ههعِلهمِيسهتخدمِقعتههِحهدهمِوتالِ

ِكانِالفداءِقدِتعطل.
ِ

يلِّ ِّ مَ 8" -:(8آية ) ِِّ َذ. َوفُِّّ  َن الِدْيُنوَنةِّ ُوخِّ َُةِّ َومِّ ْغ َن الض  ، َوِنيُ  ُضيرَِّب مِّ ضِّ اأَلْحَيياءِّ ْن َوَْ َع مِّ ُِّ َُ ْن َكاَن َيُظن  َوِنُ  
لِّ َذْنبِّ َشْعبُِّّ  ِْ ْن َو  "مِّ

َُةِّ  ْغ َن الض  َن الِدْيُنوَنةِّ =ِالادةِوالزيقِوالماقة.ِمِّ يلِّي ِّ =ِالمحاكمةِأمامِيؤساءِالمهنةِوهمِالملهعو.َِومِّ ِِّ =َِوفِّيُّ 
يْن صلبِومهاتِمهالِأجهلِ نهبِالاهعبِولهيسِمهالِأجهلِ نبههِههع.ِأيِالاعبِالسيِيآهِيصلبِلمِيفهمِأنهِ يَع مِّ ُِّ َُ

ضِّ اأَلْحَياءِّ  يلِّ َذْنيبِّ َشيْعبُِّّ=ِماتَِِوَْ ِْ ْن َو يَع ِولنقهرأِاآليهةِهكهساولهيسِلخطيهةِ يهه.ِِمِّ ُِّ َُ يْن ... و َوِنيُ   َوِنيُ  ُضيرَِّب مِّ
لِّ َذْنبِّ َشْعبُِّّ  ِْ  "َو

 
ََْبُر ُ 9" -:(9آية )  َِّ َل َمَع اأَلْشَرا عِّ ُِ .َو شٌّ ْنَد َمْوتِّ ِّ. َعَلى َوِنُ  َلْم َيْعَرْل ُظْلًرا، َوَلْم َيُكْن فُِّّ َفرِّ ِّ غِّ  " ، َوَمَع َغنٍُِّّ  عِّ

ََْبُر ُ   َِّ َل َمَع اأَلْشَرا عِّ  :  لهاِتفسيريالُِِ
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لعاِقدِتايرِلحراسةِالجنعدِالرومانِااشرايِوهمِقدِقبلعاِالرشعةِليكتمعاِخبرِالقيامةنِ ههمِكها جيالِمرتاهيالنِقهاِ-1
 كناِنيامِوأتمِالتالميسِوسرقعه.

جهالِهنهعمِليحهرقِبالنهايِكمهاِيعملهعنِدالمهًاِمهمِالمصهلعبيال.ِولمهالِ ِإكانِالمخطبِأنِيلقعاِجسدهِ هيِواديِِ-2
ْنَد َمْوتِّ ِّ الرجلِالغنمِ=ِِنِدجرِأنِيد الِ يِمقبرةِيعسفِالرامم ِ.َوَمَع َغنٍُِّّ  عِّ

ِ
ُُوُل َوِياُمُ ، َوَمَسِرُة َوِما الِرب  َفُسِر بِّ 11" -:(11آية ) َعَل َنْفَسُ  َذبِّيَحَة إِّْثٍم َيَرى َنْساًل َت َِ . إِّْن  َأْن َيْسَحَقُ  بِّاْلَحَزنِّ

 " الِرب ِّ بَِّيدِّ ِّ َتْنَجُح.
قصهدِوتنِكهانِااشهرايِههمِالهسيالِدجهرواِههساِحهدِالمسهياِإالِأنِههساِكهانِ هيِ=ِِالِرب  َفُسِر بَِّأْن َيْسَحَقُ  بِّاْلَحَزنِّ 

.ِوقطعاِ هالرلِلهمِيكهالِمسهروياِبعهسالِإجنههِجهلِههعِجنهِبالح نِحتمِنخلصِنحالِونفر إنِيسحقِدبِرِ  ِوهعِسُِ
َعييَل َنْفَسييُ  َذبِّيَحييَة إِّْثييٍم ِنِ هههلِهنههاوِحههبِأعوههمِمههالِهههسا.مسههرويِبالنتيجههةِوهههمِيجههعشِأوالدهِإلههمِحزههنهِ َِِ=

خطايههاِالعههالمِومههالِخيانههةِالمههلِلههه.ِومههالِالاههرِالههسيِ ههيِِ المسههياِلههمِيتههدلمِجسههديًاِ قههبِجههلِنفسههيًاِبههااكثرِلحملههه
=ِالنسهلِههمِالمه منيالِالهسيالِ هداهم.ِكهانِههعِحبهةِالحنطهةِالتهيِسهقطاَِِيَرى َنْسالً البارنِهعُِتر وِلُنقبلِنحالِ=ِ

ُُوُل َوِياُم ُ ليكعنِهناوِحبعلِكثيرة.ِ اليِرب ِّ بَِّييدِّ ِّ  َوَمَسيِرةُ =ِأيِلالِتنتهيِحياتهِبالمعتِوههساِنبهعةِعهالِالقيامهة.َِِت
ِ."هساِهعِإجنمِالحبيبِالس ِبهِسريت"ِِ=ِمسرةِالرلِهيِخالصِالناسَِتْنَجحُ 

ِ
ُلَها11" -:(11آية ) َُ َكثِّيرِّيَن، َوآَثاُمُهْم ُهَو َيْحرِّ ي اْلَباَ  بَِّرْعرَِّفتِّ ِّ ُيَبر ِّ ْن َتَعبِّ َنْفسِّ ِّ َيَرى َوَيْشَبُع، َوَعْبدِّ  " .مِّ

أجرِتعبهِوهعِخالصِالنفعسِالمثيرةِومالِكثرتهاِيابم.ِهساِمعنمِمهاِقالههِالمسهياِللتالميهسِِ=ِيرِ َِيَرى َوَيْشَبعُ 
أنهههاِلهههيِطعهههامِآلكهههلِلسهههتمِتعر عنههههِأنهههتم...ِطعهههاميِأنِأعمهههلِماهههيئةِالهههسيِ"ِ 4ِِ:32ِ هههيِقصهههةِالسهههامريةِييهههعِ

دونِتعهبِوالِيعجهدِتعهبِيعجدِشبمِبعيدًاِعالِالمحبهة.ِوالِتعجهدِمحبهةِجهِوالِ.ِ 4ِِ:34ييعِِ"أيسلنيِوأتممِعمله
َُ المِومهرايةِبقهديِمهاِتمهعنِالبركهةِوالاهبم.ِأضِبالسرويِوبقديِمهاِيكهعنِالتعهبِبمهاِ يههِمهالِعِ عَِالِيُِ بَِّرْعرَِّفتِّي ِّ ُيَبير ِّ

=ِمالِي مالِبهِيتبريِأيِيعطيهِالمسياِجرهِوتمعنِأوامههِمحسهعبةِعلهمِالمسهيا.ِوههعِيغفهرِلنهاِكهلِيهعمَِِكثِّيرِّينَ 
ِبافاعتهِالمفايية.

ِ-=ِهسهِلهاِتفسيريالِوكالهماِمكمليالِلبعزهماِالبعضِ:برعرفت  
  .8ِِ:22هعِبساجقِمعر تهِيعر ِمالِسيتجاولِمعهِوهساِهعِمالِسيتبريِييو  1
ِكلمةِمعر ةِتعنمِإتحادنِ اتحادناِبالمسياِتمعنِلناِحياتهِ تمعنِأعزاءناِأالتِجرِ  2
ِ

ييزِا12" -:(12آييية ) ييُم َلييُ  َبييْيَن اأَلعِّ َْسِّ ييلِّ َوِنييُ  َسييَكَب لِّْلَرييْوتِّ َنْفَسييُ  لِّييذلَِّك َو ِْ ييْن َو ييُم َغنِّيَرييًة، مِّ ءِّ َوَمييَع اْلُعَظَريياءِّ َيْقسِّ
بِّيَن. ِيَة َكثِّيرِّيَن َوَشَفَع فُِّّ اْلُرْذنِّ ُِّ َُّ َمَع َوَثَرٍة، َوُهَو َحَرَل َخ  " َوُوْحصِّ

ييزِاءِّ  لههيِوأخزههععاِاايضِكلهههاِلهههمنِ=ِملههعوِاايضِااقعيههاءِكملههعوِأشههعيِوباجههلِوالفههرسِالههسيالِقهههرواِمماِاأَلعِّ
وهكساِأعطمِ ِالمسياِأنِيكعنِملمًاِيخزمِالناسِلنفسه.ِولمالِالمعنمِااصاِأنِالاياطيالِالتيِكاناِتمليِ
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كدع اءِوهمِملعوِهسهِاايضنِجلِأنِكلِمالِيمهعتِيغتنمهعهِلههمنِأمهاِاآلنِعلمِقلعلِشعبِ ِمالِقبلِوكانعاِ
هنهههاوِنسهههلِللمسهههيانِونيمهههةِللمسهههيانِوأجهههدًاِلهههالِيكهههعنِالملمهههعتِ ايوهههًاِوالجحهههيمِِدِوأصهههبا قهههدُِيب هههبِالاهههيطانِوُقي  ههه
يسههتطمِأحههدِأنِلههمِجمههمِكثيههرِبعههدِهههساِنوههرتِوت اِِ"ِ 1ِِ:2الالهههعتمِييؤِِيعحنههاالقههديسِمملههعءًا.ِوهههساِمههاِيآهِ

لِجههيضِو ههمِيعههدهِمههالِكههلِاامههمِوالقبالههلِوالاههععلِواالسههنةِواقفههعنِأمههامِالعههررِوأمههامِالخههرو ِمتسههربليالِجثيهها
ِ.ِ"ِأيديهمِسعفِالنخل

 .جتهدواِأنِتدخلعاِمالِالبالِالزيقإوالرلِحيالِسدلعهِأقليلِالسيالِيخلصعنِلمِيجبِجنعمِجلِقا ِ
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ِ
عهههالِنمهههعِالمنيسهههةِومهههرةِعملههههِ ِكهههانِمهههالِالمناسهههبِهنهههاِأنِيتحهههدث53ِبعههدِأنِتملهههمِعهههالِأالمِالمسهههياِ هههيِيصِ

 ِوقا ِأنهِير ِنسلهِوهاِهعِير ِِنسلهنِأيِالم منيالنِيبمهاِياهيرِالمهالمِج ليهًاِعهال53ِالفدالينِسبقِ يِيصِ
الععدةِمالِالسبي.ِولمالِواحاِأنِالمالمِهناِعالِالمنيسةِالتيِتمتدِمالِاليميالِلليسايِ تزمِكلِالاععلِوااممِ

ِتساعهاِومحبةِالرلِلهاِومجدها.تِو
ِ

يدِّي بِّالِتَرن مِّ َوِيُتَها اِلتُِّّ َلْم َتْرَخْض، أَلِن َبنُِّّ »1" -:(1آية ) َُِّر اِلتُِّّ َلْم َتلِّْد. َوشِّ َشةِّ َتَرِنرُِّّ َوِيُتَها اْلَعا اْلُرْسَتْوحِّ
. ََاَل الِرب   ، ْن َبنُِّّ َذاتِّ اْلَبْعلِّ  " َوْكَثُر مِّ

َِّرُ  مالِهي إلهمِأويشهليمِوتجهدهاِخربهةنِ  ِهنهاِيعهدهاِبدنههاِسهتمعنِأكثهرِمهالِِ؟ِ=ِقهدِتمهعنِالبقيهةِالراجعهةِاْلَعيا
ااو ِحيالِكانِلهاِبعلِيأيِ ِنفسه ِوالمعنمِأنِ ِسيعيدِلهاِمجدهاِأكثرِمالِااو .ِوقدِتمهعنِالعهاقرِههيِ

يعههدهاِِ  ِنِ=ِوحيههدةِجههالِاوجِوالِأوالدِولههمِتلههدِومستعحاههةكنيسههةِاامههمِالتههيِكانههاِوهههمِبعيههدةِعههالِ ِعههاقرًاِ
أنهاِستمعنِبدوالدهاِأكثرِكثيرًاِجدًاِمالِكنيسةِاليهعدِالتيِلههاِبعهلِ ههيِأيزهًاِأصهبحاِعروسهًاِللمسهيا.ِوهكهساِ

 ِوقهدِتمهعنِالعهاقرِههيِأنهاِوأنهاِحهيالِتمهعن21ِن4ِ:20ِ همِجعلسِالرسع ِهسهِاآليهةِأنههاِإشهايةِللمنيسهةِيوهلِ
تجعهلِللعهاقرِجنهيالنِ هالِنيهدسِمهالِخطايهاِالماحهيِلتمهعنِلنهاِِحياتناِ يهاِعقهمِوجفها ِولمهالِمهراحمِالهرلِواسهعة

يدِّيو .. َتَرِنرُِّّومايِيِجنيالِ ِوالثمايِهمِومايِالرو ِالقدس.ِِوالمطلعل.ِ ِمالِأجلِماِهعِآتِباإليمان.َِِوشِّ
ِه.ةِهيِمفتا ِلهساِاإلصحا ِوماِبعدهسهِاآلي

ِ
، َوْلُتْبَسْ  2" -:(2آية ) عُِّّ َمَكاَن َخْيَرتِّكِّ ،َوْوسِّ ي َوْوَتاَدكِّ دِّ يلُِّّ َوْطَناَبكِّ َوَشد ِّ كُِّّ. َوطِّ . اَل ُتْرسِّ  "ُشَقُق َمَساكِّنِّكِّ

عُِّّ َمَكاَن َخْيَرتِّكِّ هساِيد ِعلمِانتاايِالمنيسةِعلمِاايضِ =ِهيِخيمةِانهاِمكانِسكالِم قاِأمهاِالبيهاَِِوْوسِّ
حتهاجعاِلمهلِإعهدِاليهعديهةِتمفهيهمنِجهلِ ِوالمعنمِكثرةِالداخليالِلإليمهاننِ لهمِت5ِ:1كع2ِِالثاجاِ هعِ يِالسماءِي

الاههققِهههيِالسههتالرِوهههمِيمهه ِللجمهها ِمههالِالههداخلِ مههلِمجههدِاجنههةِالملههيِمههالِِ= َوْلُتْبَسييْ  ُشييَقُق َمَسيياكِّنِّكِّ العههالم.ِ
ِداخل.

 
، َوَيرُِّث َنْسُلكِّ ُوَمًرا، َوُيْعرِّرُ 3" -:(3آية ) يَن إَِّلى اْلَيرِّينِّ َوإَِّلى اْلَيَساَِّ  " ُمُدًنا َخرَِّبًة. أَلِنكِّ َتْرَتد ِّ

ِإجليس ِستعمرِوتصباِ ِللنفعسِالتيِخربها ِالمنيسةِوالمدنِالمخربةِيقدِتمعنِأويشليمِوقدِتمعنِإشاية امتداد
ِالمنيسةِهيِأويشليمِالروحية.

ِ
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ِنكِّ َتْنسَ 4" -:(4آية ) يَن. َفإِّ ، َوَعاَُ َتَرم لِّكِّ اَل اَل َتَخافُِّّ أَلِنكِّ اَل َتْخَزْيَن، َواَل َتْخَجلُِّّ أَلِنكِّ اَل َتْسَتحِّ ْزَي َصَباكِّ ْيَن خِّ
 " َتْذُكرِّيَنُ  َبْعُد.
ييْزَي َصييَباكِّ =ِمههالِأنِالِينجهه ِالععههد.ِاَل َتَخييافُِّّ  =ِعبعديههةِمصههر.ِ ههانِحرينههاِالمسههياِنمههعنِبالحقيقههةِأحههرايًا.ِِخِّ

 ِأنِالفهر ِالهسيِيعطيههِِخطيتهها.ِوالمعنهم=ِ يِسبمِباجلِصايتِإسهراليلِكهامرأةِمهجهعيةِبسهببَِوَعاَُ َتَرم لِّكِّ 
لملِنفسِعاشاِبعيدًاِعالِالمسياِلفترةِطعيلةِِمعجهِسينسيهاِأيامِالعايِوالخ ي.ِوهساِالمالمِجرجععهاِاويشليم

هنهاوِمهالِعهارِِمتروكةِكماِ يِالسبيِليسِمالِيمألِ رالِقلبها.ِلمالِإنِعادتِيفرحهاِالمسهياِوينسهيهاِخ يهها.
دةِحتمِالِيخجلِأمامِالناسِمالِخطاياهِالقديمةِنِ  ِيقع ِلهِهناِالِتخا ِ مِالخطيةِ ترةِنِويخا ِمالِالعِع
ِوالِتخجلِ اهللِسع ِيسترِعليهِ.

ِ
ضِّ ُيْدَعى.5" -:(5آية ) وُس إِّْسَرائِّيَل، إِّلَ  ُكل ِّ اأَلَْ َُد  ب  اْلُجُنودِّ اْسُرُ ، َوَولِّي كِّ  ََ ، ُعكِّ  " أَلِن َبْعَلكِّ ُهَو َصانِّ

=ِهعِمالِيفيِالميهراثِالمرههعنِوالمعنهمِأنِالهرلِيفهد ِشهعبهنَِِولِّي كِّ =ِالمنيسةِهيِعروسِالمسيا.ِ أَلِن َبْعَلكِّ 
ُعكِّ ِوههعِيتمفههلِبخالصهههم.ِ المنيسههةِللههرلنِأواًلِانهههِصههانعهانِووانيههًاِانهههِوليهههاِأيِمخلصههها. =ِومههالُِِهييَو َصييانِّ

ِصنعيِمرةِقاديِأنِيصلاِماِ سدِ ييِ.
 

.أَلِنُ  َكا6" -:(6آية ) ََاَل إِّلُهكِّ َلْت،  ذِّ َبا إَِّذا َُ ةِّ الص ِّ َِ ، َوَكَزْو وحِّ َدَعاكِّ الِرب   " ْمَرَوٍة َمْهُجوٍََة َوَمْحُزوَنةِّ الر 
ييَبا  ييةِّ الص ِّ َِ هههيِالتههيِأحبهههاِالههرلِقههديمًاِدونِويرههها.ِوههمِي زهههاِبسههببِخطاياهههاِ صههايتِمهجههعية.ِولمنهههِِ=َزْو

ِها.دِ لهاِويَِِلمحبتهِااولمِلهاِلمِيقديِأنِينساهاِ غفر
ِ

. 7" -(:8-7اآليات ) َرُعكِّ ِْ يَريٍة َسيَأ َم َعظِّ ، َوبَِّريَراحِّ يُّ َعْنيكِّ َلْحَظيًة، 8ُلَحْيَظًة َتَرْكُتكِّ هِّ ِْ بَِّفَيَضيانِّ اْلَغَضيبِّ َحَجْبيُت َو
. ََاَل َولِّي كِّ الِرب   ، َحُركِّ يٍ  َوَْ  " َوبِّإِّْحَساٍن َوَبدِّ

يٍ  =ِِحمِ دجديههةأمههاِالمههرا.َِحْيَظييةً ل=ِِالتدديههبِلمههدةِمحههددة ْحَسيياٍن َوَبييدِّ كغيمههةِتحجههبِعنههاِنههعيِالاههمسِِاْلَغَضييبِّ و بِّإِّ
سههلمِالخليقههةِ ههيِيههدِالباطههلِولمههالِأتركنههاِ ِ ههيِيههدِالاههيطانِيِ ُِِلَحْيَظييةً  ولمنهههاِسههرعانِمههاِتهه و .ِهههسهِتسههاوِي

جديههةِ.ِسههبةِلأل ِ مهمههاِطهها ِامههالِوحههعناِالحههاليِبعيههداِعههالِالمجههدِ هههعِالِشهه ِبالن8ِِ:26ِعلههيِيجههاءِِِِيوِ
يَريٍة ويهدتيِالمسهياِ هيِمجيئههِالثههانيِ َم َعظِّ  ِخلهقِاإلنسهانِللمجهدِنِوبعههدِِيدخههسناِالهيِالمجهدِالمعهدِلنههاِ.َوبَِّريَراحِّ

السقعطِكانِيبهدوِوقهدِمهاتِاإلنسهانِو قهدِصهعيةِالمجهدِو سهدتِصهعيتهِوطبيعتههِأنِقصهدِ ِقهدِتعطهلِنِولمهالِ
دتمِالمسياِ مِمجيئهِالثانمِليردناِإلمِالمجدِوانيةِويتمِالقصدِاإللهمِنِهساِالِيمكالِأنِيحدثِوكانِالفداءِوسي

ومهماِطالاِالفتهرةِمهالِالسهقعطِوحتهمِالمجه ِالثهانمِوكانهاِبهدال ِالسهنيالِنِ ههمِالِشه ِأمهامِااجديهةِالتهمِجهالِ
قههةِالِجههدِوأنِ=ِوهههمِامههالِقليههلِجههداِجههداِنِ قصههدِ ِمههالِالخليِلحيظيية نهايههةِ.ِهههسهِالفتههرةِالبسههيطةِجههداِأسههماها

َرُعكِِِيكملِ.ِ ِْ ِ=ِمالِاليهعدِوااممِوكلِالاععل.َِسَأ
ِ
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، هَكَذا َحَلْفُت 9" -(:11-9اآليات ) ضِّ َياُ  ُنوٍح َعَلى اأَلَْ َيا ِّ ُنوٍح هذِّ ِّ لُِّّ. َكَرا َحَلْفُت َوْن اَل َتْعُبَر َبْعُد مِّ أَلِنُ  َكرِّ
 . َركِّ ُِ ، َوَعْهُد فَ 11َوْن اَل َوْغَضَب َعَلْيكِّ َواَل َوْز َباَل َتُزوُل، َواآلَكاَم َتَتَزْعَزُع، َوِما إِّْحَسانُِّّ َفاَل َيُزوُل َعْنكِّ إِِّن اْلجِّ

. ُركِّ الِرب  ََاَل ََاحِّ  " َساَلمُِّّ اَل َيَتَزْعَزُع، 
والميهاهِوطهاِاايضِكلههاِولمنههاِبعهدِأيهامِإنحسهرتِوعهادتِالحيهاةِوهكهساِِ=ِأيِالزهيقاتنِحهيقاتِشهعبهِهذِّ ِّ 
الزههيقِالتههمِيمههرِجهههاِاإلنسههانِعلههمِاايضِاآلنِلهههاِ تههرةِوسههتنتهمِويعههعدِأوالدِ ِإلههمِالسههماءِوهنههاوِالِ تههرةِ

ِ.ِلمالِكماِطهرِالطع انِالعالمِمالِخطيتهِهكساِ الزيقاتِتطهرِالمنيسة.حيقِ
لِتمهعنِلههاِنِجِ.ِوبالرومِمالِحيقاتهاِ لالِتفنمِالمنيسةمثلِقعسِق  ِأيِأنِعهدِسالمِ ِلمنيستهِعهدِأجد ِ

دِكنيستهِبعهدِعِ َيِِن.ِوكماِوعدِ ِنع ِبدنِالِيكعنِطع انِوانيةااالمِتنقيةِوتطهيرِ"حعلاِلمِالعقعبةِخالصا"ِ
ِِسالمِوأنهاِلالِت و ِمالِأمامه.

 
ِنر ِالمنيسةِالتيِإتزعاِوتسللاِوناحاِ يِتعبةِويجعاِ رجمِلهاِ ِوكانِسرِمجدها.ِ(17، 11آيات )

 
َُوتِّ »11" -(:12-11اآليات ) ، َوبِّاْلَيا َتكِّ َجاََ َُرَِّبُة َغْيُر اْلُرَتَعز َِّيةِّ، هَأَنَذا َوْبنُِّّ بِّاأُلْثُردِّ حِّ َوِيُتَها الِذلِّيَلُة اْلُرْض

 ، ُسكِّ قِّ ُوَؤس ِّ َجاََ 12اأَلْزََ ِيًة، َوُكِل ُتُخومِّكِّ حِّ َجاًََة َبْهَرَمانِّ َُوًتا، َوَوْبَواَبكِّ حِّ َعُل ُشَرَفكِّ َيا ِْ  " .ًة َكرِّيَرةً َوَو
َُرَِّبةُ و بسهببِالعبعديهة.ِِِذلِّيَليةُ هكساِكانِوحمِالمنيسةِقبلِالمسياِحينماِكانهاِمر عحهةِ=ِ =ِبسهببِهجهرُِِمْضي

َتيكِّ الرو ِالقدسِمصهديِالسهالمِلههاِوههمِكمدينهةِكانهاِخربهة.ِ َجاََ ْثُريدِّ حِّ =ِالحجهايةِههيِالنفهعسِِهَأَنيَذا َوْبنِّيُّ بِّاأُل
ههعِالحجهرِالهسيِِاألثريد ِو2ِِ:5بهب1ِِمسياِوصايتِحجايةِحيةِ يِهيكلِالهرلِيالباريةِالتيِتطهرتِجدمِال

قههعةِإبصههايها ِوالمعنههمِأنِيكههعنِشههعبِالمسههياِمبصههرًاِلهههِعيههعنِِمههالِ يههدييكتحههلِبهههِييصههنمِمنهههِكحههلِالعيههعنِل
ُسكِّ يوحيةِتر ِبالرو ِالقدس.ِ قِّ ُوَؤس ِّ َُوتِّ اأَلْزََ لسيِتبنمِعليههِالمنيسهةِ ااساسِاِ=ِإ ًاِااساسِسماوينَِوبِّاْلَيا

َُوتً والههعِالمسهيا.ِواللههعنِااايقِلهعنِالسههماء.ِ =ِالاهر ِهههيِالجه ءِالههسيِننوهرِمنهههِللخهايج.ِوهنههاوُِِشيَرف َيييا
ِلعنيالِمالِالياقعت:ِ

 ِااايقِوكماِقلناِأنهِإشايةِللسماوياتنِ مالِهسهِالار ِيتطلمِالم منيالِللسماوياتِهكساِأعطمِ ِالم منيال1ِ
ِكماِ مِِلغ ِكماِ يِمرآة.ِينورونهاِماآلنِولمنهلسماوياتِمالِأنِينورواِل

طههعبمِانقيههاءِبههدونِههساِالِيههر ِأحههدِالسهماوياتِ" ِالاهفا ِوهههساِإشههايةِلقداسهةِالقلههبِونقاوتهههِوبهرِاإلنسههان.ِِو2ِ
:12ِِِيعهبِ"إتبععاِالسالمِممِالقداسةِالتيِجدونهاِلهالِيهر ِأحهدِالهرل"ِ+ِ .5:8القلب.ِانهمِيعاينعنِ "ِِيما

َجاًََة َكرِّيَرةً و ِ.ِ 14 يكِّ =ِأيِأسهعايوِ=ُِِتُخومِّكِّ حِّ =ِوالمقصهعدِأنههاِمحاطهةِبالفزهاللنِ ههيِكنيسهةِجميلهةُِتُخومِّ
ِيييةً مجيههدةِطههاهرة.ِوتاههيرِللتقههديسِالمامههلِللههنفسِوالجسههد.ِ َجيياًََة َبْهَرَمانِّ =ِااجههعالِهههيِالحههعاسِوهههمَِِوْبَواَبييكِّ حِّ

ِمقدسةِأيزًا.ِ
ِ

، َوَساَلَم َبنِّيكِّ َكثِّيًرا.وَ 13" -:(13آية ) يَذ الِرب ِّ  " ُكِل َبنِّيكِّ َتاَلمِّ
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البركههةِالمععههعدِجهههاِهههيِالسههالمنِوهههعِأعوههمِمههالِالغنههمِوالمجههدِوالسههلطةِومههالِلههساتِالعههالم.ِوهههعِسههالمِلههيسِكمههاِ
كهلِِكهميعطمِالعالمنِجلِسالمِيفعقِكلِعقل.ِوكلناِتالميسِالرلِ هعِالمعلمِوههعِالهسيِيرسهلِالهرو ِالقهدسِ"يعلم

=ُِِكل  "ِوالسيدِقا ِأنِمالِيريدِأنِيصيرِلهِتلميسًاِعليهِأنِيحملِصليبهِويتبعهه.ِشيءِويسكركمِبكلِماِقلتهِلمم
ِقطعًاِكلِمالِيريدِأنِيتعلم.

ِ
نْ 14 -:(14آية ) تَِّعابِّ َفاَل َيْدُنو مِّ يَدًة َعنِّ الظ ْلمِّ َفاَل َتَخافِّيَن، َوَعنِّ االَْ .بِّاْلبِّر ِّ ُتَثِبتِّيَن َبعِّ  كِّ

.ِ  ِيعيننهاِأنُِتَثِبتِّيينَ  بِّياْلبِّر ِّ البرِهناِوعدِ ِااميالِللمه منيالنِههعِيعطينهاِجهرهنِومهالِيقبهلِويكهعنِبهايًاِيثبهاِ=ِ
يَدًة َعينِّ الظ ْليمِّ ِ".قالاًلِ"أوبتعاِ هيِ نسليِ يِجره.ِومالِيجتهدِأنِيثباِ يِهساِالبرِيثباِ يِالرل.ِوالسيدِناد ِ َبعِّ

=ِالجهههدِأنِنفههههمِأنِ ِحهههاممِكنيسهههتهِالِيسههتطيمِأحهههدِأنِيولمههههاِ عليههههاِأالِتخههها .ِولمهههالِهنهههاوَِِفييياَل َتَخيييافِّينَ 
علمِالمنيسةِ ميفِنفسرِهساِ؟ِقا ِالسيدِالمسياِ يِالعالمِسيكعنِلممِحيقِوعليناِأنِاحطهادِوحيقِيقعانِ

البتهةِإنِلهمِتمهالِقهدِأعطيهاِسهلطانِِنحملِصليبهِونتبعه.ِولمنهِ يِنفسِالعقاِقا ِلبيالطسِ"لمِيكهالِلهيِعلهمِ 
ِ ِمالِ ".أمالِ عق...ِ

إ ًاِالزيقِالعاقمِعلينانِالِيقمِعليناِمالِالناسِااشرايِانهمِأقعياءنِجلِمالِ ِالسيِيسماِجسلينِوطالماِنحهالِ
والسهببِ همِِ يِيدِ ِ عليناِأنِالِنخا ِوالِنرتعبِمالِمخلهعق.ِوالزهيقِههعِللتدديهبنِ مهالِيحبههِالهرلِي دبهه.

ومِالتدديبِأنِاإلنسانِبسببِالخطيةِويثِنفساِمتمردةِتبحثِعماِتريدهِوليسِمهاِيريهدهِ ِ.ِ  ِمهالِمحبتههِلِ 
مِالنفسِ. ُِيَقع  

ِ
َلْيكِّ َيْسُقُ . 15" -(:17-15اآليات ) َتَرَع َعَلْيكِّ َفإِّ ِْ ْندِّي. َمنِّ ا تَِّراًعا َلْيَس مِّْن عِّ ِْ هَأَنَذا 16َها إِِّنُهْم َيْجَترُِّعوَن ا

َِّ َوُيْخرُِّج آَلًة لَِّعَرلِّ ِّ، َوَوَنا َخَلْقُت اْلُرْهلَِّك لِّ  ي َيْنُفُخ اْلَفْحَم فُِّّ الِنا  َيْخرَِّب.ََْد َخَلْقُت اْلَحِداَد اِلذِّ
ييَن َعَلْيي ِّ. هيذَ »17 يِدكِّ اَل َتيْنَجُح، َوُكيل  لَِّسياٍن َيُقيوُم َعَلْييكِّ فِّيُّ اْلَقَضياءِّ َتْحُكرِّ ْت ضِّ ََ ييَراُث َعبِّييدِّ ُكل  آَلٍة ُصو ِّ ا ُهيَو مِّ

. ْندِّي، َيُقوُل الِرب  ِ" الِرب ِّ َوبِّر ُهْم مِّْن عِّ
هنههاوِمهه امراتِكثيههرةِحههدِالمنيسههةِوهههمِقطعههًاِليسههاِمههالِعنههدِ ِولههسليِ هههيِمحكههعمِعليهههاِبالفاههل.ِولمههالِمههاِ

=ِِرجِمالِاآلكلُِأكهلقاديِأنِيخِيسماِبهِ ِأنِيتمِمالِحيقاتِعلمِالمنيسةِهعِلصالحهاِللتدديب.ِ اهللِوحده
لتخهرجِكنيسههةِقعيههةِنقيهةِنِإ ًاِالزههيقِلههيسِِ.ِواُاُكههلِههعِالتدديههبوهههد هاِتهدميرِالمنيسههةِلِهنههاِههعِمهه امراتهمك هاآل

جلِإنِأعومِمثها ِِلههساِههعِالصهليبِنفسهه.ِو همِالنهايهةِسهتنتهيِكهلِمقاومهةِِتخلمِمالِ ِجلِبسما ِمالِ ِ.
ِمسيا.حدِالمنيسةِوتتمللِالمنيسةِعروسِال

ْندِّي تَِّراًعا َلْيَس مِّْن عِّ ِْ ِكنيسةِ =ِ دشعيِوباجلِخربعاِأويشليمِبعلمِوأوامرِالرلنِأماِاآلنِ لالِيخرلِأحدِِا
إالِلعِتركاِهسهِالمنيسةِ ِوي زتهِنِحينئسِتسممِهسهِالمنيسةِقعالِمخيفاِ" تبِوتالِ انمِآتمِوأاح  ِمنايتي"ِ

لمنيسةِتماماِنِوعلمِالمستع ِالفرد ِإ اِي ضِإنسانِ ِيسممِهساِالقع ِ ِأ ِيستغنمِ ِعالِهسهِا2ِِ:5ييؤ
=ِأعداءِالمنيسةِسع ِينزمعنِِإَِّلْيكِّ َيْسُق ُ  ومالِيفعلِ. 3ِِ:10المخيفِ"أناِم ممِأنِأتقيدوِمالِ مم"ِييؤ
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نِجلِِللمسيحيةحطهدِالمسيحيةِتحعلاِأخيرًاِإأشهرِمالِِنِإليهاِوأشهرِمثا ِعلمِهساِاإلمبراطعييةِالرومانية
=ِكلِمالِيقعمِحدِالمنيسةِكدنهِحدادِينفخِ مِالنايَِخَلْقُت اْلَحِداَد  وناْ  .شاو ِالطرسعسمِصايِجعلسِالرسع 

ِلياكلِالحديدنِ  ِيستعملِالزيقاتِلتاكيلِكلِم مالِليخلصنِ ِيستعملِأعداءِالمنيسةِلخالصها.ِ
يَراُث  َعبِّيدِّ هعِميراثِالمنيسة.ِِياللماالوِوحمايتهاِمالوالبرِواامانِالمِ=ِكلِماِ كرِمالِجركاتِكالسهَذا ُهَو مِّ

ْندِّيجسدِالمسياِعبدِالرل.ِِ=الِرب ِّ  عتمدواِوصايِالمسياِحيًاِِتتبريواِحينماِآمنعاِِوِ عبيدِالرل= بِّر ُهْم مِّْن عِّ
وتنِتاجعاِيغفرِلهمِوالرو ِِواندرِوجعلِيوحهِ يهمِيبكتهمِإ اِأخط يسلمعنِبالبِنِواجتًاِ يهمِيعطيهمِحياتهِوبره
وتنِجاهدواِوسلمعاِ يِالنعيِوسلمعاِ يِأعما ِصالحةِِنِوتمعنِلهمِأعما ِجرِ.ِيبكتهمِإنِلمِيسلمعاِ يِالبر

 .يعطيهمِمالِجرِالمسيا
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس والخرسون 

ِ
العهالمِويتهسوقعاِنعمهةِالهرو ِالقهدسِوأ راحههِوتعاليمههنِدعهعةِليتهعلِالجميهمِهناِنر ِالهدععةِللجميهمِليتركهعاِملهساتِ

وير زعاِالارنِولي مالِويرِالم منيالِ يتسوقعاِومايِالخالصِمالِشهبمِوتيتهعاء.ِواحهاِ هيِههساِاإلصهحا ِنتهالجِ
كرِالخالصِوهعِحلع ِالرو ِالقدس.ِوالخالصِمالِباجلِهعِيم ِللخهالصِالعوهيمِالهسيِصهنعهِالمسهيانِوالِيهس

ِخالصِباجلِبجانبهِ حيالِيتمِالمرمعاِإليهِالِنععدِنسكرِهساِالرم .
ِ

ي َلْيَس َلُ  فِِّضٌة َتَعاَلْوا اْشَتُروا َوُكُلوا. َهُلر  »1" -:(1آية ) ، َواِلذِّ َيا ِّ يًعا َهُلر وا إَِّلى اْلرِّ رِّ َِ َُاُش  وا اْشَتُروا َوي َها اْلعِّ
 " َلَبًنا.بِّاَل فِِّضٍة َوبِّاَل َثَرٍن َخْرًرا وَ 

َيا ِّ  ِ=ِبزاعتهِمجاناًِ ِوالمتملمِهناِكبالمِيقفِليبيم22ِِ:11ِ+ِيؤ1ِِ:31ِِ=ِهيِيناجيمِالرو ِالقدسِييعِِاْلرِّ
لييس أنِياهعرِاإلنسهانِبعطاههِأيِباالحتيهاجِليهدتيِويدخهس.ِوههساِالخهالصِمقهدمِلمهالِِوالارطِالعحيدِ.بال فضة
وبركهاتِ.ِ 18ِ-3ِِِ:14صهالحةنِ ههعِمقهدمِللمحتهاجيالِييؤِأيِ قيهرِ هيِالمها ِو قيهرِ هيِااعمها ِالِل  فضة

=ِيعنهمِالفهر ِ مهالِومهايَِِخْريرً والالخالصِ القةِالثمالِالِيقديِأحدِعلمِد همِومنههاِ لهسليِيقهدمهاِالمسهياِمجانهًاِ
ِ=ِيعنمِالتعليمِ هعِيعلمناِكلِشيء.َِلَبنً الوَ الرو ِالقدسِ ر ِوسالم.ِ

ِ
ُِي ِّييَب، لَِّريياَذا َتزُِّنيي2" -(:3-2اآليييات ) ُعوا لِّييُّ اْسييتَِّراًعا َوُكُلييوا ال وَن فِِّضييًة لَِّغْيييرِّ ُخْبييٍز، َوَتَعييَبُكْم لَِّغْيييرِّ َشييَبٍع  اْسييَترِّ

َُيَع َلُكيْم َعْهيًدا َوَبي3َوْلَتَتَلِذْذ بِّالِدَسمِّ َوْنُفُسُكْم.  َْ يُلوا آَذاَنُكْم َوَهُلر وا إَِّلُِّ. اْسَرُعوا َفَتْحَيا َوْنُفُسيُكْم. َوَو َم َداُوَد َومِّ يًّا، َميَراحِّ دِّ
َََة.  " الِصادِّ

يعطههعنِ ههمِمقاجههلِمههاِِعا=ِلههمِيكههالِهنههاوِنقههعدِمسههكعكةِ ههمِ لههيِالعقههاِجههلِكههانِلَِّريياَذا َتزُِّنييوَن فِِّضييًة لَِّغْيييرِّ ُخْبييزٍ 
مِوالمعنمِلما اِتبعثرونِطاقاتممِومعاهبكمِأيِواناتممِ يِالعالِوللحياةِنِياترونهِ زةِبالعان.ِوالخب ِهعِللابم

 ن ليييس خبييزِشهههعاتِالعههالمِالِتاههبمِنِولههيسِ يهههاِحيههاةِ=ِ=َِشييَبعٍ لغييير ِلههيسِ يهههِشههبمِ=ِال الههلِالباطههلِو يمهها
ِلغييير شييبعِأ ِبههايِالماههققةِالتههيِالِتزههببِمههاءهههعِكااِباهههعاتهِهههساِالعههالمِ ههالخب ِيعطههمِحيههاةِللجسههدِ.ِأمهها

ُعوا لُِّّ ِ.ِِخبز ليسِوالنهايةِمعتِأجد ِوهساِمعنم ناِأنِننتبهِأنِوععدِ ِحقِونستممِإليهِ اهللِالِ=ِعلياْسَترِّ
ُِي َِّب، َوْلَتَتَلِذْذ بِّالِدَسمِّ َوْنُفُسُكمْ سيأَ يرومناِعلمِطريقه.ِومالِيستممِ يروونِمالِدسمِجيتيِومالِنهرِنعميِ"=ُِِكُل ال

ِ.ِ 30ِِ:8ِيم ِِ"تسقيهم
هههعِأكههلِجسههدِالمسههياِِالدسييمِوأكههلنِعمههةنِعهههدِالنِالههس ِحصههلناِعليهههِهههعِ=ِالعهههدِالجديههدِىَوَبييد دَعْهييوهييذا ِ

 التنههاو ِيفههتاِااعههيالِ نعههر ِالمسههياِنِوالههس ِيخبرنههاِبهههِهههعِالههرو ِالقههدسِ.ِوالاههبمِِ.وسههكنمِالههرو ِالقههدسِ ينهها
معناهِأنِمالِيعر ِالمسياِحقيقةِيحبهِويجدِ يهِكفايتهِويستغنمِبهِعالِالعهالمِ"معهيِالِأييهدِشهيئاِ همِاايض"ِ

ِ ِ.13ِيم ِ
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َم َداُوَد عهدا وبديا ،  ووَُع لكم أيِالععهعدِجهدوامِ ميراحم داودوِالعههدِالجديهدِكهانِجهدمِالمسهياِنِ=الصيادَة َمَراحِّ
نِوههساِعههدِأجهد ِِمعنِلهِشعبًاِويمليِهعِعلينا.ِ"ليهدتِملمعتهي"نمملمةِداودنِأ ِأنِالمسياِيمليِعلمِشعبهِ 

ِوصادقِ.
ِ

ًَِّعا لِّ 4" -:(4آية ) َعْلُتُ  َشا َِ ََْد  .ُهَوَذا  ُعوبِّ ًيا لِّلش  ئِّيًسا َوُموصِّ ََ ، ُعوبِّ  " لش 
+34ِِ:23ِ+ِحه 36ِِ:2ِِيِإمِداودِ مِاآليةِالسابقةنِِ هعِمالِنسلهِ"هعِأصلِو ييةِداود"ِيالمسياِهناُِسم ِ 

 المسياِكهانِيقهع ِ"سهمعتمِأنههِقيهلِللقهدماء...أماِشِشريعةِالمحبةِالجديدة.ِر ِ =ِأيِماََِِشاًَِّعاو ِ.ِ 22ِِ:10يؤِ
 ِنِهناِنجدِالمسياِيهعهِالس ِشر شِشريعةِالعهدِالقديمِهعِنفسهِمارشِشريعة22ِن5ِِ:21ِِقع ِلمم"ِيماأناِ د

العهدِالجديدِ.ِالمسياِالِيغيهرِالاهريعةِجهلِيكملههاِنِ العههدِالقهديمِإكتفهمِجعصهيةِالِتقتهلِعلهمِقهديِقامهةِإنسهانِ
ديجاتِأعلههمِ قهها ِالِتغزههبِنِجههلِقهها ِ"أحبههعاِالعهههدِالقههديمِنِأمههاِالعهههدِالجديههدِومههمِإمكانيههاتِالنعمههةِوصههلِلهه

ِأعداءكم"ِ الرو ِالقدسِالس ِيسكالِ يناِ مِالعهدِالجديدِيعطيناِهسهِاإلمكانياتِالجديدةِ.
ِ

َك َوَُ 5" -:(5آية ) لِّ الِرب ِّ إِّلهِّ ِْ ْن َو د وسِّ إِّْسَرائِّيَل أَلِنُ  َها ُوِمٌة اَل َتْعرُِّفَها َتْدُعوَها، َوُوِمٌة َلْم َتْعرِّْفَك َتْرُكُض إَِّلْيَك، مِّ
 "«.ََْد َمِجَدكَ 

ِالمخاطبِهناِهعِالمسياِوالمعنمِأنِااممِسيدععهمِالمسياِوسيركزعنِإليه.
ِِ

ييٌب. 6" -(:7-6اآليات ) ََرِّ يُد. اْدُعيوُ  َوُهيَو  َِ ْثيمِّ َوفْ 7ُاْطُلُبوا الِرِب َما َداَم ُيو يُل اإلِّ ُِ يَقيُ ، َوََ يُر َطرِّ ير ِّ َكياََُ ، لَِّيْتيُركِّ الش ِّ
َنا أَلِنُ  ُيْكثُِّر اْلُغْفَراَن.  " َوْلَيُتْب إَِّلى الِرب ِّ َفَيْرَحَرُ ، َوإَِّلى إِّلهِّ

ِهناِنر ِأهميةِالصالةِوالتعبةِدالمًا.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِ

ُكْم، َواَل ُطُرَُُكْم ُطرُ »8" -(:9-8اآليات ) . أَلِن َوْفَكاَِّي َلْيَسْت َوْفَكاََ أَلِنُ  َكَرا َعَليتِّ الِسيَراَواُت َعينِّ 9َُِّّ، َيُقوُل الِرب 
َُِّكْم. ، هَكَذا َعَلْت ُطُرَُِّّ َعْن ُطُرَُِّكْم َوَوْفَكاَِّي َعْن َوْفَكا ضِّ ِ اأَلَْ

طرقِ ِعجيبةنِ هعِيحع ِإنسانِخاط ِللتعبةِعالِطريقِإصاجتهِبمهرضِأوِتجربهة.ِوهكهساِعهالِطريهقِالسهبيِ
ليًاِعالِالعونية.ِوقدِاستخدمِجعلسِالرسع ِهسهِاآليهاتِحينمهاِتدمهلِ هيِأنِ َِقب هلِاليههعدِأواًلِوهمِامتنمِاليهعدِنها

ِ 24ِن11ِِ:23ِيةِااامنةِويقبلِاليهعدِييوِاي زهمِوَقب لِااممنِومِيععدِ يِنه
ِ

يَن الِسيَراءِّ وَ 11" -(:11-11اآليات ) َُيُر َواليِثْلُج مِّ ُل اْلَر َض أَلِنُ  َكَريا َيْنيزِّ َعيانِّ إَِّليى ُهَنياَك، َبيْل ُيْروَِّييانِّ اأَلَْ اَل َيْرِِّ
 ، َِّعِّ َوُخْبزًا لِّآلكِّلِّ ُّ َزًَْعا لِّلزِا ُِّ َها َتلُِّد َوُتْنبُِّت َوُتْع يُّ. اَل َتْرِيُع إَِّليُِّ 11َوَيْجَعاَلنِّ ْن َفرِّ هَكَذا َتُكوُن َكلَِّرتُِّّ اِلتُِّّ َتْخُرُج مِّ

ُت  َْ ََِّغًة، َبْل َتْعَرُل َما ُسرِّ َسْلُتَها َلُ .َفا  " بِّ ِّ َوَتْنَجُح فُِّّ َما َوَْ
 =ِالمسياِكلمةِ ِالس ِسيتجسدِويفد ِويارشِلالِيفالِعملهِجلِسيدتمِجثمايه. كلرتى
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ََِّغةً الرلِ يِكتابهِالمقدسِأوِكلمةِالمرااةِِكلمةِو =ِجلِيكهعنِلههاِومهايِوكلمهةِ ِتاهبهِالمطهرِانههاِِاَل َتْرُِع َفا
ههسواِمههالِاايضِوتلههمِالتههرالِيعههعدونِ ِناالههةِمههالِِالسههماءنِِو تنهه  ِعلههمِاايضِاليابسههةِيآدمِوكههلِشههعبِ ُِأخ 

 يرويهاِويكعنِلهاِوماي..ِوالمطرِالِيععدِإلهمِالسهماءِإالِبعهدِأنِيهرو ِاايضِويعمهلِعملههِيههعِيعهعدِللسهماءِ
ِبعدِأنِيتبخر .

ِ
وَن َوبَِّساَلٍم ُتحْ 12" -:(12آية ) ُِ ِنُكْم بَِّفَرٍح َتْخُر يُد َوَماَمُكْم َتَرن ًرا، َوُكل  َشَجرِّ اْلَحْقلِّ أَل َباُل َواآلَكاُم ُتشِّ َضُروَن. اْلجِّ

 " .ُتَصف ُِّق بِّاأَلَيادِّي
الاعبِسبقِلهمِالخروجِمالِمصرِيم ِالعبعدية.ِبفر ِخرجعانِوبعدِخروجهمِينمعانِهكساِ يِخروجناِمالِسهبمِ

ِخطيتناِعليناِأنِنفر ِونتهلل.ِ
ِ

َُْلُع آٌس. َوَيُكوُن لِّلِرب ِّ اْسًرا، َعاَلَمًة عِّ 13" -(:13) آية َوًضا َعنِّ اْلَقرِّيسِّ َي َوًضا َعنِّ الِشْوكِّ َيْنُبُت َسْرٌو، َوعِّ
عُ  ُِّ ِيًة اَل َتْنَق  "«.َوَبدِّ

كانِلعنةِمالِومايِالخطيةِوالمعنمِهناِأنهِععحًاِعالِلعنةِالخطيةِستمعنِجركاتِوتمعنِأشجايِجميلةِِالِشْوكِّ 
نِجلِيبدأِويرِِ=ِأيِيتمجدِالرلِ يِأجنالهِالم منيالَِوَيُكوُن لِّلِرب ِّ اْسًراحًاِعالِااشعاوِالم لمة.ِنا عةِعِع

  .الم منيالِيعر عنهِوي منعا
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ِ
تمِمالِالخصهيانِوالغربهاءِوالعبيهدِولمهالِعلهمِ ِنجدِعمعميةِالدععةنِ هيِلملِإنسانِتالبنِح8ِ-1 يِاآلياتِي

الم منيالِأنِيطيععاِ ِويتمسكعاِبهنِ فيِمقاجلِنعمِ ِعلينانِ عليناِنحهالِواجبهاتِينبغهيِتنفيهسهاِبجههادِحقيقهيِ
 ِالمحرومهههعنِههههمِيعهههاةِِإسهههراليلِالهههسيالِانحر هههعاِوياءِالهههرباِوالخمهههر12ِِ-2 نتقاجهههلِ هههيِالطريهههق.ِو هههمِاآليهههاتِي

ِة.وتركعاِالرعي
ِ

: 1" -(:2-1اآليات ) ََاَل الِرب  يُّ َواْسيتِّْعاَلُن بِّير ِّي. »هَكَذا  يُُّء َخاَلصِّ ََرِّيٌب َمجِّ ُروا اْلَعْدَل. أَلِنُ   ِْ اْحَفُظوا اْلَحِق َوَو
ي َيَتَرِسُك بِّ ِّ، اْلَحافِّظِّ الِسْبَت لِّ 2 ْنَسانِّ اِلذِّ ي َيْعَرُل هَذا، َوالْبنِّ اإلِّ ْنَسانِّ اِلذِّ يْن ُطوَبى لِّإلِّ َسُ ، َواْلَحافِّظِّ َيَدُ  مِّ َئاِل ُيَنج ِّ

ِ"«.ُكل ِّ َعَرلِّ َشر  
بصعيتهمِالماملةِالمطلقةِلالِيكعناِإالِ يِالسماءنِولمالِعليناِأنِنحفوهمِبقديِإمكانناِمهالِاآلننِِِاْلَعْدلَ و  اْلَحقِ 

ُّأيِكدنناِنعيشِحياةِسماويةِو ليِيكعنِبحفعِالعصهية.ِ ُُّء َخاَلصِّ إشهعياءِ هالخالصِبهاقِِاقعلههي=ََِِرِّيٌب َمجِّ
ِويقعلهههاِ.ِِ 16ِِ:8ِويِيِ"الملمههةِ ههيِداخههلِالقلههب" ِ...لمهلِأحههدسههنةِ قههب.ِوااهههمِأنِالخههالصِقريههب166ِِلههِ

ِأنِعهادواِمهالِلليهعدِ يِإسهراليلِبعهدِويقعلها.ِِإشعياءِللمسبييالِ يِباجلِلينتورواِععدتهمِمالِالسبيِعلمِيجاء
لنهاِاآلنِلننتوهرِمجهيءِالمسهياِالثهانيِأوِننتوهرِكهلِواحهدِلقالنهاِِويقعلههاِ.ِالسبيِلينتورواِمجيءِالمسياِااو 

ِ.ِمالِهسهِالحياةِمعهِعلمِحدةِبعدِانتقالنا
هههمَِ=ِياهههيرِللسهههباِخصعصهههًاِانِ هههيِالتمسهههيِبالسهههباِتَِِالِسيييْبتَ  يِبانتمالنهههاِهللِوللسهههماءنِ السهههباِيمتنهههمِ يههههِس 

السهههباِللهههرلِمِاايض.ِلهههسليِمهههالِاسهههتطاشِأنِيكهههرسِاإلنسهههانِعهههالِالعمهههلِليتفهههرلِللهههرلِويهههسكرِأنههههِوريهههبِعلههه
يعههر ِأنِيكههرسِحياتهههِكلهههاِللههرل.ِواسههتبدلاِالمنيسههةِالسههباِِأ ِيخصصهههِللصههالةِوالخلههعةِمههمِ ِنِويقدسههه

ِبااحدِ هعِيعمِالقيامة..ِو يهِالِنطلبِأحدِسع ِالرل.
ِ

َتيرَ 3" -(:6-3اآليات ) َْ ي ا ََيائِّاًل: َفاَل َيَتَكِلمِّ اْبُن اْلَغرِّيبِّ اِلذِّ يْن َشيْعبِّ ِّ »َن بِّيالِرب ِّ  يُّ اليِرب  مِّ َواَل َيُقيلِّ «. إِّْفيَرازًا َوْفَرَزنِّ
 : ييُّ  وَن َمييا 4«. َهييا َوَنييا َشييَجَرٌة َيابَِّسييةٌ »اْلَخصِّ يَن َيْحَفُظييوَن ُسييُبوتُِّّ، َوَيْخَتيياَُ ْصييَيانِّ اِلييذِّ ََيياَل الييِرب  لِّْلخِّ ِنييُ  هَكييَذا  أَل

نُِّّ، َوَيَتَرِسُكونَ  . »5بَِّعْهيدِّي:  َيُسر  يَن اْلَبنِّييَن َواْلَبَنياتِّ ْم فِّيُّ َبْيتِّيُّ َوفِّيُّ َوْسيَواَِّي ُنُصيًبا َواْسيًرا َوْفَضيَل مِّ ييهِّ ُِّ يُّ ُوْع إِّن ِّ
ييُع.  ُِّ يًّا اَل َيْنَق ُم اْسييًرا َوَبييدِّ يييهِّ ُِّ ب ييوا اْسييمَ 6ُوْع ُموُ  َولُِّيحِّ يَن َيْقَترُِّنييوَن بِّييالِرب ِّ لَِّيْخييدِّ يييبِّ اِلييذِّ الييِرب ِّ لَِّيُكوُنييوا َلييُ   َوَوْبَنيياُء اْلَغرِّ

ي، ُسوُ ، َوَيَتَرِسُكوَن بَِّعْهدِّ يَن َيْحَفُظوَن الِسْبَت لَِّئاِل ُيَنج ِّ  "َعبِّيًدا، ُكل  اِلذِّ
كانعاِ يِالعهدِالقديمِيهتمعنِبدنِيكعنِلههمِأوالدنِليبقهمِلههمِإسهمِبعهدِمهعتهمنِأمهاِ هيِالعههدِالجديهدِ هنحالِأحيهاءِ

 الماللمهةِلهيسِلههمِأوالدنِولمهنهمِِاِ همِأوالدهِنحيهِإسهمهِيههتمِبهدنِيكهعنِلههِأوالدِليوهلِباإليمانِبالمسياِوالِأحد
نِالخصمِإلمِجماعةِالرلِ هعِويرِمثمرِوعقيمِِعِنالِيدخلِأحياءنِ  ِيعطمِللجميمِحياة.ِولسليِكانِاليهعد
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انههمِالِياهبهعنِِليِالغربهاء.ِوكهسنِوويهرِالمثمهرِياهيرِللميهاِيوحيهاِوالمعنمِأنِالِينزمِللمحا لِوالِللمهنعت
شعبِ ِولمالِه الءِحينماِدععاِلإليمانِالمسيحيِلمِيععدواِأشجايًاِيابسةِويرِمثمرة.ِههمِبعهدِأنِقبلهعاِالمسهياِ

صههًاِحههلِعلههيهمِالههرو ِالقههدسِ تمسههكعاِباإليمههانِوحفوههعاِالسههبا.ِوهكههساِكههمِمههالِالههسيالِكههانعاِمر عحههيالِقههباًلِخل ِ مُِ
ِااسعد .ِِصايواِقديسيالِعوماءِيمعسم

ِ
يُّ، َوُوَفير ُِّحُهْم فِّيُّ َبْييتِّ َصياَلتُِّّ، َوَتُكيوُن ُمْحَرََياُتُهْم َوَذَبيائُِّحُهْم َمْقُبوَليًة 7" -:(7آية ) َُْدسِّ َبلِّ  َِ ْم إَِّلى  َعَليى آتُِّّ بِّهِّ

ُعوبِّ  ُّ، أَلِن َبْيتُِّّ َبْيَت الِصاَلةِّ ُيْدَعى لُِّكل ِّ الش  ِ "«.َمْذَبحِّ
جيههاِصههالةِلمسههيحيةنِوالصههالةِ ههيِايتفاعهههاِللسههماوياتِعلههمِجبههلِالههرل.ِ المنيسههةِهنههاِنههر ِأ ههرا ِالعبههادةِ ههيِا

ُّ =ِسماوِي َُْدسِّ َبلِّ  ِنِمالِيدخلهِالِيصيرِوريبًاِعالِ ِويحياِ يِ ر .َِِ
ِ

ُع َمْنفِّي ُِّّ إِّْسَرائِّيَل: 8 -:(8آية ) امِّ َِ َرُع َبْعُد إَِّلْي ِّ، إَِّلى َمْجُروعِّ »َيُقوُل الِسي ُِّد الِرب   ِْ  "«.ي ِّ َو
َرُع َبْعُد إَِّلْي ِّ و  ِْ ِ 4ِ:2=ِ ِيجممِالم منيالِمالِكلِااممِويزمهمِللمنيسةِويصيرواِمثمريالِجهلِمتئمهيالِينهشَِِو
ِ.ِالعقيمِيتحع ِلمتئمِيأ ِيلدِتعأم ِ.
 

ييَع اْلُوُحيوشِّ اِلتِّيُّ فِّي9" -(:12-9اآليات ) رِّ َِ . َيا  يَع ُوُحوشِّ اْلَبر ِّ َتَعاَلُّْ لِّأَلْكلِّ رِّ َِ . َيا  َُِّبيوُ  ُعْريٌُّ 11ُّ اْليَوْعرِّ ُمَرا
ب يو الِنيْومِّ ُعوَن، ُمحِّ َُجِّ َُ َوْن َتْنيَبَح. َحيالُِّروَن ُمْضي َواْلكِّياَلُب َشيرَِّهٌة اَل 11. ُكل ُهْم. اَل َيْعرُِّفوَن. ُكل ُهيْم كِّياَلٌب ُبْكيٌم اَل َتْقيدِّ

ََْصيى. َتْعرُِّف الِشَبَع. َوُهْم ََُعاٌة اَل َيْعرُِّفوَن اْلَفْهَم. اْلتَ  ٍد إَِّلى الر ِّْبحِّ َعيْن َو ْم، ُكل  َواحِّ يًعا إَِّلى ُطُرَِّهِّ رِّ َِ َهُلر يوا »12َفُتوا 
ا دًّ ِِّ يًرا َبْل َوْزَيَد   "«.آُخُذ َخْرًرا َوْلَنْشَتِف ُمْسكًِّرا، َوَيُكوُن اْلَغُد َكهَذا اْلَيْومِّ َعظِّ

ية.ِهناِنر ِمصيرِاليهعدِالسيالِي زعاِايعجالِِسيكعِنِمالِيبقمِخايجِالمنيسةِيتعرضِللعحعرِالمفترسةِ هع
يَع ُوُحوشِّ المسياِ سيتروِ ِعليهمِ رِّ م.16ِِ=ِأيِأعداءِإسراليلِوهساِماِحدثِمالِالرومانِسنةِ البر َِ

َُِّبوُ  ُعْرٌُّ .ِولألسفِ هساِالاعبِكلَِتَعاَلُّْ  وه الءِالعحعرِسيدتعنِبدمرِالرلِانهِيقع  =ِأيِكهنتهمُِمَرا
يفسرونِلهمِالمتالِالمقدس.ِ ملِمالِيقرأِالمتالِالمقدسنِالعهدِالقديمِوالِير ِالمسياِ هعِِومعلميهمِالسيال
=ِعملِالملبِأنِينباِليحسيِأصحابهِعندِإقترالِخطرنِولمالِه الءِالِيقعمعنِجهساِكِّاَلٌب ُبْكٌم أعممِمعاند.ِ

عِتحسيرِمخدوميهِوأنِالِيسكاِالعاجبنِ الخطرِيقترلِجالِمحسيِيحسيهم.ِوعلمِكلِخادمِأنِيفهمِأنِعملهِه
علمِخطاياهم.ِوهمِليسعاُِبممًاِ قبِجلِشرهيالِلألمعا ِنالميالِويرِمباليالِبماِسع ِيحدثِمالِهالوِلرعيتهم.ِ

 الغدِِنِ=ِهساِكالمِكاهالِآلخرِتعا ِنسكرِوالِتهتمَهُلر وا آُخُذ َخْرًرا جلِااسعأِأنهمِوايقيالِ يِملساتهمِ=ِ
 .سيكعنِأحسالِمالِاليعم
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ِ
تحدثِسابقًاِعهالِدعهعةِ ِالمجانيهةِللعطهارِكهيِياهربعاِمهالِينهاجيمِالخهالصنِوعهالِجيهاِالهرلِالمفتهع ِللجميهم.ِ

لقتهل.ِومهمِ ِنجدِععالقِالتمتمِبعملِ ِالخالصمِمثلِالرجاساتِوال نمِوالولهمِوا52ِ-51و مِاإلصحاحاتِي
هههساِيفههتاِبههالِالرجههاءِأمههامِالههراجعيالِإليههه.ِهنههاِيههسكرِخطايههاِالاههعبِالتههيِد عههاِالههرلِأنِيهه دجهمِبالسههبي.ِوهههساِ

ِالمالمِمعجهِلملِخاط ِحتمِبعدِخالصِالمسيا.
ونهههر ِ هههمِههههساِاإلصهههحا ِأيزهههاِتعجيههههِالتهمهههةِلليههههعدِعلهههمِصهههلبهمِالمسهههياِ ههههساِآخهههرِإصهههحاحاتِمجمععهههةِ

مِعههالِالخههالصِبصههليبِالمسههياِنِوكههانِهههساِلمبريههاءِاليهههعدِ ر زههعاِالمسههياِوصههلبعهِ.ِاإلصههحاحاتِالتههمِتههتمل
 مِهساِاإلصحا ِأنِ ِيسكالِعندِالمتعاحعيالِوالمنسحقيالِ.ِوبسببِكبريالهمِي زههم15ِِلسليِنسممِ مِآيةِ

ِالرلِو ايقِأمتهمِ ماِعادِلهمِسالمِنِوهسهِآخرِآيةِ مِاإلصحا .
ِ

َُيُن َباَد 1" -(:2-1اآليات ) ْحَسيانِّ ُيَضير وَن، َوَليْيَس َميْن َيْف ياُل اإلِّ َِ َِّ ْلبِّي ِّ. َو يُق َوَلْيَس َوَحٌد َيَضُع ذلَِّك فِّيُّ ََ د ِّ الص ِّ
يُق.  د ِّ ِْ ِّ الِشر ِّ ُيَضم  الص ِّ ْن َو مِّ. الِسالُِّك بِّاالْستَِّقاَمةِّ.2بَِّأِنُ  مِّ عِّهِّ ِِّ  " َيْدُخُل الِساَلَم. َيْسَترِّيُحوَن فُِّّ َمَضا

ِبههالخالصِمههالايِإحهههدواِالصههديقيالِوقتلههعهمنِوهههساِتمههريِكثيههرًاِ ههيِعصههرِمنسههمِالملههي.ِوااشههرايِ رحههعاِااشههِر
ولمنهمِلمِيفهمعاِأنِالصهديقيالِإنمهاِاسهتراحعاِو هبهعاِإلهمِ نِ  ِالجهدِوسهيعاقبِهه الءِااشهراينِِالقتلم.ِااجراي

ِعليهمِوقدِسهماِ ِبمهعتِااجهرايِحتهمِالِيهرواِال يقُ و تهيِ=ِاهرِاآل الارِآت  يد ِّ ي ِّ الِشير ِّ ُيَضيم  الص ِّ ِْ يْن َو .ِكمهاِمِّ
ِجاءِالارِعلمِسدومِوعمعيةِبعدِخروجِلعط.ِوورقِالعالمِبعدِدخع ِنع ِالفلي.

ِ
َييةِّ. »3" -(:4-3اآليات ) يقِّ َوالزِانِّ َرةِّ، َنْسَل اْلَفاسِّ َتْسيَخُروَن، َوَعَليى بَِّريْن 4َوِما َوْنُتْم َفَتَقِدُموا إَِّلى ُهَنا َيا َبنُِّّ الِساحِّ

بِّ  َيةِّ، َنْسُل اْلَكذِّ  "َمْن َتْفَغُروَن اْلَفَم َوَتْدَلُعوَن الل َِّساَن  َوَما َوْنُتْم َوْواَلُد اْلَرْعصِّ
 ِيعههددِالههتهمِحههدِيهههع اِالتههيِبسههببهاِحههربتهمِباجههل.ِ هههمِ اسههقيالِوانههاةِوأوالدِ اسههقيالِتههايكيالِالههرلِسههاجديالِ

َرةِّ َيا َبنِّيُّ الِسيالألصهنام.ِ =ِأيِأمكهمِتعاملهاِمهمِالاهياطيالِوالسهحرة.ِوهه الءِااشهرايِيسهخرونِمهالِااجهرايِجهلِِحِّ
بِّ نِأمههاِااجههرايِ ههالِيسههخرونِمههالِأحههد.َِتييْدَلُعوَن الل َِّسييانَ ِ= ومههالِ  وهكههساِقهها ِِن=ِهههسهِصههفةِإجلههيسَِِنْسييُل اْلَكييذِّ

وهههمِباههرويهمِأوالدِِنِ 8ِِ:44ييههعِِ"نِتعملههعاأجههيكمِتريههدونِأجلههيسِوشهههعاتِإلِهههعِأنههتمِمههالِعلههيهمِالمسههياِ"أ
باههانتهمِللمسهياِوسهخريتهمِِ.ِوههمِييا بنيى السياحرةِوانههمِأوالدِإجلهيسِقيهلِعهنهمِهنهاِ=ِ .3ِِ:16يع1ِإجليسِي

ِ. َوَعَلى َمْن َتْفَغُروَن اْلَفمَ  َتْسَخُرونَ برن ِقا ِعنهمِهناِ=
ِ

َيةِّ َتْحَت ُشُقوقِّ اْلُرَتَوَ ُِّدوَن إَِّلى اأَلْصَنامِّ َتْحَت كُ 5" -:(5) آية ل ِّ َشَجَرٍة َخْضَراَء، اْلَقاتُِّلوَن اأَلْواَلَد فُِّّ اأَلْودِّ
. َِّلِّ  " اْلَرَعا

ِكانعاِيقدمعنِالعبادةِتحاِأشجايِيقدسعنها.ِونحالِنقدمِطاقاتناِوأمعالناِ جيحةِلعدوِ
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أنوههرِتزههحيةِههه الءِحههحاياِومحرقههاتِلألووههان.ِِكههانعاِيقههدمعنِأوالدهههمِ.الخاطئههةِِشهههعاتنالخيههرِحههيالِنرحههمِا
َِّلِّ ِالعونييالِحتمِبدوالدهمِ يِسبيلِأووانهمنِ ما اِنقدمِنحالِهللِ؟ ِ=ِااماكالِالمعحاةِ يِالبرايي.ُِشُقوقِّ اْلَرَعا

ِ
. لِّتِّْلَك َسَكْبتِّ َسكِّيًبا َوَوْصَعْدتِّ َتْقدِّ 6" -:(6) آية َُْرَعُتكِّ  َُّ . تِّْلَك هِّ يُبكِّ ي اْلُرْلسِّ َنصِّ َجاََةِّ اْلَوادِّ َمًة. َوَعْن هيذِّ ِّ فُِّّ حِّ

 "َوَتَعِزى 
قا ِداودِنصيبيِهعِ نِأماِهمِ نصيبهمِااصنام.ِيدخسونِحجايةِمالِالعاديِملساءنِصايتِملساءِبجريانِ

ِالماءِعليهاِويقيمعنِمنهاِأووان.
ِ

، َوإَِّلى ُهَناَك َصعِّْدتِّ لَِّتذْ 7" -:(7) آية َبل َعال َوُمْرَتفٍِّع َوَضْعتِّ َمْضَجَعكِّ َِ ُّ َذبِّيَحًة.َعَلى   " َبحِّ
ااصهههنامِبهههال نمِباإلحههها ةِانِعبهههادةِِهِعبهههادةب ِ َاههه=ِهنهههاِيَُِِمْضيييَجَعكِّ كهههانعاِيختهههايونِالجبههها ِالعاليهههةِلعبهههاداتهم.ِ

ِااصنامِاشتملاِعلمِانمِ علمِ يِهياكلِااووان.
 

ِنييكِّ لَِّغْيييرِّي 8" -:(8) آييية ، أَل كِّ َُْعييتِّ  َوََاَء اْلَبييابِّ َواْلَقائَِّرييةِّ َوَضييْعتِّ َتييْذَكاََ . َوْوَسييْعتِّ َمْضييَجَعكِّ َوََ َكَشييْفتِّ َوَصييعِّْدتِّ
كِّ َعْهًدا َمَعُهْم. َوْحَبْبتِّ َمْضَجَعُهْم. َنَظْرتِّ ُفْرَصًة.  " لَِّنْفسِّ

كهههانِالتهههسكايِعالمهههةِالعبهههادةِالعونيهههةِوكانهههاِههههسهِالعالمهههةِيزهههععنهاِوياءِأجهههعالِجيهههعتهمنِتهههسكرهمِبهههآلهتهمِالتهههيِ
=َِِوْحَبْبييتِّ َمْضييَجَعُهمْ وكههانِكههلِمههالِيههدخلِالبيههاِيسههجدِلهههساِالتههسكايِعنههدِدخعلهههنِيعبههدونهانِكقههديسِحههام ِللبيههاِ

يابهِااشرايِج انيةِتعسمِمزجعهانِ ا ِالِتابمِِ=َوْوَسْعتِّ َمْضَجَعكِّ كدنهمِتعاهدواِبمحبةِااووانِحتمِالمعت.ِ
عبههدوهانِجههلِتبههاهعاِج يههادةِعههددِمههالِالاههرنِت نههيِمههمِأيِإنسههاننِواليهههعدِكههانعاِقههدِأ رطههعاِ ههيِعههددِااصههنامِالتههيِ

يكِّ أووانهمِكماِ علِأحااِحتمِأنهِويرِمسباِالرل.ِ َُْعيتِّ لَِّنْفسِّ =ِلهمِيعبهدواِاآللههةِالعونيهةِ قهبِجهلِتعاههدواِمهمََِ
ِ=ِهمِكاناِلهمِالنيةِويتحينعنِالفرصِلسلي.َِنَظْرتِّ ُفْرَصةً الاععلِالعونيةِلتحميهم.ِ

ِ
ْرتِّ إَِّلى اْلَرلِّ 9" -:(9) آية ُسَلكِّ إَِّلى ُبْعٍد َوَنَزْلتِّ َحِتى إَِّلى اْلَهاوَِّيةِّ.َوسِّ َسْلتِّ َُ ، َوَوَْ ، َوَوْكَثْرتِّ َوْطَياَبكِّ ْهنِّ  " كِّ بِّالد 

يايرِللمعاهداتِالسياسيةنِيبماِممِ رععنِلينقسهمِمهالِأشهعينِ  ِحسهبِههساِانهًاِيوحيهًاِأيِاالتمها ِعلهمِ ياشِ
ملهعاِجهدًاِأمهامِالاهععلِالغريبهةِحتهمِينهالعاِإعجهاجهمِ عحهععاِالهدهالِبار.ِوهمِ هيِسهبيلِعقهدِههسهِالمعاههداتِتج

َحِتيى وأكثرواِااطيالِوهمِظنعاِأنهمِبالمعاهداتِممِااقعياءِقدِايتفععاِجدًا.ِولمهنهمِ هيِنوهرِ ِانخفزهعاِجهدًاِ
ِ.ِوقدِيقصدِبالهاويةِس ا ِالعرا يالِوس ا ِالمعتم.إَِّلى اْلَهاوَِّيةِّ 

ِ
ُُ 11" -:(11) آية ، لِّذلَِّك َلْم َتْضُعفُِّّ.بِّ ْدتِّ َِ ، َوَلْم َتُقولُِّّ: َيئِّْسُت. َشْهَوَتكِّ َو  " ولِّ َوْسَفاَِّكِّ َوْعَيْيتِّ

تعبعاِوياءِالملعوِيكمالِيتعبِويجر ِوياءِشهعاتِالعالمِاآلن ِجالِتعبِوالِيدسِمثلِمالِيتعبِليحصلِعلمِ
اءِالملعوِليبحثعاِعالِسندِيا زيالِالمسياِالس ِوهمِسيولعاِإلمِالنهايةِيتعبعنِوِيِشهعتهِومِالِيقديِأنِيصلم.

ِصلبعهِومنتوريالِآخرِ.
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، َوإِِّياَي َلْم َتْذُكرِّي، َواَل َوَضْعتِّ فُِّّ ََْلبِّكِّ  َوِما َوَنا َساكٌِّت، َوذلِّ 11" -:(11) آية ْفتِّ َحِتى ُخْنتِّ يتِّ َوخِّ ِرْن َخشِّ َك َومِّ
ِياَي َلْم َتَخافُِّّ. يمِّ، َفإِّ  " ُمْنُذ اْلَقدِّ

مِخا عاِمالِالملعوِالسيالِحعلهمِولمِيعر هعاِأنههمِباهرِوههمِ هيِقبزهةِ نِولمهنهمِلهمِيهسكرواِ ِوخهانعهِ  ِلهمِه
ِي دلِ عيًاِولمِيقتصِمنهمِ عيًاِ تقساِقلعبهمِولمِيععدواِيخا عنِالرلنِممِأنِ ِيطيلِأناتهِلعلناِنتعل.

ِ
.َوَنا ُوْخبُِّر بِّبِّر ِّكِّ َوبَِّأعْ 12" -:(12) آية  " َرالِّكِّ َفاَل ُتفِّيُدكِّ

جرِظاهريِويرِحقيقيِوُيوهرِأنِأعمالهمِِنِهعجرِ اتمِ يهِكبرياءِيوهرِأنِجرهمِناقص ِيعر ِوهاِهعِ
ِالاريرةِوعبادتهمِلألصنامِلالِتفيدهم.

ِ
ُلُهْم ُكلِ 13" -(:14-13اآليات ) يُح َتْحرِّ . َولكِّنِّ الر ِّ ُروُعكِّ ُِ يَن َفْلُيْنقِّْذكِّ  ُهْم. َتْأُخُذُهْم َنَفَخٌة. َوِما اْلُرَتَوك ُِّل إِّْذ َتْصُرخِّ

ُّ َُْدسِّ َبَل  َِ َض َوَيرُِّث   «.َعَلُِّ َفَيْرلُِّك اأَلَْ
ْن َطرِّيقِّ َشْعبُِّّ»َوَيُقوُل: 14 َفُعوا اْلَرْعَثَرَة مِّ ُِرِّيَق. اَْ وا. َهي ُِّئوا ال د  وا، َوعِّ د   "«.َوعِّ

نامهمِلينقسوهمِولمنهمِسيكتافعاِم خرًاِأنِملهعكهمِوأصهنامهمِملعكهمِوأص ُجُروعُ لِإ ِتحدثِلهمِمصيبةِيصرخعِن
=ِالمهالمِهنهاِمعجههِ ى الربَوِما اْلُرَتَوك ُِّل َعلَ همِكالعصا ةِتسييهاِالرياِومِنجدِبعدِ ليِوععدِلمالِيرجمِللهرلِ=ِ

يُّ واَيرِّثُ هييؤالء سيوَ لألتقيهاءِالتهالبيالنِ َُْدسِّ َبييَل  عدواِاويشهليمِوبالنسهبةِلنههاِ=ِبالنسههبةِلليههعدِسهيروعاِاايضِأيِيعههَِِ
ويهدععِِهِوير مِالمعثرةِمهالِأمامهه.دو مِطريقِشعبِ ِلميراثِالسماءنِيعدِ ِلهمِالطريقِويهيسنرثِالسماء.ِ

َفعوا الرعثرة.ِيجالهِأنِيساعدواِويرشدواِمالِيريدِالرجعشِ=  وعدوا وعدوا ..إ
ِونِعليهمِ.هناوِحربةِكبيرةِ مِالمستقبلِلليهعدِولالِينفعهمِمالِيعتمد

ِ
وُس اْسيُرُ : 15" -(:16-15اآلييات ) ، اْلُقيد  ََياَل اْلَعلِّيُّ  اْلُرْرَتفِّيُع، َسياكُِّن اأَلَبيدِّ ِنيُ  هَكيَذا  يعِّ اْلُرْرَتفِّيعِّ »أَل فِّيُّ اْلَرْوضِّ

يَن،  عِّ وَح اْلُرَتَواضِّ ، أُلْحيَُِّّ َُ وحِّ عِّ الر  قِّ َواْلُرَتَواضِّ قِّيَن. اْلُرَقِدسِّ َوْسُكُن، َوَمَع اْلُرْنَسحِّ ْليَب اْلُرْنَسيحِّ يُّ 16َوأُلْحيِّيَُّ ََ أَلن ِّ
وَح ُيْغَشى َعَلْيَها َوَمامُِّّ، َوالِنَسَراُت الِ  . أَلِن الر  ، َواَل َوْغَضُب إَِّلى الِدْهرِّ ُم إَِّلى اأَلَبدِّ  " تُِّّ َصَنْعُتَها.اَل ُوَخاصِّ

 يهم.ِ ِالسيِالِتسعهِالسهمعاتِيسهكالِ هيِ ِيعجهِلهمِدععةِهناِليتعاحععاِويرجععاِإليهنِ يععدِلهمِجلِيسكالِ
ييعِّ اْلُرْرَتفِّييعِّ .  ِلههيسِكهالملعوِاايحهيعنِالههسيالِيمعتهعنِجهلِهههعِأجهد ِ.َسيياكُِّن اأَلَبيدِّ القلهبِالمتعاحهم.ِ فِّيُّ اْلَرْوضِّ

يعِّ اْلُرَتوَ  د.ِولمنههِيسهكالِعنهوالملمةِتعنمِالالِأيحمِالسماو ِالمرتفمِعهالِاايحهياتِ ِقدوسِ=اْلُرَقِدسِّ   يناضِّ
ييُم إَِّلييى اأَلَبييدِّ ومههالِيسههكالِعنههدهِ ِيحييهههِ .ِ أَلِن =ِِاإلنسههانِيفنههم ههاهللِلههعِخاصههمِإنسههانِالجههدِوأنِهههساِِاَل ُوَخاصِّ

وَح ُيْغَشى َعَلْيَهيا =ِ مهالِيحتمهلِالعقهع ِأمهامِ .ِوكثيهريالِمهالِالقديسهيالِالهسيالِيأواِ ِكهانِيسهقطعنَِِوَميامُِِّّالر 
 ِهنهاِيقهع ِِحهعيفةِخلقههاِ .ِِنَسيَراتُ تهِكانِيقيمهمِيح قيا نِيعحناِالرالي .ِ اإلنسهانِكدمعاتنِ  ِ يِمحب

ِ سههدقبلممِنِولمههالِتعاحههععاِوكفههعاِعههالِكبريههالممِ هههسهِصههفةِالاههياطيالِ.ِوت اِتعاحههعتمِ سدسههكالِ ههيكمِ تعههالعاِإلههم 
لعحيهدِالهس ِيمكنههِأنِيتعاحهمِنِ ههعِ... لما اِيسكالِ ِعنهدِالمتعاحهمِ؟ِجبسهاطةِانههِههعِمتعاحهمِنِجهلِههعِا
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ييُّ اَل  العههالمِالسههماو ِنهه  ِإلههمِاايضِنِأمههاِالمتمبههرِ هههعِمههالِالتههرالِويريههدِأنِيعلههعِ ميههفِيتقاجههلِمههمِ ِ. أَلن ِّ
ُم إَِّلى اأَلَبدِّ  ِ=ِهسهِعالِععدةِالبقيةِ مِنهايةِاايامِ. ُوَخاصِّ

ِ
ْبُت 17" -:(17) آية لِّ إِّْثمِّ َمْكَسبِّ ِّ َغضِّ ِْ ْن َو ْلبِّ ِّ.مِّ ًيا فُِّّ َطرِّيقِّ ََ ْبُت، َفَذَهَب َعاصِّ  " َوَضَرْبُتُ . َاْسَتَتْرُت َوَغضِّ

سهتترِ ِعهالِخليقتههِتمهعتِ ههعِإ=ِياهيرِلخطيهةِالطمهمنِونالحهعِأنههِأمهامِالخطيهةِيسهتترِ نِوت اِإِّْثمِّ َمْكَسبِّ ِّ 
اإلنسههاننِأمههاِلههعِحههرلِ ِوههمِِالمحيههمِيمثهها ِالاههمس .ِ  ِإ ِسههماِبزههربةِوههمِأعطههمِعهه اءِلإلنسههانِإلحتمههل

ِستترِأيِالِيعطمِع اءِلمالِحربهِتمعنِالزربةِمعجعةِجدًا.إ
ِ

ي ِّ 18" -:(18) آية َياٍت َلُ  َولَِّنائِّحِّ د  َتْعزِّ َُوُدُ ، َوَوَُ  " .َََوْيُت ُطُرََُ  َوَسَأْشفِّي ِّ َوَو
دِبالافاءِولمال  لمالِ؟ِللتالبيالِالنالحيال.ِِالطرقِالمسكعيةِهيِطرقِالخطيةِوالعصيان.ِولمالِ َِيع 

ِ
، َوَسَأْشفِّي ِّ.19" -:(19) آية ََاَل الِرب   ، يدِّ َولِّْلَقرِّيبِّ . َساَلٌم َساَلٌم لِّْلَبعِّ  َخالًِّقا َثَرَر الِشَفَتْينِّ

يدِّ   ِويعطمِشعبهِسالم.13ِِ:15=ِ جيحةِالتسبياِيعبَِِثَرَر الِشَفَتْينِّ  اليهعد.ِ=ِأيَِِولِّْلَقرِّيبِّ =ِأيِلألممِِلِّْلَبعِّ
ِومالِومايِالسالمِالتسبيا.

ِ
يًنيا21" -(:21-21اآليات ) َياُهُ  َحْريَأًة َوطِّ ُف مِّ يُع َوْن َيْهَدَو، َوَتْقذِّ ُِّ َُرِّبِّ أَلِنُ  اَل َيْسَت . َوِما اأَلْشَراَُ َفَكاْلَبْحرِّ اْلُرْض

21. ُّ، لِّأَلْشَراَِّ ََاَل إِّلهِّ  " َلْيَس َساَلٌم، 
جِالريا ِأمعاجِالبحرنِتهيجِالاهعاتِالجسديةِي  ِهَِِ يِقلعبهمِيكعنعنِكالبحرنِوكماِتُِااشرايِالسيالِلالِيقبلعاِ 

ََاَل  الااشراينِوتهيجِعليهمِتجايلِالعالمِوالمصالبِوالزيقات.ِوالنتيجةِالِسالمِله الءِااشرايِ=ِ َساَلٌم، 
 َِّ ُّ، لِّأَلْشَرا يهِالرلِاليهعدِعلمِي زهمِللمسياِواآلالمِ.ِوبهسهِاآليةِيختتمِإشعياءِهساِالج ءِالسيِيعاقبِ إِّلهِّ

 .التيِوحععهاِعليهنِوهمِلالِيجدواِسالمًاِ يِهساِالعالمِطالماِهمِيا زيالِللمسيا
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ِ
ا ِوماِبعدهِمدخلِلهانِمعحععهِ ِتملمناِعالِجناءِمدينةِ ِالجديدة.ِوهساِاإلصح00ِ-06ِاإلصحاحاتِمالِي

 ِيكلمهمِعالِالصعمنِوأنِالمطلعلِليسِالمواهرِإنماِ عل58ِجتعادِعالِالاكلياتِ يِالعبادة.ِوهناِ يِصِياإل
الرحمههةِوالحههقنِوت اِعملههعاِهههساِوحفوههعاِالسههباِتههدتيهمِالبركههات.ِحقههًاِهههمِبعههدِالسههبيِتركههعاِعبههادةِااووههانِولمههنهمِ

مثههههلِأصههههعامهم.ِيصههههعمعنِدونِتغييههههرِ ههههيِالقلههههبِولمههههاِلههههمِيسههههتجبِ ِتبجحههههعاِِتجهههههعاِللموهريههههةِ ههههيِالعبههههادةإ
ِ .3قاللياليلما اِصمناِولمِتنور ِآيةِي

هناِيتملمِالعحمِعالِجناءِمدينةِجديدةِجدالِمماِخربتهِالخطيةِنِوالخطيةِكاناِبحيلةِإجليسِ.ِوتجليسِهعِجهنسِ
 ِيقبههلِبهههِ ِ يسههتجيبِنِأمههاِحفههعِالسههباِ هههعِالِيخههرجِإالِبالصههالةِوالصههعمِ.ِونجههدِهنههاِشههروطِالصههعمِالههس

تمههريسِيههعمِالسههباِهللِ ههمِصههلعاتِوتسههاجيا.ِوهههساِهههعِنفههسِالمههنهجِالههس ِإتبعهههِصههمعليلِالنبههمِإلصههال ِحهها ِ
الاعبِالس ِإنمسرِأمامِأعدالهمِالفلسطينييالِنِهمِ مِحربهمِااولمِحدِالفلسطينييالِأخهسواِمعههمِتهاجعتِالعههدِ

جاساتهمِ انمسرواِأمامهمِنِوأخسِالفلسطينييالِتاجعتِالعهدِمنهمِ.ِ دخسِتاجعتِالعهدِمعههمِجينماِهمِوايقيالِ مِن
بههالرومِمههالِالخطيههةِالتههمِ ههيهمِهههعِالموهريههةِالتههمِالِيقبلهههاِ ِنِكمههالِيههسهبِللمنيسههةِويتنههاو ِوهههعِوههايقِ ههمِ

صِ همِالصهالةِوالصهعمِ ِوكانِيتلخ0ِ–1ِِ:3ِصم1خطيتهِيا زاِالتعبةِعنهاِ.ِولنر ِمنهجِصمعليلِالنبمِي
ِوتروِخطاياهمِنِوبهساِإنتصرواِعلمِالفلسطينييالِجدونِأنِيدخسواِمعهمِتاجعتِالعهدِ.

ِ
َُاَياهُ »1" -:(1آية ) ْم، َوَبْيَت َيْعُقوَب بَِّخ يهِّ َفْع َصْوَتَك َكُبوق َوَوْخبِّْر َشْعبُِّّ بَِّتَعد ِّ ْك. اَِّْ  " ْم.َنادِّ بَِّصْوٍت َعال. اَل ُتْرسِّ

كْ ياَل و . أنِينبهِشعبهِبماِيقعلهِ ِعلمِيجلِ  ِبَِّصيْوٍت َعيالو =ِأيِيقع ِماِيعجبهِويمنمِمهاالِيستحسهنه.ِِْرسِّ
=ِوالبعقِيستعملِلإلنسايِوالتحسيرِ هيِالحهرولِونحهالِ هيِحهرلَِِكُبوق و  =ِ يسممِالجميمِحتمِالغيرِالمنتبهيال

بكهاِعلهمِالخطيهةنِ هالِيمهعتِاإلنسهانِبسهببِدالمةِممِعدوِالخير.ِو مِالعهدِالجديدِأيسهلِ ِالهرو ِالقهدسِلي
خطايههاهِدونِأنِيههدي .ِ ههالرو ِالقههدسِيعمههلِعلههمِأنِنعههيشِأنقيههاءِ  ِيطلههبِتنقيههةِالقلههبِللممهها ِقبههلِالصههعمِ

ِالموهري.
ِ

َلْت بِّرًّ 2" -:(2آية ) وَن بَِّرْعرَِّفةِّ ُطُرَُِّّ َكُأِمٍة َعرِّ ُُْلُبوَن َيْوًما َفَيْوًما، َوُيَسر  َها. َوإِِّياَي َي َََضاَء إِّلهِّ ا، َوَلْم َتْتُرْك 
بِّ إَِّلى هللاِّ. وَن بِّالِتَقر  . ُيَسر   " َيْسَأُلوَننُِّّ َعْن َوْحَكامِّ اْلبِّر ِّ

همِلهمِمواهرِالتقع نِيسدلعنِتفيدِأنهمِليسعاِكسليِحقيقةِجلِهمِلهمِموهرِالعبادةِدونِجعهرهاِ.ِِكي=ِِكأمة
جتهاجِبالمعر ةِالروحيةِإلنِقعتهانِيعياعنِ يِمواهرِ قب.ِهناِنر ِاعالِطرقِالرلِوأحكامِالبرِولمنهمِينمرِو

ِختباي.إالعقالنيةِدونِ
ِ
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ُكْم تُ 3" -(:4-3اآليات ) ْظ  َها إِِّنُكْم فُِّّ َيْومِّ َصْومِّ يُدوَن َيُقوُلوَن: لَِّراَذا ُصْرَنا َوَلْم َتْنُظْر، َذِلْلَنا َوْنُفَسَنا َوَلْم ُتاَلحِّ وِِّ
ُروَن.  َمَسِرًة، َوبُِّكل ِّ  . َلْسيُتْم َتُصيوُموَن 4َوْشَغالُِّكْم ُتَسخ ِّ َها إِِّنُكْم لِّْلُخُصوَمةِّ َوالن ِّزَاعِّ َتُصوُموَن، َولَِّتْضرُِّبوا بَِّلْكَريةِّ الِشير ِّ

. يعِّ َصْوتُِّكْم فُِّّ اْلَعاَلءِّ  َكَرا اْلَيْوَم لَِّتْسرِّ
عاشعاِ يِخطاياهمِيتلس ونِجهاِويصهنععنِمالِيصعمِللمواهرِ قبِالِيسممِلهِالرل.ِوه الءِصامعاِللمسرةِأيِ

رواِلههمِعبيهدًاِليعملهعاِالعمهلِولهمِيعطهعهمِياحهةِههمِ هيِإحتيهاجِخِ ماِيسرهمِالِماِيسرِ .ِامتنععاِعهالِالعمهلِوَسه
يههدتعنِبفلسههطينييالِليعملههعاِالاههغلِِقيههلِ ههمِجريههدةِااهههرامِأنِاليهههعدِ ههمِإسههراليل بكييل وشييغالكم تسييخرون =ِإليههها

ِِِسبانِِحتمِإحاءةِوتطفاءِأنعايِالمناا ِيوهسهِهمِالحر يةِالتمِتقتل ِ.المطلعلِيعمِال
وبالتهاليِلهمِيكهالِلههمِصهعمهمِِِبَِّلْكَريةِّ الِشير ِّ  وخيوتهم  ْضيرُِّبوايوَ ِوقلبِمملعءِكراهيهةِ=ِ يِخصعمةِون اشجلِكانعاِ

يعِّ َصْوتِّ  تناِللعالءنِولمالِإ اِكاناِقلعبناِ=ِعملِالصعمِأنِيساعدِعلمِتعصيلِصعتِصلعاِْم فُِّّ اْلَعاَلءِّ هلَِّتْسرِّ
متنعنههاِعههالِالاهرِواللههساتِيسهممِ ِصههعتناِ ههيِتمملهعءةِشههرًاِ هاهللِقطعههًاِلهالِيسههتجيب.ِوالعكههسِلهعِصههمناِوتهسللناِِو

لههيِإالزههعيفة ِِِيِصههلعاتناأ=ِيمِالصههعتِالزههعيفُِيسههمِ ِوُِيَمب  ههرِالعههالءِويسههتجيب.ِهههساِمثههلِالميكرو ههعنِ=هههع
ولمهالِلهنالحعِانههِلهعِصهمناِولهمِنصهلمِ لهالِيصهلِشه ِالهيِالسهماءِ.ِِتصهلِللسهماء مسا اتِبعيهدةِي=ِصهلعاتناِ

ِ ا اِلمِيعجدِمالِيتملمِ يِالميكرو عنِ ماِ الدتهِ.
ِ

ْنَساُن فِّي ِّ َنْفَسُ ، ُيْحنُِّّ َكاأَلَسيَلةِّ ََْوَسيُ ، وَ 5" -(:6-5اآليات ) ْثُل هَذا َيُكوُن َصْوٌم َوْخَتاَُُ   َيْوًما ُيَذل ُِّل اإلِّ ْيْفيُرُش َومِّ
َماًدا. َهْل ُتَسر ُِّّ هَذا َصْوًما َوَيْوًما َمْقُبواًل لِّلِرب ِّ   ْسًحا َوََ . َفيِك 6َتْحَتُ  مِّ َُُييودِّ الِشير ِّ َوَلْيَس هَذا َصيْوًما َوْخَتياَُُ : َحيِل 

يٍر. َُْع ُكل ِّ نِّ ، َوإِّْطاَلَق اْلَرْسُحوَِّيَن َوْحَراًَا، َوََ  " ُعَقدِّ الن ِّيرِّ
َمياداِيفرش تحت  مسيحاكهدنِِبِمالِأحدِأنِيتواهرِجهسا ِالِيطل  ههعِيعهر ِالقلهعلِوالنيهات.ِومهاِيطلبههِِنِو
َُُيودِّ الِشر ِّ  ِ عالِ َفيِك ُعَقيدِّ =ِأيِالقيعدِالتيِقيدِجهاِالاهريرِنفسههِللخطايهاِ.ِأيِالمطلهعلِإ ًاِتقهديمِتعبهة.َِِحِل 

ِ=ِنباتِماليِيميلِممِالهعاءِوالتياي.ِاأَلَسَلةِّ مةِباآلخريال.ِ=ِأيِتروِمطالبةِالديالِويدِالرهالِأيِالرحِالن ِّيرِّ 
ِ

يَن إَِّلييى َبْيتِّييَك  إَِّذا َََوْيييَت ُعْريَ 7" -:(7آييية ) َل اْلَرَسيياكِّيَن الِتييائِّهِّ ييَر لِّْلَجييائِّعِّ ُخْبييَزَك، َوَوْن ُتييْدخِّ اًنييا َوْن َوَلييْيَس َوْن َتْكسِّ
َك.  " َتْكُسوُ ، َوَوْن اَل َتَتَغاَضى َعْن َلْحرِّ

ِوكلناِجسدِالمسيا.ِ.ِِِ=ِأقرباليَِوْن اَل َتَتَغاَضى َعْن َلْحرِّكَ الصدقةِمقترنةِبالصعم.ِ
ِ

َك َوَماَمَك، َوَمْجُد الِرب ِّ »8" -:(8آية ) يُر بِّر  يًعا، َوَيسِّ ِحُتَك َسرِّ َك، َوَتْنُبُت صِّ ْبحِّ ُنوَُ ْثَل الص  ُر مِّ يَنئٍِّذ َيْنَفجِّ َيْجَرُع حِّ
َََتَك.  " َسا

َُ نُ ال وير ِِويصعمِجنقاوةِقلبِالناسِيرحموهساِسيعلنهِالرلِأمامِمالِنِكنايةِعالِالفر ِوالنجا ِوالمجدِوالبركةِِو
َََتكَ .ِويكعنِالرلِوياءِشعبهِبقعتهِ=ِِيسير برك ومامك=ِِالناسِالبركةِ مِحياةِهساِاإلنسان هناِنر َِِيْجَرُع َسا



(اإلصحاح الثامن والخمسون)إشعياء سفر   
 

 
298 

أيِالزهههعفاءِوالعهههاج يالِالهههسيالِ هههيهم.ِمهههمِ ِناهههعرِباامهههان.ِ ِقالهههدًاِللمسهههيرةِيسهههيرِأمامههههاِويحمهههمِم خرتههههاِ
ِوتتحادناِباهللِإ اِصمناِصعمًاِمقبعاًلِهعِإظهايِلنعيِ ِالسيِ ينا.

ِ
َك الن ِّييَر َواإلِّ 9" -(:11-9اآليات ) ُِّ يْن َوَسي يُث َفَيُقيوُل: هَأَنيَذا. إِّْن َنَزْعيَت مِّ . َتْسيَتغِّ يُب الِرب  يَنئٍِّذ َتْدُعو َفُيجِّ يَرياَء حِّ

ْثمِّ  َك، َوَيُكوُن َظاَلُميكَ 11بِّاألْصُبعِّ َوَكاَلَم اإلِّ ُق فُِّّ الظ ْلَرةِّ ُنوَُ ، َوَوْشَبْعَت الِنْفَس الِذلِّيَلَة، ُيْشرِّ  َوَوْنَفْقَت َنْفَسَك لِّْلَجائِّعِّ
. ْثَل الظ ْهرِّ   " الِدامُِّس مِّ

اِنِوالمعنمِأنِيفيِاإلنسانِإيتباطهِبالارِنِ=ِالنيرِهعِماِيرببِحيعانيالِيجرانِشيئإن نزعت النير من وسُك 
ِويفيِديعنِالمثقلِوالمرهعنِ يعطمِالحريةِلآلخريالِ.

يَريياَء بِّاألْصييُبعِّ  يقههاِيكههعنِمسههتعجبِِمههالِقهها ِاخيهههِ"يوالبههاِهههساِتفسههيرِقههع ِالههرلِِحتقههايمعناهههاِاإل=ِإشههايةِاإلِّ
ِحتههمِأيِالمهه امراتِالاههريرة.ِوأنفههقِمالهههِجههلْثييمِّ َكيياَلَم اإلِّ ِهِونهه شءالمهه مالِكبريههانِ لههعِنهه شِ 5ِِ:22ِمههاِ"ِالحكههم

أيِِلآلخهريالِانهعِيِيكهعِنِوههعجلِالجالمِحينئسِيارقِنعيِهساِاإلنسانِويكعنِالرلِنهعيًاِلههِأنفسهنِأيِيتعبِمالِ
ِيحدثِلهِتغييرًاِكليًا.

ِ
ييُر َكَجِنيٍة َوَيُقوُدَك الِرب  َعَلى الِدَوامِّ، َوُيْشيبُع فِّيُّ اْلَجيُدوبِّ َنفْ 11" -(:12-11اآليات ) َظاَميَك َفَتصِّ يُ  عِّ َسيَك، َوُيَنش ِّ

َياُهيُ .  ييُع مِّ ُِّ َيياٍ  اَل َتْنَق ِييا َوَكَنْبييعِّ مِّ َم 12ََ ، َفُيَسيير وَنَك: ُمييَرم ِّ يَرييُة. ُتقِّييُم َوَساَسيياتِّ َدْوٍَ َفيَدْوٍَ يَرُب اْلَقدِّ ْنييَك ُتْبَنييى اْلخِّ َومِّ
ْكَنى.  " الث ْغَرةِّ، ُمْرَِع اْلَرَسالِّكِّ لِّلس 

=ِأيِالقفهايِإشهايةِإلهمِأوقهاتِاليهدسِفِّيُّ اْلَجيُدوبِّ =ِهسهِأعوهمِالبركهاتِ مهالِيقهعدهِالهرلِالِيعثهر.ُِقوُدَك الِرب  يَ 
والزيق.ِوهساِاإلنسانِالمملعءِمالِالرو ِالقدسِينبمِالمياه ِسيفيضِعلمِاآلخريالنِومالِههعِخهرلِسهيبنيهنِأيِ

يَرُب يكعنِشريكًاِهللِ يِجنهاءِحيهاةِاآلخهريالِالمنهدمهةِ=ِ ْنيَك ُتْبَنيى اْلخِّ =ِكمهاِتهمِجنهاءِالهيكهلِوالسهعيِبعهدِالسهبيِمِّ
َظاَميَك وكهسليِتهمِجنهاءِأويشهليم.ِ يُ  عِّ =ِيمهألوِ رحهًاِقهاديًاِأنِيقيمهيِكمهاِلهعِكانهاِعوامهيِقعيهةِتحملهيِبقهعةُِيَنش ِّ

َم الث ْغَرةِّ ونااط.ِ ِمثا ِالاهعات.هيِالتيِيخرجِمنهاِالفزيلةِ يدخلِمنهاِقزاءِ نِِالثغرة=ُِِمَرم ِّ
ِ

ُّ، َوَدَعْوَت الِسْبَت َلِذًة، »13" -(:14-13اآليات ) َُْدسِّ َلَك، َعْن َعَرلِّ َمَسِرتَِّك َيْوَم  ِْ َدْدَت َعنِّ الِسْبتِّ َِّ إِّْن ََ
َك،  َوُمَقِدَس الِرب ِّ ُمَكِرًما، َوَوْكَرْمَتُ  َعْن َعَرلِّ ُطُرََِّك َوَعْن إِّيَجادِّ َمَسِرتَِّك َوالِتَكل مِّ ، 14بَِّكاَلمِّ يَنئٍِّذ َتَتَلِذُذ بِّالِرب ِّ ِنَك حِّ َفإِّ

يَراَث َيْعُقوَب َوبِّيَك، أَلِن َفَم الِرب ِّ َتَكِلمَ  ُرَك مِّ ، َوُوْطعِّ ضِّ ك ُِّبَك َعَلى ُمْرَتَفَعاتِّ اأَلَْ  "«.َوُوََ
َدْدَت هعمِالروحي.ِ يِهسهِاآلياتِيكلمناِعالِحفعِالسباِبالمفهعمِالروحيِبعدِأنِكلمناِعالِالصعمِبالمف إِّْن ََ

َلكَ  ِْ =ِأيِالِتدوسهِجرجليِوتعملِ يهِماِيلسِلي.ِوالمعنمِأنِالسباِهعِنصيبِالرلِ الِيجبَِِعنِّ الِسْبتِّ َِّ
متنمِ يِالسباِعالِاللساتِجلِعالِ=ِليسِ قبِأنِنَوَوْكَرْمَتُ  َعْن َعَرلِّ ُطُرََِّك أنِنعطيهِآلخر=ِ"أعبِماِهللِهلل"ِ

 ِوكلمةِتقدسِتعنمِأن26ِِ:8ِنِ اهللِقا ِ"أ كرِيعمِالسباِلتقدسه"ِيخرِمكسبِماديِلناعملِنجدِ يهِِ أ
ِ مِعبادةِوتساجياِيعمِالسباِ=ِ.ِومالِينفسِهساِسيجدِ يِالنهايةِلسةاليعمِمخصصِهللِ مِصلعاتِوتساجياِ



(اإلصحاح الثامن والخمسون)إشعياء سفر   
 

 
299 

 ِوهساِماِنسميه11ِِ:12ِنِ مِالبدايةِنحتاجِللتغصبِ" ملمعتِالسمعاتِيغصب"ِيماَِوَدَعْوَت الِسْبَت َلِذةً 
ِبالجهادِنِولمالِبعدِقلسلِتعملِالنعمةِ يناِونجدِلسةِ مِهساِالعملِ.

ضِّ    هللاَرك ِّبُ يوَ  =ِيركبهِكمليِظا رِعلمِماِكانِياتهيهِمالِقبلِويعتبرهِمالِمرتفعاتَِِعَلى ُمْرَتَفَعاتِّ اأَلَْ
 ِومالِوصلِلهساِسيرث3ِ:8ِي يِِناتهيهاِ.الِِاايضنِ حيالِنعر ِالرلِنعتبرِالعالمِبكلِماِ يهِكدنهِنفاية

يَراَث َيْعُقوَب السماءِأيزًاِوهمِميراثِيعقعل.ِ ُرَك مِّ  .=ِأعطييِكلِجركاتِالعهدِممِيعقعلِوخيراتِكنعانُوْطعِّ
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع والخرسون 

ِ
عملهِالمسياِوقبهلِأنِيهتملمِهنهاِيحهسيناِمهالِأنِنتههاونِنِ مهالِِهسهِاإلصحاحاتِتتملمِعالِنتالجِالخالصِالس 

يتههههاونِويرتهههدِللاهههرِوالخطيهههةِلهههالِيسهههتفيدِمهههالِجركهههاتِالخهههالصِ.ِخهههالصِالعههههدِالجديهههدِعههههدِالنعمهههةِالِيعنهههمِ
ِ-اإلستهتايِوالتهاونِ:

  ِ.5ِِ:3"الِتصيرواِالحريةِ رصةِللجسدِ..."ِيول  1
  .16ِِ:22اسِإجالِ .."ِيعب" ممِعقاباِأشرِتونعنِأنهِيحسبِمستقاِمالِد  2
ِ ِكنمع جِ.5وأمامناِحادوةِحنانياِوسفيرةِيأش  3

هنههاِكههمِأنِالخطيههةِخاطئههةِجههدًاِوكههمِأنِنعههمِ ِكريمههةِجههدًاِونههر ِأنِخطيههةِاإلنسههانِتعقههفِمههراحمِ ِيوهههرِِو
لِجهيالِ ِوتحساناته.ِهناِيتحدثِعالِالعصيانِكعالقنِعصهيانِ ِيكهعنِالحهاج ِللبركهاتِاإللهيهةِوحهاج ِيفصه

ِواإلنسان.
ِ

ْت 2َها إِِّن َيَد الِرب ِّ َلْم َتْقُصْر َعْن َوْن ُتَخل َِّص، َوَلْم َتْثَقْل ُوُذُنُ  َعْن َوْن َتْسَرَع. 1" -(:2-1اآليات ) َبْل آَثاُمُكْم َصاََ
َهُ  َعْنُكْم َحتِ  ِْ َُاَياُكْم َسَتَرْت َو ُكْم، َوَخ َلًة َبْيَنُكْم َوَبْيَن إِّلهِّ  " ى اَل َيْسَرَع.َفاصِّ

 ِيسممِويريهدِأنِيخلهصِولمهالِمهاِيمنهمِههساِههعِخطايانهانِ الهسيِيعيهقِعمهلِالخهالصِإيادتهيِأنهاِالِإيادةِ نِ
ِ .23ِِ:31وهساِعيالِماِقالهِالسيدِالمسياِلليهعدِيماِ

ِ
ْثم3ِّ" -:(3) آية ََْد َتَنِجَسْت بِّالِدمِّ، َوَوَصابَِّعُكْم بِّاإلِّ َيُكْم  .أَلِن َوْيدِّ ، َولَِّساُنُكْم َيْلَهُج بِّالِشر ِّ بِّ َفاُهُكْم َتَكِلَرْت بِّاْلَكذِّ  " . شِّ

التِإوههمنِ ععحههًاِعههالِأنِترتفههمِاايهههديِأالتِجهههرنِأصههبحاِأاايههديِوااصههابمِوالاههفاهِععحههًاِعههالِأنِتصههباِ
 51ِ:4ِي ِوالاهفاهِتهه أِبالنهاس58ِِ:4ِرِإبالصالةِوالافتيالِتسبحاننِ اايهديِأصهبحاِتزهرلِجلممهةِالاهرِي

ََْد َتَنِجَسْت بِّالِدمِّوالدمِهناِقدِيكعنِعثرةِأحدِااجرياءِ=ِ َيُكْم  ِ.ِ لنصلمِنجنمِمالِالدماءِياِ .أَلِن َوْيدِّ
ِ

، َوَيَتَكِلُري4" -(:6-4اآليات ) يلِّ . َيِتكُِّلوَن َعَلى اْلَباطِّ ، َوَلْيَس َمْن ُيَحاكُِّم بِّاْلَحق ِّ . َلْيَس َمْن َيْدُعو بِّاْلَعْدلِّ بِّ وَن بِّاْلَكيذِّ
ْم َيُريوُت، َواِلتِّيُّ 5ََْد َحبُِّلوا بَِّتَعٍب، َوَوَلُدوا إِّْثًرا.  يهِّ يْن َبْيضِّ . اآلكِّيُل مِّ َفَقُسيوا َبيْيَض َوْفَعيى، َوَنَسيُجوا ُخُييوَط اْلَعْنَكُبيوتِّ

يييُر َثْوًبييا، َواَل َيْكَتُسييوَن بَِّأْعَرييالِّهِّ 6ُتْكَسييُر ُتْخييرُِّج َوْفَعييى.  ْم. َوْعَريياُلُهْم َوْعَريياُل إِّْثييٍم، َوَفْعييُل الظ ْلييمِّ فِّييُّ ُخُيييوُطُهْم اَل َتصِّ
ْم. يهِّ  " َوْيدِّ

ِصعيِللخداشِمعجعدةِ يِااشرايِ:3ِنر ِهناِ
ِلدِولداِشريرا.ينِولدِإنِجلِِأنِيل دِيأالمِدونِومر دونِ ِكمالِيحبل1ِ
ِ ِجيضِالِيابمِجلِيقتل.2
ِ ِنسيجِعنمبعتِالِيسترِجلِيقتل.3
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=ِالاههعبِوحكامهههنِالمههلِصههايواِالِيحبههعنَِِلييْيَس َمييْن َيييْدُعو بِّاْلَعييْدلِّ خههداشِوعاقبتهههاِمههعت.ِ طبيعههةِالخطيههةِالِ
العد نِجلِالملِيلجدِلاهادةِاله ويِوالباطهل.ِالمهلِيجهر ِوياءِخطايهاهِوشههعاتهِحتهمِلهعِظلهمِاآلخهريال.ِوالخطايهاِ

الخههاط ِيمتنههم.ِولمههنهمِلههمِيتعبههعاِوأصههرواِعلههمِِالمِلعههل ههاهللِيسههماِجهههسهِااَِحبُِّلييوا بَِّتَعييٍب المِ=ِعاقبتهههاِدالمههًاِاا
سههتمرايِ يهههانِوالخطيههةِطالمههاِخرجههاِلحيهه ِالعجههعدِيقهها ِأنِالخههاط ِقههدِولههدهانِأمههاِوهههمِ ههيِتنفيههسِخطايههاهمِواإل

 ِإ ًاِههمِتعبهعاِوخططهعاِللخطيهةِوصهاحبِ لهيِأالمها1ِِ:15ِييهمَِِوَوَلُدوا إِّْثًرياطعيِالتفميرِيقا ِأنهِحبلِجهاِ=ِ
ِولمالِكانِ ليِجالِ الدةِإ ِهمِنفسواِالخطية.ِاِلعلهمِيتعبِعسماِجهاِ 

نِمههالَِِفَقُسييوا َبييْيَض َوْفَعييىكريين ومههنهمِمههالِيمههايسِأعمهها ِتقههع ِظاهريههةِولمنهههِالِيمتنههمِعههالِايتمههالِاإلوههمِ هههساِ
ْم َيُروتُ يكسرهِليدكلهِيمعتِ=ِ هِّ ْن َبْيضِّ عمليهةِوالدةنِأيِ=ِأيِمالِيتعاملِجههمِويقتهديِجههم.ِهنهاِالِنهر ِِاآلكُِّل مِّ

الِنهر ِخطايهاِظهاهرةِجهلِنهر ِجيزهًانِهنهاِوهشِوخهداشنِجهيضِيحمهلِهيئهةِأشهياءِصهالحةِلألكهل.ِههساِكمهالِيقهدمِ
تعاليمِعقالديةِمغاعشةنِأوِكمالِيقدمِتعاليمِنوريةِوهعِينمرِقعةِالتقع نِ"لهمِصهعيةِالتقهع ِوههمِينمهرونِقعتهها"ِ

منههِِْخيرِّجُ وياء.ِولعِتركاِهساِالبهيضِإلهمِحهيالِسهتوهرِحقيقتههِ يعياعنِ يِخطاياهمِويبريونهاِ يعثرونِااجري
ِ.ِ سعاءِكسرِأوِ قسِ سيخرجِشيئًاِسامًاِقاتاًل.َوْفَعى
 هعِينسجِخيعطِولمنهاِأجهدًاِالِتصهيرِوعبهًاِيكتسهيِبههِأحهد.ِوهكهساِكهلِمهالِيحهاو ِأنِيكتسهيِجبهرهِِاْلَعْنَكُبوتِّ  وما

جههدًاِولمنهههاِتمههعتِأواًل.ِ فههيِالمسههياِالههسيِمههاتِأواًلِنلههبسِويههالِالبههرنِالههساتينِأمههاِدودةِالقهه ِ تعطههمِويابههًاِجهيههةِ
"ِأمههاِأنههاِ ههدودةِالِإنسههان"ِأيِأنهههِجههس ِحياتهههِلنمتسههيِنحههالِمجههدًا.ِوهنههاوِتدمههلِ ههمِاآليههةِالخههالص.ِوهههساِويههالِ

عنمبهعتنِيبنهمِنسهيجِِههعِتفسيرِآخرِأنِالخاط ِيتعهمِأنهِيبنهمِقالعهًاِمهالِاللهسةِباههعاتهِوخطايهاهِولمهالِحقيقهة
 يِإعجهالِمهالِهه الءِالخطهاةِويقتهدونِِمالِأوهيِماِيمكالِجلِهعِقاتلِللسبالِالسيِيايرِلألجرياءِالسيالِيقتربعِن

ِجهمِ يهلمعاِإ ِيعثرونِبسببهم.
ِ

. َوْفَكيياَُُهْم َوْفَكيي7" -(:8-7اآليييات ) ُلُهييْم إَِّلييى الِشيير ِّ َتْجييرِّي، َوُتْسييرُِّع إَِّلييى َسييْفكِّ الييِدمِّ الِزكِّييُّ ِّ ُِ مِّ َوَْ اَُ إِّْثييٍم. فِّييُّ ُطييُرَِّهِّ
يًة. ُكيل  َمينْ 8اْغتَِّصاٌب َوَسْحٌق.  ِِ ْم ُسيُباًل ُمْعَو يهِّ َعُليوا أَلْنُفسِّ َِ ْم َعيْدٌل.   َطرِّيُق الِساَلمِّ َلْم َيْعرُِّفوُ ، َوَلْيَس فُِّّ َمَسالِّكِّهِّ

يُر فِّيَها اَل َيْعرُِّف َساَلًما.  " َيسِّ
ُلُهيييمْ وَِ .ِ 3ِِ:15إقتبسهههاِجهههعلسِالرسهههع ِ هههيِييوِ ُِ تجاههههاتِإ=ِاايجهههلِههههيِالتههيِتعجههههِاإلنسهههانِوالمعنهههمِأنَِِْ

اْغتَِّصياٌب =ِأيِمصديِشهرويهمِوأعمهالهم.َِِوْفَكاَُُهمْ مِاآلخريالِ يسفيِدمًاِاكيًا.ِالخاطئةِتقعدهِللارِوُيَعل ِ اإلنسانِ
ومهمِالنهاسِالِيعجهدِإ ِنِرايِأشه=ِممِ ِالِيعجهدِسهالمِ ههمَِطرِّيُق الِساَلمِّ يغتصبعنِويسحقعنِالبالس.َِِوَسْحقٌ 

ِوأعمالهمِيديةنِكسلِوظلمِووش.نِهمِالِيسالمعنِأحدًاِ
ِ

يي9" -:(9) آية يَياًء َفَنسِّ َذا َظياَلٌم. ضِّ يُر ُنيوًَا َفيإِّ َِّْكَنا اْلَعْدُل. َنْنَتظِّ لِّ ذلَِّك اْبَتَعَد اْلَحق  َعِنا، َوَلْم ُيْد ِْ ْن َو ُر فِّيُّ َظياَلٍم مِّ
 " َدامٍِّس.

عترا ِبالخطايههاِوكتعبههةِهههعِنالههبِاسههمِالاههعبِكهها=ِ ههالنبيِيههتملمِبَِعِنييا .ِوخالصهههِ=ِأيِ َد اْلَحييق  ذلَِّك اْبَتَعييليي
ِِعنهمِ يها.
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ِ
ََيْد َعَثْرَنيا فِّيُّ الظ ْهيرِّ َكَريا فِّيُّ اْلَعَتَريةِّ، 11" -:(11) آية فِّيُّ َنَتَلِرُس اْلَحائَِّ  َكُعْرٍُّ، َوَكاِلذِّي بِّاَل َوْعُيٍن َنَتَجِسيُس. 
 " َبابِّ َكَرْوَتى.الِض 

هِالخطههاةِاههب ِ =ِ  ِيَُِِكَرييْوَتى جتعههدِ ِيكعنههعِنإ.ِ  ِحيههاةِ هها اَِكُعْرييٍُّ  ِنههعيِ هها اِاجتعههدِ ِصههايواِ ههيِظلمههةِ
ِ ِ+ِإجنمِهساِكانِميتهًاِ عهارِياالجهالِالزها  3ِ:1حيِوأناِميا"ِييؤِِسمِأنيإعنهمِ"ليِجتعادِ ِبالمعتمِإل

.ِ
ِ

ُد َعِنا.نَ 11" -:(11) آية ُر َعْداًل َوَلْيَس ُهَو، َوَخاَلًصا َفَيْبَتعِّ . َنْنَتظِّ َُ ِ " ْزَوَُ ُكل َنا َكُدِبٍة، َوَكَحَراٍم َهْدًَا َنْهدِّ
=ِهههعَِعييْدلوالصههعتِالدبههةِوصههعتِالحمههامِكصههعتِالمعجههعشِوالمحهه ونِو لههيِبسههببِاجتعههادِ ِوخالصهههِعههنهم.ِ

ِاياهم.خطبسببِالخالصِمالِظالميهمِوهساِالِيحدثِ
ِ

َيَنا َمَعَنا، َوآَثاَمَنا َنْعرُِّفهَ 12" -:(12) آية َُاَياَنا َتْشَهُد َعَلْيَنا، أَلِن َمَعاصِّ َيَنا َكُثَرْت َوَماَمَك، َوَخ  " ا.أَلِن َمَعاصِّ
ِمعاصيهمِأمامِالرلنِهعِيراهاِويعر هاِوالِيقديونِأنِيخفعاِعنهِشيئًا.

ِ
ييَيةِّ. َحبِّْلَنييا َتَعييِدْيَنا َوَكيي13" -(:15-13اآليييات ) َنييا. َتَكِلْرَنييا بِّييالظ ْلمِّ َواْلَرْعصِّ ييْن َوََاءِّ إِّلهِّ ييْدَنا مِّ ، َوحِّ ْبَنا َعَلييى الييِرب ِّ ذِّ

 . بِّ َن اْلَقْلبِّ بَِّكاَلمِّ اْلَكذِّ ْدَق َسَقَ  14َوَلَهْجَنا مِّ يًدا. أَلِن الص ِّ ُف َبعِّ ، َواْلَعْدُل َيقِّ َتِد اْلَحق  إَِّلى اْلَوََاءِّ ، َوََدِّ اَْ فُِّّ الِشاَِّعِّ
ُخوَل.  يُع الييد  ُِّ ييْدُق َمْعييُدوًما، َواْلَحائِّييُد َعيينِّ الِشيير ِّ ُيْسييَلُب. َفييَرَوى الييِرب  َوَسيياَء فِّييُّ 15َواالْسييتَِّقاَمَة اَل َتْسييَت َوَصيياََ الص ِّ

 َعْيَنْي ِّ َوِنُ  َلْيَس َعْدٌل.
ْدَق َسَقَ  فُِّّ الِشاَِّعِّ هساِاعترا ِبالخطاياِ نِالقزاةِيجلسعنِ يِالساحاتِوأجعالِالمدينةِوالاعايشِ=ِكاِأَلِن الص ِّ

أ ِِ يِوقاِالحكمِو مِمكانِالحكهمِالصدق سق أنِِوانِالقزاةِصايواِيصديونِأحكاماِظالمةِقيلليحكمعانِ
َع مِ ْدُق َمْعُدوًما إذَ .ِالشا َواْلَحائِّيُد ِ.ِحينماِيحهدثِههساِيصهباِالنهاسِ هيِحالهةِم ييهةِمثهلِالعحهعرِو.َِصاََ الص ِّ

عتصمعاِبالمسلِوالغشِوالولهمنِ الصهادقِالمسهتقيمِالعهاد ِلهمِيقهديِأنِيسهليِِإانِجميمِالناسَِِعنِّ الِشر ِّ ُيْسَلبُ 
ِمعهمِجلِهمِسلبعه.ِهمِ يِشرهمِالعنيفِكانعاِكتيايِيجر ِمالِيقفِحدهمِ يولمعنهِويسلبعنه.

ِ
ي ِّ، َوبِّير ُ  ُهيَو  َفَرَوى َوِنُ  َلْيَس إِّْنَساٌن، َوَتَحِيرَ 16" -(:17-16اآليات ) ََاُعيُ  لَِّنْفسِّ ْن َوِنيُ  َليْيَس َشيفِّيٌع. َفَخِلَصيْت ذِّ مِّ
ٍع، َوُخوَذَة اْلَخاَلصِّ َعَلى ََْوسِّ ِّ. َوَلبَِّس ثَِّياَب االْنتَِّقامِّ َكلَِّباٍس، َواْكَتَسى بِّاْلَغيْ 17َعَضَدُ .  َْ  " َرةِّ َكرَِّداٍء.َفَلبَِّس اْلبِِّر َكدِّ

=ِلهمِيعجهدِإنسههانَِِفيَرَوى َوِنيُ  َليْيَس إِّْنَسيانٌ المهسكعيةِلهمِيهدتيِ ِكمنهتقمِجهلِأتهمِكمخلههصِبهالرومِمهالِكهلِالاهرويِ
=َِِوَتَحِييريستحقِالخالصنِولمِيعجدِاإلنسانِالسيِمهالِجنهيِآدمِالقهاديِأنِيخلهصنِأوِيمهعتِ هداًءِعهالِالباهر.ِ

الهمِميئهعسِمنههِسهالريالِ هيِطريهقِالمهعتنِرِولمالِالمعنمِيفيدِأنِوحمِالبارِكانِيد مِللحيرة.ِ ح ِالِيتحيِ 
يهةِهههمِأوالدِ ..ِ  ِالِيرحههمِجهسلي.ِمههعتِاإلنسهانِوهالكهههِههعِقزههيةِتحههد ِاههالميالِلألجههد...ِلمهنهمِ ههيِالنه

جهههاِالاههيطانِعقههلِ ِوقعتهههنِكدنهههِيقههع ِهههاِهههمِأوالدوِولههيسِشههفيمِلهههمنِهههاِقههدِنجحههاِحيلتههيِمههمِأجههعيهمِآدمِ
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ََاعُ نههر ِِوحههعاءِوهلمههعاِولمههالِهنهها =ِأيِقعتهههِوحكمتهههِيااقنههعمِالثههاني ِالههسيِتجسههدِ صههايِلنههاِشههفيعًاِكفاييههاِِهللا ذِّ
بِّيير ُ  ُهييَو وخالصههًا.ِ هههعِ ِويههرِالمحههدودِ يسههتطيمِأنِيقههدمِ ههداًءِويههرِمحههدودِلخطايههاِويههرِمحههدودةِوهههعِبههايِ=ِ

تههمِلينقههسِأ ههيِصههعيةِمحههايلِ=ِلههسليِلههالِيمههعتِعههالِخطيتهههِجههلِيمههعتِعههالِخطايههاِاآلخههريال.ِونههراهِهنههاَِعَضييَد ُ 
الخهع ةِتحمهمِالهرأسنُِخيوَذَة اْلَخياَلصِّ .ِولههِثَِّياَب االْنتَِّقيامِّهِأيِكنيستهنِشعبهنِنراهِ يِويرتهِعليهاِالبسًاِعروس

سهياِمهالِمنِبعهدِكهلِمهاِقدمههِالأرِحتهيِاالنِحي  هليسِمالِالمُِأِوِ ما اِكانِ يِ مرِالمسياِسع ِخالصِكنيسته.
 يسيرِكدعميِوياءِشهعاتهِسالراِ يِطريقِالمعتِ.خالصِهناوِمالِالِي ا ِ

ِ
زَاًء ُيَجازِّي اْلَجزَائَِّر.18" -:(18) آية َِ َقاًبا.  ًُا، َوَوْعَداَءُ  عِّ ي ِّ َسَخ  " َحَسَب اأَلْعَرالِّ هَكَذا ُيَجازِّي ُمْبغِّضِّ

ِمبغزيهِهناِهمِالاياطيالِويرم ِلهمِهناِااممِالساكنيالِ يِالج الر.
ِ

ْنَدَما َييْأتُِّّ اْلَعيُدو  َكَنْهيٍر َفَنْفَخيةُ َفيَ 19" -:(19) آية قِّ الِشْرسِّ َمْجَدُ . عِّ ْن َمْشرِّ ، َومِّ َن اْلَرْغرِّبِّ اْسَم الِرب ِّ  َخاُفوَن مِّ
 " الِرب ِّ َتْدَفُعُ .

حيالِيوهرِالرلِقعتهِ يِخالصِشعبهِ بعضِالاععلِي مالِوالبعضِيخا ِ قهبِدونِأنِيه مال.ِوهكهساِخها ِ
اليلِعندماِورقِجيشِ رععنِأمامهم.ِوعمهلِالاهيطانِكنههرِيسهقمِمنههِالنهاسِولمهالِمهالِجميمِالاععلِمالِإسِر

ِ.َفَنْفَخُة الِرب ِّ َتْدَفُع ُ ِ ِ=2ِِِ:8ِتس2يِ"  ِسيبيدهِجنفخته.ِ" 4ِِ:13ِيارلِمالِهساِالماءِيعطشِييعِ
ِ

ْهَيْوَن َوإَِّلى الِتائِّبِّيَن عَ »21" -:(21) آية .َوَيْأتُِّّ اْلَفادِّي إَِّلى صِّ َيةِّ فُِّّ َيْعُقوَب، َيُقوُل الِرب  ِ " نِّ اْلَرْعصِّ
ْهَيْوَن لَيْأتُِّّ تفهمِهسهِاآليةِأنِالرلِ َيةِّ  ولكلأيِللمنيسةِصِّ وتفهمِأنهِبعهدِأنِ"يعهر ِالهرلِ هيِِتائِّبِّ َعنِّ اْلَرْعصِّ
ْهَيْوَن ل الربْأتُِّّ ييةِاايامِاالارقِوالغرلنِو مِنه  .  َيةِّ لِتائِّبِّيَن َعنِّ اْلَرْعصِّ ولصِّ

 ههمِنهايههةِال مههانِ؟ِِ بعههدِأنِتمههعنِيسههالةِالخههالصِِلصييهيون  الييربيييأتُّ معنههمِأنِنههر ِِ 11ِِ:20ِويِيِ ههم
كطبيهبِِيصههيعن ِلمنيسهتهِيهدتمِالمسهيا.ِبالمسياِقدِوصهلاِلمهلِالعهالمِنَِقب لههاِمهالَِقب لههاِوي زههاِمهالِي زهها

ِِ.هِللسماءِويحعلهمِاجسادِممجدةِيدخسهاِمعِمستافمِليعالجِمرحاهإلمِيدتيِ
ِولمنهِيدتمِلمالِي زعهِوخانعهِكدي انِيديالِويعاقبِ.

ِ
يَك اَل 21" -:(21) آية يُّ اِليذِّي َوَضيْعُتُ  فِّيُّ َفرِّ ي َعَلْييَك، َوَكاَلمِّ يُّ اِليذِّ وحِّ َُ : ََياَل اليِرب  ي َمَعُهْم،  َوِما َوَنا َفهَذا َعْهدِّ

ْن َفمِّ َنْسلَِّك، َواَل مِّ  َك، َواَل مِّ ْن َفرِّ .َيُزوُل مِّ َن اآلَن َوإَِّلى اأَلَبدِّ ، مِّ ََاَل الِرب   " ْن َفمِّ َنْسلِّ َنْسلَِّك، 
=ِالمتالِالمقدسِالَِِكاَلمُِّّ=ِممِالم منيالِالتالبيالِمالِاليهعدِواامم.َِِمَعُهمْ و =ِاآللِهعِالمتملم.َِوِما َوَنا 

علمِاالجالِحلِِيِحلِ جالنِانِالرو ِالسيسقبِمنهِحر ِلألجد.ِوالمعنمِأنِهساِهعِكالمِاآللِمعجهِلإل
جالِهعِإنجيلهنِهساِسيكعنِ يِكنيستهِلألجد.ِهناِنر ِإقامةِعهدِجديدِممِالباريةِممِلحسالِكنيستهِوكالمِاإل

 .تدكيدِلتحقيقِالعععدِاإللهية
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 عودة للجدول اإلصحاح الستون 

ِ
المستترِوالسيِسيوهرِللعيانِ يِااجديةِهناِنر ِجناءِ ِنر ِالمنيسةِ يِمجدها00ِ ِحتمِي06مالِإصحا ِي

نِِمدينةِالرلِالجديدة.ِكاناِالعععدِ يِآخرِاإلصحا ِالساجقِأنِالفاد ِسيدتيِإلمِصهيعن.ِولهاِعهدِممِ 
هيِإسراليلِبعدِععدتهاِمالِالسبينِولمالِهساِِقدِتمعنِصهيعِن.ِلألجدِيوحهِعليهاِوكالمهِ يِ مهاِوالِي و ِ

ِالععدةِمالِسبمِباجلِلمِيحدث ِبعد ِويفديهاِِ.ِتمامًا ِالمسياِالتيِسيدتيِلها ِنبعةِعالِكنيسة لسليِيعتبرِهسا
والتحقيقِالماملِلمجدِالمنيسةِالمنتورِهعِ يِأويشليمِالسماويةِبعدِأنِيدتيِالمسياِ يِِ.ِويسكبِيوحهِعليها

ِمجيئهِالثاني.
ِ

. َُومُِّّ اْسَتنِّيرِّي أَلِنُ  ََ »1" -(:3-1اآليات ) ، َوَمْجُد الِرب ِّ َوْشَرَق َعَلْيكِّ كِّ اَء ُنوَُ َِ ُّ 2ْد  ِّ ُ أَلِنُ  َها هَُِّّ الظ ْلَرُة ُتَغ
، َوَمْجُدُ  َعَلْيكِّ ُيَرى.  ُق الِرب  َض َوالِظاَلُم الِدامُِّس اأُلَمَم. َوِما َعَلْيكِّ َفُيْشرِّ ، َواْلُرُلوُك 3اأَلَْ يُر اأُلَمُم فُِّّ ُنوَِّكِّ َفَتسِّ

يَ  .فُِّّ ضِّ َِّكِّ  " اءِّ إِّْشَرا
المسياِيعجهِكالمهِلمنيستهِالتيِأنايهاِجعجعدهِ يهانِ داا ِالولمةِالتيِكاناِ يهانِولمالِعليهاِهيِأنِتعملِ

 نعيِالرلِنِشيئًاِلتستنيرِوالِتقعدِساكتةِ عليهاِواجبِومسئعليةِأنِتمعنِنعيًاِللعالمِالسيِالِي ا ِ يِالولمةِ
ِ=ِإلتحادهِبي.ُيَرى  َمْجُدُ  َعَلْيكِّ يجسلِاامم.ِ

ِ
يٍد َوُتحْ »4" -:(4آية ) ْن َبعِّ . َيْأتُِّّ َبُنوكِّ مِّ اُءوا إَِّلْيكِّ َِ َتَرُعوا ُكل ُهْم.  ِْ ََدِّ ا َفعُِّّ َعْيَنْيكِّ َحَواَلْيكِّ َواْنُظرِّي.  َرُل َبَناُتكِّ اَِّْ

 " َعَلى اأَلْيدِّي.
َفعُِّّ َعْيَنْيكِّ  تميمِمعاعيدِ ِوأنِااممِسيقبلعنِ ِجلِيخدمعنِاإليمانِتِتريالِبعيالسللمستقبلِِو=ِأيِأنوريِاَِّْ

ِ.ِأوالدِ ِيأجنالهِوبناتهِيحملعنهم 
ِ

، َوَيْأتِّ 5" -:(5آية ) ُع، أَلِنُ  َتَتَحِوُل إَِّلْيكِّ َثْرَوُة اْلَبْحرِّ ْلُبكِّ َوَيِتسِّ يَن َوُتنِّيرِّيَن َوَيْخُفُق ََ يَنئٍِّذ َتْنُظرِّ َنى حِّ ُّ إَِّلْيكِّ غِّ
 " اأُلَممِّ.
ِالفر ِسيكعنِبسببِإتساشِالمنيسةنِوستدتيِلهاُِِتنِّيرِّينَ  ِوهسا =ِتفرحيالِانِاإلنسانِالفر ِيكعنِكدنهِمنير.
ِ =ِهيِالسميِإشايةِللم منيالِ البحرَِِثْرَوُة اْلَبْحرِّ .ِأ ِكلِطاقاتِوأمعا ِااممِِالسيالِآمنعاِاألمم غنىأيزًا

ِيايرِللعالم.
 

يكِّ َكْثرَ 6" -(:7-6اآليات ) ِّ ُ ُر ُتَغ ُل َذَهًبا َوُلَباًنا، َوُتَبش ِّ ْن َشَبا. َتْحرِّ يَفَة ُكل َها َتْأتُِّّ مِّ ْدَياَن َوعِّ ، ُبْكَراُن مِّ َرالِّ ُة اْلجِّ
 . ُّ، َووُ 7بَِّتَسابِّيحِّ الِرب ِّ . َتْصَعُد َمْقُبوَلًة َعَلى َمْذَبحِّ ُمكِّ َباُش َنَباُيوَت َتْخدِّ . كِّ ُع إَِّلْيكِّ َِّيَداََ َتْجَترِّ َزي ُِّن َبْيَت ُكل  َغَنمِّ 

َرالُِّّ. َِ " 
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ِالجما ُِبْكَرانُ  يَفَة .  =ِأوالد ْدَياَن َوعِّ ِالمنيسةِبعباياتَِِشَباو مِّ ِالنبيِيعبرِعالِمجد ِوهنا =ِمالِقباللِالعرل.
مستعايةِمالِأهلِعصرهِوكدنناِ يِأيامناِنقع ِععحًاِعالِمديانِوعيفة.....ِإنجلتراِوأمريكا.....ِوالمعنمِكثرةِ

يقبلهاِِ=َتْصَعُد َمْقُبوَلًة .ِوكلِعطيةِبالمحبةُِلَبانً وتساجياِ=ِ ...َذَهبً قدمعنِتقدماتِماديةِ=ِالم منيالِالسيالِي
ِنفعسِالسيالِ ِوالمبارِأنهم ِالغنم ِنفهم ِوقد ِي ينعنِالمنيسة. ِويوحه ِالمسياِوسطهم ِوالم منعنِبحزعي الرل.

ِ 12ِ:1ِآمنعاِويقدمعنِأنفسهمِ بالاِحيةِييوِ
ِ

ُِائُِّروَن َكَسَحاٍب َوَكاْلَحَرامِّ إَِّلى ُبُيوتَِّها  مَ 8" -(:9-8اآليات ) يَش 9ْن هُؤاَلءِّ ال ُرنُِّّ، َوُسُفَن َتْرشِّ إِِّن اْلَجَزائَِّر َتْنَتظِّ
كِّ َوَُد وسِّ إِّسْ  يٍد َوفِِّضُتُهْم َوَذَهُبُهْم َمَعُهْم، الْسمِّ الِرب ِّ إِّلهِّ ْن َبعِّ ، لَِّتْأتَُِّّ بَِّبنِّيكِّ مِّ .َرائِّيلَ فُِّّ اأَلِولِّ ََْد َمِجَدكِّ  " ، أَلِنُ  

ِ ِكدنهم ِبسرعة ِسيدتعن ِالسيال ِولمِِطائُِّروَن َكَسَحاٍب اامم ِجها ِتلس وا ِطالما ِالتي ِللدنيعيات ِوي زهم لقداستهم
ِالسماوياتِيعبِ ِ ي ِيعياعن ِبالسحالِانهم ِمابهيال ِوالقديسيال 12ِِتابعهمن 12ِِرِإِ+1ِ: ِوهم1ِ:  

يَش و اْلَجزَائَِّر و مِياجمِإلمِجيتهنِصايواِيوحييال.ِمتاللهمِمالِالرو ِالقدسِصايواِكحمااب حتمِالبالدِالبعيدةَِتْرشِّ
ِلهِمالهم. ِاإليمانِِفى األولِتنتورِمجيءِالرلِلت مالِبهِويقدمعا ِيصلِإليها ِيعنمِأنِااممِجميعها =ِهسا

يزاِماِقالهِجعلسِ ِوأ32ن23ِِ:38ِِوأخيرًاِي مالِاليهعدِ مِنهايةِال مان.ِوهساِماِقالهِالسيدِلهِالمجدِيما
ِ ِ.11ِِ:15الرسع ِييو

ِ

ْرُتكِّ »11" -:(11آية ) حِّ ، َوبِّرِّْضَوانُِّّ ََ . أَلن ُِّّ بَِّغَضبُِّّ َضَرْبُتكِّ ُموَنكِّ ، َوُمُلوُكُهْم َيْخدِّ كِّ  " .َوَبُنو اْلَغرِّيبِّ َيْبُنوَن َوْسَواََ
ِجترميمِأسعايِأويشليمنِ  ِسيحا عِعلمِكنيستهِباستخد ِأمرا امِكلِالعساللنِحتمِالغرباءِكعيرِوايتحاستا

ِويرِالم منيالِسيحرسعنها.ِولمنهاِإ اِأخطدتِوحتمِالِتهليِسيزربهاِوي دجهاِجعاسطتهمِحتمِتتعل.
 

َنى اأُلَممِّ، َوُتَقاَد ُمُلوُكُهمْ 11" -:(11آية )  " .َوَتْنَفتُِّح َوْبَواُبكِّ َدائًِّرا. َنَهاًَا َوَلْياًل اَل ُتْغَلُق. لُِّيْؤَتى إَِّلْيكِّ بِّغِّ
ِتالبًا.ِوالِيكعنِحرلِأوِخع ِ تغلقِ ِخاط ِأتمِإليها ِوالمنيسةِالِترد الِينقطمِدخع ِالناسِإلمِالمنيسةن

=ِكمِمالَِِوُتَقاَد ُمُلوُكُهمْ ااجعال.ِكانِاليهعدِقدِأولقعاِأجعاجهمِعلمِأنفسهمنِأماِالمنيسةِ هيِمفتعحةِللجميم.ِ
ِبحريتهم.نقادواِلهِتالملعوِالعونييالِآمنعاِبالمسياِِو

ِ
ُمكِّ َتبِّيُد، َوَخَراًبا ُتْخَرُب اأُلَمُم.12" -:(12آية )  " أَلِن اأُلِمَة َواْلَرْرَلَكَة اِلتُِّّ اَل َتْخدِّ

 مالِِتخرلِإ اِحرماِنفسهاِمالِجركاتِونعمِ نِباإلحا ةِلخراجهاِوهالكهاِااجدينِوالِخالصِخايجِالمنيسة.
ِ.ِيبيدوِالصِهعِجدمِالمسياِ؟ِومالِالِتغفرِخطيتهِسيهليالِي مالِبالمسياِكيفِتغفرِخطيتهِوالخ

ِ
ُد مَ 13" -:(13آية ) ُّ، َوُوَمج ِّ سِّ يَنةِّ َمَكانِّ َمْقدِّ َياُن َوالِشْربِّيُن َمًعا لِّزِّ ْندِّ َع َمْجُد ُلْبَناَن إَِّلْيكِّ َيْأتُِّّ. الِسْرُو َوالس ِّ ْوضِّ
َلُِّ. ِْ َِّ " 
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ِإستخهَِب ِ شُِ ِالسي ِسليمان ِجهيكل ِهنا ِالمنيسة ِا ِااخاالن ِأحسال ِمال ِاانعاش ِهسه ِكل ِ يه َياُن دم ْندِّ ِسْرُو َوس ِّ
ِالخاملةَِوِشْربِّينُ  ِالطاقات ِكل ِبالمسيا. ِي منعا ِحينما ِالعالم ِوبنات ِيجا  ِبدحسال ِستت يال ِالمنيسة ِوهكسا .

ِيااشجاي ِتتحع ِلخدمةِالرلِولبناءِمسكنهِوكنيسته.
ِ

َََهُروكِّ يَ »14" -:(14آية ) يَن  ، َوَبُنو اِلذِّ َََدَمْيكِّ نِّ  يَن َوَهاُنوكِّ َيْسُجُدوَن َلَدى َباطِّ يَن، َوُكل  اِلذِّ عِّ يُروَن إَِّلْيكِّ َخاضِّ سِّ
 ، يَنَة الِرب ِّ : َمدِّ ْهَيْوَن َُد وسِّ إِّْسَرائِّيَل.»َوَيْدُعوَنكِّ  " صِّ

ِ اا ِالرومانيةن ِالدولة ِعلم ِاآلية ِهسه ِتطبيق ِلننور ِصإباء ِوأجناؤهم ِوقهروها ِالمنيسة ِم منيالِحطهدوا ايوا
ِخاحعيالِلها.ِوهناِنر ِسلطانِالمنيسة.

 
.15" -:(15آية ) يًّا َفَرَح َدْوٍَ َفَدْوٍَ َعُلكِّ َفْخًرا َوَبدِّ ِْ ، َو َوًضا َعْن َكْونِّكِّ َمْهُجوًََة َوُمْبَغَضًة بِّاَل َعابٍِّر بِّكِّ  " عِّ

ِعليهاِوبحلع ِالمسياِ يهاِويوحهنِمهجعيةِقبلِالمسياِكاناِالمنيسةِمابهةِبامرأةِ صايتِِالقدوسِالس ِحل 
 أ راحهاِوأمجادهاِأجدية.ِ

ِ
ِي ُمُلوٍك، َوَتْعرِّفِّيَن َون ُِّّ َوَنا الِرب  ُمَخل ُِّصكِّ َوَولِّي كِّ َعزِّ 16" -:(16آية ) يَن ُثدِّ يَن َلَبَن اأُلَممِّ، َوَتْرَضعِّ يُز َوَتْرَضعِّ

 " َيْعُقوَب.
م.ِوقدِيكعنِالمعنمِأنِااممِحيالِي منعنِستستفيدِالمنيسةِالمعنمِأنِالمنيسةِستستفيدِمالِونمِااممِوقعته

مالِخبراتهمِالفلسفيةِالتيِسيخزععنهاِلإليمانِوقدياتهمِالعقليةِواإليمانيةِوالروحيةنِوبهاِيستفيدِويتعلمِالجميم.ِ
الد اشِ مِاإليمانِِوِمالِجباجرةوواحمِقانعنِاإليمانِأوناسيعسِالروسعلمِكانِوونيًا.ِوكمِأخرجاِاإلسكندييةِ

ِ ِ.3عالِالعقيدةِالصجياِواإليمانِالمسلمِمرةِللقديسيالِييهِ
ِ

َوًضا َعنِّ اْلَخَشبِّ 17" -:(17آية ) يدِّ آتُِّّ بِّاْلفِِّضةِّ، َوعِّ َوًضا َعنِّ اْلَحدِّ ، َوعِّ َوًضا َعنِّ الن َحاسِّ آتُِّّ بِّالِذَهبِّ عِّ
َعلُ  ِْ ، َوَو يدِّ َجاََةِّ بِّاْلَحدِّ َوًضا َعنِّ اْلحِّ ، َوعِّ  " ُوَكاَلَءكِّ َساَلًما َوُواَلَتكِّ بِّرًّا. بِّالن َحاسِّ

أيِالسماوياتِومجدِالمنيسةِالسماوينِوهعِبالمقاينةِيكعنِِبِّالِذَهبِّ يايرِللقعة.ِوععحًاِعالِالقعةِآتمِِالن َحاسِّ 
 ِوالمقصعدِأنِكلِالخبراتِالقديمةِتتحع ِإلمِماهعِأحسالِوأقع 3ِِ:16ِكع2ِِمجدِالعهدِالقديمِكنحاسِي

ِ ال ِالالو .ِوأعوم ِعال ِأتمِععحًا ِوالمهنعتِالمسيحي ِصايتِتناو  ِالحيعانية ِوالسبالا ِمعمعدية ختانِصاي
َعُل ُوَكاَلَءكِّ َساَلًما  ِْ ِ=ِالمتعلعنِعلييِسيجرونِ ييِسالمًا.َوَو

ِ
، َبْل تُ »18" -:(18آية ) ، َواَل َخَراٌب َوْو َسْحٌق فُِّّ ُتُخومِّكِّ كِّ ضِّ : َخاَلًصا اَل ُيْسَرُع َبْعُد ُظْلٌم فُِّّ َوَْ كِّ يَن َوْسَواََ َسر ِّ

: َتْسبِّيًحا.  " َوَوْبَواَبكِّ
دِالرو ِ دِالمسياِيعجدِالعد ِوحيثماُِوج  ِالتسبيا.ِوِالفر ِالقدسِيعجدحيثماُِوج 

ِ
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يًئا، َبلِّ الرِ 19" -:(19آية ) ، َواَل اْلَقَرُر ُينِّيُر َلكِّ ُمضِّ ب  َيُكوُن َلكِّ ُنوًَا اَل َتُكوُن َلكِّ َبْعُد الِشْرُس ُنوًَا فُِّّ الِنَهاَِّ
. يَنَتكِّ يًّا َوإِّلُهكِّ زِّ  " َوَبدِّ

ِ يِ ِالعحم ِهع ِوهسا ِوالقداسةن ِللفر ِوالسالم ِيم  ِوالنعي ِالرل. ِلنعي ِبالنسبة ِالامسِيصباِكالِشيء نعي
ِ .22ِ:5السماءِيِيؤِ

ِ
، َوَََرُركِّ اَل َيْنُقُص، أَلِن الِربِ 21" -:(21آية ) يُب َبْعُد َشْرُسكِّ . اَل َتغِّ كِّ يًّا، َوُتْكَرُل َوِياُم َنْوحِّ ِ " َيُكوُن َلكِّ ُنوًَا َوَبدِّ

كِّ شمسهاِهعِالرلِيسعشِالِيععدِيتركهاِويغيب.ِ النع ِيكعنِبسببِالاععيِبالتخلينِولمالِمالَِِوُتْكَرُل َوِياُم َنْوحِّ
ساِ ِكلِدمعةِمالِيمِثويتع  .ِويكملِهساِ يِالسماءِحيِياعرِأنِالمسياِمعهِ يِحيقتهِلالِينع ِجلِيفر 

=ِالمنيسةِمابهةِبالقمرِنِ نعيِالقمرِهعِإنعكاسِنعيِالامسِنِ ا اِيحمِالمسياَِِررك ال ينقصِأعيننا.
ِشمسِالبرِعلمِكنيستهِتولِمنيرةِونعيهاِالِينقص.

ِ
21ُّ" -:(21آية ) َض، ُغْصُن َغْرسِّ . إَِّلى اأَلَبدِّ َيرُِّثوَن اأَلَْ  " َعَرُل َيَدِي أَلَتَرِجَد. َوَشْعُبكِّ ُكل ُهْم َوْبَراٌَ

 البرِهعِجرِالمسياِوالسيِيتبريِبهِيرثِاايضِأيِالسماوات.
ِ

ََوِِّيًة. َوَنا الِرب  فُِّّ َوَْتِّ ِّ ُوْسرُِّع بِّ ِّ 22" -:(22آية )  يُر َوْلًفا َواْلَحقِّيُر ُوِمًة  يُر َيصِّ ِ"«.َالِصغِّ
تِّ ِّ آال ِِ مالييال.ِكاناِجداءةِالمسيحيةِنبتاتِصغيرةِسرعانِماِأومرتِ =ِهسهِتساو ِقعلهَِوَنا الِرب  فُِّّ َوَْ

يُر َوْلًفا ً ملءِال مان..ِهناِنر ِالمنيسةِتتمتمِبقعةِ ِويرِالمحدودة.ِ يُر َيصِّ يايرِللسماء1666ِِ.ِيقمَِالِصغِّ
يُر ُومِ =ِمالِهعِخايجِالمسياِتلهعِبهِالاياطيال.َِِواْلَحقِّير الصغيرِيصيرِسماليًا.ِ ََوِِّيةً َيصِّ كجيشِمرهبةًِِة 

 .بدلعية



(اإلصحاح الحادى والستون)إشعياء سفر   
 

 
308 

 عودة للجدول اإلصحاح الحادي والستون 

ِ
ِعملِالمسياِكماِنراهِ يِهساِاإلصحا ِهع:

يكلمةِإنجيلِتعنمِباايةِمفرحة .ِالمسياِجعلِمريمِالمجدليةِالتهمِِوالمتعاحعيال.باإلنجيلِللبالسيالِِمبشر:ِ-1
طيالِمباههرةِبالقيامههةِولمههالِ؟ِِللتالميههسِ.ِوهههسهِهههمِالباههايةِللعههالمِنِالمسههياِأتههمِليغيرنههاِمهمههاِكنههاِشههيا1ِكهانِجهههاِ

لنصيرِ يهِقديسيالِهناِعلمِاايضِنِو مِالسماءِندخهسِصهعيةِجسهدِمجهدهِجهد ِصهعيةِجسهدناِالحاليهةِالعحهيعةِ
ِ ِ.3ِِ:21ي م
ِ ِ.5ِِ:11كع2لمسياِ هعِخليقةِجديدة"ِي"إنِكانِأحدِ مِاِمنمسر ِالقلعلِمالِالخطيةِوأوايها.ِشافى:ِ-2
ههلِكملههيِيحههريِشههعبهِويعههتقهمِوكههانِكههعيرِيمهه ًاِلههه.ِوكههانِيمهه ًاِلهههساِسههنةِاليعبيههلنِالسههنةِِمحييرَ :ِ-3 هههعُِأيس 

"إنِِجنعمته.المقبعلةِالتيِيتمِ يهاِتحريرِالعبيدِوعتقِالمرهعنات.ِ يِهسهِالسنةِالمقبعلةِحيالِأتمِالمسياِحريناِ
ِ ِ.8ِِ:30."ِييعحريكمِاإلجالِ..

لمههالِينههع ِعلههمِخطيتهههِولههيسِلمههالِينههع ِعلههمِالعههالمنِمههالِيجلههسِ ههيِالتههرالِتالبههًاِيقيمهههِمههالِالتههرالِِمعييزى:ِ-4
 ِ.ِوالمسهياِههع15ِِ:20ِالمسياِاإلجهالِأيسهلِلنهاِالهرو ِالمعه  ِييهعِ.ويعطيهِجمااًلنِودهالِ ر ِأيِومايِالرو 

ِ ِ.14ِِ:10أيزاِمع  ِجعجعدهِمعناِييع
َع:ِ-5 وهههعِايشِ ههمِِالمنيسههةِهههيِحقههلِالههرلِوالم منههعنِأشههجايِمثمههرةنِجثمههايِجههر.ِليتمجههدِ ِ ههيِقديسههيه. ِزا

:2ِِ ِ+ِيوهل1ِِ:21اامهعاتِ.ِ صهايتِلنهاِحيهاةِالمسهياِي همالم منيالِبههِالُمَعم هديالِحياتههِااجديهةِالمقامهةِمهالِ
26.ِ ِ
ْعف.هعِالليعطيناِميراثِاابكاينِأيِالسماءِوميراثِاابكايِِبكر:ِ-0 المسياِصايِ"بكراِجيالِإخهعةِكثيهريال"ِِز 

ِ ِ.8ِِ:22ييو
 

رِّي 1" -(:3-1اآليات ) َب ُمْنَكسِّ َسَلنُِّّ أَلْعصِّ َر اْلَرَساكِّيَن، َوَْ وُح الِسي ِّدِّ الِرب ِّ َعَلُِّ، أَلِن الِرِب َمَسَحنُِّّ أُلَبش ِّ َُ
، َولِّْلَرْأسُ  ْتقِّ َي لِّْلَرْسبِّي ِّيَن بِّاْلعِّ ، أُلَنادِّ . اْلَقْلبِّ ْطاَلقِّ يَن بِّاإلِّ َنا. 2وَِّ َلهِّ ، َوبَِّيْومِّ اْنتَِّقاٍم إلِّ َي بَِّسَنٍة َمْقُبوَلٍة لِّلِرب ِّ أُلَنادِّ

يَن.  َوًضا َعنِّ 3أُلَعز َِّي ُكِل الِنائِّحِّ ، َوُدْهَن َفَرٍح عِّ َوًضا َعنِّ الِرَمادِّ َرااًل عِّ َِ َيُهْم  ُِّ ْهَيْوَن، أُلْع ُّ صِّ َعَل لَِّنائِّحِّ ِْ أَل
، وَ  .الِنْوحِّ يدِّ ، َغْرَس الِرب ِّ لِّلِتْرجِّ وحِّ اْلَيائَِّسةِّ، َفُيْدَعْوَن َوْشَجاََ اْلبِّر ِّ َوًضا َعنِّ الر   " ََِّداَء َتْسبِّيٍح عِّ

.ِبَِّسيَنٍة َمْقُبوَليٍة لِّليِرب ِّ  ِ قرأِووقفِعنهدِكلمهة21ِِ-4ِِ:10هساِهعِالج ءِالسيُِد  مِللمسياِليقرأهِ يِالهيكلِيلعِ
ماِقبلهاِياهيرِللمجهيءِااو نِالسهنةِالمقبعلهةنِوحتهمِاآلنِ هنحالِ هيِالسهنةِالمقبعلهةنِوكهلِولمِيكملِبعدهانِانِ

ِل.ِقبَِمالِيتعلِيُِ
َناوماِبعدها...ِ َلهِّ وُح =ِهساِسيكعنِ يِالمجيءِالثهانينِوالمسهياِلهمِيقهرأهِ العقهاِلهمِيحهالِبعهد.َِِوبَِّيْومِّ اْنتَِّقاٍم إلِّ َُ

أيِكرسههِوخصصههَِِمَسيَحنُِّّبهِبالرو ِالقدسِوحلِعليهِالرو ِالقدسِليمسحهِ=ِِلبِ =ِ هعِحُِِالِسي ِّدِّ الِرب ِّ َعَلُِّ 
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لعملهههِالمهنههعتيِالملههعكيِالنبههع .ِوحههلِعليهههِالههرو ِالقههدسِلحسههاجناِ ههالرو ِالقههدسِحههلِعلههمِالمهه منيالِبههالميرونِ
أيِكنيسهته.ِليجددِطبيعتهمِولمِيكالِممكنًاِأنِيحلِعلمِالم منيالِماِلمِيحلِعلمِجسدِالمسيانِوجسهدِالمسهياِ

ييْهَيْونَ  ُّ صِّ َعييَل لَِّنييائِّحِّ ِْ نِالههسيالِِخطايههاهم=ِالنههالحعنِبمعنههمِالتههالبيالِالمتههسلليالِأمههامِالههرلِالههسيالِيح نههعنِعلههمِِأَل
وهه الءِيعطهيهمِالمسهياِجمها ِيوحهيِناشه ِعهالِ هر ِالهرو ِالقهدسِداخلههمِ=ِِنِخدعهمِالاهيطانِوظلمههمِالباهر

علههمِحالههةِالبسهههِ مههاِيعبههرِعههالِالفههر ِالههداخليِِواللبههاسِيههد =ِِسييبيحَداء تِيسههبحعنِدالمههًا.ههه الءُِدْهييَن َفييَرٍح 
=ِشهبهِجهرهمِبااشهجايِانههِواجهاِومتهيالِكاهجرةنِوانههِينمهعِويتسهمنِوههعُِِيْدَعْوَن َوْشيَجاََ اْلبِّير ِّ وَ التسبياِالهدالم.ِ

همِحياتهههِنِوهههمِوههه الءِالههسيالِايشِالمسههياِ ههيِوههرسِالههرلِ ههيهم.ِوبههرهمِهههساِيوهههرِللنههاسِجمههياًلِمثمههرًاِكاههجرة.
َريااًل  ِ=4ِِ:12ِبالرو ِالقدسِالس ِ يهمِويبكتهمِناحعاِعلمِخطاياهمِنِيدخسونِصعيةِالمسياِيول َِ َيُهْم  ُِّ أُلْع

َوًضا َعنِّ الِرَمادِّ  ِ الجما ِهناِهعِصعيةِالمسياِااجرشِجماالِمالِجنمِالبارِ.ِ= عِّ
ِ

يَرَة. ُيقِّي4" -:(4آية ) َرَب اْلَقدِّ َشاتِّ َدْوٍَ َوَيْبُنوَن اْلخِّ ُدوَن اْلُرُدَن اْلَخرَِّبَة، ُموحِّ َشاتِّ اأُلَوَل، َوُيَجد ِّ ُروَن اْلُروحِّ
.  " َفَدْوٍَ

كماِأقيماِأويشليمِالجديدةِعلمِأنقاضِالقديمةنِهكساِنحالِبالمعمعديهةنِيمهعتِاإلنسهانِالعتيهقِ ينهاِويعلهدِويقهعمِ
ِطية.إنسانِجديدنِالمسيحيةِجددتِوأصلحاِاإلنسانِالسيِخربتهِالخ

ِ
يُكْم. 5" -(:6-5اآليات ) ُب َوَيْرَعْوَن َغَنَرُكْم، َوَيُكوُن َبُنيو اْلَغرِّييبِّ َحيِراثِّيُكْم َوَكيِرامِّ انِّ َِ ُف اأَل َوِميا َوْنيُتْم َفُتيْدَعْوَن 6َوَيقِّ

مْ  هِّ َنا. َتْأُكُلوَن َثْرَوَة اأُلَممِّ، َوَعَلى َمْجدِّ ، ُتَسِرْوَن ُخِداَم إِّلهِّ  " َتَتَأِمُروَن. َكَهَنَة الِرب ِّ
انِّبُ  َِ ي نَحيِراثِّيو  ا َوََْعي َكَهَنية=ِأيِالسيالِليسعاِيههعدًا.ِوهه الءِااجانهبِسهيكعنِ هيهمِِاأَل  هيِحقهلِالهرل.ِِنَوَكيِرامِّ

هههعِ  المرمهههةِأصهههبحاِللمهههلِوال يتعنهههةِالقديمهههةِطُِ اِبهههاامم.ِوحقهههلِالهههرلِالجديهههدِأيِالمنيسهههةِيحهههرثِ يههههِالجميهههمِم 
=ِكهلِالمه منيالِلههمِكهنهعتِيوحهيِعهامِأيِتقهديمِِِما َوْنُتْم َفُتيْدَعْوَن َكَهَنيَة اليِرب ِّ والقدس.ِويعملعنِكاركاءِللرو ِ
=ِكهلِوهرواتِاامهمِمهالِطاقهاتِوجههدِأجنالههاِومجهدهمِسيصهباِملمهًاَِتْأُكُلوَن َثْرَوَة اأُلَممِّ، و  بالاِصالةِوتسبيا.ِ
ْم َتَتيَأِمُرونَ للمنيسةِتتباهمِبه.ِ هِّ مرونِأيِتتبهاهعننِالمنيسهةِتسهتخدمِكهلِههساِلمجهدهاِوتتبهاهمِد=ِتتهَِوَعَلى َمْجيدِّ

 منيسةِاإلسكندييةِتتباهمِحتمِاآلنِبدنِخرجِمنهاِواحمِقانعنِاإليمانِأ ِأوناسيعسِالرسهعلمِوالهس ِكهانِِبه.
ِوونياِ.

ِ
ُجوَن بِّ 7" -:(7آية ) َوًضا َعنِّ اْلَخَجلِّ َيْبَتهِّ ، َوعِّ ْعَفانِّ ْزيُِّكْم ضِّ َوًضا َعْن خِّ ْم عِّ هِّ ضِّ ْم. لِّذلَِّك َيرُِّثوَن فُِّّ َوَْ يبِّهِّ َنصِّ

ِيٌة َتُكوُن َلُهْم. . َبْهَجٌة َوَبدِّ ْعَفْينِّ  " ضِّ
ييْعفالخيههراتِالمععههعدِجهههاِهههيِ ر.ِعي  ههعههالِكههلِخهه يهمِالسههاجقِكمههاِحههدثِمههمِأيههعلِ ههاهللِيعطههمِبسههخاءِوالِيُِِنيضِّ

وصهايتِالمنيسهةِتسهممِكنيسهةِأبكهايِالبكهر.ِونصيبِالزعفِهعِنصيبِالبكر.ِونحالِصرناِأبكايًاِ يِالمسياِ
نِمالِناحيةِبسببِ داءِالمسياِكمهاِ هد ِخهرو ِالفصهاِأبكهايِالاهعبِ همِمصهرِ مانهاِلههمِِ 12ِِ:23يعبِ
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وبهساِتصباِكلمةِأبكايِتعنمِمفدييالِبالدمِ.ِوتعنمِأيزاِمالِلهمِحقِالميراثِ البكرِيرثِحعفمِإخعتهِِ.حياة
.ِ
ِ

َُُع َلُهْم َعْهًدا  أَلن ُِّّ َوَنا الِرب  »8" -:(8آية ) َْ يَنًة، َوَو َرَتُهْم َومِّ ِْ َعُل ُو ِْ ، ُمْبغُِّض اْلُرْخَتلِّسِّ بِّالظ ْلمِّ. َوَو ب  اْلَعْدلِّ ُمحِّ
يًّا.  " َوَبدِّ

أيِإجلهيسِالهسيِإخهتلسِأوالدهُِِميْبغُِّض اْلُرْخيَتلِّسِّ بِّيالظ ْلمِِّ ههعِنالرلِيعلالِأنهِعهاد ِو همِعدلههِقهامِبعمهلِالفهداءِ
يَنييةً  همِ ِبالفههداء.سههتعادامنههنِ  ييَرَتُهْم َومِّ ِْ َعييُل ُو ِْ =ِأمههيالِهههعِ ِالههسيِأعطانههاِميراوههًاِسههماويًاِأجههديًاِو رحههًاِعلههمَِِوَو

ِاايض.
ِ

يَن َيَرْوَنُهْم َيْعرُِّفوَنُهْم 9" -:(9آية ) . ُكل  اِلذِّ ُعوبِّ ِيُتُهْم فُِّّ َوَس ِّ الش  َوِنُهْم َنْسٌل َوُيْعَرُف َبْيَن اأُلَممِّ َنْسُلُهْم، َوُذَ ِّ
َكُ  الِرب    "«.َباََ

=ِالنسلِهمِكلِمالِي مالِبالمسهياِويتصهعيِالمسهياِ يهه.ِ"يهاِأوالديِالهسيالِأتمخهضِجههمُِيْعَرُف َبْيَن اأُلَممِّ َنْسُلُهمْ 
كانِهساِهعِهد ِخدمةِجعلسِالرسع نِأنِيتصعيِالمسهياِ هيمالِِن 4ِِ:12ِيولِإليِأنِيتصعيِالمسياِ يهم"

تصعيِالمسياِ يهُِسيعر ِبسهعلهِجيالِااممِلنعيهِوسبِالولمهة.ِواامهمِهنهاِالمقصهعدِجههمِالهسيالِيخدمهم.ِومالِي
 ِيحهبِأنِيبهايوِاوالدهِويمألههمِجركهةِ يكعنهعاِنهعياِويكعنهعاِِالولمهة.لمِيعر عاِالمسياِبعدنِومهااالعاِ هيِمملمهةِ

مالِالم كدِأنِههساِلهالِيكهعنِإالِلمهالِيرحهمِِإعالناِعالِعملِ ِ يهمِوهسهِتمعنِكرااةِنِلمالِلمالِيكعنِهساِ؟ِ
الههرلِ ههمِحياتهههِنِ ههاهللِلههالِيبههايوِأحههدِ قههبِانهههِباإلسههمِمسههيحمِنِ ههاهللِقههدوسِوالِيقبههلِبالخطيههةِوبالههساتِ ههيمالِ

ِينتسبعنِإليهِ.
ِ

ََْد َوْلَبَسنِّ 11" -(:11-11اآليات ) ُّ، أَلِنُ   ُّ بِّإِّلهِّ ُج َنْفسِّ . َتْبَتهِّ . َكَسانُِّّ ََِّداَء َفَرًحا َوْفَرُح بِّالِرب ِّ ُّ ثَِّياَب اْلَخاَلصِّ
ْثَل َعُروٍس َتَتَزِيُن بُِّحلِّي َِّها.  َراَمٍة، َومِّ ْثَل َعرِّيٍس َيَتَزِيُن بِّعِّ ، مِّ َض ُتْخرُِّج َنَباَتَها، َوَكَرا َوِن 11اْلبِّر ِّ أَلِنُ  َكَرا َوِن اأَلَْ

وَعاتَِّها، هَكَذا الِسي ُِّد ا  " لِرب  ُيْنبُِّت بِّرًّا َوَتْسبِّيًحا َوَماَم ُكل ِّ اأُلَممِّ.اْلَجِنَة ُتْنبُِّت َمْزَُ
تمهعنِلنههاِصههعيةِ نِ نلههبسِالبههرنِجههرِالمسههيانِونتهه يالِكعههروسِتتهه يالِلعريسهههانِومههالِيلبسهههِالههرلِهكههساِ ليسههبا.ِ

"ِهههسهِِلِرب ِّ َفَرًحيا َوْفييَرُح بِّيا  ِنهر ِتسهبياِالمنيسهةنِ المنيسههةِبعهدِأنِعر هاِمكانههاِعنههدِالمسهياِسهبحاِ"16و همِي
ِجهجةِأجدية.

 ِالمنيسةِهناِمابهةِباايضنِإ اِنورناِإليهاِوهمِيابسةِجالِخزرةِنوالِأنِهساِهعِحالهانِولمالِ 11ِآيةِي
ِهعِالسيِينبتهاِويكسيهاِبالم يوعاتِواااهايِوالثماي.ِ لنسباِ ِالسيِيكسعِكنيستهِويالِالبر.

ِ
 ماذا يعُى الرسيح لرن يتبع  بأمانة  

جُ  . َتْبَتهِّ ِ ِ.10ِِ:22=ِالفر ِالداخلمِالس ِينتصرِعلمِكلِألمِييع َفَرًحا َوْفَرُح بِّالِرب ِّ
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=ِماِسببِالفر ِ؟ِِِالخالصِ=ِسكنمِالرو ِالقدسِبعدِعملِالمسياِالفدالمِنِوالس ِالخالص  َوْلَبَسنُِّّ ثَِّيابَ 
 ِ.ِهعِشععيِبالبنعةِهللِومااعر4ِِ:0ِولياهدِ مِداخلناِجرجععناِلحزالِاآللِ نصر ِقالليالِ"ياِآباِاآلل"ِي

ِالفر ِبدحزانِاآللِووفرانهِكماِ ر ِاإلجالِالزا ِبدحزانِأجيهِعندماِوقمِعلمِعنقهِوقبلهِحينماِعادِ.
 ِنِوالحصع ِعلمِخليقةِجديدةِتسليِجبرِالمسياِن1ِِ:14ِ=ِوفرانِالخطاياِجدمِالمسياِييؤ َكَسانُِّّ ََِّداَء اْلبِّر ِّ 
ِياةِالمسياِنِوصايِالمسياِيستخدمِأعزالمِكدالتِجرِنِلعملِالبرِ. لقدِصايتِلناِح

َراَمةٍ  ْثَل َعرِّيٍس َيَتَزِيُن بِّعِّ =ِهساِالبرِالس ِبالمسياِيكعنِكتاجِعلمِيأسِمالِهعِواجاِ مِالمسياِيراهِ مِّ
ِاآلخرونِوياهدواِللمسياِالعاملِ مِهساِاإلنسانِ.

ْثَل َعُروٍس َتَتَزِيُن بُِّحلِّي ِّهَ  =ِعروسِالمسياِسيكعنِلهاِ زاللِتراهاِكلِعيالِكماِقيلِعالِعروسِالنايدِ اَومِّ
ِ ِ.3ِِ:0"مالِهسهِالطالعةِمالِالبريةِكدعمدةِمالِدخانِمعطرةِبالمرِواللبانِوبكلِأ يةِالتاجر"ِينش

وَعاتَِّها  يهِجسيةِحياةِ=ِصايِالجسدِجنةِ=ِحديقةِمثمرةِنِهعِمدخع ِمالِترالِاايضِوايعاِ اْلَجِنَة ُتْنبُِّت َمْزَُ
 ِ.ِوأو 23ِن5ِِ:22ِِومايِالرو ِالقدسِيولِالمسياِنِون لاِعليهِأمطايِالرو ِالقدسِ وهرتِ يه

 .=ِحياةِالبرِوالفر ِالس ِيعبرِعنهِبالتسبياُِيْنبُِّت بِّرًّا َوَتْسبِّيًحاِالم يوعاتِالتمِتوهرِللعيان
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانُّ والستون 

ِ
َياٍء َوَخاَلُصَها1" -:(1آية ) َشلِّيَم اَل َوْهَدُو، َحِتى َيْخُرَج بِّر َها َكضِّ لِّ ُووَُ ِْ ْن َو ْهَيْوَن اَل َوْسُكُت، َومِّ لِّ صِّ ِْ ْن َو  مِّ

ْصَباٍح َيِتقُِّد.  " َكرِّ
ِ مِاإلصحا ِالساجقِيأيناِوععدِللمنيسةِنِوهناِنر ِإشتياقِالمسياِلهساِاليعمِ.

ِمسههياِهههعِالمتحههدثنِوهههعِلههالِيهههدأِحتههمِيههتممِالخههالصِ يخههرجِنههعيِالمنيسههةِبحلعلهههِ يهههاِويهيدهههاِكعههروسِلههه.ال
:21ِِوهعِماتاقِأنِيتممِهساِالخالصنِماتاقِليعمِيلبسِإكليهلِالاهعوِيإرِالمسياِياحتهِ يِخالصِكنيسته

4ِ–ِ0 .ِ
ِ

، َوُكل  اْلُرُلوكِّ َمجْ 2 -:(2آية ) .َفَتَرى اأُلَمُم بِِّركِّ يٍد ُيَعي ُِّنُ  َفُم الِرب ِّ دِّ َِ ، َوُتَسِرْيَن بِّاْسٍم   " َدكِّ
يييٍد الْسييٍم اال مههاِهههع وهههساِِسههمِعريسهههانِهكههساِستسههممِالمنيسههةِجسههدِالمسههياِوعروسهههابِالعههروسِ=ِكمههاِتسههممَجدِّ

سهههمِيعبهههرِعهههالِواإلِ ِ.5ِِ:11كهههع2جديهههدةِيمنسهههعبةِلهههه.ِستصهههيرِخليقهههةِنِ ههههيِأصهههبحاِمعنهههمِكلمهههةِمسهههيحم
لجديدةِوالطبيعةِالجديدةِالتمِصهايتِللمنيسهةِ.ِو همِالسهماءِسهندخسِإسهماِجديهداِأ ِسهتتغيرِطبيعتنهاِاِالاخصية
 ِأماِالتغييرِالس ِيحدثِلناِهناِعلمِاايضِ هعِمجردِعربعنِلماِسنحصلِعليهِ مِالسماء2ِِ:11ِتماماِييؤ

.ِ
ِ

ًِ 3" -:(3آية ) ، َوَتا َرال بَِّيدِّ الِرب ِّ َِ يَن إِّْكلِّيَل  .َوَتُكونِّ كِّ  ا َملِّكِّيًّا بَِّكف ِّ إِّلهِّ
ْكلِّييلَ بشبهاِالمنيسهةِ شهتراهاِجدمههنِو همِيهدهِإانههاِأجمهلِوأمجهدِشهيءِمهالِخاللهقِ نِوههمِ هيِيهدِالهرلِانههِِإِّ

يحفوهاِوالِيخطفهاِمنهِأحد.ِولمالِ لنالحعِأنِاإلكليلِ يِيدِالرلِوليسِعلمِيأسهنِ نحالِالِنزهيفِامجهادهِ
وهعِيحملِكنيستهِ همِيهدهِنِ ههعِحامهلِِعملِيديهنِهعِيأسهاِوهمِجسده.نِوهمِشيئًاِجلِهعِسرِجما ِكنيسته

ِ ِ.0ِِ:2+ِيؤ1ِِ:3ِ+ِعب1ِِ:10ِكلِااشياءِبكلمةِقديتهِنِوهعِيقعدهاِكفايسِيقعدِ رسِييؤ
ِ

: 4" -:(4آية ) : «َمْهُجوََةٌ »اَل ُيَقاُل َبْعُد َلكِّ كِّ ضِّ يَبةَ »ُتْدَعْيَن: ، َبْل «ُموَحَشةٌ »، َواَل ُيَقاُل َبْعُد أَلَْ ُضكِّ «َحْفصِّ ، َوَوَْ
يُر َذاتِّ َبْعٍل.«. َبُعوَلةَ »ُتْدَعى:  ُضكِّ َتصِّ ، َوَوَْ  " أَلِن الِرِب ُيَسر  بِّكِّ
=ِوحيدةِجهالِِموحشةونِ=ِقيلِسابقًاِأنِالرلِتروِشعبهِلحيوةِولمالِمالِاآلنِ الرلِ يِوسبِكنيستهَِمْهُجوََةٌ 

يوتسممِِِاوجِوالِأجناءِ.  ِوان21ِ:1ِمهل2ِِ=ِأيِمسرتيِجها.ِوحفصيبةِهعِاسمِإمهرأةِح قيهاِالملهيِيَِبةَ َحْفصِّ
سههنهِكههانِح قيههاِيمهه ًاِللمسههياِالقههالمِمههالِاامههعاتنِ المنيسههةِالتههيِيسههرِجهههاِ ِهههي15ِِ ههيِإطالههةِعمههرِح قيههاِ

 تسممِأيزاًِعروسهنِعروسِالمسياِالقالمِمالِاامعاتِويعطمِحياةِلمنيستهنِويقيمهاِمالِمعتِالخطية.ِولسليِ
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أيِ اتِبعلِأيِمت وجةِمالِاوجِيحبهاِويسرِجههاِويععلههاِويحميههاِوالِيتركههاِلألجهدِونالحهعِأنِالمنيسهةَِِبُعوَلةَ 
ِخايجِالمسياِهيِمهجعيةِومعحاة.

 
. َوَكَفَرحِّ اْلَعرِّيسِّ بِّالْ 5" -:(5آية ) كِّ َبُنوكِّ ُِ .أَلِنُ  َكَرا َيَتَزِوُج الِشاب  َعْذََاَء، َيَتَزِو  " َعُروسِّ َيْفَرُح بِّكِّ إِّلُهكِّ

وقيهلِشهالِبهالمفردِ المنيسهةِ هيِِ.ِجنهاءِالمنيسهةإشهايةِا=ِوالاهالِهنهاَِِكَرا َيَتَزِوُج الِشاب  َعْذََاءَ التابيهِهناِأنههِ
 ِو ههمِنفههسِالعقههاِهههيِأمِالمهه منيالن11ِِ:2ِكههع2ِوحههدة.ِوالعههسياءِهههيِالمنيسههة.ِ المنيسههةِهههيِعههسياءِعفيفههةِي

كِّ َبُنيوكِّ  هكساريمِعسياءِوأم.ِوالاالِحينماِيت وجِمالِعسياءِيدخسهاِويحبهاِوالِيقديِأنِيتركهانِوالعسياءِم ُِ َِيَتَزِو
=ِبمعنمِأنِأجناءِالمنيسهةِالهسيالِولهدتهمِ هيِالمعمعديهةِسيلتصهقعنِجههاِوههمِسهيحبعنهاِويثبتهعاِعلهمِإيمانههاِحتهمِ

ريسِبههالعروسنِويعههعدِالتاههبيهِبههدنِالعههريسِهههعِالمسههياِالههنفسِااخيههرنِوبمثههلِههه الءِالبنههيالِيفههر ِ ِكفههر ِالعهه
يكِّ َبُنيوكِّ والعروسِههيِكنيسهته.ِوقعلههِ ُِ بيهِ=ِالِيفههمِحر يهًاِ الاهالِالِيته وجِأمههِولمهالِالمقصهعدِمهالِالتاهَِيَتَزِو
ِنِالمنيسةِتلدهمِومِيلتصقعنِجهاِالعمرِكلهِ.ِتعلقِأوالدِالمنيسةِبالمنيسة

ِ
َِّ َوُكيِل الِلْييلِّ َعَلييى اليِدَوامِّ. َيييا َعَليى َوْسييوَ 6" -(:7-6اآلييات ) ََْريُت ُحِراًسيا اَل َيْسييُكُتوَن ُكيِل الِنَهييا َشييلِّيُم َو اَِّكِّ َييا ُووَُ

.7َذاكِّرِّي الِرب ِّ اَل َتْسُكُتوا،  ضِّ َشلِّيَم َتْسبِّيَحًة فُِّّ اأَلَْ  " َواَل َتَدُعوُ  َيْسُكُت، َحِتى ُيَثب َِّت َوَيْجَعَل ُووَُ
الرلِالسيِأقامِحراسًاِلحراسةِأويشليمِيالمنيسة ِوهمِالماللمةِوالسمالييالِ يِالسماءِواانبياءِوالرسلِِالمتملمِهع

=ِههساِنهداءِمهالَِِيا َذاكِّرِّي الِرب ِّ اَل َتْسيُكُتواوالمهنةِوالخدامِعلمِاايضنِينسيونِويعلمعنِويصلعنِعالِالمنيسة.ِ
ِووقتنهاِ يههنِوأنههِههعِملمنهاِولهيسِآخهرنِنهدععهِليخلصهنا.ِوههسهِ ِلناِلنصلمِجالِانقطاشنِعالمةِعلمِمحبتناِهلل

 هيِالصهالةِاآليةِتد ِعلمِأهميةِالصهالةِحتهمِيتهدخلِ ِويحهرسِبهالرومِمهالِأنههِأقهامِحراسهًا.ِوكهلِمهاِتطلبعنههِ
ِجدأِاإلصحا ِباشتياقِ ِلخالصِاإلنسانِنِولمنهِهناِيطلبِأنِنصلمِمالِأجلِهساِالخالصِم منعنِتنالعنه.

ونطلبهِبالحها ِ.ِههسهِمثهلِ"ِالحصهادِكثيهرِوالفعلهةِقليلهعنِ هدطلبعاِمهالِيلِالحصهادِأنِيرسهلِ علهةِإلهمِحصهاده"ِ
ِ .ِوالسببِأنِ ِيريدِأنِيخلصِوأنِيرسلِ علةِنِلمالِهلِنريدِنحالِِِ"هلِتريدِأنِتبرأ"ِ.38ن2ِِ:31ِِيما

ِ
ََاعِّ 8" -(:9-8اآليات ) ينِّ ِّ َوبِّذِّ ََائِّاًل: َحَلَف الِرب  بَِّيرِّ ِزتِّ ِّ  ، َواَل َيْشيَرُب »عِّ ََْرَحيكِّ َميْأَكاًل أَلْعيَدائِّكِّ إِّن ُِّّ اَل َوْدَفُع َبْعيُد 

ْبتِّ فِّيَها.  9َُّبُنو اْلُغَرَباءِّ َخْرَركِّ اِلتُِّّ َتعِّ َُْدسِّ  َِّ َيا ُعوُ  فُِّّ دِّ امِّ َِ َنْوُ  َوُيَسب ُِّحوَن الِرِب، َوَيْشَرُبُ   َِ يَن   "«.َبْل َيْأُكُلُ  اِلذِّ
يينِّ وَ والي نفسِالمعنمِالسيِسهبقِ هيِحراسهةِ ِلمنيسهته. ََاعِّ اليرِّ =ِيهدالنِعلهمِالقهعةنِ هاهللِيحلهفِبقعتههِأنههِلهالِذِّ

.ِ مدنِ ِهناِيقسمِجساتههِ ِوالمسياِهعِ 1ِِ:24كع1يالمسياِِ ؟ِهعِقعةِلألعداء.ِومالِهعيتروِشعبهِبعدِ
نِ مههانِأعههداءِالاههعبِيسههرقعنِالغلههةِمههالِالقمههاِِلعهههدِالقههديممههالِكنيسههةِا ِوكههلِالتاههبيهاتِمسههتعاية0ِِ:13ِيعههب

والمعنهمِأنِالهسيالِيعملهعنِ هيِكهرمِالهرلِِ  ِجلغةِالعهدِالقديمِيقع ِههساِلهالِيحهدثِوانيهةِ.ِ.والثمايِمالِالاعب
َُيييْدسِّ سههيفرحعنِجثمهههايِتعهههبهم.ِمثهههلِخهههادمِيتعههبِ هههيِخدمته.وسهههيفر ِجنتهههاجِعملههههِ  َِّ َييييا =ِأيِوسهههبِاليييرب  فِّيييُّ دِّ

ِه.كنيست
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ِ
َجاََةِّ 11" -:(11آية ) َن اْلحِّ وُ  مِّ وا الِسبِّيَل، َنق  د  وا، َوعِّ د  . َوعِّ ، َهي ُِّئوا َطرِّيَق الِشْعبِّ َفُعوا ُاْعُبُروا، اْعُبُروا بِّاأَلْبَوابِّ ، اَْ

.  " الِراَيَة لِّلِشْعبِّ
لههمنِأيِيتركهعاِأيضِالعبعديهةِماِهعِالمطلعلِاآلنِمالِشعبِ ِ؟ِاإلجابةِأنِيتركعاِباجلِبعدِكهلِمهاِهيهدهِ ِ

والخطيةِويسيرواِوياءِالمسيا.ِوكماِهيدِيعحناِالمعمدانِالطريقِأمامِالرلنِهكساِيهيمءِخهدامِ ِقلهعلِالاهعبِ
يَن =ِِمهامِالنهاسأالعثهراتِمهالِي يلهعاِِنأ ِيتهعلِوعلهيِخهدامِنِأليدتيِالسهيدِويسهكالِ يهها.ِ علهيِالاهعبِ يوُ  مِّ َنق 

َجاََةِّ  َفُعوا الِراَيَة لِّلِشْعبِّ  وهمِ يِالطريق=.ِويرشداْلحِّ ِ.اَْ
ِ

ْهَيْوَن: 11" -:(11آية ) ، َُوُلوا الْبَنةِّ صِّ ضِّ ََْصى اأَلَْ ََْد َوْخَبَر إَِّلى َو َرُتُ  »ُهَوَذا الِرب   ِْ ُهَوَذا ُمَخل ُِّصكِّ آٍت. َها ُو
زَاُؤُ  َوَماَم ُ  ِِّ  "«.َمَعُ  َو

إجتهجِجهسهِااخبايِيصر ِقالاًلِإنِالرلِقدِأخبهرِإلهمِأقصهمِاايضِأيِشعياءِبعدماِإقدِيكعنِالمتملمِهناِهعِ
َرُتييُ   ويحصييل علييى.ِِ=ِوسههيخلصِِآتٍ  هاُمَخل ُِّصيينِداإليمههانِوصههلِاقصههمِاايض.ِويباههرِصهههيعنِبهه ِْ مههالُِو

ِ منيال.الم منيالِالسيالِسيعتبرهمِأجرةِتعبهنِ انهِجس ِنفسهِحبًاِلهمِوت ِنجاِعملهِوجدِأجرتهِ يِااديادِعددِالم
ِ

ي ُِّّ الِرب ِّ »، «َشْعًبا ُمَقِدًسا»َوُيَسر وَنُهْم: 12" -:(12آية ) ُُْلوَبةَ »َوَوْنتِّ ُتَسِرْيَن: «. َمْفدِّ يَنَة َغْيَر »، «اْلَر اْلَردِّ
 "«.اْلَرْهُجوََةِّ 

 فاديهاِوعريسهاََِِةِّ َغْيَر َمْهُجو وهمِِمسيحهايطلبعنِاإليمانِب مثيريالِِمُلوبةوهمَِِشْعًبا ُمَقِدًساالمنيسةِتسممِ
 . يهاِدالماًِ
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والستون 
ِ

هناِاستعايةِمدخع ةِمالِالارقِحيالِكانِأهلِالارقِيجمععنِالعنبِويطرحعنهِ يِمعصرةِعويمةِومِيخلمِ
عصرةِحفاةِااقدامِ يدوسعنِالعنبِ تتلطخِالابانِوياجهمِونععلهمِويلبسعنِويابًاِجيضِويدخلعنِإلمِأيضِالم

وياجهمِجدمِالعنبِااحمرِوكانِ ليِوقاِجهجةِعايمةِوكانِمعسمِ ر ِعندِالعبرانييالنِوكانِالابالِيخرجعنِ
ِمالِالمعاصرِووياجهمِملطخةِوحمراء.

ي ِقدِ ِحيالِقطفاِعناقيدِكرمِاايضِانِعنبهاِيااشرا26-14ِِ:18وقدِ كرتِمعصرةِالعنبِهسهِ يِييؤِ
نزجِ دلقمِهساِالعنبِإلمِمعصرةِوزبِ ِالعويمةنِوديساِهسهِالمعصرةِخايجِالمدينةِ خرجِدمِمالِ

ِ.ِالمعصرةِحتمِإلمِلجمِالخيل.ِوهناِعصيرِالعنبِإشايةِللدمِيحرولِعويمةِ 
علمِِهحمرِهعِالمسياِالفاد ِالسيِوطمِدمهِجسدأهناِ يِاآلياتِالقادمةِنتقاجلِممِشالِيلبسِلباسًاِلمالِ

.ِوهساِالاالِداسِالمعصرةِإشايةِوهسهِهمِالمفايةِالصليبِنِوهناِوطمِويابهِإشايةِللمنيسةِالتمِوطاهاِجدمه
إشايةِلفرحةِالمنيسةِبخالصهاِمالِِانهِداسِأعداءهِوأعداءِشعبهِيالاياطيال ِوالفرحةِي رحةِعصيرِالعنب 

ِِأعدالها.
ِ

ْن َوُدو 1" -(:6-1اآليات ) َُِوتِّ ِّ. َمْن َذا اآلتُِّّ مِّ ُم بَِّكْثَرةِّ  ُّ  بَِّراَلبِّسِّ ِّ، اْلُرَتَعظ ِّ ْن ُبْصَرَة  هَذا اْلَبهِّ َم، بِّثَِّياٍب ُحْرٍر مِّ
يُم لِّْلَخاَلصِّ » ، اْلَعظِّ ْعَصَرةِّ  2«. َوَنا اْلُرَتَكل ُِّم بِّاْلبِّر ِّ َك ُمَحِرٌر، َوثَِّياُبَك َكَدائِّسِّ اْلرِّ ْعَصرَ »3َما َباُل لَِّباسِّ َة ََْد ُدْسُت اْلرِّ

يُرُهْم عَ  ُّ. َفُرِش َعصِّ ْئُتُهْم بَِّغْيظِّ ُعوبِّ َلْم َيُكْن َمعُِّّ َوَحٌد. َفُدْسُتُهْم بَِّغَضبُِّّ، َوَوطِّ َن الش  َلى ثَِّيابُِّّ، َوْحدِّي، َومِّ
 .ُّ َُْخُت ُكِل َماَلبِّسِّ ََْد َوَتْت. 4َفَل ي ُِِّّ  ْلبُِّّ، َوَسَنَة َمْفدِّ يٌن، َوَتَحِيْرُت إِّْذ َلْم َفَنَظرْ 5أَلِن َيْوَم الِنْقَرةِّ فُِّّ ََ ُت َوَلْم َيُكْن ُمعِّ

ُّ َعَضَدنُِّّ.  ُّ، َوَغْيظِّ ََاعِّ ٌد، َفَخِلَصْت لُِّّ ذِّ َرْيُت َعَلى 6َيُكْن َعاضِّ ِْ ُّ، َوَو َفُدْسُت ُشُعوًبا بَِّغَضبُِّّ َوَوْسَكْرُتُهْم بَِّغْيظِّ
يَرُهمْ  ضِّ َعصِّ  "«.اأَلَْ

ُِخ ثياب والعصِ ِن1يآيةِالثياب الحررِيجبِأنِنمي ِجيال  الذى ِرى على األَضِوالعصير  ِن3يآيةِير الذى ل
ِِالناتجِعالِدوسِالبسِالثيالِالحمرِعلمِأعدالهِ.ِ 0يآية

 ِعالCOVERِهمِجسدِالمسياِالس ِهعِكنيستهِالمغطمِجدمهِنِدمِالفداءِوالمفايةِيِالثياب الحرر  1
=ِِِثيابك كدائس الرعصرةِيقع ِشعبه.ِهسهِالدماءِللخالصِنِوهمِدماءِالمسياِولمنهاِللفر ِنِلسلي

 ِ.ِالدمِ م2ِن1ِِ دوسِمعصرةِالعنبِيعمِ ر ِنِ ر ِ ِو ر ِشعبهِبالخالصِالعويمِوالبرِيآيات
 هسهِاآلياتِهعِدمِالمسياِ.

=ِالدمِهناِهعِدمِأعدالهِوأعداءِكنيستهِأ ِالاياطيالِنِوهساِإشايةِِالعصير األحرر الذى لُخ ثياب   2
طانِيعمِالصليبِوسيكملِاإلنتقامِ مِنهايةِاايامِ.ِوبعدِالصليبِأعطمِلدوسِالمسياِعلمِالاي

 هعِحدِِبغضب وغيظِ ِ.ِوهناِدوس16ِِ:12المسياِالسلطانِلمنيستهِأنِتمملِدوسِهساِالعدوِيلع
  ِ.5ِ-3ِ ِالس ِأ سدِالمثيريالِيآياتِعدو
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أعداءِكنيستهِالمحيطيالِهعِدمِناتجِعالِدوسِالمسياِعلمِأعدالهِِوِِرى على األَضالذى العصير   3
 ِ.ِوأيزاِإشاية14ِنِاو32ِنِح 38ِنِح 10ِنِيؤ14ِجهاِأيامِالنهايةِ مِحرولِاايامِااخيرةِييؤ

ِ  ِ.0 ِونجدِهساِ مِيآية26ن12ِِإللقاءِالايطانِوأتباعهِ مِبحيرةِالنايِوالمبرياِييؤ
تقليديةِجيالِأدومِ الروحيةنِ هيِعداوةِهناِأدومِتايرِاعداءِ ِوأعداءِشعبِ ِالروحييالِأيِقعاتِالار

يعيسع ِوبيالِيعقعلِأيِشعبِ نِهيِعداوةِمالِالبطالنِكماِجيالِالايطانِوالبار.ِوهناوِحرولِدالمةِجيالِ
 ِيم ًاِله يمةِالمسيا14ِن8ِِِ:13ِصم2ِيعقعلِوعيسعنِداماِ يِأوالدهم.ِوكاناِه يمةِداودِادومِي

 ِوالولمِلاعبِ 35ِِ:11ِ ِوالحسدِيح 35ِِ:5ِ ِوالبغزةِيح 3ِعِإلجليس.ِوخطاياِأدومِهيِالمبرياءِيع
 ِوهسهِالخطاياِهيِخطاياِقعاتِالارِالروحيةِمالِالاياطيالِالسيالِيبغزعنِشعبِ نِوهمِكدسد3ِِ:12ِيي ِ

العهدِاالرِيجع ِيلتمسِمالِيبتلعه.ِوهمِالمتمبريالِوهمِالسيالِيحسدونِشعبِ ِعلمِماِحصلِعليهِمالِجركاتِ
هناوِحرولِحدِشعبِ ِِا.ِولمالِمااالِانتقامِالرلِيعمِالصليبِومحايباتهمِلناِهيِظلم.ِولقدِجدأالجديدِ

هعِيعمِمحددِللخالصِالنهاليِيعمِتداسِ يهِقعاتِالارِالروحيةِ يِمعصرةِوزبِ .ِنِِووهناوِيعمِلالنتقامِ
يِمعركةِعويمةِقدِتمعنِحع ِأويشليمِأشرايِاايضِويداسعنِ يِاايضِ ِحيالِتقطمِعناقيدِكرمِاايضِأي

وبعدهاِيكعنِالمجيءِالثانيِجعقاِقليلنِو يهِيطر ِعدوِالخيرِومالِيتبعهِ يِالبحيرةِالمتقدةِبالناي.ِوهساِهعِ
َُخَ   َعَلى ثَِّيابِّ  دمهمُرِش سيَ .ِو مِهساِاليعمِأَلِن َيْوَم الِنْقَرةِّ فُِّّ ََْلبُِّّيعمِنقمةِ ِ=ِ =ِإشايةِِ بِّسُكِل َمالَ  ْت َفَل

 انهِولبِالعدوِوداسهِيأيِإجليسِومالِتبعه ِوهسهِالدماءِكاناِخايجةِمالِمعصرةِالغزب.
ِ:ظاتالحم
ي ُِِّّ  قعلهِ 1ِِ همِالسنةِِ.قبلِأنِيتمِالفداءِإشايةِانِكلمةِ ِالِتسقبنِ هعِقريِوسيعملِبالتدكيدَسَنَة َمْفدِّ

َُْخُت كل ِمسياِعدوهِالايطانِبغيعِووزبِ.ِوالحعِقعلهالتمِتمِ يهاِالفداءِعلمِالصليبِ.ِيعمِداسِال فل
=ِهعِلطخهاِنِلمِيلطخهاِأحدِنِوهساِيعنمِأنهِلمِيجبرهِأحدِعلمِالصليبِنِجلِهعِ هبِبكاملِِمالبسى

 ِنِوهعِالس ِأسلمِيوحهِوقاِأنِأيادِأن16ِِ:18ِإيادتهِنِلمِيميتهِأحدِجلِهعِ"لهِالسلطانِأنِيزعها"ِييع
 يفعلِ.

ْلبُِّّألَ  2ِ نتورِبصبرِعجيبِحتمِيدتيِيعمِالفداءِليخلصِأوالدهنِإ=ِومعنمِهساِأنِ ِِِن َيْوَم الِنْقَرةِّ فُِّّ ََ
 مِالعقاِالمحددِِولمنهِالِيعملِإالِ يِالعقاِالمناسبنِملءِال ماننِكماِخلصِالاعبِمالِمصرِومالِباجل

ِ.منهِ
إشايةِللفداءنِوقدِأتمِِ= َحِرر ثَِّيابُ بَِ المسياوهعِِبس لبهى برالاِالنبمِهساِاإلنسانِاآلياتِيأ وهناِ يِهسهِ

ُّ   أدوم.ِويآِهِأكبرِمدنِ=ِهيُِبْصَرةَ و ي المعركةِكاناِجيالِالفاد ِوبيالِالايطانِويم هِهناِأدوم .ِِمالِأدوم َبهِّ
جريهاِو داهاِمالبسهِهمِكنيستهِوعروسهِالتمِِ=ِ هعِالسيِيآهِيعحناِوقدِ"خرجِوالبًاِولميِيغلب".َماَلبِّسِّ ِّ فُّ 

َُِوتِّ ِّ ِ ِ.1ِِ:5 صايتِلهاِجمالهِ"أناِسعداءِوجميلة"ِينش ُم بَِّكْثَرةِّ  =ِ مانِإنتصايهِعلمِالصليبِبقعةِ ُمَتَعظ ِّ
عجيبةِولبِ يهاِالايطانِوداسهِوأعطاناِنحالِشعبهِهساِالسلطانِنِوبمعتهِداسِالمعتِوأعطاناِحياتهِااجديةِ
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والبخعي ِ مِالعهدِالقديمِلهاِقرونِعالمةِالقعةِ.ِوشعبِالمسياِحينماِِةنِولسليِكاناِمساباِالهيكلِيالمحرق
دهِ. ِِأديوِعملِالمسياِلهَِعو مهِوَمج 

=ِ معنمِإسمِيسعشِهعِيخلصِشعبهِ سدلهِِلِّْلَخاَلصِّ =ِ هعِالمسياِالملمةِالسيِجريِشعبه.ِِاْلُرَتَكل ُِّم بِّاْلبِّر ِّ وهعِ
َك ُمَحِررٌ النبيِماِبا ِ ْعَصَرةِّ لفداءِعلمِالصليب.ِ=ِاِلَِّباسِّ كانِالابالِيخرجعنِمالِِ=َِوثَِّياُبَك َكَدائِّسِّ اْلرِّ

ْعَصَرَة َوْحدِّيويردِالمسياِِالمعصرةِ مِ ر ِنِوهناِ ر ِالمسياِبدنهِخلصِشعبهِوبريهمِجدمه. =ََِِْد ُدْسُت اْلرِّ
الفداءِ=ِالسنةِالمحددةِسنةِ الِيعجدِشرييِللمسياِ يِعملِالخالص.ِوهعِأيزًاِالسيِسينتقمِمالِأعدالهِ يِ

 نحالِنبدأِالحياةِااجديةِوتمتبِأسماءناِ مِسفرِالحياةِااجديةِيعمِالمعمعديةِالتمِ يهاِِلبدءِالحياةِااجدية
د الِ.ِو مِعملِالخالصنمعتِممِالمسياِونقعمِواجتيالِ يهِنِمتحديالِمعهِولناِحياتهِااجدية ينٌ  يِو =ُِِمعِّ

َوَتَحِيْرُت إِّْذ َلْم َيُكْن ِ.الايطانيةِانفسهِبغِعأنِحتمِكلِإنسانِإناغلِعالِخالصِِ التالميسِتركعهِوهربعانِجل
دٌ  وهالوِالبارِِوحعًاِميئعسًاِمنهنِكانِالعحمِقبلِالصليبِيايرِانيتحيرِولمالِالمعنمِ=ِ ِالَِِعاضِّ

أنِيهتمِكلِإنسانِبخالصهِمحتعمِوعدوِالخيرِكانِكدنهِقدِإنتصر.ِجلِبعدِأنِقدمِالمسياِالفداءِكانِالمنتورِ
ويتجهِبقلبهِللمسياِولمالِماِيد مِإلمِالحيرةِيوهسهِجلغةِالبارِ ِأنِاإلنسانِلمِيفعلِماِهعِمنتورِمنه.ِ

ُّ ََاعِّ ُّ َعَضَدنُِّّ=ِالسياشِتايرِلقعةِ ِأيِالمسياِ هعِقعةِ ِوحكمته.ِمد ععًاِبغيوهِ=َِِفَخِلَصْت لُِّّ ذِّ َِوَغْيظِّ
يعمِِونِ 14ِِ:26ييؤِالفداءِجلِيعمِاالنتقامِيعمِالمعصرةِيعمِأنِيصيرِالدمِحتمِلجمِالخيلهناِالِيتملمِعالِِ=
ِلَقمِعدوِالخيرِ يِبحيرةِالناي.ِأيِويرتيِومحبتيِلاعبيِجعلتنيِأنتقمِمالِأعدالهمِبغيع.يُِ
ِ

، َحَسَب ُكل ِّ َما َكافَ 7" -:(7آية ) يَم لَِّبْيتِّ إِّْسَرائِّيَل إِّْحَساَناتِّ الِرب ِّ َوْذُكُر، َتَسابِّيَح الِرب ِّ ، َواْلَخْيَر اْلَعظِّ َأَنا بِّ ِّ الِرب 
رِّ ِّ، َوَحَسَب َكْثَرةِّ إِّْحَساَناتِّ ِّ. ي َكاَفَأُهْم بِّ ِّ َحَسَب َمَراحِّ  " اِلذِّ

ِتسبحةِشكرِهللِعلمِهساِالخالصِالعويم.
ِ

ا: 8" -:(8آية ) ََاَل َحقًّ  " َفَصاََ َلُهْم ُمَخل ًِّصا.«. ُنونَ إِِّنُهْم َشْعبُِّّ، َبُنوَن اَل َيُخو »َوََْد 
 .َبُنوَن اَل َيُخوُنونَ أنهمِِمناههساِماِكانِالرلِيت

 

َفَعُهْم َوَحرَ 9" -:(9آية ) ْم َتَضاَيَق، َوَماَلُك َحْضَرتِّ ِّ َخِلَصُهْم. بَِّرَحِبتِّ ِّ َوََْوَفتِّ ِّ ُهَو َفِكُهْم َوََ يقِّهِّ َلُهْم ُكِل فُِّّ ُكل ِّ ضِّ
يَرةِّ.اأَلِيامِّ اْلقَ   " دِّ

ْم َتَضاَيقَ  يقِّهِّ وهعِالسيِبكمِعلمِقبرِلعاايِوهعِِ.ِ=ِشفقةِويحمةِومحبةِ ِتنطقِ يِهسهِالملماتِفُِّّ ُكل ِّ ضِّ
نهِسيقيمهنِوهعِبكمِتدورًاِبماِحعلهِمالِجعِح ننِوبكمِح نًاِعلمِاإلنسانِالسيِجلبِعلمِنفسهِقزيةِأعالمِ

نِِمالك حضرت ِةِلتدديبناِ نخلصِنِوالس ِيخلصناِدمِالمسياِ=بالزيقِومعنمِاآليةِأنِ ِيسماِ.المعتِ
ولمالِ ِِولمالِالزيقةِهمِلتعديلِمسايِنفعسناِالمتمردةِ نععدِللمسياِالس ِيخلصِكماِعادِاإلجالِالزا ِ.

 مِالماحمِ الخالصِتمِعلمِِخلصهمِ مِحنانهِوهعِيراناِنتدلمِ مِحيقتناِيتدلمِويتزايقِمعناِ.ِوجاءت
وتمعنِالزيقةِهمِإلعادةِالنفسِالمتمردةِالتمِتنحر ِعالِمسايِالخالصِإلمِطريقِالخالصِمرةِِالصليبِن
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أخر ِحتمِالِتهليِنِوهساِمعنمِماِقالهِالقديسِجعلسِالرسع ِعالِاانمِكعينثعسِ"أسلمتهِللايطانِ...ِلهالوِ
يَرةِّ َوَحَرَلُهْم ِ ِ.5كع1الجسدِأ ِبزيقاتِكثيرةِ...ِ تخلصِالرو ِ مِيعمِالرل"ِي يةِ ِا=ِ عنُِكِل اأَلِيامِّ اْلَقدِّ

  يِكلِااامنة.ِهعِخالصِالرل باعبهِحتمِقبلِالمسيانِ
ِ

َبُهْم. 11" -(:11-11اآليات ) َُْدسِّ ِّ، َفَتَحِوَل َلُهْم َعُدوًّا، َوُهَو َحاََ وَح  ُثِم َذَكَر اأَلِياَم 11َولكِِّنُهْم َتَرِرُدوا َوَوْحَزُنوا َُ
يَرةَ  وَح »، ُموَسى َوَشْعَبُ : اْلَقدِّ ْم َُ هِّ ُِّ َعَل فُِّّ َوَس َِ ي  ُّ َغَنرِّ ِّ  َوْيَن اِلذِّ َن اْلَبْحرِّ َمَع ََاعِّ ي َوْصَعَدُهْم مِّ َوْيَن اِلذِّ
 "َُْدسِّ ِّ،

َبُهمْ .ِوما اِصنمِ ِ؟َِولكِِّنُهْم َتَرِرُدوا؟ِيخلصِولمالِماِهعِمعقفِالبار ِ امِمالِنتق=ِليسِالمعنمِاإلَِوُهَو َحاََ
شعبهنِجلِتطهيرِشعبهِمالِخطاياهمِ سماِلاعبِإسراليلِأنِيقمِ يِيدِباجلِمدةِمالِال مانِللتطهير.ِبعدهاِ

يَرةَ  نتهمِالتطهيرِإ=ِ ِلمِينسمِحتمِيسكرنِجلِنحالِالسيالِننسمِإحساناتهِوالمعنمِأنهِحيالَِِذَكَر اأَلِياَم اْلَقدِّ
ُّ َغَنرِّ ِّ تحيرِالنبيِ تساء ِِبالهمِأطلقهمِمالِباجلِوهناومالِأجلِوععدهِا َن اْلَبْحرِّ َمَع ََاعِّ ي َوْصَعَدُهْم مِّ َِوْيَن اِلذِّ

ِ؟عاِتابعيالِهللِولمالِلألسفِأيالِهم=ِكانِيجبِأنِيكعنِموسى
ِ

َُِداَمُهْم لَِّيْصنَ 12" -(:14-12اآليات ) َياَ   ، اِلذِّي َشِق اْلرِّ ََاَع َمْجدِّ ِّ ي َسِيَر لَِّيرِّينِّ ُموَسى ذِّ َع لَِّنْفسِّ ِّ اْسًرا اِلذِّ
يًّا،  ، َكَفَرٍس فُِّّ اْلَبر ِِّيةِّ َفَلْم َيْعُثُروا  13َوَبدِّ وُح الِرب ِّ َوََاَحُهمْ 14اِلذِّي َسِيَرُهْم فُِّّ الل َججِّ ُل إَِّلى َوَطاٍء، َُ «. َكَبَهائَِّم َتْنزِّ

َك اْسَم َمْجٍد. َُْدَت َشْعَبَك لَِّتْصَنَع لَِّنْفسِّ  " هَكَذا 
ِبدعمالهِالعويمةِمعهمِأيِبالرومِأنهمِأح نعاِيوحهِالقدوسِإالِأنهِمعهم.ِ ِيسكرهمِ

ََاَع َمْجدِّ ِّ  ِلمعسمِقعةِتساندهِ.ِ ياشِ ِهعِاإلجالِقعةِ ِلهِكلِالمجدِنِوهعِأعطم=َِِسِيَر لَِّيرِّينِّ ُموَسى ذِّ
تعنمِأنِهسهِِسِيرِلهِ.ِوقعلهأعطاهاِ ِِ=ِاليميالِهعِالقعةِنِ قعةِمعسمِكاناِهمِالقعةِالتمِليرين موسى

=ِِالل َججِّ  وس َسِيَرُهْم و ِأمامهِالمياهِيا قاِمعسمِهمِالتمِشقاِقعةِ ِالتمِوالقعةِيا قاِمعسمِطعا ِالرحلةِ.ِ
ُل إَِّلى َوَطاءٍ  يقعدهم=ِالِيعثرِانِ ِهعِالسيِيقعدهم.ِوحيالِيعطاعاَِِكَفَرسٍ وسبِالبحرِ =ِلتارلَِِكَبَهائَِّم َتْنزِّ

وُح الِرب ِّ َوََاَحُهمْ و مالِالعاديِمياهًاِحلعةِبعنايته.ِ ْصَنَع ي هسا هعِالمع  ِدالمًاِأجدًاِاوالده.ِوكانِ ِ يِكلِِ= َُ
ِ=ِليتمجدِ ِوسبِشعبهِوأمامِااممِلي منعا.اْسَم َمْجٍد.و    إسرالَِّنْفسِّ 

ِ
َن الِسَراَواتِّ َواْنُظْر مِّ 15" -(:19-15اآليات ) َُِلْع مِّ َبُروُتَك  َزفِّيُر َت َِ َك: َوْيَن َغْيَرُتَك َو َك َوَمْجدِّ َُْدسِّ ْن َمْسَكنِّ 

ُرَك َنْحوِّي اْمَتَنَعْت.  ب  16َوْحَشائَِّك َوَمَراحِّ ََِّنا إِّْسَرائِّيُل. َوْنَت َيا ََ يُم، َوإِّْن َلْم َيْد ِنَك َوْنَت َوُبوَنا َوإِّْن َلْم َيْعرِّْفَنا إِّْبَراهِّ َفإِّ
 َنا ُمْنُذ اأَلَبدِّ اْسُرَك.َوُبوَنا، َولِّي  

َك، َوْسَباطِّ 17 لِّ َعبِّيدِّ ِْ ْن َو ِْع مِّ ََِسْيَت َُُلوَبَنا َعْن َمَخاَفتَِّك  اَْ ب  َعْن ُطُرََِّك،  يَراثَِّك. لَِّراَذا َوْضَلْلَتَنا َيا ََ إَِّلى 18 مِّ
َسَك.  َك. ُمَضايُِّقوَنا َداُسوا َمْقدِّ َُْدسِّ ْم ََْد كُ 19ََلِّيل اْمَتَلَك َشْعُب  ْم، َوَلْم ُيْدَع َعَلْيهِّ يَن َلْم َتْحُكْم َعَلْيهِّ ِنا ُمْنُذ َزَماٍن َكاِلذِّ

َك.  " بِّاْسرِّ
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معحعشِهسهِاآلياتِواإلصحا ِالسيِبعدهنِصالةِمالِالاعبِقدِيكعنِإشعياءِهعِالسيِصالهاِجدا مِمالِالرو ِ
َُِلْع  همِمالِخطاياهمِوأعدالهم.القدس.ِ يهاِيطلبِالاعبِمالِالرلِأنِيرحمهمِويعتر ِبدنهمِشعبهِويخلص َت

َن الِسَرا ويرِمهتمِباعبهِالمسحعقِتحاِأعدالهِِكدنِ ِ يِوزبهِقدِتروِاايضِوجلسِ يِالسماءِ= ءمِّ
َُِلعْ وهناِيصلمِلهِالاعبِِ.بسببِخطاياهم =ِشفقتيَِزفِّيُر َوْحَشائَِّك .ِأ ِتحنالِعليناِ=ِانورِإليناِ يِحيقاتناَِت

يمُ َوإِّْن َلْم َيعْ  =ِهمِقالعاِقبلهاِانيِأناِأجعنانِويكعنِالمعنمِأنهِوحتمِإنِلمِنمالِأوالدِإجراهيمِ بنعتناِِرِّْفَنا إِّْبَراهِّ
اليهعدِجبنعتهمِإلجراهيم.ِوالِتعجدِصالةِأخر ِ يِالعهدِالقديمِ يهاِِعت ااِإإلجراهيمِبالرومِمالِهللِأهمِمالِجنعتناِ

صالة.ِوهساِمماِيد ِأنِالرو ِالقدسِأوحمِإلشعياءِأنِيصلمِجرو ِيخاطبِالاعبِ ِقالالِأجعناِسع ِهسهِال
  ِِعنه=ِ ِالِيزلِِأحدِولمالِهمِبحريتهمِحلعاِبعيدًاَِِوْضَلْلَتَنا.ِالعهدِالجديدِ"ِأباناِالسيِ يِالسمعاتِ"ِ

خلمِعنهمِبسببِويبماِتايرِللسبيِالسيِيحكمِبهِ .ِوقدِتايرِأنِ ِتركهمِوتِنِسماِبزاللهمِليتددجعا
كَ خطاياهمِ زلعا.ِ َُْدسِّ سنه466ِِ=ِأيِالمدةِمنسِجناءِالهيكلِحتمِالسبيِوهمِحعاليِِإَِّلى ََلِّيل اْمَتَلَك َشْعُب 

16ِ=ِمدةِالزيقاتِالحاحرةِتوهرِأنهاِطعيلةِيممِأنهاََِِْد ُكِنا ُمْنُذ َزَمان19عتبرهاِمدةِقليلة.ِِإولمالِالاعبِ
يَن َلْم َتحْ سنه ِ مْ َكاِلذِّ وهساِماِنصليهِيعميًاِِااممنِالِيحكمهمويحكمِعليهمِِو=ِهسهِشهعةِقلعبهمِأنِيععدُِِكْم َعَلْيهِّ

ِ  "ليدتِملمعتي".
َاع الرب هو هللا ظهر فُّ الجسد = هو ابن هللا الرتجسد                                   -:ملحوظة  ذ
ِ:تيةياتِاآلياجمِاآل
ِ 45ِِ:15رِإليلِِيلهِاسراإلهِمحتجبِياِإحقاِأناِ

ِ 56ِِ:2رإهلِقصرتِيديِعالِالفداءِِي
ِ 51ِِ:5رإ ياعيِيِيايِترجعِالج الرِوتنتورإ
ِ 51ِِ:2رإلبسيِقعةِياِ ياشِالرلِِيإستيقويِإستيقويِإ

يتعر ِعليِ ِِيمِأنِحدِيستطأوالِِعملِ ِ يِالخالصِكانِمحتجباننِأن والرلخص حتُّ اآلِِِِِِِِِِِِِ
كع1ِِنِوقعةِ ِهعِالمسياِِيد عل.ِوهساِجسياعيِالسيِهعِقعتيخلصِوسأنِأيقع ِلمنيِقاديِِوِيراهِ  أ
ِيِيتجسدِليعملِعملِالفداء.أ.ِوهسهِتنتورِانِيستيقعِنتورهِالج الرِأ ِِاالممِالبعيدة ِوالسيِت24ِا:
ِ 52ِ:16رإرِالرلِعالِ ياشِقدسهِيمِ شَِ

  12ِ-52ِ:1رإوجاشِومختبرِالح نِيأ.ِيجلِ.......اِولمالِاستعلناِ ياشِالرلمالِصدقِخبرن

ِو يِوسبِاليهعدِالسيالِصلبعهِالمسياِقدِتجسدِنِأوالرلخص حتُّ االن                     
ِ 52ِ:1رِإنِتخلصِيأنِيدِالرلِلمِتقصرِعالِإهاِ

ِ 52ِ:10رِإنهِليسِشفيمِ خلصاِ ياعهِلنفسهِيأنِوتحيرِمالِنساإ رأيِأنهِليسِ
  02ِ:8حلفِالرلِجيمينهِوبسياشِع تهِي لرسيح الفدائُّاذا لقد نجح عرل ا

ِ.ِ نجدِ ِهناِيحلفِجسياعهوبهذا نفهم ان الرسيح  مساو لالب تراما  
ِ 0ِ:13عومِمنهِيحلفِِبهِيعبِِأ ِليسِإنِ ِالِيحلفِسع ِجنفسهِأونحالِنعلمِ
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ِ.ِ 03ِ:5رِإ خلصاِليِ ياعيِي
ِ 03ِِ:2ِرإ يِكلِحيقهمِتزايقِومالوِحزرتهِخلصهمِي

 .لهِقديرِيخلصإالسيِ يِكلِحيقناِيتزايقِولمنهِفلنشكر هللا    ِِِِِِِِِِ
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والستون 

ِ
هههساِاإلصههحا ِهههعِتمملههةِللصههالةِالتههيِجههدأتِ ههيِاإلصههحا ِالسههاجقِوالصههالةِهههيِلمههيِنتمسههيِبههاهللِكمههاِيتمسههيِ

يدِأنِيغاديهِوهعِيمسيِبهِلممِيمنعهِمالِتركه.ِكمالِيصايشِمعهِمثلِيعقهعل.ِوحهيالِنتمسهيِإنسانِباخصِيِر
بههاهللِنمههعنِمثههلِشههخصِ ههيِقههايلِمعهههِحبههلِمربههعطِبخطهها ِعلههمِالاههاط نِوالقههايلِيصههايشِاامههعاجِ ههيِليلههةِ

انِهكهساِعاصفةِمولمةنِهعِهناِالِيجسلِالااط ِإليهنِجلِهعِينجسلِللااط .ِوكلِماِيقترلِياهعرِباالطمئنه
نحههالِنصههلمِلههيسِلنحزههرِ ِلعقعلنههاِوقلعبنههاِولمههالِلنحزههرِأنفسههناِإلههمِ .ِومثهها ِالاههخصِالههسيِ ههيِالقههايلِ

 ِ هنحالِنصهلمِجرجهاء12ِن0ِِ:18ِممسيِبحبلِمثباِ يِالااط ِهعِتعريلِجعلسِالرسع ِللرجاءنِ يِيعهبِ
ِستديايِلمراحمِ .إ يهاِ 12ِِ-8 ِ يهاِإعترا ِبالخطدنِواآلياتِي1-1واآلياتِمالِيِوليسِجيدس.

ِ
َباُل.1" -:(1آية ) ْن َحْضَرتَِّك َتَتَزْلَزُل اْلجِّ ُل! مِّ  " َلْيَتَك َتُشق  الِسَراَواتِّ َوَتْنزِّ

 ههيِحههيقتهمِأونههاءِاالحههطهادِالناشهه ِعههالِخطايههاهمِصههرخعاِليوهههرِ ِقعتهههِويخلصهههمنِ لههيسِمههالِيسههتطيمِأنِ
ليِياِيلِ دن  ِأناِلنانِهيِصرخةِالناسِقبلِمجهيءِالمسهياِِيصلاِاامرِسعاهنِونحالِلالِنستطيمِأنِنصعد

لُ قالليالِليتيِتتجسدِلتخلصناِ=ِ نِوهساِماِنصر ِبهِاآلنِ يِانتوايِالمجيءِالثانيِ"آميالَِِتُشق  الِسَراَواتِّ َوَتْنزِّ
اوِمههالِ ِحجههبِوجههههِوياءِالسههحالِلغزههبهنِوهنههِالصههعيةِهنههاِكههدن.ِ 22ِِ:26ِتعهها ِآيهههاِالههرلِيسههعش"ِييؤِ

يزعفِإيمانهِ هيِوقهاِالزهيقةِإ ِههعِالِيفههمِطهرقِ .ِولمننهاِ هيِههسهِاآليهةِنهر ِالنبهيِيصهلمِبايمهانِأنِ ِ
معجعدِوياءِالسهحالِوالزهبالنِوياءِالزهيقاتنِومهمهاِطالهاِالزهيقاتِ ههعِسهيتدخل.ِهنهاوِترتيلهةِلطيفهةِتقهع ِ

لُ ِ.ِ"وقِحبيبيِأنِالامسِخلفِالغيمة" أعماليِللسيالِعلمِاايضنِويعر ِالناسِأنيِإلهناِِ=ِِأيِلتوهرَِوَتْنزِّ
ونحالِشهعبي.ِوال لهةِالجبها ِحهدواِ هيِسهيناءِ عهاًل.ِولمهالِمهاِحهدثِلفرعهعنِمهالِمصهالبِومهاِحهدثِلسهنحاييبِ

ِيه الءِكانعاِ يِجبروتهمِكالجبا  ِمابهِج ل لةنِال لاِه الءِااقعياء.
ِالاههعوِوالحسههيِ ههمِ=ِسههممِإشههعياءِإشههتياقِالمسههياِِليتييك تشييق السييروات وتنييزل لعمههلِالخههالصِ"ِليههاِعلههم 

ِ ِنِ صر ِإسرشِبالتجسدِوتن  ِوتعا ِإليناِعلمِاايضِلتخلصِ.21ِِ:2القتا ..."ِيإر
 ِن22ِِ:26ِوسههممِالقههديسِيعحنههاِ ههمِيؤيههاهِ"ِأنههاِآتههمِسههريعاِ"ِنِ صههر ِِ"ِآمههيالِتعهها ِأيهههاِالههرلِيسههعشِ"ِييؤ

 ِ.ِوههسا0ِِ:16ِربهاِ صهرخعاِللهرلِأنِيوههرِمجهدهِسهريعاِييؤوشعرِمالِنفعسهمِتحاِالمسباِأنِاايهامِقهدِإقت
ِهعِحا ِكلِمالِعر  ِحالوةِشخصِالمسياِنِ هعِياتهمِمج ِهساِاليعمِ.

ِ
ييَد األُ 2" -:(2آييية ) َييياَ  َتْغلِّييُّ، لُِّتَعيير َِّف َوْعييَداَءَك اْسييَرَك، لَِّتْرَتعِّ يييَم، َوَتْجَعييُل الِنيياَُ اْلرِّ ُل الِنيياَُ اْلَهشِّ ييْن َمييَكَرييا ُتْشييعِّ ُم مِّ

 " َحْضَرتَِّك.
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ييْن َحْضييَرتِّكَ وِّ =ِأيِليعر ههعاِقعتههي.ِِلُِّتَعيير َِّف َوْعييَداَءَك اْسييَركَ  ييَد اأُلَمييُم مِّ ههه الءِالههسيالِقلههعبهمِكالجبهها ِليرتعههدواَِِتْرَتعِّ
يمَ ك ويكعنعا ياكالماتعلِجنايِوزهبِ ِويكعنهعاِحهعفاءِكالمهاءنِوبنهايِوزهبيِيكعنهعنِِاْلَهشِّ =ِيغلهعنِ ْغلِّيُّي ءرِّ
.ِوهنههاوِتدمههلِ ههيِهههسهِاآليههةِلههتمالِنههايِ ِنههايًاِتحههرقِيِوزههبيِوينسههكبعنِكمههاءِ ههالِيكعنههعنِبعههدِ لههيِمههالِنهها

 لتتحههع ِجنههايوِيههاِيلِلمههاءِمغلههمِأيِتاههتعلِِالخطايههاِالتههيِ ينههاِكمههاِتحههرقِالهاههيم.ِوبههرودةِحياتنههاِالتههيِكالمههاء
ِبالحبِقلعبنا.

ِ
َف َلْم َنْنَتظِّ 3" -:(3آية ) يَن َصَنْعَت َمَخاوِّ ْن َحْضَرتَِّك.حِّ َباُل مِّ  " ْرَها، َنَزْلَت، َتَزْلَزَلتِّ اْلجِّ

ِنر ِهناِحرباتِ ِالمميتةِاعداءِشعبه.
ِ
ُرُ .4" -:(4ية )آ  " َوُمْنُذ اأَلَزلِّ َلْم َيْسَرُعوا َوَلْم َيْصَغْوا. َلْم َتَر َعْيٌن إِّلًها َغْيَرَك َيْصَنُع لَِّرْن َيْنَتظِّ

ِالعطاءِلاعبه.ِنر ِهناِمحبةِ ِوكرمهِ ي
ِ

يَُّ إَِّلي5" -:(5آية ) َُْأَنيا. هِّ َُْت إِّْذ َوْخ يَن َيْذُكُروَنَك فُِّّ ُطُرَِّيَك. َهيا َوْنيَت َسيخِّ َع اْلبِِّر. اِلذِّ َُِّّ اْلَفرَِّح الِصانِّ ى اأَلَبيدِّ ُتاَل
 " َفَنْخُلُص.

َِّييُّ َع اْلبِّييرِ =ِلههيسِ قههبِيقبههلِ ُِِتاَل الِالزهها ِليالقيههه.ِ ههاهللِيفههر ِبدعمالنههاِجههنِجههلِيالقيهههنِكمههاِخههرجِأجههعِاإلِالِصييانِّ
يكهعنِ هيِحالهةِ هر ِ=ِِنِههساِويسهلمِقلبههِهللِأ ِأعما ِجهرِمالِيعملِأعما ِصالحةهعِالصانع البر الصالحة.ِو

ِ.ِاْلَفرِّحَ 
َُْأَنا. والعكسِ السيِيصنمِخطيةِيجعلِ ِيسخبِعليهِ=ِ َُْت إِّْذ َوْخ  َها َوْنَت َسخِّ

َُّ إَِّلى اأَلَبدِّ    وقبعلهِللتالبيال.ِ=ِسخطهِعلمِالخطاةِالرلِأيِطرِقِهِّ
خطايانههاِ ههيِتعبههةِِعلينههاِأنِنتههرونِويالقينههاِ ِ=ِإ اِعههدلناِعههالِطريقنههاِويجعنههاِهلل.ِإ ًاِليكمههلِ رحنههاَِِفييَنْخُلُص 
ِحقيقية.

ِ
ِدٍة ُكل  َوْعَرالِّ بِّر َِّنا، َوََدْ 6" -:(6آية ) ٍس، َوَكَثْوبِّ عِّ ْرَنا ُكل َنا َكَنجِّ ُلَنا. َوََْد صِّ يٍح َتْحرِّ ٍََة، َوآَثاُمَنا َكرِّ  " َذُبْلَنا َكَوََ

.ِوهنهاِوقهفِإشهعياءِيتدمهلِحها ِالباهريةِ عجهدهاِ يأيناِأنِمالِيقدمِتعبةِيقبلهِ ِويالقيههِبهالفر   مِاآليةِالسابقة
 ِ.3ِِ:12ِكمههاِقهها ِالقههديسِجههعلسِالرسههع ِ"الجميههمِااوههعاِو سههدواِنِلههيسِمههالِيعمههلِصههالحاِلههيسِوالِواحههد"ِييو

 عقفِالنبمِواحعاِنفسهِممِكلِالبارِمعتر اِبفالِاإلنسانِ مِأنِيرحمِ ِنِإ ًاِ الحاجةِإلهمِمخلهصِيقهع ِ
 لهِإسرشِوتن  .ِ

ِدٍة   =ِوعلِتعسخِمالِجرجرتهِوياءناِ يِالطريقنِههساِعمهلِالخطيهةِحينمهاِنلتصهقِبهاايض.ِوالمعنهمِأنَثْوبِّ عِّ
أعمالناِالصالحةِصايتِويرِكاملةِوويرِمقبعلةنِ ههيِمختلطهةِبالخطيهة.ِ مهمهاِِ=ِأيِحتمِكلُِكل  َوْعَرالِّ بِّر َِّنا

.ِ 2ِِ:16ِمهالِأخطهدِ هيِواحهدةِ قهدِأخطهدِ هيِالمهل"ِييهعِ"ِطيةِواحدةِ قهدِتلعونهاِجههاِتمامهاًِعملناِمالِجرِومعهِخ
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ََييةلههسليِ مِمجههاي ِاههجرةِمغروسههةِعلهه"كشههجرِمنههمِعنهههاِالميههاه.ِوهههسهِعكههسِصههعيةِااجههرايِالههسيالِهههمِِذبلنييا كو
ِتي ْحرلف ةوصهايِأوياقهًاِجا هِوويقهاِالِيسجلِوالِينتثرنِوالمعنهمِأنِالاهعبِتهروِينبهعشِالمهاءِالحهيِ هسجلنِ"ِنالمياه

أمهاِلسهانِحها ِالنبهمِهنهاِ ههعِصايِجهالِمنوهرِوالِحيهاةِوسهقبِوحهاشِوتبعثهرِمهالِأمهامِالهرلِويا ِبعيهدًا.ِ رِّيحال
نحههالِالِنعتمههدِعلههمِجرنههاِجههلِعلههمِدمِالمسههياِوتالِالعحيههدِ.ِِوِيطلههبِ ههداءِالمسههياِليبههريِاإلنسههانِ هههساِهههعِالحههل

ِوجدناِنجسعنِعراة.
ِ

َهَك َعِنا، َوَوَذْبَتَنا بَِّسَببِّ 7" -:(7آية ) ِْ َك َوْو َيْنَتبُِّ  لَِّيَتَرِسَك بَِّك، أَلِنَك َحَجْبَت َو َنا. َوَلْيَس َمْن َيْدُعو بِّاْسرِّ  " آَثامِّ
َك  =ِكماِتمسيِيعقعلِبهالرلِقهالاًلِلههِ"ِِ بِّ  اِسكَ ترَ مأيِيصلمِبايمانِمتماًلِعلمِالرلِِ=َلْيَس َمْن َيْدُعو بِّاْسرِّ
َهَك َعِنالالِأتركيِإنِلمِتبايكنيِ ِْ =ِ حيالِيحجبِ ِوجهههِناهعرِأنِصهلعاتناِويهرِمقبعلهةِوههساِِأَلِنَك َحَجْبَت َو

هنهاِالنبهمِيكمهلِاإلعتهرا ِبالفاهلِاإلنسهانمِأمهامِِوِليعيهدِتاهكيله.=ِكماِيسيبِالصالغِالسهبَِوَذْبَتَناوامنا.ِأبسببِ
.ِ ِ

ِ
ابُِّلَنا، َوُكل َنا َعَرُل َيَدْيَك.8" -:(8آية ) َِ يُن َوَوْنَت  ِّ ُ ب  َوْنَت َوُبوَنا. َنْحُن ال ِ" َواآلَن َيا ََ

نمِمنههِصالةِإجالِاجيهِ يهاِاسهتعطا ِوحهيالِيكهعنِالطفهلِكهالطيالِ هيِيهدِأجيههِالخه ا ِنِ مهالِالم كهدِأنههِسيصه
هنههاِالنبههمِبعههدِأنِقههدمِإعترا هههِبحهها ِالباههريةِالسههاقطةِووحههعهاِالميئههعسِمنهههِيصههر ِهللِليسههتعطفهِِللمرامههة.إنههاًءِ

ِكاجالِيصر ِاجيهِ.ِويكملِ مِاآلياتِالتالية.
ِ

. َهييا ا9" -(:12-9اآليييات ) ْثييَم إَِّلييى اأَلَبييدِّ ، َواَل َتييْذُكرِّ اإلِّ ب  ُمييُدُن 11ْنُظييْر. َشييْعُبَك ُكل َنييا. اَل َتْسييَخْ  ُكييِل الِسييْخ ِّ َيييا ََ
َشيلِّيُم ُموَحَشيًة.  ِييًة، َوُووَُ ْت َبر ِّ ْهَيْوُن َصاََ ِيًة. صِّ ْت َبر ِّ َك َصاََ ََيْد 11َُْدسِّ َرالَِّنيا َحْييُث َسيِبَحَك آَباُؤَنيا،  َِ يَنا َو َُْدسِّ َبْييُت 

ْت َخَراًبا.  ، َوُكل  ُمْشَتَهَياتَِّنا َصاََ ل ِّ َوألَ 12َصاََ َحرِّيَق َناٍَ ل َنا ُكِل الذ ِّ ب   َوَتْسُكُت َوُتذِّ لِّ هذِّ ِّ َتَتَجِلُد َيا ََ ِْ" 
هساِوحمِأويشليمِبعدِالسبيِمحروقةِجنايِومنورهاِيبكمِمالِيراهاِوهساِحا ِكلِنفسِتركاِالمسياِلتجر ِ

واِحتمِالهعتِوأليسِهساِحا ِكنالسِكثيرةِ يِأيامناِهسهِعبثِجهاِالايطانِ دنمِرِ.ِوياءِشهعاتهاِوخطاياها
 .المسياِولمالِمااا ِهناوِبقيةِأمينةِهللِمااالاِتصلمِهسهِالصالة
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس والستون 

ِ
سيالِسيقعدناِإليهماِاإليمانِبالمسيا.ِل ِيعجهعنناِنحعِالسمعاتِالجديدةِواايضِالجديدةِال00ن05ِاإلصحاحيالِي

لالِدععتهِلملِالبارِللتمتمِبالحياةِالجديدةِالتيِتبدأِهناِعلهمِاايض.ِونهر ِأيزهًاِالفصهلِوالتمييه ِجهيالِ  ِيع
ِماِهعِصالاِوماِهعِشرير.ِ المسياِجاءِاجلِهسا.ِو مِهساِاإلصحا ِنجدِتعقمِقبع ِااممِللنداءِاإلنجيلي.

ِ
دت من الذين لم يُلبونُّ ( 1آية )  َلت هاونذا هاونذا ألمة لم تسم باسرُّ.وصغيت إلى الذين لم يسالوا ِو

ِ ِ.1ِنر ِهناِقبع ِااممِآيةِي
ِ.ِ 1ِِ-2وي ضِاليهعدِلعنادهمِوعدمِإيمانهمِآياتِي

ِ.ِ 16ِِ-8يِومِخالصِالبقيةِمنهمِبجلبهمِلإليمانِبالمسياِآيات
ِ.ِ 10ِِ-11أحكامِ ِستتعقبِاليهعدِالمر عحيالِآياتِيِأنِوم

ِ.ِ 25-11فرحهاِومجدهاِآياتِيليسةِالمسيحيةِالتيِستمعنِومِالبركاتِالمحفعظةِللمن
ِ

ُُْلُبونُِّّ. َُْلُت: هَأَنيَذا، هَأَنيَذا. أُلِميٍة َلي»1" -(:2-1اآليات ) يَن َلْم َي َن اِلذِّ ْدُت مِّ ِِّ يَن َلْم َيْسَأُلوا. ُو ْم َوْصَغْيُت إَِّلى اِلذِّ
َِّ إِّ 2ُتَسِم بِّاْسرُِّّ.  ُُْت َيَدِي ُطوَل الِنَها .َبَس  " َلى َشْعٍب ُمَتَرر ٍِّد َسائٍِّر فُِّّ َطرِّيق َغْيرِّ َصالٍِّح َوََاَء َوْفَكاَِّ ِّ

 ِولقههدِعلههقِجههعلسِالرسههع ِأن21ِن1ِِ:26ِهههسهِاآليههاتِ سههرهاِجههعلسِالرسههع ِجههر ضِاليهههعدِوقبههع ِاامههمِييوِ
معسهمِ"أوهيوكمِبدمهةِِإشعياءِكانِجريئًاِحيالِواجهِاليهعدِجهسانِأنههمِسهع ُِير زهعنِوأكمهلِأنِههساِتتميمهًاِلنبهعة

يَن َلْم َيْسَأُلوا.ِ 32ِ:21ِيتثِِ"وبية ُلُبيو =ِهمِااممِوههمِأيزهًاِالهسيالِِاِلذِّ ُْ  ههمِلهمِيعر هعهِلمهيِيطلبهعهِأوِِ  َليْم َي
ُْتُ بأمهاِاليههعدِالهسيالِِ.هَأَنيَذايسدلعهِولمنهِهعِعهر همِجنفسههِوقها ِلههمِ =ِو لهيِبفهيضِنعمههِعلهيهمَِييَدِي  لهيم َسي

بدنبياله.ِوبمعج اتهنِومِجاءِلهمِوأيسلِلهمِتالميسه.ِ هعِبسبِيديهِلهمِليحتزنهمِويقبلهمِويعطهيهمِِوبقيادتهِلهم
=ِأيِطهع ُِطيوَل الِنَهياَِّ  عالماتِمحبتهِجلِ يِصهليبهِظهلِباسهطًاِلههمِيديههِبالحهبِليحتزهالِالمهل.ِوكهانِههسا

=ِأيِشهههعاتهمِِمَوََاَء َوْفَكيياَِّهِّ  ون رٍ يِّ َسييير ٍِّد َشييْعٍب ُمَتَرييعمههرِالمنيسههةِ ههاهللِسههيقبلِإليهههِكههلِمههالِيرجههمِإليهههِولمههنهمِ
ِاايحيةِوخطاياهم.

 
.3" -:(3) آية ر ِّ ُِ ُر َعَلى اآل ، َوُيَبخ ِّ ُّ. َدائًِّرا َيْذَبُح فُِّّ اْلَجِناتِّ هِّ ِْ يُظنُِّّ بَِّو  " َشْعٍب ُيغِّ

ُّ هِّ ِْ يُظنِّييُّ بِّييَو ااصههنامِوههمِ ههيِتحههديهمِِبههادةعبمههالِأيههامِالنبههيِِيغيوههعنِ حيههاءِوهههمِجههدأوِ=ِأيِجعقاحههةِوبههالُِِيغِّ
ر ِّ يِ.ِ يِي زههللمسياِوصلبهِومِ يِإصرايهمِإلمِهساِاليعمِ ُِ ُر َعَلى اآل أنِِنِ=ِقهاينِههساِبمهاِأعطهاهِلههمِ َبخ ِّ

ر  و البخعيِيكعنِأمامِالمسباِالسهبي.ِ ُِ ِهعِماِيغطهمِبههِأسهطاِالمنهاا ِ ههمِوحهععاِأصهنامهمِومهسابحهاِ هعِقِاآل
ِوااسطاِهمِأعلمِمكانِ مِالمن  ِوهساِلتمريمِالصنمِ.ِ .12ِ:23مل2ِِجيعتهمِي
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ِ
َسٍة.4" -:(4) آية َيتِّ ِّ َمَرُق ُلُحوٍم َنجِّ ، َوفُِّّ آنِّ ْنزِّيرِّ . َيْأُكُل َلْحَم اْلخِّ ، َوَيبِّيُت فُِّّ اْلَرَدافِّنِّ  " َيْجلُِّس فُِّّ اْلُقُبوَِّ

 ههمِظنهعاِأنِأيوا ِالمهعتمَِِوَيبِّييُت فِّيُّ اْلَريَدافِّنِّ =ِلس ا ِأيوا ِالمعتم.ِوههمِلهمِيسهدلعاِالهرل.َِِيْجلُِّس فُِّّ اْلُقُبوَِّ 
يييرِّ و توهههرِلهههمِ ههيِالليههلِأوِجعاسههطةِأحهههالم.ِ ْنزِّ =ِ هههالخن يرِنجههسِبحكههمِالاههريعةِولمنهههاِطبيعهههةَِِيْأُكييُل َلْحييَم اْلخِّ

ِالعصيانِوالتمردِالتيِأصبحاِ يهم.
ِ

ن ُِّّ أَلن ُِّّ وَ 5" -:(5) آية ْنَدَك. اَل َتْدُن مِّ .َيُقوُل: قِّْف عِّ َِّ ْنَك. هُؤاَلءِّ ُدَخاٌن فُِّّ َوْنفُِّّ، َناٌَ ُمِتقَِّدٌة ُكِل الِنَها  " ََْدُس مِّ
ن ُِّّ بالرومِمالِخطاياهمِ همِ يِكبرياءِيقعلعنِلآلخريالِ ْنَدَك اَل َتْدُن مِّ .ِوَيدس منيك ألنيى محتمِالِتنجسهنقِّْف عِّ

ِِمتبةِوالفريسييالِأيامِالمسيا.وه الءِالمتمبرونِيثيرونِحيقِ ِكدخانِ يِأنفه.ِوكاناِهسهِخطيةِال
ِ

ْم، 6" -(:7-6اآليات ) ْضنِّهِّ ازِّي فُِّّ حِّ َِ ازِّي. ُو َِ ََْد ُكتَِّب َوَمامُِّّ. اَل َوْسُكُت َبْل ُو ََياَل 7َها  آَثاَمُكْم َوآَثاَم آَبائُِّكْم َمًعيا 
، َوَعِيُرونُِّّ َعَلى اآلَكامِّ، َفَأكِّي َبالِّ يَن َبِخُروا َعَلى اْلجِّ ، اِلذِّ مْ الِرب  ْضنِّهِّ  "«.ُل َعَرَلُهُم اأَلِوَل فُِّّ حِّ

ََْد ُكتَِّب َوَمامُِّّ مْ =ِلنعر ِأنِ ِالِينسم.َِِها  ْضنِّهِّ ازِّي فُِّّ حِّ َِ ومهالِيحتزهالِِنِ=ِ الخطيةِتحهرقِيهدِالخهاط ُِو
ِالخطيةِتحرقه.

ِ
: 8" -(:11-8اآليات ) ََاَل الِرب  ُد فُِّّ اْلُعْنُقودِّ »هَكَذا  َِ اَلَف ُيو ََائٌِّل: اَل ُتْهلِّْكُ  أَلِن فِّي ِّ َكَرا َوِن الس  ، َفَيُقوُل 

لِّ َعبِّيدِّي َحِتى اَل ُوْهلَِّك اْلُكِل.  ِْ َبالُِّّ، َفَيرُِّثَها 9َبَرَكًة. هَكَذا َوْعَرُل أَل ًَِّثا لِّجِّ ْن َيْعُقوَب َنْساًل َومِّْن َيُهوَذا َوا َبْل ُوْخرُِّج مِّ
ي ُهَناَك.  يَن فَ 11ُمْخَتاَِِّي، َوَتْسُكُن َعبِّيدِّ وُن َمْرَعى َغَنٍم، َوَوادِّي َعُخوََ َمْربَِّض َبَقٍر، لَِّشْعبُِّّ اِلذِّ َيُكوُن َشاَُ

 " َطَلُبونُِّّ.
مبههدأِقبههع ِالبقيههة.ِ ههاهللِلههمِير زهههمِنهاليههًا.ِوشههبههمِ ِهنههاِِ ِوهههع5-11ِِ:1يويوهههساِشههرحهِجههعلسِالرسههع ِ ههي

خبيهههرِتماهههفِأنِبعهههضِااوصهههانِمهههااا ِ يههههاِبكرمهههةِتبهههدوِأنههههاِجفهههاِوتسهههتحقِأنِتقلهههمنِولمهههالِعهههيالِالمهههرامِال
عصايتهاِوتبارِبمحصع ِ يبقمِعليها.ِولقدِي ضِاليهعدِالمسيانِولمالِقلةِمنهمِقبلعهنِهمِالبقيةِوسهتمعنِ هيِ

=ِهمِيعبهدونِ ِولهيسِشههعاتهمِاايحهية.َِعبِّيدِّي  يةِاايامنِبقيةِت مال.ِوماِهيِمعاصفاتِهسهِالبقيةِ؟ِهمانه
يوِّ  =ِ هههمِأصههبحعاِيطلبههعنِ ِومههالِيطلههبِ ِالجههدِويسههتجيبِلهههِ ِنِوههه الءِسههتمعنِلهههمَِِن َطَلُبييونَُِّّشييْعبُِّّ اِلييذِّ

علهمِالحهدِِوادي عخيوَعلمِالحهدِالغربهيِوتلهمِِوادي شاَون مالِِِ؟إقامةِسعيدةِ همِسيروعنِ يِجبا ِ ِوأيال
هههعِِووادى شيياَون ِلهههاِللههرل.الاههرقيِلههأليض.ِهههيِاايضِالمقدسههةنِأيضِميههراثِالههرلِكلهههانِواآلنِاايضِك

سهلِمنبسبِوأيضِصهالحةِلل ياعهةِوالرعهمِنِوههساِيعنهمِأنِ ِيرعهمِالبقيهةِمهالِاليههعدِالتهمِكانهاِته مالِعبهرِ
التاييخِمالِبعدِصععدِالمسياِحتمِاليعمِنِ ملِيعمِيهدخلِللمسهيحيةِمهالِيه مالِمهالِاليههعدنِوهه الءِيهدخلعنِإلهمِ

ِِمرعمِالمنيسةِالفسياِأيضِميراثِالرلِ.
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َمِعاخانِبعدِأنِكهديِإسهراليلِوتعنهمِعخهعيِتمهديرِوتاعهاجِ.ِ يصهيرِالمعنهمِأنِهنهاوِِوادى عخوَِأما  فيهُِيج 
مالِسي مالِ مِنهايةِاايامِمالِاليهعدِنِ  ِيحفهعِجركهاتِلههمنِهه الءِالهسيالِكهانعاِيعمهاِمكهدييالِلسهالمِاآلخهريالِ

القع ِأنِه الءِمالِيقا ِعنهمِأصحالِالساعةِالحاديةِناكريالِلمعانمِنبعاتِتعياتهمِ يزللعاِالمسيحييالِ.ِيمكالِ
ِعارةِ.

ِ
ِتُبيوا لِّلِسيْعدِّ اأَلْكَبيرِّ َمائِّيَدًة، َوَميأُلوا لِّ »11" -:(11) آيية يُّ، َوََ َُْدسِّ َبيَل  َِ يَن َتَرُكيوا اليِرِب َوَنُسيوا  لِسيْعدِّ َوِميا َوْنيُتُم اِليذِّ

ًة، َِ  "اأَلْصَغرِّ َخْرًرا َمْرُزو
لِسيْعدِّ اِّ =ِههساِالمهالمِمعجههِلليههعدِويعجهههِإشهعياءِلقعمههِومهالِسهيدتيِبعهدهمِالهسيالِسهيعبدونِالنجهعمِ=َِوِميا َوْنيُتُم 
 هنههاوِمههالِيهه مالِبههااجراجِوحوههيِاليههعمِنِهههساِ .ِوهههمِعبههادةِ يهههاِسههكرِوعربههدةِ.ِوحتههمِيعمنههااأَلْصييَغرِّ و اأَلْكَبييرِّ 

 ويتفاءلعنِويتااءمعن.
ِ

ن ُِّّ ُوَعي ُِّنُكمْ 12" -:(12) آية يُبيوا، َتَكِلْريُت َفَليْم َتْسيَرُعوا، َبيْل  َفإِّ يُّ َدَعيْوُت َفَليْم ُتجِّ ، أَلن ِّ ، َوَتْجُثوَن ُكل ُكْم لِّليِذْبحِّ لِّلِسْيفِّ
ْلُتُم الِشِر فُِّّ َعْيَنُِّ، َواْخَتْرُتْم َما َلْم ُوَسِر بِّ ِّ.   " َعرِّ

=ِ مالِهعِعهدوِهللِسهيهلمهِ ِبالسهيفِِالعدوالِأُعَي ِ =ِوالمعنمِالمقصعدِ يِالترجمةِااصليةِأننيِِفإنُّ وعينكم
=ِِتكليمتركههِ ِعلهيهمِانههِِ.ِوالسهيف.ِ  ِيحددِمالِهعِالعهدوِعاعاليًاِنِجلِهعِ يِيدِ ِِيقتلنِ السيفِال

ِ=ِصلبعه.ِ عرلوا الشر لمِيجيبعاِجلِِالمسياِأوِ يِإجنهِالملمةِاانبياءِجعاسطة
ِ

ي لِّييذلَِّك هَكيي13" -(:14-13اآليييات ) ي َيييْأُكُلوَن َوَوْنييُتْم َتُجوُعييوَن. ُهييَوَذا َعبِّيييدِّ : ُهييَوَذا َعبِّيييدِّ ََيياَل الِسييي ُِّد الييِرب  َذا 
ي َيْفَرُحوَن َوَوْنُتْم َتْخيَزْوَن.  َُُشوَن. ُهَوَذا َعبِّيدِّ يَبيةِّ اْلَقْليبِّ َوَوْنيُتْم 14َيْشَرُبوَن َوَوْنُتْم َتْع يْن طِّ ي َيَتَرِنُريوَن مِّ ُهيَوَذا َعبِّييدِّ

ُلوَن. وحِّ ُتَوْلوِّ ، َومِّنِّ اْنكَِّساَِّ الر  ْن كآَبةِّ اْلَقْلبِّ ِ " َتْصُرُخوَن مِّ
مقاينةِجيالِحا ِعبيدِالرلِويا زهمِالهرل.ِ عبيهدِالهرلِمكتفهيالِقهانعيالِحتهمِ هيِالطعهامِوالاهرالِوأ هرا ِالسهماءِ

يجهرونِويلهثهعنِوياءِِ هيِعطهشِوحه نِوجهعشنلهمِأ را ِأجديةنِوأماِه الءِالسيالِوحععاِأمهالهمِ هيِاايضِ ههمِ
ِهسهِاايضِالفانيهة.ِأمهاِعبيهدِالهرلِ ههمِياهتركعنِ هرحيالِ هيِمالهدةِالهرلِالدسهمةِ يفرحهعنِوياهبععنِويسهبحعن.

سههنةِتقريبههاِبعههدِصههلبهم2666ِِوقههدِيأينههاِتنفيههسِهههسهِاآليههةِ ههمِاليهههعدِالههسيالِظلههعاِماههتتيالِومر عحههيالِمههالِالعههالمِ
ِللمسياِ.

ِ
يُتَك الِسي ُِّد الِرب  َوُيَسر ُِّّ َعبِّيَدُ  اْسًرا آَخَر. َوُتْخلِّفُ 15" -(:16-15اآليات ) وَن اْسَرُكْم َلْعَنًة لُِّرْخَتاَِِّي، َفُيرِّ

، ألَ 16 ضِّ َيْحلُِّف بِّإِّل ِّ اْلَحق ِّ ي َيْحلُِّف فُِّّ اأَلَْ ، َواِلذِّ ضِّ َيَتَبِرُك بِّإِّل ِّ اْلَحق ِّ ي َيَتَبِرُك فُِّّ اأَلَْ يَقاتِّ اأُلو َفاِلذِّ َلى ِن الض ِّ
َيْت، َوأَلِنَها اْسَتَتَرْت َعْن َعْيَنُِّ.  " ََْد ُنسِّ
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ومِصلبعاِِمالِاليهعدِهناوِ رقِأيزًاِجيالِعبيدِالرلِوالخطاةِمالِناحيةِالسكر ِوالسمعةِنِ اسمِمالِعبدِااووان
ِبالسههًاِوسههع ُِيهمههلِويكههعنِاسههتخدامهِبالسههًاِوسههيئًا.ِ مههانِهنههاوِمثههلِأويوبههيِ"يجعلههيِ ِ.َلْعَنييةً  سههيتروِالمسههيا

كاليهعدِ"ِويكعنِكلِهساِكانسايِليتساءلعاِلما اِنحالِكسلينِويكعنِهناوِخع ِمالِأنِتن  ِاللعناتِعلمِالنهاسِ
يُتييَك الِسييي ُِّد الييِرب  وَ مثلمههاِتنهه  ِعلههمِاليهههعدنِ ههاهللِتههركهمِللعنههةِ=ِ .ِأمههاِعبيههدِالههرلِ ههسكراهمِدالمههًاِبالبركههةنِ  ُِيرِّ

سمِسيكعنِلههمِكهلِجركهاتِبِ ِاليعمِمسيحييالِوهمِجسدِالمسيا.ِوتحاِهساِاإلسمِآخرنِ اسمِشعباسيدععهمِ
ضِّ وممي اتِالعهدِالجديد.ِولهالِيكهعنِههساِالاهعبِواحهدِ هيِاايضِجهلِلمهلِاايضِ ي َيَتَبيِرُك فِّيُّ اأَلَْ كلههاَِفاِليذِّ

وكلِتع يةِهللِوه الءِسينسعنِأيزهًاِِ=ِوالمسياِهعِالحقنِوه الءِسع ِينسبعنِكلِنجا ِلهمَِيَتَبِرُك بِّإِّل ِّ اْلَحق ِّ 
اْسيَتَتَرْت المِالماحيِ يِأ را ِالحاحر.ِ  ِهعِالسيِسيجعلهمِينسعنِمااكلِالماحينِجلِ ِيقع ِإنهاِأكلِ

لمانهاِبقيهاِأمهامِعينيههنِ ههعِِهنهاوِماهاكلِاوت اِكانِمااالأيِأايلا.ِ هعِ يِكلِحيقناِتزايقنِِ َعْن َعْيَنيِ 
تيِنحسهاِويرتها ِحينمهاِنرتها نِوهنهاِعلهمِاايضِيتحقهقِجه ءِمهالِههساِوأمهاِتحقيقههِالمامهلِ ههعِالمِاليحسِباا

ِ يِالسماء.
ِ

ُُُر َعَلى َبال.»17" -:(17) آية يَدًة، َفاَل ُتْذَكُر اأُلوَلى َواَل َتْخ دِّ َِ ًضا  يَدًة َوَوَْ دِّ َِ  " أَلن ُِّّ هَأَنَذا َخالٌِّق َسَراَواٍت 
ليًاِأواًلِ مِععدةِاليهعدِمالِالسبيِايضِجديدةِجالِأووهانِوسهماءِجديهدةِأيِبعالقهةِهسهِاآليةِوجدتِتحقيقهاِجِ 

اايضِالجديدةِ دعزالهاِمالِالم منيالِ يِحبِجديدةِجينهمِوبيالِ .ِومِوانيًاِ يِالمنيسةِ صايتِالمنيسةِهيِ
نِوبهيالِالسهمالييالِِ ِأيِ هيِعالقهةِحهبِجهيالِهه الءِالمه منيالِوبهيالِةيتعاملعنِممِبعزهمنِوههمِالسهماءِالجديهد

ولمهالِاآليهةِسهتتحققِكليهًاِ هيِالحيهاةِااجديهةِ ههيِ.ِِِجلِهيِعالقةِجنهعةِنقهع ِهللِ يههاِ"أبانهاِالهسيِ هيِالسهمعات"ِ
ِ 21ِِ:1ِبحقِاايضِالجديدةِوالسمعاتِالجديدةِييؤ

ِ
ُجوا إَِّلى اأَلَبدِّ فُِّّ َما َوَنا َخالٌِّق،18" -:(18) آية َشلِّيَم َبْهَجًة َوَشْعَبَها َفَرًحيا. َبلِّ اْفَرُحوا َواْبَتهِّ  أَلن ُِّّ هَأَنَذا َخالٌِّق ُووَُ
" 

 ههر ِالقديسههيالِبههالرلِ ههر ِأجههد ِ مههلِمههاِسههيخلقهِ ِجديههدًاِسههيكعنِمصههديِ ههر ِلقديسههيهِومههالِتههدلمِمههمِالمنيسههةِ
َشلِّيَم َبْهَجةً .ِِ 8ِِ:11سيفر ِييوِ  ِيفر ِبكنيستهِالتمِإشتراهاِِهناِنرِ = وشعبها فرحا  أَلن ُِّّ هَأَنَذا َخالٌِّق ُووَُ

ِ ِ.15ِِ:1"يكعنِ ر ِ مِالسماءِبخاط ِواحدِيتعل"ِيلعِ ِ.1ِِ:18جدمهِوصايتِميراوهِيأ 
ِ

َشلِّيَم َوَوْفَرُح بَِّشْعبُِّّ، َواَل ُيْسَرُع َبْعُد فِّيَها َصْوُت ُبَكاٍء َواَل َصْوُت ُصَراٍخ.19" -:(19) آية ُج بُِّأوَُ  " َفَأْبَتهِّ
علهههمِت اِطبقنهههاِههههسهِاآليهههةِعلهههمِاايضِ يكهههعنِالمعنهههمِأننهههاِلهههالِنحههه نِبكنيسهههتهِوكنيسهههتهِتفهههر ِبههههِ.ِِو ِيفهههر ِ

ِالماملِسيكعنِ يِالسماء.ِولمالِتطبيقهاِنِاايحياتِالفانية
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يْل َوِياَميُ . أَلِن الِصيبُِِّّ 21" -:(21) آيية ْفيُل َوِيياٍم، َواَل َشييْيٌخ َليْم ُيْكرِّ َئيةِّ َسييَنٍة،  اَل َيُكيوُن َبْعيُد ُهَنياَك طِّ َيُريوُت اْبيَن مِّ
َئةِّ َسَنٍة. ُئ ُيْلَعُن اْبَن مِّ  " َواْلَخاطِّ

ْفيُل َوِييامٍ  لن  لهمِيعهدِيقها ِ"قهدِتغيهرتِالنوهرةِللمهعتنِ=ِبعهدِالمسهياِِوال شييخ ليم يكريل ويامي  َيُكوُن َبْعيُد ُهَنياَك طِّ
ح قيههاِالملههيِحينمههاِأخبههرهِالنبههيِِ ِوقاللهههاِهههع12ن38ِِ:16ِِرِإأعههدماِبقيههةِسههني"ِأوِ"مههالِالنههع ِيقطعنههي"ِي

يمههعتِجلغههةِههسهِاايهام.ِ ملمهةِطفهلِأيههامِههيِالمزهادِلملمهةِِنهاقصِعمهر هاعتبرِ لهيِبمثابهةِأنهههِيمهعتِنِبمعتههِ
ِ:المسياِأنِ النِماتِناقصِعمرِانشبعانِأيامِالتيِقيلاِكثيرًاِ يمالِعمرواِطعياًل.ِوالِيقا ِاليعمِبعدِ

يعطههمِمههدةِمحههددةِننهههمِ يهههاِعمههالِخلقنههاِمههالِأجلههه.ِوههمِننزههمِلمههالِسههبقعناِ ههمِ  ِِالعمههرِمحههددِمههالِ .ِ(1
ِ ِإلمِأنِننتقلِللمجدِالسماو ِ.12ِِ:13+ِدا2ِِ:16ِالفردوسِحيثِالراحةِيأ 

لهههيسِمهههعتِلعبيهههدوِيهههاِيلِجهههلِههههعِإنتقههها .ِ الهههسيِمهههاتِ ههههبِإلهههمِالسهههماءِوالِمقاينهههةِجهههيالِالسهههماءِواايضِِ(2
.ِجهلِشهتهاءِأنِأنطلهقِوأكهعنِمهمِالمسهياِ اوِأ زهلِجهدًا"ِإسِآيتههِالاههيرةِ"لهيِجهعلِالقهديسِخاصةِبعدِأنِقا 

ِنحالِجدأناِحياتناِااجديةِبعدِالمعمعدية.
ِسنةِ.ِوهكساِكثيرِمالِالاهداءِالقديسيالِيأبانعلِوقرياقعصِوونسِ... ِ.33ِالمسياِنفسهِماتِ مِسالِِ(3
 ِأنجهب1ِمهالِايهادةِعمهرهِأوِلنقهلِمها اِخسهرهِح قيهاِ؟ِِِجلِحتمِ مِالعهدِالقديمِلنتساء ِمها اِإسهتفادِح قيهاِ(4

ِ ِأخطدِ مِمعحعشِأمراءِباجل.2منسمِأشرِملعوِيهع اِ.ِِ
 ِهههعِوحهدهِيعلهمِمتهمِينتههمِالعمهلِالهس ِخلقنهها1ِِ- لنتهروِتحديهدِالعمهرِهللِوالِنطلهبِعمهراِطهعيالِلسهببيالِ:ِ(5

نههاِالروحيههةِنِ ههاهللِيوههلِي دجنههاِطههعا ِالعمههرِنِ ِهههعِوحههدهِالههس ِيعلههمِمتههمِنمههعنِ ههمِأحسههالِأحعال2مهالِأجلهههِ.ِِِ
يعمههلِِ.ِههعِيزهاأونفههمِانِ ِخهال ِمهدةِحياتنهاِيعمههلِههعِوههعِوحهدهِالهس ِيعلهمِمتههمِيهتمِههساِونمهعنِأنقيههاءِ.ِ

ِالمسياِكساجقِليعدِلناِالمكانِ.ِدليهِالسيإعدادناِوتنقيتناِلن هلِلسليِالمكانِالسيِ هبِِإعليِ
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ْفلُ َبْعُد ُهَناَك اَل َيُكوُن  ْل َوِياَم ُ  َشْيخٌ َواَل               َوِياٍم،  طِّ َِلْم ُيْكرِّ
َئةِّ َسَنٍة  الِصبُِِّّ أَلِن  ئُ وَ            َيُروُت اْبَن مِّ َئةِّ َسَنةٍ  اْلَخاطِّ ُِِيْلَعُن اْبَن مِّ

ِ-الحعِأنِاآليةِشقيالِ:
ِ.ِشيخِ مِمقاجلِطفلِالاقِااو ِيسكر
ِ.ِخاطئ  مِمقاجلِصبىِكروالاقِالثانمِيس

ِ""الحهههقِأقهههع ِلمهههمِإنِلهههمِترجعهههعاِوتصهههيرواِمثهههلِااوالدِ لهههالِتهههدخلعاِملمهههعتِالسهههمعاتولنزهههمِأمامنهههاِقهههع ِالهههرلِ
ههعِمههالِعههارِحياتههِمجاهههداِوقبههلِتجديهدِالههرو ِالقههدسِولهمِيقاومهههِنِ عههادِِالصييبى نسههتنتجِأنِِ ِ.18ِِ:3يمها

رِحياتهههِمقاومههاِللههرو ِالقههدسِولههمِيقبههلِالتجديههدِوقيههلِعنهههِ هههعِعههاِالخيياطئِكههااوالدِوهههساِيخلههصِ.ِأمههاِوصههاي
شهيخاِنِ هههعِشهها ِعمهراِوشهها ِيوحيههاِأ ِلهمِيتجههددِ.ِولمههالِمههالِياهيخِعمههراِولمههالِيتجهاولِمههمِالههرو ِالقههدسِوالِ

ِ ِويعيدهِصبياِيوحياِ.163ِِ:5يقاومهِ"يجددِمثلِالنسرِشبابه"ِيم 
سهنةِههمِيم يهاِالمهدةِالتهمِحهددها166ِِيالههِِوهمِيمهعت.سنة166ِِالصبيِهناِ يِمقاجلِالخاط ِوكالهماِيعيشِ

نِأيِينتقههلِمههالِحيههاةِعلههمِيرييوتِقيههلِعنهههِولمههالِالصههبيِ ِلننهههمِالعمههلِالههس ِخلقنههاِ ِمههالِأجههلِأنِنتممههه 
 هعِكانِميتًاِبالخطيةِعلمِاايضِوتنتقلِإلهمِجههنمِِيلعنِعنهِاايضِإلمِحياةِ يِالسماء.ِوأماِالخاط ِ قيل

ِمكانِلعنة.ِبعدِمعتهِوهم
يسههتعيدِبسههاطةِااطفهها ِ يكههعنِصههالحًاِِنِوهههسامههالِتعلههقِبالمسههياِوأنههايِالمسههياِحياتههههههعِ؟ِِميين هييو الصييبُّ
ِِ.ِلملمعتِالسمعات

لههالِتاههفمِطبيعتهههِيالحههعِأنِهههساِ هههعِمههالِقههاومِعمههلِالههرو ِالقههدسِ لههمِيثبههاِ ههمِالمسههياِنِِهييو الشيييخ   وميين
والِينطبهقِعليههِالاهرطِالهس ِقالههِالهرلِِِنالعصهيانِوالخطيهةِالمسياِهعِطبيبِأنفسنا ِوسيولِكماِهعِبطبيعهة

ِِ"أنهِعادِوصايِمثلِااوالد"ِ هساِيهليِ.
لعهااي ِوالخهاط ِيمهعتِوتحملههِمثهلِ..ِولمالِالصبيِوهساِمالِتمِشفاؤهِيمعتِوتحملههِالماللمهةِيوكالهرا يروت

ِ.الغنم ِحيثِ هبِالاياطيالِلمكانِاللعنةِااجديةِي
  ة  سن 111 يفرا هُّ هذ  ال ةسن 111ولكن كالهرا عاش 

ِ.ِِةسن166ِِههيِمدةِحياتهماِعلمِاايضِوتمثلِيم يًاِج*
ِ.ِلينهعاِأعمالهمِيايرِللمما ِ همِأتمعاِماِحددهِلهمِ ِمالِعمر166ِ رقمِ*
ِ.ِحعف"166ِِوهعِأيزًاِيايرِللمكا دةِأوِالمجاااةِعالِااعما ِ"كلِمالِتروِأبًاِأوِأمًا....ِِيدخسِ*

حهعفِن166ًِِاِهمِ ترةِنحياهاِعلمِاايضِ اماِنحياهاِبدمانةِونتممِااعما ِالتمِخلقناِمالِأجلهاِ نما هدِ*إ 
ِوتماِأنِالِنمعنِأمناءِ الِمكا دةِجلِلعنةِ.ِ

إ ِقبلِتجديدِالرو ِالقدسِوعادِكطفلِصغيرِ يكعنِلهِملمعتِالسمعاتنِأماِِصبى *قيلِعمالِيكعنِباياِوأمينا
وهساِيد ِعلهمِأنههِإسهتمرِ تهرةِطعيلهةِوأخهسِ رصهاِمتعهددةِنِ ههعِجهالِِشيخ لم يكرل ويام ِعنهويرِااميالِ قيلِ
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عسيِحيالِيقع ِ"لعِكانِ ِأعطانمِعمراِلمناِصرتِقديسا"ِههعِأخهسِ رصهتهِولمنههِإسهتمرِكمهاِههعِولهمِيرجهمِ
ِ.ِيلعنِليصيرِكطفلِ الِنصيبِلهِ مِملمعتِالسمعاتِ=

 نِلهههعِحهههلِمهههنهمِخهههرو 1ِِ–15ِِ:1ِخهههرو ِيلهههع166ِ ِيم يهههاِههههع12ِِ:32ِِ*قطيهههمِالمسهههياِالصهههغيرِيلهههع
خهرو ِالقطيهم166ِِههعِمهالِعهادِوصهايِمهالِالههِِالصيبىِسيفتشِعنهِالمسياِالراعمِالصالاِليعيدهِنِ نقع ِأن

ِالرا ضِ.ِالخاطئِالصغيرِنِومالِعاندِوي ضِهع
ِ ِ.21ِيياجمِيع153ِ*أيزاِقطيمِالمسياِالس ِيخلصِهعِيم ياِ

ِ.3ِ+  51+  111=  153تِمالِيخلصِوهسهِمعاصفا
ِخرو ِ.111ِِِ ِيكعنعاِمالِالقطيمِالصغيرِاله1ِ
 ِقامعاِالقيامةِااولم51ِِِِ.3ِ ِمألهمِالرو ِإ ِهمِالِيقاومعنهِ جددهمِالرو ِالس ِحلِعلمِالمنيسةِيعمِاله2ِ

ِ.3ِِِمالِمعتِالخطيةِنِويقمِالقيامةِهعِ
ِيبهِعلههمِأعمالهههِوأحههدهمِ هههبِللسههماءِواآلخههرِللجحههيمِلههيلعال. مههلِمههالِالصههبيِوالخههاط ِأتههمِحياتهههِوأخههسِنصهه

والبعضِيفسرِاآليةِعلمِأنِهناوِأطفا ِيمعتعنِ يِعمرِصغيرِولمالِبعدِأنِقزعاِحياةِكلهاِقداسهةِوامهتألواِ
سنةنِأوِكدنهمِ يِحكمةِالاهيع .ِأمهاِالخطهاةِالهسيالِيعياهعنِ هيِالعهالم166ِِمالِكلِحكمةِ ه الءِكدنهمِعاشعاِ

إ ًاِطههع ِالعمههرِلههيسِِلخطايههاهم.ِاويلعنههِعِا هههمِلههالِياههبععاِويمعتههِعسههنة166ِِعاِععنِمنهههِ حتههمِلههعِعاشههوالِياههب
ِالمقياسِجلِكيفِنعيشِعمرناِهساِهعِالمقياس.ِِ

 ِا نِليسِالمهم2ِِ:16ِِ أيِخلقناِلنعملهِيسنِ ِخلقناِلمدةِمحددةِتمفيِلنتممِالعملِالصالاِالأنِونفهمِاآل
كيههفِمجههدناِ ِخههال ِمههدةِحياتنههاِ.ِإ نِطههع ِمههدةِعمههرِاالنسههانِمههاِعههادتِتعبيههرًاِعههالِطههع ِمههدةِالعمههرِنِجههلِ

ِيحيِ ِ.ِ
ِ

اَل َيْبُنيوَن َوآَخيُر 22َوَيْبُنيوَن ُبُيوًتيا َوَيْسيُكُنوَن فِّيَهيا، َوَيْغرُِّسيوَن ُكُروًميا َوَييْأُكُلوَن َوْثَراَََهيا. 21" -(:23-21اآليات )
ْم. َيْسُكُن، َواَل َيْغرُِّسوَن وَ  يهِّ ُل ُمْخَتياَِِّي َعَريَل َوْييدِّ ِنيُ  َكَأِييامِّ َشيَجَرٍة َوِيياُم َشيْعبُِّّ، َوَيْسيَتْعرِّ اَل َيْتَعُبيوَن 23آَخُر َيْأُكيُل. أَل

ِيُتُهْم َمَعُهْم. ، َوُذَ ِّ كُِّّ الِرب ِّ ، أَلِنُهْم َنْسُل ُمَباََ اًل َواَل َيلُِّدوَن لِّلر ْعبِّ  " َباطِّ
همنِويجنهعنِمههاِيتمنعنهههنِوبلغهةِمههاِكههانِيحهدثِقههديمًاِ حههيالِكهانعاِيخطئههعنِكههانِ ِيسههلبِ ِسهيبايوِعمههلِأيههادي

عليهمِأمةِته دجهمنِبهدنِتطهردهمِمهالِجيهعتهمِوتسهكالِ يههاِوتدكهلِمحاصهيلهمِيياجهمِسهفرِالقزهاة ِولمهالِاآلنِ هيِ
=ِمثهلِشهجرةِالبلهعطِالتهيِوتنَِِشيْعبَُِّّكَأِيامِّ َشيَجَرٍة َوِيياُم و عهدِالنعمةِ الِسلطانِاحدِعليناِحتمِوالِالاهياطيال.ِ

قطعاِأوياقهاِتععدِوتستعيدِشكلهاِوانيةنِونحالِنستعيدِشهكلناِبالتعبهةِون دههرِمهالِجديهدنِوعنهدماِنمهعتِبالجسهدِ
=ِوشههجرةِالحيههاةِهههيِِالحييياة َكَأِيييامِّ َشييَجَرةٍ ةِِيههجديههةِ فههمِالترجمههةِالسههبعينيةِتتههرجمِاآلألههيِحيههاةِتنقههعمِمههرةِوانيههةِِو

تمِبكههلِالتع يههاتِالروحيههةنِسههيكعنِالمسههياِلنههاِشههجرةِحياتنههاِ"لههيِالحيههاةِهههيِالمسههياِ"ِو يهههِسههنتمِالمسههيانِأي
ِاِحياةِاجدية.ِنلِأيزاًِِو
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=ِ ِسهيجعلِأوالدههمِمصهديِتع يهةِلههمِبهدنِيجعلههمِيسهيرونِ هيِطريهقِالحيهاةنِطريهقِالحهقَِِواَل َيلُِّدوَن لِّلر ْعبِّ 
ِوتمعنِأيامهمِ رحة.

ِ
يُب، َوفِّيَرا ُهْم َيَتَكِلُروَن َبْعُد َوَنا َوْسَرُع.َويَ 24" -:(24) آية ِِّ ََْبَلَرا َيْدُعوَن َوَنا ُو   ُكوُن َون ُِّّ 

ِالزا ِ يِطريقه.ِهناوِإتصا ِجيدِجينهمِوبيالِ نِ  ِيتعقمِماِيصلعنِاجلهنِكماِقاجلِاالِاالجال
ِ

ْئُب َواْلَحَرُل َيْرَعَيانِّ َمًعا، َوا25" -:(25) آية . َوِما اْلَحِيُة َفالت َراُب َطَعاُمَها. اَل ُيْؤُذوَن َواَل الذ ِّ أَلَسُد َيْأُكُل الت ِّْبَن َكاْلَبَقرِّ
ََاَل الِرب    ،ُّ َُْدسِّ َبلِّ  َِ  "«.ُيْهلُِّكوَن فُِّّ ُكل ِّ 

 اهللِأيسلناِكحمالنِوسبِ لالِولعِآمالِه الءِالسلالِلصايِنِويكعنِهناوِاتصا ِجيدِجينهمِوبيالِبعزهمِ
.ِأماِآكل تبنيدكلِالدماءِسيصيرِكالبقرِِكاألسد.ِوطبمِالبارِسيتغيرنِومالِمنهمِِويرعوا معاِملِحمالنال

 .الايطانِ مقيدِبسلسلةِوالترالِطعامه.ِومالِعارِلأليحياتِيصيرِترابًاِأيِطعامًاِإلجليس
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس والستون 

ِ
صحا ِيابهِماِقبلهِحتمِ يِعباياتهِ هعِيتملمِعالِالتميي ِجيالِااجرايِوااشرايِبعدِالععدةِمالِالسبيِهساِاإل

كرم ِلر ضِاليهعدِللمسيا.ِومِإيمانِااممِوتقامةِمملمةِالمسياِ يِالعالم.ِواآليةِااولمِمالِهساِاإلصحا ِ
ِِ.لِبعدِتدسيسِالمنيسةِالمسيحيةستخدمهاِإسطفانعسِأمامِالمجممِليثباِجهاِأنِهيكلِاليهعدِقدِإنحإ

ِ 1ِِيأش :42ِ ِاإل56ن ِو يه ِكلهن ِلإلصحا  ِمفتا  ِيعتبر ِوهسا ِالطقعسِالتيِ  ِ ِعلم ِالسيِيزعه حتقاي
ِيمايسعنها.ِانِ ِيهتمِبحالةِالقلبِقبلِممايسةِالطقعس.

اِإليهِيبطلِالرم ِبعدِمجيءِالمسياِصايتِهسهِالطقعسِمالِ بالاِوخال هِجالِمعنمنِ حيالِيدتيِالمرمِعأماِ
.ِِ
ِ

ِنه ِيزم ِان ِالعاححة  ِ ِنية ِنر  ِيتعلقِالسلي ِما ِكل ِوي ض ِجسبالحه ِقريبًا ِالهيكل ِلهسا ية
ِ.ِ(4 -1)آياتِِ..................................................به

ِِ. (5)ِِآيةِ....والخالصِالسيِيعدهِ ِليخلصِشعبهِمالِأيديِظالميهم
ِِ.ِ(6)................................آيةِِزطهديهمِمتملمًاِبالرعبِلم

ِِ.ِ(9 -7)ِ.................ِآياتوبالتع ياتِللمولعميالِوخالصِسريمِوتامِ
ِِ.ِ(11-11)ِ..............................................ِآياتوتقامةَِ ر حةِ

ِِ.ِ(14 -12)ياتِآِ................ِودخع ِااممِعليهمِوالرحاِالماملِ يِ لي
ِِ.ِ(18 -15)آياتِِ.....واالنتقامِالمرعبِالسيِسيدتيِبهِ ِعلمِأعداءِكنيسته

ِ.ِ(24ِ-19)آياتِالرسلِيجمععنِااممِممِاليهعدِلتدسيسِكنيسةِواجتةِ.......ِ
ِمالِالم كدِأنِهساِالنبيِاإلنجيليِكانِينورِلأليامِااخيرةِأيِإلمِيعمِااجدية.

ِ
: هَكذَ 1" -:(1آية ) ََاَل الِرب  ي َتْبُنوَن لُِّّ  َوَوْيَن »ا  َََدَمُِّ. َوْيَن اْلَبْيُت اِلذِّ ُئ  ُض َمْوطِّ ي ُِّّ، َواأَلَْ الِسَراَواُت ُكْرسِّ

 "َمَكاُن ََاَحتُِّّ 
 ِالسيِيسكالِالسمعاتِوالِيحدهِمكاننِأيالِهعِالمكانِالسيِيليقِبهِلنبنيهِلهِليسكالِ يه.ِوهساِالمالمِمعجهِ

 عاِحآلةِحجمِالهيكلِالسيِيفتخرونِبهِيحتمِأيامِالمسياِ ِوكثيرًاِماِإعتمدِاليهعدِعلمِوجعدِالهيكلِلهمِليعِر
ي ُِّّو جينهمِكسببِمجدِلهمِمهماِكاناِخطاياهمِولهساِوبخهمِالرل.ِ =ِهناوِعررِمجدهِحيثِِالِسَراَواُت ُكْرسِّ

َََدَميِ ية.ِايتعاليِجالِنه ُئ  ُض َمْوطِّ نِوحيثِتجسدِالمسياِوسايِعلمِاايضِِزاببِالملك=ِحيثِيقفِِ َواأَلَْ
.ِ لعِأيادِ ِلهِجيتًاِلمانِقدِصنعهِحيالِأسسِاايضنِولعِصنمِ ِجيتًاِلماِاا ِأجدًا.ِوكاناِهسهِاآليةِبقدميه

ِإنتهاءِدويِالهيكلِكمكانِوحيدِللعبادة.ِةإعدادِلهمِلتقبلِ مِر
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ِ
قِّ َوُكل  هذِّ ِّ َصَنَعْتَها َيدِّ 2" -:( 2آية ) . َوإَِّلى هَذا َوْنُظُر: إَِّلى اْلرِّْسكِّينِّ َواْلُرْنَسحِّ ، َيُقوُل الِرب  ي، َفَكاَنْت ُكل  هذِّ ِّ

ْن َكاَلمُِّّ. دِّ مِّ وحِّ َواْلُرْرَتعِّ  " الر 
 ِالسيِالِيسعهِمكاننِوهعِالسيِخلقِكلِهسانِماِنراهِوماِالِنراهنِيرتا ِعندِالمتعاحمِوالمسكيالِ يكعنِ

سماًءِوعرشًا.ِ المتعاحمِأكثرِياحةِهللِمالِالهيكل.ِوباإلتزاشِنثباِ يِالمسياِالمتزمِ يسكالِالمتعاحمِلهِ
ِونصيرِهيكالِهللِيرتا ِ يناِ.ِ 51ِِ:15ِرِإ يناِ ِ نصيرِسماءِجديدةِيِ

ِ
ََاتُِّل إِّْنَساٍن. َمْن َيْذَبُح َشاًة َفُهَو َناحِّ 3" -(:4-3اآليات ) ُد َمْن َيْذَبُح َثْوًَا َفُهَو  َمًة ُيْصعِّ ُد َتْقدِّ ُر َكْلٍب. َمْن ُيْصعِّ

ْم ُسِرْت  وا ُطُرََُهْم، َوبَِّرْكَرَهاتِّهِّ ٌَِّك َوَثًنا. َبْل ُهُم اْخَتاَُ ْنزِّيٍر. َمْن َوْحَرَق ُلَباًنا َفُهَو ُمَبا َفَأَنا َوْيًضا 4َوْنُفُسُهْم.  َدَم خِّ
لُِّبَها عَ  ِْ َفُهْم َو ُلوا َوْخَتاَُ َمَصائَِّبُهْم، َوَمَخاوِّ يٌب. َتَكِلْرُت َفَلْم َيْسَرُعوا. َبْل َعرِّ لِّ َون ُِّّ َدَعْوُت َفَلْم َيُكْن ُمجِّ ِْ ْن َو ْم. مِّ َلْيهِّ

وا َما َلْم ُوَسِر بِّ ِّ   "«.اْلَقبِّيَح فُِّّ َعْيَنُِّ، َواْخَتاَُ
 جيحةِهللِ هعِيقدمِ ليقدمهِخنزيريصعد دم  أوِمالوناحر الكلب  ، بحسبِالاريعةِالِجدِويقتل ْنَسانٍ اإلِّ ََاتُِّل 

نجاسةِعلمِمسباِ ِويهيالِ ِنِومالِيفعلِهساِ عقعبتهِالمعتِ.ِ بعدِأنِقدمِالمسياِنفسهِ جيحةِبطلاِهسهِ
ِهللِن  مالِِالسبالاِالدمعيةِالتمِكاناِيم اِلسجيحةِالمسياِوصايِالِمعنمِلتقديمها.ِجلِصايِتقديمهاِيعتبرِتحد 

معيةِيا زاِ جيحةِالمسياِ هعِيتحد ِ ِومصيرهِالمعتِ.ِوهساِالمالمِمعجهِيتحد ِ ِويععدِلتقديمِ بالاِد
اليعمِلليهعدِالسيالِيفمرونِ مِإعادةِجناءِالهيكلِلتقديمِ بالاِدمعيةِونبعةِإشعياءِهسهِجيالِأيديهمِ.ِوياجمِأيزاِ

ِالنامعسيةِ.ِ ِ المسياِبفدالهِأبطلِالسبالاِالدمعية2ِِ:21يدا
ٌَِّك َوَثًناَمْن َوْحَرَق ُلَبا =ِهناِالمالمِعلمِالطقعسِاليهعديةِ مِالهيكلِوالتمِكاناِتاتملِعلمِتقديمِ ًنا َفُهَو ُمَبا

ِ جيحةِ ِنقدم ِ نحال ِالمنيسة ِ م ِأما ِالصليب. ِ جيحة ِبطلاِبعد ِالطقعسِاليهعدية ِوهسه ِوبخعي. ِدمعية  بالا
النهِمالِمارقِالامسِالمِمغربهاِاسميِ"اإل خايستياِونستعملِالبخعيِ مِصلعاتناِتنفيساِلنبعةِمالخمِالنبمِ

"ِعويمِجيالِاالممِو يِكلِمكانِيقرلِالسميِبخعيِوتقدمةِطاهرةِالنِاسميِعويمِجيالِاالممِقا ِيلِالجنعد
 .ِ علمِمالِيعترضِعلمِتقديمِالبخعيِ مِكنالسناِويستخدمِكلماتِإشعياءِأنِيفهمِمعقمِاآليةِ م1ِِ:11ِيمال

ِللطقعسِاليهعديةِبعدِالمسيا.إشعياءِوأنهاِتعنمِي ضِ ِ
ِالمسياِ ْم ُسِرْت َوْنُفُسُهمْ و وهمِتركعا وا ُطُرََُهْم َوبَِّرْكَرَهاتِّهِّ ِهمِطريقهمِاْخَتاَُ ِاختايوا ِصماءِِ=ِ مما ِأ نًا وأعطعا

 للمسيانِ اهللِسيختايِطريقةِالعقعبةنِوكماِأهانعهِسيجعلهمِسخريةِاعدالهم.
ِ

ْن َكاَلمِّ ِّ: اِّْسَرُعوا َكاَلَم 5" -:(5آية ) لِّ »الِرب ِّ َوي َها اْلُرْرَتعُِّدوَن مِّ ِْ ْن َو يَن َوْبَغُضوُكْم َوَطَرُدوُكْم مِّ ََاَل إِّْخَوُتُكُم اِلذِّ
ُكْم، َوَوِما ُهْم َفَيْخَزْوَن. . َفَيْظَهُر لَِّفَرحِّ   اْسرُِّّ: لَِّيَتَرِجدِّ الِرب 

ْن َكاَلمِّ ِّ  ُدوَن مِّ ِالنبيِهِاْلُرْرَتعِّ ِ=ِ يِأيام ِبه. ِوآمنعا ِقبلعه ِالسيال ِالمسياِهم ِو يِأيام ِااتقياء. ِاليهعد ََاَل م
ِاليهعد.ِو يِكلِمدينإِّْخَوُتُكُم  ِالمسيحييالِ يِكلِمكانِهم ِيثيرونِالعونييالِحدِِة=ِ مالِإحهد كانِاليهعد

:5ِِحطهادِسببِ ر ِلهمِيأشِنِهساِاإلأعتبرواِِإالرسلِوحدِالمسيحييالِ.ِولمالِالمسيحييالِ يِ ليِالعقاِ
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 .ِوتاييخيًاِ قدِهرلِالمسيحييالِمالِأويشليمِنتيجةِاالحطهادنِ نجعاِمالِهالوِأويشليمِعليِأيديِالرومان41ِ
َِفَيْخَزْونَ  حرقعه.ِوكانِهساِسبباِلخ يِاليهعدِ=أالسيالِأخربعهاِوحرقعهاِودمرواِالهيكلِِو

ِ
َن اْلَهْيكَ 6" -:(6آية ) يَنةِّ، َصْوٌت مِّ َن اْلَردِّ يٍج مِّ ًيا َوْعَداَءُ .َصْوُت َضجِّ ، َصْوُت الِرب ِّ ُمَجازِّ  " لِّ

ِهساِ ِتيطسِالروماني. ِعليِيد ِالصعتِهعِصعتِخرالِالمدينة ِ هسا ِللمسيحييالن ِنريِومايِمزايقتهم هنا
ِالخرالِكانِلليهعدِالرا زيالِللمسيا.

 
ََْبَل َوْن َيْأتَُِّّ عَ 7" -(:8-7اآليات ) ُِْلُق َوَلَدْت.  ْثَل 8َلْيَها اْلَرَخاُض َوَلَدْت َذَكًرا. ََْبَل َوْن َيْأُخَذَها ال َع مِّ َمْن َسرِّ

َدًة  َفَقْد َمخَ  ٍد، َوْو ُتوَلُد ُوِمٌة َدْفَعًة َواحِّ ْثَل هذِّ ِّ  َهْل َتْرَخُض بِّاَلٌد فُِّّ َيْوٍم َواحِّ ْهَيْوُن، َبْل هَذا  َمْن َََوى مِّ َضْت صِّ
 " َوَلَدْت َبنِّيَها!

ِمالِجديدالخرالِالماايِإليهِلالِيصيبِالم ِجلِسيعلدوا ِتعلدِكنيسةِعروسِللمسياِسيحييالِالسيالِآمنعا. .ِن
 ِالمرأةِالتيِولدتِ كرًاِ ميالدِالمنيسةِتمِبميالدِالسيدِالمسياِومِمعتهِوقيامته12ِهسهِاآلياتِممِييؤِِولنقايِن

المسيا.ِوهساِِ صععدهِومِإيسا ِالرو ِالقدس.ِو يِكلِهساِلمِيكالِدويِللم منيالنِ العملِكلهِقامِبهِالسيد
ََْبَل َوْن َيْأتَُِّّ َعَلْيَها اْلَرَخاُض َوَلَدْت َذَكًرامعنيِ ُِْلُق َوَلَدْت  المنيسةِلمِتقمِبديِدوينِالمسياِِ= ََْبَل َوْن َيْأُخَذَها ال
ِيإرِقامِبكلِشيءوحدهِ المِألمِيكالِلهاِحتمِهسهِاللحوةِأيِِنِالمنيسة 03ِِ:3ِ"دساِالمعصرةِوحد "

الم.ِولمالِبعدِأنِولدتِأنِأمةِتعلدِد عةِواحدةِجال2666ِد عةِواحدةِوم3666ِِمِواحدِآمالِمخاضِو يِيِع
ِكاناِهناوِ ِأالمنيسة ِوبدأ ِالطريقِالزيقن ِإالم ِوم ِاليهعد ِالعونييالِ=ِإحطهاد ِمعنيحطهاد َمَخَضْت  وهسا

ْهَيْونُ  ِأوالد ِالسيالِأتمخضِبكمِإليِأنِيتصعيِصِّ ِقالهِجعلسِالرسع ِ"يا ِما ِولمالِهسهِ.ِوهسا المسياِ يكم"
ِد عةِواحدةِوبسالمِياجعيالِاويشليم.43666ِاآلياتِقدِتايرِج ليًاِلخروجِالاعبِمالِباجلِ

ِ
ََاَل إِّلُهكِّ 9" -:(9آية ) َم،  ، َوْو َوَنا اْلُرَول ُِّد َهْل ُوْغلُِّق الِرحِّ ُض َواَل ُوَول ُِّد، َيُقوُل الِرب  ِ "َهْل َوَنا ُوْمخِّ

ُض هساِ المنيسةِتمخضِوتتدلمِ  ِيعتبرِهساِكدنهِألمهِهعِ=ِِمالِمحبةِ ِقعله .ِوالمع  ِأنِهناوَِهْل ُوْمخِّ
نِكناِنحالِنحتملِوتوالدهِنِأ اهللِهعِالسيِيلدِلنمعنِنحالِ=  ُوَول ِّدُ ولدِيعلدِأيِأمةِتعلد.ِولمالِالحعِقع ِ ِ

تعنمِأنِ ِيقع ِ"ِوهلِِوالعبايةِوالداِلهِ.أاِالمِنِ هساِهعِجهادنا.ِلمالِ ِهعِالسيِجنعمتهِيعملِمنبعضِاا
يعقلِأنِأسماِبدنِتتدلمِكنيستمِعروسمِالتمِ ديتهاِإنِلمِيكالِلهساِومرِوهعِوالدةِجنيالِلهانِيكعنعنِلمِنِأناِ
ِتح نِيبسببِأالمِ ِالمرأةِوهمِتلد ِالمسياِ" ِالسيد ِعب رِعنه ِنفسِما ِوهسا .ِ ِأيزًا ِوهمِتفر ِجهم أ ر ِجهم

انِساعتهاِقدِجاءتِ.ِولمالِمتمِولدتِالطفلِالِتععدِتسكرِالادةِلسببِالفر ِانهِقدُِول دِإنسانِالمخاض ِ
  ِ.22ِ–10ِ:26ِ مِالعالمِ"ِييع

مَ   لالُِيغل قِيحمِالمنيسةِيالمعمعدية ِحيثِتلدِالمنيسةِأوالداِهللِِ ِيريدِأجناء= َوْو َوَنا اْلُرَول ُِّد َهْل ُوْغلُِّق الِرحِّ
 ِ=ِلالِيقع ِأحدِعلمِأنِيغلقِالمنيسةِأوِيمنعهاِمالِأنِتلدِمهماِاادت3ِِ:5ِلدِمالِالماءِوالرو ِيعي نحالِنِع

ِأالمِمخاضِالمنيسةِ.
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ِ
يَع 11" -(:11-11اآليات ) رِّ َِ ب ِّيَها. اِّْفَرُحوا َمَعَها َفَرًحا، َيا  يَع ُمحِّ رِّ َِ ُجوا َمَعَها، َيا  َشلِّيَم َواْبَتهِّ اْفَرُحوا َمَع ُووَُ

يَن َعَلْيَها، الِنائِّ  َها11حِّ َِةِّ َمْجدِّ ْن دِّ ُروا َوَتَتَلِذُذوا مِّ َياتَِّها، لَِّكُّْ َتْعصِّ ْن َثْديِّ َتْعزِّ  "«.لَِّكُّْ َتْرَضُعوا َوَتْشَبُعوا مِّ
يَن َعَلْيَها ِالح نِسيتحع ِإلمِ ر ِو يرِِنالمِالتيِتعانمِمنها=ِبسببِااِنائِّحِّ ولمالِ ليفر ِالنالحيالِانِهسا
يِ يِ ر ِوتع ياتِحقيقيةِلاركتهاِممِالمسيا.ِومالِهسهِالتع ياتِتابمِوترحمِكلِمحتاج.ِكلِومجدنِجلِه

ِوديِ ِمال ِسيرحم ِجها ِويتعلق ِالسماليةن ِيحبِأويشليم ِمال ِوكل ِيبكمِعليِخطاياه ِمال ِكل ِإليها ِيدتي مال
َهاتع ياتهاِأيِيمتل ِبالرو ِويتع  ِبكلمةِ .ِ َِةِّ َمْجدِّ ِ=ِو رةِمجدها.ِدِّ

ِ

: 12" -:(21آية ) ََاَل الِرب  اٍَِّف، َفَتْرَضُعوَن، »أَلِنُ  هَكَذا  َِ يُر َعَلْيَها َساَلًما َكَنْهٍر، َوَمْجَد اأُلَممِّ َكَسْيل  هَأَنَذا ُودِّ
ْكَبَتْينِّ ُتَدِلُلوَن. ي ُتْحَرُلوَن َوَعَلى الر   " َوَعَلى اأَلْيدِّ

الِيقفِشيءِ يِطريقه.ِومجدِااممِسيدتيِكسيلِجاي .ِلهساِالفر .ِوي يدِالسالمِكنهرِِاًِ ِسيعطمِأسباب
ير يةنِيرويهاِسالمًاِكماِمالِنهرِا=ِ ِهعِالسيِيسقمِكنيستهِسالمًاِكماِيرو ِالفال ِأيحهِويتعدهاِبالرعُِودِّ

"ِوهعِنقاناِ ِ"معهِ يِيدهِاليمنمِسبعةِكعاكب1ِِ:10 ِهعِالسيِيحملناِ يِيدهِييؤِ=ُِتْحَرُلونَ الِينزب.ِ
 03ِِ:2ِِرِإماِاجملِهسهِالملمةِوأحفِاليهاِ" يِكلِحيقهمِتزايقِ"ِي=  ُتَدِلُلونَ ِعلمِكفهِبمعنمِوشم.

 ِوويرهاِالمثيرِن5ِِِ–21ِِ:2ِرِإوبكاءِالمسياِعلمِقبرِلعاايِوشهعةِقلبهِللتجسدِوحملِاكليلِالاعوِيِ
 والدهِ.ألتديوِمااعرِ ِوعاطفتهِمالِنحعِ

ِ
نْ 13" -:(13آية ) َشلِّيَم ُتَعِزْوَن.َكإِّ يُكْم َوَنا، َوفُِّّ ُووَُ  " َساٍن ُتَعز ِّي ِّ ُوم ُ  هَكَذا ُوَعز ِّ

بقيةِاآليةِالسابقةِ اهللِواحاِهناِأنهِمصديِتع ياتنانِ نحالِمحتاجيالِللتع ياتِانناِنعيشِ يِوسبِعالمِكلهِ
َشلِّيَم أالم.ِولمالِأيالِتمعنِهسهِالتع ياتِ=ِ ِةنِ يِشركةِجسدِالمسيا.=ِأيِداخلِالمنيسفُِّّ ُووَُ

ِ
، َوَيْحَنُق 14" -:(16-14آية ) ْنَد َعبِّيدِّ ِّ ، َوُتْعَرُف َيُد الِرب ِّ عِّ َظاُمُكْم َكاْلُعْشبِّ َفَتَرْوَن َوَتْفَرُح َُُلوُبُكْم، َوَتْزُهو عِّ

َِّ َيْأتُِّّ، َوَمْرَكَباُتُ  َكَزْوبَ 15 َعَلى َوْعَدائِّ ِّ. . أَلِنُ  ُهَوَذا الِرب  بِّالِنا يبِّ َناٍَ َرُ  بَِّلهِّ ِْ أَلِن 16َعٍة لَِّيُرِد بُِّحُروٍ  َغَضَبُ ، َوَز
. ََْتَلى الِرب ِّ َُِّب َوبَِّسْيفِّ ِّ َعَلى ُكل ِّ َبَشٍر، َوَيْكُثُر  َِّ ُيَعا  " الِرِب بِّالِنا

 .ِممِويتقعِ إيمانالسيِسيعطيكمِ ِتمعنعنِأقعياءنِأيِياتدِِنهِبالفر أالجسمِوالمعنمِالعوامِهيِمرك ِقعةِ
اآلالمِممِالتع يةِت يدِاإليمانِإ ِنر ِأماِِ=ِأيِمثمريالِ العابِلعنهِأخزرنِوالخزرةِعالمةِالحياة.َِكاْلُعْشبِّ 

ْنَد َعبِّيدِّ ِّ  =ِيدِ ِالتيِتحملنا َِِوُتْعَرُف َيُد الِرب ِّ عِّ ِالصليب.ِون ِهيِشركة ِنر ِعملِ ِ هسه جلِ مِااالم
=ِيسماِالرلِبدنِي   ِأعداءِالمنيسةِشعبهِإلمِحيالِحتمِي دجهاِنِولمالِبعدِ ْعَدائِّ ِّ َوَيْحَنُق َعَلى وَ  أوحاِ.

ِأنِينتهمِالتدديبِيزربهمِ ِبادةِنِوير ِالم منيالِوي دادِإيمانهمِ.
ِوساللِجهاِيتاددِإيمانناِهمِمالِيدِ ِِالفر ِ/ِااالمِ/ِحرلِااعداءِ.3ِهناِنر ِ
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نِ اهللِسيجاا ِهناِجنايِعدمِالسالمِوالقلقِواالحطرالنِأعداءِالمنيسةِشراينر ِمجاااةِلألِ 10ن15ِِو مِي
ِوهناوِجنايِالِتطفدِودودِالِيمعت.

ِ
ْنزِّيرِّ 17" -:(18-17آية ) ، آكِّلِّيَن َلْحَم اْلخِّ ٍد فُِّّ اْلَوَس ِّ ُروَن َوْنُفَسُهْم فُِّّ اْلَجِناتِّ َوََاَء َواحِّ َُه ِّ ُسوَن َوُي يَن ُيَقد ِّ  اِلذِّ
.َوالر ِّ  َس َواْلُجَرَذ، َيْفَنْوَن َمًعا، َيُقوُل الِرب  َنةِّ، 18 ِْ ازِّي َوْعَراَلُهْم َوَوْفَكاََُهْم. َحَدَث لَِّجْرعِّ ُكل ِّ اأُلَممِّ َواأَلْلسِّ َِ َوَوَنا ُو

ي.  " َفَيْأُتوَن َوَيَرْوَن َمْجدِّ
يقدمعنِالجر انِ ِكانعاِالمقصعدِكلِ اعليِالارنِوهسهِعينةِمالِالخطاياِالتيِكاناِ يِأيامِإشعياءنِإ

نِهساِتعبيرِعالِوالخناايرِ يِعبادتهمِلألصنامِومِيدكلعنِمالِتقدماتهمِكعالمةِإتحادِجيالِالصنمِوبينهم
نجاساتِهسهِاايامِجتعبيراتِمالِأيامِإشعياءِ.ِولمالِبالرجعشِلآلياتِااولمِ مِهساِاإلصحا ِنفهمِأنِهسهِ

الحعِأنِ ِااخيرةِإلقامةِهيكلِلتقديمِ بالاِحيعانيةِمرةِأخر ِ.ِِوالرجاساتِتايرِلمحاوالتِاليهعدِ مِاايامِ
 . 18يِيجاا ِعلمِماِ يِالقلعلِواا ماي

.ِونحالِنر ِمجدِ ِ مِالبركاتِالتمِيعطيهاِ=ِأيِجاءِالعقاِلجممِكلِااممِليرواِمجدِ ِيقبعلهم َِحَدثَ 
 .للم منيالِونر ِمجدهِوتعالنِقداستهِ مِعقالِالرا زيالِ

 
يَن فُِّّ 19" -:(19آية ) يَش َوُفوَل َوُلوَد الِنازِّعِّ يَن إَِّلى اأُلَممِّ، إَِّلى َتْرشِّ ِِّ ْنُهْم َنا ُل مِّ سِّ ْم آَيًة، َووَُْ َعُل فِّيهِّ ِْ َوَو

يَدةِّ اِلتُِّّ َلْم َتْسَرْع َخَبرِّي َواَل َََوْت َمْجدِّ  ، إَِّلى ُتوَباَل َوَياَواَن، إَِّلى اْلَجَزائِّرِّ اْلَبعِّ ي َبْيَن اْلَقْوسِّ ي، َفُيْخبُِّروَن بَِّرْجدِّ
 " اأُلَممِّ.

يَش ل ِسيرسلِيسلهِلألممِ سمِيطلقِعلمِملعوِأشعيِوقدِإيَِوُفولَ ِ.ِيتعنمِأسبانياِأوِكلِج الرِالبحرِ َِتْرشِّ
َِِوُلودَ ِ.ِتمعنِأسماءِمناطقِ يِأشعيِ  ِالماهعية. ِليديا ِمملمة ُِِتوَبالَ و =ِوالبًا ِتمعنِإيطاليا. =َِِوَياَوانَ قد

ْم آَيةً اليعنانِِ َعُل فِّيهِّ ِْ ِ=ِ ه الءِالرسلِسيكعنعنِم وديالِبالمعج اتِإلوباتِكالمهمِوكرااتهم.َِوَو
ِ

َج َوبَِّغا21" -:(21آية ) ، َعَلى َخْيل َوبَِّرْرَكَباٍت َوبَِّهَوادِّ َمًة لِّلِرب ِّ ْن ُكل ِّ اأُلَممِّ، َتْقدِّ ُروَن ُكِل إِّْخَوتُِّكْم مِّ ل َوُهُجٍن َوُيْحضِّ
ٍر إَِّلى َبْيتِّ إِّلَ  َمًة فُِّّ إَِّناٍء َطاهِّ ُر َبُنو إِّْسَرائِّيَل َتْقدِّ ، َكَرا ُيْحضِّ ََاَل الِرب  َشلِّيَم،  ُّ ُووَُ َُْدسِّ َبلِّ  َِ .ى   " الِرب ِّ

ويكعنِالرسلِككهنةِيقدمعنِااممِتقدمةِمعنِتقدمةِللرلنِوهسهِالتقدمةِهيِااممِالسيالِآمنعاِقد ِ ه الءِالرسلِسيُِ
الِِوكانِااممِاآلتيالِهللِكدنهمِ يِقطيمِكبيرِقادمِاويشليمِ يِأحدِااعياد.ِوحينماِيدتعِنِ.ِ 10ِ:15ييوِهللِ

ِ يِ ِيدتعن ِالمهميال ِ ااشخاص ِالقادميالن ِشخصيات ِاختال  ِتعنم ِالركعل ِوسالل ِوتعدد ِ ايويال. يدتعن
نِويدتعنِبكلِالعساللنِمركباتنِوالصغايِ يِهعادجِوالابالِعلمِبغا .ِالملِقادمِللمنيسةِويرِمهتمِبماقة

ٍر وهمِيدتعنِالِليقدمعاِتقدمةِجلِيقدمعنِأنفسهمنِوالرسلِيقدمعنهمِهللِ =ِ مانِكهنةِاليهعدِيقدمعنِفُِّّ إَِّناٍء َطاهِّ
ِانهمِ ِطاهر ِإناء ِ ي ِويقدمعنهم ِالمهنة ِهم ِوالرسل ِاامم ِهي ِهنا ِالتقدمة ِأن ِيفيد ِوهسا ِآنيةن ِ ي تقدماتهم

ِ.ِوهناِإعتبرِااممِإخعةِلليهعدِ. 21ِ-2ِِ:26تم2ِرِآنيتناِيطهمقدسيالِمتطهريال.ِالمسياِ
ِ
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.21" -:(21آية ) ََاَل الِرب  ْنُهْم َكَهَنًة َواَلوِّي ِّيَن،  ُذ َوْيًضا مِّ   " َوَوِتخِّ
ْنُهْم َكَهَنًة َواَلوِّي ِّينَ  ُذ َوْيًضا مِّ نةِ يِالعهدِ=ِهسهِ يهاِيدِعلمِاإلخعةِالبروتستاناِالسيالِيدععنِأنِالملِكهَِوَوِتخِّ

ِالجديدنِ هناِوبعحع ِنجدِأنِ ِيقبلِااممِولمنهِيدخسِبعزًاِمنهمِليقيمهمِكهنةِوالبعضِالوييال.
ِ

ٌع َتْثُبُت َوَمامُِّّ، َيُقوُل الرِ 22" -:(22آية ) يَدَة اِلتُِّّ َوَنا َصانِّ َض اْلَجدِّ يَدَة َواأَلَْ ، أَلِنُ  َكَرا َوِن الِسَراَواتِّ اْلَجدِّ ب 
 " ا َيْثُبُت َنْسُلُكْم َواْسُرُكْم.هَكذَ 

2ِيِ"وباتِالمنيسةِأمامِ ِوتادهايهاِمالِجيلِإلمِجيلِ" ااشياءِالقديمةِقدِمزا..ِهع اِالملِقدِصايِجديداًِ
ِستعدادِللحياةِالجديدةِ يِااجدية.إ ِوهسهِالحياةِالجديدةِهي5ِِ:11ِكعِ

ِ
ََاَل َوَيُكوُن مِّْن هِّاَلل إَِّلى هِّالَ 23" -:(23آية ) َسٍد َيْأتُِّّ لَِّيْسُجَد َوَمامُِّّ،  َِ ي  ْن َسْبٍت إَِّلى َسْبٍت، َوِن ُكِل ذِّ ل َومِّ
.  " الِرب 

 يِالمنيسةِأعيادِومناسباتِيجتممِ يهاِالاعبِللصالةِ يِالمنيسةِ يِاآلحادِو مِالقداساتنِجلِنجتممِ يِ
اهلة.ِولمالِنحالِاآلنِالِنسجدِ يِأويشليمِكلِامانِوكلِمكانِ.ِوااعيادِجلغةِالعهدِالقديمِهمِالسبعتِوا

ِ را ِ.أيِأعيادِِأجدِليِااتيامناِِوأ قبِجلِ يِكلِمكانِنسجدِبالرو .ِو يِالسماءِستمعنِكلِ
ِ

يَن َعَصْوا َعَلُِّ، أَلِن ُدوَدُهْم اَل َيُروُت َوَناََُهْم اَل تُ 24" -:(24آية ) َثَث الِناسِّ اِلذِّ ُِ وَن َوَيَرْوَن  ُِ َفُأ، َوَيْخُر ُْ
َسدٍ  َِ ي  َذاَلًة لُِّكل ِّ ذِّ  "«.َوَيُكوُنوَن ََ

َثَث  حيالِير ِأوالدِ ِالحا ِالتيِ يهاِااشرايِ همِيحيعنِكدمعاتِ= سمِأنيِحيِوأناِمياِ"ِيسبحعنِإ"ليُِِ
ِِ. ِعلمِالخالصِالسيِقدمهِلهمِوتالِلمانعاِهمِأيزًاِمثلهم

فيِمجدِولمالِمالِيثباِ يِأويشليمِلالِيهلينِجلِيهليِمالِهمِو مِالسماءِيكعنعنِ يِالجحيمِأماِالم منيالِ 
 خايجِأويشليم.

 


