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سفر إشعياء (مقدمة لألنبياء)

مقدمة لألنبياء

عودة للجدول

ُ .1دعِيِإشعياءِبالنبيِاإلنجيليِودعاِالبعضِسفرِإشعياءِباإلنجيلِالخامسِأوِإنجيلِالخالصِ .
 .2العهدِالجديدِإقتبسِمنهِكثي اًرِآياتِصريحةِوتلميحاتِكثيرةِ .

 .3بهههِنبهعاتِعههالِالمههيالدِمههالِعههسياءِوأنِالمسههياِمههالِنسههلِيسههمِيالمتههالِياههيرِانِالمسههياِمههالِنسههلِداودِإ اِ
ةِلملههيِالمسههيانِوأنهههِمههالِنسههلِيسههمِإ اِكانههاِاإلشههايةِلتعاحههمِالمسههيا ِوأنِالمسههياِممسههع ِ
كانههاِاإلشههاي ُ

اجلناِولهروبهِإلمِمصرِواالمِالمسياِونبعاتِعالِالرو ِالقدسِومجدِاايامِااخيرةِ .

 .4ظههلِيتنبههدِلمههدةِِ06سههنةِ ههمِأيههامِِ4ملههعوِوتستاهههدِأيههامِمنسههمِالملههيِجههدعع ِأنهههِجههد ِإ ِقهها ِأنهههِ أي ِ ِ

يصِ. 0والحقيقةِأنِمنسمِقتلهِانِإشعياءِوبخهِعلمِأعمالهنِوكانِ ليِبدنِنارهِبمناايِيعبِ . 31:11

 .5معنمِاإلسمِأنِ"الرلِيخلص"ِوهساِيتفقِممِماِ مِالسفرِ.جلِحتمِأسماءِأوالدهِلهاِدالالتِنبعيةِ .

 .0قا ِبعضِالدايسيالِأنِكاتبِالسفرِليسِشخصِواحدِجلِِ2أوِِ3وعللعاِهساِبدنهِ كهرِإسهمِكهعيرِصهراحةِ
قبلِأنِيعلدِكعيرِ.وإلختال ِأسلعلِالمتابةِ همِاإلصهحاحاتِااخيهرةِعهالِاإلصهحاحاتِااولهمِونهردِعلهمِ

هساِ :
أ-

كههرِنبهيِ ههمِأيههامِيربعههامِاسههمِيعشههياِالملههيِوأنهههِسههيهدمِالمههساباِالعونيههةِوكههانِ لههيِقبههلِوالدةِيعشههياِ
بحعالمِِ366سنةِي1ملِ . 2:13

ل -إختال ِااسلعلِياجمِانِإشعياءِظلِيكتبِلمدةِِ06سنةِ .
ت -الِاليهعدِوالِالنسخةِالسبعينيةِقالعاِجهساِ .

هلِالمتهالِإسههمهمِإشههعياءنِوهههساِيدِ
ث -كههلِإقتباسههاتِالعهههدِالجديههدِمنسههعبةِإلشههعياءِلمههنهمِيههرد ِونِبههدنِكه ُِ
عجيبِ .

ج -أظههرِدانيهها ِلمهعيرِالملههيِنبههعةِإشهعياءِعنهههِنِوأنهههِسهيبنيِالهيكههلِ تعجههبِكهعيرِأنِأنبيههاءِاليهههعدِ
يعر عنِاسمهِوخطتهِالحربيةِالتهمِأسهقبِجههاِباجهلِقبهلِأنِيعلهدِبعاهراتِالسهنيالِ.وأمهرِجبنهاءِالهيكهلِ

وععدةِاليهعدِوقا ِكهعير "ِالهرلِأمرنهيِأنِأجنهيِالهيكهل" ِ...ههلِينخهدشِكهعيرِبمثهلِههسهِالخدعهةِ
وأنِهناوِمالِكتبِالنبعاتِوِكتبهاِبعدِسقعطِباجلِ .

 .1إصحاحاتِالسفرِِ00إصحا ِ .

 .8هناوِتعبيرِماهعيِعالِإشعياءِترددِكثي اًرِوهعِ"البقية"ِِ"ويكعنِ مِ ليِاليعمِأنِبقيهةِإسهراليلِوالنهاجيالِمهالِ
جياِيعقعلِ"...ي"ِ+ِ 26:16انهِوتنِكانِشعبيِياِإسراليلِكرملِالبحرِترجمِبقيةِمنه"ِيِ . 22:16

ِِِولقدِإقتبسِجعلسِهساِالتعبيرِييوِ. 22:2والمعنمِأنهِ همِأيهامِالسهيدِالمسهياِلهمِيه مالِبههِمعوهمِاليههعدِلمهالِ
هناوِقلةِآمناِههمِالبقيهةِ.و همِاايهامِااخيهرةِهنهاوِبقيهةِسهت مالِويكهعنِههساِعالمهةِعلهمِنهايهةِالعهالمِوالمجه ِ

الثانيِللمسياِ .
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النبوات
النبيِليسِهد هِ قبِإظهايِخطاياِالناسنِجلِهعِيوهرهاِليوهرِماِوصلاِإليههِالباهريةِمهالِ سهادِييههعدِوأمهم ِ

ِ.وانِاإلنسانِ اهلِ همِأنِيخلهصِنفسههِمهالِالخطيهةِومهالِالمهعتنِِظههرِإحتيهاجِكهلِالعهالمِإلهمِمخلهصِ"انِ
الجميه ههمِ ااو ه هعاِو سه ههدواِ"...ييوِ.. 12:3واانبيه ههاءِياه ههيرواِلهه ههساِالمخله ههصِ" ه ههانِشه هههادةِيسه ههعشِهه ههيِيو ِالنبه ههعة"ِ

ييؤِ . 16:12

لسليِتنبدِاانبياءِجنبعاتِكثيرةِحدِااممِ ِ-لما اِ :
ِليسِحدِااممِجلِهعِحدِخطاياهمِ.جلِنسممِ"مبايوِشعبمِمصر"ِ .

.1

ِحدِالايطانِالس ِهعِإلهِهسهِااممِيأووانهمِوعباداتهم ِ.وهسهِااممِبخطاياهمِأصبحاِترمه ِللاهيطانِ

.2

بدعمالهِ .

 .3إستحالةِأنِيخلصِاانسانِنفسهِكماِقا ِإيمياءِالنبمِ" َه ْل ُي َغِّيُر اْل ُك ِّ
ُي ُ "ِيايِِ:13
وشيُّ ِِّْل َيد ُ و َِّو الِن ِّر ُير ََُ َ
ِ 23وهساِيعنمِأنِيستحيلِأنِيخلصِاانسانِنفسهِكماِيستحيلِعلمِالمعشمِتغيرِلعنِجلدهِااسعد
 .4إظهايِ سادِالباريةِكلهاِيهعداًِوأممِنِوتحتياجِالملِلمخلص.

آت ليخلص
إذاً هدف األنبياء يتلخص فى  :الشعب والعالم فى فساد ...لكن الرسيح ٍ

إَميا
ي" ِ 11-0:3هههلِ أييههاِمههاِ علههاِالعاصههيةِإسهراليلِإنطلقههاِإلههمِكههلِجبههلِعهها ِِوتلههمِكههلِشههجرةِخزهراءِوانههاِ
هناوِِ ِ"....

هههسهِأعمهها ِإس هراليلِوهههمِتسههتحقِالمههعتِنِولمههالِالنبههمِالِيقههدمِوصههفاِللحالههةِالمعجههعدةِنِجههلِهههعِيوهههرِالاههرِ
المعجعدِويقدمِالحلِ مِشخصِمخلصِسع ِيدتمِ البارِعج واِعهالِالحهلِوأنِيتخلصهعاِمهالِالخطيهةِوالمهعتِ

ِ -:

 يإي"ِ 18ِ-12ِ:ِ3الِأوقههمِوزههبيِبكههمِانههيِيؤو ِيقههع ِالههرلِالِأحقههدِإلههمِااجههدِ...أعطههيكمِيعههاةِ
حسبِقلبيِ ِيرععنممِبالمعر ةِوالفهمِ...الِيقعلعنِبعدِتاجعتِعهدِالرلِوالِيخطرِعلمِبا  ِ...يِ لهيِ

ال مانِيسمعنِأويشليمِكرسيِالرلِويجتممِاليهاِكلِاامم" ِ

 ي"ِ 12-15:11ماِلحبيبتيِ يِجيتيِقدِعملاِ والمِِ...وأناِكخرو ِداجالِيساقِإلمِالسباِ "...

ِ ي"ِ 12-11:42تصههيرِأدومِعجب هاًِكههلِمههايِجهههاِيتعجههبِويصههفرِبسههببِكههلِح هرباتهاِ...هههع اِيصههعدِ
كدسدِمالِكبرياءِااليدنِإلمِمرعمِدالم" ِ

ِ

ِ

حزَيال
مالِصِيِ 24ِ–ِ1حدِيهع اِوتسراليلِ.ومالِصِيِ 32-25حدِااممِ .
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 صِ34ي ِيقههيمِيعههاةِلاههعبه ِوصِ31ي ِيقههيمِالعوههامِاليابسههة ِ.واإلصههحاحاتِيِ 48-46هههمِنبههعةِ
عالِكنيسةِالمسياِبدسلعلِيم ِ .

ِ

هوشع

ي"ِ 13-8:2ِ+ِ2:1لسههتمِشههعبمِوأنههاِالِأكههعنِلمههمِ...أنههاِأعطيتهههاِالقمههاِوالمسههطايِ...أيجههمِوآخههسِقمحههمِ ههمِ
حينهِ...وأبطلِكلِأ راحها"...

 لمالِهناوِأخبايِمع يةِعالِخالصِالمسياِِ -:
أعطيهاِكرومهاِ...وأقع ِللععميِأناِشهعبيِوههعِيقهع ِ
ِ
 ي"ِ 23-14:2لمننمِهدنساِأتملقهاِ...وأالطفهاِو
أناِإلهي" ِ

 ي"ِ 3:0-13:5انمِا رايمِكااسد ِ...هانمِأ تهرسِوأمزهيِوآخهسِوالِمنقهسِ"...الجه ءِااو ِالسهاجقِمهالِ
اآلياتِقدِنتصعيِبعدهِأنِنر ِإنتقاماِيهيباِمالِ ِِ...لمالِتجدِالعكهسِ"هلهمِنرجهمِإلهمِالهرلِالنههِههعِ

ا ترسِ يافيناِحرلِ يجبرناِ.يحييناِبعدِيعميالِ يِاليعمِالثالثِيقيمناِ نحياِأمامههِ...يهدتيِإلينهاِكمطهرِِ

متدخرِيسقيِااليضِ ".

ِ

يوئيل
يِ 32:2-1:1تهديدِبزرباتِبسببِالخطاياِحتمِيِ 11:2ومِطلبِبالتعبةنِومِ ...

هيِوت رحهيِانِالهرلِيعوهمِعملههِ...الهرلِيعطهيكمِ
 " يغايِالرلِايحهِ...الِتخا يِأيتههاِاايضِإجتهج ِ
المطرِالمبكرِوالمتدخرِ...أسكبِيوحيِعلمِكلِبار"

عاموس

ِ

ي"ِ 16:2بالسيفِيمعتِكلِخاطئمِشعبيِِِ"...ولمالِنسممِبعدِ لي ِ
ِ

 ي "ِ 11ِ:ِ2يِ ليِاليعمِأقيمِمولةِداودِالساقطةِ "...

ميخا
ص-1صِ3تهديداتِليهع اِِِِِِ...ولمالِنععدِونسممِعالِالخالصِالمنتورِِ -:

 ي"ِ 1:4ويكههعنِ ههيِآخههرِاايههامِأنِجبههلِجيههاِاله ِهرلِيكههعنِواجت هاًِ ههيِيأسِالجبهها "ِ"...مههالِهههعِإلهههِمثلههيِ

ناحوم

وا رِاإلومِ...تطر ِ مِأعماقِالبحرِجميمِخطاياهمِ"...لسليِ"الِتامتمِجمِ "...

 ي2:1ن13ن"ِ 15الرلِصانمِهالكاًِتاماًِياعداءِشعبه ِِ...اآلنِأكسرِنيرهِعنيِوأقطمِيبطيِ...هع اِ
ِ

علمِالجبا ِقدماِمبارِبالسالمِ...عيد ِأعيادوِياِيهع ا" ِ
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حبقوق
 ي "ِ 12-11:3ممِأنهِالِي هرِالتيال ِ...انمِأجتهجِبالرلِوأ ر ِبالهِخالصيِ "...

صفنيا
ِ

 ي"ِ 26-14:3ترنممِياِإجنةِصهيعنِ...قدِن شِالرلِااقزيةِعلييِ...أ اا ِعدووِ "...

حجُّ

 ي1ن"ِِ 2-0:2الِتخا عاِانهِهكساِقا ِيلِالجنعدِ.همِمرةِبعدِقليلِوأال ِكلِااممِ...ويدتمِماتهمِ

ِ

كلِاامم ِ...مِهساِالمكانِأعطمِالسالم" ِ

مالخُّ
ي"ِ 1:3-11:2لقدِأتعبتمِالرلِبكالمكم" ِ
" هدنساِأيسلِمالكيِ يهي ِالطريقِأماممِويدتمِبغتةِإلمِهيكلهِالسيدِالس ِتطلبعنهِ "...
 ي"ِ 5:3هدنساِأيسلِإليكمِإيلياِالنبمِقبلِمج ِيعمِالرل"...

إنُباق هذا الفكر على إشعياء
ِ
ي"ِ 21+15+4–2:1يبياِجنيالِونادتهمِأماِهمِ عصهعاِعلهمِِنِالثهعيِيعهر ِقانيههِوالحمهايِمعلهفِصهاحبهِ.أمهاِ
إسراليلِ الِيعر ِ.شعبيِالِيفهمِ.ويلِلألمةِالخاطئةِ..أيديكمِمآلنةِدماًِ..كيفِصايتِالقريةِاامينةِاانيةِ ".

 ي"ِ 4-2:2ويكههعنِ ههيِآخههرِاايههامِأنِجبههلِجيههاِالههرلِيالمسههيا ِيكههعنِواجت هاًِ ههيِيأسِالجبهها ِ يطبعههعنِ
سيع همِسكماًِويماحهمِمناجلِ"..ي المسياِمليِالسالم ِ .

______________________________ ِ

ي"ِ ِ25ِ:3يجاليِيسقطعنِبالسيف ِ..تئالِوتنع ِأجعاجهاِوهيِ ايوةِتجلسِعلمِاايضِ ".

هعمِ..ليهدشِ قهبِإسهميِعلينهاِ.
 ي ِ" ِ4-1:4تمسيِسبمِنساءِيالمنيسة ِجرجلِواحدِيالمسهيا ِ هيِ لهيِالي
ُ
هاءِومجهداًِ..إ ِوسهلِالسهيدِقهسيِجنهاتِصههيعنِونقهمِدمِ
إن شِعاينا ِ.يِ ليِاليعمِيكعنِوصالِالهرلِجه ًِ
أويشليمِمالِوسطهاِجرو ِالقزاءِوبرو ِاإلحراقِ ".

______________________________ ِ

ي"ِ ِ22:8وينورونِإلمِاايضِوت اِشدةِوظلمةِقتامِالزيقِوتلمِالوالمِهمِمطرودونِ ".

 ي"ِ 1:2ولمالِالِيكعنِظالمِللتمِعليهاِحهيقِ..يكهرمِيال مهان ِااخيهرِطريهقِالبحهرِعبهرِاايدنِجليهلِ
ااممِ ".

ياسةِعلمِكتفهِويدعمِاسمهِعمانعليلِ "..
 ي"ِِ 0:2انهِيعلدِلناِولدِونعطمِإجناًِوتمعنِالر
ُ

 ي1:11نِ"ِ 0ويخرجِقزيبِمالِجسشِيسمِوينباِوصالِمالِأصعله ِ..يسكالِالسلبِممِالخرو ِ ".
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 ي"ِِ 1:12هع اِالرلِياكبِعلمِسحابةِسريعةِوقادمِإلمِمصرِ "..

______________________________ ِ

ي"ِ 14:28لسليِاسمععاِكالمِالرلِياِيجا ِاله ءِوالةِهساِالاعبِالسيِ يِأويشليمِ "..

 ي"ِ 18-10:28هدنههساِأؤسههسِ ههيِصهههيعنِحجه اًرِحجههرِامتحههانِحجهرِااويههةِكريمهاًِ.أساسهاًِم سسههاِ.مههالِ
آمالِالِيهرلِ..ويمحمِعهدكمِممِالمعتِ ".
ُ

______________________________ ِ

ي"ِ 13:32علهمِأيضِشهعبيِيطلهمِشههعوِوحسهيِحتهمِ هيِكههلِجيهعتِالفهر ِ..جمههعيِالمدينههةِقهدِتُهروِ..ااكمههةِ
والبرجِصاياِمغايرِإلمِااجدِمرحاًِلحميرِالعحشِ ".

"إلمِأنِيسكبِعليناِيوٌ ِمالِالعالءِ تصيرِالبريةِبستاناً ِ..يسكالِ يِالبريةِالحقِ..ويسكالِشهعبيِ هيِ

ُ
مسكالِالسالم".

 أحرسههاِلهيالًِونهها اًيِلهيسِلهمِوههيعنِليهاِعلهمِِالاهعوِوالحسهيِ ههمِالقتها ِ هدهجمِعليههاِوأحرقههاِمعهاًنِأوِ
يتمسيِبحصنمِ يصنمِصلحاًِمعمنِصلحاًِيصنمِمعي"ِيإرِ .ِ 5ِ–ِ1ِ:ِ21
______________________________ ِ

ي"ِ 24ِ–22:43وأنههاِلههمِتههدععنيِيههاِيعقههعلِحتههمِتتعههبِمههالِأجلههيِيههاِإسهراليلِ.لههمِتحزههرِلههيِشههاةِمحرقتههيِنِ
وبسبالحيِلمِتمرمنمِ..لمالِاستخدمتنيِبخطاياوِوأتعبتنيِبدواميِ ".

 ي" ِ25:43أناِأناِهعِالماحمِ نعبيِاجلِنفسيِوخطاياوِالِأ كرهاِ ".

هاءِعلهمِالعطاهانِوسهيعالًِعلهمِاليابسهةِ.أسههكبِ
 ي"ِ 3-2:44الِتخهفِيهاِعبهديِيعقهعلِ..انهيِأسهكبِم ً
يوحيِعلمِنسليِ ".

 ي"ِ 22:44قدِمحعتِكغيمِ نعبيِوكسحابةِخطاياو" ِ

______________________________ ِ

ي"ِِ 15:52وصايِالصدقِمعدوماً ِ.....أر ِالرلِوساءِ مِعينيهِأنهِليسِعد ِ ".

 ي "ِِ 10:52أر ِيِالهرل ِانههِلهيسِإنسهانِوتحيهرِمهالِأنههِلهيسِشهفيمِ خلصهاِ ايعههِيالمسهيا ِِلنفسههِ
وبرهِهعِعزدهِ ".

 ي"ِِ 1:06قعممِاستنيريِانهِقدِجاءِنعيوِومجدِالرلِأشرقِعليي" ِ

 ي"ِ 1:01يو ِالرلِعلمِِانِالرلِمسحنمِاباهرِالمسهاكيالِ.أيسهلنمِاعصهبِمنمسهر ِالقلهبِ.أنهاد ِ
للمسبييالِبالعتقِوللمدسعييالِباإلطالقِ.اناد ِبسنةِالرلِالمقبعلة".
ِ

الرسيح هو ذَاع الرب:
ي"ِِ 2:51إستيقومِإستيقومِِإلبسيِقعةِياِ ياشِالرل" ِ

ي"ِ 16:52قدِشمرِالرلِعالِ ياشِقدسهِيالتجسد ِأمامِعيعنِكلِااممِ تر ِكلِأط ار ِاايضِخالصِإلهناِ ".
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الرسيح ل نفس ووصاف يهو :
ي"ِ 0:44هكساِيقع ِالرلِمليِإسراليلِييهعه ِ....أناِااو ِواآلخرِوالِإلهِوير ِ ".

ِوأنههاِاآلخهر"ِوقههاينِمههمِييؤِ+ِ11:1ِ+ِ11:1
ي"ِ 12:48إسههممِلههمِيههاِيعقههعلِوتسهراليلِالههس ِدععتهههِ.أنههاِااو ِ
 ِ 13:22المسياِهعِااو ِواآلخِرِ .
األنبياء َاموا بخدمة الرصالحة بين هللا والناس:
يقهع ِالقهديسِجهعلسِالرسهع ِإنِ" ِأعطانهاِخدمهةِالمصهالحة"ِي2كهعِ. 18:5ولقهدِقهامِاانبيهاءِجههسهِالخدمهة ِ.مههاِ

الصعيةِالتمِقدمهاِإشعياءِهللِ .

ي"ِ 1:14انِالرلِسيرحمِيعقعلِويختايِأيزاًِإسراليلِويريحهمِ مِأيحهم ِ.تقترنِجهمِالغرباءِوينزمعنِإلمِ
جياِيعقعلِ ".

ي"ِ 4:18انههِهكهساِقهها ِلهمِالهرلِإنههمِأههدأِوأنوهرِ ههمِمسهكنمِكهالحرِالصهها مِعلهمِالبقهلِكغههيمِالنهد ِ همِحههرِ
الحصادِ .".

ي"ِِ 2-0:25يصههنمِيلِالجنههعدِلجميههمِالاههععلِ ههمِهههساِالجبههلِوليمههةِسههمالالِ.وليمههةِخمههرِعلههمِديد ِسههمالالِ
ممخههةِ..ويمسههاِالسههيدِالههرلِالههدمعشِعههالِكههلِالعجههعهِوين ه شِعههايِشههعبهِ...ويقهها ِ ههمِ لههيِاليههعمِهههع اِهههساِإلهنههاِ

إنتورناهِ خلصناِ.هساِهعِالرلِإنتورناهِ.نبتهجِونفر ِبخالصهِ "ِ.

ي"ِ 8-0:54انهههِكههامرأةِمهجههعيةِومه ومههةِالههرو ِدعههاوِالههرلِ.وك وجههةِالصههباِإ اِي لههاِنِقهها ِإلهههيِ.لحيوههةِ
تركتيِوبمراحمِعويمةِسدجمعينِبفيزانِالغزبِحجباِوجهمِعنيِلحوةنِوباحسانِأجديِأيحميِ ".

ي"ِِ 26:20هلمِياِشعبيِأدخلِمخادعيِوأولقِأجعابيِخلفيِإختب ِنحعِلحيوةِحتمِيعبرِالغزب" ِ

ي "ِ 5-1:21ههمِ لههيِاليههعمِيعاقههبِالههرلِبسههيفهِالقاسههيِ...لعياوههانِ...ون هعاِللمرمههةِالماههتهاةِ.أنههاِالههرلِحايسهههاِ
أسقيهاِكلِلحوةِلئالِيعقمِجهانِأحرسهاِلهيالًِونهها اًيِلهيسِلهمِوهيعنِليهاِعلهمِِالاهعوِوالحسهيِ همِالقتها ِ هدهجمِ
عليهههاِوأحرقهههاِمعهاًنِأوِيتمسههيِبحصههنمِ يصههنمِصههلحاًِمعههمنِصههلحاًِيصههنمِمعههي"ِيِالحههعِالتمهرايِالههس ِيعنههمِ

إشتياقِالرلِللصلاِمعناِأوِهعِيعنمِإشتياقِ ِلخالصِالجميمِيهعداًِوأمم ِ

هدِعفههمِعنهههِ..صههعتِصههاي ِ همِ
ي"ِ 3-1:46عه واِع ه واِشههعبمِيقههع ِإلهكههمِ...طيبهعاِقلههبِأويشههليمِ...إومهههاِقه ُ
البرية ِ...يعلالِمجدِالرلِ.كراشِيرعمِقطيعهِ.جسياعهِيجممِالحمالنِو مِحزنهِيحملهاِويقعدِالمرحعاتِ ".

ي"ِ 22:44قدِمحعتِكغيمِ نعبيِوكسحابةِخطاياوِ ".

ي"ِ 18:48ليتيِأصغياِلعصايا ِ مانِكنهرِسالميِوبروِكلججِالبحرِ ".

ي"ِ 10-14:42وقالاِصهيعنِقدِتركنيِالرلِوسيد ِنسهينيِ.ههلِتنسهمِالمهرأهِيحهيعهاِ هالِتهرحمِإجهالِبطنههاِ.
الءِينسيالِوأناِالِأنساونِهع اِعلمِكفيِنقاتيِ...أناِأخاصمِمخاصميِوأخلصِأوالدو"ِيِاَيهِِ .ِ 25
ِ
حتمِه

ي"ِِ 12:51أناِأناِهعِمع يكم"ِِ .
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ي"ِ 1:58هاِإنِيدِالرلِلمِتقصرِعالِأنِتخلصِولمِتثقلِأ نهِعالِأنِتسمم"ِِ .
ي"ِ 3:03لباسهِمحمر"ِيِدمِ ِلما ا؟ِ"...قدِدساِالمعصرهِوحد "ِيِاجلناِ ِِ .

ي "ِ 2:03ههمِكههلِحههيقهمِتزههايقِومههالوِحزهرتهِخلصهههمنِبمحبتهههِو أي تهههِهههعِ مهههمِوي عهههمِوحملهههمِكههلِاايههامِ
القديمةِ ".

ي"ِ 13-12:ِ00انهِهكساِقا ِالرلِ.هدنساِأديرِعليهاِسالماًِكنهرِومجدِااممِكسيلِجهاي ِ ترحهععنِوعلهمِ
اايديِتُحملعنِوعلمِالركبيتالِتُدللعنِكانسانِتع يهِأمهِهكساِأع يكمِأناِو مِأويشليمِتع ون"ِِ .
بل هللا يصالح األمم
ِ ِ 1ليسِحدِااممِجلِحدِخطاياهمِووونيتهمِ .
ِ 2هناوِنبعاتِكثيرهِجدخع ِااممِ .

يإر"ِ 25:12مبايوِشعبيِمصرِوعملِيديِأشعيِوميراويِإسراليلِ ".

حينماِيهاجمِ ِمصرِ هعِيهاجمِخطاياهاِالتيِ يهانِولمنهِيريدِأنِيبايوِشعبهاِ .

" اهللِيريدِأنِالجميمِيخلصعن"ِي1تيِ .ِ 4:2
إَمياء :

ي"ِ 11-16:42لمننمِجردتِعيسعِوكافاِمستتراتهِ....هليِنسلهِوتخعتهِوجيرانهِ الِيعجدِ "ِ......
" أتروِأيتاميِأناِأحييهمِوأيامليِعلمِِليتعكلالِ ".

ي"ِ 41:48ولمننمِأيدِسبمِمعآلِ مِآخرِاايامِ" ِ
يِ"ِِ 0:42ومِبعدِ ليِأيدِسبمِجنمِعمعنِ ".

______________________________ ِ

اآلن الرسيح َدم الخالص فرا هو دوَى ونا

ما هو العرل الذى ينبغُّ ون وَوم ب ألخلص

 .1التعبهةِ"ِ:هلهمِنتحهاججِيقهع ِالهرلِإنِكانهاِخطايهاكمِكهالقرم ِتبهيضِكهالثلجِ..إنِشهئتمِوسهمعتمِتههدكلعنِ
خيرِاايض"ِيِ. 26-10:1

"إوتسلعانِِتنقعانِإع لعاِشرِأ عالممِمالِأمامِعينمِ.كفعاِعالِ علِالارِ.أخرجعاِمالِباجل"ِيِ ِِِِ. 26:48

"إعت لهعاِإعت لهعاِأخرجهعاِمههالِهنهاونِالِتمسهعاِنجسهاً"ِيَِ"ِ 11:52ق ِعمهعاِ ههمِالقفهرِسههبيالًِإللهنهاِ.كههلِوطههاءِِ
يرتفمِوكلِجبلِوأكمةِينخفضِويصيرِالمععجِمستقيماً"ِيِ . 4:46

 .2الهرولِللمخدشِ"ِ:هلمِياِشعبمِأدخلِمخادعيِوتولقِأجعابيِخلفي"ِي. 26:20
 .3أنِنصغمِلعصاياهِِ"ِ:ليتيِأصغياِلعصايا ِ مانِكنهرِسالمي"ِي. 18:48
 .4الصعمِالصحياِِ:إصحا ِ.58
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 .5التعاحمِواإلنسحاقِ"ِ:أدخلِإلمِالصخرةِوتختب ِ مِالترالِمالِأمامِهيبةِالرل"ِيِ. 16:2إ اًِالتعاحهمِ
ليسِ قبِإنسحاقِجلِوبهاتِ همِالمسهياِيالصهخرة ِِ"ِوالصهخرةِكانهاِالمسهياِ"ِي1كهعِ+ِ 4ِ:ِ16الهرلِ

صخرتمِيم . 2ِ:ِ18

"إلمِهساِأنورِإلمِالمسكيالِوالمنسحقِالرو ِ.المرتعدِمالِكالمم"ِيِ 2:00

ِ"انهِهكساِقا ِالعليِالمرتفمِساكالِااجدِالقدوسِإسمه ِ.مِالمعحمِالمرتفمِالمقدسِأسكالِوممِالمنسحقِ
والمتعاحمِالرو ِاحيمِيو ِالمتعاحعيالِواحيمِقلبِالمنسحقيال"ِي. 15:51
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ملخص إلصحاحات سفر وشعياء

عودة للجدول

ِ

صِ:1عههرضِلحالههةِالاههعبِالخههاط ِوأنهههمِالِيسههتحقعنِحتههمِالتدديههب ِ.لههمِيعههعدواِيتجههاوبعاِمههمِالتدديههبِ.لههسليِ
صههايتِجالدهههمِخربههةنِ

حياتهمِ.

ِكهرهِعبههاداتهمِالموهريههةِجينمههاِالخطيههةِتمههألِقلههعبهمِ.

ِيعهدهمِلههعِتههاجعاِلمههألِالخيههرِ
َِ

وِالعجيبِهعِوعدِ ِممِكلِهساِبدنِينقيهمِ .
كيف ينقيهم هللا؟

صِ:2اإلجابةِبالمسياِالس ِيهدتمِ أيسهاِللمنيسهةِِ.وههسهِآيهاتِمكهريةِ هيِميخهاِعهالِقيهامِالمنيسهةِو أيسههاِالمسهياِ
وتمههألِسههالماًِ.وبهههساِيكههعنِهنههاوِشههاهديالِعلههمِهههساِ.جههلِنسههممِأنِاامههمِينزههمعنِللمنيسههةِ.ونجههدِصههعيةِلفسههادِ

اليهههعدِيوبسههببِهههساِي زهههمِالههرلِوقبههلِاامههم ِومههالِصههعيِالفسههادِالمبريههاءِواإلتمهها ِعلههمِالمهها ِوالقههعةنِوهههساِ

يغزبِ  ِ.وحتمِيمكالِللرلِأنِينقمِهساِالاعبِالمتمبرِنِكانِعليهِأنِيكسرِكبرياءهمِوهعِهناِيعدِجسليِِ .
فكيف يعالج هللا هذا

صِ:3قصههةِاإلجههالِالزهها ِتتمههريِهنههانِ هههمِِإعتمههدواِعلههمِمههاِلههديهمِمههالِمهها ِ تمبههرواِ.

ِيحههرمهمِمنهههِليعههعدواِ

إليهِ.وهساِلافالهمِمالِالمبرياءِ"أناِهعِالرلِشا يي"ِيخر20ِ:ِ15

ِوبسههببِخالعههةِنسههاؤهمِيقعههعنِ ههيِالسههبيِوالعههايِ.ولمههالِقعلهعاِللصههديقِخيههرِ=ِ الزهرباتِليسههاِعاهعاليةِعلههمِ

الجميمِ .
التأديب يؤتُّ ثراَ

صِ:4تمسيِِ1نساءِيكلِالمنيسهة ِجرجهلِواحهدِيههعِالمسهيا ِ.والمعنهمِههعِإحتيهاجِالنهاسِلمخلهصِينه شِالعهايِ
ويمحههعِالخطايههاِويقههعدِكنيسههتهِ ههيِكههلِمكههانِييهههعدِاًِوأمههم ِ.وهههاِهههمِقههدِأمسههكعاِبالمسههياِِ.وههمِيههتملمِاإلصههحا ِ

صراحةِبعدِ ليِعالِالمسياِوصالِالرلِنِ الِتنقيةِمهالِالخطيهةِجهدونِالمسهياِوعمهلِتجديهدِالهرو ِالقهدسِيو ِ

القزاءِواإلحراقِ .

إشعياء يرتلئ غيرة فينشد نشيد الكرمة التى فسدت

هنا شرح لراذا ِاء الغصن ولراذا تجديد الروح القدس

صِ:5ناههيدِيناههدهِإشههعياءِهههعِناههيدِالمرمههةِالتههيِو ههرِ ِلهههاِكههلِشه ِيإشههعياءِيبههريِ

ِ.لمههالِالمرمههةِأعطههاِ

عنباًِيدياًِيإشعياءِيلقيِباللعمِعلمِشعبه ِ.ومِنر ِماِتستحقهِهسهِالمرمةِا عالهاِالاريرةِ.ونهر ِنمهع جِلخطايهاِ
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هساِالاعبِوالزرباتِالتيِسيسماِجهاِ ِحدهمِلعلهمِيتعبعنِ.هناِنر ِإشعياءِوقدِتفاعلِممِماِسمعهِووايِ

ويهرةِمقدسههةِهللِ دناههدِهههساِالناهيدِليبههريِ ِ يمههاِيفعلهههِ.هههسهِالمرمههةِالتههمِكانههاِجميلههةِهههمِآدمِ ههمِالجنههةِولمههالِ
بالخطيةِ سدتِنِوكانِالفداءِليخلقِالمسياِخليقةِجديدةِوكرمةِجديدةِيإرِ .ِ 21
من هو الفادى الذى سيأتى لينقى
هو هللا الجالس على عرش

صِ:6وهناِنر ِأنِإشعياءِ أي ِالسيدِجالساًِعلمِكرسيِمرتفمِهعِعرشهيمالِظههعياتِالسهيدِالمسهياِ هيِالعههدِ
القديم ِوأ يالهِتمألِالهيكلِي=ِيفرضِحمايتهِعلمِشعبهِكماِ علِجعع ِممِياععثنِوأنهِ اديِشعبهِنِكمهاِكهانِ

جعع ِأيزِاًِلراععث ِ ِ.

ونر ِإيساليةِإشعياءِالمملعءِويرةِللاعبِنِويأيناِتنقيةِإشهعياءِبجمهرةِمهالِعلهمِالمهسباِنِ المسهياِوحهدهِيطهرنهاِ
مالِخطاياناِ.هسهِصعيةِيالعةِتار ِمالِهعِالفاد ِاآلتمِلينقمِشعبهِ؟ِههعِيههعهِالجهالسِعلهمِعرشههِنِوسهيقدمِ

نفسهِ جيحةِعلمِالمسباِيالصليب ِلينقمِشعبهِِ ِ.وتمعنِويرةِإشعياءِيم اِلغيرةِالمسياِنِ الهناِإلهِويعيِمحبِ

لاعبهِ.ونر ِي ضِاليهعدِللمسياِولمالِهناوِبقيةِتخلص.

وول إَسالية للنبُّ إلى آحاز الرلك ون هللا سيحرُّ الشعب =

(وذيال ترأل الهيكل) والرلك يعاند = ِاء إلى خاصت وخاصت لم تقبل

ص ِ:7مِاإلصحا ِالساجقِ أييناِيهعهِعلمِعرشهِنِوهناِنجدهِمعلعداِمالِعسياءِمعناِعلمِاايضِِ .
ي ضِالمليِهناِتطبيقِلماِيآهِإشعياءِ يِالرؤياِمالِي ضِللاعبِلنبعتهنِوي ضِالمليِحمايةِ ِلههِوأصهرِأنِ

يحتميِبدشعيِ.هساِنفسِماِقالههِالسهيدِالمسهياِ"كهمِمهرةِأيدتِأنِأجمهمِأوالدوِكمهاِتجمهمِالدجاجهةِ راخههاِتحهاِ
جناحيهاِولمِتريدواِِ..هع اِجيتممِيتروِلممِخرابا"ِيماِِ 38ِ:ِ23لسليِتنبدِالنبيِبالخرالِلمالِير ضِ ِ ِ.

وجناحمِالدجاجةِ=ِأ يالهِتمألِالهيكلِِ ِ.يريدِأنِيحميهمِوهمِير زعنِِ ِ.

ونر ِهناِتديجِالزرباتِ؛ِ اهللِجدأِبزرباتِخفيفةِيإسراليلِوأيامِيزربانِيهع اِوملمهاِآحاا ِِ.وت اِلهمِيتعبهعانِ
دشعيِآتيةِلتخرلِخراباًِتاماًِ.والعجبِأنِآحااِي ضِحمايةِ ِليحتميِبدشعينِوأشعيِهيِالتيِستخربهِ .

نصيب من يرفض حراية هللا

اإلصحاحات من  8إلى ِِ:12نبعاتِبخرالِتامِليهع انِتختلبِجهاِالباايةِبالمسيا.
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صِ:8بس ههببِإعج ههاجهمِبدش ههعيِوي ز هههمِحماي ههةِ ِله ههمِوتصه هرايهمِعل ههمِالتح ههالفِم ههمِأش ههعيِلتحم ههيهمِِ.وع ههدمِ
إقتنههاعهمِأصههالِِبمههاِأعطههاهِ ِلهههمِوتعجههاجهمِبقههعةِأشههعيِوتمكانياتهههاِسههيحدثِخهرالِيوهههساِحههدثِمههمِأشههعيِلمههالِ

أشههعيِح هرباِِ40مدينههةِمههالِيهههع اِووصههلاِحتههمِأس هعايِأويشههليمِوههمِأوقفهههمِ ِ.وههمِحههدثِهههساِمههمِباجههلِوكههانِ
خ ارب هِاًِتام هِاًِنِوههمِحههدثِإ ِي ز هعاِالمسههياِوصههلبعهِ لقههدِدمههرهمِتههيطسِنهالي هاً ِ.ولمههالِأوالدِ ِالِيمكههالِاحههدِأنِ

يه ه يهم ِ.نج ههدِهن ههاِنب ههعةِع ههالِخه هرالِأش ههعيِبع ههدِأنِتنه ههمِتدديبه ههاِليه ههع اِِ.ونب ههعةِع ههالِالمس ههياِوتيس ههالهِلتالمي ههسهِِ

نوينتهمِاإلصحا ِبدنِيهع اِتصيرِ مِظالمِبسببِخطاياهاِوي زهاِللمسياِ .
ِ

لكن الرسيح سيأتُّ نوَ لرن هم فُّ الظالم

هدِليصههلبِوي سههسِكنيسههتهِوأنهههِسههيدتمِمههالِالجليههلِ.
صِ:9نبههعةِواحههحةِعههالِالمسههياِنههعيِالعههالمِوأنهههِسيتجسه ُ
والخرالِلمالِير ضِالمسياِ مِكبرياءِ .
الخراب لرن يرفض الرسيح فُّ كبرياء – لكن هذ الضربات لكُّ تدفعهم إلى التوبة

صِ:11اسههتمرايِالز هرباتِحههدِالاههعبِالخههاط ِ.وههمِنب هعاتِحههدِأشههعيِالتههمِح هرباِشههعبِ  ِ.ههاهللِيسههتخدمِ
أشعيِيأوِإجليسِومالِيستخدمهمِإجليس ِلزرلِشعبهِللتدديبِ.ومِياِويلِمالِيدتمِبهِالتدديبِ.

وخطيةِأشعيِااساسيةِالتمِيزربهمِ ِبسببهاِهمِالمبرياءِإ ِظنعاِانهمِبقعتهمِ علعاِهساِ تمبرواِعلمِ ِ.
هسهِالزرباتِسماِجهاِ ِحدِشعبهِجعاسطةِأشعيِانِهناوِبقيهةِِسهت مالِوتسهتفيدِمهالِالزهرباتِ.ويهدععِ ِ

شعبهِأنِالِيخا عاِمالِأشعيِ هيِمجردِأداةِ مِيدِ ِ.وسيكسرِ ِأشعيِيالايطان ِتماماًِ .
كيف ينكسر الشيُان

صِ:11يخرجِقزيبِمالِجسشِيسمِ.ويقيمِالمسياِمليِالسالمِمملمتهِمالِكلِالاععلِلتحياِ يِسالم.
و يِالنهايةِيدخلِاليهعدِ.

ِيحريِالجميمِمالِعبعديةِإجليس.

تسبحة فُّ مقابل عرل الرسيح الخالصُّ

صِ:12ما اِنقدمِهللِعلمِعملهِمعناِسع ِالتسبيا؟!ِمالِيعر ِالمسياِالِيقديِإالِأنِيسبحه.
خراب بابل كرمز للشيُان الذى سحق الرسيح الرخلص

صِ:13سبقِوقيلِأنِ ِيحميِشعبهِمالِأشعيِالعهدوِالحهاليِ.وأيزهاًِ ِيحمهيِشهعبهِمهالِأعدالههِالمسهتقبلييالِ
يالنبعةِكاناِسنةِِ132ق.مِ.وباجلِنادتِسنةِِ060ق.مِ.أيِأنِالنبعةِكاناِقبلِباجلِبحعاليِِ136سنة .

ههاهللِيحمههيِشههعبهِمههالِااعههداءِالم هرلييالِوويههرِالم هرلييالِالحههالييالِوالمسههتقبلييالِ.والحههعِأنِباجههلِترم ه ِص هراح ًةِ

للايطانِومملمةِالارِييؤِ 11وهيِعروسِحدِالمسياِ.جلِأنِهناوِنبعةِصريحةِبدنِمملمةِمهاديِههيِالتهيِ
ستدمرِباجلِ.ووقاِالنبعةِكاناِماديِعبايةِعالِبعضِالقباللِالمتفرقةِ .
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بابل َمز إلبليس

ص ِ:14هنههاِنههر ِصهراحةِأنِباجههلِهههيِيمه ِإلجلههيسِالعههدوِالحقيقههيِلمههلِالباهريةِ.وتنِحههرلِباجههلِهههعِحههرلِ
للاههيطانِيحمههةِبههدوالدِ نِليحههريهمِ ِمههالِعبههعديتهمِ.وهنههاِنسههممِعههالِخطيههةِالاههيطانِااولههمِاو ِم هرةِوهههمِ

المبرياءِ .

كماِيأيناِ مِاإلصحاحاتِيِ 13-1أنهاِليساِأقعا ِمتناورةِالعالقةِجيالِبعزهاِالهبعضِلمنههاِمرتبهةنِكهلِمنههاِ

يجيبِعلمِماِقبلهنِهكساِسنر ِ مِبقيةِاإلصحاحاتِ .

ص ِ:14يأيناِ مِإصحا ِيِ 13أنِ ِسيبيدِباجلِالتمِأ لاِشعبهِ.وهناِنر ِجعحع ِأنِباجلِماِهمِإالِيم ِ
إجليسِعدوِالبارية ِ.المالمِينتقلِمالِباجلِإلجليسِجعحع ِ .

لههسليِيبههدأِاإلصههحا ِبههدنِ ِسههيرحمِيعقههعلِيأ ِالمنيسههة ِ.ويحمههةِيعقههعلِسههتمعنِبزههرلِملههيِباجههلِالههس ِأ ِ
يعقعلِ.ويحمةِالمنيسةِستمعنِبزرلِإجليسِالس ِيم هِمليِباجلِ .

وباجلِمااالاِستقعمِكعدوِ همِالمسهتقبلِ.ولهسليِيعهدِ ِبزهرلِكهلِأعهداءِالمنيسهةِالبعيهديالِوالقهريبيالِيأشهعيِوهمِ
لسطيال نِ دجعالِالجحيمِلالِتقع ِعليهاِ.وكماِيزرلِ ِالاهيطانِيزهرلِالمزهايقيالِالهسيالِيسهتخدمهمِإجلهيسِ

حدِشعبهِ .

تفصيل لخُايا الشيُان وخراب مرلكت مرمو از ل ببعض األمم

ولكننا نرى ون ضربات الشيُان هى وداة تأديب لشعب هللا بل وإيران غير الرؤمنين
ص – 15ص21

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
موآب ويضاً من الرضايقين كرمز للشيُان
فى كبريائ وغوايت للبشر فيعثرهم

صِ:16 ،15همِنبعةِحدِمعآلِ.وكمهاِقلنهاِ هانِ ِلهيسِحهدِمهعآلِوالِحتهمِباجهلِكاهععلِ هاهللِأيسهلِيعنهانِ
اشعيِينينع ِلتتعلِ.ولمالِ ِحدِماِترم ِإليهِباجهلِأ ِالاهيطاننِومهالِيتبعههِ.وهنهاِنهر ِخطيهةِمهعآلِوههيِ

المبرياءِنِو مِهساِههمِيمه ِللاهيطانِ.وهنهاِنهر ِمهعآلِ همِحالهةِحه نِشهديدِجعهلِالنبهمِيروهمِلههاِوكدنههِيبكهمِ
علمِماِسع ِيحدثِلهاِ.وهسهِهمِنفسِمااعرِ نِ اهللِالِيفر ِبمعتِالخاطمءِوالِبدالمهِيح ِ. 18:23جلِ

أنِالخههاطمءِهههعِالههس ِجلههبِعلههمِنفسهههِهههساِاالههمِ"ِأنهاِإختطفههاِلههمِقزههيةِالمههعت"ِوقههاينِمههمِ"ِليتههيِأصههغياِ
لعصهايا ِ مههانِكنهههرِسهالمي"ِيإرِِ. 18:48ولههنالحعِأنِالنبهعاتِههمِإعههالنِأنِ ِيعههر ِمهاِسههيحدثِوينبهههِ
ويحههسيِحتههمِالِيحههدثِهههسانِ ههاهللِاليريههدِعههسالِاإلنسههانِ.ولههسليِيطلههبِ ِمههالِشههعبهِيهههع اِأنِيههرحمِمههعآلِ ههمِ

مصيبتهِوهساِإعالنِأنِالمسياِسيرحمِالباريةِبفدالهِ .
ِ
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الررلكة الشرالية وهى محسوبة كشعب هلل تتحالف مع دمشق الوثنية
هنا نرى ضربات من يتحاف مع الشيُان
لكن لراذا يسرح هللا بالضربات

باتِدماقِجلِوتسراليلِ.دماهقِكرمه ِللاهيطانِته ا ِوتفقهدِقعتههاِنِوههساِمهاِعملههِالمسهياِ
ِ
ص :17هناِنجدِحر
بالصههليبِ.

يزهرلِانههِمه

ِيسههماِبالز هرباتِاوالدهِمههالِإس هراليلِلي ه دلِالنههاسِ يعههعدونِإليهههِياإلجههالِالزهها ِِ.الاههيطانِ
ِنِولمهالِ ِيسهماِلههِجههساِليه دلِالنهاسِ.وهنهاِنهر ِأنِأشهعيِههمِأداةِالتدديهبِ.ولمهالِياويهلِ

مالِيدتمِالتدديبِجعاسطتهِ.لسليِنجدِهناِنبعةِجنهايةِأشعيِيم اًِلدمايِإجليسِالنهالمِ .
التأديب هدف ويضا إيران غير الرؤمنين باهلل

ص ِ:18مرةِأخر ِنجدِالتدديبِاوالدِ ِعالِطريقِالزيقاتِومعهاِتع ياتِنِولمنناِهناِ مِهساِاإلصحا ِ
نر ِأحداثِيبماِهمِويرِمفهعمهِتماماًِوهساِهعِطبمِالنبعاتِ.لمالِهم أحداثِحايةِيكالحرِالصا م ِوهد هاِ
تقديمِهديةِإلمِيلِالجنعدِ.والِتعجدِهديةِتفر ِقلبِ ِبقديِإيمانِالناسِ.والنتيجةِتدديبِالم منيالِودخع ِ
ويرِالم منيالِلإليمان.
بل مصر ِ
تؤدب وتصير بإيرانها بركة لألَض

هذا عرل الرسيح فالوثنيين صاَوا بركة فى األض والرجدلية صاَت كاَزة بالقيامة

ص ِ ِ:19الِيكرهِاامهمِويحهبِاليههعدِ.جهلِأيسهلِيعنهانِلألمهمِ.وملمهمِصهادقِوأيهعلِوأصهدقاءهِو ايعهعثِمهالِ
اامههمِ.لمههالِنجههدِإهتمههامِ ِبههاليهعدِ ههمِالمتههالِالمقههدسِانِالمتههالِالمقههدسِهههعِمعههامالتِ ِمههمِاليهههعدِ.وهههساِ

مصرِإشتهرتِبالمبريهاءِ.وههاِ
ِ
اإلصحا ِنمع جِانِ ِالِيكرهِشعباًِ مِاايضنِجلِأنِمالِيحبهِالرلِي دبهِ.
نحههالِنههر ِأنِ ِي دجهههاِحتههمِيقعدهههاِلإليمههانِ.جههلِنههر ِأنِاإليمههانِ ههمِمصههرِوأشههعيِوتس هراليلِسههيكعنِجركههةِ
لههأليضِكلهههانِأ ِهههعِإيمههانِصههحياِوعقيههدةِصههحيحةِتصههحاِالعقالههدِالخاطئههةِالتههمِسههتمعنِ ههمِالعههالمِ ههمِ لههيِ
الحيالِ.وت اِكانِإيمانِإسراليلِبالمسياِهعِعالمةِعلمِنهايةِاايامِييو ِ 11يكعنِاإليمهانِالمعجهعدِ همِمصهرِ
وأشعيِوتسراليلِهعِإيمانِكاشفِلفسادِحدِالمسياِوأتباعهِوايفهِوهسهِهمِالبركةِالتمِستمعنِلملِاايضِ .
تأكيد ما مضى

ص ِ:21النبههمِي كههدِعلههمِجههدءِتدديههبِمصههرِمههالِكبريالهههاِ.هههعِتدديههبِجههدأِمبك ه اًرِإلعههدادهاِإلسههتقبا ِالمسههياِ.
المسههياِالِيسههكالِإالِعنههدِالمتعاحههعيالِيإرِِ. 15:51وكانههاِخطيههةِمصههرِالمعرو ههةِهههمِالمبريههاءِو ههمِنفههسِ

العقاِحرلِمصرِهعِديسِلاعبِ ِ الِيعتمدونِإالِعلمِ ِ .

وماذا عرن ال يقبلون التأديب
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ص ِ ِ:21يريدِأنِالجميمِيخلصعنِوهعِي دلِأحباؤهِليخلصعانِأمهاِمهالِالِيقبهلِالتدديهبِ سه ِع ِيهلهيِ.وأو ِ
مالِلالِيقبلِالتدديبِهعِإجليسِنِويم هِهناِباجلِولهاِخرالِنهالمِ.ومِالخطاةِالسيالِجهالِتعبهةِوهه الءِههمِالمهعتمِ

يوحياًِويسميهمِلسليِدومةِومِالمتاجريالِبالعالمِوملساتهِتايكيالِالسمالياتِوأسماهمِهناِالعرلِ .
هناك خراب لرن اليقبل التأديب ويعاند

والخُية موت وإستعباد لكن الرسيح سيحرَنا
فهذا إصحاح إنذاَ لرن ما زال فى غيبوبة

ص ِ:22عادةِالخطاةِأنهمِياعرونِبسالمِاالفِ.

ِي كهدِهنهاِاوالدهِأنِههساِخطهد ِ.الخطيهةِج اؤههاِالمهعتنِ

جلِبالخطيهةِيملهيِعلينهاِإجلهيسِ=ِشهبناِ.والمسهياِيهدتمِلي يحههِويحرينهاِمنههِليملهيِههعِعلينهاِ.ويمه ِالمسهياِهنهاِ

إلياقيمِ.والحعِهناِأنِ ِحدِالخطيةِسعاءِصديتِمالِشعبهِأوِمالِااممِ.شبناِهعِيم ِإلجليسِالمتمبرِ .
ِ

وماهو سالح إبليس لغواية البشر
الرال والرلذات

صِ ِ:23هناِينبهِشعبهِأنِالعالمِسينتهمِ.ستنتهمِالقع ِالحربيةِالعوممِيباجلِكمثا نِوأيزاًِالدو ِالغنيهةِ
مثلِيصعيِكمثا ِ.والمعنمِأنِالعالمِكلهِسينتهمنِ لمها اِننخهدشِوياءِالغنهمِأوِنخها ِمهالِالقهعةِ.عمعمهاًِ عهدوِ

الخيرِيحايبناِبطريقتيالِ -:

 -1بابلِ=ِأ ِالقعةِ مِاإلحطهادِ.وهساِماِنراهِ يِوحشِااليامِاالخيرةِيِيؤِِ 16ِ–ِ1ِ:ِ13

 -2صوَِ=ِالغنمِومالهمِالعالمنِأ ِالخداشِ.وهساِماِنراهِ يِالعحشِاآلخرِييؤِِ 18-ِ11ِ:ِ13
ِينبهِ...إحسيواِالعالمِ ملهِسينتهمِ.ونر ِقصةِاإلجالِالزا ِهناِتتمرينِإ ِيحرمِ ِعبيدهِمماِعندهمِمالِ
خيراتِليععدواِإليهِ .
ِ

هللا يخلق اإلنسان خلقة ِديدة

من يقبل يخلص ومن يرفض يهلك

ص  ِ:24سدتِالخليقةِااولمِبسببِالخطيهةنِوالمسهياِأتهمِليعيهدِكهلِشهمءِجديهداًِي2كهعِ. 11:5وههساِبالفهداءِ
والمعمعديةِالتهمِ يههاِنمهعتِونقهعمِمهمِالمسهياِخليقهةِجديهدةِِ.ومهالِآمهالِبالمسهياِ هر ِوسهبانِومهالِي هضِولهع ِ
علمِشقالهِ.والمسياِصنمِهساِبصليبهِيعمِإظلماِالامسِ.وهناِيختلبِتسبياِمالِآمالِممِص ار ِمالِي ض.
ِ

ص ِ:25المنيسةِتسباِالمسياِالس ِ -:

تسبحة للرسيح على فدائ

 -1خرلِمملمةِإجليسِالمخرلِ .
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 -2صايِملجدِلاعبهِ .

 -3جعلِكنيستهِقعيةِمرعبةِإلجليسِ .
 -4صايِلاعبهِشبعِاًِو رحاِِ .

 -5كافِلناِمحبةِاآللِومجدِالسماءِالمعدِلناِ .
 -0أعطمِلناِحياةِأجديةِ .

 -1المسياِيسكالِوسبِكنيستهِلألجدِ .
ِ

 -8أعطاناِسلطاناًِأنِندوسِعلمِالايطانِ .
تسبحة وخرى للرسيح الفادى

ص ِ:26تسبحةِللمسياِالس ِأسسِكنيسةِقعيهةِههعِسهعيِلههاِ.وحينمهاِقاينهاِالمنيسهةِسهيدهاِالجديهدِمهمِالسهادةِ
الس ههابقيالِيإجل ههيسِوجن ههعدهِحينم ههاِأس ههلمِ ِالخليق ههةِللباط ههلِييوِ 26:8ص ههرخاِ"ِإس ههتعلمِعلين ههاِس ههادةِسه هعاوِ.
وتنفتحههاِعينههاِالمنيسههةِعلههيِأنِااالمِالتههمِتعههانمِمنهههاِعلههمِاايضِهههمِلإلعههدادِللسههماءِ.ولمههمِتنفههتاِعيعننههاِ
أكثرِعلمِمحبةِ ِوحكمتهِيقع ِلناِ ِعليكمِبالمخدشِوالصالةِحتمِتنتهمِأالمِهساِالعالمِ .
موقف اليهود من الفداء

ص ِ:27يولِاليهعدِير زعنِحتمِالنهايةِحيالِت مالِالبقيهةِ.لمهالِنتيجهةِي هضِاليههعدِ ِوصهلبهمِللمسهياِيتركههاِ
ِ تتلههفِ.والحههعِ المسههياِيزههرلِإجلههيسنِوياههتهمِالصههليبِلي سههسِكنيسههتهِمههالِاليهههعدِواامههمِولمههالِاليهههعدِ

ير زعنِحتمِالنهايةِ يهجرهمِ ِ يخربعاِ .
ِ

ضربات اآلخرين إنذاَ لنا

ص ِ ِ:28حرلِإسراليلِيالمملمةِالاهمالية ِلخطاياههاِ.ويزهرلِكهلِخهاطمءِكتدديهبِلعلههِيتهعلِ.وهنهاِينبههِ
يهع اِأنِتتععِمماِحدثِاختههاِإسهراليلِ.

ِيقهع ِأنههِيزهرلِبحكمهةنِ مهاِيصهلاِلاهخصِالِيصهلاِلآلخهرِ.

ونجدِهناِأيزاًِالجميمِااوعاِو سدوانِ يهع اِهمِااخر ِي زاِإنساياتِالنبمِ.لمالِالمسياِسيدتمِليعطمِحياةِ

للجميمنِ بدونهِالِحياةِوالِقداسةِ .
ِ

هللا يسترر فى إنذاَ الخُاة مع وعد بالخالص

صِ:29أشعيِيستخدمهاِ ِ مِتدديبِشعبهنِو مِالنهايةِيهليِ ِأشعيِيم اًِلماِسيعملهِ ِممِإجليس ِ.هاآلنِ
همِيلقههمِإجلههيسِ ههمِالنهايههةِ ههمِالبحيهرةِالمتقههدةِبالنههايِ.ونههر ِأنِالعمههمِوالنههعمِوعههدمِ
حهرباتِإجلههيسِهههمِللتدديههبِوه ُ

الحكمههةِأم هراضِتص هيبِالخههاطمءِ ههالِيفهههمِكههالمِ ِوالِإنسا ايتهههِ.واليهههعدِجر زهههمِالمسههياِمههاِعههادواِيفهمههعنِ
كتاجهمنِولر زهمِللمسياِسهيقبلِ ِاامهمِ يصهيرواِمثمهريالِكبسهتانِ.ومهالِيه مالِسهيفهمِالمتهالِ.واامهمِيهدخلعنِ
لإليمانِ يمتدِيعقعلِوالِينتهمِجلِتصيرِالمنيسةِهمِ"ِإسراليلِ "ِيولِِ . 10:0
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ملحوظةِ:حينماِيزا ِإسمِ ِعلمِالامءِ هساِيعنمِأنهِشمءِكبيرِوعوهيم ِ.حينمهاِنقهع ِمهثالًِجبهلِ ِ ههساِ
يعنمِجبلِعويمنِوحينماِنقع ِجيشِ ِ هساِيعنمِجيشِكبيرِعويمِ.وهكساِ قع ِجهعلسِالرسهع ِ"ِإسهراليلِ "ِ
هعِيعنمِالمنيسةِالتمِإمتهدتِشهرقاًِووربهاًِو همِالنهايهةِيعهعدِبقيهةِمهالِاليههعدنِوعهعدةِالبقيهةِلإليمهانِههمِعالمهةِ

النهاية.
ِ

وما هى صوَة النهاية

ص ِ ِ:31ير ضِإعتمادِشعبهِعلمِأحدِويرهِ.ولسليِير ضِإعتمادهمِعلمِمصرنِالقعةِالعسكريةِالجبايةِ مِ
ليِال مانِ.ونهر ِعنهادهمِوتصهرايهمِعلهمِ لهينِوبسهببِإعتمهادهمِعلهمِمصهرِينمسهرونِ.أمهاِمهالِيسهتممِلمهالمِ

الرلِ لهِخيراتِكثيرةِوبعدِ ليِنسممِعالِدينعنةِأشعيِ مِتفتةِأ ِنايِمعقدةِ .

وبلغييية الييييوم ِ:اس هراليلِإجتمعههاِليخههرجِمنهههاِالبقيههةِالم منههةِبالمسههياِ.لمههالِهههمِمههااالعاِويههرِم ه منيالِبالمسههياِ
العاِيعتمدونِعلمِقع ِعسكريةِجبايةِلحمهايتهمِ.وبسهببِههساِينمسهرونِياوِ. 14وتهدتمِبعهدِههساِ
ويعاندونِ.وماا ِ
الدينعنههةِ يلقههمِإجلههيسِ ههمِالبحي هرةِالمتقههدةِبالنههايِ.جينمههاِهنههاوِخي هراتِكثي هرةِللم ه منيالِوبسههببهاِيسههبحعنِ ِالههس ِ

يرونهِ .

و مِهساِالتفسيرِنفهمِأنِيسكبون سكيباً وليس بروحىِ=ِإصرايهمِعلمِعبادتهمِاليهعدية ِ
ِ

الرب ينقذ البقية لنفس

ص ِ:31تمرايِانِاليهعدِيعتمدونِعلمِقع ِويرِ ِتايكيالِ نِلسليِيجتممِأعداءِحدهمِلتحطيمهمنِولمهالِ
ِنفسهِيتهدخلِلينقهسِالبقيهةِ.والهرلِيهدععهمِلإليمهانِ.ووشيوَ يسيق بسييف غيير َِيل ِ.ها اِكهانِأشهعيِقهدِقتلههِ

مهالوِالههرلِيقتهلِالمههالوِِ185666يجههلِمهنهم ِ ههانِإجلهيسِسههيلقيهِالههرلِ همِالبحيهرةِالمتقهدةِبالنههاينِ
كنيسته ِ.خالصِ ِلليهعدِمالِأشعيِيم ِلخالصِالمنيسةِمالِإجليسِ .

ِسههينقسِ

ِ

صوَة لكنيسة الرسيح الرلك على كنيست

والروح القدس يعرل فى الكنيسة ليجددها فتصير خليقة ِديدة
ص-:32

وخراب الرافضين

 -1المسياِالمليِيمليِعلمِكنيستهِويسلهِوخدامهِيرأسعنِالمنيسةِوهعِحاممِكنيستهِ .
 -2المسياِ يِعقدِلسانِشعبهِليسبحعاِ .

 -3تتغيرِطبيعةِالناسِإلمِطبيعةِجديدةنِوالنساءِالمطمئناتِيتغيرنِ .
 -4السالمِيسعدِالمنيسةِ .

 -5الرو ِالقدسِهعِالس ِيغيرِطبيعةِالناس.
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ِ

صوَ متناَضة لرن صاَوا فى السراء ولرن هلك مع إبليس

صِ:33مههالِدخههلِللسههماءِينوههرِ ِجبهالهههنِ

ِيحملهههِحم هالًنِوينسههمِأيههامِااالمِ ههمِاايضنِ مههاِعههادِيههر ِ

المقهاوميالِ.والعكههسِ العههسالِ ههمِالبحيهرةِالمتقهدةِبالنههايِلمههلِمخههالفِ اي ههضِهللِسهعاءِمههالِشههعبهِأوِلمههالِلههيسِمههالِ

شعبهِ.لسليِهناوِدععةِلملِإنسانِأنِيتحاشمِوزبِ ِبدنِيسليِباإلستقامةِ .
ِ

صوَة الدينونة لإلشراَ

صِ:34خرالِتامِلأليضِوماِعليهاِ.ونهايةِبالسةِللخطاةِونايِالِتطفدِ .
ِ

صوَة اليوم األخير لألبراَ

ص ِ:35صههعيةِالمنيسههةِعلههمِاايضِاآلنِهههمِعربههعنِلمههاِسههتراهِ ههمِالسههماءِالتههمِلههالِيههدخلهاِنجههسنِ تممههلِ
اا ار ِوتنفتاِالعيعنِلنر ِ ِونحياِ مِتساجياِأجديةِ .
ِ

تحقيق النبوات السابقة

صِ:39- 36همِإصحاحاتِتاييخيةِنر ِ يهاِصهدقِمهاِتنبهدِبههِإشهعياءِعبهرِالسهنيالِعهالِههالوِأشهعيِونجهاةِ
شعبِ ِ .

 -1صِِ35-1نر ِ يهمِمد ِماِوصلاِإليهِالباريةِمالِإنحطاطِومعتِ .
 -2صِِ32-30ح قياِيم ِللمسياِِ .

 -3صِِ00-46نر ِالمسياِالمخلصِالس ِسينقسناِمالِالمعتِم سساًِكنيسته.

ا اِكانِماِتنبدِبهِإشعياءِ مِاإلصحاحاتِيِ 35ِ–ِ1قدِحدثِويأيناِتطبيقههِ همِاإلصهحاحاتِيِِ.ِ 32ِ–ِ30
انِماِقالهِ مِاإلصحاحاتِيِ 00ِ–ِ46يأيناِنحالِتطبيقهِ مِالخالصِالس ِقدمهِلناِيلِالمجدِِ.واللتالمِمهاِ

قالهِعالِاايامِااخيرةِ مِهسهِاإلصحاحاتِوماِسبقِالِجدِوسنراهِِ .
ِ

اإلصحاحات 66-41

مِاإلصحاحاتِِ00-46نر ِالمسياِالمخلصِجعحع ِوأنهِي سسِكنيستهِجلِتنتهمِبااجديةِونر ِالسماءِ
الجديدةِواايضِالجديدةِ.ونر ِ مِالبدايةِشخصِكعيرِالمليِالفايسيِكرم ِللمسياِ .
سبقِويأيناِحرباتِشعبِ نِوهناِنراهاِأنهاِللتدديبِ اهللِيزرلِويجر ِليافم ِ
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إذاً عزوا شعبى

صِ:41المسياِآتِليخلصِ لنتع ِ.وت اِتساء ِأحدِوهلِهناوِحلِللخطيةِوالمعتِ اإلجابةِهمِ...الحعِ
قعةِ ِ مِخليقتهِوتمكانياتهِالتمِجالِحدودِ.أماِااعداءِ همِمثلِالقشِجالِقعةِأمامِ ِيااعداءِهمِباجلِأوِ
 .1انهمِيسهبعنِلغيرِ ِ .

الاياطيال ِوعتالِلاعبِ ِامريال-:

 .2تصعيهمِأنِ ِنسيهمِ .
إذاً هلم نتحاِج يقول هللا

صِ ِ:41يردِعلمِالتصعياتِالخاطئةِلاعبهِ -:

 -1لما اِتسهبعنِلغير ِوأناِ ِكلمِالمعر ةِوالقعةنِوالدليلِمعر تمِبالمستقبلِ .

 -2هلِتتصعيونِأننمِنسيتمم؟ِأجداًِ دناِاعدِلممِخالصاًِيكعيرِكحلِم قا ِوهعِيم ِللمسياِمخلصِكلِ
العالمِ .

الخالص بالرسيح...هللا الرتجسد

صِ:42إجههالِ ِيخلههمِ اتهههِآخههساًِصههعيةِعبههدِيآيههةِِ 1لياههابهِإخعتهههِالعبيههدِيآيههةِِ 12لمههنهمِهههمِكههانعاِبسههببِ
الخطيههةِعميههاننِوهههعِأتههمِليفههتاِعيههعنهمِ.والمسههياِعبههدِالههرلِهههعِ ِ الاههععلِتمجههدهِيآيههةِِ 12

مجدهِآلخرِيآيةِِ. 8وقاينِممِي مِِ. 11-0:2ونر ِهناِقبع ِ ِلألممِيآيةِِ . 13-11
ِ

ِالِيعطههمِ

وكيف يخلص الرسيح البشر

ص ِ:43يصيرِلهمِ ادياًِيأيةِِ 1ومخلصاًِيآيةِِ 11وماحياًِللسنعلِيآيةِِ. 25

يطل ههبِم ههالِك ههلِم ههالِأديوِعم ههلِ ِه ههساِنِأنِيا هههدِل هههِ.ويا ههبهِ ِالخط ههاةِب ههالقفرِلم ههالِ ِسيرس ههلِله ههمِأنه هها اًيِ

ليتحهريواِ.واانهههايِيمه ِللههرو ِالقههدسِييههعِ.ِ 32ِ–ِ31ِ:ِ1والههرو ِالقهدسِيعر نههاِمههالِهههعِالمسههياِوالمسههياِهههعِ
الحقِنِومعر ةِالحقِتحريِييعِ .ِ 32ِ:ِ8

الرسيح يفدى والروح يجدد

ص ِ:44هنههاِنسههممِجعحههع ِأنِالمههاءِإشههايةِللههرو ِالقههدس ِ.بعههدِ ههداءِالمسههياِوخالصهههِحههلِالههرو ِالقههدسِعلههمِ
الخطههاةِيالقفههر ِلينبتهعاِ.وهنههاِنسههممِعههالِكههعيرِباسههمهِوأنهههِسي سههسِالهيكههلِيمه اًِلمههاِعملهههِالمسههياِ ههمِتدسههيسِ
المنيسةِ.ونفهمِمالِهساِاإلصحا ِأنِمالِالِيسهبِهللِ هعِيتصر ِجالِعقلِوكسليِمالِير ضِخالصِالمسياِ.

ودععةِلملِواحدِأنِيرجمِإلمِ ِ.هناِنسممِصراحةِأنِلقبِيهعهِهعِ"ِااو ِواآلخر"ِيآيةِِ. 0وهعِنفسِلقهبِ

المسياِييؤ ِ 1يكعنِالمسياِهعِنفسهِيهعهنِوهعِالفاد ِوالمخلصِ .
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الرسيح بفدائ يدوس إبليس

ص ِ:45يم ِإجلهيسِهنهاِههمِاامهمِ.جهلِالمسهياِأعطهمِلاهعبهِسهلطاناًِأنِيهدوسِإجلهيسِ.ونهر ِأنِالمسهياِيهدتمِ
بالبرِمالِالسماءنِوهساِقطعِاًِليسِعملِكعيرنِجلِهعِخالصِأجد ِيآيةِِ 11وهساِعملِالمسياِ .
ِ

خزى إبليس وتابعي ومام الرسيح.

ص ِ:46اآللهههةِالعوني ههةِهههمِص ههنعةِإجلههيسنِوخ يه ههاِهههعِخه ه ِإجلههيسِالمهه ه ومِوالمههسلع ِأم ههامِالمسههياِوش ههعبِ
المسياِ.وصايِإجليسِبملساتهِحمالًِعلمِتابعيهِ.والمسياِأتمِلينجمِشعبهِمالِهساِالحمل ِ.لما اِنسهبِلغيرهِ .
ِ

لكن لراذا كل هذا الذل إلبليس

ص ِ ِ:47أسلمِالخليقةِللباطلِبسببِالخطيةِيقهاينِاآليتهيالِيوِ26:8مهمِإرِِ 0:41أ ِإلجلهيسِ.

ِ عهلِ

هساِلتدديبِالخليقةِعلمِخطاياهمِي1كعِ. 5:5وهساِيتزاِمالِقصةِأيعلِجلِومهمِجهعلسِنفسههِي2كهعِِ. 1:12
لمههالِالاههيطانِأ ِالباههرِجههداًنِوهكههساِ علههاِباجههلِالتههمِدمههرتِأويشههليمِوأحرقتهههاِودمههرتِالهيكههلِ.وكههانِ لههيِجههالِ
يحمةِ مِالحالتيالِ

ِيسكرِإلجليسِيولباجل ِماِ علهِحدِأوالدهِ.وكانِإجليسِ مِكبريالهِيوالِأنِالِعقالِلهنِ

عقابهِكهانِمرتبطهاًِبخهالصِاإلنسهانِمهالِالمهعتِ.وظهالِإجلهيسِأنههِالِوسهيلةِلخهالصِاإلنسهانِ ه ادِمهالِكبريالههِ.

وهناِين ِ ِااع اءِمالِعلمِالمراسمِيلعِِ. 52:1لير مِالمتزعيالِ .
ِ

ويعود هللا ُلي َذ ِّكر شعب لراذا وسلرهم للباطل
ص  ِ ِ:48همِمحبتههِيتعاحهمِويهسكرِشههعبهِالسهببِ همِانههِأسهلمهمِللباطههلنِحتهمِالِيعهعدواِللاهرنِحقهاًِ ههداهمِ
وخلصهمنِلمالِمالِيععدِلخطيتهِ سيععدِإلمِعبعديتههِإلجلهيسِ.لهسليِينتههمِاإلصهحا ِبقعلههِ"ال سيالم َيال اليرب

لإلش يراَ" ِ.مههعيرِحههريهمِمههالِباجههلِيم ه اًِانِالمسههياِحرينههاِمههالِإجلههيسِ=ِ"إنِحههريكمِاالجههالِ بالحقيقههةِتمعنههعنِ
هعدواِللعبعديههةِم هرةِأخههر ِوالِتسههتمرواِ ههمِخطايههاكمِ=ِأخرج هعاِمههالِباجههلِيآيههةِ ِ. 26باجههلِيم ه ِ
اح ه ار اًي"ِ.إ اًِالِتعه ِ
ايضِالخطيةِوالعبعديةِلهانِوتالِ لالِتختبرواِحياةِالسالمِ .
ِ

اإلصحاحات ()57-49
المالمِ يهاِصايِصراحةِعالِتجسدِالمسياِو دالهِوتدسيسِالمنيسهةِ همِالعهالمِكلههنِوومهايِههساِالفهداءنِونصهيبِ

الم منيالِوأيزاًِنصيبِال ار زيالِواإلشرايِ .
ِ

الرسيح مخلص كل العالم
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ص ِ:49المههالمِيتعقههفِعههالِكههعيرِالرمه نِليبههدأِصهراحةِعههالِالمسههياِالمرمههعاِإليهههِ.المسههياِالمتجسههدِإجههالِ ِ.
وبينماِيقبلهِااممِويسجدونِلهِير زهِاليهعدِِ"ِ.إلمِخاصتهِجاءِوخاصتهِلمِتقبله"ِييعِِ . 11:1
ِ

الرسيح يتألم ليحرل ذنوبنا

ص ِ:51ممِأنِالبارِبخطاياهمِيستحقعنِأنِيهجرهمِ ِنهالياًِ.لمنهِلمِيفعلنِجلِأبعدهمِم قتاًِإلهمِأنِيحمهلِ
المسياِ نعبهمِجتجسدهِ .

ونر ِأحقادِاليهعدِوحسدهمِ=ِالقادحين نا اًَِ.وهساِقادهمِلصلبِالمسياِ
الرسيح يأتى بُريقة إعجازية وفدائ ِباَ

صِ:51كماِأتمِإسحقِمالِبطالِميتةِهكساِأتمِالمسياِمالِبطالِالعسياءِجدونِايشِبارِبطريقةِإعجاايهةِليعيهدِ
الفر ِوالبرِ .

إسييتيقظى إسييتيقظى يييا ذَاع الييربِ=ِ ياشِالهرلِإشههايةِللمسههياِالمتجسهدِوقعلهههِإسههتيقومِإشهايةِلتجسههدهِولقيامتهههِ.
والسياشِإشايةِللمسياِ هعِقعةِ ِي1كعِ . 24:1

المسيا ِتجسد ِليحمل ِعنا ِكدس ِوزب ِ ِِ .هع ِحملها ِلمال ِهع ِأيزا ِأعطاها ِللايطان ِليارل ِمما ِ علهِ

باإلنسانِِ .
ِ

فرحة الكنيسة بالخالص

صِ:52عندماِإستيقواِ ياشِالرلِأ ِتجسدِالمسياِوتممِ دالهنِإستيقواِالمنيسةِوى ِ
قاماِمالِمعتِإلمِحياةِومالِخطيةِإلمِقداسةِ فرحاِوتهللاِ.ولمالِعليناِأالِننسم ِ
 -1كانِهساِومنهِأالمِالمسياِ .

ِ

 -2إ اًِلنتروِخطاياناِونستيقعِأ ِنقعمِمالِمعتِالخطيةِ .
ثرن الخالص

صِ:53كاناِأالمِالمسياِالرهيبهةِههمِالهثمالِ.جهاءِالمسهياِلليههعدِولمهنهمِلهمِيصهدقعهِ=ِمين صيدق خبرنيا .بيل
صلبو  .ليحرل وثامناِ .
ِ

ثراَ الفداء

صِ:54المنيسههةِالتههمِتتسههمِوتاههملِكههلِالعههالمِهههمِومههايِعمههلِالمسههياِالفههدالمِ.والمنيسههةِ همههاِعمههلِالمسههياِ
وهاهمِتسبحهِعلمِعملهِ .
ِ

واِبات الكنيسة اآلن
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ص- :55
 -1طلبِالرو ِالقدسِوالسعمِلإلمتالءِيآيةِِ . 1
 -2السماشِلملمةِ ِ .
 -3تروِالخطيةِ .

ومالِيفعلِسيابمِويفر ِ.أماِمالِيسعمِوياءِملساتِهساِالعالمِ لالِيجديهِشيئاًِ.انِالعالمِباطلِوليسِ يهِشبمِ .
ِ

الدعوة هى لكل واحد وكل من يُيع يحيا ويثرر

صِ:50يأيناِ مِاإلصحا ِالساجقِوصهاياِ.وهنهاِنسهممِجركهاتِالطاعهةِلههاِ.ومهاِعلينهاِسهع ِأنِنحيهاِ همِطاعهةِ
منتوريالِالمجمءِالثانمِلنتمجدِ.أماِمالِير ضِ لهِأالمِوحيقِ .
ِ

نصيب من فى كبريائهم يرفضون الُاعة

صِ:57اليهعدِ مِكبريالهمِي زعاِالمسيانِوااشرايِ مِكبريالهمِير زعنِطاعةِالعصاياِويرِخالفيالِمالِ ِ.
المتمبريالِمتابهيالِباجليسِ.وكهلِهه الءِتحملههمِالهرياِيآيهةِِ. 13أمهاِالمتزهمِ ههعِمتاهبهِبمسهيحهنِههساِيسهكالِ
ِعندهِ .

وتنتهمِهسهِاإلصحاحاتِ(ِ)57-49بقعلهِ"ِليسِسالمِقا ِإلهمِلإلشراي" ِ.هساِنصيبِصهالبمِالمسهياِوالهسيالِ
ي زههعهِ.وأيز هاًِنصههيبِالمتمب هريالِالههسيالِالِيسههكالِ ِعنههدهمنِومههالِيسههكالِ ِعنههدهِيحيههاِ ههمِسههالمِ هههعِملههيِ

السالمِ .
ِ

اإلصحاحات ()66-58

لقههدِتمههمِالمسههياِعمههلِالخههالصِلمنيسههتهِواإلصههحاحاتِيِ 00-58تههتملمِعههالِجنههاءِهههسهِالمنيسههةِحتههمِالمجههمءِ

الثانمِحيثِالسمعاتِالجديدةِواايضِالجديدةِ.وبناءِالمنيسةِهعِعملِماتروِجيالِالمسياِوالمنيسةِ .
دوَ الكنيسة

ص ِ:58يبدأِاإلصحا ِبقعلهِنادِبصعتِعا ِ هساِهعِدويِالمنيسةنِالتعليمِواإلنسايِوالتعبيخِللخطاةنِمستخدمةِ
كلمةِ ِ=ِإَفع صوتك كبوقِ.وااجعاقِمالِالفزةنِوالفزةِيمه ِلملمهةِ ِيمه ِ. 0:12ودويِالمنيسهةِأنِتعلهمِ

هعبهاِطريه ههقِالعبه ههادةِالصه ههحيحةِهللِ.وهنه ههاِنه ههر ِطريه ههقِالصه ههعمِالصه ههحياِوالته ههسللِواإلنسه ههحاقِ.به ههالرجعشِلآليه ههةِ
ِ
شه ه
يِ 15:51نههر ِأنِاإلنسههحاقِهههعِشههرطِأنِيسههكالِ ِعنههدِاإلنسههانِأوِ ههمِالمنيسههةِوت اِسههكالِ ههمِالمنيسههةِ دنهههاِ
ستبنمِ .
ِ

الرسيح ترم الخالص لكن من يستفيد من هذا الخالص

صِ:59خالصِالمسياِكانِقعياًِ=ِها إن يد الرب لم تقصر عن ون تخلصِ.وااياتِيِ 21-15نر ِ يهاِ
المسياِالفاد ِالس ِأتمِليخلصنِهمِتمراي ِ..لما اِالتمراي؟ ِ
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المعنمِأنِالمسياِتممِعملِالخالصِوهعِمستعدِانِيقدمهِلملِإنساننِولمالِماِهعِدويِكلِإنسانِيريدِأنِ

يستفيدِمالِهساِالخالص؟ِأنِيتروِالارِ..انِأوامناِتفصلِجينناِوبيالِإلهنانِ الِشركةِللنعيِممِالولمة ِ
ي2كعِ . 14:0
ِ

التوبة = القيامة

صَِ:61ييومى إسييتنيرىِ=ِهههسهِمثههلِ"ِإسههتيقعِأيهههاِالنههالمِوقههمِمههالِاامهعاتِ يزههمءِلههيِالمسههيا"ِيأ ِِ. 14:5
ولههعِأحههاءِالمسههياِللتالههبنِ مهها اِسههع ِيههر ؟ِولههعِأحههاءِالمسههياِلمنيسههتهِمهها اِسههع ِيحههدث؟ِسينزههمِاامههمِ
يالبعيديال ِللمنيسةِمنجسجيالِلنعيهاِ.وت دادِالبركاتِللمنيسةِيأوِللاهخص ِ.ويمهألِالسهالمِالاهخصِيأوِالمنيسهة ِ

الس ِإستنايِبالمسياِ.ويصيرِالمستنيرِقعيِاًِ .
ِ

ما هى بركات الخالص لإلنسان
وهل الفرصة مازالت َائرة

همِيهردِأنِيقهرأِوبييوم إنتقييام إلهنياِ.والحهعِ"ِاليهعمِإنِسهمعتمِصهعتهِ هالِتقسهعاِ
صِ:61المسهياِ همِيلهعِِ 26:4ل ُ
قلعبكم"ِ...يعبِِ 15:3والحعِ مِهساِاإلصحا ِما اِيعطمِالمسياِللمنيسةِولملِتالبِ .
الرسيح يعُى معونة والكنيسة ترشد للرسيح

صِ:62المسياِيعملِ مِكنيستهِلتصيرِنع اًيِلمهلِالعهالمِبعهدِأنِجعلههاِعروسهاِلههِ صهايِلههاِجمهاالِ.ويقهيمِلههاِ
خههداماًِ=ِحراس ياًِيههدععنِالاههعبِللتعبههةِ=ِوعييدوا السييبيل نقييو ميين الحجيياَةِ.وعلههمِه ه الءِأنِيعلم هعاِالاههعبِأنِ

آت ِ.تقع ِالمنيسةِآميالِتعا ِأيهاِالرلِيسعشِ .
ِ
المسياِآتِ
ينتورواِمجيئهِالثانمِبفر ِ=ِهوذا مخلصك ٍ
الرسيح الشفيع الكفاَى لكنيستة

صِ:63كيههفِنحههالِمقبههعليالِأمههامِ ِاآلن؟ِنحههالِخطههاةِومههاِالنههاِنخطههمءِ ميههفِيقبلنههاِ ؟ِهنههاِنههر ِدمِالمسههياِ
يغطههمِويابهههِأ ِكنيسههتهِوهههسهِهههمِشههفاعةِالمسههياِالمفاييههةِالتههمِتجعلنههاِمقبههعليالِأمههامِ ِ.وكههلِمههالِيقههدمِتعبههةِ

معتر هاًِبخطايههاهِيغطيهههِالمسههياِجدمهههِي1يههعِِ"ِ 16-1:1دمِيسههعشِالمسههياِيطهرنههاِمههالِكههلِخطيههةِ..إنِإعتر نههاِ
بخطاياناِ ".

ومِنر ِصالةِيآياتِِ 12-15نستعطفِجهاِ ِلنستديِمراحمهنِ هكساِنستفيدِمالِهسهِالافاعةِالمفاييةِ :
 -1التعبة ِ

 -2صالةِإلستديايِمراحمِ ِ .
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ِ

الكنيسة تحيا فى إشتياق لرجىء الرب فى صالة وتذلل ومام

حقا الرسيح وكرل عرل الفداء لكن علينا وال نكف عن الصالة إلستدَاَ مراحر

صِ:64المنيسةِااولمِكاناِترددِ"ِمايانِآوا"ِيالرلِآت ِي1كعِ ِ. 22:10همِتحيهاِ همِإنتوهايِوتاهعقِلههساِ
اليههعمنِيههعمِيههدتمِالههرلِ ههمِمجههدهِلتتمجههدِوتنتهههمِحروبهههاِمههمِعههدوِالخيههرِوبههنفسِالمفهههعمِتصههلمِالمنيسههةِناحيههةِ

الارقِ.وبنفسِالمفهعمِقا ِيعحناِ مِختامِيؤياهِ"ِآميالِتعا ِأيهاِالرلِيسعش"ِوهنهاِنسهممِليتيك تشيق السيروات
وتنزلِ.قالهاِ مِالعهدِالقديمِإشتياقاًِلتجسدِالمسياِو دالهنِونقعلهاِنحالِاآلنِإشتياقاًِلمجمءِالمسياِالثانمِ ِ.

وعلههمِالمنيسههةِأنِتحيههاِ ههمِتههسللِ ههالِيزهربهاِالاههيطانِبالمبريههاءِ=ِنحيين الُييين وونييت ِابلنيياِ.وهههسهِهههمِتعههاليمِ

السيدِالمسياِ"ِإنِ علتمِكلِماِأمرتمِبهِ قعلعاِإنناِعبيدِبطالعنِيلعِِ . 16:11
ِ

َصة الكنيسة منذ ميالدها وحتى مجد األبدية

ص:- 66 ،65
ِ11:05 1
1-2:05 2

ِالمنيسةِتاملِااممِ .

ِاليهعدِير زعنِالمسياِ .

16ِ-8:05 3

ِ

ِ13:05 5

ِعبيدِ ِيفرحعننِ المنيسةِكنيسةِ ر ِوالخ ِلل ار زيالِ .

ِ12:05 4
ِ11:05 0

ِلمالِهناوِبقيةِست مالِمالِاليهعدِوهسهِتنجعِ .

ِالهالوِنصيبِ اي زمِالمسياِ .

ِالسماءِالجديدةِواايضِالجديدةِهمِعنعانِالمنيسةِالتمِأسسهاِالمسياِ.اآلنِماِنحياِ

يهِهعِعربعنِماِسننالهِ مِالسماءِ.المسياِصنمِكلِشمءِجديداًِي2كعِ. 11:5لمالِاآلنِنحالِنسليِ

باإليمانِالِبالعياننِولمالِ مِااجديةِسنر ِالمجدِعياناًِ.المجدِالعتيدِأنِيستعلالِ يناِييوِ. 18:8
والسمعاتِالجديدةِواايضِالجديدةِهمِإشايةِللسماءِييؤِ. 1:21

 1يِ 26ِ:ِ05مفهعمِالعهدِالجديدِللطفعلةِالروحيةِوالايخعخةِالروحيةِِ .
ِِ21:05 8البركاتِهمِنصيبِالمنيسةِعلمِاايضِو مِالسماءِ .
ِِ25:05 2السالمِوالحبِسماتِالمنيسةِ .

16

ِ1ِ:ِ00المنيسةِ مِكلِمكانِوويرِمحددةِبمكانِواآليةِتر مِأعينناِللسماءِ.والهيكلِاليهعد ِ

الس ِيفتخرونِبهِانِ ِيسكالِ يهِإنتهمِدويهِِ .

ِ ِ 2:00 11يسكالِعندِالمتعاحمِ يكعنِهيكالِلهِوقاينِممِيِ . 15:51
4-3:00 12

ِي ضِالعبادةِاليهعديةِ .

ِ8-5:00 13اليهعدِيزطهدونِالمنيسةِ.ولمالِهسهِااالمِهمِمخاضِوالدةِالمنيسةِجلِهسهِااالمِجدأتِ
بصلبهمِللمسياِ.واليهعدِينتهعاِكدولةِوهيكلهمِيخرل.

ِ2ِ-00 14المنيسةِأمِولعدةِوعريسهاِالمسياِيمخضِحتمِتستمرِ مِالعالدةِ .
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ِ 14-16:00 15المنيسةِتحياِ مِسالمِ ِوتع ياتِويحملهاِ ِعلمِيديهِويدللهاِعلمِالركبِويمألهاِ
سالماًِو رحانِلتجتااِااالمِالتمِ مِالعالمِ .

ِِ 11-15:00 10والنهايةِتدتمِالدينعنةِلإلشرايِ .

ِِ18:00 11أماِااجرايِمالِااممِواليهعدِ يرونِمجدِ ِ مِدينعنةِالارِ.
ِ21-12-00 18ك اراةِالرسلِت سسِكنيسةِالمسياِ مِكلِالعالمِِ .
ِ

ِ 24-22:00 12ااجديةِأ ار ِلألجرايِوعسالِأجد ِلألشراي.

ِِ

كلرة ختامية-:
إشعياءِإسمهِيعنمِيهعهِيخلصِ.ويمكالِالقع ِأنِالسفرِملخصههِأنِيههعهِيخلهصِ.ويهتلخصِالسهفرِ همِأنِحها ِ

البارِيأممِويهعد ِإنحهديِإلهمِحها ِيد ءِجهداًنِخطايهاِيصهاحبهاِأحه انِ.ولمهالِحقهاًِ ِيطالهبِالنهاسِأنِيتركهعاِ
خطايههاهمِولمنهههِيقههع ِ ههمِنفههسِالعقههاِ"ِوحههدكمِلههالِتسههتطيععاِلههسليِسديسههلِلمههمِمخلص هاًنِهههعِالمسههياِليحمههلِ
خطايههاكمِويبعههدِعههدوِالخيههرِعههنممنِوالحههعِنفههسِالمعنههمِ ههمِييه ِ" 26:2والاههمالمِأبعههدهِعههنمم"ِيالاههمالمِإشههايةِ
اشعيِوباجلِواليعنانِوالرومانِأعداءِأويشليمِ ملهمِأتعاِمالِالاما ِ.وصايتِكلمةِالاما ِإشايةِلملِعهدوِحهدِ

أويشليمِولناِنِهمِإشايةِللايطانِعدوِالمنيسة ِ .

وحيالِيبعدِ ِالعدوِنستعيدِأ راحناِوالِنفقدِمكانناِ مِالسماءِالجديدةِواايضِالجديدةِ .

إ اًِعملِاانبياءِكلهمِومنهمِإشعياءِهعِكافِحا ِالبارِوالمد ِالس ِوصلعاِإليهِمالِإنحطاطِلمالِأيزاًِكانِ
عملهمِالباايةِبالمخلصِالس ِجدونهِالِنقديِأنِنفعلِشيئِاً.
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عودة للجدول

مقدمة إشعياء
ِ

المقدمة
الرلوك الذين عاصرهم إشعياء النبُّ :
ِ-1عزيا وو عزَيا بن ومصياِ

مليِوهعِإجالِِ10سنةِومليِِ52سنةنِعملِماِهعِمستقيمِ يِعينهيِالهرلِولمنههِلهمِينه شِالمرتفعهاتِوكهانِ

أجرصهاًِولههسليِبقههيِ ههيِجيههاِالمههرضِ ِ.وكهانِيعوههامِهههعِالههسيِيحكههمِيِِ2أيِِ. ِ3:ِ20جههدأِع يههاِجدايههةِحسههنةِ

هطينييالِوتمتهدِإسهمهِإلهيِمهدخلِمصهرِحيهثِأنههِتاهددِجهداًِوبنهيِأج ارجهاًِ
ِ
دنجحهِ ِوخرجِوحايلِوه مِالفلس
ِوتمتدتِال ياعةِ يِأيامهِوكانِلهِجيشِقع ِِيِ 361566مسلحيالِبآخرِإختراعاتِالحرلِولمالِإيتفهمِقلبههِ
ودخلِليبخرِأمامِمسباِالبخعيِ اجتممِحعلهِِ86كاهناِيقعلعنِلهِليس لك ييا عزييا ِ.حنهقِعلهيهمِو هيِيهدهِ

المجمهرةِوعنههدِ لههيِخههرجِالبههرصِ ههيِجبهتههِأمههامِالمهنههةِ طههردوهِ.ولمههاِمههاتِد نهعهِ ههيِحقههلِالمقبهرةِجههدالًِمههالِ

مدا الِالملعوِبسببِجرصهِ.و يِالسنةِالثانيةِوالخمسيالِلملمههِملهيِ قهاِجهالِيمليهاِعلهيِإسهراليلِو هيِأيامههِ

جاءِتغلثِ السرِمليِأشعيِوسباِج ءِكبيرِمالِإسراليلِ.هعِمثا ِلمالِجدأِحسناًِوبايكهِ ِوو قهِوهمِتمبهرِ
سقب.

 -2يوثامِ ِ

كانِإجالِِ25سنةِحيالِملينِومليِِ10سنةِوعملِماِهعِمستقيمِأمامِالرلِإالِأنهِلمِي ِالمرتفعاتِوحايبهِ
يصههيالِملههيِأيامِو قههاِجههالِيمليههاِملههيِإسهراليلِي2مههلِِ. 31ِ:ِ15وكههانِالسههببِ ههيِ لههيِ سههادِالاههعبِي2أيِ

ِ ِ 2ِ:ِ21

 -3وحازِ ِ

مليِ يِالسنةِِ11لفقاِجالِيملياِومليِوهعِإجالِِ26سنةِومليِِ10سنةِولمِيعمهلِالمسهتقيمِ هيِعينهيِالهرلِ

إلههِكداودِأجيهِ.وسايِ يِطريقِملهعوِإسهراليلِوعبهرِإجنههِ هيِالنهايِو بهاِوأوقهدِ هيِالمرتفعهاتِوأولهقِأجهعالِ
الرواقِوأطفدِسرجِالمنايةِولمِيعقدِبخهع اًيِولهمِيصهعدِمحرقهاتِيِ2أيِِ. 1:ِ22وصهعدِعليههِيصهيالِملهيِأيامِ
و قههاِملههيِإسهراليلِوحاصههرواِيهههع اِولمههنهمِلههمِيقههديواِأنِيغلبههعهِولمههنهمِأخههسواِمنههِإيلهةِ.وقتههلِ قههاِمههالِيهههع اِ

ِ126666قتيههلِنِوقتههلِإجههالِالملههيِوسههباِمههنهمِِ266666مههالِالنسههاءِوالبنههيالِ.وكههانِنبههيِ ههيِإسهراليلِي ههضِ
السباياِوأمرِبععدتهمِ دعادوهمِيِ2أيِِ 28وحربهِكسليِاادومييالِ .

هدوِوتجنههينِإصههعدِوخلصههنيِمههالِيههدِملههيِأيامِوملههيِإس هراليلنِ
وأيسههلِأحههااِيسههالِلتغلههثِ السههرِقههالالِأنههاِعبه ِ
وأيسلِلهِالسهبِوالفزةِالتيِكانهاِ هيِجيهاِالهرلِهديهة ِ.صهعدِملهيِأشهعيِوقتهلِيصهيالِملهيِأيامِيدماهق ِ

وأخسهاِوسباهاِ.وكانِيأيِإشعياءِعدمِالتحالفِممِأشعيِانهِيأيِجرو ِالنبهعةِأنِ ِسهيخلصِجهدونِاللجهعءِ
اشعينِأمهاِاللجهعءِاشهعيِ سهيجلبِالهس ِعلهيِيههع اِوصهعدِأحهااِإلهيِدماهقِليه ديِ هروضِالهعالءِوالطاعهةِ
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لتغلههثِ السههرِملههيِأشههعيِ.وهنههاوِيأيِمههسباِأشههعييِ دعجبهههِ ههدمرِبصههنمِمثلهههِللهيكههلِييبمههاِإليحههاءِملههيِ
شِالمرحزهةِمهالِعلهيِالثيهرانِووحهعهاِ
ِ
أشعي ِووحمِالمسباِااساسيِجانباًِوأصبحاِالسبالاِتقدمِعليهِ.ون
عليِيصيفِمالِالحجايةِ.و يِالسنةِالثانيةِعارةِاحااِمليِهعشمِجهالِإيلهةِعلهيِالسهامرةِ.و هيِأيهامِهعشهمِ
هةنِوتكتاهفِملهيِأشهعيِأنِهعشهمِيتهآمرِمهمِمصهرِ حاصهرهِِ3سهنيالِ
صعدِعليهِمليِأشعيِوأوقمِعليهِالج ي ِ
ومِسباِإسراليلِ.وتفاصيلِخطاياِإسراليلِمسكعيةِ هيِي2مهلِِ 11التهيِبسهببهاِوقهمِالسهبيِ.ومهالِخطايهاِأحهااِ

أنهههِ بههاِآللهههةِأ ايمِوكههانِمنطقهههِأنِهههسهِاآللهههةِتسههاعدِملههيِأيامِوحينمههاِيههسباِهههعِلهههاِسههع ِتسههاعدهِوحينمههاِ
ماتِد نعهِ يِالمدينةِولمِيرحعاِأنِيدتعاِبهِلمقاجرِملعوِيههع اِلاهرويهنِومهالِأشههرِأعمالههِأنههِصهنمِسهاعةِ

يم ولة ِعليِديجاتِسمياِديجاتِأحاا.

الحالةِالسياسيةِ يِأيامهِِ:كاناِيهع اِمحصعيةِجيالِقعتيالِعومييالِهماِمصرِوأشعيِوهساِجعلهمِيفمهرونِ هيِ

التحالفِممِواحدةِحدِااخر .
 -4حزَيا ِ :

مل ههيِ ههيِالس ههنةِالثالث ههةِلهعش ههمِمل ههيِإسه هراليلِوك ههانِعمه هرهِِ25س ههنةِِ.مل ههيِِ22س ههنةِوعم ههلِالمس ههتقيمِوأ اا ِ

هلِويممهههِوطه هرهِِوأمههرِالمهنههةِأنِيتقدس هعاِوعمههلِ صههحاًِعويم هاًِوكسههرِالتماويههلِوقطههمِ
المرتفعههاتِو ههتاِالهيكه ِ

السعاييِوأ اا ِحيةِالنحاسينح ِعشتان ِوسحقهاِانِاليهعدِعبدوهاِ.ولمِيكالِمثلهِ.و يِأيامهِنهبِشلمنآصرنِ
وسههباِإسهراليلِِ.وههمِبعههدِِ5سههنيالِمههالِصههععدهمِعلههيِإسهراليلِصههعدواِعلههيِيهههع اِوأخههسواِكههلِمههدنهاِالحصههينةِ

ووقععاِعلهيِح قيهاِج يهةِ هد عهاِولمهنهمِلهمِيكتفهعاِوحاصهرِسهنحاييبِملهيِأشهعيِأسهعايِأويشهليمِوأههانِالهرلِِ.

وصليِح قياِ ماتِيِ 185666مالِجيشِأشعيِحسبِنبهعةِإشهعياءِوههرلِالبهاقيِ.وقتهلِسهنحاييبِإجنهاهِ هيِ
هيكلِنسرو ِإلههِ.ومرضِح قياِبعدِ ليِوأخبرهِإشعياءِأنهِسيمعتِولمنهِح نِوصهليِ ه ادِالهرلِمهالِعمهرهِ

أعطاهِعالمةِجرجعشِالولِعليِديجاتِأحااِيِ16ديجات ِ.ومِأيسلِلهِجرو ِجالدانِملهيِ
ِ
ِ15سنةِوشفاهِو
باجلِهديةِ فتاِلهمِأجعالِالقصرِوأجهعالِالهيكهلِ جهاءهِإشهعياءِوقها ِلههِكهلِمهاِأييهتهمِإيهاهِسهيدخسونهِوحهدثِ

هساِ يِسبيِباجلِ عالًِ .

 -5منسُّ :

إجالِح قياِوهعِأشرِملعوِإسراليلِ.وهعِالسيِقتلِإشعياءِنا اًرِبمناايِخابيِلتعبيخهِإياهِ.وكانِإشعياءِي يدِ
عالِالتسعيالِعاماًِ.إالِأنِمنسيِقدِتالِ يِأواخرِأيامهِ .
ِ

إشعياء النبُّ اإلنجيلُّ :

 )1دعههيِإشههعياءِالنبههيِاإلنجيلههينِمههالِيق هرأِسههفرهِيوههالِأنهههِيق هرأِإنجههيالًِعههالِالمسههياِوعملهههِالمفههاييِ.وأسههماهِ
هالصِ.وتقتهبسِمنهههِكتههالِ
ِ
اآلبهاءِأيزهِاًنِأ ِدعهعاِسههفرهِاإلنجيهلِالخههامسِأوِإنجيهلِإشههعياءِأوِإنجيهلِالخه

العهههدِالجديههدِِ21نص هاًِمباش ه اًرِباإلحهها ةِإلههيِتلميحههاتِكثي هرةنِويتمي ه ِسههفرِإشههعياءِجنب هعاتِكاملههةِعههالِ
المسياِكماِسنر ِبعدِقليلِ.

27

سفر إشعياء (مقدمة إشعياء)

 2تنبههدِإشههعياءِ ههيِأيههامِالملههعوِع يههاِويعوههامِوأحههااِوح قيههاِوتستاهههدِ ههيِأيههامِمنسههيِجههالِح قيههاِالههسيِإتهمهههِ
بالتجههديلِلقعلهههِأنهههِيأيِ ِنِحيههثِناهرهِبمناههايِخاههبيِوكههانِمنسههيِهههساِأشههرِملههعوِيهههع اِوكههانِهههساِ

انهِوبخهِعليِأعمالهِ .

 3جدأِنبعتهِ يِآخرِسنةِلع ياِأيِأنهِتنبدِنحعِِ06سنةنِويقع ِالتقليهدِاليههعديِيالتلمهعد ِأنههمِحهيالِكهانعاِ
يعسجعنِإشعياءِجنارهِعطشِوطلبِماءِ ر زعاِإعطالهِماءِ دخرجِلهِ ِعيالِسهلعامِوكهانِسهنهِحهعاليِ

ِ22سههنةِوأشههايِجههعلسِلحادوههةِنا هرهِ ههيِيعههبِِ ِ31ِ:ِ11وقههدِعاص هرهِمههالِاانبيههاءِهعشههمِوعههامعسِ

وميخاِ .

 4معنهيِاالسههمِإشههعياءنِالهرلِيخلههصِ.وهههساِاالسهمِيتعا ههقِمههمِمههاِ هيِسههفرهِكههلِالمعا قهةنِ هههعِيتحههدثِعههالِ
خالصِ ِالعجيبِيِ.ِ 22-26ِ:ِ45وليسِإسمهِ قبِجلِأنِأسماءِأوالدهِلهاِدالالتِنبعيةِ ِ:ااو ِ

إسمهِشآيِياهعلِأيِالبقيهةِسهترجمنِوقهدِأخهسِإشهعياءِمعههِههساِاالجهالِاحهااِليقهع ِلههِأنِالبقيهةِسهترجمِ
ِ.وتسهمِاآلخهرِ"مهيهرِشهال ِحهارِجه ِِيمهيهرِ=ِسهريمنِشهال ِ=ِيسهرقنِ
مالِالسبيِحيالِسهباهمِإسهراليل ِ
حارِ=ِيسرشنِج ِ=ِاجت ااِ ِوسلب ِ يكعنِمعنهيِاالسهمِيعجهلِالسهلبِويسهرشِالغنيمهةِوالنههبِإشهايةِإلهيِ
أنِملههيِأشههعيِسههيحملِوههروةِدماههقِوالسههامرةِ.لههسليِقهها ِعههالِأوالدهِهاأنههساِوااوالدِالههسيالِأعطههانيهمِالههرلِ

آياتِوعجالبِ يِإسراليلِيِ 8ِ:ِ8ويزا ِلهساِأنهِههعِنفسههِسهايِحا يهاًِعريانهاًِلمهدةِِ3سهنعاتِكنبهعةِ
عالِسبيِمصرِوكعرنِ هكساِكانعاِيفعلعنِبااسريِحتيِإ اِسهدلهِأحهدِلمها اِأنهاِعريهانِ؟ِيقهع ِهكهساِ

سهيحدثِللمصهرييالِالهسيالِتريههدونِاالتمهها ِعلهيهمِوهكههساِعمههلِ ِمهمِهعشههمِإ ِطلههبِمنههِأنِيته وجِمههالِ

اانيةِوطلبِمالِح قيا ِأنِينامِعليِجنبهِعدةِأيامِ.وأيزاًِسميِإشعياءِاوجتهِالنبيةِ .

 5كانِمثقفاًِوقا ةِعاليةنِووالبيةِكتاباتهِ اتِأسلعلِشعر ِِيالمِ وِمسهتعيِعها ِِ.ونجهدِدععتههِللنبهعةِ هيِ
صِِ0إ ِيأيِالسيدِالمسياِ يِمجدهِ .

 0يق هها ِ ههيِالد ايس ههاتِالحديث ههةِأنِهن ههاوِِ3كت ههالِأوِك ههاتبيالِعل ههيِااق ههلِلس ههفرِإش ههعياءِ.وأنِم ههالِكت ههبِ
اإلص ههحاحاتِيِ 00ِ-ِ46وي ههرِم ههالِكت ههبِاإلص ههحاحاتِااول ههيِالخ ههتال ِااس ههلعلِوطريق ههةِالمتاب ههةِ.
وأصحالِهسهِاآلياءِجنعِإ ت ارحهاتهمِههسهِجنهاءِعلهيِإسهتحالةِأنِيهسكرِإشهعياءِاسهمِكهعيرِصهراحةِيصِ

44نِِ 45قبلِأنِيعلدِكعيرِبعاراتِالسنيالِ.ونردِعليِ ليِباآلتيِِ :

أِ-لمِيقلِأباءِاليهعدِجهساِأجداًِوالسبعينيةِنسباِالسفرِلعاحدِ قبِ .

لِ-الِنسههتبعدِأنِيتنبههدِإشههعياءِباسههمِكههعيرِقبههلِأنِيعلههدِكههعيرِ ههالرو ِالقههدسِهههعِالههسيِألهمهههِ.والمتههالِكلهههِ
مههعحيِبهههِمههالِ ِ.وي ِعس هيفعسِالم ه ي ِاليهههعديِقهها ِأنِكههعيرِنفسهههِحههيالِيأيِهههسهِالنبههعةِأصههديِأم ه اًرِجبنههاءِ

الهيكلِيع ِ ِ 3-1ِ:ِ1هلِسينخدشِمليِ كيِمثلِِكعيرِجهساِ .

تعجدِاصطالحاتِماتركةِ يِكلِالسفرِ .
ِ
جِ-

دِ-إستطاشِالدايسعنِلاعرِشكسبيرِأنِيحهددواِم ارحهلِمختلفهةِلاكسهبيرِتهد ِعلهيِم ارحهلِتطهعيِتفميهرهِمهمِأنههِ
كتبِخهال ِِ25سهنةنِجينمهاِظهلِإشهعياءِيكتهبِلمهدةِِ06سهنةنِوِمهالِالطبيعهيِأنِيتغيهرِأسهلعبهِخاللههاِ ههيِ
ترةِطعيلةِ .
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هِ-هناوِحادوةِ يِالمتالِالمقدسِمااجهةِلسكرِإسمِكعيرِقبلِمعلدهِ قدِتنبدِأحهدِاانبيهاءِباسهمِيعشهياِالملهيِ
الصالاِقبلِمعلدهِجهِِ366سنةِيِِ1ملِ1ِ:ِ13نِِ . 2

وِ-إستخدمِالعهدِالجديدِحعاليِِ26آيةِمالِإشهعياءِنسهبهاِكلههاِإلشهعياءِولهيسِلمتهالِآخهريالِ.إالِأنِالمعانهديالِ
يدواِعلههيِهههساِبههدنِقههالعاِأنِكههلِمههالِكتههبِهههساِالسههفرِإسههمهمِإشههعياءِوسههمعهمِإشههعياءِااو ِوتشههعياءِالثههانيِ
وتشعياءِالثالثِ.وواحاِأنِهساِمجردِعنادِالِمعنيِلهِإالِإنمايِالنبعةِ .

ِ 1كانِإشعياءِمالِنسلِملعكيِ هعِإجالِأمعصِأخعِأمصياِأجعِع ياِالمليِولسليِكانِدخعلهِللقصرِأم اًرِ
سهالًِ .
ِ 8كاناِنصيحةِإشعياءِعهدمِالتحهالفِالِمهمِمصهرِوالِمهمِأشهعيِي همهاِقهع ِِسياسهيةِوونيهةِسهتجرِالهبالدِ
للعونيةِباإلحا ةِإلعتمادِيهع اِعلهيِ ياشِباهري ِومهمِههساِأيسهلِآحهااِلتغلهثِ السهرِملهيِأشهعيِلينقهسهِ
مالِيدِإسراليلِوسعيياِ.وقدمِلهِماِ يِالهيكلِو عالًِساندهِمليِأشعيِومِإحتقرهِ يمهاِبعهدِولهمِيسهاندهِيِ2

أيِ26ِ:ِ28نِِ 21

ِ 2كانِإشعياءِ وِنفسِمنمسرةِوقلبِمنسحقِيِ" 5:ِ0ويلِليِأناِإنسانِنجسِالاهفتيالِ"ِوكانهاِأحاهاؤهِ
تئالِعليِجنيِشعبهِيِ 3:ِ21جلِوعليِااممِوعليِأعدالهِ اابهِالمسياِ .

أِ-تاملِنبعاتِإشعياءِعدةِمعاحيم:

أِ-مجدِاايامِااخيرةِِِِِِِِِِِلِ-نبعاتِعالِمجيءِالمسياِ ِ
اتِعالِأممِكثيرةِِِِِِِدِ-تعاليمِوتع ياتِيوحيةِ ِ
ِ
جِ-نبع

هِ-إطالشِاليهعدِعليِشرويهمِِِِِِِوِ-الدععةِللتعبةِوتع يةِااتقياءِ .

16

اِ-تدكيدِمجيءِالمسياِوعليِالم منيالِاإلنتوايِ .

ياههملِهههساِالسههفرِِ00إصههحاحاًِومههمِأنِتقسههيمِالمتههالِإلصههحاحاتِهههعِعمههلِباههريِإالِأننههاِ

هلِوأص ههباِسههفرِإش ههعياءِباص ههحاحاتهِال ه هِِ00يمث ههلِالمت ههالِالمق ههدسِ
نالحههعِأنِي ههدِ ِإمت ههدتِله ههساِالعم ه ِ
بدسفايهِالهِ00نِجلِيمكالِتقسيمِالسفرِإليِقسميالِ ِ

األولِِ32إصحا ِي=ِعددِأسفايِالعهدِِالقديم ِوهعِيعالجِحالةِالاعبِالماحيةِ .

الثانُِِّ21إصحا ِي=ِعددِأسفايِالعهدِالجديد ِوتعالجِسقعطِاإلنسانِااو ِومجيءِالسيدِالمسياِ .
اإلصحاحاتِِ32ِ-1ت كدِكراهيةِ ِللخطيةِوتدديبِالخطاةِالعاصيال ِ

اإلصحاحاتِِ00ِ-46تعلالِخالصِ ِالعجيبِللخطاةِمالِكلِالاععلِواامم ِ

وِاإلصحاحاتِمالِِ55ِ-ِِ46ينديِأنِنجهدِ يههاِآيهةِالِنسهتطيمِأنِنبهدأِجههاِكه اراةِعهالِالمسهياِكمهاِحهدثِ هيِ

قصةِ يلبسِوالخصيِالحبايِ .
)11

ِ يِصِِ42نسممِعالِعبدِالرلنِ تايةِِنسممِأنهِعبدِمختايِومعحمِسرويِللرلِوتايةِ

نسممِأنهِعبدِأصمِوويرِأميالِ.ااو ِيتملمِعالِالمسياِآدمِااخيرِ.والثانيِيتملمِعالِآدمِااو ِأوِ

شعبِإسراليلِالسيِحطمتهِالخطيةِ جاءِالسيدِالمسياِليحطمِسلطانها.
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ملوك يهوذا من عزيا إلي سبي بابل
عزيا
25

261 225

ق.م.

يوثام
61

أحاز
61

حزقيا
52

منسي
22

صد
يهوياقيم
يهوياكين
يوشيا يهوأحاز
قيا
66
4 ̸ 6
4 ̸ 6
16
66

سبي
بابل

أشور
بابل

الفرس

 211ق.م.

الررالك العظرى فُّ التاَيخ والتُّ لها تأثير على شعب هللا:

ِ -1ظلاِأشعيِهيِالمتسلطةِحتمِقاماِدولةِباجلِسنةِِ060ق.مِ.ينبعخسِنصر ِو يِهسهِالمدةِجدأتِو واتِ
باجلِليهع اِ .

ِ-ِ2سقطاِباجلِوقاماِدولةِالفرسِبقيادةِكعيرِالمليِسنةِِ530ق.مِ .
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فقح بن َمليا
 21سنة

فترة

ثوَات

هوشع بن

حصاَ

9

3

وشوَ

إيلة

مرلكة إسرائيل

عزيا
52

سبُّ وشوَ إلسرائيل
نهاية مرلكة إسرائيل

( مرلكة العشرة وسباط)

يوثام
16

وحاز
16

حزَيا

منسى
55

29

مرلكة يهوذا

شلرنآصر الرلك
الذي َام

تغلث فالسر

بسبُّ إسرائيل

سنحاَيب حاصر
ووَشليم

َتل وبنا فُّ هيكل
نسروخ

وسر حدون

مرلكة وشوَ

عالَة ملوك إسرائيل ويهوذا ووشوَ فُّ تلك الفترة
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مفهوم الخالص فى سفر إشعياء
معنيِاسمِإشعياءنِالرلِيخلصِ.وهساِاالسمِيتعا قِممِماِ يِسفرهِكلِالمعا قةِ -:


هعِيتحدثِعالِخالصِالاعبِاليهعد ِمالِباجلِي.ِ 22-26ِ:ِ45

 وكانِهساِيم اًِللخالصِجدمِالمسياِمالِعبعديةِالايطانِ.

فرا هى األفكاَ التى ِاءت بسفر إشعياء حول الخالص بالرسيح .
 -1لراذا خلق هللا اإلنسان
ِ
بكلِمالِدعيِباسميِولمجديِخلقتهِوجبلتهِوصنعته يإرِ .ِ 1ِ:ِ43

ِ مِمجدهِأيادِأنِيخلقِالماللمةِومِالبارِليفرحعاِأمامهِ مِهساِالمجدِنِوليعكسعاِصعيةِمجدِ ِنِويوه ِرواِ

محبتهِوقعتهِنِويفرحعاِبدعما ِقديتهِنِونفهمِهساِمالِترنيمِالماللمةِوهتا همِحيالِ أيواِأعما ِالخليقةِيأ ِ:ِ38

ِ.ِ 1وهساِالهتا ِوالترنيمِهعِإعالنِلفرحتهمنِوهساِماِقصدهِ نِأنِتفر ِخليقتهِبمجدهنِ اهللِكدلِيفر ِجعجهِ

إجنهِالفرحانِجهديةِأتمِجهاِلهِ=ِهساِالاعبِجبلتهِلنفسيِ.يحدثِجتسبيحي يإرِ .ِ 21ِ:ِ43

ولماِسقبِاإلنسانِقامِإجالِ ِبالفداءِوخلقِاإلنسانِخليقةِوانيةِي2كعِ 11ِ:ِ5لممِيتمجدِ ِ مِالخليقةِ

الثانيةِترنميِايتهاِالسمعاتِالنِالرلِقدِ علِ.اهتفيِياِاسا لِااليضِاشيديِايتهاِالجبا ِترنماِالععرِوكلِ

يهِالنِالرلِقدِ د ِيعقعلِو يِاسراليلِتمجد يإر ِ.ِ 23ِ:ِ44مماِتمجدِ ِ مِخلقتهِالخلقةِااولمِ
ِ
شجرةِ
التمِأظهرِ يهاِقدياتهِومحبتهِلإلنسانِنِالس ِكانِعلمِصعيتهِويعكسِصعيةِمجدِ ِنِوحياتهِحياةِأجديةِ

يحياهاِ مِ ر ِمهلالِمسبحاِ ِتعبيراِعالِهساِالفر ِنِهكساِتمجدِ ِ مِالخلقةِالثانيةِإ ِأعادِالمجدِلإلنسانِ

بعدِأنِكانِقدِ قدهِييع1ِ+ِ22ِ:ِ11يع ِ+ِ2ِ:ِ3م ِ.ِ 21ِ:ِ3اآليةِيإرِ 23ِ:ِ44تتملمِعالِالخلقةِ

الثانيةِ هعِيقع ِالنِالرلِقدِ د ِيعقعلِ.وكماِتهللاِالماللمةِعندماِيأتِخليقةِ ِوعملهِيأ ِ 1ِ:ِ38نِ

يأيناِالماللمةِأيزاِتسباِبفداءِالمسياِلإلنسانِوخلقةِاإلنسانِالجديدةِالثانيةِ"وهمِيترنمعنِترنيمةِجديدةِقالليالِ
مستحقِاناِانِتاخسِالسفرِوتفتاِختعمهِالنيِ بحاِواشتريتناِهللِجدميِمالِكلِقبيلةِولسانِوشعبِوامةنِ

وجعلتناِاللهناِملعكاِوكهنةِ سنمليِعلمِااليض" ييؤِ2ِ:ِ5نِِ .ِ 16
ِ

 -2كيف كانت الخليقة َبل السقوط

ِ

الِتعجدِلديناِ مرةِواححةِعالِصعيةِاإلنسانِقبلِالسقعطِولمالِِ -:
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*ِيقع ِالمرنمِ مِالم معيِعالِاإلنسانِ"تنقصهِقليالِعالِالماللمةِوبمجدِوبهاءِتملله"ِيم  ِ.ِ 5ِ:ِ8ما اِنر ِ

عالِالماللمةِ مِسفرِإشعياءِ؟ِِالماللمةِكاناِ مِمجدِ ِوكاناِطغمةِالمايوبيمِطغمةِجميلةِجداِوقعيةِ
جداِنِوكانِمنهمِكايولِقا ِعنهِ ِليصفِجمالهِوعلعهِاهرةِجناِالصباِونر ِالسا اي يمِومعنمِاإلسمِ

الماتعلعنِحباِحع ِعررِ ِيسبحعنِوالتسبياِعالمةِالفر  ِ.نفهمِأنِاإلنسانِكانِ مِنفسِالفر ِوير ِ ِ
ويعكسِصعيةِمجدهِيإرِ .ِ 1ِ:ِ43

كدِأنِآدمِوحعاءِكانعاِهكساِِ.ولممِنتخيلِكيفِكانعاِقبلِالسقعطِنِ لقدِلممِوجهِمعسمِحيالِ أي ِ
ِ
*ِومالِالم

ج ءِبسيبِجداِمالِمجدِ ِ ِ.ميفِكانِوجهِآدمِالس ِكانِير ِ ِ مِالجنةِِ .

*ِليعبرِ ِعالِأنهِخلقِاإلنسانِكدجملِماِيكعنِولممِيفر ِنِشر ِهساِبطريقةِيم يةِ قا ِانادنِعالِحبيبيِ

نايدِمحبِيِيِ well belovedلمرمه.كانِلحبيبيِكرمِعلمِاكمةِخصبة ِ.نقبهِونقمِحجايتهِوورسهِكرمِ

سعيقِوبنمِجرجاِ يِوسطهِونقرِ يهِايزاِمعصرة يإرِ1ِ:ِ5نِ ِ 2المرمِوبهِالمعصرةِلينتجِخمراِنِوالخمرِ

يم ِللفر ِنِوسعيقِجهاِأجعدِأنعاشِالمرومِ .

*ِانِكرمِيلِالجنعدِهعِجياِاسراليلِوورسِلسته يإرِ.ِ 1ِ:ِ5وهناِنقع ِأنِ ِيفر ِباإلنسانِويجدِلستهِ مِ
أنِيفر ِاإلنسانِولسليِيقع ِ"لساتمِممِجنمِآدم"ِيأمِ .ِ 31ِ:ِ8

*ِوليعبرِسفرِإشعياءِعالِحا ِالخليقةِقبلِالسقعطِوبعدهِقا ِكيفِصايتِالقريةِاالمينةِاانيةِ.مالنةِحقاِكانِ

العد ِيبياِ يهاِ.واماِاالنِ القاتلعنِ ِ.صايتِ زتيِاوالِوخمروِمغاعشةِبماءِ.يإرِ21ِ:ِ1نِ ِ 22العد ِ
هناِيم اِللحقِنِوالخمرِيم اِللفر ِوهكساِكانِاإلنسانِ مِالجنةِِ.أماِبعدِالسقعطِ دخلاِاللسةِالحسيةِجديالِ
عالِالفر ِنِويعبرِعنهاِهناِبالماءِالس ِقا ِعنهِيلِالمجدِللسامريةِ"هساِالماءِالس ِيارلِمنهِيعطش"ِِ .

*ِكانِاإلنسانِقبلِالسقعطِ مِسالمِعجيبِو ر ِليتيِاصغياِلعصايايِ مانِكنهرِسالميِوبروِكلججِ

الحعِأنِكلمةِجنةِتعنمِمكانِجميلِوكلمةِع ْد ْنِكلمةِعبريةِتعنمِ ر ِ ِ.اهللِكانِ
البحر.يإرِ.ِ 18ِ:ِ48و
َ
يفر ِباإلنسانِواإلنسانِيفر ِأمامِ ِنِوهساِماِنفهمهِحمناِمالِجلِا رحعاِواجتهجعاِالمِاالجدِ يماِاناِخالقِ

النيِهانساِخالقِاويشليمِجهجةِوشعبهاِ رحاِ ِ.اجتهجِباويشليمِوا ر ِباعبيِوالِيسممِبعدِ يهاِصعتِبكاءِوالِ

صعتِص ار ِيإرِ18ِ:ِ05نِ ِ.ِ 12الفر ِهعِ ر ِمتباد ِجيالِ ِواإلنسانِِ.وهساِهعِالعحمِالس ِأعادهِلناِ
الرلِيسعشِبفدالهِنِ نفهمِأنِهساِكانِالعحمِ مِالجنةِقبلِالسقعطِ.
ِ

 -3وماذا صاَ حال الخليقة بعد السقوط

ِ
هساِماِيقدمهِالسفرِكلهِوننتقمِبعضِاآليات ِ

*ايهاِالرلِالهناِقدِاستعلمِعليناِسادةِسعاو.يإرِ.ِ 13ِ:ِ20سادِعليناِالايطانِوالخطيةِوالمعتِِ.وهساِلهِ
تابيهِآخرِ مِإصحا ِِ22إ ِكانِلح قياِالمليِمالِيؤساءِيهع اِشخصانِأحدهماِخالالِإسمهِشبناِواآلخرِ
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قديسِإسمهِإلياقيمِيإرِ.ِ 3ِ:ِ30وسادِشبناِهساِ ترةِمالِال مانِنِ

ِيقع ِلهِسدقس ِبيِبعيداِوآتمِبعبد ِ

إلياقيمِ ِ.انِكانِإلياقيمِيم اِللمسياِ ابناِهساِيرم ِللايطانِالس ِسيحريناِ ِمنهِِ .

*كيفِصايتِالقريةِاالمينةِاانيةِ.مالنةِحقاِكانِالعد ِيبياِ يهاِ.واماِاالنِ القاتلعنِ .صايتِ زتيِاوالِ
وخمروِمغاعشةِبماءِيإرِ21ِ:ِ1نِِ.ِ 22الخمرِإشايةِللفر ِنِوالماءِهعِالماءِالمالاِإشايةِلملساتِالعالمِ

القاتلةِِ.وحاشِالفر ِوانت شِالفر ِواالجتهاجِمالِالبستانِوالِيغنمِ يِالمرومِوالِيترنمِوالِيدوسِدالسِخم ار يِ

المعاصرِ.ابطلا الهتا ِيإرِ.ِ 16ِ:ِ10وكماِحاشِالفر حاعاِالبركةِانِعارةِ داديالِكرمِتصنم بثا
واحداِوحعمرِجسايِيصنمِايفةِيإرِ .ِ 16ِ:ِ5

*علمِمِتزربعنِبعدِ.ت دادونِايغاناِ.كلِالراسِمريضِوكلِالقلبِسقيمِ ِ.مالِاسفلِالقدمِالمِالراسِليسِ
يهِصحةِجلِجر ِواحباطِوحربةِطريةِلمِتعصرِولمِتعصبِولم تليالِبال ياِِ.جالدكمِخربةِمدنممِمحرقةِ

بالنايِ.ايحكمِتاكلهاِورباءِقدامكمِوهيِخربة كانقاللِالغرباءِ يإر ِ.ِ 1ِ–ِ5ِ:ِ1نر ِأنِالفسادِوالخرالِ
عمِالخليقةِكلهاِالمبيرِوالصغيرِِ ِ.

*والنبمِشعرِبالحا ِالس ِإنحديتِإليهِالخليقةِوأنهِصايِحاالِميئعساِمنهِنِ صر ِطالباِن و ِالمخلصِتطلمِ
مالِالسمعاتِوانورِمالِمسكالِقدسيِومجدوِ.ايالِويرتيِوجبروتيِا يرِاحااليِومراحميِنحعيِ

امتنعا.يإرِ+ِ 15ِ:ِ03ليتيِتاقِالسمعاتِوتن ِيإرِ .ِ 1ِ:ِ04
ِ

 -4هل يسكت هللا على تدمير خليقت

*النيِالِاخاصمِالمِاالجدِوالِاوزبِالمِالدهر يإر.ِ 10ِ:ِ51

*قصدِ ِالِجدِوأنِيتمِنِ يقع ِ ِِوايدِيديِعلييِوانقيِاوليِكانهِبالبعيقِوان شِكلِقصديرو ِ.واعيدِ

قزاتيِكماِ يِاالو ِومايرييِكماِ يِالبداءةِ.بعدِ ليِتدعيالِمدينةِالعد ِالقريةِاالمينة .صهيعنِتفد ِ
بالحقِوتالبعهاِبالبرِيإرِ .ِ 21ِ–ِ25ِ:ِ1

 أيدِيد ِعلييِ=ِبعضِااالمِوالتجايلِيسميهاِهناِالبعيقِِوهعِ رنِصهرِالفزةِلتنقيتهاِمالِالاعالبِ
نِوالافاءِيتمِتعحمِعيناِتاامخِاالنسانِوتخفضِي عةِالناسِويسمعِالرلِوحدهِ يِ ليِاليعمِ ِ.انِ
لرلِالجنعدِيعماِعلمِكلِمتعومِوعا ِوعلمِكلِمرتفمِ يعحمِيإرِ 14ِ–ِ12ِ:ِ2ونجدِوعداِمالِ
ِبدنهِسيفعلِ هلمِنتحاججِيقع ِالرلِ.انِكاناِخطاياكمِكالقرم ِتبيضِكالثلج .انِكاناِحمراءِ

كالدوديِتصيرِكالصع

يإرِ .ِ 18ِ:ِ1

 وما اِستمعنِنتيجةِالتنقيةِيععدِالسالمِللبار يسكالِالسلبِممِالخرو ِويربضِالنمرِممِالجديِ
ِ.والبقرةِوالدبةِترعيانِ.تربضِاوالدهماِمعاِِ.
ِوالعجلِوالابلِوالمسمالِمعاِوصبيِصغيرِيسعقهاِ ِ

واالسدِكالبقرِياكلِتبنا ويلعبِالرحيمِعلمِسرلِالصلِويمدِالفطيمِيدهِعلمِحجرِاال ععان .الِ
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يسعؤونِوالِيفسدونِ يِكلِجبلِقدسيِالنِااليضِتمتل ِمالِمعر ةِالرلِكماِتغطيِالمياهِالبحر

يإر.ِ 2ِ–ِ0ِ:ِ11

 -5بل هللا سيترك الخليقة فى هذا الوضع فترة َليلة ِدا ِدا
ِ

*ِلحيوةِتركتيِوبمراحمِعويمةِساجمعيِِ.بفيزانِالغزبِحجباِوجهيِعنيِلحوةِوباحسانِاجديِايحميِ

قا ِولييِالرل يإرِ1ِ:ِ54نِِ .ِ 8

*ِهلمِياِشعبيِادخلِمخادعيِواولقِاجعابيِخلفيِ.اختب ِنحعِلحيوةِحتمِيعبرِالغزب يإرِ .ِ 26ِ:ِ20
 -6إبن هللا سيتجسد للفداء ليخلق خليقة ِديدة
ابن هللا هو يهو كرا عرفنا اإلسم فى العهد القديم

*ِهعِاألول واآلخرِنِوالِإلهِوير ِ (إر 0ِ:ِ44وقاينِممِِِ"أناِاألول واآلخرِوالحمِوكناِميتا"ِييؤِ:ِ1
ِ11نِِ .ِ 18

*ِتجثو ل كل َكبةِيإرِ 23ِ:ِ45وقاينِممِ"لميِتجثو باسم يسوع كل َكبةِممالِ يِالسماءِومال علمِ

االيضِومالِتحاِااليض"ِي مِ .ِ 16ِ:ِ2

*ِونا هوِ.أناِااو ِواآلخرِيإرِ+ِ 12ِ:ِ48انتمِشهعديِيقع ِالرلِوعبديِالسيِاخترتهِلميِتعر عاِوت منعاِ
نِ ِ.
جيِوتفهمعاِانيِانا هوِ.قبليِلمِيصعيِالهِوبعديِالِيكع ِ

وقاينِِممِ" قا ِلهمِيسعشِمتمِي عتمِاجالِاالنسانِ حينئسِتفهمعنِانيِانا هوِولساِا علِشيئاِمالِنفسيِ"ِ+انِ

لمِت منعاِانيِانا هوِتمعتعنِ يِخطاياكمِ".ييعِ24ِ:ِ8نِِ .ِ 28

*ِهو مجد شعب ِ ِ:يِ ليِاليعمِيكعنِوصالِالرلِجهاءِومجداِوومرِااليضِ خراِواينةِللناجيالِمالِاسراليلِ

يإرِ 1ِ:ِ4وقاينِممِقع ِيهعهِ مِالعهدِالقديمِ"أكعنِمجداِ مِوسطها"ِياو.ِ 5ِ:ِ2

* هو اإلبن األ زلى  :تقدمعاِاليِاسمععاِهساِِِ.لمِاتملمِمالِالبدءِ يِالخفاءِ.منسِوجعدهِاناِهناو ياإلجالِااالم

واالنِالسيدِالرلِايسلنيِويوحهِيإرِ.ِ 10ِ:ِ48وباتفاقِمالِداخلِالماعيةِالثالعويةِيرسلِاآللِاإلجالِااالمِ

متجسداِنِ لملِأقنعمِعملهِ مِالفداءِِ .

*ِويصير عهدا ِديداِِ:والعهدِجدمهِكماِكانِالعهدِالقديمِجدمِالسبالاِهكساِقا ِالرل ِ.يِوقاِالقبع ِاستجبتيِ
و يِيعمِالخالصِاعنتيِ ِ.احفويِواجعليِعهداِللاعبِالقامةِااليضِلتملييِامالوِالبراييِ يإر.ِ 8ِ:ِ42

*ِواإلبن هو ذَاع الربِِ:يياجمِالمعنمِ مِنهايةِتفسيرِإصحا ِِ .ِ 03

قدِشمرِالرلِعالِ ياشِقدسهِامامِعيعنِكلِاالممِ تر ِكلِاط ار ِااليضِخالص الهناِيإر.ِ 16ِ:ِ52
شمرِأ ِأظهرِ ياعهِ هسهِعالِالتجسدِإ ِظهرِاإلجالِمتجسداِِ.والسياشِيايرِللقعةِنِوالمسياِهعِقعةِ ِي1كعِ1
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ِ.ِ 24ِ:واإلجالِظهرِ مِجسدِبار ِِلمالِمجدِالهعتهِكانِمختبئاِ مِناسعتهِالنِعلمِكلِمجدِوطاءِِيإرِ4
ِ .ِ 5ِ:

*ِأماِظهعيِاإلجالِ مِمجدهِوعلمِعرشهِيإرِ 0نِهساِلمِيكالِتجسداِلمنهِظهعيِكماِظهرِإلجراهيمِممِ
مالكيالِ ونهمِوالوةِيجا ِِ.ولمِيكالِالوهعيِ مِيإرِ 0هعِظهعيِلآللِنِ اآللِالِيوهرِِ .

*ِوكان الرسيح حجر الزاوية الذى تجسد ليجعل اإلثنين واحدا ِ:واالنِقا ِالرلِجاجليِمالِالبطالِعبداِلهِ

اليجاشِيعقعلِاليهِ ينزمِاليهِاسراليلِ اتمجدِ يِعينيِالرلِوالهيِيصيرِقعتي .قا ِقليلِانِتمعنِليِعبداِ

القامةِاسباطِيعقعلِويدِمحفعظيِاسراليلِ ِ.قدِجعلتيِنعياِلالممِلتمعنِخالصيِالمِاقصمِااليضِيإرِ42

ِ5ِ:نِِ.ِ 0ونالحعِأنِإسراليلِهناِهمِكنايةِعالِااممِ ِ.يكعنِيعقعلِوتسراليلِهناِهماِاليهعدِوااممِِ.ولمالِ
جينماِي مالِااممِ يتحعلعاِإلمِبستانِمثمرِنِير ضِاليهعدِالمسياِويتحعلعاِإلمِوعرِ الِيكعنِلهمِومرِالمِانِ

يسكبِعليناِيو ِمالِالعالءِ تصيرِالبريةِبستاناِويحسبِالبستانِوع ارِيإر ِ.ِ 15ِ:ِ32المسياِأيسلِالرو ِ
للمنيسةِ دومرتِنِواليهعدِي زعاِ تحعلعاِإلمِوعرِِ.ومالِآمالِأيامِالمسياِمالِاليهعدِكانعاِقلةِأسماهاِإشعياءِ

البقيةِنِو مِاايامِااخيرةِسيدخلِاليهعدِلإليمانِويسميهمِإشعياءِالبقيةِِ.ولفعِالبقيةِإشتهرِبهِسفرِإشعياءِ
وأخسِمنهِاإلسمِالقديسِجعلسِالرسع ِييوِ.ِ 5ِ:ِ11ِ+ِ21ِ:ِ2ويقع ِالعحمِ مِسفرِإشعياءِلسليِهكساِ

يقع ِلبياِيعقعلِالرلِالسيِ د ِاجراهيمِ.ليسِاالنِيخجلِيعقعلِوليسِاالنِيصفايِوجههِيإرِ–ِ11ِ:ِ22

ِ.ِ 23وكدنِيعقعلِقدِخجلِإ ِأنِأوالدهِاليهعدِقدِي زعاِالمسياِنِ
مالِااممِأكثرِكثيراِجداِِ .

ِيقع ِلهِالِتخجلِ دوالدوِباإليمانِ

يعةِومالِاويشليمِكلمةِالرل.يإرِ. 3ِ:ِ2وهسهِالاريعةِ
ِ
*ِويخرج من إسرائيل ِ:النهِمالِصهيعنِتخرجِالار
ليساِهمِشريعةِالعهدِالقديمِ هسهِخرجاِ مِسيناءِِ .

*ِالكنيسة تصير خليقة ِديدةِِ:النيِهانساِخالقِسمعاتِجديدةِوايحاِجديدةِيإرِ 11ِ:ِ05نِوالخليقةِ
الجديدةِنسممِعنهاِ مِي2كعِ ِ.ِ 11ِ:ِ5
ِ

 -7ولكن هناك يوم للدينونة

ِ

ونر ِدينعنةِااشرايِاإلصحا ِِ34ونصيبِااجرايِاإلصحا ِِ .ِ35
ِ

 -8النبوات عن الرسيح

* الهوت ِِ:يعلدِلناِولدِونعطمِإجناِِ...ويدعمِإسمهِعجيباِإلهاِقديراِِ..يإرِ .ِ 0ِ:ِ2

* ميالد من عذَاءِِ:هاِالعسياءِتحبلِوتلدِإجناِ...يإرِ .ِ 14ِ:ِ1

*ِهروب إلى مصرِ:هع اِالرلِياكبِعلمِسحابةِسريعةِوقادمِالمِمصريإرِ ِ. 1ِ:ِ12
*ِتجسد ِ:قدِشمرِالرلِعالِ ياشِقدسهِامامِعيعنِكلِاالمم يإرِ .ِ 16ِ:ِ52
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*ِتجسد بُريقة إعجازية بوعد مثل إبراهيم وساَة ِ:اسمععاِليِايهاِالتابععنِالبرِالطالبعنِالرلِِ.انورواِالمِ
الصخرِالسيِمنهِقطعتمِوالمِنقرةِالجبِالتيِمنهاِحفرتم ِ.انورواِالمِاجراهيمِاجيكمِوالمِسايةِالتيِولدتممِ

.النيِدععتهِوهعِواحدِوبايكتهِواكثرته .يإرِ1ِ:ِ51نِ ِ.ِ 2المسياِإجالِوعدِوهكساِكنيستهِنِحياةِتخرجِمالِ
معتِِ .

* وخذ إسر من البُن ِ:مالِالبطالِدعانيِمالِاحااءِاميِ كرِاسمي يإرِ.ِ 2ِ:ِ42وهكساِقا ِالمالوِ

للعسياءِ"تلديالِإجناِوتسمينهِيسعش"ِيلعِ .ِ 31ِ:ِ1

*ِمجد الهوت مختفى فى ناسوت ِ:وجعلِ ميِكسيفِحاد ِ.يِظلِيدهِخبانيِوجعلنيِسهماِمبرياِ يِكنانتهِ
اخفانيِيإرِ.ِ 2ِ:ِ42هعِكلمةِ ِنِوكلمةِ ِكسيفِ ِحديالنِحدِينقمِ"أنتمِاآلنِأنقياءِلسببِالمالمِ
الس ِكلمتممِبه"ِنِوحدِيديالِ"آتمِوأحايبهمِبسيفِ مم"ِييعِ+ِ3ِ:ِ15يؤِ ِ.ِ 10ِ:ِ2

*ِل سابق هو يوحنا الرعردانِِ:صعتِصاي ِ يِالبريةِاعدواِطريقِالرلِِ.قعمعاِ يِالقفرِسبيالِاللهناِ
يإرِ .ِ 3ِ:ِ46

* هو غصن من عائلة داود بن يسىِِ:ويخرجِقزيبِمالِجسشِيسمِوينباِوصالِمالِاصعلهِيإرِ 1ِ:ِ11
ِ.ويقا ِعالِالمسياِأنهِإجالِداودِإ اِأيادِالعحمِأنِيايرِلهِكملينِويقا ِعنهِإجالِيسمِإ اِأيادِأنِيايرِ

لتعاحعهِِ .

*ِيسلك بالوداعة ويهب الرِاء للكلِِ:الِيصياِوالِير مِوالِيسممِ يِالاايشِصعته ِ.قصبةِمرحعحةِالِ
يقصفِو تيلةِخامدةِالِيطف ِيإرِ2ِ:ِ42نِِ .ِ 3

* مرسوح ألِلناِِ:ويحلِعليهِيو ِالرلِيو ِالحكمةِوالفهمِيو ِالماعيةِوالقعةِيو ِالمعر ةِومخا ةِالرلِ

يإر +ِ 2ِ:ِ11يو ِالسيدِالرلِعليِالنِالرلِمسحنيِالبارِالمساكيالِايسلنيِالعصبِمنمسريِالقلبِ
الناديِللمسبييالِبالعتقِوللماسعييالِباالطالقِيإرِ .ِ 1ِ:ِ01

* يعلن الحق لألممِِ:هع اِعبديِالسيِاعزدهِمختاييِالسيِسرتِبهِنفسيِ.وحعاِيوحيِعليهِ يخرجِالحقِ
لالمم .الِيصياِوالِير مِوالِيسممِ يِالاايشِصعته ِ.قصبةِمرحعحةِالِيقصفِو تيلةِخامدةِالِيطف ِ.المِ
االمانِيخرجِالحقِيإرِ 3ِ–ِ1ِ:ِ42ونر ِهناِوداعتهِنِوأنهِيهبِالرجاءِللملِِ.وقاينِممِقع ِالمسياِ
لبيالطسِ"أتياِإلمِالعالمِاشهدِللحق"ِييعِ .ِ 31ِ:ِ18

* يأتى من الجليل ِ:ولمالِالِيكعنِظالمِللتيِعليهاِحيقِ.كماِاهانِال مانِاالو ِايضِابعلعنِوايضِنفتاليِ

يكرمِاالخيرِطريقِالبحرِعبرِااليدنِجليلِاالمم الاعبِالساليِ يِالولمةِابصرِنعياِعويما.الجالسعنِ يِ

ايضِظال ِالمعتِاشرقِعليهمِنعيِيإرِ1ِ:ِ2نِِ .ِ 2

*ِمعجزات الرسيحِ :حينئسِتتفقاِعيعنِالعميِوا انِالصمِتتفتا ِ.حينئسِيقف ِاالعرجِكااليلِويترنمِلسانِ
االخرسِالنهِقدِانفجرتِ يِالبريةِمياهِوانهايِ يِالقفرِيإرِ5ِ:ِ35نِِ.ِ 0وهسهِاآليةِيدِجهاِالرلِعلمِ
تالميسِالمعمدانِليوهرِلهمِمالِهعِيماِ .ِ 5ِ:ِ11
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*ِوتى بالفرح للبشر ِ:ومفديعِالرلِيرجععنِوياتعنِالمِصهيعنِجترنمِو ر ِاجديِعلمِيؤوسهمِ.اجتهاجِو ر ِ
يديكانهم.ويهرلِالح نِوالتنهدِيإرِ .ِ 16ِ:ِ35

*ِإَسال لتالميذ ِ:صرِالاهادةِاختمِالاريعةِجتالميسي يإرِ .ِ 10ِ:ِ8

*ِالكرازة لكل العالمِِ:اكثرتِاالمةِعوماِلهاِالفر ِِ.يفرحعنِاماميِكالفر ِ مِالحصادِ.كالسيالِيبتهجعنِ

عندماِيقتسمعنِونيمةِيإرِ+ِ 3ِ:ِ2ادتِاالمةِياِيلِادتِاالمةِتمجدت وسعاِكلِاط ار ِااليض يإرِ20
ِ .ِ 15ِ:

* والم وصليب ِِ:إصحا ِِ51نِوتصحا ِِ.ِ53وتكليلِالاعوِيإشِ .ِ 4 : 27

* يخرج من كانوا فى حبس الجحيم ِ:لتفتاِعيعنِالعميِلتخرجِمالِالحبسِالماسعييالِمالِجياِالسجالِ

الجالسيالِ يِالولمةِيإر ِ.ِ 1ِ:ِ42العممِالسيالِإنفتحاِأعينهمِهمِااحياءِبالجسدِالسيالِآمنعاِبالمسياِ
وعر عهِنِأماِكلِمالِماتعاِقبلِالمسياِ ه الءِ هبعاِللجحيمِحتمِأتمِالمسياِوأخرجهمِِ .

*ِهو الُريق للرفديينِِ:وتمعنِهناوِسكةِوطريقِيقا ِلهاِالطريقِالمقدسة.الِيعبرِ يهاِنجسِجلِهيِلهمِ.

مالِسليِ يِالطريقِحتمِالجها ِالِيزل .الِيكعنِِهناوِاسدِ.وحشِمفترسِالِيصعدِاليها.الِيعجدِهناوِ.جلِ
يسليِالمفديعنِ يهاِ.يإرِ8ِ:ِ35نِِ 2

*ِتحدث عن الروح القدسِِ:يِ ِ. ِ3ِ:ِ44ِ+1ِ:ِ42ِ+15ِ:ِ32ِ+2ِ:ِ11
*ِوالعحمِأيزاِإستخدمِأشخاصِليرم ِجهمِللمسيا ِ مانِكالِمال ِ

ح قياِالمليِوكعيرِالمليِيمعااِناطقةِللمسياِيياجمِإصحا ِإرِِ .ِ 32
ِ

 -9ماذا َدم الرسيح لكنيست

إشعياء يكشف إنجيل الخالص لنترتع بالرخلص

* نولد والدة ِديدة بخليقة ِديدة ِ:ا اِوسلِالسيدِقسيِجناتِصهيعنِونقى دمِاويشليمِمالِوسطهاِجرو ِ

القزاءِوبرو ِاالحراقِيإرِ. 4ِ:ِ4همِخليقةِجديدةِي2كعِ . 11ِ:ِ5

*ِالخالص هو والدة ِديدة للكنيسة ِ:مالِسممِمثلِهساِ.مالِ اي ِمثلِهسهِِ.هلِتمخضِجالدِ يِيعمِواحدِِ.

اوِتعلدِامةِد عةِواحدةِ ِ.قدِمخزاِصهيعنِجلِولدتِجنيها يإرِ .ِ 8ِ:ِ00

*ِهو وسس كنيست ويصير َوسا لها ويرلك عليها  :بما اِيجالِيسلِاالممِ.انِالرلِاسسِصهيعنِوبهاِ
يحتميِبالسعِشعبهِيإرِ.ِ 32ِ:ِ14وتصحا ِِ14يتملمِعالِالايطانِنِ نر ِالمسياِهناِيدا مِعالِالمنيسةِ

جسدهِوهعِيأسهاِحدِالايطانِِ.وهعِجبلِجياِالرلِيكعنِِواجتاِ مِيأسِالجبا ِأ ِالمنيسةِيإرِ.ِ 2ِ:ِ2
ويستقرِكرأسِللمنيسةِالنِيدِالرلِتستقرِعلمِهساِالجبلِويداس معالِ يِمكانهِكماِيداسِالتبالِ ي ماءِ

المِبلةِِيإر ِ.ِ 16ِ:ِ25يثباِالمرسيِبالرحمة ويجلسِعليهِباالمانةِ يِخيمةِداودِقاضِويطلبِالحقِ
ويباديِبالعد ِيإر.ِ 5ِ:ِ10
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* الرسيح يحرى كنيست  :كلِالةِصعيتِحدوِالِتنجاِوكلِلسانِيقعمِعلييِ يِالقزاءِتحكميالِعليهِِ.

هساِهعِميراثِعبيدِالرلِوبرهمِمالِعنديِيقع ِالرلِيإرِ+ِ 11ِ:ِ54وهعِكدسدِعلمِأعداءِكنيستهِوكطيرِ

ير ِعلمِكنيستهِانهِهكساِقا ِليِالرلِكماِيهرِ عقِ ريستهِاالسدِوالابلِِِ...ين ِيلِالجنعدِللمحايبةِعالِ

جبلِصهيعنِوعالِاكمتها ِوكطيعيِمر ةِهكساِيحاميِيلِالجنعدِعالِاويشليمِيحاميِ ينقسِيعفعِ ينجيِيإرِ31

ِ4ِ:نِِ+ِ 5وهعِكمخباِمالِالرياِوستايةِمالِالسيلِيإرِ1ِ:ِ32نِِ .ِ 2

*ِهو يغفر الخُايا ويقدس الكنيسةِِ:هعِالجمرةِالتمِمساِشفتمِإشعياءِ غفرِإومهِإنِهسهِقدِمساِشفتييِ
انت شِإوميِنِوكفرِعالِخطيتيِيإرِ+ِ 0ِ:ِ0ويكعنِانِالسيِيبقمِ يِصهيعنِوالسيِيتروِ يِاويشليمِ

يسممِقدوساِ.كلِمالِكتبِللحياةِ يِاويشليمِيإرِ .ِ 3ِ:ِ4ِ+ِ18ِ:ِ1

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

م يوعاتهاِهكساِالسيدِالرلِينباِج ارِوتسبيحاِامامِكلِاالمم يإرِ16ِ:ِ01نِِ.ِ 11والبرِيعنمِوفرانِالخطيةِ
وأنِنسليِ مِجرِيراهِالناسِكتاجِعلمِيؤوسناِِ .

*ِهو َدم الفداء ِ:صهيعنِتفد ِبالحقِوتالبعهاِبالبرِيإرِ .ِ 21ِ:ِ1

* دم الرسيح يكفر عن خُاياناِِ:مالِ اِاالتيِمالِادومِجثيالِحمرِمالِبصرةِهساِالبهيِبمالبسهِالمتعومِ

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

مالبسيِيإرِ.ِ 3ِ–ِ1ِ:ِ03وكفايةِتعنمِتغطيةِنِ المسياِوطاناِوسترِعليناِجدمهِنِلسليِقا ِعلمِالصليبِ
"ياِأجتاهِإوفرِلهم"ِ ممِتغطيةِجسدِالمسياِبالدمِتبدأِالمفايةِأ ِوفرانِالخطيةِِ.وطقسِالمنيسةِيايرِلسليِنِ

إ ِيمساِالماهالِالجسدِبالدمِنِ اإل خايستياِ"تعطمِلغفرانِالخطاياِوحياةِأجدية"ِِ .

*ِهو يأتى بالسالمِِ:ليتيِاصغياِلعصايايِ مانِكنهرِسالميِيإرِ+ِ 18ِ:ِ48النهِهكساِقا ِالرل.هانساِ

اديرِعليهاِسالماِكنهرِومجدِاالممِكسيلِجاي ِ ترحععنِوعلمِااليديِتحملعنِوعلمِالركبتيالِتدللعنِ ِ.

كانسانِتع يهِامهِهكساِاع يكمِاناِو يِاويشليمِتع ونِِيإرِ12ِ:ِ00نِ ِ+ِ 13يقزيِجيالِاالممِوينصفِ

لاععلِكثيريالِ يطبععنِسيع همِسكماِويماحهمِمناجل.الِتر مِامةِعلمِامةِسيفاِوالِيتعلمعنِالحرلِ يماِبعدِ
يإرِ .ِ 4ِ:ِ2

* َوينا في محبة هللاِِ:وقالاِصهيعنِقدِتركنيِالرلِوسيديِنسينيِ هلِتنسمِالمراةِيحيعهاِ الِترحمِاجالِ
بطنها.حتمِه الءِينسيالِواناِالِانساو ِ.هع اِعلمِكفيِنقاتيِِ.اسعايوِاماميِدالماِيإرِ.ِ 10ِ–ِ14ِ:ِ42

وقاينِممِ"ليسِاحدِحبِأعومِمالِهساِأنِيزمِأحدِنفسهِاجلِأحباله"ِييعِ ِ.ِ 13ِ:ِ15

*ِِعل الضعيف َويا ِ:ايتخاِحباليِِ.الِياددونِقاعدةِساييتهمِالِينارونِقلعاِ.حينئسِقسمِسلبِونيمةِ

كثيرةِِ.العرجِنهبعاِنهباِيإر ِ.ِ 23ِ:ِ33بعدِحعفِوتيتخاءِجلِكانعاِعرجاِنِنجدهمِينهبعنِِ .
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* الرسيح سر الشبع والفرحِِ:ويصنمِيلِالجنعدِلجميمِالاععلِ يِهساِالجبلِوليمةِسمالالِوليمةِخمرِعلمِ
ديديِسمالالِممخةِديديِمصفم .ويفنيِ يِهساِالجبلِوجهِالنقالِ.النقالِالسيِعلمِكلِالاععلِوالغطاءِ

المغطمِبهِعلمِكلِاالممِِ.يبلمِالمعتِالمِاالجدِويمساِالسيدِالرلِالدمعشِعالِكلِالعجعهِوين شِعايِشعبهِ
عالِكلِااليضِالنِالرلِقدِتملمِيإر .ِ 8ِ–ِ0ِ:ِ25سمالالِ=ِشبمِنِوليمةِخمرِ=ِ ر ِِ.ومعنمِالابمِ

أنناِالِنععدِنحتاجِلغيرهِِ.والابمِيحدثِبمعر ةِشخصِالمسياِ=ِيفنمِ مِهساِالجبلِوجهِالنقالِِ.وهساِدويِ
الرو ِالقدسِالس ِيخبرناِبمالِهعِالمسياِنِوت اِعر ناهِلالِنحتاجِلغيرهِونقع ِممِعروسِالنايدِ"أناِلحبيبمِ

وحبيبمِلم"ِِ.ولهساِإهتمِالمسياِبدنِيسد ِالتالميسِ"وأنتمِمالِتقعلعنِإنمِأنا"ِهلِعر تمعنمِحقيقةِِ ِ.

*ِوالفرح هو فرح متبادل بيننا وبين هللاِِ ِ:يفر ِجناِ ِونحالِنفر ِباهللِجلِا رحعاِواجتهجعاِالمِاالجدِ يماِاناِ
خالقِالنيِهانساِخالقِاويشليمِجهجةِوشعبهاِ رحا  ِ.اجتهجِباويشليمِوا ر ِباعبيِوالِيسممِبعدِ يهاِصعتِ
بكاءِوالِصعتِص ار يإرِ18ِ:ِ05نِ.ِ 12

* وعُانا سلُانا ون ندوس الشيُان  :النهِيخفضِسكانِالعالءِيزمِالقريةِالمرتفعةِ.يزعهاِالمِااليضِ.

يلصقهاِبالترالِ.تدوسهاِالرجلِيجالِالبالسِاقدامِالمساكيالِيإرِ5ِ:ِ20نِِ ِ 0وسكانِالعالءِالمتمبرونِهمِ

الاياطيالِِِ.والبالسِهعِالمنسحقِوالمتعاحمِِ .
ِ

* يعيدنا كأحجاَ كريرة ِ:ايتهاِالسليلةِالمزطربةِويرِالمتع يةِهانساِاجنيِباالومدِحجايتيِوبالياقعتِاالايقِ

اؤسسيِ ِ.واجعلِشر يِياقعتاِواجعابيِحجايةِجهرمانيةِوكلِتخعميِحجايةِكريمةِيإرِ11ِ:ِ54نِِ.ِ 12

وهكساِكانِيزمِيليسِالمهنةِاليهعد ِحجايةِكريمةِعلمِكتفيهِو مِصديتهِنِوهكساِكانِآدمِ مِالجنةِ"هناوِ

المقلِوحجرِالج ش"ِيتيِ 12ِ:ِ2والمقلِصمغِيالحتهِجميلةِنِوالج شِحجايةِكريمةِعقيقِوامرد ِ.مانِآدمِ
وبنمِآدمِأمامِ ِجعاهرِلهاِقيمةِعاليةِعندِ ِِ .

التعزيات ِ:أمامِكلِماِعملهِالمسياِيطلبِأنِنتع ِِع واِع واِشعبم ِ+اناِاناِهع مع يكمِيإرِ3ِ–ِ1ِ:ِ46
ِ .ِ 12ِ:ِ51ِ+

*الرسيح حول لى العقوبة خالصا ِ

الِجدِمالِوجعدِحيقاتِ مِالعالمِنِولمالِ ِيستخدمهاِللتدديبِنِوليسِماِيصلاِلتدديبِشخصِيناسبِاآلخرِ
نِ

ِالطبيبِالحكيمِيستخدمِلملِواحدِماِيناسبهِنِوهساِمثلِالفال ِالس ِيعر ِكيفِيتعاملِممِكلِنعشِمالِ

الحبعلِيإرِ. 22ِ–ِ23ِ:ِ28والمهمِأنِالزيقاتِسيخرجِمنهاِخليقةِجديدةِكماِأنِاامِتتدلمِ ِوتتمخضِلتلدِ
معلعداِجديداِيإرِ .ِ 3ِ:ِ31

النهِهكساِقا ِليِالرلِانيِاهداِوانورِ يِمسكنيِكالحرِالصا يِعلمِالبقلِكغيمِالند ِ يِحرِالحصادِ

يإرِ .ِ 4ِ:ِ18

ومالِمحبةِ ِيقع ِ مِكلِحيقهمِتزايقِومالوِحزرتهِخلصهم .بمحبتهِو اي تهِهعِ مهمِوي عهمِوحملهمِكلِ

االيامِالقديمةِيإرِ .ِ 2ِ:ِ03
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وأهميةِالتدديبِأنناِنرثِنفسيةِمتمردةِنِتطلبِماِتريدهِوليسِماِيريدهِ ِنِ

أخر ِللطريقِالس ِهعِالمسياِ نخلصِِ .

ِعالِطريقِالزيقةِيد عناِمرةِ

*ِوعاد لنا الريراث السراوى ِ:هكساِقا ِالرل ِ.يِوقاِالقبع ِاستجبتيِو يِيعمِالخالصِاعنتي ِ.احفويِ
واجعليِعهداِللاعبِالقامةِااليضِلتملييِامالوِالبراييِِيإرِ ِ.ِ 8ِ:ِ42

*َِدم لنا مفهوم ِديد للُفولة الروحية والشيخوخة الروحية ِ

الِيكعنِبعدِهناوِطفلِايامِوالِشيخِلمِيكملِايامه.النِالصبيِيمعتِاجالِمئةِسنةِوالخاط ِيلعالِاجالِمئةِسنةِ

يإر ِ.ِ 26ِ:ِ05الطفلِالروحمِهعِمالِتجاولِممِعملِالنعمةِإيحاجياِ عادِكااوالدِولمثلِهساِملمعتِ

السمعاتِِ.أماِالايخِيوحياِهعِمالِعاندِوظلِعلمِحا ِإنسانهِالعتيق ِ.مالِتجددتِطبيعتهِصايِمالِقطيمِ

المسياِالصغيرِيالهِِ166خرو

ِوخلصِ.ويدخسِهناِنصيباِِ166حعفِِ .

*في َوينا نوَ اآلبِِ:المليِجبهالهِتنورِعيناوِِ.تريانِايحاِبعيدةِيإر"ِ 11ِ:ِ33الس ِيآنمِ قدِ أي ِاآلل"ِِ
نحالِيأيناِالمسياِالس ِهعِوجهِاآللِ رأيناِ يهِكلِصفاتِ ِنِو مِااجديةِياايضِالبعيدة ِنراهِوجهاِلعجهِ

مِمجدهِ +الِتمعنِليِبعدِالامسِنعياِ يِالنهايِوالِالقمرِينيرِليِمزيئاِجلِالرل يكعنِليِنعياِاجدياِ

والهيِاينتي يإرِ12ِ:ِ06نِ ِ 26مِااجديةِلالِنحتاج لنعيِالامسِ الرلِاإللهِسيكعنِنعيِأويشليمِالسماليةِ

ييؤ + 5ِ:ِ22ويكعنِنعيِالقمرِيالمنيسةِعلمِاايضِاآلن ِكنعيِالامسِيالمسيا ِونعيِالامسِيكعنِسبعةِ
احعا ِياآلنِنعر ِبعضِالمعر ةِوهناوِسنراهِكماِهع ِكنعيِسبعةِايامِيلألجد ِ يِيعمِيجبرِالرلِكسرِشعبهِ
ويافيِيضِحربهِيإرِ25ِ:ِ36نِِ .ِ 20

يركن تلخيص معنى الخالص فى سفر إشعياء برقاَنة إش 53مع إش 61

إش53

اماِالرلِ سرِبانِيسحقهِبالح ن.انِجعلِنفسهِ جيحةِاومِير ِنسالِتطع ِايامهِومسرةِالرلِجيدهِتنجاِ.

يإرِ .ِ 16ِ:ِ53
إش61

رحاِا ر ِبالرلِِ.تبتهجِنفسيِبالهيِالنهِقدِالبسنيِويالِالخالصِكسانيِيداءِالبرِمثلِعريسِيت يالِبعمامةِ

ومثلِعروسِتت يالِبحليها .النهِكماِانِااليضِتخرجِنباتهاِوكماِانِالجنةِتنباِم يوعاتهاِهكساِالسيدِالرلِ

ينباِجراِوتسبيحاِامامِكلِاالمم يإرِ16ِ:ِ01نِِ. 11والبرِيعنمِوفرانِالخطيةِوأنِنسليِ مِجرِيراهِالناسِ

كتاجِعلمِيؤوسناِ ِ.

وبمقاينةِإرِ53ممِإرِ01يتزاِمعنمِماِقالهِجعلسِالرسع ِ مِي2كعِ 21ِ:ِ5
النهِجعلِالسيِلمِيعر ِخطيةِخطيةِيمنورِالمسياِعلمِالصليبِحامالِخطايانا ِالجلناِلنصيرِنحالِجرِ ِ
يهِيلناِحياةِجرِوتكليلِجر ِِ .

ولخصاِالتسبحةِهساِ قالاِِِِِِ"وخذ الذى لنا ووعُانا الذى ل " ِ .
ِ
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 -11إشتياق الرسيح للصليب لخالص البشر
ليسِليِويعِِ.لياِعليِالاعوِوالحسيِ يِالقتا ِ اهجمِعليهاِواحرقهاِمعا ِ.اوِيتمسيِبحصنيِ يصنمِ

صلحاِمعيِ.صلحاِيصنمِمعيِيإرِ4ِ:ِ21نِِ .ِ 5
ِ
ِ

ِ -11زاء من يرفض ويعاند

لسليِيكعنِلممِهساِاالومِكصدشِمنقضِنات ِ يِجدايِمرتفمِياتيِهدهِبغتةِ يِلحوة .ويكسرِككسرِاناءِ
الخ ا يالِمسحعقاِجالِشفقةِحتمِالِيعجدِ يِمسحعقهِشقفةِالخسِنايِمالِالمعقدةِاوِلغر ِماءِمالِالجبِ

يإرِ13ِ:ِ36نِِ.ِ 14وهساِهعِنفسِ مرِإيمياءِالنبمِيإيِ18نِِ .ِ 12
ِ

 -12وكيف يعرل الرسيح هذا كل

هعِيعيدِالخلقة هع اِالرلِيخليِااليضِويفروهاِويقلبِوجههاِويبددِسكانهاِ.يإرِ. 1ِ:ِ24وهسهِتناظرِمعنمِ
المعمعديةِوهمِمعتِالحياةِالعتيقةِوقيامِخليقةِجديدةِ مِالمسياِ .
ِ

 -13الروح القدس ودوَ فى الفداء

*ِالروح يحولنا مثررينِالرو ِيابهِبالماءِالمنسكبِمالِالسماءِليرو ِطبيعتناِالمدخع ةِمالِالترالِ نثمرِ

البالسعنِوالمساكيالِطالبعنِماءِوالِيعجدِ.لسانهمِمالِالعطشِقدِيبسِ.اناِالرلِاستجيبِلهمِاناِالهِاسراليلِالِ
اتركهم ِ.ا تاِعلمِالهزالِانهاياِو يِوسبِالبقاشِيناجيمِِ.اجعلِالقفرِاجمةِماءِوااليضِاليابسةِمفاجرِ

مياه ِ.اجعلِ يِالبريةِاالياِوالسنبِواالسِوشجرةِال ياِ.احمِ يِالباديةِالسروِوالسنديانِوالاربيالِمعاِلميِ

ينورواِويعر عاِويتنبهعاِويتاملعاِمعاِانِيدِالرلِ علاِهساِوقدوسِاسراليلِاجدعهِيإرِ=ِ 26ِ-ِ11ِ:ِ41المِ

انِيسكبِعليناِيو ِمالِالعالءِ تصيرِالبريةِبستاناِويحسبِالبستانِوع ارِيإرِ=ِ 15ِ:ِ32نم ِعنِمثمريالِجدالِ

مالِأنِنمعنِجالِومرِِ+النيِاسكبِماءِعلمِالعطاانِوسيعالِعلمِاليابسةِ.اسكبِيوحيِعلمِنسليِوبركتيِ
علمِ ييتي  .ينبتعنِجيالِالعابِمثلِالصفصا ِعلمِمجاييِالمياهِيإرِ3ِ:ِ44نِِ .ِ 4

*ِالروح يجدد طبيعتنا لكى نثررِ=ِإ اِكانِاإلجالِهعِ ياشِ ِنِوعملهِكانِالفداءِنِ الرو ِالقدسِهعِإصبمِ
ِوعملهِمعناِهعِتجديدِخليقتناِيتمِ .ِ 5ِ:ِ3

َاَنِ"ولمالِانِكناِباصبمِ ِاخرجِالاياطيالِ قدِاقبلِعليكمِملمعتِ "ِيلعِ 26ِ:ِ11معِ"ولمالِانِكناِ
اناِجرو ِ ِاخرجِالاياطيالِ قدِاقبلِعليكمِملمعتِ "ِيما ِ.ِ 28ِ:ِ12نجدِالسيدِالمسياِ مِنفسِالمكانِ
الس ِيقع ِعالِالرو ِالقدسِأنهِيو ِ ِ مِإنجيلِمتمِنِنجدِأنهِيقع ِعنهِإصبمِ ِ مِإنجيلِلعقاِِ.

وااصابمِهمِالتمِتقعمِبالعملِمستندةِعلمِقعةِالسياشِكماِتاكلِأصابمِالفخاي ِاإلناءِعلمِالدواللِيإيِ.ِ 18

42

سفر إشعياء (مقدمة إشعياء)

ِالرلِيو ِالحكمةِوالفهمِيو ِالماعيةِوالقعةِيو ِالمعر ةِومخا ةِ
*ِالروح يعُى حكرة وفهمِ=ِويحلِعليهِيو ِ
الرلِيإرِ.ِ 2ِ:ِ11هعِ"يو ِالنصا"ِي2تمِِ .ِ 1ِ:ِ1

*ِهو الروح الرعزى الذى يقودناِ=ِيخلقِالرلِعلمِكلِمكانِمالِجبلِصهيعنِوعلمِمحفلهاِسحابةِنهاياِ

ودخاناِولمعانِنايِملتهبةِليالِ.النِعلمِكلِمجدِوطاءِِ.وتمعنِمولةِللفيءِنهاياِمالِالحرِولملجاِولمخباِ

مالِالسيلِومالِالمطرِيإرِ5ِ:ِ4نِِ .ِ 0
ِ
ِ

-14

الخُايا التى تضايق هللا وبسببها تأتى الضربات

 الكبرياء ِ:شعبِيغيونيِجعجهيِدالماِِ...قفِعندوِ.الِتدنِمنيِالنيِاقدسِمنيِ.ه الءِدخان يِ
انفيِنايِمتقدةِكلِالنهاي يإر.ِ 5ِ–ِ3ِ:ِ05

 النجاسة والظلم والقتلِِ:كيفِصايتِالقريةِاالمينةِاانية.مالنةِحقاِكانِالعد ِيبياِ يهاِ.واما االنِ
ن يإر.ِ 21ِ:ِ1
القاتلع ِ

 الظلم والُرع ِ:ويلِللسيالِيصلعنِجيتاِجبياِويقرنعنِحقالِبحقلِحتمِلمِيبقِمعحمِ صرتمِتسكنعنِ

وحدكمِ يِوسبِااليض يإر + 8ِ–ِ5ويلِللسيالِيقزعنِاقزيةِالبطلِوللمتبةِالسيالِيسجلعنِجعياِ

ليصدواِالزعفاءِعالِالحكمِويسلبعاِحقِبالسيِشعبيِلتمعنِاالياملِونيمتهمِوينهبعاِااليتام .يإر:ِ16
 1نِ.ِ 2

 عبادة األوثان واألوثان اآلن تشرل الرال والشهوات والذات ِ:وامتالتِايحهم اوواناِ.يسجدونِلعملِ
ايديهمِلماِصنعتهِاصابعهم يإر.ِ 8ِ:ِ2

 اإلعتراد على الرال والقوة البشرية ِ:وامتالتِايحهمِ زةِو هباِوالِنهايةِلمنعاهمِوامتالت ايحهمِ
خيالِوالِنهايةِلمركباتهم يإر.ِ 1ِ:ِ2

 اإلعتراد على البشرِ ِ:حينماِن ِاليهعدِإلمِمصرِطالبيالِعقدِمعاهدةِمم مصرِلتحميهمِنِقا ِ ِ

عنهمِأنهمِجهالمِ همِتركعاِ ِالقع ِالس ِيحبهمِو هبعاِلثعاجيالِتزرهم = وحيِمالِجهةِجهالمِالجنعل
يِايضِشدةِوحيقةِمنهاِاللبعة واالسدِاال عمِوالثعبانِالسامِالطيايِِ+ويلِللسيالِين لعنِالمِمصرِ

للمععنةِويستندونِعلمِالخيلِويتعكلعنِعلمِالمركباتِالنهاِكثيرةِوعلمِالفرسانِالنهمِاقعياءِجداِوالِ
ينو ِرونِالمِقدوسِاسراليلِوالِيطلبعنِالرلِيإر.ِ 1ِ:ِ31ِ+ِ0ِ:ِ36

 اإلنشغال بأفراح العالم وترك الربِِ:وصايِالععدِوالربالِوالد ِوالنايِوالخمرِواللمهم والمِ علِالرلِ
الِينورونِوعملِيديهِالِيرونِ يإر.ِ 12ِ:ِ5

 الغش والخداع والكذب وشهادة الزوَ ِ:ويلِللقالليالِللارِخيراِوللخيرِشراِالجاعليالِالوالمِنعياِوالنعيِ
ظالماِالجاعليالِالمرِحلعاِوالحلعِم ار يإرِ 26 :ِ5
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 التشب باآلخرين فى وخُائهم انيِي زاِشعبيِجياِيعقعلِالنهمِامتالواِمالِالمارقِ وهمِعالفعنِ
كالفلسطينييالِويصا حعنِاوالدِاالجانبِيإر.ِ 0ِ:ِ2

 اإلستهتاَ بغضب هللاِويلِللجا جيالِاالومِبحبا ِالبطلِ ِ...القالليالِليسرشِليعجلِعملهِلميِنر ِ
وليقرلِوياتيِمقصدِقدوسِاسراليلِلنعلمِيإرِ18ِ:ِ5نِ.ِ 12

 العبادة الرظهرية والخُية فى القلبِلما اِليِكثرةِ بالحكمِيقع ِالرلِ....ماِاسر حينماِتاتعنِلتوهرواِ
اماميِ.مالِطلبِهساِمالِايديكمِانِتدوسعاِدوييِ .الِتععدواِتاتعنِجتقدمةِباطلةِ.البخعيِهعِمكرهةِ

لي.ياسِالاهرِوالسباِونداءِالمحفلِ.لساِاطيقِواعيادكمِبغزتهاِنفسي ....حيالِتبسطعنِايديكمِ

استرِعينيِعنممِوانِكثرتمِالصالةِالِاسممِ.ايديكمِمالنةِدما يإر +ِ 15ِ–ِ11ِ:ِ1قا ِالسيدِالنِ

هسا الاعبِقدِاقترلِاليِبفمهِواكرمنيِبافتيهِواماِقلبهِ ابعدهِعنيِوصايتِمخا تهمِمنيِوصيةِ

الناسِمعلمة يإر.ِ 13ِ:ِ22

 -15ما هو دوَنا بعد كل ما َدم لنا هللا
ِ
اجالِ ِهعِ ياشِ ِوالتجسدِهناِتماِاإلشايةِإليهِبدنِ ِشمرِعالِ ياعهِ وهرتِالسياشِأ ِأنِإجالِ ِظهرِ

للبارِيإرِ 16ِ:ِ52نِوقيلِأيزاِأنِ ياشِ ِإستيقواِليبدأِعملِالفداءِإستيقومِإستيقومِإلبسمِقعةِياِ ياشِ
الرلِيإر ِ 2ِ51المسياِتممِالفداءِ عالِ ماِهعِدويناِ؟ِأنِنستيقعِيإرِ 1ِ:ِ52ونعت ِالارِيإرِ:ِ52
ِ .ِ 11

 1التوبة السلبيةِأ ِاإلمتناشِعالِالخطيةِ=ِاوتسلعاِتنقعاِاع لعاِشرِا عالممِمالِامامِعينيِكفعاِعالِ علِ
الارِيإرِ+ِ 10ِ:ِ1اخرجعاِمالِباجلِاهربعاِمالِايضِالملدانييالِ.بصعتِالترنمِاخبرواِنادواِجهساِ
شيععهِالمِاقصمِااليضِ.قعلعاِقدِ د ِالرلِعبدهِيعقعلِيإر.ِ 26ِ:ِ48

 2التوبة اإليجابيةِأ ِعملِالبرِ=ِتعلمعاِ علِالخيرِاطلبعاِالحقِانصفعاِالمولعمِاقزعاِلليتيمِحامعاِعالِ
االيملةِيإر.ِ 11ِ:ِ1

 3خلوة الرخدع والثبات فى الرسيحِ=ِهلمِياِشعبيِادخلِمخادعيِواولقِاجعابيِخلفي.اختب ِنحعِ

لحيوةِحتمِيعبرِالغزبِيإرِ+ِ 26ِ:ِ20ادخلِالمِالصخرةِواختب ِ يِالترالِمالِامامِهيبةِالرلِ
ومالِجهاءِعومتهِيإر.ِ 16ِ:ِ2

 4طاعة الوصايا = ليتيِاصغياِلعصايايِيإر.ِ 18ِ:ِ48
 5الصوم الصحيح = يإر.ِ 58

 0التواضع واإلنسحاقِ=ِالنهِهكساِقا ِالعليِالمرتفمِساكالِاالجدِالقدوسِاسمه .يِالمعحمِالمرتفمِ
المقدسِاسكالِوممِالمنسحقِوالمتعاحمِالرو ِالحييِيو ِالمتعاحعيالِوالحييِقلبِالمنسحقيالِيإرِ51
.ِ 15ِ:
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 1الخالص من داخل الكنيسةِ=ِويكعنِانِالسيِيبقمِ يِصهيعنِوالسيِيتروِ يِاويشليمِيسممِقدوساِ.
كلِمالِكتبِللحياةِ يِاويشليمِيإر ِ+ِ 3ِ:ِ4بما ا يجالِيسلِاالممِِ.انِالرلِاسسِصهيعنِوبهاِ
يحتميِبالسعِشعبه يإر ِ.ِ 32ِ:ِ14صهيعنِالتمِأسسهاِالمسياِهمِالمنيسةِ.

 8هللا يُلب اإلمتالء بالروحِ=ِايهاِالعطارِجميعاِهلمعاِالمِالمياهِوالسيِليسِلهِ زةِتعالعاِاشترواِ
وكلعاِهلمعاِاشترواِجالِ زةِوبالِومالِخمراِولبنايإرِ 1ِ:ِ55

 -16الشيُان
ِ

*ِخطيتهِ=ِالمبرياءِ اصعدِ عقِمرتفعاتِالسحالِ.اصيرِمثلِالعليِيإرِ 14ِ:ِ14وهعِأسقبِآدمِ مِنفسِ

الخطيةِتمعنانِكاهللِيتيِ .ِ 4ِ:ِ3

*ِكماِإ تخرِمليِأشعيِبقعتهِإ ِه مِكثيريالِوقتلهمنِهكساِالايطانِيفتخرِبقعتهِإ اِأسقبِأوالدِ ِ مِالخطيةِ
يهلمعاِِ .

*ِ ِلمِولالِينسمِماِ علهِالايطانِباإلنسانِنِوالِجدِمالِعقابهِعقاباِشديداِويقع ِ ِ مِهساِانِيعمِالنقمةِ
مِقلبمِوسنةِمفدييِقدِاتاِيإرِ.ِ 4ِ:ِ03ولمالِهناوِ ِوقاِمحددِلهساِاليعمِيعمِالصليبِالس ِجدأِبهِ

العقالِنِوكانِ ِمتاعقاِلهساِاليعمِلمحبتهِلإلنسانِويوبتهِ مِإنقا هِ .ليسِليِويعِِ.لياِعليِِالاعوِ
والحسيِ يِالقتا ِ اهجم عليهاِواحرقها معاِيإرِ.ِ 4ِ:ِ21جلِكانِينتورِهساِاليعمِعلمِأحرِمالِالجمر قد

صماِمنسِالدهرِسكاِتجلدتِِ.كالعالدةِاصياِِ.انفخِوانخرِمعاِيإر ِ.ِ 14ِ:ِ42هناوِسنةِمقبعلةِهمِيعمِ
الصليبِ مِمجيئهِااو ِنِ يهاِجدأِخالصِاإلنسانِوسيكملِالخالصِيعمِنلبسِالجسدِالممجدِو يهاِجدأتِ

عقعبةِالايطانِِ.ويعمِإنتقامِإللهناِيإرِ.ِ 2ِ:ِ01يعمِيلقمِالرلِالايطانِومالِتبعهِ مِالبحيرةِالمتقدةِبالنايِ
والمبرياِ مِمجيئهِالثانمِييؤِ .ِِ 16ِ:ِ26

*ِعقوبت ِِ-:يإر ِ 1ِ:ِ21يِ ليِاليعمِيعاقبِالرلِبسيفهِالقاسيِالعويمِالاديدِلعياوانِالحيةِالهايبةِ.

لعياوانِالحيةِالمتحعيةِويقتلِالتنيالِالسيِ يِالبحرِِ.ومكانهِسيكعنِالبحيرةِالمتقدةِبالنايِتفتةِمهيدةِلهِيإرِ36

ِ=ِ 33ِ:النايِااجديةِالمعدةِإلجليسِوماللمتهِيماِ .ِ 41ِ:ِ25

*ِالنبوات ضد األممِِ-:همِمعجهةِللايطانِ اهللِليسِحدِمصرِوالِأدومِلمالِ ِحدِالايطانِوالخطيةِنِ
مبايوِشعبمِمصرِوعملِ
ِ
وهسهِااممِبخطاياهاِووونيتهاِهمِيم ِللايطانِ ِ.نجدِنبعاتِجدخع ِااممِلإليمانِ
يد ِأشعيِوميراومِإسراليلِيإرِ.ِ 25ِ:ِ12ويجعشِأدومِونعاِللرلِاونيةِجديدةِتسبيحهِمالِاقصمِااليضِِ.

ايهاِالمنحديونِ يِالبحرِومل هِوالج الرِوسكانها .لتر مِالبريةِومدنهاِصعتهاِالديايِالتيِسكنهاِقيدايِ.لتترنمِ

سكانِسالم يعاصمةِأدوم ِ.مالِيؤوسِالجبا ِليهتفعا ِ.ليعطعاِالرلِمجداِويخبرواِجتسبيحهِ يِالج الرِِيإرِ42
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ِ.ِ 12ِ–ِ16ِ:جلِكلِااممِمدععةِللخالص وتسيرِشععلِكثيرةِويقعلعنِهلمِنصعدِالمِجبلِالرلِالمِجياِ
الهِيعقعلِ يعلمناِمالِطرقهِونسليِ يِسبلهِالنهِمالِصهيعنِتخرجِالاريعةِومالِاويشليمِكلمةِالرلِيإرِ:ِ2
ِ .ِ 3

*ِبابل ووشوَ...إلخ َمز للشيُان ِ-:وكماِإستخدمِ ِباجلِلت دلِشعبهِنِيستخدمِالايطانِكدداةِتدديبِ

لاعبهِِ.ولمالِياِويلِمالِيدتمِالتدديبِبسببهِ تتزعيالِوتتملميالِمالِااليضِوينخفضِقعليِمالِالترالِويكعنِ

صعتيِكخيا ِمالِااليضِوياقاقِقعليِمالِالترال ِ.يهساِحا ِأويشليمِبعدِالتدديب ِويصيرِجمهعيِاعداليِيأشعيِ

التمِكاناِت دل ِكالغبايِالدقيقِوجمهعيِالعتاةِكالعصا ةِالمايةِِ.ويكعنِ ليِ يِلحوةِبغتة ِ=ِهالوِ

ِ185666مالِجيشِأشعيِعلمِأسعايِأويشليمِبعدِأنِأدجعاِيهع اِِ.وبعدِأنِينتهمِدويِالايطانِ مِالتدديبِ

يعاقبِالايطانِ=ِ يكعنِمتمِاكملِالسيدِكلِعملهِبجبلِصهيعنِ وباويشليم انيِاعاقبِومرِعومةِمليِاشعيِ
و خرِي عةِعينيه يإرِ.ِ 12ِ:ِ16وانِباجلِهمِيم ِواحاِللايطانِمالِأو ِسفرِالتمعيالِحتمِسفرِالرؤياِ
يقع ِعنهاِ اقعمِعليهمِيقع ِيل الجنعدِواقطمِمالِباجلِاسماِوبقيةِونسالِو ييةِيقع ِالرلِيإر.ِ 22 :ِ14

لمالِمعآل كاعبِلهِبقيةِواالنِتملمِالرلِقالالِ يِوالثِسنيالِكسنيِاالجيرِيهانِمجدِمعالِبكل الجمهعيِ

العويمِوتمعنِالبقيةِقليلةِصغيرةِالِكبيرة يإرِ 14ِ:ِ10وأماِالاعبِاليهعد ِ يتمريِ مِسفرِإشعياءِأنِلهمِ
بقيةِِ ِ.

*ِومهماِكاناِقعتهِوم امراتهِ سينمسرِهيجعاِايهاِالاععلِوانمسرواِواصغيِياِجميمِاقاصيِااليضِ.احت معاِ

وانمسرواِِ.احت معاِوانمسروا ِ.تااويواِماعيةِ تبطلِ.تملمعاِكلمةِ الِتقعمِ.النِ ِمعناِيإرِ2ِ:ِ8نِِ .ِ 16
*ِوالمسياِيحريناِمنهِالنِنيرِوقلهِوعصاِكتفهِوقزيبِمسخرهِكسرتهالِكماِ يِيعم مديانِيإرِ .ِ 4ِ:ِ2

*ِوالرسيح ِعل للدوسِِ-:النهِيخفضِسكانِالعالءِيزمِالقريةِالمرتفعةِ.يزعهاِالمِااليضِ.يلصقهاِ
بالترال .تدوسهاِالرجلِيجالِالبالسِاقدامِالمساكيال يإرِ5ِ:ِ20نِِ 0
واإلصحاحاتِِ15نِِ10نر ِ يهمِخرالِمملمةِمعآلِالمتمبرةِيم اِلخرالِمملمةِإجليس ويداسِمعالِ يِ
مكانهِكماِيداسِالتبالِ يِماءِالم بلةِيإر. 16ِ:ِ25

* نجدِيبااقمِيقع ِلمالِداخلِأويشليمِأنِ ِويرِقاديِأنِينقسكمِمالِيد ِنِوتتزاِأنِهساِكسلِوقدِخلصهمِ
ِمنهِيعمِالهِِ.ِ185666وهكساِالايطانِانهِكسالِوأجعِالمسالِييعِ 44ِ:ِ8يعهمناِدالماِبدنِ ِويرِقاديِ

أنِيخلصناِمالِالخطيةِالمسيطرةِعليناِِ .

*ِالايطانِيتصعيِأنهِسيلتهمِالمنيسةِبسهعلةِلمالِالِويكعنِكماِيحلمِالجالمِانهِياكلِومِيستيقعِوا اِنفسهِ
ايوةِ.وكماِيحلمِالعطاانِانهِيارلِومِيستيقعِوا اِهعِياا ِونفسهِماتهيةِ.هكساِيكعنِجمهعيِكلِاالممِ

المتجنديالِعلمِجبلِصهيعنِِيإرِِ 8ِ:ِ22ونر ِالتطبيقِالعملمِيعمِهالوِالهِِِ .ِ185666
ِ
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 -17مصر فى سفر إشعياء
إشِ-: 19المسياِيريدِأنِيدتمِإلمِمصرِويبايكهاِ مصرِلهاِعملِكبيرِ مِحفعِاإليمانِالصحياِ مِالعالمِ
نِولمالِمصرِمتمبرةِ ِ.اهللِي دلِلممِيكسرِهساِالمبرياءِومالِومِيستطيمِأنِيحزرِإليهاِويبايكهاِِ .

إش + 21إش ِ-: 7 : 36شعبِ ِيريدِأنِيعقدِتحالفاتِممِمصرِظناِمنهمِأنِمصرِدولةِقعيةِقاديةِأنِ
تحميهمِمالِأشعيِأوِباجلِنِ

ِيقع ِتعالعِإلمِأناِنِ مصرِأوِويرهاِِِ)1ويرِقاديةِعلمِحمايتممِجلِأناِ

وحد ِقاديِعلمِ ليِِ)2ِِ.كلِمالِيحميكمِسيطالبِبدنِتخزععاِآللهتهِِ)3ِِِ.وسيطالبكمِجثمالِيسلممِوأناِ

إلهكمِالس ِأعطمِبسخاءِوالِأعيرِِ)4 ِ.مصرِهسهِالتمِتونعنهاِقعيةِسيسهبِجياهاِأسر ِإلمِأشعيِ

يإرِ)5ِِِ.ِ 26مصرِهمِقصبةِمرحعحةِمالِيتمدِعليهاِتنمسرِنِوهكساِأ ِش ِ مِالعالمِِ .
لسليِملععنِمالِيعتمدِعلمِ ياشِبار
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اإلصحاح األول

عودة للجدول

ِ

هد ِإشعياءِهعِالمافِعالِإنجيلِالخالصِأوِأنِتتمتمِالباريةِبالمخلصِلهسليِيبهدأِبكاهفِمهديِمهاِوصهلاِ

إليهِالباريةِمالِ سادِوخال ِسفرِإشعياءِيقع ِالعحيِأنِكلِااممِيمصرِوأشعيِ...الخ ِإستحقاِالتدديهبِ.إ اًِ
الِخالصِإالِبالتدخلِاإللهيِوهعِ تاِبالِالرجاءِبالمخلصِاآلتيِ :
ِ

آية (ْ َ1" -:)1ؤيا ِّإ َشعياء ب ِّن آميوص ،اِل ِّتيُّ َآهيا عَليى يهيوَذا ووُوَ َشيلِّ ِّ
ياز َو ِّح ْزَِِّييا
آح َ
يام َو َ
َ َ َ َُ
ُ َ
َْ َ ْ ُ َ
يم ،فيُّ وَِييامِّ ُع ِّزِييا َوُيوَث َ
َ ُ َ
مُل ِّ
وك َي ُهوَذا" :
ُ

لفوههة َُ ْؤَييياِ=ِالماههاهدةِالعقليههةِأوِاإلعالنههاتِاإللهيههةِوهههعِ ههيِحالههةِيقوههةِ اانبيههاءِ أيواِاامههعيِالمسههتقبلةِكههدنهمِ
نوههرواِإلههيِصههعيهاِوهههمِالِيعر ههعنِبعههدهاِال منههينِأيِمتههيِسههتحدثِمثلمههاِقهها ِإشههعياءِ"هههاِالعههسياءِتحبههلِ"...

وحههدثِهههساِبعههدِِ166سههنةِولمنهههِ كرهههاِكدنمههاِهههيِأمههامِعينيهههِ.والرؤيههاِويههرِالحلههمنِ الرؤيههاِيكههعنِ يهههاِال ارلههيِ
مسههتيقواًِولمنهههاِحالههةِيوحيههةِتعمههلِ يهههاِالنعمههةِإل االههةِالععالههقِ.لههسليِيسههميِالنبههيِ" ايلههي"ِ هههعِيههريِمههاِيههتملمِبهههِ
ويتنبدِبهِيعدِِ 4ِ:ِ24لسليِيتملمِجتدكيدِ .
ِ

2
الير ِب ي َيت َكِلمَِ« :بي ِّ
يين َوَن ِشيأ ُْت ُه ْم ،وَ ِميا ُهي ْم
ض ،أل ِ
آية (ِّ " -:)2ا ْس َر ِّعُّ وَِي ُت َها ِ
َص ِّيغُّ وَِي ُت َهيا األََْ ُ
َن ِ َ ُ َ ْ ُ
الس َير َاو ُ
يت َبن َ
ات َوو ْ
َف َع َص ْوا َعَل ُِّ" .
يهاِتعبيخِللاهعبِو هيِلغهةِشهعريةِياههدِالسهمعاتِالتهيِشههدتِ جهعيهمِواايضِالتهيُِِلعِنهاِ.والسهماءِقهدِتمهعنِ
ِّ
ين =ِيكافِ يهاِعهالِ
الماللمةِأوِالطبيعةِالجامدةِواايضِقدِتمعنِباقيِالاععلِأوِالطبيعةِالجامدةََِِ.بْي ُت َبن َ
أجعتهِلعلهمِيتعبعننِ هعِلمِيعاملهمِحسبِخطيتهمِجلِيعاهمِ يِمحبةِوأمِالِلهمِحياتهمِكدجناءِ.والِشيءِيح نِ

نفسِاالِسعيِ الهِ يِتربيةِأوالدهِ .

السروات واألَضِ=ِأ ِكلِالخليقهةِ.ونالحهعِأنِكهلِالخليقهةِخاحهعةِهللِتنفهسِأوامهرهِمهاِعهداِاإلنسهانِوالاهيطانِ
يياجمِ1ملِ. 13
لهِأ ِعتالِ .

ِيعاتبِاإلنسانِ هناوِأملِ مِتعبتهِأماِالايطانِ فمِعنادهِلالِيتعلنِلسليِ اهللِالِيعجهِ

ِ

ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
آية (3" -:)3اَل ِثوَ يع ِّر ِّ
ِّ
فَ .ش ْع ِّبُّ الَ َي ْف َه ُم»".
يل َفالَ َي ْع ِّر ُ
ف َانَي ُ َواْل ِّح َر ُاَ م ْعَل َ
ُْ َْ ُ
ف َصاحب  ،وَ ِما إ ْسَرائ ُ
هناِنريِأنِالحيعاناتِصايتِأحكمِمنهمِ هيِتعر ِماِينفعهاِوبالغري ةِتسيرِوياءِصاحبهاِ.ولمالِالخطيةِههيِ
أسعأِأنعاشِالجهلِ هيِتسقبِاإلنسانِلديجةِأقلِمالِالحيعاننِوهساِقيلِعالِمالِسبقِ ِوأسماهمِإجنيِالبكرِ .
ِ
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ِّ
ِّ
آية (4" -:)4ويل لِّألُ ِم ِّة اْل َخ ِّ
اإل ْثمَِّ ،نس ِّل َف ِّ
الش ْع ِّب ال ِث ِّق ِّ
يل ِّ
اعلُِّّ ِ
اطَئ ِّةِ ،
اس َت َهاُنوا
ين! َتَرُكوا ِ
الش ِّر ،و َْوالَد ُم ْف ِّسد َ
الر ِبْ ،
ْ
َْ ٌ
ِّبُقد ِّ ِّ ِّ
يلْ ،اََتدوا ِّإَلى َوََ ٍاء" .
وس إ ْسَرائ َ
ِّ
ِّ
ال ِث ِّقيي ِّيل ِّ
=ِأيِي َِعلِمههعنِويههرهمِالاههر.
ُِ
ينِ
اإل ْثييمِِّ=ِ الخطيههةِحمههلِوقيههلِوهههمِخطايههاهمِقههدِاادادتِجههداًِ.و َْوالَد ُم ْف ِّسييد َ
َُد ِّ ِّ ِّ
يلِ=ِجاءتِهسهِالعبايةِ يِهساِالسفرِنحعِِ36مرةِولهمِتهردِ هيِسهالرِأسهفايِالمتهالِالمقهدسِسهعيِ
وس إ ْسَرائ َ
ِ5مراتِوتمرايهاِإوباتِأنِإشعياءِهعِكاتبِالسفرِكلهِ .

يض ،وُكيل اْلَقْل ِّيب س ِّيق ِّ 6
الير ِّ
َس َيف ِّل
اآليات (َ 5" -:)6-5عَلى َم ُت ْضَرُبو َن َب ْعُد َت ْيزَد ُادو َن َزَي َغاًنيا! ُكيل ِ ْو
س َم ِّير ٌ َ
يم .م ْين و ْ
َ ٌ
س َلي ِّ ِّ ِّ
ط ِّرِي ٌة َل ْم ُت ْع َصْر َوَل ْم ُت ْع َص ْب َوَل ْم ُتَلِي ْن ِّب ِ
الزْي ِّت" .
اْلَق َدمِّ ِّإَلى ِ ْو
َحَبا ٌ
ط َو َضْرَب ٌة َ
س في ص ِحةٌَ ،ب ْل ُِْر ٌح َوو ْ
الر ِّ ْ َ

ِيزههرلِجعاسههطةِوسههاللِمتعههددةِليجههسلِشههعبهِللتعبههةِ.وهنههاِهههعِيزههرلِجعاسههطةِاامههمِالمجههاويةِ.وكههانعاِقههبالًِ
يستفيدونِويتعبعنِولمالِاآلنِتقساِقلعبهمِ همِكالمريضِالسيِالِيرجيِشفاؤهِ"ِ.إنيِكلِمهالِأحبههِأؤدبهه"ِ.أمهاِ
مالِليسِ يهِأملِالِي دبهِ ِيههعِ13ِ:ِ4نِ ِ. 14ههساِقهدِأسهلمِنفسههِللاهيطانِوههساِيكفيههِكعقهالنِ الاهيطانِ
يتلس ِجتعسيبِمالِيقمِتحاِيدهِ .

ِّ ِّ
الر ِّ
يمِ=ِإ اًِالِعاطفهةِوالِحه اريةِحهبِنحهعِ
ِ ْو
سِ=ِإ اًِالِقعةِعليِالتدجيرِوالِإيادةِ يِعمهلِوصهاياِ ِ.اْلَقْليب َسيق ٌ
ير ِّ
س =ِأيِمههالِأصههغرِ ههردِللاههعبِإلههيِال هرليسِحتههيِالمهنههةِ
ِ.وهههساِينطبههقِعلههيِالجميههمِّ ِ.مي ْين اْلَقي َيدمِّ ِّإَلييى الي ِ ْو
ط ِّرِي ي ٌة َلي ْيم
والقزههاةِيقههاينِمههمِعههبَِ ِ 11-5ِ:ِ12عَلييى َم ُت ْضي َيرُبو َن َب ْعي ُيدِ=ِصههايتِالزهرباتِجههالِ الههدةَ ِ.ضي ْيرَب ٌة َ
ُت ْع َصر =ِقهرو ِلهمِتنوهفِبعهدِ.إشهايةِانِالتدديهبِلهمِيهدتيِجثمهايهِوالخطيهةِما االهاِ هيهمِكهالقياِ هيِالجهرو ِيأوهايِ
الزربات َ .ل ْم ُتَلِي ْن ِّب ِ
الزْي ِّت=ِكانِهساِواجبِالمهنةِوخدامِ ِأنِيارحعاِللاعبِويقربعهِمالِ ِولمالِالمهنةِهمِ
أيزاًِوايقيالِ يِخطاياهم ِ

ط =ِكدماتِوأوايِجرو ِ.صايتِالجراحاتِقاتلةِون
َحَبا ٌ
وْ

ِالدمِويرِمتعقفِوليسِمالِيتحروِلينقسِوالِمالِيقدمِ

اياِمحبةِليليالِالزربةِالقاسيةِ .

اآليييات (ِّ 7" -:)9-7بالَُد ُكي ْيم َخ ِّرَب يةٌُ .مي ُيدُن ُك ْم ُم ْحَرَ ي ٌة ِّبالِني ِّ
ِام ُك ْمَ ،و ِّهييُّ َخ ِّرَب ي ٌة َكيياْن ِّقالَ ِّب
ياء َُييد
ياَ .وََْ ُضي ُيك ْم َتأ ُْكُل َهييا ُغَرَبي
ُ
َ
َ
ِّ
ِّ
اءَ 8 .فب ِّقي ِّت ابَن ُة ِّصهيو َن َك ِّر َِ ِّ
اْل ُغرب ِّ
ِّ
َن ََ ِب اْل ُجُنيود وَْبَقيى
اص َيرٍةَ9 .ل ْيوالَ و ِ
ََ ْ
َْْ
ََ
ظل ٍة فُّ َكْرٍمَ ،ك َخْي َر ٍة فيُّ َم ْق َثيأَةٍَ ،ك َرديَني ٍة ُم َح َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وََة" .
وم َو َش َاب ْهَنا َع ُر َ
َلَنا َبقِي ًة َصغ َيرًةَ ،لصْرَنا م ْث َل َسُد َ
قههاينِمههمِيتههثِِّ ِ 15ِ:ِ28بالَُد ُكي ْيم َخ ِّرَبي ٌةِ=ِقههدِيكههعنِ ههيِهههساِإشههايةِانِهههسهِالنبههعةِكانههاِ ههيِأيههامِأحههااَ ِ.تأ ُْكُل َهييا
ُغرباء َُدِام ُكم =ِإشايةِلمديِ ِإسهراليلَ ِ.كياْن ِّقالَ ِّب اْل ُغرب ِّ
ياءِ=ِلهعِكهانِجيهرانهمِههمِالهسيالِأخهسواِالبيهعتِوالحقهع ِ
ََ
ََ ُ َ ْ
الخْي َري ٍةِ=ِهههيِوقتيههةنِوتعجهدِوحههدهاِجههالِجيههعتِ
لحفوعههاِولمههالِالغربههاءِيحرقهعنِويههدمرونِكههلِشههيء .ال ِّر َ
ظِلي ٍة وو َ
حعلهانِإ اِهيِمكاع ةِبعدِأنِخرلِماِحعلههاَ .م ْق َثيأَ ٍةِ=ِحقهلِقثهاءِأيِأنِالخيمهةِمكاهع ةِ هيِههساِالحقهلِكمهاِ
هاِوهههساِحههدثِ ع هالًِ ههيِأيههامِو ه وةِسههنحاييبِإ ِأحههرقِِ40مدينههةِمههالِيهههع اِوحاصههرِ
كانههاِأويشههليمِأمههامِطالبيهه ِ

أويشليمِنفسهاِبعدِ ليِ ِ.
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َب ِّقِي ًة َص ِّغ َيرًةِ =ِمالِيحمةِ ِأنهِيبقيِبقيةِمثهلِنهع ِولهعطِوكالهبِوياهعشِوتيليهاِأيهامِأخهالِمهالِههسهِالبقيهةِتخهرجِ
أمةِجديدة ِ.اهللِالِينسيِاامناءِوسبِالزرباتنِوبسببهمِالِيحطمِكلِالاعبِالفاسهدِ.وهنهاِيهسكرِإشهعياءِاو ِ

مرةِكلمة البقيةِالتيِإشتهرِجهاِسفرهِوتقتبسهاِمنهِجعلسِالرسع ِيِيوِِ ِ 22ِ:ِ2

آية (ِّ11" -:)11ا ْسر ُعوا َكالَم ِ ِّ
يع ِّة ِّإ ِّ
وََة" :
لهَنا َيا َش ْع َب َع ُر َ
َص ُغوا ِّإَلى َش ِّر َ
وم! و ْ
الرب َيا َُ َضا َة َسُد َ
َ
َ
وََةِ=ِ همِشاجهعهمِ يِ سادهمِ .
وم وش ْع َب َع ُر َ
َُ َضا َة َسُد َ
اليرب .ا ِت َخريت ِّمين محرَ ِّ
ِّ
ِّ 11
ِّ ِّ
ات،
يحمِّ ُم َسي ِرَن ٍ
يول ِ
يات ِّكَب ٍ
ياش َو َش ْ
ْ ُ ْ ُ َْ
اآليات (« " -:)15-11ل َرا َذا ليُّ َك ْث َيرُة َذَبيائح ُك ْمَ ،يُق ُ
وس ميا وُسيرِّ 12 .حيَنريا َتيأ ُْتو َن لِّ َت ْظهيروا وَم ِّ
وسيوا
يامَُّ ،م ْين َ
َوب َِّدمِّ ُع ُجول َو ِّخْرَف ٍ
يب هي َذا ِّم ْين وَْي ِّيد ُ
يك ْم و ْ
طَل َ
َن َتُد ُ
ان َوُتُي ٍ َ َ
َُ َ
َ
13
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
س ِ
يت
الش ْيه ِّر َو ِ
اء اْل َر ْحَف ِّيلَ .ل ْسي ُ
ُدوَِّي الَ َت ُع ُ
يوَ ُه َيو َم ْكَرَهي ٌة ليُّْ َ .وَ ُ
يودوا َتيأ ُْتو َن ِّب َت ْقد َمي ٍة َباطَليةٍ .اْلَب ُخ ُ
الس ْيب ُت َون َيد ُ
15
14
ِّ
ِّ
اإل ْثم و ِّ
يين
َعَي ُاد ُك ْم َب َغ َض ْت َها َن ْف ِّسَُّ .ص َاَ ْت َعَل ُِّ ث ْقيالًَ .ملِّْل ُ
االعت َك َ
يت َح ْرَل َهياَ .ف ِّح َ
وس ُش ُهو َُِّك ْم َوو ْ
يق ِّ َ َ ْ
وُط ُ
افَُُ .ؤ ُ
ِّ
يك ْم َمآلَن ٌة َد ًما" .
ِّن َك ِثْرُت ُم ِ
َتْب ُس ُ
َس َر ُع .وَْي ِّد ُ
َس ُتُر َعْيَن ُِّ َعْن ُك ْمَ ،وإ ْ
الصالَ َة الَ و ْ
ُو َن وَْيدَي ُك ْم و ْ

هناِيهاجمِالنبيِالعبادةِالموهريةِ همِيقدمعنِالسبالاِوهمِمصريالِعليِخطاياهمِ.يهتمهعنِبكهالمِالنهاسِوقلهعبهمِ
وس يوا ُدوَِّي =ِكههانعاِيكثههرونِمههالِدخههع ِالهيكههلِ
بعيههدةِعههالِ نِلههسليِيقههع ِ ِهنههاِ بههالحكمِوالِيقههلِ بههالحمِ َتُد ُ
اِي َِعبِرونِأوالدههمِ
يك ْم َمآلَن ٌة َد ًماِ=ِمالِالقتلِ ِوظلمِالمساكيالِ.وكانع ُِ
لتقديمِ بالحهمِوهمِ يِخطاياهمِجالِتعبةِ.وَْي ِّد ُ
ههيِالنههايِيكههانعاِيلقههعنِأوالدهههمِأحيههاءِكههسبالاِعلههمِأيههاد ِالتماويههلِالمجع ههةِالتههمِتاههتعلِالنههايِداخلهههاِلديجههةِ
اإلحمهرايِنِإلسترحههاءِاآللهههةِِ.ومههالِكههانِيريههدِأنِإجنهههِيتبههايوِمههالِهههسهِاآللهههةِكههانِيمههريهِجههيالِيههد ِالتمثهها ِِ.

ِوكانعاِيولمعنِالفقراءِويستعلعنِعليِمهاِعنهدهمِ.لهسليِ هاهللِهنهاِحهيالِيقهع ِ بهالحكمِ مدنههِيتبهرأِممهاِيقدمعنههِجهلِ
منهمِهمِشخصياًِ.وهساِالمالمِقدِيناسبِعصرِح قياِوع ياِحيثِسادتِالعبادةِالموهريةِخع اًِمالِالمليِ .
ِ

ِّ16
اع ِّزُلوا َشِر وَ ْف َعالِّ ُك ْم ِّم ْن وَمامِّ َعْيَن ُُِّ .كفوا َع ْن ِّف ْع ِّل ِ
الش ِّر" .
آية ( " -:)16ا ْغ َت ِّسُلواَ .تَنِق ْواْ .
َ
ِّا ْغ َت ِّسييُلواِ=ِأيِتطهههرواِمههالِأعمههالممِالا هريرةِوتنق هعاِونحههالِنغتسههلِم هرةِبالمعمعديههةِوههمِبالتعبههةِِ.ومههاِيعطههيِقههعةِ
للمعمعديةِوالتعبةِهعِدمِالسيدِالمسياِ"وسلعاِوياجهمِ يِدمِالخرو "ِِ"ِ+إوسلنيِ دجيضِأكثرِمهالِالهثلج"ِوطبعهاِ

هناِالِيقصدِ ِالغسلِالواهريِوالتطهيراتِالنامعسيةِجلِيقصدِالتعبةِأيِقطمِكلِعالقةِممِالخطيةِ ههساِههعِ

الطريقِالعحيدِللاركةِممِ ِ .

ِّ ِّ
آية (َ 17"ِ-:)17تعِلروا َفعل اْل َخي ِّر .ا ْطُلبوا اْلح ِ ِّ
اموا َع ِّن األَََْمَل ِّة" .
َ
َ ُ َْ ْ
ُ
ق .اْنص ُفوا اْل َر ْظُل َ
وم .ا َْ ُضوا لْلَيتيمَِّ .ح ُ
سمعناِ يِآيةِيِ 10عالِالتعبةِالسلبيةِأيِِإعت ا ِالارِوهناِنسممِعهالِالتعبهةِاإليجاجيهةِأيِ عهلِالبهرِوهنهاِنهريِ
سمةِالسيدِالمسياِ يناِ .

18
اكم َكاْل ِّقْرِّم ِّز َتْبَيض َكالِثْل ِّجِّ .إ ْن َكاَن ْت َحر َيراء َكاليد ِّ
ود ِّي
ول ِ
الربِّ .إ ْن َكاَن ْت َخ َ
آية (َ " -:)18هُل ِم َن َت َح َ
ُ َاي ُ ْ
ْ َ
اِ ْجَ ،يُق ُ
َت ِّصير َكالص ِّ
وف" .
ُ
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آيةِجميلةِتعبرِعالِالصفاِالمليِوالسيدِالمسياِقا ِ"تعالعاِإليِِياِجميمِالمتعبيالِوالثقيليِااحما ِوأناِأييحكم"ِ
هنههاِالههرلِكقههاضِوقههدِن ه ِعههالِكرسههيهِوجلههسِبجانههبِالمههسنبِوأخههسِيكلمهههِبههاللطفِويوهههرِلهههِعومههةِ نب ههنِ

ويحرحههِعلهيِاإلصهال ِويعهدهِبهالغفرانِالتهامِوالبهراءةنِباهرطِأنِيعهدهِبهدنِالِيعهعدِيخطهيءِ.هنهاِنهريِشهعقِ ِ

نحعِخالصِكلِإنساننِهعِيطلهبِالمصهالحةِوالِيعاجههِالعنهادِبالعنهادنِإنمهاِيسهكبِايتهاًِمرطبهاًِعلهيِالج ارحهاتِ.
عويمةِهيِقعةِالتعبةِالتيِتنقيِ نصيرِكالثلجِ يِجياحناِ ِ.

اِ ْجِ=ِتعالعاِنتجاد ِبالحجةنِ اهللِيعدِلهعِاقتنعنهاِبخطيتنهاِوأقرينهاِجههاِونهدتيِطهالبيالِالغفهرانِ يغفهرِِّ.إ ْن
َهُل ِم َن َت َح َ
ياك ْم َكيياْل ِّقْرِّم ِّز َتْبي َييض َكييالِثْل ِّج =ِولههنفهمِأننههاِجههدونِ ِلههالِنقههديِأنِنبههيضِأ ِنتبههريِ.ولمههالِِ 1ِ-:دمِ
َكاَني ْيت َخ َ
ُ َايي ُ
المسياِينقمِييؤِ 2ِِِِِ. 14ِ:ِ1النعمةِتعطمِمععنةِلمالِيجاهدِ .

21
السيي ِّ
اآليات (ِّ19" -:)21-19إ ْن ِّشْئ ُت ْم َو َس ِّر ْع ُت ْم َتيأ ُْكُلو َن َخْي َير األََْ ِّ
َن
ف» .أل ِ
ضَ .وإ ْ
ِّن وََبْي ُيت ْم َوَت َر ِيرْد ُت ْم ُت ْؤَكُليو َن ِّب ِ ْ
الر ِّب َت َكِل َم" .
َف َم ِ
قاينِمهمِيالِِ+20تهثِِ 15ِ:ِ28هنهاِيزهعناِ ِأمهامِحريهةِاالختيهايِ ِ هيِالعههدِالقهديمِكهانِيعطهيِوعهعداًِ

ماديةِكرم ِللبركاتِالروحيةِ يِالعهدِالجديدِ .

َميَن ُة َزِّانيةً! مآلَن ًة حًّقاَ .كان اْلع ْدل ي ِّب ُ ِّ
آية (َ 21" -:)21كيف صاَ ِّت اْلَقري ُة األ ِّ
اآلن َفاْلَق ِّاتُلو َن" .
يهاَ ،ووَ ِما َ
َ
يت ف َ
َ َ َُ
َْ
ْ َ َ َ
َ َ
َزِّانَي ًةِ=ِهناوِانيِجسديِوانيِيوحيِأيِاإلنفصا ِعالِ ِوتركهِلنسيرِوياءِخطاياِأوِوياءِآلههةِأخهريِِ.ويهاِ
لألسفِبعدِأنِكاناِمآلنةِحقاًِ َكان اْلع ْدل ي ِّب ُ ِّ
يهاِصايتِاانيةِيمل ها اْلَق ِّاتُلو َنِ .
يت ف َ
َ َ َُ
22
اء" .
وش ًة ِّب َر ٍ
آية (َ " -:)22ص َاَ ْت ِّف ِض ُت ِّك َز َغالً َو َخ ْرُرِّك َم ْغ ُش َ
ال ِّفضةِ=ِتايرِللمنعاِالتيِأودعهاِ ِ يِنفسِاإلنسانِيالعصهاياِوتقهعيِ ِواإليمهانِوالمحبهةِوالطههايةِأيِكهلِ

العاناتِالروحية َِ ِ.ز َغالًِ=ِيم ِلاكلياتِالعبادةِودخع ِحكمةِالعالمِالباريةِلحياةِاإلنسانِ.والفزةِيم ِلملمهةِ

ِيم ِِ 12واإلنسانِالاكليِالِيحملِكلمةِ ِ يِداخلهِ يحياِجهاِجلِيرددهاِدونِتنفيسِ .
اءِ=ِماءِالعالمِولساتهِالتيِمالِياهرلِمنههاِيعطهشِ.وطبعهاًِ
وش ًة ِّب َر ٍ
ال َخ ْرر=ِيايرِللفر ِالروحيَ ِ.وال َخ ْرُر ال َر ْغ ُش َ
كلِمالِكاناِعبادتهِموهريةِلالِيكعنِلهِ ر ِحقيقينِجلِستمعنِأ راحهِأ ار ِعالميةِمغاعشةِخادعةنِ قلبهِالِ
يحملِحباًِحقيقياًنِإ اًِهعِجالِ ر ِحقيقيِ .

23
ِّ
وصُ .كل و ِّ
اء الل ُص ِّ
ُ َاييا .الَ َي ْق ُضيو َن
اح ٍيد ِّميْن ُه ْم ُي ِّحيب ِ
يع اْل َع َ
الر ْش َيوَة َوَي ْتَب ُ
َ
آية (ََُ " -:)23ؤ َس ُاؤك ُم َت َر ِّرُدو َن َوُل َغ َف ُ
لِّْلَي ِّتيمَِّ ،وَد ْع َوى األَََْمَل ِّة الَ َت ِّص ُل ِّإَلْي ِّه ْم" .
يياءِ=ِهههمِأص ههدقاءِاللصههعصِ.جم ههمِلغيههفِوهههعِم ههالِيدكههلِم ههمِاللصههعصِويحفههعِوي ههاجهمِوالِيسههرقِمعه ههمِ.
ُل َغ َفي ُ

الرؤساءِهناِلهمِمنورِالرلاسةِوصعيةِالتقع ِوالد اشِعالِالزعفاءِولمنهمِيتسترونِعليِالوهالميالِبسهببِحهبِ

الرشعةِ .
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ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
آييية (24" -:)24لِّييذلِّ َك َيُقييول ِ ِّ
يح ِّمي ْين ُخ َصي َير ِّائُّ َووَْني َيت ِّق ُم ِّمي ْين
َسي َيت ِّر ُ
يل« :آ ! ِّإنييُّ و ْ
السيييُد ََب اْل ُجُنييود َع ِّزيي ُيز إ ْسي َيرائ َ
ُ
َع َد ِّائُّ"،
وْ
هناِنريِاشتياقِ ِلخالصِاإلنسانِوأنِ ِسينتقمِمالِالايطانِبقعةِ .
آية (َ 25" -:)25ووََُد َي ِّدي َعَلْي ِّكَ ،ووَُن ِّقُّ َزَغَل ِّك َكأَِن ُ ِّباْلَب ْوََ ِّقَ ،ووَْن ِّز ُع ُك ِل َ ْص ِّد ِّ
يرِّك"،
هناِنريِأنِ ِيزرلِلينقيِوي دل .اْلَب ْوََ ِّق=ِيتمِتنقيةِالفزةِمالِال ولِجنايِوبعضِأنعاشِاامال ِ ِ.
ِّ 26
ِّ
يد َُ َض َات ِّك َكرا ِّفُّ األ َِو ِّل ،وم ِّش ِّ ِّ
اء ِّةَ .ب ْع َد ذلِّ َك ُت ْد َعْي َن َم ِّديَني َة اْل َع ْيد ِّل ،اْلَقْرَيي َة
آية (َ " -:)26ووُع ُ
يريك َك َرا فُّ اْلَب َد َ
َُ
َ
األ ِّ
َميَن َة»".
ِيريدِأنِيعيدِلإلنسهانِكرامتههِااولهيِ يكهعنِكقهاضِحكهيمِ.وقهدِتهمِ لهيِبعهدِالسهبيِ عهالًِ قهدِأيسهلِ ِلاهعبهِ
اِونحمياِوايباجلِ...الخِولمالِهساِالععدِسيتمِبصعيةِواححةِ يِالمسياِوكنيستهِ .
ِ
قزاةِِووالةِأتقياءِمثلِع ي
ِ

ِّ
ِّ 27
وها ِّباْل ِّب ِّر" .
آية ( " -:)27ص ْهَي ْو ُن ُت ْف َدى ِّباْل َح ِّقَ ،وَتائُب َ
اْل َحي ِّ
يق=ِهههعِالسههيدِالمسههياِّ ِ.صي ْيهَي ْو ُن ُت ْفي َيدى ِّبيياْل َح ِّقِ=ِأيِالمسههياِيفههديِكنيسههتهِ{ِجههرِالمسههياِ=ِنلههبسِالمسههياِ
ليكعنِهعِجرناِ}ِ.وقاينِممِيإرِِ ِ16ِ:ِ01
ن"ِ
وتائبوها بالبرِ=ِالخالصِليسِلملِالناسِجلِللتالبيالِ.ولسليِيقهع ِالهرلِ"إنِلهمِتتعبهعاِ جمهيعكمِكهسليِتهلمهع ِ

يلعِ . 3ِ:ِ13

آية (28" -:)28وهالَ ك اْلر ْذِّن ِّبين واْل ُخ َ ِّ
الر ِّب َي ْفَن ْو َن" .
اءَ ،وَت ِّاَُكو ِ
ََ ُ ُ َ َ
ُاة َي ُكو ُن َس َو ً
هناِنريِأنِالفناءِسيكعنِمصيرِمالِالِيقبلِالفداءِ .
29
اش َتهي ُتروها ،وُت ْخ َزو َن ِّمن اْلجِن ِّ
ِّ
وها" .
ات اِل ِّتُّ ْ
آية ( " -:)29ألَ ِن ُه ْم َي ْخ َجُلو َن ِّم ْن و ْ
اخ َتْرُت ُر َ
َ َ
َش َج ِّاَ اْلُب ُْ ِّم اِلتُّ ْ َ ْ ُ َ َ ْ
َشيييج ِّاَ اْليييب ُْمِّ نِو ههي اْلجِني ِّ
يياتِ=ِأيِالحههدالقِ.والمعنههيِأنِالاههعبِسياههعرِ
َ
كههانعاِيقيمههعنِمههسابحهمِتحههاِظههلِو ْ َ
ُ
بالخجلِحيالِيعلمِأنِهسهِااووانِالتيِطالماِعبدوهاِلمِتستطمِأنِتخلصهمِمالِالزرباتِالتيِأتاِعليهمِ .
31
ِّ
اء" .
آية ( " -:)31ألَ ِن ُك ْم َتص ُيرو َن َكُب ُْ َر ٍة َ ْد َذُب َل َوَََُ َهاَ ،وَك َجِن ٍة َلْي َ
س َل َها َم ٌ
الصديقِيكعنِكاجرةِمثمرةِوأماِالخاط ِ مالهبهاءِالهسيِتسييههِالهريا ِ.الهسجع ِوالجفها ِعالمهةِتعقهفِالحيهاةِ هيِ

الجسدِ.ونالحعِأنهِحينماِ كرِالبطمهةِ هيِآيهةِيِ 22إسهتغلهاِ هيِتاهبيههِهنهاِ.ولمهالِالمعنهيِأنِمهالِيسهيرِوياءِ
ااووانِيكعنِمثلهاِيجالِعقلِوالِسممِوالِنورِوالحعاسِمياِمثلهاِكاجرةِبطم ِ

ِّ
آية (31" -:)31وي ِّصير اْلَقوِّي م َشاَ ًة وعرُل َشراَاَ ،فيح َت ِّرَ ِّ ِّ
ئ" .
َ ََ ُ ًَ َ ْ
ان كالَ ُه َرا َم ًعا َوَلْي َ
ََ ُ
س َم ْن ُي ُْف ُ
َ
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ال َر َشاَ ًةِ=ِهيِماِيبقيِبعدِمابِالمتانِويصلاِإليقادِالنايَِ.ي ِّص ُير اْلَقوِّي =ِأيِالرؤساءِالسيالِتقدمِ كرهمِ يِ
اَِ=ِ الارِيحهرقِصهاحبهِ.وقهدِيقصهدِعملههِأيِااووهانِالتهيِعملعههاِ.ولمهالِجنوهرةِعامهةِ
عددِيَ ِ 20و َع َرُل ُ َشَرًا
الاههرِيحه ِهرقِصههاحبهِويكههعنِهههالوِالخطههاةِجعاسههطةِالاههرويِالتههيِإشههتهعهاِوسههععاِوياءهههاِكمههالِيتههروِ ِاجههلِ
الما ِ.وبعدِماِينا ِالما ِيجدهِتعباًِوتجربةِلبيتهِولنفسهِ.أوِمهالِيتبهمِلهساتِالعهالمِويجهدهاِمه ار اًيِولهيسِ يههاِلهسةِ

حقيقيةِالِللجسدِوالِللنفسِ.ومالِيفزلِمجدِالناسِعليِمجدِ ِ يكعنِنصيبهِاإلهانةِواالحتقايِمالِالناسِ .
ِّ
ئ=ِالِيكعنِلهاِمنقسِوالِمعيالِ .
َلْي َ
س َم ْن ُي ُْف ُ
هسهِاآليةِوأمثالهاِتفههمِأيزهاِأنههاِمعجههةِحهمنياِللاهيطانِالمعهدةِلههِبحيهرةِنهايِأجديهةِالِتطفه ِيمهاِ 41ِ:ِ25
وكلِأعمالهِوقعتهِستنتهمِهعِومالِيتبعه.
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اإلصحاح الثانُّ

عودة للجدول

ِ
هناِيهتملمِعهالِمجهدِالمسهيحيةِودخهع ِعديهديالِلههاِوأنههاِسِهتُدخِلِالسهالمِللعهالمنِوتبهدأِههسهِالمععوهةِبديهامِمجهيءِ
المسههياِحههيالِتبههدأِأويشههليمِالسههماويةِجنهايههةِأويشههليمِاايحههيةِيعههبِِ+ِ22ِ:ِ12وههلِ ِ 20ِ:ِ4حينمههاِح ه نِ

إشعياءِعليِخرالِأويشليمِي مِ ِعينيهِليريِأويشليمِالجديدةِأيِالمنيسةِ .

ووالباًِ هساِاإلصحا ِكتبِ يِأواللِأيامِأحااِحيثِاايضِمملعءةِ هباًِو زةِوأيزهاًِامهتألتِاايضِأصهناماِ
وهساِلمِيكالِ يِأيامِع ياِأوِح قياِأوِيعوامِ .
ِ

1
ِّ
ِّ
وَ اِل ِّتُّ ََ َ ِّ
ُوَ َشلِّيم" .
وص م ْن ِِّ َهة َي ُهوَذا َوو ُ
آم َ
ُم ُ
آها إ َش ْعَي ُ
اء ْب ُن ُ
آية ( " -:)1اَأل ُ
اناههغلِقلههبِالنبههيِبمصههيرِيهههع اِوأويشههليمِويبمههاِبكههيِعلههيهمِ ع ه اهِالههرلِجهههسهِالرؤيههاِكمههاِ عههلِالههرلِمههمِدانيهها ِ

وح قيا ِ .

ال ،ويرَت ِّفع َفوق ِّ
اآليات (2" -:)4-2وي ُكو ُن ِّفُّ ِّ
الر ِّب َي ُكو ُن َث ِّاب ًتا ِّفُّ َ ْوَ ِّ
اليتالَ ِّل،
آخ ِّر األَِيامِّ و ِ
َن ََِب َل َبْي ِّت ِ
س اْل ِّجَب ِّ َ َ ْ ُ ْ َ
ََ
3
ِّ
ِّي ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يوب،
ييرٌةَ ،وَيُقوُليو َنَ « :هُلي ِم َن ْص َيع ْد ِّإَليى ََِب ِّيل ِ
يير ُش ُيع ٌ
وب َكث َ
ُميمَِّ .وَتس ُ
الير ِّبِّ ،إَليى َبْييت ِّإلي َي ْعُقي َ
َوَت ْجير إَلْيي ُكيل األ َ
ِّ ِّ
َفيعلِّرَنا ِّمن ُ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الش ِّيريعةُ ،و ِّم ْين و ِّ
الير ِّبَ 4 .فَي ْق ِّضيُّ
يم َكلِّ َري ُة ِ
َُ َ ْ
ُ
طُرَِّ َوَن ْسُل َك فُّ ُسُبل » .ألَ ِني ُ م ْين ص ْيهَي ْو َن َت ْخ ُير ُج ِ َ َ
ُوَ َشيل َ
ِّ
ِّ
اح ُهم مَن ِّ
ن
وب َك ِّث ِّ
ف لِّ ُش ُع ٍ
اِ َل .الَ َتْرَف ُع وُ ِم ٌة َعَلى وُ ِمي ٍة َس ْيي ًفاَ ،والَ
ُممِّ َوُيْنص ُ
ير َ
ينَ ،فَي َُْب ُعو َ ُسُيوَف ُه ْم س َك ًكا َو ََِّم َ ْ َ
َبْي َن األ َ
َي َت َعِل ُرو َن اْل َحْر َب ِّفُّ َما َب ْعُد" .

هههسهِاآليههاتِويدتِبههالنصِ ههيِيِمههمِ 4-1ِ:ِ4وكههدنِ ِيريههدِأنِتقههعمِكلمتهههِعلههيِ ههمِشههاهديال ِ.ههالرو ِالقههدسِ
السيِأوحيِإلشعياءِجهسهِالمعاعيدِالثمينةِالتيِتايرِلمنيسةِالعهدِالجديدِهعِنفسهِالسيِأوحهيِلميخهاِجههساِ.هنهاِ

نريِتدسيسِالمنيسةِالمجيدةِوسرِمجدهاِأنِمسيحهاِ يِوسطهاِ .
آية (ِ)2وي ُكو ُن ِّفُّ ِّ
آخ ِّر األَِيامِّ =ِعبايةِإصطالحيةِعندِاانبياءِتعنيِإماِأيامِاإلنجيل ِ
ََ
ونهايةِاليهعدِكاعبِ ِأوِنهايةِالعالمِ .
الر ِّب =ِالمسياِهعِالجبلِالسيِيآهِدانيا ِيمألِاايضِكلهاِيداِِ 35ِ:ِ2وهعِصخرتناِيِ1كهعِِ:ِ16
ََِب َل َبْي ِّت ِ
ِ 4والمسياِأسسِكنيستهِعليِجبا ِ هعِه مِالايطانِعليِجبلِوقهدمِتعاليمههِعلهيِجبهلِوصهلبِعلهيِجبهلِنِ
وتجليِعليِجبلِوصعدِعليِجبلِ.انِالجبا ِتد ِعليِالثباتِوالعلعنِوههعِصهخرتناِالثاجتهة ِ.يههِنحتمهيِوههعِ

العاليِالسماويِوهكساِالمنيسةِ هيِواجتةِوسماويةِ.وبياِالرلِهعِجسهدِالمسهياِأيِكنيسهتهِالتهيِسي سسههاِ همِ
س اْل ِّجَب ِّ
آخرِاايامِأيِأيامِمجيئهِو داله ِ.يكعنِجبلِجياِالرلِهعِالمسياِبجسدهَِ.ي ُكو ُن َث ِّاب ًتا ِّفُّ َ ْوَ ِّ
الِ=ِ ههعِ
يأسِالمنيسهةِِوالمه منيالِ يهههاِتاهبهعاِبمسههيحهمِ صههايواِجبههاالًنِوههعِيأسِهههسهِالجبهها ِ.ويرتفهمِ ههعقِالههتال ِمهمههاِ
إيتفههمِأيِشههيءِآخههرِيكالنههامعسِوشهرالعه ِلههالِي يههدِعههالِكعنهههِتهالًِبالمقاينههةِبالجبهها نِوهههساِهههعِسههمعِالمسههيحيةِ.
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ِّي ِّ ِّ
ُمييمِِّ=ِأمهامِهههساِالسههمعِيجههريِإلهيِالمسههياِوكنيسههتهِجميههمِالاهععلِمعلنههيالِإيمههانهمِبهههنِحههيالِ
َوَت ْجيير إَلْيي ُكييل األ َ
يرونِتدويرِوجعدِالمسياِ يِوسبِكنيستهنِوأنهِسرِقعةِو ر ِوع اءِكنيستهِ .
الر ِّبِ=ِكلِواحدِيدععِاآلخهرِلإليمهانِبالمسهياِ.ولهنالحعِأنِالقهانعنِالطبيعهيِأنِ
آية (َ ِ)3هُل ِم َن ْص َع ْد ِّإَلى ََِب ِّل ِ
الماءِين ِمالِااعاليِومالِيؤوسِالجبا ِللعديانِولمالِعملِنعمةِالرو ِالقدسِههعِأنِيدخهسهمِالهرو ِويصهعدِ
ِّ
ِّ
ييرٌة = هنهاِنهريِايهادةِعهددِالمه منيالِبكثهرةِوالمهلِيحهاو ِأنِيحيهاِ هيِ
بالم منيالِإليِالسماوياتَ ِ.تس ُير ُش ُيع ٌ
وب َكث َ
ِّ ِّ
وبِ=ِيعقعلِهناِإشايةِللمنيسةِالتيِشاجهاِيعقعلِ يِإيمانهِوجهادهِمهمِ َ ِ.فُي َعلِّ َرَنيا
السماوياتَ .بْيت ِّإل َي ْعُق َ
َن ِّم ْين ِّص ْيهَي ْو َن َت ْخ ُير ُج ِ
يع ُة =ِ
طُرَِّ ِّ هناِنريِدويِالرو ِالقدسِالسيِيعلمناِكهلِشهيءِِييهعِ 20ِ:14أل ِ
ِّم ْن ُ
الش ِّير َ
معرو ِأنِشريعةِاليهعدِخرجاِمالِسيناءِلهسليِ ههعِهنهاِيتحهدثِعهالِشهريعةِجديهدةِههيِالمسهيحيةِالتهيِتخهرجِ
مالِأويشليمِللمسكعنةِكلهاِ.الاريعةِهناِهيِالمتهالِالمقهدسِالهسيِسيصهيرِدسهتع اًيِلإليمهانِ.ومهالِصههيعنِكهانِ
يجبِأنِيخرجِاإلنجيلِلميِتتزاِالعالقةِجيالِالعهدِالجديدِوالعهدِالقديمِوأنههِالِتعهايضِجينهمهاِ.و هيِأويشهليمِ

عارِالمسياِوصلبِوقامِوصعدِإليِالسمعاتِوتالميهسهِجهدأواِخهدمتهمِأوالًِمهالِأويشهليمِ.وت ِاًِ المسهياِخهرجِمهالِ
ِجعاسطةِالرسلِ .
الر ِّبِومنهاِخرجاِالم اراةِيمالِأويشليم ِ
أويشليمِوهعِ َكلِّ َر ُة ِ
ِّ
ُمييمِّ =ِاامههمِالتههيِعاشههاِعلههيِالعههداوةِوالحههرولِسههابقاًِبعههدِأنِآمن هعاِبالمسههياِصههايواِِ
آييية (َ ِ)4فَي ْقضييُّ َبي ْيي َن األ َ
ِّ
وب
ف ِّل ُش ُيع ٍ
يسلمعنِبالسالمِوالمحبةنِويتحع ِجعلسِمزطهدِالمسيحيةِإليِجعلسِأعومِكاياِبالمسهيحيةَ ِ.وُيْنص ُ
َك ِّث ِّ
ينِ=ِهسهِااممِكاناِبعيدةِعالِ ِ ولمهاِالايطانِوجاءِالمسياِلينصفهاِويخلصهاِمالِيدهِ .
ير َ
َفَي َُْب ُعييو َن ُسي ُييوَف ُه ْم ِّسي َيك ًكا =ِالسههكةِهههيِجه ءِحديههديِتحههرثِبهههِاايضِهنههاِنههريِوصههفِللسههالمِالههسيِيتمتههمِبهههِ
الم منيالِوهمِععحاًِعالِالحرلِسيحروعنِأيحهمِويعياعنِ يِسهالمِو هيِعمهلِجنهاءِ.ويوحيهاًِ ععحهاًِعهالِأنِ
يهتمِالم مالِبالحرولِوالخصعماتِممِأعدالهِسيهتمِبدنِيحرثِنفسهِليتعلِوينقيِأيحهِنِلميِتصيرِصالحةِ
ِّ
يلِ=ِأدواتِايشِوحصهادنِوهكهساِكهانِجهعلسِيه يشِويهرويِ
الرَناِ َ
وتثمرِ يهاِكلمةِ ِويصهباِجههساِسهماوياًَ ِ.

ِ

ينمينِهعِكانِيكراِويحصدِ يِحقلِ ِ.جلِأنِهساِحدثِحر ياًِ الحرولِقلاِجداًِأيامِالمسياِوحهدثِسهالمِ
جههيالِالسههماءِواايضنِوأخههسواِيعتنههعنِبالمرحههيِوااسههرينِأمههاِ ههيِالماحههيِ مانههاِالحههرولِمههساباِحتههيِللنسههاءِ

وااطفهها َ ِ.فَي َُْب ُعييو َن ُسي ُييوَف ُه ْم =ِأيِيتحههع ِحديههدهاِاشههياءِنا عههةِ.ويومههاِتحعلههاِمههالِسههفيِالههدماءِإلههيِكرسههيِ
يوماِ .
5
وبَ ،هُل ِم َفَن ْسُل ُك ِّفُّ ُن ِّ
الر ِّب" .
وَ ِ
آية (َ " -:)5يا َبْي َت َي ْعُق َ
َهُل ِم َفَن ْسُل ُك ِّفُّ الُن ِّ
وَ =ِالمسياِهعِنعيِالعالمِوالمنيسةِصايتِنعيِللعالمِبالمسياِالسيِ يهاِ.هسهِدعهعةِلليههعدِ

أنِير ععاِالبرقمِمالِعليِعيعنهمِوي منعاِبالمسياِالهسيِجهاءِليخلصههمِ.أمهاِ هيِامهالِإشهعياءِ ههسهِتعنهيِأنِلنهاِ

مستقبلِمجيدِ لنسليِبطهايةِوتعبةِوبماِيليقِجهساِالمستقبلِ .
6
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين،
ييعَب َك َبْي َ
ييك َََف ْض َ
آييية (َ " -:)6فِّإِن َ
يين اْل َر ْش ِّيير ِّقَ ،و ُه ْييم َعييائ ُفو َن َكاْلفل ْسييُينِّي َ
ام َييتألُوا م َ
ييت َش ْ
ييت َي ْعُق َ
ييم ْ
ييوب ألَ ِن ُه ُ
ِّ
َِ ِّان ِّب" .
َوُي َصاف ُحو َن و َْوالََد األ َ
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همِوتنتاهايِ
الخطالِهناِمعجهِهللِأنهِي ضِشعبهِبسببِخطاياهمِولنالحعِأنِي ضِاليهعدِكانِجدايهةِلقبهع ِاام ِ
ِّ
يين اْل َر ْشي ِّيير ِّقِ=ِأيِخ ار ههاتِالما ههرقِمث ههلِالس ههحر.
امي َييتألُوا مي َ
المس ههيحيةِ ههيِالع ههالمِكل هههِييوِْ . 15-12ِ:ِ11
ال َع ِّائ ُفو َن =ِهمِمالِيتفاءلعنِويتاهاءمعنِمهالِأصهعاتِالطيهعيِوعليههاِيحسهبعنِالمسهتقبلِيكمهالِيتاهاءمِاآلنِمهالِ
ِّ
َِ ِّان ِّب=ِمعجبعنِجعونيتهمِ .
صعتِالبعم ُِي َصاف ُحو َن و َْوالََد األ َ
7
َت وََْ ُض ُهم ِّف ِض ًة َوَذ َهًبا َوالَ ِّن َه َاي َة لِّ ُكُن ِّ ِّ
َت وََْ ُض ُه ْم َخْيالً َوالَ ِّن َه َاي َة لِّ َرْرَكَب ِّات ِّه ْم.
ام َتأل ْ
ام َتأل ْ
ْ
وزه ْمَ ،و ْ
اآليات (َ " -:)8-7و ْ
8
َت وََ ُضهم وَوَثاًنا .يسجُدو َن لِّعر ِّل وَي ِّد ِّ ِّ
َص ِّاب ُع ُه ْم" .
َْ ُ
ََ ْ
ام َتأل ْ ْ ُ ْ ْ
يه ْم ل َرا َصَن َع ْت ُ و َ
َو ْ

اِمالِالموالمِوتستغال ِحقعقِالمسهاكيالِوالزهعفاءِِِ.وأعهدواِلههمِجيعشهاًِللحهرلِِإعتمهدواِعليههاِولهيسِعلهيِ
ِ
إستغنع
ِ

ِوهساِعكسِماِيطلبهِ نِ اهللِيطلبِاالعتمادِعليهِ قبِوليسِاالعتمادِعليِالما ِوالقعةنِلسليِتركهمِالرلِ .

9
ض ِّ
الر ُِ ُلَ ،فالَ َت ْغ ِّفْر َل ُه ْم" .
ُ ِّر ُح ِ
انَ ،وَيْن َ
آية (َ " -:)9وَيْن َخ ِّف ُ
اإل ْن َس ُ
ض ِّ
انِ=ِهساِماِيحدثِلمالِيعبدِااووانِإ ِينحنيِلصنعةِأيديهِجدالًِمالِالسجعدِلخالقهِ .
َوَيْن َخ ِّف ُ
اإل ْن َس ُ

اآليات (ِ)22-11تايرِللخرالِالسيِحدثِلليهعدِبسببِكبريالهمنِوهساِالخرالِج لياًِأيامِأشعيِوكليهاِ هيِأيهامِ
باجلِومِالروماننِجلِيايرِلخرالِكلِمتمبرِأمامِ ِوالِمهرلِمالِهساِالخرالِسعيِبااللتجاءِإليِ ِوالهرولِ

لهِ .
ِ

11
يئ
اآليييات ( " -:)11-11اُْد ُخي ْيل ِّإَلييى ِ
يخَرِّة َو ْ
الصي ْ
اخ َت ِّبي ْ
11
ض َِّْف َع ُة الِن ِّ
وض ُع َعْيَنا َت َشام ِّخ ِّ
اإل ْن َس ِّ
اس،
ُت َ
انَ ،وُت ْخ َف ُ
ُ

اب ِّمي ْين وَمييامِّ هيبي ِّية الي ِير ِّب و ِّمي ْين بهي ِّ
ِّفييُّ التي َير ِّ
ظ َر ِّت ي ِّ .
ياء َع َ
ََ
َ َْ َ
َ
الرب َو ْح َد ُ ِّفُّ ذلِّ َك اْلَي ْومِّ" .
َوَي ْس ُرو ِ

هناِنريِ ِيعرضِحلعالًِللهرلِمالِهساِالخرالِ .
يئ ِّفييُّ التيَير ِّ
اب =ِقهها ِإجهراهيمِحههيالِوقههفِأمههامِالههرلِ"أنههاِتهرالِويمههاد"ِ.ومعسههيِقهها ِأنههاِ
 -1اإلتزههاشِ=ِ ْ
اخ َت ِّبي ْ
مرتعههبِومرتعههدِ.والعكههسِحينمههاِيبتعههدِاإلنسههانِعههالِ ِت ه دادِوقتهههِ ههيِنفسهههِوقد ايتهههِيجههرجِباجههلِكمثهها ِ
اليرب َو ْح َيد ُ ِّفيُّ
ولمالِيدتيِيعمِحيالِيقع ِه الءِالمتمبريالِللجبها ِوطينهاِييؤيهاِِ 15:ِ0نِحهيال َي ْسي ُرو ِ
ذلِّ َك اْلَي ْومِّ ِ
يخَرِّة =ِوالصههخرةِهههيِالمسههياِ.أيِالثبههاتِ يهههِواإلختفههاءِ يهههِوهكههساِدخههلِمعسههيِإلههيِ
 -2اُل ي ْد ُخو ْل ِّإَلييى ِ
الصي ْ
الصههخرةِليههريِمجههدِ ِيخههرِِ. 33ومههاِهههمِطريقههةِالههدخع ِ ههمِالصههخرةِ؟ِأنِنختب ه ِ ههمِالت هرالِأ ِ
اإلنسحاقِوالتعاحمِنِ اهللِيسكالِعندِالمنسحقِوالمتعاحمِيإرِ 15ِ:ِ51وههساِانِ ِنفسههِمتعاحهمِ
نِوهساِماِيأيناهِ مِالمسياِ"وديمِومتعاحمِالقلب"ِيماِ ِ.ِ 22ِ:ِ11

اآليات (َ 12" -:)14-12فِّإ ِن لَِّر ِّب اْل ُجُن ِّ
يعَ 13 ،و َعَليى ُك ِّيل
ود َي ْو ًما َعَلى ُك ِّيل ُم َيت َع ِّظ ٍم َو َعيالَ ،و َعَليى ُك ِّيل ُمْرَت ِّف ٍيع َفُي َ
وض ُ
14
وََِّز ُلبَنان اْلعالُِّّ اْلررَت ِّفعِّ ،وعَلى ُك ِّل بل ِّ
ال اْلعالِّي ِّة ،وعَلى ُك ِّل ِّ
التالَ ِّل اْل ُرْرَت ِّف َع ِّة"،
وط َب َ
اش َ
انَ ،و َعَلى ُك ِّل اْل ِّجَب ِّ َ َ َ َ
ََ
ُْ
َ
ْ ْ َ َ
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ال اْلعالِّي ِّيةِ=ِالممالهيِالعومهينِ ِّ
ِّ
اليتالَ ِّل
وََِّْز ُلْبَن َ
ان اْل َعالُّ =ِكنايةِعالِالمتمبريالِوالملعوِوالقادةِالمتعجهر يالنِاْل ِّجَب ِّ َ َ
اْل ُرْرَت ِّف َع ِّيةِ=ِالممالهيِالصهغر ِالمتمبهرةِ.ولهيسِشهيءِيحطههمِكبريهاءِاإلنسهانِمثهلِمالقاتهههِمهمِ ِ يكتاهفِأنهههِالِ
شيءِويتحطمِكبريالهنِولمالِالِتتحطمِنفسهِجلِيافيِويمتل ِيجاءِ يِالرلِ .

ولما اِيكسرِ ِكبرياءِالمتمبهريالِ؟ِههساِمهالِمحبهةِ ِنِ هالمتمبرِالِيمكهالِأنِيخلهصِنِجبسهاطةِانههِلهالِيمكنههِ
الثباتِ مِالمسياِالمتعاحمِِ.والثباتِ مِالمسياِهعِطريقِالخالصِِ .
ِ

آية (15" -:)15وعَلى ُك ِّل برج عال ،وعَلى ُك ِّل س ٍ ِّ
يع"،
وَ َمن ٍ
ُْ ٍ َ َ َ
ََ
ُ
كههانِع يههاِقههدِجنههيِأج ارج هاًِ ههيِالبريههةِو ههيِأويشههليمِيِ2أيِِ 16-2ِ:ِ20وكههسليِيعوههامنِويكههعنِالمعنههيِجبطههلِ
االتمهها ِعلههيِالههسياشِالباههريِ.وهههساِهههعِمعنههيِاآليههاتِالقادمههةِأيز هاًِيِ 11-10أيِبطههلِاالتمهها ِعلههيِالقههعةِ.
وااجراجِالعاليةِتايرِأيزاًِللبرِالساتيِ .

17
16
ض َت َشييام ُخ ِّ
اإل ْن َسي ِّ
يان،
َع يالَ ِّم اْلَب ِّه َج ي ِّةَ .في ُيي ْخ َف ُ
اآليييات (َ " -:)17-16و َعَلييى ُكي ِّيل ُس ي ُف ِّن َتْرِّشي َ
ييشَ ،و َعَلييى ُكي ِّيل األ ْ
ُ
وض ُع َِّْف َع ُة الِن ِّ
الرب َو ْح َد ُ ِّفُّ ذلِّ َك اْلَي ْومِّ" .
اسَ ،وَي ْس ُرو ِ
َوُت َ

ترشيشِهيِالج ءِالجنعبيِمالِأسبانياِولسليِكاناِسفالِترشيشِأكبرِالسفالِوأعومهاِ.وترشيشِتايرِلإلنهمهاوِ
يِالتجايةِوالما ِوالتر ِوالغنيِعليِحسالِاالهتمامِبالنفسِظاناِ يِالغنيِأنهِمصديِسالمِ .

ِّ
ِّ ِّ
اآليات (18" -:)19-18وَت ُزول األَوَثان ِّب َتر ِّ
ام َهاَ 19 .وَي ْد ُخُلو َن ِّفُّ م َغ ِّاي ِّر الص ُخ ِّ ِّ
َميامِّ
وََ ،وفُّ َح َفائ ِّر التَراب م ْين و َ
َ
َ ُ ْ ُ َ
ظر ِّت ِّ ِّ ،عْن َد َِّي ِّ
ِّ
َهْيَب ِّة ِ ِّ ِّ
ض" .
ام ِّ لَِّيْر َع َب األََْ َ
َ
الربَ ،وم ْن َب َهاء َع َ َ
ههسهِتحققهاِحر يهاًِبعههدِسهبيِباجهلنِ قههدِ االهاِالعبهادةِالعونيهةِتمامهاًِبعهدِالسهبينِالههسيِإختبهدِ يههِالنههاسِ ِّفيُّ م َغي ِّ
ياي ِّر
َ
وَ و َح َف ِّائ ِّر التَر ِّ
الص ُخ ِّ
ابِ=ِحيالِيتخليِاإلنسانِعالِكلِمهاِإعتمهدِعليههِويجهدِنفسههِمحرومهاًِمهالِكهلِمهاِإعتبهرهِ
حمايةِلهِ .
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ 21
يك اْلَي ْييومِّ َي ُْي َير ُح ِّ
وهييا َليي ُ
ييان و َْوَثاَن ي ُ اْلفضييِي َة َوو َْوَثاَن ي ُ ال ِذ َه ِّبِيييةَ ،اِلتييُّ َعرُل َ
اآليييات ( " -:)21-21فييُّ ذلِّي َ
اإل ْن َس ُ
ِّ
الر ِّب و ِّم ْين به ِّ
ِّ ِّ ِّ
ان واْل َخ َف ِّ
لِّلسج ِّ ِّ
يش21 ،لَِّي ْد ُخل ِّفُّ ُنَق ِّر الص ُخ ِّ ِّ
اف ِّ
ِّق
ياء
ُ
ََ
َمامِّ َهْيَبة ِ َ
ود ،لْل ُجْرَذ ِّ َ
َ
وَ َوفُّ ُشُقو اْل َر َعاَل ،م ْن و َ
ِّ
ِّ
ظر ِّت ِّعْن َد َِّي ِّ
ض" .
ام ِّلَيْر َع َب األََْ َ
َ
َع َ َ
عندماِيكتافِاإلنسانِبطلِالعبادةِالعونيةِيلقيِبااووانِالتيِكانِيعبدهاِ.وهساِسيحدثِبعدِأنِتنمسرِكبريالهمِ
كماِسبقِ.وهساِماِحدثِبعدِسبيِباجلِ عالًُ ِِ.شُقو ِّق اْلرع ِّ
اَ ِّلِ=ِيهربعنِمالِالحصايِالمفروضِعليهمِوهساِماِ
ََ
حدثِ عالِحيالِحاو ِصدقياِالمليِالهرلِمالِشقعقِالسعيِ دلقيِالباجليعنِالقبضِعليهِوقتلعهِ .
ملحوظةِِ:قدِيكعنِتحقيقِاآلياتِي ِ 21-16يِأيامِالمجيءِالثانيِبعدِالختمِالسادسِ مثيرِمالِآياتِالدينعنه
تنطبقِعليِاايامِااخيرةِ .

ِِ
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آية (ُ 22" -:)22كفوا َع ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان اِل ِّذي ِّفُّ وَْن ِّف ِّ َن َس َرةٌ ،ألَ ِن ُ َما َذا ُي ْح َس ُب "
أيِالِتعههعدواِتعومههعنِالباههرِيحههدثِهههساِمههمِهيههرودسِ دكلهههِالههدودِومههمِنبعخههسِنصههرِ جههالِوصههايِِكههالحيعان ِ
اِلي ِّيذي ِّفييُّ وَْن ِّف ي ِّ َن َسي َير ٌةِ=ِأيِحههعيفِويمههعتِس هريعاِ.أيِعلههيكمِأنِتههديكعاِخطههدِاالعتمههادِعلههيِالههسياشِالباههريِ
وليصماِكلِإنسهانِ ههعِالِشهيءِ.وههسهِاآليهةِتهدتيِهنهاِبعهدِآيهاتِالدينعنهةِيِ 21-16لتقهع ِ....ا اِكانهاِههسهِ
نهايةِاالنسانِ ميفِت ِلهعنهِنِجلِكيفِي لهِاالنسانِنفسهِِ ِ.وحدهِهعِالسيِلهِالمجدِاليِاالجدِآميالِ .
ِ

الجبال

ِ
نر ِ مِهساِاإلصهحا ِتاهبيهِبالجبها نِ المسهياِجبهلِواجهاِ همِيأسِالجبها ِالهسيالِههمِالمه منيالِيآيهةِ. 2وأيزهاِ
الايطانِوأتباعهِالمتمبريالِمابهيالِبالجبا ِيآيةِ. 14وتمهريِههساِ همِتاهبيهِالمسهياِبدسهدِيهدا مِعهالِشهعبهِكمهاِ
يدا مِااسدِعالِعرينهِوأشبالهِييؤ 5ِ:ِ5نِوشبهِالايطانِبدسدِاالرِمفترسِي1بب ِ. 8ِ:ِ5مالِالمههمِأنِنفههمِ

المعنمِالمقصعدِمالِالتابيهِ .

تشييبي الرسيييح بالجبييل ِ-:ههمِإيتفههاشِالجبههلِياههيرِللمسههياِالسههماو ِالقههدوسِالثاجههاِالههس ِالِيهت ه ِوالِيتغيههرنِ
نحتمههمِ يهههِدالمههاِ.والمه مالِياههبهِبالجبههلِ ههمِحياتهههِالسههماويةِيالعلههع ِو ههمِوباتهههِعلههمِإيمانهههِمهمههاِحههدثِ.و ههمِ

يم معيِ 125صعيةِجميلةِ=ِ الم مالِكالجبلنِوالقديسيالِكالجبا ِيحيطعنِجهساِالم مالنِويحيبِبالملِالمسيانِ
الجبلِيأسِالمنيسةِالسماويةِواايحيةِ .

تشبي الشيُان بالجبلِ-:علعِالجبلِيايرِهناِلمبرياءِالايطاننِووباتِالجبلِيايرِلعنادهِوتص اريهِعلمِتحد ِ
ِ.و مِااياتِيِ16نِِ11نِِ 22نصيحةِله الءِالمتمبريالِ .

ملحوظةِ-:حيالِحلِالمسياِ مِبطالِالعسياءِ هباِبسرعةِإلهمِالجبها ِلتخهدمِ=ِوالمعنهمِأنههاِتاهبهاِبالمسهياِ
الهس ِ ههمِداخلهههاِ صههايتِسههماليةِيلههع ِ. 32ِ:ِ1مههلِمه مالِواجهاِ ههمِالمسههياِيتاههبهِبالمسههياِويصههيرِجههبالِ ههمِ
مِالِليخ ه َدمِ.والعكههسِ مههالِالِيعجههدِ يهههِالمسههياِيتاههبهِ
همِلبخههد
ُ
حياتهههِالسههماليةنِويخههدمِاآلخ هريالِكمسههيحهِالههس ِأته َ
بالايطانِ مِكبريالهِِ.
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اإلصحاح الثالث

عودة للجدول

ِ

همِاتملعاِعليِأشياءِماديةِمثلِالباهرِوو هرةِالخبه ِوالمهاءِولهسليِسهين شِ ِمهنهمِكهلِمهاِِإعتمهدواِعليههِليخجلهعانِ

وانياًِ انِ ِأعطهاهمِخيهراتِكثيهرةِوععحهاًِعهالِأنِياهكروهِحعلهعاِالخيهراتِإلشهباشِشههعاتهمنِلهسليِسهيحرمهمِ ِ
منهههاِوسههين شِ ِكههلِيجههالهمِ ههالِيتبقههيِسههعيِااطفهها ِيحكمههعنهمِ يزههلعنهمِ يخربههعنِ.و لههيِلههيسِلإلنتقههامِجههلِ
ليععدواِإليِ ِمصديِشبعهمِ .

معحهعشِهههساِاإلصههحا ِماههابهِلمعحهعشِاإلصههحا ِالثههانيِو يهههِنهريِسههعءِحهها ِالاههعبِ هيِعصههرِإشههعياءِونبههعةِ

بالمصالبِاآلتيةِعلهيهمِ.وههمِبسهببِتجهديفهمِوكبهالرهمِسهيدِمرواِبهالجعشِوالفهتالِوالحهرولِااهليهةِالناتجهةِمهالِأنِ

أناسِجهالءِيقبزعنِِعليِامامِالحكعمةِوتاعياهاِِ.ونجاةِالصديقيالِمنهمِمالِهساِالعقالِوأنِنسهاءهمِبسهببِ
خالعتهالِواهتمامهالِبال ينةِسيعاقبالِجعقععهالِ يِالسبيِ ِ.يزرلِلي دلِ يرجهمِالخهاط ِ هيخلصِنِوههساِمهاِ
حدثِممِاإلجالِالزا ِِ .
ِ

1
ود يْن ِّز ُع ِّم ْن و ِّ
السَن َد َوالرْك َنُ ،ك ِل َسَن ِّد ُخْب ٍزَ ،وُك ِل َسَن ِّد
يم َو ِّم ْن َي ُهوَذا ِ
آية (َ " -:)1فِّإِن ُ ُه َوَذا ِ
السِّيُد ََب اْل ُجُن ِّ َ
ُ
ُوَ َشل َ
اء" .
َم ٍ

السَن َدِ=ِين شِ ِماِنستندِعليهِلنمتافِحعفناِجدونِ ِونلجدِهللِمصديِالاهبمِالحقيقهي ِ.هالجعشِالحقيقهيِ
ْن ِّز ُع ِ
هعِالجعشِعندماِالِيجدِاإلنسانِكلمةِ ِيعهاُِ . 11ِ:ِ8ه َيوَذاِ=ِإشهايةِلقهرلِوقهعشِ لهينِوحهدثِههساِ عهالًِ همِ
ياءِ=ِجهد ِأنِيسهتندواِعلهيِالهرلِاسهتندواِعلهيِو هرةِالخبه ِ
حصايِأشهعيِوهمِحصهايِباجهلنِ َسيَن ِّد ُخْب ٍيز ،و َسيَن ِّد َم ٍ
والماءِيلسليِحرمهمِإيلياِوالثِسنيالِونصفِسنةِمالِالمطر ِ .
3
اآلييييات (2" -:)3-2اْلجِبييياَ وَِيييل اْلحييير ِّب .اْلَق ِّ
اف َو ِ
ييين َواْل ُر ْع َتَبي َيير
اضي
ييُّ َوالِن ِّبي ِ
ييُّ َواْل َعي ِيير َ
يييس اْل َخ ْر ِّسي َ
َ َ ََ ُ َ َ ْ
الشي ْييي َخََِّ .ئي َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ق ِّبالرََْية" .
َواْل ُرش َيرَ ،واْل َراهَر َبْي َن الصِناعَِّ ،واْل َحاذ َ
نفهسِالمعنهيِ هاهللِسهين شِيجها ِالحهرلِوالصهناعةِ.وحينمههاِينه شِالحكمهاءِوالفهاهميالِسهيحكمِههساِالاهعبِالجهههالءِ

والزعفاءِ.لقدِأقهامِلههمِ ِملعكهاًِعومهاءِكمعسهيِوداودِولمهالِحهيالِإنحهر ِالجميهمِملعكهاًِوشهعبِأعطهاهمِقهادةِ
ِّ
ق ِّبالرََْيي ِّيةِ=ِأيِالههسيِيسههتخدمِالسههحرِوالمعنههيِأنِ ِ
حهعفاءِحتههيِيتعلمهعاِأنِيعههعدواِلههِويسههتندواِعليهههِ.اْل َحيياذ َ
سين شِمالِوسطهمِالسندِالما لِكماِن شِالسهندِالحقيقهيِمهالِقبهلِيالخبه ِوالمهاءِوالرجها ِ.ونالحهعِأنههِمهمِمثهلِ

ه ه الءِالبعيههديالِعههالِ ِحههيالِين ه شِمههنهمِ ِالسههندِيلجههدونِ ههيِظالمهههمِلألمههعيِالخ ار يههةِمههالِدجههاليالِوع ه ار يالِ

لتسكيالِمخاو همِولسليِحتيِه الءِسين عهمِ ِمالِوسطهمِ الِيكعنِأمامهمِسعيِااللتجاءِهللِوحدهِ .
4
اء َل ُه ْمَ ،ووَ ْط َفاالً َت َت َسِل ُ َعَلْي ِّه ْم" .
آية (َ " -:)4وو ْ
َِ َع ُل ُصْبَياًنا ََُؤ َس َ
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َِ َع ُل ُصْبَياًنا =ِمليِأحااِوعمرهِِ26سهنةِومنسهيِكهانِعمهرهِِ12سهنةِ.وكهانِأحهااِمهالِصهفاتهِالتهرددِوالجهبالِ.
وْ
َووَ ْط َفاالً َت َت َسِل ُ َعَلْي ِّه ْمِ=ِكانِمايروِالاعبِمثلِااطفا ِ يِحعفهمِوجهلهمِويسلمعنِكصهبيانِوحهيالِيزهرلِ
الراعيِتتبددِالرعيةِ .

الشي ِّخ ،و ِ ِّ
الش ِّر ِّ
الرِل ص ِّ
ُّء َعَلى ِ
آية (َ 5" -:)5وَي ْظلِّ ُم ِ
يف.
احَب َُ .ي َت َرِرُد ِ
الص ِّبُّ َعَلى ِ ْ َ
الش ْع ُب َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضاَ ،و ِ ُ ُ َ
الدن ُ
"
هناِنريِأنِالاعبِسيولمِبعزهِبعزاًِ الِتعجدِقيادةِحكيمةِعادلةِ .

ان ِّبأ ِّ
ِّ6
َخي ِّ ِّفُّ َبْي ِّت و َِّبي ِّ َ ِّائالًَ« :ل َك َث ْو ٌب َف َت ُكو ُن
َم َس َك ِّإْن َس ٌ
اآليات ( " -:)7-6إ َذا و ْ
يي ِّيدك» 7يرَفييع صييوَت ِّفييُّ ذلِّييك اْليييومِّ َي ِّ
َكييو ُن ع ِّ
اصي ًيبا َوِّفييُّ َبْي ِّتييُّ الَ ُخْبي َيز
يائالً« :الَ و ُ
َ َ َْ ُ َ ْ ُ
َ
َ َْ
ِ
الش ْع ِّب»ِ ".

ِّ
يت
اب َت ْح َ
يساَ ،وه َذا اْل َخَر ُ
َلَنا ََئ ً
َوالَ َثي ْيو َب .الَ َت ْج َعُلي ِّ
ييس
يونُّ ََِّئي َ

اآلنِنجدِالاعبِيعانيِمالِمحنهةِالتخلهينِ قهدِتخلهيِعهنهمِ ِ.ولمهنهمِععحهاًِعهالِأنِيلجهدواِهللِلجهدواِلإلنسهانِ
الههسيِلههيسِلهههِسههعيِوعبهههِأيِموههرهِالخههايجينِ هههمِمههاِ االهعاِينخههدععنِبالموههاهرِالخايجيههةِ.وسههيخ يِمههالِيتمههلِ
َكو ُن ع ِّ
اصًبا =ِأيِأحمدِالج ارحهاتنِههساِجه اءِمهالِيطلهبِمخلصهاًِباهرياًِيمه َِ )3:ِ140وهي َذا
عليِالبار .الَ و ُ
َ
يت َيي ِّيد َكِ=ِأيِكههلِالخ هرالِالههسيِأمامههيِنحههالِنملمههيِلتصههلحهِولمههالِهههساِاإلنسههانِيسههتعفيِمههالِهههسهِ
اب َت ْحي َ
اْل َخي َير ُ
المهمةِكطبيبِيستعفيِمالِمعالجةِمريضِميئعسِمالِشفالهِوالِيريدِالطبيبِأنِيمعتِالمريضِ يِيدهِ .

ِّ
ظي ِّية َعْيَنييُّ
ُ ْت ،أل ِ
اآليييات (8" -:)9-8أل ِ
َن لِّ َسيياَن ُه َرا َووَ ْف َعاَل ُه َرييا ِّضي ِيد الي ِير ِّب ِّإل َغا َ
يم َع َث يَر ْتَ ،وَي ُهييوَذا َسي َيق َ
َن و ُ
ُوَ َشييل َ
ْ
9
ظُر ُو ُِ ِّ
وه ِّه ْم َي ْش َهُد َعَلْي ِّه ْمَ ،و ُه ْم ُي ْخ ِّبُرو َن ِّب َخ ُِِّي ِّت ِّه ْم َك َسُدوم .الَ ُي ْخ ُفوَن َهاَ .وْي ٌل لُِّن ُف ِّ
وس ِّه ْم ألَ ِن ُه ْم َي ْصيَن ُعو َن
َم ْج ِّد ِّ َ .ن َ
َ
ألَ ْن ُف ِّس ِّه ْم َشًّرا" .
ظ ُير ُو ُِ ِّ
يوه ِّه ْم َي ْش َيهُد َعَل ْيي ِّه ْمِ=ِأيِعينهيهمِ يههاِوقاحهةِوبهالِنهدمِمثهلِ
إ اًِسببِماِحدثِلههمِأنههمِيغيوهعنِ  .ون َ
أهلِسدومِ.وعدمِالندمِعليِالخطيةِهعِمصيبةِ يِنورِ ِوااصعبِأنههمِالِيخفعنههانِهنهاِنهريِ قهدانِالحيهاءِ
إ ِيخبههرونِبخطي هتهمِ.ولمههالِيمكههالِ همهههاِبههدنِلمههلِخطيههةِعالمههاتِتوهههرِعلههيِالعجهههِوتاههعههنِهههيِبصههماتِ
الخطيةِوحرمانهمِمالِعملِالنعمةِ يهمِ .

11
از َة يدي ِّ
ِّ ِّ ِّ
يق َخير! ألَ ِنهم يأ ُْكُلو َن َثرر وَ ْفعالِّ ِّهم11 .ويل لِّ ِّ
لش ِّر ِّ
يرَ .شٌّر! أل ِ
َن ُم َج َا َ َ ْ
اآليات (َُ " -:)11-11وُلوا للصد ِّ ْ ٌ
ُْ َ
َْ ٌ
ََ َ ْ
ُت ْع َر ُل ِّب ِّ " .
ِّل ِّ
لصي ِّيد ِّ
يق َخْيي ٌيرِ=ِ ههاهللِالِينسههيِالقلههةِاامينههةنِكمههاِنجههاِلههعطِ ههاهللِالِينسههيِتعههبِالمحبههةِ.إ اًِ الصههديقِسههيكعنِ
بمدمالِمالِهساِالعقالِ .

ِّ
آية (َ 12" -:)12شع ِّبُّ َ ِّ
يق
وك ُم ِّضلو َنَ ،وَيْبَل ُعو َن َ
اء َي َت َسِل ُْ َن َعَلْي َ .يا َش ْع ِّبُُّ ،مْرِّشُد َ
ْ
ط ِّر َ
ظال ُروُ و َْوالٌَدَ ،وِّن َس ٌ
َم َسالِّ ِّك َك" .
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ملعوِيهع اِااخيريالِمنسيِمليِوعمهرهِِ12سهنةِوأمهعنِِ22سهنةِويعشهياِِ8سهنيالِيكهانِاسهتثناءِإ ِكهانِقديسهاً ِ
ويهعيههاكيالِِ18سههنةِوصههدقياِِ21سههنةِوالمههلِكههانعاِأش ه ار اًيِ.ولههيسِهههساِ قههبِ مههلِالماههيريالِوالحكمههاءِكااطفهها
ياء َي َت َسيِل ُْ َن َعَلْيي ِّ ِ=ِقههدِتعنههيِأنِحكههامهمِتحههاِسههلطةِنسههاءِشهريراتِأوِنسههاءِشهريراتِيحكمههالِعلههيهمِكمههاِ
َوِّن َسي ٌ
وك =ِأيِاانبيههاءنِوكههانِهنههاوِأنبيههاءِكسب ههةِ
حههدثِمههمِإي اجههلِوعثليههاِيوتي اجههلِتسههلطاِعلههيِأخههال ِ .و ُمْرِّشي ُييد َ
كثيريال"ِ.وتنِكانِالنعيِالسيِ ييِظالماًِ الوالمِكمِيكعن"ِيماِِ 23ِ:ِ0
13
الرب لِّْلر َخاصر ِّةَ ،و ُه َو َ ِّائم لِّ َدْيُنوَن ِّة الش ُع ِّ
وب" .
آية (ِّ َ " -:)13د اْن َت َص َب ِ
ٌ
ُ َ َ
ِالِيسكاِعليِالارِكثيراِ .
14
وخ َش ْع ِّب ِّ َوََُؤ َس ِّائ ِّه ْمَ « :ووَْن ُت ْم َ ْد و ََكْل ُتم اْل َكْرمَ .سَل ُب اْلَب ِّائ ِّ
س ِّفُّ
اك َر ِّة َم َع ُشُي ِّ
آية ( " -:)14اَ ِلرب َي ْد ُخ ُل ِّفُّ اْل ُر َح َ
َ
ُ
ُبُي ِّ
وت ُك ْم" .
ِيحاسههبِالرؤسههاءِأوالِ.س يَلب اْلبي ِّ
س ِّفييُّ ُبُيي ِّ
يائ ِّ
يوت ُك ْمِ=ِالِتقههديونِأنِتنمههروا ِ.مههاِسهرقتمعهِمههالِالب سههاءِهههعِ ههمِ
َ ُ َ

جيعتممِ .

15
ِّ
السِّي ُد ََب اْل ُجُن ِّ
ود»".
ول ِ
آية (َ " -:)15ما َل ُك ْم َت ْس َحُقو َن َش ْع ِّبَُّ ،وَت ُْ َحُنو َن ُو ُِوَ اْلَبائ ِّس َ
ين َيُق ُ
ِيقيمِنفسهِمحامياًِومدا عاًِعالِالمولعميالِ .
16
يات ِّصييهيو َن ي َت َشييام ْخن ،وير ِّشييين مرييد ِّ
َن بَني ِّ
ِّ
َعَني ِّ
ياق،
َْْ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ُ َ
ودات األ ْ
يال الي ِيرب« :مي ْين و ْ
َِي ِّيل و ِ َ
اآليييات (َ " -:)24-16وَي َ
ِّ
الس ِّييد هامي َة بَن ِّ
اطر ٍ ِّ
و َغ ِّ
ِّ 17
ِّ
ِّ
ات ِّب ُعُي ِّ
يات ِّص ْيهَي ْو َنَ ،وُي َعيرِّي
ام َز ٍ
ات فُّ َم ْشِّي ِّه ِنَ ،وُي َخ ْشخ ْش َن ِّبيأََْ ُِل ِّه ِنُ ،ي ْصيل ُع ِ ُ َ َ َ
ون ِّه ِنَ ،و َخ َ
َ
ِّ ِ ِّ 19
18
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َسي ِّ
يك اْلَيي ْيومِّ ِّزيَني َة اْل َخالَ ِّخيي ِّيل َو ِ
الضي َفائ ِّر َواألَهلييةَ ،واْل َحَلي ِّ
ياو َِّ َواْلَبَراَي ِّيع
اليِيرب َعي ْيوَََت ُه ِنَ .يْني ِّيز ُع ِ
السيِّييُد فييُّ ذلي َ
يق َواأل َ
21
السالَ ِّس ِّل واْلرَن ِّ
يف22 ،و ِّ
الشي ِر ِّ
ات واألَحير ِّاز21 ،واْل َخيو ِّاتمِّ و َخ َيزِّائمِّ األَ ْن ِّ
الثَي ِّ
اط ِّق َو َحَن ِّ
اِ ِّر ِ
ياب اْل ُر َز ْخَرَف ِّية
َواْل َع َص ِّائ ِّب َو ِ
َ
َ َ َ
ام َ ْ َ
َ
َ َ
24
23
ِّ ِّ
ض ِّ
يان واْلعر ِّ
ِّ
ِّ
الُ ِّ
ِّ
ِّ
ض
ييب ُع ُفوَنيةٌَ ،و ِّع َيو َ
يائمِّ َواأل ُُزََِّ .فَي ُكيو ُن ِّع َيو َ
َواْل ُع ُْف َواألََْدَية َواألَ ْكَيياسَ ،واْل َرَرائيُّ َواْلُق ْر َص َ َ َ
ض ِّ
ض اْل َجر ِّ
ال َك ٌُّّ! "
الد َيب ِّ
اْل ِّرْن َ
اج ُزِن ُاَ ِّم ْس ٍحَ ،و ِّع َو َ
ض اْل َج َد ِّائ ِّل َْر َعةٌَ ،و ِّع َو َ
َُق ِّة َحْب ٌلَ ،و ِّع َو َ
َ

ام ْخ َنِ=ِ يِإباحيةِوكبرياءِيقاينِممِ1تيِِ 2:ِ2واهتمامِالنساءِبال ينةِالمبالغِ يهاِلهِمزاي ِ
َي َت َش َ
ِ 1هعِحايِأمامِالفقيراتِ .

ِ 2قدِيد مِهساِاااواجِلولمِالفقراءِللحصع ِعليِالما نِليرحعاِاوجاتهمِ ِويدتعاِلهالِبماِيردنهِِ .
ِ 3عليِه الءِالنسعةِأنِيهتمعاِجرأيِ ِ يهالِععحاًِعالِاالهتمامِجرأيِالناسِ .

ملحوظةِ:أسماءِالملبعساتِالمستخدمةِهناِمهمِال ينهةِالمهسكعيةِليسهاِعبرانيهةِوههساِدليهلِأنِنسهاءِصههيعنِأيدنِ
أنِيقلدنِااجنبياتِييلبسالِحسهبِالمعحهة ِ.أمهاِأوالدِ ِالهسيالِيبهريهمِ ِ يلبسهعنِويابهاًِجهيضِ.وههساِمهاِيجهبِ

أنِيهتمِبهِالناسِأنِيلبسعاِالمسياِليتبريواِععحاًِعالِلبسِآخرِمعحةِليرحعاِالناسِ ِ.
َغ ِّ
ات ِّب ُعُي ِّ
ون ِّه ِن=ِعالمةِالفسادِلجسلِالرجا ِ.وهسهِالخالعةِتاهبهالِ يههاِبهاامم ُي َخ ْش ِّخ ْش َينِ=ِوحهمِخالخيهلِ
ام َز ٍ
يمعحةِتليِاايام ِوالحعِأنِهسهِالمعحةِصايتِجالِمعنيِاآلنَ ِ.مَرِّائُِّ=ِمالبسِشفا ةِ .
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ض ِّ
الُ ِّ
ييب ُع ُفوَني ٌةِ
ُي ْصلِّ ُعِ=ِالاعرِتاجِالمرأةِ اهللِسيجعلهاِقبيحةِحتيِتععدِلهِبالتعبهةِ يسهترِعليههاِ َفَي ُكيو ُن ِّع َيو َ
=ِ يِالسبيِعملالِكجعاييِ احاِمنهالِيالحةِالعرقِ.والطيبِهعِيالحةِالمسياِال كيهةِالتهيِيجهبِأنِتفهع ِمنهاِ
ض اْل َجر ِّ
يُِّ=ِالمهيِعالمهةِالعبعديهةِوههسهِالعبعديهةِنتيجهةِالخطيهةِ
انِتركناهِتفع ِيالحةِالخطيةِالعفنةِّ ِ.ع َو َ
يال َك ٌّ
َ
ض اْل ِّرْن َ ِّ
هلِيهربطالِبههِلسهحبهالِللسهبيِ
إنِلمِنقدمِأعزالناِآال
سبيِونستعبدِللخطيةِّ ِ.ع َيو َ
ُ
َُقية َحْب ٌ
يل=ِالحب ُ
تِجرنِن َ
كسليالتِ .
ِِ
25
ِّ 26
ف ،ووَب َ ِّ ِّ
ُو َن ِّب ِ ِّ
يوح وَْب َو ُاب َهيياَ ،و ِّهييُّ َف ِّاَ َغي ًة
اآليييات (َِ َِّ " -:)26-25اُلي ِّيك َي ْسيُق ُ
ُاُلييك فييُّ اْل َحيْير ِّبَ .ف َتييئن َوَتُني ُ
السي ْيي َ ْ
َ
ِّ
س َعَلى األََْ ِّ
ض" .
َت ْجل ُ
وح وَْب َو ُاب َها َو ِّهُّ َف ِّاَ َغ ًةِ=ِأجعالِالمدنِالقديمةِكاناِلمرويِأهلِالمدينةنِمنهاِيخرجعنِويدخلعننِوكاناِمكاناًِ
َتُن ُ
َ
للجلعسِوالمالمِ.أيزاًِكانِالقزاةِيجلسعنِعنهدِااجهعالِللمحاكمهاتِ.والنبهعءةِبهدنِأجهعالِأويشهليمِتصهيرِ ايوهةِ
تد ِعليِسقعطِالهيئةِاالجتماعيةِكلهاِ .
ِّ
س َعَلى األََْ ِّ
ضِ=ِهناِنريِأويشليمِوهيِمابهةِبامرأةِقدِإنحطهاِإلهيِآخهرِديجهةِمهالِالههعانِوالفقهرِِ.وقهدِ
وَت ْجل ُ
سيِِاإلمبراطعيِ سباسيانعسِمسكعكاًِتسكا اًيِال تتا ِأويشليمِوعليهِصعيةِامرأةِح ينهةِجالسهةِإلهيِاايضِوتحهاِ
َِ
الصعيةِكتابةِترجمتهاِ"يهعديةِمسبية".
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عودة للجدول

ِ

1
يائالَ ٍتَ« :نأ ُْكيل ُخب َزَنيا وَنْليبس ِّثيابَنيا .لِّي ْيدع َفَقي ِّ
اح ٍيد ِّفيُّ ذلِّيك اْلييو ِّم َ ِّ
ِّ
ياء ِّبرِيل و ِّ
ُ َ
آيية (َ " -:)1ف ُت ْر ِّس ُ
َ َْ
ُ ْ َ َُ ََ
يك َس ْيب ُع ن َس ٍ َ ُ َ
اس ُر َك َعَلْيَنا .اْن ِّز ْع َع َاََنا»".
ْ

المعنيِقلةِالرجا ِنتيجةِالحرولِيِ2أيِِ 0:ِ28ولقدِقتهلِ قهاِجهالِيمليهاِِ126666مهالِيههع اِ هيِيهعمِواحهدِِ.
اْن ِّز ْع َع َاََناِ=ِأيِليكالِلناِأوالدِانِالقدماءِلمِيعر عاِالحياةِبهالمعنيِالهسيِنعر ههِاآلنِوأنههاِحيهاةِممتهدةِلمهاِبعهدِ
المعتنِ مانِعدمِاإلنجالِعايِانِإسمِااسرةِسيمعتِويندورِجلِإنِالنسهاءِيطلهبالِهنهاِمهاِههعِحهدِالطبيعهةنِ
أيِأنِتعملِهيِوتدكلِوتارلِمالِتعبهاِ .

هاِوأنِالنس ههاءِ
الرعنيييُّ الروحيييُِّ=ِهههسهِاآليههةِتاههيرِانِالحاجههةِماسههةِجههداًِلمخلههصِين ه شِالعههايِويسههترِالخطايه ِ
ِجرجلِواحدِهعِيالمسيا ِ
ِ
يالبار ِأحساِبالعقمِوعدمِومرِالحياةِ دمسكالِالسبعةِييقمِكاملِيايرِلليهعدِواامم

ق ههالالتِأنه ه شِعاين ههانِلي ههدشِإس ههميِعلين ههانِنِ ِوليك ههعنِلن ههاِوم ههرِوالِنم ههعنِبع ههدِعبي ههدِ.لق ههدِش ههعرواِبفس ههادِطبيع ههتهمِ
واحتياجهمِإليِمخلصِ ِ.
ِّفُّ ذلِّ َك اْلَي ْيومِّ =ِيهعمِمجهيءِالسهيدِالمسهيانِومجهدهِأحهاءِللرعهاةِوالمجهعسِومجهدهِأحهاءِعينهيِسهمعانِالاهيخنِ
مجهيءِالسهيدِالمسهياِهههعِالعهالجِالعحيهدِلإلنسههانِليهردِلههِكرامتهههِوجمالههِ.وههسهِاآليههةِتنسهبِإلصهحا ِيِ 3كمههاِ
إلصحا ِيِ 4

اِ ِّ ِّ ِّ
ِّ
آية (ِّ 2" -:)2فُّ ذلِّ َك اْلَي ْومِّ َي ُكو ُن ُغ ْص ُن ِ ِّ
اء َوم ْجًداَ ،وَثرُر األََْ ِّ
يل" .
ض َف ْخًار َو ِّزيَن ًة للِن ِّ َ
ين م ْن إ ْسَرائ َ
َ
الرب َب َه ً َ
كاناِنهايةِاإلصهحا ِالسهاجقِعهالِخطايهاِالاهرِيالنسهاء ِوطلهبِالنسهاءِمهالِيجهلِواحهدِأنِينه شِعهايهالِ.والسهبمِ
نسههاءِيمههثلالِكههلِالمنيسههة ِ.فههيِسههفرِالرؤيههاِتحههدثِالمسههياِمههمِِ1كنههالسِيمه ِلمههلِالمنيسههةِ.والرجههلِالعاحههدِهههعِ
المسياِوالمنيسةِتطلبِمنهِأنِين شِعايهاِبدنِيطلهقِإسهمهِعليههاِ.لهسليِنجهدِاآليهاتِالتاليهةِإجتهداءِمهالِآيهةِيِ 2

إصحا ِيِ 4تتملمِصراحةِعالِهساِالرجلِالعحيدِأيِالمسياِالسيِسين شِعايِالمنيسةِ .
ِّ
يك اْلَيي ْيومِّ =ِأيِمههلءِال مهاننِامههالِملهيِالمسههياِعلهيِكنيسههتهنِههعِباههايةِبمجيئههِ ُغ ْصي ُين اليِير ِّب =ِ ايجههمِإيِ
فيُّ ذلِّي َ
يِ+ِ15ِ:ِ33ِ+ِ5ِ:ِ23اوِِ 12:ِ0ِ+ِ8ِ:ِ3هعِوصالِباعتبايِناسعتهِووصالِالهرلِباعتبهايِالهعتههِ ههعِ
اجالِ ِولمالِمالِنسهلِداودِمهالِناحيهةِتجسهده .وكلمهة ناصيرةِ=ِوصهالِنِلهسليِدعهيِالمسهياِناصهرياًِيمهاِِ:ِ2

ِ 23إشايةِلمعنهِوصالِالرلِ.ونصباِكلناِأوصانِمطعمهيالِ هيِ لهيِالغصهالِ.يههعِوصهالِنبهاِمهالِجديهدِ هيِ
شههجرةِعاللههةِداودِالتههيِقطعههاِحينمههاِقتههلِنبعخههسِنصههرِمل هيِباجههلِصههدقياِآخههرِملههعوِيهههع اِ َِ .ثري ُير األََْ ِّ
ض =ِ
َ
اء ومجداِ=ِجدخعلهِإليِالعهالمِ
باعتبايِناسعتهِووالدتهِالباريةِوهعِسميِنفسهِحبةِحنطةنِ هعِإجالِاإلنسانَِ.ب َه ً
أعلالِالبهاءِاإللهيِوقعلهِعهالِالمسهياِمجهداِ ههساِياهيرِانههِيههعهِنِ قيهلِعهالِ ِيههعهِ"أكهعنِمجهداِ همِوسهطها"ِ
اِ ِّ ِّ ِّ
ِّ
يلِ=ِالسيالِي منعنِبهِينجعنِمالِالدينعنة ،هعِمجدهمِوبههاءهمِوجمهالهمِوقهعتهمِ
ياوِ. 5ِ:ِ2للِن ِّ َ
ين م ْن إ ْسَرائ َ
يلسليِالِيسكرِالعهدِالجديدِعالِيجلِأنهِقعيِأوِإمرأةِأنهاِجميلةِ هعِقعتناِوجمالنا.
ِ

63

سفر إشعياء (اإلصحاح الرابع)

َن اِل ِّذي يبَقى ِّفُّ ِّصهيو َن واِل ِّذي ي ْترك ِّفُّ وُوَ َشلِّيم ،يس ِرى َُدوسياُ .كيل مين ُك ِّتيب لِّْلحي ِّ
ياة
آية (َ 3" -:)3وَي ُكو ُن و ِ
َُُ
َْ
َ ْ َ ََ
َْْ َ
ً
ُ َ َُ
ِّفُّ و ِّ
يم" .
ُ
ُوَ َشل َ

بعدِسبيِباجلِكانِهناوِبقيةِعادتِممِايباجلِوياعشِالمهاهالِوقهدِتاجهاِتمامهاًِوتنقهاِمهالِعبهادةِااووهانِ.وبعهدِ
خهرالِأويشههليمِتبقههيِهنههاوِبقيههةِآمنههاِبالمسههياَِ.يْبَقييى ِّفييُّ ِّصي ْيهَي ْو َن =ِالمقصههعدِصهههيعنِالحقيقيههةِالروحيههةِأيِ

المنيسةِ .
ِّ
ِّ
يمِ=ِ ههاليهعدِال ار زههيالِللمسههياِيعتبههرِأنهههمِترك هعاِأويشههليمِالحقيقيههةِومههالِهههسهِاآليههةِنفهههمِأنِ
ُي ْتي َيير ُك فيييُّ و ُ
ُوَ َشيييل َ
الخالصِهعِللقديسيالِالثاجتيالِ مِالمنيسةِنِ الِخالصِلمالِهعِخايجِالمنيسةِ .

وساِ=ِسميِالم ِمنيالِقديسيالِ يِأماكالِمتعددةِيياجمِيساللِجعلسِالرسع ِِ ِ.
َُد ً
ُكل من ُك ِّتب لِّْلحي ِّ
اة =ِأصلِهساِالتابيهِأنِاليهعدِمالِعادتهمِأنِيكتبعاِجميمِالمعلعديالِمالِكلِجياِ هيِكتهالِ
َ ْ َ ََ
خاصِيقاينِممِ يِِ+ِ3ِ:ِ4يؤِِ+ِ5ِ:ِ3يوِِ . 1:ِ1
ِِ

4
السِّيد َ َذَ بَن ِّ
وح اْلَق َض ِّ
ات ِّصهيو َن ،وَنِقى َدم و ِّ
وح ِّ
اإل ْحَر ِّ
اق"،
اء َوبُِّر ِّ
يم ِّم ْن َو َس ُِّ َها ِّبُر ِّ
آية (ِّ " -:)4إ َذا َغ َس َل ِ ُ َ َ
َ ُ
َْْ َ
ُوَ َشل َ
السي ِّييد َي َذَ بَني ِّ
يات =ِوسههلِخطايانههاِ ههيِالمعمعديههةِ ههيِاسههتحقاقاتِدمهههِوالِيه ا ِيغسههلِكههلِحههعفاتناِجدمهههِ
يل ِ ُ َ َ
َغ َسي َ

حيالِنقدمِتعبةِممِاعت ار ِ .
وح اْلَق َض ِّ
وح ِّ
اإل ْحَر ِّ
اق=ِالرو ِالقدسِالسيِكانِعليِشكلِألسنةِنايِ.وههعِمها اا ِيهديالِالخطيهةِ
اءِ=ِالصليبنَُِ ِّ
َُ ِّ
داخلناِيقزاء ِويحرقهاِويلهبِععاطفناِبالحبِنحعِالمسهياِيإحهراق َِِ.نِقيى َدم و ِّ
يمِ=ِيقهع ِالقهديسِجهعلسِ
َ ُ
ُوَ َشيل َ
الرسع ِ"إنِكانِأحدِ يِالمسياِ هعِخليقةِجديدة"ِيِ2كعِ ِ 11ِ:ِ5المسياِجرو ِالقزهاءِوبهرو ِاإلحهراقِنقهيِ

دمِالمس ههيحييالِوق ههدسِالمنيس ههةِووس ههلهاِ.وك ههلِإنس ههانِمعل ههعدِم ههالِدمِأ ِحي ههاةِآدمِالت ههمِأخ ههسهاِم ههالِأجعي هههِِ.أم ههاِ

المعلعديالِمالِ ِ ليسعاِمعلعديالِمالِدمِإنسانمِجلِمالِ ِنِإ اًِهسهِحياةِجديدةِوخليقةِجديدةِوهساِمعنمِاآليةِ

"أوالدِ ِالسيالِولدواِليسِمالِدمِوالِمالِمايئةِجسدِوالِمالِمايئةِيجلِنِجلِمالِ ِولدوا"ِييعِ12ِ:ِ1نِِ 13

ِ.

5
ِّ
الرب عَلى ُك ِّل م َك ٍ ِّ
ِّ
يان
ياَاَ ،وُد َخاًنيا َوَل َر َع َ
ان م ْن ََِب ِّل ص ْهَي ْو َن َو َعَليى َم ْحَفل َهيا َس َ
ق ِ َ
اآليات (َ " -:)6-5ي ْخُل ُ
يح َاب ًة َن َه ً
َ
6
الس ْيي ِّل
ظِلي ٌة لِّْل َفيُّ ِّء َن َه ًا
َن ٍاَ ُمْل َت ِّهَب ٍة َلْيالً ،أل ِ
ياءَ .وَت ُكيو ُن ِّم َ
َن َعَلى ُك ِّل َم ْج ٍيد ِّغ َ
ياَ ِّم َين اْل َح ِّيرَ ،ولِّ َرْل َجيٍأ َولِّ َر ْخَبيٍأ ِّم َين ِ
ُ ً
ْ
ُ ِّر" .
َو ِّم َن اْل َر َ

معناهاِأنِ ِبعدِأنِيطهرِالاعبِيعاملهمِبالرحمةِويمنحهمِنعماًِخاصةِويحاميِعنهمِوتمعنِالمنيسةِبالنسبةِ
اوالدِ ِمولةِوملجدِومخبدِمالِأالمِالعالمِالتيِهيِحرِالنهايِوالسيلِوالمطر ِ.الرلِيولهلِعلهمِيهدوِاليمنهيِ
يهساِبالنسبةِلحرِالنهاي ِوالمنيسةِهيِ ليِنع ِيبالنسبةِللسيلِوالمطرِأيِلججِالخطيهة ِوالهرلِيقهع ِمهالِيقبهلِ

إليِِالِأخرجهِ .

يياَ َوُد َخاًنييياِ=ِه هعِيقههعدِالمنيسههةِ هههعِالحهها عِوالمرشههدِ.والههدخانِوالسههحالِلحجههبِمجههدِ ِالههسيِالِ
ييح َاب ًة َن َهي ًا
َسي َ
نحتملهههِ.وكههانِالسههحالِدالمهاًِيوهههرِم ار قهاًِلمجههدِ ِ.وكمههاِكانههاِسههحابةِتقههعدِالاههعبِ ههمِسههيناءِ ههالرو ِالقههدسِ
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يقههعدِالمنيسههةِاآلنِِ.والههرو ِالقههدسِهههعِاالسههنةِالناييههةِ=ِلرعييان نيياَ ملتهبيية ليييالِ=ِوسههبِليههلِوظلمههةِالخطيههةِ

الرو ِيبكاِويقع ِِ .
ان =ِ اهللِماِعهادِيقصهرِنفسههِعلهيِشهعبِاليههعدِجهلِإنِمحبتههِتاهملِالمنيسهةِ هيِكهلِمكهاننِوههعِ
َعَلى ُك ِّل َم َك ٍ
أقامِمالِنفسهِمولةِتحميِنفعسِأوالدهاِ .
اءِ=ِالِيحتملِأحدِونحالِماِالناِ يِالجسهدِأنِيهريِمجهدِ ِومهالِوياءِالسهحالِنهريِمهاِ
أل ِ
َن َعَلى ُك ِّل َم ْج ٍد ِّغ َ
ًُ
يسههماِبهههِ ِنِاننههاِالِنههريِ ِونعههيشِنِطالمههاِنحههالِ ههيِالجسههدِ.وتعتبههرِااالمِالتههيِتعانيهههاِالمنيسههةِ ههيِهههساِ
العالمِوطاءِلمجدهاِالداخليِ ملِمجدِإجنةِالمليِمالِداخلِ.وعليِكلِنفسِأنِتخب ِمجدهاِ يِالداخلِ .
َعَلى َم ْحَفلِّ َها =ِيايرِلعملِالرلِ يِالمنيسةِكمحفلِواحدِأوِجماعةِواحدةنِكلِ ردِمرتببِجباقيِالجماعةِكماِ
بالرل.
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االصحاح الخامس

عودة للجدول

ِ
اِعليِخطاياهمِوتستخدمِالتابيهِمثهلِكهرمِ َِو ه َرِ
ِ
يسميِهساِاإلصحا ِنايدِالمرمنِوهعِتعبيخِاهلِأويشليمِويهع
ِلهِكلِأس بالِالنمعِوالخصبِ جاءِجثمرِيد ءِ.وهمِجهيالِ ِماسهين لهِعلهيهمِمهالِعقهالِ.والثمهرِالهسيِينتوهرهِ

الرلِهعِالحياةِالمقدسةِو بالاِالاكرِوالتسبياِ .
ِّ ِّ
ان لِّ َح ِّب ِّ
آية (1" -:)1ألُ ْن ِّش َد ِن َع ْن َح ِّب ِّ
يبُّ َكْرٌم َعَلى و ََك َر ٍة َخ ِّصَبةٍ"،
يبُّ َن ِّش َ
يد ُم ِّح ِّبُّ ل َكْرِّم َ :ك َ
ألُ ْن ِّش َد ِن َع ْن َح ِّب ِّ
يبُِّ=ِأيِأنِالنبيِينادِعالِلسانِ ِحبيبهِهساِالنايدِوهعِيستخدمِالمثلِللار ِليجعلِكالمهِ
مقبعالًِلديِالناسِ هعِسيتملمِكالماًِصعبانًِِوسيقع ِأنِ ِسير زهمِ.ولنالحعِأنِهساِالمثلِمعجهِلملِخهاط ِ
ههيِكههلِامههان .نشيييد محبييىِ=ِناههيدِأقدمهههِلمههالِأحبهههِبههالحقَ ِ.كي ْيرٌمِ=ِهههعِالاههعبِاليهههعديِشههعبِ ِوالمنيسههةِ

تسميِأيزاًِكرمَ ِ.كْرٌم َعَلى و ََك َر ٍةِ=ِااكمةِمكانِمرتفمِوأويشهليمِمرتفعهةِ هالرلِي همِشهعبهِوحملههمِعلهيِأجنحهةِ
النسعيِيم ِِ 4:ِ12والمنيسةِسماويةِمرتفعهَِ ِ.خ ِّصَب ٍةِ=ِالمنيسةِمخصبةِومثمرةِ.هكساِيجبِأنِتمعنِ .
ِ
2
ظَر
قَ ،وَبَنى ُبْر ًِا ِّفُّ َو َس ُِّ ِّ َ ،وَنَقَر ِّفي ِّ وَْي ًضا ِّم ْع َص َيرًةَ ،فياْن َت َ
آية (َ " -:)2فَنَقَب ُ َوَنِقى ِّح َج َاََت ُ َو َغَر َس ُ َكْرَم َس ْوََ َ
َن َي ْصَن َع ِّعَنًبا َف َصَن َع ِّعَنًبا ََِّد ًيئا" .
وْ
قِ=ِسعيقِإسمِواديِ يهِأ زلِالمهرومنِ ههمِشهعبِ
َنَقَب ُِ=ِحروهِون شِالاعوِوااعاالِالرديئةِمنهَ ِ.كْرَم َس ْوََ َ
مختههايَِ.نِقييى ِّح َج َاََت ي ُ طههردِمههالِأمههامهمِالمنعههانييالِونقههاهمِمههالِالعبههادةِالعونيههةِ ِ.بالمعمعديههةِينت ه شِمنههاِقلههبِ
الحجههرِليكههعنِلنههاِقلههبِلحههمِيحه َِ 2:ِِ11بَنييى ُبْر ًِييا =ِالبههرجِيكههعنِللمراقبههةنِإلكتاهها ِااعههداءنِ
خيمهةِوهيكهلِوشهريعةِونهامعسِوكهنهةِويسههيجِحهعلهمِوكهانِلهههمِسهع اًينِوأحهاطهمِجرعايتهههِوعنايتههِحتهيِأنِويههاجهمِ
ِأعطههاهمِ

ِونعههالهمِلههمِتبلهمِيتههثِ 5ِ:ِ22ِ+ِ4ِ:ِ8نِوأبههادِأعههداءهمِمههالِأمههامهمِ.والبههرجِاآلنِهههعِاإلتحههادِمههمِالههرلِيسههعشِ
ووجعدِقياداتِيوحيةِوكنسيةِّ ِ.م ْع َصَرًةِ=ِلعصهرِالعنهبِوعمهلِخمهرِالحهبِالهسيِيقهدمِللفهر ِالروحهيِ.لهسليِظهالِ
ظر ِّعَنًباِ=ِالمقصعدِأنِ ِينتورِمناِالثمهرنِحبنهاِ
الناسِأنِالتالميسِسكاي ِحيالِحلِعليهمِالرو ِالقدسَ .فاْن َت َ
لهِمقاجلِحبهِلناِوتعبتناِمقاجلِوفرانهِلخطاياناِ .
ِ

آية («3" -:)3واآلن يا س ِكان و ِّ
اح ُك ُروا َبْي ِّنُّ َوَبْي َن َكْرِّمُّ" .
ال َي ُهوَذاْ ،
َ َ َ ُ َ ُ
يم َو َِّ َِ َ
ُوَ َشل َ
هسهِهيِطريقةِالرلِأنِيكتافِكلِواحدِخطدهِ .
ِ

4
ِّ
َن َي ْصَن َع ِّعَنًباَ ،صَن َع ِّعَنًبا ََِّد ًيئا "
َصَن ْع ُ َل ُ لِّ َرا َذا ِّإ ِّذ اْن َت َ
ظْر ُت و ْ
آية (َ " -:)4ما َذا ُي ْصَن ُع وَْي ًضا ل َكْرِّمُّ َووََنا َل ْم و ْ
هناِيتروِلهمِالحكمِليفمرواِويحكمعاِعليِأنفسهمِويدينعاِأنفسهمِ .
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5
ِّ ِّ
ِّ
َه ِّدم ُِ ْدَاََن ُ َفَي ِّص ُير لِّ ِلد ْو ِّ
س" .
آية (َ " -:)5ف َ
َصَن ُع ِّب َكْرِّمُّ :وَْن ِّز ُع سَي َ
اآلن و َ
ُع ِّرُف ُك ْم َما َذا و ْ
اِ ُ َفَيص ُير ل ِلر ْع ُِّّ .و ْ ُ
ِّ
اِ ُ =ِيمتنمِ ِعالِحمايتهاِوحينئسِيزرِجهاِااعداءِويدوسعنهاِ.ولعِ
الرلِهعِسعيِأويشليمِالحقيقيِ.وَْن ِّز ُع سَي َ

نه شِ ِحمايتهههِعههالِإنسههانِتههدخلِحيعانههاتِالاهههعةِلتههدوسِقلبهههِ.

تالبيالنِوت ِاقتربعاِإليهِيقترلِإليهمِ .
6
َِ َعُلي ُ
اآليات (َ " -:)7-6وو ْ
ًُار»ِّ7 .إ ِن َكْرم ََ ِّب اْل ُجُن ِّ
ود
َم َ
َ

ِينه شِحمايتهههِليههديكعاِحههعفهمِ يلجههدواِإليهههِ

ُوصيُّ اْل َغييم وَن الَ ير ُِّير عَليي ِّ
يك .وو ِّ
َْ ْ ُْ َ َ ْ
يبَ ،فَي َُْل ُ
يع َش ْيو ٌك َو َح َس ٌ َ
يب َوالَ ُيْنَق ُ
َخَرًابيا الَ ُي ْق َض ُ
هو بيت ِّإسرِّائيل ،و َغر ِ ِّ ِّ
ظَر َحًّقا َف ِّيإ َذا َس ْيف ُك َدمٍَ ،و َع ْيدالً َف ِّيإ َذا
ال َي ُهوَذاَ .فاْن َت َ
َُ َْ ُ ْ َ َ َ ْ َ
س َلذت َِّ َِ ُ

ُصَار ٌخ" .
َِ َعُل ُ َخَرًاباِ=ِقا ِالسيدِالمسياِلليهعدِ"هع اِجيتممِيتروِلممِخرابا"ِ .
وْ
الِيقضييبِ=ِيالقزههبِتقلههيمِااشههجاي ِبمعنههمِقههصِويقِالاههجرِ يصههيرِلهههاِشههكلِجميههلِوته دادِالعصههايةِلبههاقمِ
دادنِوهساِيايرِللتجايلِالتمِجهاِيصلاِجهاِ ِحا ِاإلنسهانِِ.وههساِيعنهمِأنههِمهاِعهادِ
الفروشِ يتحسالِالثمرِوي
ُ
هناوِأملِ مِإصالحهاِلسليِسيخربهاِ ِ .

يب=ِالتنقيههبِهههعِحههرثِاايضِوهههساِياههيرِللتعبههةِو حههصِالههنفسِوهههساِعمههلِالههرو ِالقههدسِ"تههعبنيِيههاِيلِ
الَ ُيْنَقي ُ
دتعل"ِ.والمعنيِأنِالرو ِالقدسِالِيععدِيعمل ِ.حيالِيتعقف ِ
الطبيبِعالِالعالجِيكعنِحا ِالمريضِميئعساِِمنهِتماماًِ .

َي َُْل ُع َش ْو ٌكِ=ِهسهِومايِاالنفصا ِعالِ نِأنِيفقدِاإلنسانِسالمه .ووو ِّصُّ اْل َغ ْيي َمِ=ِأيِالِتنه ِأمطهايِالنعمهةِ
اإللهيةعليهِ"ِ.وكماِلمِيستحسنعاِأنِيبقعاِ ِ يِمعر تهمِأسلمهمِ ِلسهالِمر عض"ِوالمطرِياهيرِللهرو ِالقهدسِ
ومالِيحرمِمالِعطيةِالرو ِيحرمِمالِعملِالنعمةِاإللهيةِ.وآيةِيِ 1تايرِللمسهياِالهسيِجهاءِليههع اِوتنتوهرِحقهاًِ
صلبعهِوسفمعاِدمهِقالليالِاصلبهِاصلبهِ .

ِّ ِّ 8
ِّ
ق َم ْو ِّض ٌعَ .ف ِّصْرُت ْم َت ْس ُكُنو َن َو ْح َد ُك ْم
آية (َ " -:)8وْي ٌل لِلذ َ
ين َيصُلو َن َبْي ًتا ِّبَبْي ٍتَ ،وَي ْق ِّرُنو َن َح ْقالً ِّب َحْقلَ ،ح ِتى َل ْم َيْب َ
ِّفُّ َو َس ِّ األََْ ِّ
ض" .
َي ِّص يُلو َن َبْي ًتييا ِّبَبْيي ٍيتِ=ِالغنههيِيدخههسِبههالقعةِجيههاِجههايهِالفقيههرِكمههاِ عههلِأخههالِجنههاجعتِالي يعيلههيِ.وهههساِيههد ِعلههيِ
إناههغا ِشههعبِ ِبالملههيِال منههيِوأنِكههلِهمهههمِأنِالِيكههعنِمعحههمِلس هعاهمِليسههكالِ يهههِ.عيههبِه ه الءِأنهههمِالِ
يقتنعههعنِباههيءِ صههايواِكاإلسههكنديِااكبههرِالههسيِبعههدماِقهههرِالعههالمِالمعههرو ِ ههيِ لههيِالعقههاِبكههيِانهههِالِيجههدِ
ق َم ْو ِّض ٌعِ=ِهمِإنهمكعاِ يِالاراءِولمِيصباِمكانِللناسِأنِياتروهِ.لمِ
أيحاًِأخريِيستعليِعليهاَ ِ.ح ِتى َل ْم َيْب َ
يتروِالعاحدِمعحعاًِاخيهِخاصةِالفقيرِوهساِيد ِعليِالجامِ .
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ود« :وَالَ ِّإ ِن بي ً ِّ
وتا َك ِّبيرًة وحسَن ًة ِّبالَ س ِّ
ِّ
اآليات (ِّ 9" -:)11-9فُّ وُ ُذَن ُِّ َال ََب اْل ُجُن ِّ
اك ٍن.
ُُ
َ
وتا َكث َيرًة َتص ُير َخَرًاباُ .بُي ً َ َ َ َ
َ
ًّ ِّ
ِّ ِّ
ومَر ِّب َذ ٍاَ َي ْصَن ُع ِّإي َف ًة»".
11أل ِ
َن َع ْشَرَة َف َدادين َكْرٍم َت ْصَن ُع َبثا َواحًداَ ،و ُح َ

العقالِلهه الءِههعِالخهرالِللبيهعتِوللحقهع ِوتنعهدامِالبركهةِ همِحيهاتهمِن الَبيثِ=ِههعِمكيها ِللسهعاللِيسهمِِ21,5
ومَرِمكيا ِللحبعلِيسمِِ282كجمِتقريباًِ
كجمِتقريبانِوالعارةِ داديالِيجبِأنِتنتجِِ566جثِالِجثِواحدَ ِ.وال ُح َ
واإليفةِعارِالحعمرِ.والمعنيِأنِالحاصلِمالِاايضِيكعنِعارِالحبعلِالتيِجسيتِ يها ِ.العقالِمالِجنسِ

الخطيةِ.انِمالِلمِيستعملِخيراتِ ِكعكيلِأميالِ السيِعندهِي خسِمنهِ .

ِّ ِّ 11
ين صباحا ي ْتبعو َن اْلرس ِّكر ،لِّْلر َتأ ِّ
ين ِّفُّ اْل َع َت َر ِّة ُتْل ِّهُب ُه ُم اْل َخ ْرُر" .
َخ ِّر َ
آية (َ " -:)11وْي ٌل لْل ُرَبك ِّر َ َ َ ً َ َ ُ
ُْ َ ُ
مالِيسكرِصباحاًِهمِأشهرِالسهكاي ِوههسهِعكهسِ"يهاِإلههيِإليهيِأبكهر"ِولهيسِ قهبِيسهكرونِصهباحاًِجهلِيولهعاِ هيِ
الاههرلِوالس ههكرِحت ههيِتههدتيِالعتم ههةِويا ههتعلعنِمههالِالخم ههرِ.هه ه الءِيحههاولعنِأنِيحص ههلعاِعل ههيِالفههر ِبعي ههداًِع ههالِ

الروحيات ِ

12
ِ
ظي ُيرو َن،
يود َو ِ
ياي َواْل َخ ْريُير َوالَ ِّئ َر ُهي ْيمَ ،وِّإَلييى َف ْعي ِّيل اليِير ِّب الَ َيْن ُ
ياَ اْل ُعي ُ
اآليييات (َ " -:)13-12و َصي َ
الرَبي ُ
ياب َوالييدف َوالني ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ 13
يين ِّمي َين
يال ُِييوٍعَ ،و َعا ِم ُت ي ُ َي ِّاب ِّسي َ
يل َي َدْي ي الَ َييَير ْو َن .لييذل َك ُسي ِّيب َُّ َشي ْيع ِّبُّ ل َعي َيدمِّ اْل َر ْع ِّرَفييةَ ،وَتصي ُ
يير ُشيَيرَف ُاؤُ َِّ َِي َ
َو َع َري َ
ُ ِّ
ش" .
اْل َع َ

العقالِمناظرِللخطيةِ يِآيةِيِ 12أيِالجعشِوالعطشِ يِمقاجلِااكلِوالارلِِوالمالهمِونسعاِ ِ مِحياتهمِ

ظُرو َن.
=ِ َوِّإَلى َف ْع ِّل ِ
الر ِّب الَ َيْن ُ
ُس ِّبُّ َش ْع ِّبُِّ=ِقدِيكعنِسبيِالجسدِأوِسبيِالنفسِللاياطيالِوهساِأقسيِمالِسبيِالجسدِ .
َ
ِ

آية (14" -:)14لِّذلِّ َك َو ِس َع ِّت اْل َه ِّ
يج َها
اوَي ُة َن ْف َس َهاَ ،وَف َغَر ْت َف َ
وََها َو َض ِّج ُ
اها ِّبالَ َحدٍَ ،فَيْن ِّز ُل َب َه ُاؤ َها َو ُِ ْر ُه ُ
ِّ
يها! "
َواْل ُرْب َت ِّه ُج ف َ

اْل َه ِّ
اوَي ُةِ=ِهيِالقبرِأوِمكانِأيوا ِاامعاتِ مالِيقزيِعمرهِ هيِاللههعِوااكهلِوالاهرلِمها اِيفعهلِحهيالِتنتههيِ
حياتهِ جدةِوهعِويرِمستعدِ .

ِّ
وض ُعَ 16 .وَي َت َعاَلى ََب اْل ُجُن ِّ
اآليات (َ 15" -:)16-15وُي َذل ِّ
ود ِّباْل َع ْيد ِّل،
ان َوُي َح ِ
ين ُت َ
الر ُِ ُلَ ،و ُعُيو ُن اْل ُر ْس َت ْعل َ
اإل ْن َس ُ
س ِّ
وس ِّباْل ِّب ِّر" .
اإل ل ُ اْلُقد ُ
َوَي َتَقِد ُ
أصلِالخطيةِالمبرياءنِولسليِيسكرِكما ِنتيجةِدمايهمِأيِ لهمِوانحطاطهمِويتعاليِالرلِباظهايِعدلهِ .
ِ

17
ان حي ُثرا ُتساق ،و ِّخرب ِّ
ِّ
السر ِّ
اء" .
آية (َ " -:)17وَتْر َعى اْلخْرَف ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ
ان َتأ ُْكُل َها اْل ُغَرَب ُ
َ
ان =ِهمِمساكيالِاايضِ نبعخسِنصرِبعدِالسبيِأخسِكلِالابالِااقعياء ِ
َتْر َعى اْل ِّخْرَف ُ
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كسباياِوتروِمساكيالِاايضِ.ودالماًِ ِيرعيِالبقيةِوالِيتركهمِجلِيعطيهمِأنِيدكلعاِ يِههدوءَ ِ.و ِّخ َير ُب ال ِّسير ِّ
انِ
َ
=ِ ِFat Onesالباجلييالِأوِأيِشعبِمستعمرِسيستعليِعليِالخرالبِالتيِتركهاِااونياءِ .
ِ

اإل ْثم ِّب ِّحَب ِّ
آية (َ 18" -:)18وْي ٌل لِّْل َج ِّاذ ِّب َ ِّ
ال اْلُب ُْ ِّلَ ،واْل َخ ُِِّي َة َكأَِن ُ ِّبُرُب ِّ اْل َع َجَل ِّة"،
ين َ
معناهاِأنِالاعبِظلِمرتبطاًِأوِيابطاًِنفسهِبالخطيةِكماِبحبا ِ.لمنهاِحبا ِالباطلِكحيهعانِمربهعطِإلهيِعجلهةِ
علهمِمنحهدينِ العجلهةِتد عههِوههعِسهاقبِتحهاِنيرههاِمغلعبهاًِعلهيِأمهرهِ.ههعِيوهالِأنههِههعِالمسهيطرِعلهمِالعجلههةِ

يالخطية ِِولمنهاِهيِتد عههِ.والعربهةِههيِالخطيهةِالثقيلهةِ.ومهاِيجرونههِههعِنتهالجِوعقعبهاتِالخطيهةِوكهلِسهقعطِ
يه ديِإلههيِسههقعطِآخههر ِ.الخطههاةِعههادةِمههاِيتههدحرجعنِكمههاِعلههمِمنحههديِمههالِخطيههةِإلههمِخطيههةِومههالِمصههيبةِإلههمِ

مصيبةِ .
ِ

ْت م ْقصد َُد ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ 19
يل لَِّن ْعَل َم»".
ين« :لُِّي ْس ِّر ْع ،لُِّي َع ِّج ْل َع َرَل ُ لِّ َك ُّْ َنَرىَ ،وْلَي ْقُر ْب َوَيأ َ َ ُ
آية ( " -:)19اْلَقائل َ
وس إ ْسَرائ َ
يهاِاستخفا ِباهللِوههساِمهالِنتهالجِاالنغمهاسِ هيِالخطيهةِ"قها ِالجاههلِ هيِقلبههِلهيسِإلهه"ِ.لُِّي َع ِّج ْيل َع َرَلي ُِ=ِههيِ
سخريةِمعناهاِأنِ ِلمِولالِيفعلِشيئاًِ.وهمِيقعلعنِ َُد ِّ ِّ ِّ
يلِكسخريةِحينماِسمععهاِمالِإشعياءِكثي ِاًرِِ .
وس إ ْسَرائ َ
ي2ببِِ+ِ4ِ:ِ3أمِِ+ِ15ِ:ِ11ح ِِ 22ِ:ِ12
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ 21
ين ال ِ
ين لِّ ِ
ين اْل ُرِر ُحْل ًوا
ظالَ َم ُن ًا
وَ َ
ظالَ ًما ،اْل َجاعل َ
لش ِّر َخْيًار َولِّْل َخْي ِّر َشًّرا ،اْل َجاعل َ
آية (َ " -:)21وْي ٌل لْلَقائل َ
وَ َوالن َ
َواْل ُحْل َو ُمًّرا" .

ه ههمِيخلط ههعنِالح ههقِبالباط ههلنِوالخي ههرِبالا ههرِوالن ههعيِبالولم ههةنِويعط ههعنِالخطي ههةِمس ههحةِالفز ههيلةِ.وو ههايتهمِ ههيِ
التحريلِمحبتهمِللخطيةِ .

اء ِّفُّ وَعي ِّن وَْن ُف ِّس ِّهم ،واْل ُفهر ِّ
آية (21" -:)21ويل لِّْلح َكر ِّ
اء ِّعْن َد َذ َو ِّات ِّه ْم" .
ُْ
ْ َ ََ
َْ ٌ ُ َ
السيِإناغلِجساتهِالِيااويِاآلخريالِيأمِِ 12:ِ20
22
ِّ ِّ 23
ُ ِّ
ين ُيَب ِّرَُو َن
اآليات (َ " -:)23-22وْي ٌل لِّألَْب َ
ال َعَلى ُشْر ِّب اْل َخ ْر ِّرَ ،ولِّ َذوِّي اْلُق ْدََِّة َعَلى َم ْز ِّج اْل ُر ْسك ِّر .اِلذ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين َفَيْن ِّز ُعوَن ُ ِّمْن ُه ْم.
َِ ِّل الر ْش َوِّةَ ،ووَ ِما َحق الصديق َ
الش ِّر َير م ْن و ْ

ُياالِكسهخريةِ.وهنهاِيهتملمِعهالِالقزهاةِويهتهكمِعلهيهمِبهدنهمِ ويِقهديةِ هيِمه جِالمسهكرنِ ههساِ
سماهمِالنبيِهنها وَْب َ
ليسِعملهمِجلِعملهمِإعطاءِالحقِوتنصا ِالمولعمنِلمنهمِتركعاِهساِاجلِالرشعةِ .

ِّ ِّ 24
يب الِن ِّاَ اْلَق ِ
َصيُل ُه ْم َكاْل ُع ُفوَن ِّيةَ ،وَي ْص َيعُد
شَ ،وَي ْه ِّب ُ اْل َح ِّش ُ
يبَ ،ي ُكيو ُن و ْ
يش اْل ُرْل َت ِّه ُ
آية ( " -:)24لذل َك َك َرا َيأ ُْك ُل َل ِّه ُ
ود ،واس َتهاُنوا ِّب َكالَمِّ َُد ِّ ِّ ِّ
يل" .
يع َة ََ ِّب اْل ُجُن ِّ َ ْ َ
َزْهُرُه ْم َكاْل ُغَب ِّاَ ،ألَ ِن ُه ْم َََذُلوا َش ِّر َ
وس إ ْسَرائ َ
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أصبحعاِبسببِخطيتهمِ ويِعفعنةِمالِالهداخلِنِواحترقهعاِمهالِالخهايجِجنهايِااشهعيييالِوويهرهمِ هالهالوِكهانِمهالِ
الداخلِومالِالخايجِنِانِالعفعنةِالتيِ يِالداخلِأيزاًِسبباِالاقاقِوالفسادِداخلهمِ.وهمِهناِماهبهعنِبهالقشِ
والحايشِ يِالخسةِوالزعفِولسليِيقععنِ يِيدِ ِويحترقعنِويصيرِمجدهمِأيِزهرهمِكغبايِ .

ِّ 25
الر ِّب َعَلى َش ْع ِّب ِّ ،
َِ ِّل ذلِّ َك َح ِّر َُّ َغ َض ُب ِ
آية ( " -:)25م ْن و ْ
َو َص َاَ ْت ُِ َث ُث ُه ْم َك ِّ
الزْب ِّل ِّفُّ األ َِّزَِ ِّةَ .م َع ُك ِّل ه َذا َل ْم َيْرَتِد َغ َضُب َُ ،ب ْل

ِّ
ِّ ِّ
ال
َو َمِد َي َد ُ َعَلْي َو َضَرَب َُ ،ح ِتى ْاََت َع َدت اْلجَب ُ
ود ٌة َب ْعُد" .
َيُد ُ َم ْرُد َ

ود ٌة َب ْعي ُيدِ=ِأيِأنِ
ِهههعِالههسيِيجههاايِنِوالحههرولِوالمجاعههاتِوقيههامِالممالههيِوسههقعطهاِههمِمههالِعنههدِ َ ِ.م ْري ُيد َ
هناوِم يدِمالِالخرالِسيدتيِ .

اآليات (َ 26" -:)31-26فَيْرَف ُع َََاي ًة لِّألُممِّ ِّم ْين َب ِّعييدٍَ ،وَي ْص ِّيفُر َل ُه ْيم ِّم ْين وَ َْ َصيى األََْ ِّ
ضَ ،ف ِّيإ َذا ُه ْيم ِّباْل َع َجَل ِّية َييأ ُْتو َن
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يعاَ27 .لْي َ ِّ ِّ
ن
َحذَيت ِّهمِّ.
وَ و ْ
امو َنَ ،والَ َتْن َحل ُح ُزُم و ْ
َحَقائ ِّه ْمَ ،والَ َتْنَقُ ُع ُسُي ُ
َس ِّر ً
س فيه ْم ََ ِّاز ٌح َوالَ َعاثٌر .الَ َيْن َع ُسو َ َوالَ َيَن ُ
ِّ
28اِل ِّذ َ ِّ
الص ِيو ِّ
انَ ،وَب َك َيرُات ُه ْم َك ِ
الز ْوَب َع ِّيةَ29 .ل ُه ْيم
ود ٌةَ .ح َو ِّافُر َخْيلِّ ِّه ْم ُت ْح َس ُب َك ِ
يع َِّ ِّسِّي ِّه ْم َم ْرُد َ
ام ُه ْم َم ْسُنوَنةٌَ ،و َِر ُ
ين س َه ُ
ِّ
ِ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يس َة َوَي ْس َت ْخلِّ ُصوَن َها َوالَ ُمْن ِّق َذَ31 .ي ِّهيرو َن َعَل ْيي ِّه ْم ِّفيُّ
َزْم َجَرٌة َكاللْب َوةَ ،وُي َزْمجُرو َن َكالشْبلَ ،وَي ِّهرو َن َوُي ْرس ُكو َن اْل َف ِّر َ
ظالَم ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ذلِّ َك اْلَي ْومِّ َك َه ِّد ِّ
الض ِّ
وَ َ ْد وَ ْظَل َم ِّب ُس ُح ِّب َها" .
يقَ ،والن ُ
ير اْلَب ْح ِّرَ .فإ ْن ُنظَر إَلى األََْض َف ُه َوَذا َ ُ
هساِوصفِللغ وِااشعييِوهعِيم ِلغ وِإجليسِللنفسِالخاطئةِيقاينِممِقع ِالسيدِالمسياِعهالِالهرو ِالاهريرِ
أنهِإ اِتروِمكاناًِوعادِووجدهِمكنعساًِم يناًِيععدِومعهِِ1شياطيالِأخرِأشرِمنه ِ
ظالَم ِّ
ِّ
الضي ِّقِالسيِ
َيْرَف ُع َََاي ًةِ=ِأيِيدععِالجيشِللحرلَ .ي ْصفُر =ِليجمعهمَِ.يأ ُْتو َن َس ِّر ً
يعاِ=ِللسلبِوالوالمِ=ِ َ ُ
يصيبِالنفسِ يِداخلهاِ.وقدِسباِجيشِأشعيِ عالًِمالِيهع اِحعاليِِ266666نََِ ِّاز ٌحِ=ِمتعب ِ.الِمتعبِ يِ
جيشِأشعيِبالرومِمالِطع ِالمسا ةِ همِ يِمنتهيِالنااطِطمعاًِ يِالغنيمةِوالحعِكسلِأوالدِ ِممِأنِلهمِ

وععدِبغنالمِسماويةِولهمِأسلحةِِيوحيةِ.والحعِأنِقعةِجيشِأشعيِليساِياجعةِلمملمةِأوِمليِأشعيِنِجلِ
انِأشعيِهمِأداةِتدديبِللاعبِاليهعد ِنِ

ِأعدهاِجيداِ.
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عودة للجدول

ِ
هناِنريِسهيامةِإشهعياءِكنبهيِوتيسهاليتهِكرسهع ِللاهعبِانههِمملهعءِويهرةِعلهمِشهعبهنِبهدنِيأيِ ِووفهرِ ِلههِ.
وهسهِالرؤياِكانهاِوالبهاًِقبهلِالنبهعاتِالسهابقةِأيِ هيِأو ِخدمتههِويهسكرهاِهنهاِوالبهاًِليثبهاِصهدقِنبعاتههِالسهابقةنِ

أ ِأنِ كههرِإشههعياءِهنههاِهههسهِالرؤيههاِلي كههدِللسههامعيالِصههدقِمههاِيقعلهههِ.وهههساِمههاِعملهههِجههعلسِالرسههع ِي2كههعِِ. 12
وهههعِلههمِيههسكرهاِسههابقاًِلتعاحههعهِ ههنحالِنلمههسِطاعههةِإشههعياءِوتعاحههعهِويقههةِقلبهههِ.ويبمههاِلههمِيههسكرهاِانهههِخهها ِأنِ
ينفرواِمنهِويتاكمعاِ يهِ.ولعلِإشعياءِ هيِأح انههِبخصهعصِع يهاِالملهيِالمعه و ِااجهرصِوالهسيِمهاتِيريههِ ِ

هسهِالرؤياِهللِالسيِالِيمعتِ .
آية (ِّ 1" -:)1فُّ سَن ِّة وَف ِّ
السِّي َد َِالِّ ًسا َعَلى ُكْرِّس ٍُّ َعال َو ُمْرَت ِّف ٍعَ ،ووَ ْذَياُل ُ َت ْرألُ اْل َهْي َك َل" .
اة ُع ِّزِيا اْل َرلِّ ِّكَ ،وََْي ُت ِ
َ َ
السيِّيي َدِ=ِهههعِالمسههياِقبهلِالتجسههدِ ههاهللِلههمِيهرهِأحههدِقههبِييههعِِ 18ِ:ِ1وهههساِمهاِنسههميهِظهههعيِللمسههياِ.لمههالِ
يت ِ
َوََْيي ُ
يُّ َعيالِ=ِإشهعياءِيأيِالمسهياِعلهيِعرشههِ ههعِ
إشعياءِلمِيريِمجدِالههعتِ نِ ههساِالِيهراهِأحهدِويعهيشُ ِ.كْرِّس ٍ
الملههيِالحقيقههيِلاههعبهِ.والجلههعسِيمه ِلالسههتقرايِ هههعِالملههيِالعوههيمِالههسيِالِيت عه شِملمهههِأجههداًِوهههعِعهها ِ ههالرلِ
عا ِومرتفمِوأ مايهِتعلعِعليِأ مايِالبارنِوهعِمرتفمِ عقِالسمعاتِ .

يلِ=ِيبمههاِتاهيرِهههسهِإلهيِهيبتهههِويهبتهههِالتهيِمههألتِالمكهانِوقههدِيكهعنِإشههعياءِ هيِ لههيِالعقههاِ
َووَ ْذَياُلي ُ َت ْريألُ اْل َهْي َكي َ
داخلِالهيكلِيصليِلماِيأيِهسهِالرؤياِ.ولمالِإ اِيجعناِإليِيياِِ 2:ِ3نريِأنِبسبِ يلِالثعلِمالِجعع ِعليِ
ياععثِتعنيِأنهِسيحميهاِوأنهِهعِوليهاِ.وتمعنِيؤياِإشعياءِهناِتايرِانِ ِقبلِشعبهِكعروسِلهِتتحهدِمعههِ

يحميهههاِويرعاهههاِويفههديهاِكههعليِ.ونالحههعِأنهههِطالمههاِكههانِمجههدِ ِ ههيِهيكلهههِالِيسههتطيمِإنسههانِأنِيعتههديِعليهههِ

ولمالِإنِ ايقِمجدِ ِهيكلهِيح ِ18ِ:ِ16ِ+ِ4ِ:ِ16نِ22ِ:ِ11ِ+ِ12نِِ 23داسهِالباجليعنِ .
2
السيير ِّافيم و ِّاَ ُفييو َن َفوَ ي ُ ،لِّ ُكي ِّيل و ِّ
َِ ِّن َح يةٍِّ ،بييا ْثَنْي ِّن ُي َغ ُِّييُّ َو ِْ َه ي َُ ،وبِّييا ْثَنْي ِّن ُي َغ ُِّييُّ َِّ َِْلْي ي ِّ ،
احي ٍيد ِّس ي ِت ُة و ْ
ْ
َ
آييية (َ ُ َ ِ " -:)2
َوَبا ْثَنْي ِّن َي ُِّ ُير" .
ِ ِّ
يمِ=ِمعناهههاِالمتعهجههعنِالههسيالِمنوههرهمِسههاطمِكلهيههبِالنههاينِهههمِالماللمههةِالماههتعلعنِحبههانِوهههم َو ِّاَ ُفييو َنِ
السي َيراف ُ
للتسههبياِ هههساِهههعِعملهههمِوهههساِسههيكعنِعملنههاِ ههيِالسههماءِ ِ.جههالسِأمههاِهههمِ عقههع ِمسههتعديالِللخدمههةِ.وهههسهِ
ااجنحةِيم يهةِ معنهيُِي َغ ُِّيُّ َو ِْ َهي ُِ=ِأنههِالِيحتمهلِنهعيِوعومهةِمجهدِ ِوالِيهديوِكهلِالبههاءِاإللههيُِ.ي َغ ُِّيُّ
ِّ
وي ُِّير=ِهسهِتايرِإلستعدادهمِاداءِأيِخدمةِسريعاًِ .
َِّ َِْلْي ِ=ِتايرِللخاعشِواالحترامِوالحياءَ ِ.
3
وس ََب اْل ُجُن ِّ
ود .م ْجُد ُ ِّم ْل ُء ُك ِّل األََْ ِّ
ض»".
آية (َ " -:)3وه َذا َن َادى َذ َ
وسَُ ،د ٌ
وسَُ ،د ٌ
الَُ « :د ٌ
اك َوَ َ
َ
الثالثِتقديساتِتايرِللثالعثِالقدوسِوقاينِممِآيةِيِ 8أيزاِ .
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ضِ=ِوليسِإسراليلِ قبنََِِب اْل ُجُن ِّ
ُك ِّل األََْ ِّ
ودِ=ِأيِالسمالييالِواايحييالِونالحعِأنِلفعِيلِجاءِبالجممِ يِ
إشايةِللثالعثِ.ياجمِتفسيرِلفعِقدوسِ مِمقدمةِسفرِالالوييالِ .
4
ام َتألَ اْلَبْي ُت ُد َخاًنا" .
ات اْل َع َت ِّب ِّم ْن َص ْو ِّت ِ
آية (َ " -:)4ف ْ
اس ُ
َس َ
اه َت ِز ْت و َ
الص ِّاَ ِّخَ ،و ْ
انِ=ِانفصهها ِكحجههالِجههيالِ ِوالباههرنِ ههالِيعجههدِإنسههانِ
ْ
اسي ُ
يات اْل َع َتي ِّيبِ=ِمههالِسههمعِمجههدِ ِ.والي ُيد َخ ً
َس َ
اه َتي ِيز ْت و َ

يحتملِأنِيريِمجدِ  ِ.لميِيعيشِإشعياءِكانِهساِالدخاننِكالسحالِيحجبِنعيِالامسِ نسهتطيمِأنِننوهرِ

إليهانِأماِالسيِينوهرِجهالِسهحالِ سيصهالِبهالعممِ.الصياَخِ=ِههمِشههادةِقعيهةِهللِمهالِالماللمهةِالهسيالِيعر عنههِ
حقيقةِِ .
5
الش َف َتي ِّن ،ووََنا س ِّ
اك ٌن َبْي َن َش ْيع ٍب َن ِّج ِّ
يس ِ
الشي َف َتْي ِّن،
آية (َ " -:)5فُقْل ُتَ « :وْي ٌل لُِّّ! ِّإِّنُّ َهَل ْك ُت ،أل َِّنُّ ِّإْن َس ٌ
ان َن ِّج ُ
س ِ ْ َ َ
َن َعْيَن ُِّ َ ْد َوَ ََتا اْلرلِّ َك ََ ِب اْل ُجُن ِّ
ود»".
أل ِ
َ

حينماِيأيِالنبيِ ِ يِقداستهِأديوِمديِنجاستهنِكسليِنحالِحيالِنتالمسِممِ ِنديوِمديِبااعةِخطايانانِ
أمههاِالههسيِالِيتقاجههلِمههمِ ِ ههيوالِ ههيِنفسهههِأنهههِقههديسِلههسليِصههر ِجههعلسِالرسههع ِقههالالًِ"الخطههاةِالههسيالِأولهههمِأنهها"ِ

يس ِ
الشي َف َتْي ِّنِ=ِيبمهاِأيادِ
ونالحعِأنِالنبيِِإعتر ِبخطيتهِأوالًِومِبخطيةِالاعبِكلهنِوهساِ علههِدانيها َِِِِِ.ن ِّج ُ
إشعياءِأنِياتروِممِالسي ار يمِ يِالتسبياِ دديوِعدمِاستحقاقهنِوكلماِإادادتِاالستنايةِالداخليهةِبهالرو ِالقهدسِ
نديوِعدمِإستحقاقناِونجاستناِ .

7
6
ُاَ ِّإَل ُِّ و ِّ
يس ِّب َهيا
َخي َذ َها ِّب ِّرْلَقي ٍ ِّم ْين َعَليى اْل َري ْذَب ِّحَ ،و َم ِ
احٌد ِّم َين ِ
الس َير ِّافيمِّ َوبَِّي ِّيد ِّ َِ ْر َيرٌة َ ْيد و َ
َ
اآليات (َ " -:)7-6ف َ َ
َف ِّرُّ وَالِّ« :إ ِن ِّ
هذ ِّ َ ْد َم ِس ْت َش َف َتْي َكَ ،فاْن ُت ِّز َع ِّإ ْث ُر َكَ ،وُك ِّفَر َع ْن َخ ُِِّي ِّت َك»".
َ َ

ال َج ْرَرٌةِ=ِههيِجسهدِالهرلِودمههِانههاِمهدخع ةِمهالِعلهيِالمهسباِههساِمهاِجهاءِ هيِالقهداسِالميرلسهيِ.والجمهرةِههيِ
إتحادِالالهعتِبالناسعتِنِوهيِتقدسِوتطههرِوالِتحهرقِكنهايِالعليقهةِ.وتزهرمِنهايِالحهبِوتطلهقِاللسهانِبكهالمِ
الحقِوكالمِالتسبياِ.طبعاًِإشعياءِلمِيتناو ِمالِجسدِالسيدِالمسياِودمههِ ههساِالسهرِكهانِلهمِيتدسهسِبعهدِولمهالِ

ماِحدثِكانِيم اًِلماِسع ِيحدثِوتشايةِأنناِنتقدسِ مِالمسياِ .

آية (ُ 8" -:)8ث ِم س ِّرعت صوت ِ ِّ ِّ
ِّ
َِلَِّنا » َفُقْل ُت« :هأََن َذا وََِّْسْل ِّنُّ»".
َ ُْ َ ْ َ
السِّيد َائالًَ « :م ْن وَُِّْس ُل َو َم ْن َي ْذ َه ُب م ْن و ْ
ِّ
َِلَِّناِ=ِالجممِإشايةِللثالعثِوالمتملمِواحدِ َم ْن وَُِّْس ُلِ ِ.
م ْن و ْ
هأََن َذا وََِّْسْل ِّنُِّ=ِهناِنريِاستعدادِالنبيِللخدمةِبعدِتطهيرهنِ هعِإشتاقِلطهايةِشعبهِأيزاًِ.وكانِالجدِلحصهعلهِ
علههيِقههعةِقبههلِجدايههةِخدمتهههنِنالهههاِمههالِهههسهِالجم هرةِوهكههساِقهها ِالسههيدِ"الِتبرح هعاِأويشههليمِقبههلِأنِتلبس هعاِقههعةِمههالِ
ااعالي"ِ ِ.
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9
ال« :ا ْذ َه ْب َوَُ ْل لِّه َذا ِ
اَ َوالَ َت ْع ِّرُفوا" .
اس َر ُعوا َس ْر ًعا َوالَ َت ْف َه ُرواَ ،ووَْب ِّصُروا ِّإْب َص ًا
الش ْع ِّبْ :
آية (َ " -:)9فَق َ
هسهِاآليةِمعناهاِ"لعِإنسانِمعاندِوعملناِمعهِكلِالممكالِوظلِعليِعنادهِنقع ِلهِإ هبِإصنمِماتريد"ِ.والحعِ

قع ِ ِهساِالاعبِولمِيقلِشعبينِوهساِعالمةِوزبِ ِعليِالاعبِ .

خدمةِوك اراةِإشعياءِستجعلهمِينزجعنِللخرالِانهمِسير زعنِكالمهِ مالِيغلقِعينيهِبايادتهِعالِكالمِ ِوالِ
يستممِللتحسيراتِتغلقِعينيهِوأ نيهِأكثرِوأكثر ِ.مالِيريدِأنِيريِويفهمِسيريِويفهمنِومالِالِيريدِلالِيريِولالِ
يفهمنِومالِالِيريدِويتروِ ِي دادِإظالماِ .

وهساِماِحهدثِأيهامِالمسهياِ التالميهسِأيادواِأنِيفهمهعاِويعر هعاِ ه أرواِو همهعاِ هآمنعاِوقها ِلههمِالسهيدِالمسهياِ"طهعبيِ
لعيهعنممِانهههاِتبصههرِوا انمههمِانهههاِتسههمم"ِيمههاِِ 10-11ِ:ِ13وأمههاِمههالِي ههضِاوهراضِشخصههيةِنسههممِولههمِ
يديوِويأيِولمِيبصرِ .
ِ

الشيع ِّب وَث ِّقيل وُ ُذَنيي ِّ وا ْطريس عيَنيي ِّ  ،لِّيئالِ يب ِّصير ِّبعيَنيي ِّ ويسيرع ِّبأُ ُذَنيي ِّ
ِّ 11
ْ
َ ُ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ
اآليات (َ " -:)12-11غل ْظ َْل َب ه َذا ِ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ
ِّ
َن َت ِّصير اْلرُدن َخ ِّرب ًة ِّبيالَ س ِّ
ِع َفُي ْش َفى»َ 11 .فُقْل ُتِّ« :إَلى م َتى وَي َها ِ ِّ
ياك ٍن،
الِّ« :إَلى و ْ
َوَي ْف َه َم ِّبَقْل ِّب َ ،وَيْر َ
َ ُ ُ َ
َ
السيُد » َفَق َ
َ
اب ِّفُّ َو َس ِّ األََْ ِّ
ض َوُت ْق ِّفَرَ 12 ،وُيْب ِّع َد الِرب ِّ
ض" .
وت ِّبالَ ِّإْن َس ٍ
انَ ،وَت ْخَر َب األََْ ُ
َواْلُبُي ُ
اإل ْن َس َ
انَ ،وَي ْك ُثَر اْل َخَر ُ
الخهرالِجههدأِ ههيِعصههرِإشههعياءِبااشههعيييالِوههمِعلههيِيههدِباجههلِوههمِعلههيِيههدِاليعنههانِوكههانِالخ هرالِالنهههاليِعلههيِيههدِ
تيطسِالقالدِالرومانيِ.غلظ َلب الشعبِ=ِكلماِتملمِإشعياءِوأنهسيِالاهعبِولهمِيبهالعاِبكالمههِيه دادِقلهبهمِقسهاوةِ

إ ِأنهمِيقاومعنِالرو ِِ .

لكن َكاْلب ُْر ِّة واْلبلو َ ِّ ِّ
ِّ
آية (13" -:)13وإ ْ ِّ ِّ
ود َوَي ِّص ُير لِّْل َخَر ِّ
ِّن َُ ُِّ َع ْت
طة ،اِلتُّ َوإ ْ
يها ُع ْشٌر َب ْعُدَ ،فَي ُع ُ
ابَ ،و ْ ُ َ َ َ
ِّن َبق َُّ ف َ
َ
اقَ ،ي ُكو ُن َسا َُ ُ َزَْ ًعا ُمَقِد ًسا»".
َفَل َها َس ٌ

ُع ْش ٌيرِ=ِبقيهةِاهيههدةِيلفهعِالبقيهةِيتمهريِ ههمِسهفرِإشهعياء ِ.وت اِبقههيِههساِالعاهرِجهالِخهرالِيعهعدِويصهيرِللخهرالِ
ولمالِدالماًِهناوِجسشِللاجرةِجدليلِأنهمِباقعنِلآلنِومعنيِايعاًِمقدساًِأنهمِسي منعنِ يِنهايةِاايامِييؤِِ11

25ِ:نِِ . 20

يأينههاِ ههمِهههساِاإلصههحا ِإيسههاليةِإشههعياءِالمملههعءِوي هرةِللاههعبِنِويأينههاِتنقيههةِإشههعياءِبجم هرةِمههالِعلههمِالمههسباِنِ
المسياِوحدهِيطهرناِمالِخطاياناِ.هسهِصعيةِيالعةِتار ِمالِهعِالفاد ِاآلتمِلينقهمِشهعبهِ؟ِههعِيههعهِالجهالسِ

علمِعرشهِنِوسيقدمِنفسهِ جيحةِعلمِالمسباِيالصليب ِلينقمِشعبهِِ.وتمعنِويرةِإشعياءِيم اِلغيرةِالمسهياِنِ
الهناِإلهِويعيِمحبِلاعبهِ.ويأيناِي ضِاليهعدِللمسياِولمالِهناوِبقيةِتخلص.
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اإلصحاح السابع

عودة للجدول

ِ
ههساِاإلصهحا ِيخهتلبِ يههِنغمتهيِالرحمهةِواإلنهساينِ هاهللِسهماِجبدايهةِالحهرولِحهدهمِمهمِجدايهةِحكهمِأحهااِالههسيِ

هةِوتادادتِخطايههاهِجههداً ِ.هايتجفِأحههااِوهنههاِنههريِ ِالههرحيمِالههسيِيههرحمِوياههجمِشههعبهِيرسههلِلياههجمِ
مهها ِللعونيه ِ

أحههااِليجسبهههِ.ومههالِيصِِ1إلههيِِ 28ِ:ِ14جههريِ ههيِملههيِأحههااِباههدنِمحايبههةِملمههيِأيامِوتس هراليلِاويشههليمِ.
وسببِالحرلِأنِملميِأيامِوتسراليلِأياداِالتحهالفِمهمِمصهرِحهدِأشهعينِأمهاِأحهااِ هرأيِأنِيتحهالفِمهمِأشهعيِ

اي زاًِماعيةِملميِأيامِوتسراليلِ صعدواِعليهِوحايباهِولمنهماِلمِيتمكناِمالِدخهع ِأويشهليمِ.وخها ِأحهااِخع هاًِ
شديداًِوأيادِاإلستعانهِبدشعيِيِ2ملِِ 18ِ–ِ5ِ:ِ10وأيسلِ ِاحااِإشعياءِلياجعهِأنِيتمهلِعلهيِ ِوينبئههِ
بدنِملميِأيامِوتسراليلِلالِيفعااِعليهِوأنِالرلِيخلصهِمنهماِدونِاالستعانةِبمليِأشعيِ.جلِسد ِإشعياءِأحااِ
أنِيطلههبِآيههةِليتدكههدِمههالِالمععنههةِاإللهيههةِلمنهههِي ههضِأنِيسههد ِآيههةِانهههِكههانِقههدِقههريِاإلسههتعانةِبدشههعيِ.وقههدِقههامِ
ملههيِأشههعيِبقتههلِملههيِأيامِوقههامِهعشههمِبقتههلِ قههاِجههالِيمليههاِملههيِإس هراليلِوملههيِمكانهههِ.ونجههدِمههالِآيههةِيِ 11ومههاِ
بعدهاِنبعءةِبدنِأيضِيهع اِستخرلِعقاباًِللمليِوشعبهِلعدمِإيمانهمِوستخربهمِاامةِالتيِلجدواِإليهاِواسهتغاوعاِ

جهاِ .

ِّ
اآليات (1" -:)2-1وح َد َث ِّفُّ وَِيامِّ آح َاز ب ِّن يوَثام ب ِّن ع ِّزِيا ملِّ ِّك يهوَذا ،و ِ ِّ
ِّ
يح ْبي ِّن
َن ََص َ
يع َفَق َ
ََ
ام َصع َد َم َ
َ ْ ُ َ ْ ُ َ َُ
ين َمل َك وَََ َ
2
ِّ
ِّ
ِّ
َمْليا ملِّ ِّك ِّإسرِّائيل ِّإَلى و ِّ
ِ
ِّ
َن ُي َح ِّاََب َهاَ .وو ْ ِّ
ام فُّ
يم لِّ ُر َح َاََبت َهاَ ،فَل ْم َي ْقدَْ و ْ
ُ
ُخبَر َبْي ُت َد ُاوَد َوَ َ
َْ َ
يل َل ُْ َ« :د َحل ْت وَََ ُ
ُوَ َشل َ
َََ َ
ِّ
وب َش ْع ِّب َكَر َِ َف ِّ
ِام ِّ
يح" .
الر ِّ
وَ ْفَرايِّ َم»َ .فَر َِ َ
ف َْلُب ُ َوَُُل ُ
ان َش َج ِّر اْل َو ْع ِّر َُد َ
ِ
ام
قاينِخع ِأحااِبمعقفِداودِ"إنِقامِعليِِجيشِ فيِهساِأنهاِمطمهئال"ِخبهرةِداودِههيِخبهرةِاإليمهان .و َحل ْيت وَََ ُ
ِّفُّ وَ ْفَرايِّ َمِ=ِأيِأنِجيشِأيامِإتحدِممِجيشِأ اريمِ.وأ رايمِهعِإسمِإلسراليلِحيثِأنهاِالسببِااقع ِ .
3
ف ََن ِّ
ِّ
طر ِّ
الرب ِّإل َشعياءِّ ْ « :
اة اْل ِّبْرَك ِّية اْل ُعْلَييا،
ال ِ
آح َاز ،وَْن َت َو َش َآَ َي ُ
اخُر ْج ل ُرالََاة َ
وب ْابُن َكِّ ،إَلى ََ
اش َ
َْ َ
آية (َ " -:)3فَق َ
ِّإَلى ِّس ِك ِّة َحْق ِّل اْلَق ِص ِّاَ"،

هبِأحااِلهساِالمكانِليطمانِعليِالمعايدِالماليةِاويشليمِوأيسهلِ ِإشهعياءِلههِليطمئنههِجرجهعشِالبقيهةِيكانهاِ

إسراليلِقدِأخستِِ266666سباياِمالِيهع ا ِ

ِالسيِيريدِأنِيطمئنههِبدنههِههعِالهسيِيحميههِأيسهلِلههِإشهعياءِ

وبِومعنيِإسمهِالبقيةِسترجمِ.وكدنِ ِيريدِأنِيقع ِأنهِكماِيحملِإشهعياءِإجنههِسهدحملِأنهاِ
ممِإجنهِ َش َآَ َي ُ
اش َ
البقيةِالمسبييالِوأعيدهمِليهع اِوهساِماِحدثِ عالًِوعادِااسريِليهع اِ .

اآلييييات (4" -:)5-4وَيييل لييي ِّ :احتي ِّييرز واهيييد ْو .ال تخيييف وال يضييي ف َلبيييك ِّمييين وَِي ِّ
ييعَل َتْي ِّن
ييل ذنبي
ييُّ َهي َ
يياتْي ِّن الشي ْ
َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُْ َ ْ ْ َََ ْ
ِّ
آمَر ْت َعَلْي َك ِّب َشر َم َع وَ ْفَرايِّ َم َو ْاب ِّن َََمْلَيا َ ِّائَلةً" :
ام َو ْاب ِّن َََمْلَيا5 .أل ِ
اْل ُر َد ِّخَن َتْي ِّنِّ ،ب ُح ُر ِّو َغ َض ِّب ََص َ
َن وَََ َ
ين َووَََ َ
ام َت َ

74

سفر إشعياء (اإلصحاح السابع)

هيِعقهبِ
ِ
َذَنَبُِّ=ِ يِإحد ِالترجماتِِTailsو
يِأخر ِِِStubsأيِأصلِالاجرةِالباقيِبعهدِقطهمِجهسعهانِوتعن َ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
نِ العدوِماِهعِإالِ يلِمدخِالِالش ْعَل َتْين اْل ُر َدخَن َتْينِهماِيصيالِمليِأيامِو قاِمليِإسراليلِ.هماِهكساِ يِنوهرِ
ِ نبههيالِلاههعلتيالِمههدخنتيالِلمههالِويههرِماههتعلتيالِ ههاهللِوحههدهِهههعِالقههاديِأنِيحههرقنِودخههانِهههسيالِالملمههيالِإشههايةِ
لغزبهماِوتعالنهماِالحرلِعليِيهع اِ .

ِّ
يُها ملِّ ًكيا ،ابين َ ِّ
اآليات (َ6" -:)7-6نصيعُد عَليى يهيوَذا وُنَق ِّو ُضيها وَنس َيت ْف ِّتحها ألَ ْن ُف ِّسيَنا ،وُنرلِّ ِّ
ييل.
َ َ ُ
َْ
َ َ ْ َُ
ْ َ َ َُ
َ
طْبئ َ
يك فيُّ َو َس َ َ
7
وم! الَ َت ُكو ُن! "
السِّيُد ِ
ول ِ
َ
هك َذا َيُق ُ
الرب :الَ َتُق ُ
ابن َ ِّ
يلِ=ِإسمِسريانينِوكاناِالم امرةِأنِيتمِقتلِأحاانِوتملييِههساِاا ايمهيِجهدالًِمنههِ.ولمهالِ ِلهالِيسهماِ
َْ
طْبئ َ
وم الَ َت ُكو ُنِ ِ.
جهساِلمرسيِداودِ=ِالَ َتُق ُ
8
َن ْوَس وََام ِّدم ْشق ،و ْوَ ِّ
ِّ
ِّ
ينَ .وِّفُّ ُمِد ِّة َخ ْر ٍ
ين َسيَن ًة َيْن َك ِّس ُير وَ ْف َير ِّاي ُم َح ِتيى الَ
يس َو ِّسيت َ
ق ََص ُ
س د َم ْش َ
آية ( " -:)8أل ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َي ُكو َن َش ْعًبا" .
ِّفُّ ُمِد ِّة َ 65سَن ًة =ِهسهِالمدةِتايرِللخرالِالنهاليِلمملمةِإسراليلِيإ رايم ِ خراجهاِتمِعليِمراحلِِِِ.الررحلة
األولُِّ=ِعليِيدِتغلثِ السرِمليِأشعيِو ليِ يِأواخرِأيامِع ياِحيثِقامِبسبيِجه ءِمهالِإسهراليل .الررحلية

الثانيةِعليِيدِشلمنآصرِمليِأشعيِحيثِقامِبالسبيِالمبيرِإلسراليلِأيامِهعشمِجالِإيلةِمليِإسراليل .الررحلة

الثالثةِ=ِعلهيِيهدِأس ِهرحدونِملهيِأشهعيِالهسيِأتهيِبقهعمِمهالِبابيل وكيوش وعيوا وحرياةِوسيفروايمِوأسهكنهمِمهدنِ
السامرةِععحاًِعالِبنُّ إسيرائيلِيِ2مهلِِ 24ِ:ِ11وبهسليِقزهيِعلهيِاامهةِوأصهباِمهالِالمسهتحيلِأنِتصهيرِ

شعباًِوهساِحدثِبعدِِ05سنةِمالِنبعةِإشعياءِ .
ْوَس وََ ِّ
قِ=ِمهماِحاو ِأنِيتسهمِملهيِأيامِ مكانههِسهيولِدماهقِولهالِيتسهمِعلهيِحسهالِأويشهليمِأيِلهالِ
ام د َم ْش َ
َ َ ََ
يستعمرهاِ.والرأسِتخرجِمنهِالخطبِوالتفميرنِ الخطبِالخايجهةِمهالِدماهقِوالمهسكعيةِ همِياآليهاتِ0نِ 1نِومهالِ
يقعدِهسهِالمخططاتِيأسِدماقِأ ِيصيالِ.وكانِمخططهِأنِيستعيالِبملهيِإسهراليلِ.ولمهالِمهاِكهانِيونههِقهعةِ

ستساندهِ مِتنفيسِمخططهِلإلستيالءِعلمِيهع انِستنتهمِوتختفمِولالِيكعنِهناوِإسراليلِ مِظهر ِِ05سهنةِ.
والعجيبِهناِأنهِحهيالِيهسكرِيصهيالِيهسكرِخهرالِإسهراليلِولهمِيهسكرِخهرالِآيام؟!ِوالسهببِأنِههساِياهيرِانِمهالِ

يخطبِللارِحدِالمنيسةنِسينتهمِهعِوماِكانِيونهِقعةِأوِآلهةِيسهتخدمهاِحهدِالمنيسهةنِحقهاِ"كهلِآلهةِصهعيتِ
حدوِالِتنجا"ِيإرِ ِِِ. 11ِ:ِ54
آية (9" -:)9و ْوَس وَ ْفرايِّم ِ ِّ
س ِ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ْمُنوا»".
السامَرُةَ ،وَ ْوَ ُ
ََ ُ َ َ
السامَرة ْاب ُن َََمْلَيا .إ ْن َل ْم ُت ْؤمُنوا َفالَ َتأ َ
ِّ
ِّ
ْمُنواِ=ِهسهِتابهِقع ِ ِإليمياءِ"الِترتاشِمالِوجعههمِلئالِأييعهيِأمهامهم"ِيإيِ 11ِ:ِ1أ ِ
إ ْن َل ْم ُت ْؤمُنوا َفالَ َتأ َ
آمههالِأننههمِسههدحمييِوتنِآمنههاِجههمِسههد علِِ.وعههدمِاإليمههانِهههعِشههرِانهههِتاههكييِ ههمِوعههدِ ِنِوهههساِيجعههلِ ِ
يتخلمِعناِنِلسليِهسهِتابهِأيزاِ"الِسالمِقا ِإلههيِلألشهراي"ِ دحهااِلهمِيه مالِجهلِكهانِينوهرِلألمهعيِالحاحهرةِ
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قبِوتليِالخطرِالقهادمِمهالِيصهيالِو قهاِ مهانِيراهمهاِوحهعرِمخيفهةنِأمهاِ ِ مهانِيراهمهاِشهعلتيالِمهدخنتيالِههعِ

س وَ ْف َيرايِّ َم
م ممِأنِيطفئهماِ.لسليِلجدِأحااِ يِعدمِإيمانهِلملهيِأشهعيِوبهدونِإيمهانِالِيعجهدِسهالمِحقيقهيَ ِ.وَ ْوَ ُ
الس ِّ
ِ ِّ
امَرِّة ْاب ُن َََمْلَيا =ِقها ِ ِ همِآيهةِيِ 8أنِإ هرايمِستنمسهرِنِ يصهيرِالمعنهمِههعِالتدكيهدِعلهمِ
س ِ
السامَرُةَ ،وَ ْوَ ُ
نهايةِإ رايمِوملمهاِإجالِيملياِِ .

ملحوظة ِ-:أطلقِ ِعلمِملعوِأيامِوتسراليلِأنهماِمجردِ نبيالِ.وعهالِأيامِوتسهراليلِأنهمهاِشهعلتيالِمهدخنتيالِأ ِ
قريباِماِستخمدانِ.ومِيقع ِعنهماِهناَِوس ِ.هماِيأسمِمملمتيالِ مِنورِأحااِيرعبانهِبقعةِجيعرِجلديهماِ.أماِ
مِنورِ ِ هماِليسهاِسهع ِ نبهيالِلهدولتيالِستسهقطانِسهريعاِ.وأيامِوتسهراليلِاآلنِهمهاِكاهعلتيالِمهاِاالتهاِتهدخنانِ

وترعبههانِأحههاانِ

ويؤوسِ

ِيطمئنهههِأنهمههاِسهريعاِمههاِينطفههآِتمامههاِ.ولنتدمههلِ مههمِمههالِأعههداءِللمنيسههةِحعلنههاِنوههنهمِأقعيههاءِ

ِيطمهئالِالمنيسههةِويقههع ِلهههاِجههلِهههمِدخههانِوأ نههالِلهيسِإالِ.مهها اِكههانِجليههاطِالجبههايِأمههامِحجهرةِ ههمِ

مقالشِداودِ ِِِ.
11
آح َاز َ ِّائالً" :
آية (ُ " -:)11ث ِم َع َاد ِ
الرب َف َكِل َم َ
كلمِالرلِأحااِبفمِإشعياءِ .
11
ِّ
ِّ ِّ
الير ِّب ِّإ ِّ
يك و َْو ََِّف ْعي ُ ِّإَليى َف ْيوق» ".كهدنِ ِيريهدِأنِيقهع ِ
آي ًة ِّم َين ِ
يق َ
طَلَب َ
له َ
يكَ .عر ْ
آية (« " -:)11اُ ْطُل ْب لَن ْفس َك َ
احااِلما اِتطلبِمالِمليِأشعيِوالِتطلبِمنيِأناِإلهيِِ ِ.وكانِجدععنِِقدِطلبِآيةِ ِلمِيح نِ هناوِ رقِ

جيالِطلبِاآليةِ يِحالةِعدمِاإليماننِوطلبِاآليةِل يادةِاإليمانِواإلطمئنانِ.ولمالِأحااِكانِقدِوحمِوقتهِ يِ

أشعيِولمِيثقِباهللنِلسليِقريِأنِالِيطلبِمع ِعنةِمالِ ِوالِحتيِآيةِ ِ.
طَلَب َكِ=ِأطلبِماِتريدِمهماِكانِصعباِ .
َع ِّر ْق َ

12
الر ِب»".
ُِ ِّر ُب ِ
آح ُاز« :الَ وَ ْطُل ُب َوالَ و َ
ال َ
آية (َ " -:)12فَق َ
هعِجعالِيد ِعليِعدمِالثقةِباهللِتحاِصهعيةِمهسبهة ِ.ههعِقهدِإتخهسِقه ار اًيِبهاللجعءِاشهعيِولهيسِههساِقداسهةِمنههِ

بدنهِالِيريدِأنِيجرلِالرلِ .

13
ِّ
ياس َح ِتييى ُت ْضي ِّيجُروا ِّإ ِّ
لهييُّ
يل َعَلي ْيي ُك ْم و ْ
اسي َير ُعوا َيييا َبْيي َ
َن ُت ْضي ِّيجُروا الِني َ
يت َد ُاوَد! َهي ْيل ُهي َيو َليي ٌ
يالْ « :
آييية (َ " -:)13فَقي َ
وَْي ًضا "
تعبيخِإشعياءِاحااِهناِياجمِلر ضِاالستعانةِباهللِ .

آية (14" -:)14و ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يل»".
يك ُم ِ
لك ْن ُي ْع ُِّ ُ
السِّيُد َن ْف ُس ُ َ
َ
اء َت ْحَب ُل َوَتلُد ْابًنا َوَت ْد ُعو ْ
اس َر ُ «ع ِراُنوئ َ
آيةًَ :ها اْل َع ْذََ ُ
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بزمِهسهِاآليةِممِي15نِِ 10يكعنِالمعنيِأنِهناوِعهسياءِسهتت وجِيوقهدِتمهعنِاوجهةِالنبهيِوأشهايِإليههاِبقعلههِ

عههسياء ِوأنهههاِسههتلدِإجنههاِوقبههلِِأنِيبلههغِالصههبيِسههالِِ3سههنعاتِيمههعتِالملمههيالِ قههاِويصههيالِ.وسههالِِ3سههنعاتِهههعِ
آيي ًةِتهد ِعلهيِحادوهةِ
ييك ُم ِ
السالِالتيِيمي ِ يههاِالصهبيِجهيالِالخيهرِوالاهرِ.ولمهالِصهيغةِالمهالمُِي ْع ُِّ ُ
الس ِّييُد َن ْف ُسي ُ َ
أعومِمالِالمسكعيةِ.هسهِاآليةِإشايةِواححةِلميالدِالسهيدِالمسهياِمهالِالعهسياءِ.لهسليِقيهلِأنِالسهيدِيعطهيكمِنفسههِ
آيةنِوآيةِأيِشيئاًِعجيباًنِوكهانِعجيبهاًِِأنِيتجسهدِ ِ.والمسهياِهنهاِمنسهعلِلعهسياءِولهيسِلرجهلِانههِلهيسِمهالِ
ايشِيجلنِعكسِكلِالمعلعديالِنجدهمِمنسعبيالِإليِيجا ِ.وهساِنفسِماِقالهِ ِللحيةِ"أحمِعهداوةِجينهيِوبهيالِ

المرأةِهعِيسحقِيأسي"ِ نسبِالمسياِهناِللمرأةِيتيِ.ِ 15ِ:ِ3هناِنريِأنِالسهيدِيعطهيِنفسههِآيهةِنِولهيسِآيهةِ

مالِالسماءِأوِاايضِجلِهعِنفسهِيصيرِآيهةنِيهدتيِويتجسهدِالِلهيخلصِمهالِأشهعيِجهلِمهالِِالاهيطانِوالخطيهةِ.
ِّ ِّ
يلِ=ِ ِمعناِ هعِسيعجدِ يِوسطناِحينمهاِيتجسهد ِ.همِاإلصهحا ِالسهاجقِيأينهاِيههعهِعلهمِعرشههِنِوهنهاِ
ع ِراُنوئ َ
نجدهِمعلعداِمالِعسياءِمعناِعلمِاايضِِ .
اءِ=ِتعجدِ يِالعبريةِِ3كلماتِتعبرِعالِالنساءِ .
َع ْذََ ُ
 -1جتعليةِ=ِأيِعسياءِويرِمخطعبةِ .
 -2إيساِ=ِأيِسيدةِمت وجة.

 -3ألماِ=ِعسياءِصغيرةِقدِتمعنِمخطعبة.

والملمةِالتيِإستخدمهاِإشعياءِهيِولراِوهيِتتطاجقِممِوحمِالعسياءِ.والهِألماِالمخطعبةِلهعِأقهامِمعههاِخطيبههاِ

عالقههةِجسههديةِنِيعتبههرِهههساِوحههمِويههرِمقبههع ِإجتماعيههاِولمنهههاِالِتحسههبِاانيههةِ تههرجمِِ.وكههانِهههساِالعحههمِهههعِ
وحمِالعسياءِممِيعسفِيجلهاِِ.وكانِهساِالعحمِحمايةِلهاِِ .

16
15
ض ِ
ف
َن َي ْيرُف َ
يل و ْ
ف وْ
َن َي ْع ِّير َ
يل َم َتيى َع َير َ
الش ِير َوَي ْخ َت َ
ياَ اْل َخْي َير .ألَ ِني ُ َْب َ
اآليات (ُ " -:)16-15زْب ًيدا َو َع َسيالً َيأ ُْك ُ
ض ِ
اش ِّم ْن َملِّ َكْي َها»".
ِ
ض اِل ِّتُّ وَْن َت َخ ٍ
الشِر َوَي ْخ َت َاَ اْل َخْيَرُ ،ت ْخَلى األََْ ُ
َن َيْرُف َ
الص ِّبُّ و ْ

يلِ=ِال بههدِخالصههةِالطعههامِالحي هعانيِوالعسههلِهههعِخالصههةِالطعههامِالنبههاتي.إ اًِهههعِياههايكناِكههلِ
ُزْبي ًيدا َو َع َس يالً َيأ ُْكي ُ
طعامناِ هعِسيكعنِلهِناسعتِحقيقهيِمثلنهاِ.وقهدِمهاتِالملمهيالِ عهالًِقبهلِِ3سهنعاتِنِ تغلهثِ السهرِقتهلِيصهيالِ
وأخسِدماقِوهعشمِجالِإيلةِ تالِعليِ قاِوقتلهِبعدِهسهِالنبعةِجثالثِسنعاتِتماماِ .

ِّ
ِّ
ِّ 17
اع ِّتي َيز ِّ
ال وَ ْفيَيرايِّ َم َعي ْين
يك َو َعَلييى َشي ْيع ِّب َك َو َعَلييى َبْيييت و َِّبيي َ
يب اليِيرب َعَلْيي َ
امييا َلي ْيم َتيأْت ُمْني ُذ َيي ْيو ِّم ْ
آييية (َ " -:)17ي ْجلي ُ
يك ،وَِي ً
يهوَذا ،و ِّ
وَ" .
َُ
َي َمل َك وَش َ
ْ

يتملمِ ِهناِعالِالمخاو ِالحقيقيةِوهيِمالِأشعيِوليسِالمخاو ِالعهميةِمهالِيصهيالِو قهاِ.وكهانِملهيِأشهعيِ
ِّ
وَِ :
جدايةِولمالِأتيِمليِباجلِليخرلِخراباًِتاماِ.لسليِ غالباًِتايرِهسهِاآليةِلمليِباجلِبااكثرِوسميِ َمل َك وَش َ
 1انِأشعيِجدأتِالتخريبِأيامِح قياِإ ِأحرقاِِ40مدينةِ .
 2أنِمليِباجلِإمتليِأشعيِ صايِملماًِاشعيِأيزاً.
 3كاناِباجلِويرِمعرو ةِ يِ ليِالعقاِكدولةِعوميِجلِمملمةِتحاِحكمِمليِأشعي.
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18
ِّ
الير ِب َي ْص ِّيفُر لِّليذَب ِّ
اب اِل ِّيذي ِّفيُّ وَ َْ َصيى ُت َير ِّع ِّم ْص َيرَ ،ولِّلِن ْح ِّيل اِل ِّيذي ِّفيُّ
يك اْلَي ْيومِّ و ِ
َن ِ
آية (َ " -:)18وَي ُكو ُن فُّ ذلِّ َ
وََْ ِّ
وَ"،
ض وَش َ
َي ْص ِّفُر ِّللذَب ِّ
ابِ=ِأيِللجيعرِالمصريةِيلمثرةِالهسبالِ هيِمصهرِأوِلمثهرةِعهددِجيهعرِمصهر ِ َولِّلِن ْح ِّيل ِّفيُّ وََْ ِّ
ض
وَِ=ِأيِجيعرِأشعيِيبماِلمثرةِالنحلِ يِأشعيِوالمقصعدِأنِهسهِالجيعرنِجيعرِمصرِوأشهعيِستاهايوِ
وَش َ

يِخرالِيهع اِولمالِلنالحعِ :

 1هسهِالجيعرِالزخمةِ يِنورِ ِماِهيِإالِ بالِونحلِ

ِقاديِأنِيسحقهمِتماماًِ .

 2هسهِالجيعرِ يِيدِ ِهعِالسيِيحركهاِوهعِأيسلهاِ=ِيصفرِنِلي دلِشعبه.
 3الخرالِسيدتيِممالِأيادتِيهع اِأنِتتحالفِمعهم.

 4مصرِلمِتعاونِأشعيِحهدِيههع اِولمهالِصهراشِجياهاِمصهرِوأشهعيِكهانِوالبهاًِعلهيِأيضِيههع انِ يههع اِ
كاناِجيالِحجريِيحمِ.وقدِيكعنِالمقصعدِأنِمصرِستعطمِوععداِلمليِيهع اِيوكانِهساِههعِصهدقياِ
الملي ِبدنهاِستحميهِمالِباجلنِِ تحد ِصدقياِمليِباجلِنِومِتراجعاِمصرِ مِوععدهاِنِ خرباِباجلِ

يهع ا.

ِّ 19
ِّ
ِّ
وََ ،وِّفُّ ُك ِّل َغ ِّ
اب ِ
يع َها ِّفُّ األ َْوِّدَي ِّة اْل َخ ِّرَب ِّة َوِّفُّ ُشُقو ِّق الص ُخ ِّ
الش ْيو ِّك،
اآليات (َ " -:)25-19ف َتأْتُّ َوَتحل َِر ُ
ِّ ِّ
السِّيُد ِّبروسيى مسي َتأ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ 21
س َو َش ْيعَر
يوَْ ِ ،و
ق ِ
ُ َ ُْ َ
َوِّفُّ ُك ِّل اْل َرَراعُّ .فُّ ذل َك اْلَي ْومِّ َي ْحل ُ
الير َ
َِْرٍة فيُّ َعْب ِّير الِن ْه ِّيرِّ ،ب َرليك وَش َ
َن ِّ
ِّ
ياتْي ِّنَ 22 ،وَي ُكيو ُن وَِني ُ ِّم ْين
الر َِْلْي ِّنَ ،وَتْن ِّز ُع اللِّ ْحَي َة وَْي ًضاَ 21 .وَي ُكو ُن ِّفُّ ذلِّ َك اْلَي ْومِّ و ِ
ان ُيَربُِّّ ِّع ْجَل َة َبَق ٍير َو َش َ
اإل ْن َس َ
23
ِّ
َك ْثَرِّة ُصْن ِّع َها الِلَب َن َيأ ُْك ُل ُزْبًداَ ،فِّإ ِن ُك ِل م ْن وُْب ِّقيُّ ِّفيُّ األََْ ِّ
َن ُكي ِل
يك اْلَي ْيومِّ و ِ
يل ُزْب ًيدا َو َع َسيالًَ .وَي ُكيو ُن فيُّ ذلِّ َ
ض َيأ ُْك ُ
َ
َ
24
ِّ
مو ِّضع َكان ِّفي ِّ وَْلف ِ ْفَن ٍة ِّبأَْل ٍ ِّ ِّ
ِّ
لشو ِّك واْلحس ِّكِّ .ب ِّ
الس َهامِّ َواْلَق ْو ِّ
َن
ياك ،أل ِ
س ُي ْيؤَتى ِّإَليى ُهَن َ
َْ ٍ َ
ُ َ
ف م َن اْلف ِضةَ ،ي ُكو ُن ل ِ ْ َ َ َ
ِّ 25
يع اْل ِّجَب ِّ
ُك ِل األََْ ِّ
ال اِل ِّتُّ ُتْنَق ُب ِّباْل ِّر ْع َو ِّل ،الَ ُي ْؤَتى ِّإَلْي َها َخ ْوًفا ِّم َن ِ
الش ْو ِّك َواْل َح َس ِّك،
ض َت ُكو ُن َش ْوًكا َو َح َس ًكاَ .و َِر ُ
َف َت ُكو ُن لِّ َسْر ِّح اْلَبَق ِّر َوِّل َد ْو ِّ
س اْل َغَنمِّ" .

هنههاِياههيرِإلههيِخ ه ارلِالههبالدِبكنايههةِأخههريِوهههيِالحلههقِبمعس همِإظههها ِاًيِلعوههمِمههاِيجههريِمههالِالخ هرالِ ههيِالههبالدِ.

المعسهمِالمسههتدجرةِتاههيرِالسههتئجايِأحههااِلملههيِأشههعيِليزههرلِأعههداءهِأيامِوتسهراليلِيِ2مههلِِ 8:ِ10ولمننههاِهنههاِ
نريِأنِالرلِاستعملِتليِاآللةِأيِمليِأشعيِإل ال ِأحااِ.ونالحعِأنِحلقِاللحيةِهعِعالمةِالمسلةِ ااسهريِ
ِّ
ق ال َش ْعَرِ=ِقاينِممِالم مهعيِ"ِمهاِأحلهيِأنِيجتمهمِاإلخهعةِمعهاًِ....النهاا ِعلهيِ
كانعاِمل ميالِجسليِالِإيادياْ ِ.حل ُ
اللحية"ِ الاعرِههعِالاهعبِالملتصهقِبهاهللِوحينمهاِتزهايقِ ِمهالِههساِالاهعبِيأيِالاهعر ِأمهرِبحلقههِليهتخلصِ

منههَ ِ.عْب ِّير الِن ْهي ِّيرِ=ِأيِنههرِالفهراتِيإشهايةِلملههيِأشهعي ِ.ولقهدِحههدثِههساِ عهالًِ ملهعوِأشههعيِحطمهعاِوأ االهعاِدولههةِ
إسراليلِيِ16أسباط ِوأحرقعاِِ40مدينةِمالِيهع اِ.وبعدِ ليِأتيِمليِباجلِليخرلِيهع اِتماماِ .
ِّ
ان ُيَربُِّّ ِّع ْجَل َة َو َش َاتْي ِّنِ=ِعالمةِللفقرِأنِالغنيِلالِيكعنِعندهِأكثرِمالِ ليِ.وقدِتايرِاآليةِانِالرجا ِ
اإل ْن َس َ
يالفالحههيال ِهج ههرواِاايضِبس ههببِالحههرولِوالس ههبينِ تحعل ههاِلم ارعههيِللحيعان ههاتِولم ههالِجههالِمحصه هعالتِاياعي ههةِ
ف ِّم َين اْل ِّف ِض ِّيةِ هالمرمِالمبيهرِالجيهدِتحهع ِ
يف َِ ْفَني ٍة ِّبيأَْل ٍ
طبيعيةنِالحاصالتِالمعتادةِويرِمعجعدةِ.وههساِمعنهي وَْل ُ
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انِيصباِمكاناًِلِّ ِ
لش ْو ِّك َواْل َح َس ِّيكِ هالِتعجهدِأيهديِعاملهةِل ايعهةِالمهرومِيوالاهعوِوالحسهيِنتيجهةِللخطيهة ِ.ومهالِ
عدمِوجعدِمحصعالتِلهالِيعجهدِسهعيِنتهاجِالم ارعهيُ ِ.زْب ًيدا َو َع َسيالًِ.ههساِإشهايةِإلهيِخهرالِالهبالدِوقلهةِسهكانهاِمهالِ
كثرةِالحرولِوالسباياِّ ِ.ب ِّ
الس َهامِّ َواْلَق ْو ِّ
اكِ=ِأيِمالِكثرةِالعحعرِالتيِإادادتِبسببِقلهةِالسهكانِ
س ُي ْؤَتى ِّإَلى ُهَن َ
الِي تيِإليِهناوِإالِبالسهامِوالقعسِ.وهساِماِحدثِ عالًِِي2ملِِ . 25:11
مِهساِاإلصحا ِيأيناِعنادِأحااِوالخرالِالس ِحدثِنِوهساِنفسِماِحدثِمالِاليهعدِإ ِي زهعاِالمسهياِ"الهس ِ

جاءِإلمِخاصتهِوخاصتهِلمِتقبله"ِِنِجاءِليحميهمِوينقيهمِ يخلصعاِوهمِي زعاِوالنتيجةِخراجهمِِ.هساِنفسِمهاِ
قالهِالسيدِالمسهياِ"كهمِمهرةِأيدتِأنِأجمهمِأوالدوِكمهاِتجمهمِالدجاجهةِ راخههاِتحهاِجناحيههاِولهمِتريهدواِِ..ههع اِ

جيتممِيتروِلممِخرابا"ِيماِِ 38ِ:ِ23لسليِتنبدِالنبيِبالخرالِلمالِير ضِ ِ ِ.

وجناحمِالدجاجةِ=ِأ يالهِتمألِالهيكلِِ ِ.يريدِأنِيحميهمِوهمِير زعنِِ ِ.
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اإلصحاح الثامن

عودة للجدول

ِ

هساِاإلصحا ِوحتمِصِيِ 12كلهاِمععوةِواحهدةِعهالِخهرالِإسهراليلِوالزهيقِعلهيِيههع اِمهالِأشهعيِلر زههمِ

حمايههةِ ِنِأمههاِمههالِإحههتفعِبعالقتهههِمههمِ ِ لهههِع ه اءِوهنههاوِوعههعدِلاههعبِ ِوسههبِالخ هرالِو يهههاِإشههايةِايههامِ

المسياِ .

وظرو ِهساِاإلصحا ِههيِنفهسِظهرو ِاإلصهحا ِالسهاجقِ.مه امرةِيصهيالِو قهاِحهدِيههع اِ.وتهعبيخِ ِأحهااِ

لتركهِإياهِولجعلهِلمليِأشعيِ.و كهرِالمصهالبِاآلتيهةِعلهيِالهسيالِيطلبهعنِويهرِ ِوالتهديهدِبخهرالِمملمهةِأحهااِ
باإلحا ةِاقعا ِكثيرةِللاعبِلتنايطهمِوحثهمِعليِاإلتما ِعليِ ِ .

و مِهسهِاإلصحاحاتِتختلبِأياتِالععيدِلاعبِ ِبسببِخطاياهمنِممِأياتِوععدِ ِبالخالصِعلمِيدِ
مخلصِيدتمِلخالصهمِ.ومالِهناِنفهمِأنِحرباتِ ِحدِشعبهِإنماِهمِعالِحبِوتدديبِ ِ.يستخدمِ

الايطانِيأشعيِأوِباجلِأوِويرهما ِكم دلِولمالِياِويلِمالِتمتدِيدهِعلمِشعبِ  ِ.نر ِنهايةِمرعبةِلهساِ
العدوِيباجلِأوِأشعيِأوِالايطان ِ.ونالحعِأنِالايطانِ مِكراهيتهِألحقِاا ِالاديدِباعبِ ِعالِحقدِ

وكراهيةِهللِنفسهِ.جلِكانِ مِداخلِالايطانِكبرياءِوورويِحدِ ِِ-وكدنهِيتصعيِأنهِيقع ِهللِ:هاِأناِأنتقمِ
مالِأوالدوِوأدمرهمِوليسِمالِوسيلةِلتنقسهمِمالِيد نِانهمِبحسبِكالميِمحكعمِعليهمِبالمعتِوأناِياِيلِ

الِتستطيمِتغييرِحكميِ ِ.
ِِ
1
اش َب َز" .
ال لُِّّ ِ
الربُ « :خ ْذ لَِّن ْف ِّس َك َل ْو ًحا َك ِّب ًيراَ ،وا ْك ُت ْب َعَلْي ِّ ِّبَقَلمِّ ِّإْن َس ٍ
ان :لِّ َر َهْيَر َشالَ َل َح َ
آية (َ " -:)1وَ َ
يرِ=ِلمهيِيهراهِالجميهمنِهه الءِالهسيالِ قهدواِالسهممنِليكهعنِشهاهداًِأنِالنبهيِسهبقِوقها ِههساِالمهالمِقبهلِأنِ
َل ْو ًحا َك ِّب ًا
انِأيِباللغةِالتيِيفهمهاِكلِإنسانِ ِكلمناِجلسانناِوكلمناِ يِإجنهِإجالِاإلنسانِ .
يحدثِّ ِ.بَقَلمِّ ِّإْن َس ٍ
اش َب َز=ِالمعنيِيعجلِالغنيمةِويسرشِالنهبِ.واإلسمِنبعءةِمختصرةِ .
َم َهْيَر َشالَ َل َح َ
2
ُوَِيا اْل َك ِّ
ِّ
اه َدي ِّن و ِّ
َن و ْ ِّ ِّ
َميَنْي ِّن :و ِّ
زك ِّرِيا ْب َن َيْبَر ْخَيا»".
اه َنَ ،و َ
آية (َ " -:)2وو ْ
ُش ِّه َد لَن ْفسُّ َش ْ
ُشي ِّيه َد لَِّن ْف ِّسييُّ =ِعلههيِإشههعياءِأنِيزههمِاللههع ِ ههيِالهيكههلِوياهههدِعليهههِكاهنههانِوقههدِيكعنههاِقههدِختمههاِعليهههِ.وهههسهِ
وْ

شهادةِبدنهِقا ِماِقالهِقبلِأنِيحدثِ .

3
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ياش َب َيز.
ال لُِّّ ِ
اس َر ُ َم َهْيَر َشالَ َل َح َ
الربْ « :اد ُع ْ
اآليات (َ " -:)4-3فا َْ َتَرْب ُت إَلى الِنبِية َف َحبَل ْت َو َوَل َدت ْابًناَ .فَق َ
4
امرِّة َُد ِّ ِّ
ُمُُّ ،تحرل َثروُة ِّدم ْشق و َغ ِّنير ُة ِ ِّ
َن ي ْدعو :يا و َِّبُّ ويا و ِّ
وَ»".
ف ِ
ألَ ِن ُ َْب َل و ْ
َن َي ْع ِّر َ
ََ
الص ِّبُّ و ْ َ ُ َ َ
ِام َملك وَش َ
الس َ
َ
َُْ َْ َ َ َ َ
الِن ِّبِي ِّةِ=ِهيِاوجةِالنبيِإشعياءِ.والمعنيِأنِأشعيِسع ِينهبِكالِمالِإسراليلِوأيامِلينقسِأويشليمِ ِ.

ف الصبى ون ِ= ..أيِبعدِحعاليِسنةِ.وقدِ علِتغلثِ السرِ ليِ عالًِ .
َْب َل و ْ
َن َي ْع ِّر َ
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اآليييات (ُ 5" -:)7-5ثي ِم عيياد اليِيرب ي َكلِّر ِّنييُّ وَي ًضييا َي ِّ
َن هي َذا ِ
وت،
الشي ْيع َب َََذ َل ِّمَيييا َ ِّشيييُلوَ اْل َج ِّاََيي َة ِّب ُسي ُيك ٍ
يائالً«6 :أل ِ
َ َ
ْ
ُ ُ
7
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يوَ َوُكي ِل َم ْج ِّيد ِّ ،
ين َو ْاب ِّن َََمْلَيا .لِّذلِّ َك ُه َوَذا ِ
ييرَةَ ،ملِّ َ
َو ُسِر ِّبَرص َ
يك وَش َ
السِّيُد ُي ْصعُد َعَلْي ِّه ْم مَييا َ الِن ْه ِّير اْلَق ِّوِيي َة َواْل َكث َ
ِّ
ُ ِّ
وط ِّ "،
ق َِ ِّر ِّ
ق َِ ِّر ِّ
يع ُش ُ
يع َم َج ِّاَي َوَي ْجرِّي َف ْو َ
َفَي ْص َعُد َف ْو َ
َن ه َذا ِ
وتِ=ِسهكعتِِSoftlyبعهدِأنِطمهدنِالهرلِشهعبهِبخالصههمِمهالِ
الش ْيع َب َََذ َل ِّمَييا َ ِّشييُلوَ اْل َج ِّاََيي َة ِّب ُس ُيك ٍ
أل ِ
أعدالهمِهاِهعِيلفاِنورهمِلخطاياهمِلميِيتعبعاِ.أحااِي ضِحمايةِ ِوأصرِعلمِالتحهالفِمهمِأشهعيِلتحميههِ
نِ ِينبهِأنِ مِهساِخراجهمِحتمِيرجععاِعالِهساِالطريقِِ.و ِّشيُلوَ ِجركةِمياهِ يِأويشليمِتنسالِمنههاِالميهاهِ
يِهدوءِوتعتمدِعليهاِالمدينةِ.والمعنيِأنِالاهعبِاحتقهرواِههسهِالبركهةِواحتقهرواِمهدينتهمِوالبركهاتِالتهيِأعطاههاِ
ِله ههمِ.وحس ههدواِااش ههعييعنِعل ههيِمي ههاههمِالمثيه هرةِونه ههرهمِالعاس ههمِالمت ههد قِيأوِحس ههدواِاايامي ههيالِعل ههيِأنه ههايهمِ

العاسعة ِوالمعنيِأنهمِإحتقرواِعملِ ِالهادئِوأعجبعاِأوِخا عاِوانبهرواِمالِقعةِالجيعرِالمعاديةِ.والمعنمِأنهمِ

لعِكانعاِقدِإختايواِاإلتما ِعلمِ ِلمانِ ِقدِأبعدِعنهمِشرِأيامِوتسراليلِبطريقةِهادلةِيميا شييلو نِلمهنهمِ
زلعاِأنِيلجدواِلقعةِأشعيِيميا النهر القوية ِ .

ويوحياًِ هساِيايرِلمالِير ضِيو ِ ِالعديمِالهادئِيمياهِشيلعه ِالسيِيمهألِالقلهبِسهالماًِهادلهاًِلسيهسِاًِيفهعقِكهلِ
عقلنِظاناًِأنههِ هيِإيحهاءِشههعاتهِالجامحهةِسهيجدِ رحهاًِوسهالمانِمثهلِهه الءِيصهعدِعلهيهمِيو ِالعهالمِالصهاخبِ

الهالجِويخربهمنِوهساِماِحدثِممِشماعنِواإلجالِالزا نِ ه الءِياتهعنِاللسةِالما بةِوالحريةِالما بةِ .
ِّ
يين =ِاإلعجههالِبقعتهههِوأووانهههِوخطايههاهِ.و ِّمَيييا َ الِن ْهي ِّير اْلَق ِّوِي ي َةِالمقصههعدِبهههِنهههرِالف هراتِإشههايةِلجههيشِ
َو ُسي ِير ِّبَرصي َ
أشههعيِ.وأشههعيِس ههينقسهمِ ع هالًِولمنهههِسيس ههتديرِعلههيهمِويخ هربهمنِس ههيند قِعلههيهمِكنهههرِالفه هراتِالههسيِأعجب هعاِب هههِ
ِوتشتهعهنِوهساِماِحدثِأيامِسنحاييبِالسيِحاصرِأويشليمِ .

ونالحهعِأنِشههيلعهِهههيِمكههانِعبههادةِالههرلِوتقههديمِالههسبالاِمنهسِالقههديم ِ.قههدِصههعدِإليهههاِألقانههةِوحنههةِأجهعاِصههمعليلِ.
و يهاِنصبِياعشِخيمةِاالجتماشِييشِِ 1:18إ اًِهيِمكانِاجتماشِ ِممِشهعبهِ.ومعنهي ِّشييُلوَ =ِشهلعامِأوِ
هعهِوتختهايواِقيصهرِيميهاهِالنههرِالقعيهة ِ.وشهيلعهِبمياهههِ
سلعامِأيِالمرسلِوهكساِكانِالمسياِالهسيِأيسهلهِ ِ ر ل ِ
الهادلههةِياههيرِلقههعةِالههرو ِالعديههمِالهههادئِمصههديِالتقههديسِوينبههعشِالبههرنِوهنههاوِمههالِيقههاومِيو ِ ِالهههادئِويح نهههِ

ركةِشيلعهِيالمرسل ِالميهاهِالهادلهةنِهكهساِ المسهياِالهسيِ
وير لهِباستسالمهِلاهعاتِالعالمِالصاخبِوكماِتحملِجِ َِ

أيسلهِاآللِوهبناِالهرو ِالقهدسِوأيسهلهِلنهاِ.لهسليِ اهيلعهِههيِالمكهانِالهسيِِإوتسهلِ يههِااعمهمِ اسهتنايتِعينهاهِ.
ِوتتمههالهمِعلههيِأشههعينِلههسليِسههيغرقهمِأشههعيِوهكههساِ
وي ههضِالاههعبِلاههيلعهِ يهههِمعنههيِي زهههمِاإلعتمههادِعلههيِ ِ

أ قدتِالاهعةِشماعنِكلِقعتهِ .

ِّ 8
احْي ي ِّ ِّمي ْيل َء َعي ْير ِّ
ض ِّبيالَِّد َك َيييا
ق ِّإَلييى َي ُهييوَذاَ .ي ِّفي ُ
يقَ .وَي ُكييو ُن َب ْسي ُ ََِن َ
ييض َوَي ْعُبيُيرَ .يْبُل ي ُع اْل ُعُني َ
آييية (َ " -:)8وَيْني َيدف ُ
ِّ ِّ
يل»".
ع ِراُنوئ ُ
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بس ي ُ َِن ِّ
يقِ=ِأيِيصههلِحتههمِأويشههليمِولمههالِلههالِ
َْ َ َ
احْي ي ِ=ِإشههايةِإلتسههاشِالمكههانِالههسيِتاههغلهِجيعشهههِوَيْبُل ي ُع اْل ُعُني َ
يههدخلهانِيبلههغِالعنههقِكمههالِوصههلِالمههاءِحتهيِعنقهههِلمنهههِلههمِيغههرقِ.إ اًِ هههساِيعطههيِأمههلِ.ونالحههعِأنهههمِهههمِطلبهعاِ
أشهعيِ ِأعطهاهمِحسهبِقلهبهمِيمه ِِ 4ِ:ِ26ومهاِأسهعأِمهاِيطلهبِاإلنسهانِ.عير ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ييلِ=ِأيِ
َْ
ض بيالَد َك َييا ع ِراُنوئ ُ
اليهعديةِ.وهساِالقع ِيعنيِأنِإشعياءِقدِ ههمِأنِالعلهدِالمهسكعيِالهسيِسهتلدهِالعهسياءِيِ 14ِ:ِ1لهيسِإجنههِههعِجهلِ
ه ههعِالمس ههياِعمانعلي ههل ِ.ههالبالدِه ههيِج ههالدِعمانعلي ههلِ.

ِيس ههماِجتدديبن ههاِولم ههالِالِيس ههماِجهالكن ههاِ ههنحالِأيضِ

عمانعليلنِنحالِمليِالرلِ.وماداماِحياتناِمستترةِ يِ ِ الِخع ِعليناِ .

اآليييات (ِّ 9" -:)11-9هيج يوا وَيهييا الشييعوب واْن َك ِّسييروا ،ووَصي ِّيغُّ يييا ِ ِّريييع وََ ِّ
اصييُّ األََْ ِّ
اح َت ِّزُم يوا َواْن َك ِّسي ُيروا!
ضْ .
ُ
َ َ َ
َ
ُ َ ْ
ُ ُ َ
11
ِّ
ِّ
ِ
هللا َم َعَناِ " .
وم ،أل ِ
وًَة َف َتْب ُ
ْ
اح َت ِّزُموا َواْن َكسُروا! َت َش َاوَُوا َم ُش َ
َن َ
ُ َلَ .ت َكل ُروا َكل َر ًة َفالَ َتُق ُ

يعجهِالنبيِكالمهِإليِالبقيةِالم منةِويطلهبِمهنهمِأنِالِيخها عاِ ااعهداءِلهالِيمكهنهمِأنِيهدمرواِشهعبِ ِ.وههسهِ

اآلياتِتايرِلهجعمِااعداءِالروحييالِعليِالمسياِوعليِمملمتهِأيِالمنيسةِولمالِمهماِقامعاِ سينمسرواِومهمهاِ

ظهرِللعيانِعكسِ ليِ المنيسةِعروسِالمسياِستبقيِ .

11
ِّ ِّ
الشيع ِّب َ ِّ
ط ِّر ِّ
يائالً:
ال لُِّّ ِ
َسُل َك ِّفُّ َ
اآليات (َ " -:)13-11فِّإِن ُ َ
الرب ِّب ِّشِدة اْلَيدَ ،ووَْن َذََِّنُّ و ْ
ييق هي َذا ِ ْ
َن الَ و ْ
هك َذا َ َ
12
ِّ ِّ ِّ
الش ْيع ُب ِّف ْتَنيةًَ ،والَ َت َخيا ُفوا َخ ْوَفي ُ َوالَ َتْرَهُبيواِّ َ13 .دسيوا ََ ِب اْل ُجُن ِّ
يول َلي ُ هي َذا ِ
يود َف ُه َيو
ُ
«الَ َتُقوُلوا :ف ْتَن ًة ل ُكل َميا َيُق ُ

َخ ْوُف ُك ْم َو ُه َو ََْهَب ُت ُك ْم" .
هناِ ِيحسيِالنبيِومالِيسمععنهِمالِااتقياءِأنِالِيسلمعاِمسليِالاهعبنِوكهانِكهالمِ ِلههِشهديداًِ.ويبمهاِكهانِ
هساِ يِ ترةِما ِ يهاِالنبيِلعجهةِنوهرِالملهيِوالاهعبِ هيِالتحهالفِمهمِأشهعيِ.ولمهالِالهرلِحهسيهِوشهددهِِ ِّب ِّش ِيد ِّة

اْلَي ِّدِ=ِأيِبقعةِيدِ ِعليهِأمرهِأنِيقبلِماِيقعلههِ ِبهالرومِمهالِصهععبةِمعقفههِأمهامِالملهيِوأمهامِالاهعبِ.ويبمهاِ
كانِالنبيِخالفاًِمنهمِ ِ.هناِيعطيهِد عةِيوحيةِتعيالِحعفِالجسدِ.الَ َتُقوُلواِّ :ف ْتَن ًة=ِ تنهةِأيِمه امرةِ.يبهدوِ
أنِالاعبِالمنا قِحسبعاِتعبيخِالنبيِاحااِأنهِم امرةِحدِأحهااِّ َِ.د ُسيواِ=ِقهاينِمهمِ"ليتقهدسِإسهمي"ِوالقداسهةِ

سههيكعنِ يهههاِاختبههايِعاهرةِ ِوالحفههعِمههالِخطايههاِاامههمِواسههتنايةِووبههاتِونصهرةِحقيقيههةِعلههيِااعههداءنِوتقديسههناِ

إلسمِ ِيكعنِبدنِنحياِ يِقداسةِ .

14
ِّ
ِّ ِّ
ان و ِّ
ِّ
ِّ
يم" .
يلَ ،وَف ًّخا َو َشَرًكا ل ُس ِك ِّ ُ
آية (َ " -:)14وَي ُكو ُن َم ْقد ًسا َو َح َجَر َص ْد َم ٍة َو َص ْخَرَة َع ْثَرٍة لَبْي َت ُّْ إ ْسَرائ َ
ُوَ َشل َ
هسهِاآليةِأقتبسهاِالقديسِبطرسِ يِي1ببَِ ِ 8:2وَي ُكو ُن َم ْق ِّد ًسا يِاآليةِالسابقةِطلبِأنِيتقدسعاِولمالِكيفِ؟ِ

كاناِالقداسهةِ هيِالعههدِالقهديمِ هيِالخيمهةِوالهيكهلِبالهدمِ.وهنهاِنهريِ هيِههسهِاآليهةِنبهعةِعهالِالمسهياِالهسيِيقهدسِ

كهيكههلِجديهدِوهههعِسههيكعنِصههخرةِحمايههةِللمه منيالِوحجههرِااويههةِ.ولمههالِسههيكعنِصههخرةِعثهرةِو خههاِلل ار زههيالِمههالِ
اليهعدِ .
ِ
15
ُو َن»".
ُو َنَ ،فَيْن َك ِّسُرو َن َوَي ْعَلُقو َن َفُيْلَق ُ
آية (َ " -:)15فَي ْع ُثُر ِّب َها َك ِّث ُيرو َن َوَي ْسُق ُ
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نِمههمِ"مههالِتلههيِالسههاعةِيجههمِكثيههرِمههالِ
هههسهِالعثهرةِالتههيِيههتملمِعنهههاِأصههدقِشههاهدِلهههاِسههقعطِاامههةِاليهعديههةِوقههاي ِ
ُو َنِ=ِ ههيِ ههخِإجلههيسَِ .وَيْن َك ِّسي ُيرو َنِ=ِ"ِقبههلِالمسههرِالمبريههاء"ِ َوَي ْعَلُقييو َنِ=ِهههسهِ
التالميههس"ِييههعَِِ.ِ 00ِ:ِ0ي ْس يُق ُ
النفههعسِال ار زههةِيلتقطهههاِالاههيطانِليفترسهههاِ.هههمِعلقهعاِبمههاِمعنههاهِلههمِيسههتطيععاِااليتفههاشِإلههيِالسههماوياتِبايمههانهمِ

بالمسياِانهمِإنجسجعاِ يِشباوِالايطانِإ ِهمِعلقعاِ يِشباكهِ لمِيلحقعاِبالمسياِو ليِلمبريالهمِ .

16
الش ِّريع َة ِّب َتالَ ِّم ِّ
الشهاد َةِّ ْ .
يذي" .
آية (ُ " -:)16صِر ِّ َ َ
اختمِّ ِ َ
صِر ِّ
الش َه َاد َةِ=ِالاهادةِهيِالتيِجدأِجهاِاإلصحا نِالمكتعبةِعليِاللع ِباهدنِسهقعطِدماهقِوالسهامرةِوهمِتهدميرِ
ُ

مليِأشعيِلليهعديةِوخالصِالبقيةنِوأنِ ِعمانعليلِمعناِوأنِالمسياِسيدتيِكسرِتقديسِللاعبِوصخرةِعثرةِ
اخ ِّتمِِّجتالميس ِأيِجتالميسِإشهعياءِ
لليهعدِال ار زيالِ.وهساِالمالمِإنتهيِاامرِ يهِوالِيجعةِلسليِيقع ِله ُصرْ ...
الههسيالِيقبلههعنِهههسهِالاهههادةِ.ولمنهههاِنبههعةِعههالِتالميههسِالمسههياِ ههيِالعهههدِالجديههدِوتنهههمِسههع ِيكاههفعنِكههلِمههاِكههانِ
مستع اًيِحيالِيفيِااسدِالخايجِمالِسببِيهع اِكلِالختعمِوقعلهِ ُصِرِ..إختمِأيِالِت يدِشيئاًِعليهاِوالِتنقصِ .

17
ِّ
ُ ِّبر ِّل ِلر ِّب ِ ِّ
وب َووَْن َت ِّظُرُ " .
َص َ ُ
آية (َ " -:)17فأ ْ
السات ِّر َو ِْ َه ُ َع ْن َبْيت َي ْعُق َ
الس ِّات ِّر َو ِْ َه ُ =ِبسببِوزبهِولمالِهساِإليِحيالِ اصبرِ.هسهِمثلِ"بصبركمِتقتنعنِأنفسكم"ِوطلبِالصبرِهناِ
ِ

انِهناوِحيقاتِآتيةِينبغيِمقاجلتهاِبالصبرِوبايمانِأنهاِللتدديبِوللخيرِ .

18
ِّ
ِّ
الس ِّ
يب ِّفيُّ ِّإ ْس َيرِّائيل ِّم ْين ِّعْن ِّيد ََ ِّب اْل ُجُن ِّ
ُ ِّان ِّ
ياك ِّن
الرب آَي ٍ
يه ُم ِ
َع َ
يود ِ
ين و ْ
آية ( " -:)18هأََن َذا َواأل َْوالَُد اِلذ َ
اتَ ،و َع َجائ َ
َ
ِّفُّ ََِب ِّل ِّص ْهَي ْو َن" .
ِيس ههتعملِالنب ههيِوأوالدهِآي ههاتِ دس ههماءهمِك ههانِله ههاِمع ههانيِوكدنه ههاِنبه هعاتِمختصه هرةِوق ههاينِم ههمِيع ههبِِ 13:ِ2

يتزاِأنِإشعياءِهناِيم اًِللمسياِانِالرسع ِإقتبسِهساِالقهع ِ ِونسهبهِللمسهياِنِوأظههرِبههِأنِالمسهياِإشهتروِ
يِاللحمِوالدمِممِالطبيعةِالباريةِِ.و يِهساِالتفسيرِيصباِأوالدِالمسياِآياتِوعجالبِلر زهمِالارِونورهمِ

امعيِسماويةِ.جلِسندخلِالسماءِكدعزاءِ مِجسدِالمسياِنِوكدنِالمسياِيقع ِه الءِأوالد ِالسيالِههمِ همِنِ
همِأعزاءِجسد ِإشتريتهِجدممِووبتهمِ مِِ .

وهكساِكانِإشعياءِوأوالدهِوتالميسهِمختلفيالِعالِالاعبِالسيالِحعلهمِ يِإيمانهمِوسهلعكهمِوأ مهايهمِنحهعِالهرلِِ.

وتالميسِإشعياءِحسبعاِأوالداًِلهِوهعِ يِهساِيرم ِللمسياِ .

19
ِّ
ِّ
ِّ
يح ِّ
اب ال ِت َو ِّ
يين»« .وَالَ
ين َواْل َهام ِّس َ
ين اْل ُر َش ْق ِّشيق َ
ابيع َواْل َع ِيراف َ
َص َ
اآليات (َ " -:)22-19وِّإ َذا َاُلوا َل ُك ُم« :ا ْطُلُبوا ِّإَليى و ْ
ِّ
يسأَل َشعب ِّإله وَيسأَل اْلروَتى ألَِ ِّل األَحي ِّ
يع ِّة َوِّإَليى ِ ِّ ِّ
اء » ِّ21إَلى ِ
يل هي َذا اْلَق ْيو ِّل
ْ
َ ْ ُ ْ ٌ َ ُ ُ ْ ُ َْ
َْ
الش ِّير َ
الش َيه َادة .إ ْن َل ْيم َيُقوُليوا م ْث َ
ِّ ِّ
َفَليس َلهم َفجر! َ 21فيعبيرو َن ِّفيهيا م َض ِّ
ِّ
وعيو َن وَِن ُه ْيم َي ْحَنُقيو َن َوَي ُسيبو َن َملِّ َك ُه ْيم
ين َو َِيائع َ
يايق َ
ينَ .وَي ُكيو ُن حيَن َريا َي ُج ُ
ْ َ ُ ْ ٌْ
َ ُ َ
َ ُْ ُ
22
ِّ
ِّ
يييق ،وِّإَليييى ال ِ
ظي ُييرو َن ِّإَليييى األََْ ِّ
ظيييالَمِّ ُهي ْييم
ض َوِّإ َذا ِّشي ِييد ٌة َو ُ
قَ .وَيْن ُ
ِّله ُهي ْييم َوَيْل َتف ُتيييو َن ِّإَليييى َفي ْييو ُ
َوإ َ
ييام الضي ِّ َ
ظْل َريييةٌَ َ ،تي ُ
ودو َن" .
َم ُُْر ُ
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هناوِخطدِشالمِ حيالِيحجبِ ِوجههِتولمِالدنياِأمامِالناسِوبدالًِمالِالتعبةِوالصالةِهللِلير مِوزبهِيلجدونِ
للعه ار يالِوالسههحرةِلطلههبِالماههعيةِيهكههساِ عههلِشههاو ِالملههي ِوهنههاِ ههالنبيِيحههسيِأتقيههاءِالاههعبِمههالِأنِيسههمععاِلمههالِ

يقع ِلهمِإ هبعاِواطلبعاِإليِالسحرةِ .
ِّ
ِّ
َص َح ِّ
ين
اب ال ِت َو ِّ
ينِ=ِالسيالِيدِععنِأنهمِيقديونِأنِيعاشرواِأيوا ِالمعتمِويعر عاِالمستقبل اْل ُر َش ْق ِّشق َ
ابع َواْل َعِراف َ
وْ
ِّ
ينِ=ِمالِيتملمِبصعتِهامسِخا اِوالرِأوِ يِينةِح ينةِكالحمامِوهسهِطريقتهمِ يِالمالمِليتقنعاِ
َواْل َهام ِّس َ
دويهمِ.وَيسأَل اْلروَتى ألَِ ِّل األَحي ِّ
اءِ=ِهلِترحعنِبدنِتتركعاِ ِالحيِوأنتمِعبيدهِأحياءِنِإ اِالت متمِجعصيتهنِ
ْ
ُ ْ ُ َْ
َْ
يع ِّة َوِّإَلى ِ
وتلجدونِلهسهِالعساللِالايطانيةِِِِ.إَلى ِ
الش َه َاد ِّةِ=ِهساِماِيجبِأنِيقعلهِمالِهعِ يِحيقِ
الش ِّر َ
س َل ُه ْم َف ْجٌرِ=ِمالِالِيقع ِإليِالاريعةِوتليِالاهادةِ.مالِالِيلجدِلمالمِ ِ
مالمِ ِهعِالسيِيعطيِحياةَ ِ.فَلْي َ
ليسِلهِنعيِويبقيِ يِالوالمِ.وعجيبِأنِيكعنِلإلنسانِحياةِ يِكلماتِالمتالِالمقدسِوالِيق أرِهَ .فَي ْعُبُرو َن
ِّ
ِّ
ين َو َِ ِّائ ِّعين.
يها =ِمالِيلجدِلهسهِالعساللِيعيشِ يِاايضِ يِحيقِوبالِمعيالِ=ِيعبرونِ مِالحياةِ ُم َض َايق َ
ف َ
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اإلصحاح التاسع

عودة للجدول

ِ
قا ِ يِاإلصحا ِالساجقِأنِمالِيسيرِوياءِالتعابمِيعيشِ يِظالمنِ همِ يِظالمِبسببِهسانِوبسببِِإعتمادهمِ

علههيِأشههعيِ.أمههاِهنههاِ ههيِهههساِاإلصههحا ِ يعطههيِأمههلِ ههيِالمسههياِالههسيِيحههع ِالوههالمِإلههيِنههعيِي2كههعِِ 2:4
اءِلمهالِههمِ هيِحهيقةِكمهاِجهاءِ
ولنالحعِأنهِوعدِبالنعيِوليسِجر مِالزيقةنِوههسهِطريقهةِ ِأنِيعطهيِنهع اًيِوعه ً

للثالوةِ تيةِ يِأتعنِالنايِ.ونر ِهناِكيفِيدتمِالنعيِللعالمِالس ِ مِالولمةنِهساِسيكعنِبالمسياِنعيِالعالمِ .

لكن الَ ي ُكو ُن َ ِّ ِّ
ِّ
ِّ 1
ان ِ
ض َن ْف َتالُُِّّ ،ي ْك ِّرُم
ض َزُبوُلو َن َووََْ َ
ان األ ََو ُل وََْ َ
يقَ .ك َرا و َ
الزَم ُ
َه َ
ظالَ ٌم لِلتُّ َعَلْي َها ض ٌ
آية (َ " -:)1و ْ َ
ِّ
األ ِّ
ُممِّ" .
َخ ُير َ
ط ِّر َ
يق اْلَب ْح ِّرَ ،عْبَر األَُُْد ِّنَِ ،ل َ
يل األ َ
و ِّ
لكي ْينِ=ِهههسهِتعنههيِأنِ ِالِيتههروِشههعبهِ.هههمِأخطههدواِوتختههايواِطريههقِالوههالمِلمههالِ ِالِيتههركهمِ هههمِعميههانِالِ
َ
يديونِما اِيفعلعنِِ ِ.ونجدِهناِوعدِبدنِاايضِالتيِ يهاِحيقِلالِيكعنِعليهاِظالمِمتمِجاءِالمسياِ ِ.
ان
الزَم ُ
ِّ
ِّ
ُميمِِّنِهنهاوِ
األ ََو ُل =ِحيثِدخلاِالخطيةِوالمعتِبآدمِ.أماِال مانِالثانيِأوِاألَخيرِتدخلِالمرامةِحتهمِل َجل َ
ييل األ َ
ييق اْلَب ْح ِّير َ ،عْب َير األَُُْد ِّن،
جاءِالمسهياِليعطهيِحيهاةِ.ومهالِالمهدهشِأنِإشهعياءِيحهددِمكهانِجه ولِشهمسِالبهرِ َ
ط ِّر َ
ِّ
ض
ُمييمِِّ=ِوهههيِاامههاكالِالتههيِاجتههدأِالههرلِخدمتهههِ يهههاِ.و َ
يق اْلَب ْحي ِّير =ِالمقصههعدِبهههِبحههرِالجليههلِ.وََْ َ
ط ِّريي َ
َِليي َ
يل األ َ
َزُبوُلو َن َو َن ْف َتالُِِّّ=ِكانتاِأكثرِالبالدِالتيِقاساِمنسِامالِبعيدِمالِهجماتِاامهمِالمجهاويةِيأيامِوأشهعي ِوكانهاِ
أو ِمههالِأشههرقِنههعيِالههرلِعليهههانِ ههيِطبريههةِوكفههرِنههاحعمِوكههعيايالِوهههسهِمههالِقههريِنفتههاليِ.وهههساِمعنههاهِأنِالسههيدِ

المسههياِيحههع ِمههاِهههعِعههايِإلههيِمجههدِ.وهههعِتجلههيِعلههيِجبههلِتههاجعيِ ههيِأيضِابعلههعنِوهههسهِاآليههةِإقتبسهههاِمعلمنههاِ

متيِيماِِ . 10ِ–ِ14ِ:ِ4
ِّ
ُمييمِِّ=ِكانههاِالناصهرةِوالجليههلِكلهههِعلههيِحههدودِاامههمِ ههاختلطعاِبعههاداتهمِالعونيههةنِ مههانعاِ ههيِحالههةِانحههال ِ
َِليي َ
يل األ َ
يوحههينِوكههسليِسههكالِ ههيِالجليههلِكثيههرِمههالِاامههمِلههسليِاحتقههرِاليهههعدِالجليليههيالِالخههتالطهمِبههااممِوكههانعاِيقعلههعنِ
"أمالِالناصهرةِيمكهالِأنِيكهعنِشهيءِصهالا"ِييهعِ. 40:ِ1ومعنهيِاآليهةِأنِالمسهياِعلهيِإسهتعدادِأنِيتعامهلِوأنِ
يعلههالِنفسهههِلههيسِ قههبِلليهههعدِوالِلألمههمِجههلِاحقههرِاامههم ِ.ههاهللِإختههايِالجهههالءِوالبسههطاءِلههيعلالِلهههمِنفسهههِ.لههسليِ
كرتِااناجيلِاايبعةِإسمِمريمِالمجدليهةِالتهيِكهانِجههاِِ1شهياطيالِكاهاهدةِللقيامهةِجهلِكهاياةِجههاِ.وسهببِ كهرِ

دي ِِوويههرِالمعجههعدِإلههيِأوالدِهللِ
اايبعههةِااناجيههلِلمهريمِالمجدليههةنِأنِهههساِهههعِمعحههعشِاإلنجيههلنِ ِيحههع ِالمه ِ

يكراونِباسمهِ .

اآليات (2" -:)3-2اَ ِ
السالِّ ُك ِّفيُّ الظْل َر ِّية
لش ْع ُب ِ
وَ3 .وَ ْك َثْر َت األُ ِمةََ .ع ِ
يت َل َهيا اْل َف َير َح.
ظ ْر َ
َعَلْي ِّه ْم ُن ٌ
ِّ ن ِّ
يرةً" .
َي ْق َتس ُرو َ َغن َ

يوَ َع ِّظيريا .اْل َجالِّ ُسيو َن ِّفيُّ وََْ ِّ
ق
وَْب َص َير ُن ًا
ض ِّظيالَ ِّل اْل َر ْيو ِّت و ْ
َش َير َ
ً
ِّ
ِّ
ِّ
ن
ين َيْب َت ِّه ُجيو َن ِّعْن َيد َما
ام َ
يك َكياْل َفَر ِّح فيُّ اْل َح َصيادَ .كاِليذ َ
َم َ
َي ْفَر ُحيو َ و َ
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سههكانِالجليههلِالسههاكنيالِ ههيِالولمههةِ أيواِنههعيِالمسههياِ.و ْك َثي ْير َت األُ ِم ي َة=عههددِالم ه منيالِسههي دادِجنعمههةِالههرو ِالقههدسِ
جههدخع ِاامههمِللمنيسههةَ ِ.ع ِ
يت َل َهييا اْل َفي َير َحِ=ِالفههر ِبالغلبههةِوالنص هرةِوالحصههادِالمثيههرِ.الفههر ِهههعِسههمةِالمنيسههةِ
ظ ْري َ
المتدلمةِبسببِمسهيحهاِالهسيِ يههاَ ِ.كياْل َفر ِّح ِّفيُّ اْلحص ِّ
يادِ=ِأيِالفهر ِ هيِتحصهيلِالخيهراتِالمهسخرةِ هيِالمسهياِ.
َ
ََ
ِّ
ِّ ن
ير ًةِ=ِ زاللِونعمِبعدِاالنتصايِعليِ
المسياِأعادِلناِالفر ِ"أياكمِ تفر ِقلعبكمِييعَِ.ِ 22ِ:ِ10ي ْق َتس ُرو َ َغن َ

إجليسِنِ رحةِالمنيسةِبدوالدهاِالجددِ ِ.

ِّ ِّ ِّ
آية (4 -:)4أل ِ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ان" .
يب ُم َس ِّخ ِّرِّ َك ِسْرَت ُه ِن َك َرا فُّ َي ْومِّ م ْدَي َ
َن ن َير ثْقل َ ،و َع َصا َكتف َ ،وَض َ
َن ِّنيي َيير ِّثْقلِّييي ِّ ِ=ِهههساِهههعِالسههببِااو ِلفههر ِالاههعبنِوهههعِإبههادةِالمسههياِلقههعةِأعدالهههِوخالصهههمِمههالِعصههاتهِ
أل ِ
ِّ
انِ=ِ ِدالمهاًِيخلههصِشههعبهِ
وقزههيبهنِلقههدِحرينههاِالمسههياِ صهرناِبالحقيقههةِأحه ار اًيِ"إنِحههريكمِاالجههالَِ"...يي ْيومِّ مي ْيدَي َ
ويهلهيِأعهداءِشههعبهنِحهدثِهههساِمهمِجههدععنِِنِوتمهريِ هيِحادوهةِهههالوِال هِِ185666مههالِجهيشِأشههعيِوههساِكلهههِ

يم ِلهالوِإجليسِ .
ِ

َن ُكي ِل ِّسيالَ ِّح اْلر َتسييلِّ ِّح ِّفييُّ اْلييو َغى وُكي ِل ََِّد ٍاء مي َيدحرج ِّفييُّ الي ِّيدم ِّ
اءَ ،ي ُكييو ُن لِّْل َح ِّريي ِّ
اآليييات (5" -:)6-5أل ِ
يقَ ،ميأ َْكالً
ُ َْ ٍ
َ
َ
ُ َ
َ
6
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ُى اْبًناَ ،وَت ُكو ُن ِّ
لهيا َ ِّيد ًيرا ،وًَبيا
لِّلِن ِّاَ .ألَ ِن ُ ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُن ْع َ
ييراِّ ،إ ً
اس ُر ُ َع ِّج ًيباُ ،مش ً
اس ُة َعَلى َكتف َ ،وُي ْد َعى ْ
الرَي َ
ِّ
السالَمِّ" .
يس ِ
وََبدًّياََِّ ،ئ َ
السببِالثانيِللفر ِأنِااسلحةِوالحرلِبطلاِ مانِالمسياَِئيس السالمِ=ِمليِالسالمِامانِسالمِهعِ"سالمِ
ِالس ِيفعقِكلِعقل"ِي مِ.ِ 1ِ:ِ4لمالِكيفِتبطلِأسلحةِالعدو؟ِأسلحةِالعدوِههمِملهساتِالعهالمِالخاطئهةِِ.

المسياِأيسلِالرو ِالقدسِلمنيستهِيمألهاِسالماًِنِويعطيناِنعمةِأعومِمالِملهساتِالعهالمِتجعلنهاِنحتقرههاِييهمِ4

ِ.ِ 0ِ:وهساِتعليمِالرلِيسعشِلناِ"إنسانِوجدِل ل ةِكثيرةِالثمالِ مزمِوباشِالآلل ِالتمِكهانِيحبههاِأ ِالخطايهاِ
أوِكههلِمههاِكههانِيتلههس ِبهههِ=ِباعهههاِبمعنههمِ قههدتِجريقهههاِ ههمِنو هرهِِ.وعمههلِالههرو ِالقههدسِأنِيخبرنههاِعههالِالمسههياِ

الجعهرةِكثيرةِالثمالِ نعر هِونتلس ِبهِييعِ ِ. 14ِ:ِ10

الوغىِ=ِتعنمِالحرلِنِ عدوِالخيرِالِيهدأِ مِحربهِحدناِنِولمالِ ِأعطاناِأسلحةِحدهِيأ ِ.ِ 0وبالصهعمِ
يال هههدِ ههمِملههساتِالعههالمِالِيبقههمِإلجلههيسِسههال ِيحههايلِبههه ِنِوبالصههالةِيصههلتناِبههاهللِترعههبِالاههيطان ِنِلههسليِ

بالصعمِوالصالةِنغلبهِِ .

كييل سييالح ييسههتعملهِإجلههيسِحههدنا الرتسييلح فييى الييوغىِيالحههرولِالروحيههة ِِ،وُكي ِل ََِّد ٍاء مي َيدحرج ِّفييُّ الي ِّيدم ِّ
اء يكههلِيداءِ
ُ َْ ٍ
َ
َ
ِّ
مزرجِجدماءِحهحاياِوعايهةِإجلهيسِومهالِترجمههاِمهدحرجِيعنهمِجههاِأنِمهالِيسهقبِيتهدحرجِعلهمِاايض ن َي ُكيو ُن لْل َح ِّر ِّ
ييقَ ،ميأ َْكالً

لِّلِني ِّ
يياَ يالنههايِالمعههدةِإلجلههيس وماللمتهههِسههت دادِإشههتعاالِبكههلِهههسهِااسههلحةِالخادعههةِالتههمِأسههقبِجهههاِأوالدِ

= كههلِخههداعاتِ

وحههرولِإجلههيسِحههدِشههعبِ ِسههتمعنِوقههعداَِللبحي هرةِالمتقههدةِبالنههايِوالمبريههاِالمعههدةِلهههِ.بمعنههمِأنهههِكلمههاِاادتِ
شرويِالايطانِوخداعهِوعثراتهِللبارِنِوكلماِإادادِعددِالسيالِأسقطهمِ هلمعاِي دادِعسابهِ ملَِداء مدحرج فى

الدماءِسيكعنِوقعداِلهسهِالنايِِ.كلماِإادادِعسابهِ مِبحيرةِالنايِوالمبرياِييؤِ .ِ 16ِ:ِ26
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كيههفِيحههدثِكههلِهههسا؟ِِمههالِهههعِالههسيِيعطههيِسههالماًِللعههالمِكلهههِو رح هاًِللم ه منيالِ؟ِهنههاِنجههدِإشههعياءِوقههدِتجههاواِ
الرمعاِوالوالمِجهسهِالنبعةِوتملمِمباشرةِعالِوالدةِالمسياِ .

ُيوَلُد َلَنا َوَلٌدِ=ِ يِالعبريةِيعلدِجينناِواجلناِ.والمعنيِأنِاإلجالِيتدنسِ .
والحههعِقعلهههِانهههِيولييد لنييا ولييدِ=ِ دينعنههةِإجلههيسِجههدأتِجهعالدةِالمسههياِالههس ِقيههدهِوههمِقههبضِعليهههِويبطهههِبسلسههلةِ
بالصليبِ.و مِالمج ِالثانمِيلقيهِ مِالبحيرةِالمتقدةِبالنايِييؤِ3ِ-ِ1ِ:ِ26نِِ . 16
ُيى ْابًنياِ=ِهههسهِمثهلِالملمهةِصهايِجسههداًِّ ِ.
اسي ُة َعَليى َك ِّت ِّفي ِّ ِ=ِالمسهياِبصهليبهِالههسيِحملههِعلهيِكتفههِملههيِ
ُن ْع َ
الرَي َ
عليِقلعلِكلِمالِآمنعاِبهِ .

َع ِّج ًيباِ=ِهعِ القِاإلدياوِ يِن ولهِمالِالسماءنِ هيِإتزهاعهِومحبتههِللباهرِومهيالدهِالبتهعليِومعج اتههِوقيامتههِ
وصععدهِوأقعالهِوتعاليمهنِجلِباسمهِالعجيبِصنمِتالميسهِمعج اتِ.وهساِماِقالهِمالوِالرلِلمنع ِأجعِشماعنِ

"لما اِتسد ِعالِإسممِوهعِعجيب"ِيقضِ ِ. 18ِ:ِ13

السالَمِِّ=ِ هعِأعومِمالِححيِاجلِالسالمنِ صليبهِكانِصناعةِسالمِجيالِاايضِوالسهماءِوههعِوحهدهِ
يس ِ
ََِّئ َ
ييرِ=ِالمسههياِهههعِ
القههاديِأنِيزههمِالسههالمِالههداخليِ ههيِقلعبنههانِهههساِالسههالمِالِيسههتطيمِالعههالمِأنِين عهههِمنههاُ ِ.م ِّشي ًا
حكمةِ ِي1كعِِ+ِ24:1كعِِ 3:ِ2والمسياِأعلالِالسرِاإللهيِللبارِوكافِعالِاآللِييعِِ . 0:11
يرِ=ِ هعِواحدِممِاآللِ يِالجعهرنِهعِاإللهِالحقِمالِاإللهِالحقِ ِ
لها َ ِّد ًا
ِّإ ً
وًَبا وََب ِّدًّياِ=ِالمسياِ هيِألعهيتههِلهمِيعلهالِجبهروتِ ِ قهبِجهلِأجعتههِوحنانههِ.آلِتعنهيِأصهلِوههيِكلمهةِسهريانيةنِ
اإلنسانِكانِيتحرقِشعقاًِاصلهِواجيهِ.وبالمسياِعر ناِمحبةِاآللِااجديةِوبهِصرناِأجناءِلهِ .

ِّ 7
لسالَمِّ الَ ِّن َه َاي َة َعَلى ُكْرِّس ُِّّ َد ُاوَد َو َعَلى َم ْرَل َك ِّتي ِّ  ،لُِّي َث ِّب َت َهيا َوَي ْع ُض َيد َها ِّبياْل َح ِّق َواْل ِّب ِّير،
اس ِّت ِّ َ ،ولِّ ِ
آية ( " -:)7لُن ُر ِّو ََِّي َ
ِّ
اآلن ِّإَلى األََب ِّدَ .غْيَرُة ََ ِّب اْل ُجُن ِّ
ود َت ْصَن ُع ه َذا" .
م َن َ

النمعِهعِسمةِالمنيسةِوحياتهاِبالمسياِ يِالرو ِالقدسِ هعِينميهاِويسقيهاِكلِيعمِ يِااسرايِ.و َغْيَرُةِ=ِحهبِ
ِلاعبهِصنمِكلِ ليُ .كْرِّس ُِّّ َد ُاوَد َو َم ْرَل َك ِّت ِّ =ِهمِالمنيسةِالتمِأحباِعريسهاِ ملمتهِعليهاِعالِحبِوتدياوِ
لعملهِالعجيبِِ .
8
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يل" .
آية ( " -:)8وََْ َس َل ِ
الرب َ ْوالً فُّ َي ْعُق َ
وب َف َوَ َع فُّ إ ْسَرائ َ
جدءاًِمالِهنهاِنجهدِخطهالِبهالعيالتِاآلتيهةِعلهيهمِيعلهيِااسهباطِالعاهرة ِبسهببِكبريهالهمِوتمهردهمِوشهرهمِال الهدِ.

وههسهِاآليهةِ يهههاِإنهسايِوتحههسيرِوتنبيههِليعقههعلِأيِلألسهباطِولمههنهمِلألسهفِتجههاهلعاِإنهساياتِ ِالمتعههددةِعلهيِيههدِ
ِّ ِّ ِّ
يلِ=ِأيِتهمِتنفيهسِالتهديهدِوهنهاِبصهيغةِالماحهيِللتدكهدِمهالِحدووههِ.قبهلِ لهيِمهالِ
أنبيالهِالعديديالَ ِ.وَ َع فُّ إ ْسَرائ َ
جدايههةِاإلصههحا ِيأينههاِنههع اًيِلألج هرايِالم ه منيالِبالمسههياِوهنههاِنههريِويههلِلألش هرايِ اي زههيِالنههعيِأيِ اي زههيِالسههيدِ

المسههياِ.والحههعِأنهههِقبههلِاإلنههسايِيأينههاِالععههعدِبههالخالصِإعالنههاِعههالِأنِ ِي ه دلنِولمنهههِالِيههر ضِأوالدهِالههسيالِ
إستفادواِمالِالتدديبِ.وأنهِبعدِالزيقِ ر ِ ِ.
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11
9
الس ِّ
ف ِ
امَرِّة ،اْلَقا ِّئُلو َن ِّب ِّكْب ِّرَي ٍ
ظ َر ِّية َْل ٍيبْ َ« :يد َه َيب َ
ِّع َ
ان ِ
اآليات (َ " -:)11-9فَي ْع ِّر ُ
الش ْع ُب ُكل ُ ،وَ ْفَرايِّ ُم َو ُس ِك ُ
ياء َوب َ
وتةٍَ ُِّ َُ .ع اْل ُج ِرْي ُز َفَن ْس َت ْخلِّ ُف ُ ِّبأٍََْز»ِ ".
اللِّْب ُن َفَنْب ِّنُّ ِّب ِّح َج َاٍَة َمْن ُح َ

يبدوِأنهِحدواِال لةِعويمةِهدماِمدنهمِيعاِ+ِ1ِ:ِ1اوِِ 5ِ:ِ14وكاناِهسهِال ل لةِإنسا اًيِلههمِنِلمهنهمِ هيِ
ِّ
ِّ
ياٍَةِ
تحدِِواحاِقالعاِسنبنيِمدناًِأحسالِولالِنتعلِ.وتنِكاناِجيعتنهاِالسهابقةِمهال الل ْيب ُنِوهبطهاِسهنبنيِجيعتهاًِ ِّبح َج َ
وهيِأحسالِوأقعيِ.وتنِكناِقدِاسهتعملناِاْل ُج ِرْييزنِ هيِالبنهاءِسهابقاًِ سنسهتعملِاألََْزِ.و هيِههساِكبريهاءِوتحهديِهللِ
وتستهتايِِبانساياتهِ .

11
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
امِّي ِّ
ِّ 12
َخص ِّ
ين
اآليات (َ " -:)12-11فَيْرَف ُع ِ
ِام َواْلفل ْسيُينِّي َ
اء ُ  :األَََ َ
يين َعَلْيي َوُي َه ِّيي ُج و ْ
ام ََص َ
َع َيد َ
يين م ْين َُيد ُ
الرب و ْ َ َ
ِّ ِّ
ِّ
ود ٌة َب ْعُد! "
يل ِّب ُك ِّل اْل َفمَِّ .م َع ُك ِّل ه َذا َل ْم َيْرَتِد َغ َضُب َُ ،ب ْل َيُد ُ َم ْرُد َ
اءَ ،فَيأ ُْكُلو َن إ ْسَرائ َ
م ْن َوََ ُ
ِّ
يين =ِأيِااشههعيييالنِ رصههيالِكههانِيريههدِالتحههالفِمههمِمصههرِحههدِأشههعيَ ِِ.عَلْي ي ِّ ِ=ِأيِعلههيِإ هرايمِ.
وْ
يام ََصي َ
َخ َصي َ
ِّ
يينِ=ِسههيجبرونِعلههيِمسههاعدةِأشههعينِ يبههدوِأنهههمِصههايواِتههابعيالِاشههعيِّ ِ.ب ُكي ِّيل اْل َفييمِِّ=ِأيِبكههلِقسههعةِوبههالِ
األَََامِّيي َ
يحمهةنِكمههاِيدكهلِالههعحشِ ريسههتهِِ.و لهيِسههيتمِحهيالِيههاجمهمِااياميههيالِوالفلسههطينييالِوااشهعيييال ِ.مههالِالِيههتعلمِ

مالِالتدديبِااو ِيال ل ا ِيدتيِعليهِالتدديبِالثانيِيأشعي ِ
ِّ 14
ُع ِ ِّ ِّ ِّ
اآليات (َ 13" -:)16-13و ِ
س
يل ا ِ ْو
ِع ِّإَلى َض ِّاَبِّ ِّ َوَل ْم َي ُُْل ْب ََ ِب اْل ُجُن
الش ْع ُب َل ْم َيْر ْ
ودَ .فَي ْق َ ُ
لر َ
الرب م ْن إ ْسَرائ َ
والي ِذَنب ،الِن ْخييل واألَسييلِّ ،فييُّ يييو ٍم و ِّ
احيدٍ15 .اَ ِ
سَ ،والِن ِّبيُّ اِلي ِّيذي ُي َعلِّي ُيم ِّباْل َكي ِّيذ ِّب ُهي َيو الي ِذَن ُب.
لشي ْيي ُخ َواْل ُر ْع َتَبيُير ُهي َيو اليِ ْو
ير ُ
َْ َ
َ َ
َ َ َ َ
ِّ
ِّ ِّ
َ 16و َص َاَ مْرِّشُدو ه َذا ِ
ين" .
ينَ ،و ُمْر َشُدوُ ُمْبَتَلع َ
الش ْع ِّب ُمضل َ
ُ
َو ِ
ِيع ِّإَلييى َض ِّ
ياَبِّ ِّ ولييم يُليب َب الجنييود =ِههساِماكههانِينبغهمِعملههِ ههم حهيقتهمِِ.يآيهةِِ 13كههدنِ
الش ْيع ُب َلي ْيم َيْر ْ

الرلِهعِالزايلِوالمعنيِأنهمِلمِيستفيدواِمهالِالتدديهبِ.وعلينهاِأنِالِنرجهمِسهببِنمباتنهاِللوهرو ِجهلِنرجهمِهللِ

لير مِوزبهِعناِ.النخلِ=ِهمِالرؤساءِ.

َس َلِ=ِالاعوِ=ِأيِيقطمِالرلِمالِإسراليلِالاريلِوالدنيءنِااعلمِواادنمِ.ونالحعِأنِخطيةِااكبرِسهناًِ
األ َ
أوِعلماًِهيِأعومِ .

17
يافق وَف ِّ
ِّ
ِّ ِّ
السِّيُد ِّب ِّف ْتي ِّاني ِّ  ،والَ ييرحم ي َتاميا ووََ ِّ
اعي ُل
امَلي ُ ،أل ِ
َِ ِّل ذلِّ َك الَ َي ْفَر ُح ِ
آية ( " -:)17أل ْ
َ
َن ُكي ِل َواح ٍيد ميْن ُه ْم ُمَن ٌ َ
َ َْ َُ َ َ ُ َ َ
ِّ
ود ٌة َب ْعُد! "
َشرَ .وُكل َف ٍم ُم َت َكلِّ ٌم ِّباْل َح َراَةَ .م َع ُك ِّل ه َذا َل ْم َيْرَتِد َغ َضُب َُ ،ب ْل َيُد ُ َم ْرُد َ
ِيفههر ِبالفتيههانِااطهههايِكيعسههفِودانيهها ِ.ولمنهههِالِيفههر ِجهههمِلههعِإنغمسهعاِ ههيِالاههرِ.ويههرحمِاا ايمههلِلههعِطلبههعهِ

ويتركهمِلعِتدنسعاِ .

ِّ
ق َكالِن ِّاََ ،تأ ُْك ُل ِ
ان" .
آية (18" -:)18أل ِ
ود ُد َخ ٍ
اب اْل َو ْع ِّر َفَتْل َتف َع ُر َ
وَ ُي ْح ِّر ُ
َن اْل ُف ُج َ
الش ْو َك َواْل َح َس َكَ ،وُت ْشع ُل َغ َ
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الخاط ِيهليِنفسهِوالخطيةِكنايِياعلهاِالخاط ِ يِجيتهِ.وال انيِكمالِيدخسِنا اًيِ يِحزنهِيِأمِِ . ِ21ِ:0
ِّ
ِّ
اآليات (ِّ 19" -:)21-19بس َخ ِّ ََ ِّب اْل ُجُن ِّ
ق ِّ
ضَ ،وَي ُكو ُن ِ
ان َعَلى
ق األََْ ُ
ود ُت ْحَر ُ
اإل ْن َس ُ
الش ْع ُب َك َرأ َْكل للِن ِّاَ .الَ ُي ْشف ُ
َ
ِّ ِّ ِّ 21
ال َفيالَ ي ْشييبع .ييأ ُْكُلو َن ُكييل و ِّ
و ِّ
الشيير ِّ
يل َعَلييى ِ
َخيي ِّ َ21 .يْلي َيت ِّه ُم َعَلييى اْلَي ِّري ِّ
احي ٍيد َل ْحي َيم ذََاعي َ :مَن ِسييى
َ َُ َ
َ
يين َفَي ُجييو ُعَ ،وَيأ ُْكي ُ
َ

ود ٌة َب ْعُد! "
وَ ْفَر ِّاي َمَ ،ووَ ْفَر ِّاي ُم َمَن ِسىَ ،و ُه َرا َم ًعا َعَلى َي ُهوَذاَ .م َع ُك ِّل ه َذا َل ْم َيْرَتِد َغ َضُب َُ ،ب ْل َيُد ُ َم ْرُد َ
يل َل ْح َيم
كلِواحدِمنهمِلزيقهِوجععهِيلتهمِاآلخرِويسهلبهِ.وههساِمهاِحهدثِ هيِ تهرةِاالحهطراباتِ هيِإسهراليلَ .يأ ُْك ُ
ِّذَ ِّ
اع ِّ ِ=ِأيِ ياشِجايهِوقريبهِ.صايواِجهالِجركهةِكهدنهمِ هيِوابهةِقانعنههاِالعنهفِوالولهمِيهدكلعنِبعزههمِ.وههساِمهاِ
َ
حدثِ يِإسراليلِأيِحرلِأهليهِمدمرةِ .
وتمهرايِكلمههةِيههدِ ِما االههاِممههدودةِ هههعِانهههِلههمِيحقههقِمههاِيريههدهنِأيِتههعبتهمِنِويههدهِممههدودةِبالتدديههبِ ههيِمحبههةِ

ونر ِهناِأنِالبياِإنقسمِعلمِ اتهِنِ زرلِاا ِأخيهِيمنسمِوأ رايم ِوتسراليلِتزرلِيهع اِ
لجسلِكلِنفسِ ِ.
=ِهساِناتجِعالِالخطيةِأ ِالِسالمِِ.وهساِماِحدثِمنسِالبدءِإ ِبعدِخطيةِآدمِنجدِأنِاا ِقتلِأخيهِ.

ِ
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اإلصحاح العاشر

عودة للجدول

ِ

ِّ ِّ
اآلييات (1" -:)4-1ويي ِّ ِّ
ِّ
ِّ 2
ِّ
اء َعي ِّين
ين َي ْق ُضيو َن وَ َْضيَيي َة اْلُب ُْي ِّيلَ ،ولِّْل َك َتَبية اِلييذ َ
يل لِلييذ َ
َْ ٌ
ين ُي َسييجُلو َن َِ ْيوًاَ لَي ُصييدوا الضي َيع َف َ
3
ِّ
ِّ ِّ
اْلح ْكمِّ ،ويسُلبوا ح ِ ِّ ِّ
اميل َغ ِّنير َيت ُهم َوَيْن َهُبيوا األَْي َتيامَ .وميا َذا َت ْف َعُليو َن ِّفيُّ َي ْيومِّ اْل ِّعَق ِّ
ياب،
ََ ْ ُ َ
ُ
َ ْ
ق َبائسُّ َش ْيعبُّ ،ل َت ُكيو َن األَََ ُ
َ
َ
4
ِّ
ِّ
َس َيرىَ ،وِّإ ِميا
ين َتأ ِّْتُّ ال ِت ْهُل َك ُة ِّم ْن َب ِّع ٍ
ِّح َ
يد ِّإَلى َم ْن َت ْهُرُبو َن لْل َر ُعوَنيةَ ،ووَْي َين َت ْتُرُكيو َن َم ْج َيد ُك ْم ِّإ ِميا َي ْج ُثيو َن َب ْيي َن األ ْ
ود ٌة َب ْعُد! "
َي ْسُق ُ
ُو َن َت ْح َت اْلَق ْتَلىَ .م َع ُك ِّل ه َذا َل ْم َيْرَتِد َغ َضُب َُ ،ب ْل َيُد ُ َم ْرُد َ
هههيِتمملههةِإنههسايِ ِالسههاجقِعلههيِمملمتههيِإس هراليلِويهههع اِوالحههعِقههع ِ َِب ِّائ ِّسييُّ َشي ْيع ِّبُِّ=ِ هههعِينسههبِلنفسهههِ
البالسيالِ ِ.ولعِِلجدِه الءِااشهرايِالوهالميالِهللِليحمهيهمِحهيالِيجهيءِيهعمِالاهرِلهالِيحمهيهمِ ِ ههمِظلمهعاِبالسهمِ
ِّ
ِّ
ييدِ=ِأيِبمجهيءِأشهعيِجينمهاِههعِقهدِي زههمِولهالِ
يين َتيأ ِّْتُّ ال ِت ْهُل َكي ُة ِّم ْين َب ِّع ٍ
شعبهِ=ِِّإَلى َمي ْن َت ْهُرُبيو َن لْل َر ُعوَنية ِّح َ
يجدواِحمايةِمالِأحدِِ.ويسدلهمِالرلِمتهكماًِ َووَْي َن َت ْتُرُكو َن َم ْج َد ُك ْمِ=ِأيِمهالممِالهسيِأخهستمعهِبهالولمِأيهالِتتركهعهِ
ولمالِتتركعهِوأنتمِإماِأسريِأوِأمعاتِ ِ.
ِ

اآليههاتِيِ 12-5وصههفاًِلههدمايِأشههعيِحينمههاِتمبههرتِعلههيِ ِوأحسههاِأنِقعتهههاِهههيِمنهههاِوليسههاِمههالِ نِ ههاهللِ
استعملهمِكعصاِتدديبِلاعبهِلسخطهِعليِشعبهِ .

5
يخ ُُِّّ6 .عَليى وُ ِمي ٍة مَن ِّ
يوَ َ ِّض ِّ
افَقي ٍة وَُِّْسيُل ُ،
ييب َغ َض ِّيبَُّ ،واْل َع َصيا ِّفيُّ ي ِّيد ِّهم ِّه
يُّ َس َ
َ
اآليات (َ « " -:)6-5وْي ٌل ألَش َ
ُ
َ ْ َ
وعَلى َشع ِّب س َخ ُُِّّ و ِّ
ُوصي ِّ  ،لَِّي ْغ َت ِّنم َغ ِّنير ًة َوَيْن َه َب َن ْهًباَ ،وَي ْج َعَل ُه ْم مُد ِّ
ين َك ُِّ ِّ
ين األ َِّزَِ ِّة" .
وس َ
ََ
ْ َ
َ
َ
َ
عَلى وُ ِم ٍة مَن ِّ
افَق ٍة وَُِّْسُل ُِ=ِنبعةِجهجعمِأشعيِعليِشعبِ ِيهع اِنِ يهع اِهمِاامةِالمنا قةِنِبالرومِمالِوجهعدِ
َ
ُ
مليِقديسِهعِح قياِعليِيأسهاَ ِ.ش ْع ِّب َس َخ ُُِّّ =ِأيِشعبيِيهع اِالسيِأناِساخبِعليهِ.نر ِهناِأشعيِماِهمِ
إالِأداةِأعهدهاِ ِوأيسهلهاِلتزهرلِشهعبهِوته دجهمِنِ لمهاِ علهعاِههساِإنتفخهعانِجهلِإنتفخهعاِعلهمِ نِإ اًِيهاِويلهههمِ=ِ

ويل ألشوَِ.وهكساِياِويلِالايطانِبسببِماِألحقهِبالبارِ ِ.تركهِكتدديبِللباهرنِولمنههِ همِكراهيتههِهللِنفسههِ
ألحههقِأ ِشههديدِبالباههرِ.و ههمِكبريالهههِكههانِيوههالِأنِ ِلههيسِلديهههِحههلِلينقههسِالباههرِمههالِحكههمِالمههعتِالصههاديِ

حدهمِ"إنِأكلاِمعتاِتمعت"ِ .

7
ِّ
ُم ًريا َلْي َس ْيت
ييد َوَي ْق ِّير َ
هك َذاَ ،والَ َي ْح ِّس ُب َْلُب ُ َ
اآليات ( " -:)11-7وَ ِما ُه َو َفالَ َي ْف َت ِّكُر َ
َن ُي ِّب َ
هك َذاَ .ب ْل ِّفُّ َْل ِّب و ْ
ض وَ
9
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ 8
ياد
يعييا ُمُل ً
يل َكيْيرَك ِّر َ
يل وَََْفي َ
يول :وََلْي َسي ْيت ََُؤ َسييائُّ َِر ً
يش وََلْي َسي ْيت َح َرييا ُة م ْثي َ
وكييا وََلْي َسي ْيت َكْلُنييو م ْثي َ
بَقليَليةٍَ .فإِني ُ َيُقي ُ
11
ِّ
يامرُة ِّم ْثي ِّ
وََليسي ِّيت ِ ِّ
يك األ َْوَثي ِّ
وت ي ُة ِّهييُّ وَ ْك َثي ُير ِّمي َين اِل ِّتييُّ
يق
ام َها اْل َرْن ُح َ
ياب ْت َيييدي َم َرالِّي َ
َصي َ
يل د َم ْشي َ
يانَ ،وو ْ
السي َ
َك َرييا و َ
َْ
َ
َص يَن ُ
َ
11
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َصَنام َها »".
س َك َرا َصَن ْع ُت ِّب ِ
يم َولِّ ِ
يم َوو ْ
َصَن ُع ِّبأ ُ
السامَرِّة َوبِّأ َْوَثان َها و ْ
لسامَرِّة ،وَ َفَلْي َ
أل ُ
ُوَ َشل َ
ُوَ َشل َ
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سقطاِمد نِكثيرةِجيدِأشعيِ.ولمالِعيالِأشعيِكاناِعليِأويشليمِمدينةِ ِ.والايطانِيسقبِكثيريالِولمالِعينهِ
علههيِنفههعسِأوالدِ ِالمقدسههيالِ.وأشههعيِتصههعيتِإ ِأسههقطاِمههدناًِكثيهرةِأنهههِالِتعجههدِقههعةِقههاديةِعلههيِالعقههع ِ ههيِ

امِوالحثيهيالِ ههلِتقهفِأمهامهمِأويشهليمِ.
وجههاِوتصعيواِعدمِجدو ِمقاومتهمِ–ِلقدِسقطاِأمامهمِأعوهمِمهدنِأي ِ

ماكلةِأشعيِهناِأنهمِتصعياِأنهمِبقعتهمِ علعاِهساِ.واعتبرِمليِأشعيِأنهِمليِملعوِ .
وكاِ=ِلقدِإستخفِااشعييعنِبالهِإسراليلِوحسبعهِمثلِباقيِاآللهةِأيِآلهةِااممِولمِيفهمهعاِأنِ ِ
ََُِؤ َس ِّائُّ ُمُل ً
إنماِد مِإسراليلِليدهمِللتدديبِوكبرياءهمِهساِكانِسبباًِ يِأنهمِيستحقعنِالعقالِ .
12
السِّيُد ُك ِل عرلِّ ِّ ِّبجب ِّل ِّصهيو َن وبِّأُوَ َشيلِّيم ،وَِّنيُّ و ِّ
ظ َر ِّية
يب َث َر َير َع َ
اآليات (َ " -:)14-12فَي ُكو ُن َم َتى وَ ْك َر َل ِ
َ
ََ
ُعاَ ُ
َْْ َ ُ َ
ََ
ِّ 13
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
يوم
ييمَ .وَنَقْلي ُ
َْلي ِّيب َملييك وَشي َ
يوَ َوَف ْخيَير َِّْف َعيية َعْيَنْيي  .ألَ ِني ُ َييا َل« :بُقي ْيدََة َيييدي َصيَن ْع ُتَ ،وبِّح ْك َرتييُّ .ألَنييُّ َف ِّهي ٌ
يت ُت ُخي َ
14
وب ،وَنهبييت َذ َخي ِّ
ياب ْت َيي ِّيدي َثيْيرَوَة الشي ُيع ِّ
ض
يوك َكَب َ
يائَرُه ْمَ ،و َح َ
يع َبي ْيي ٌ
وب َك ُعي ٍ
ُ ُْي ُ
ُشي ُيع ٍ َ َ ْ ُ
يت اْل ُرُلي َ
يشَ ،وَك َرييا ُي ْج َري ُ
َصي َ
ُييلَ .فأ َ
وََِ ،ر ْع ُت وََنا ُك ِل األََْ ِّ
ف»".
اح َوالَ َف ِّات ُح َف ٍم َوالَ ُم َص ْف ِّص ٌ
ضَ ،وَل ْم َي ُك ْن ُمَرْف ِّر ُ
ف ََِن ٍ
َم ْه ُج ٌ
َ
وَ=ِلقدِتدلهِمليِأشعيِ يِعينيِنفسهِوالمعنيِهناِأنهِو اِالمماليِوجمعهاِجالِمانمِكماِ
َك َرا ُي ْج َر ُع َبْي ٌ
ض َم ْه ُج ٌ

يجممِجيضِمهجعيِجالِصاحبِ.ونقلت تخوم شعوبِ=ِهسهِكاناِسياسةِأشعيِ مِأنهِينقلِشععباِبدكملهاِإلمِ

أياضِأخههر ِلتمههعتِالماههاعرِالعطنيههةِ ههالِيتمههردواِعليهههِلإلسههتقال ِعنهههِِ.وتفهههمِهههسهِعههالِالاههيطانِالههس ِكههانِ
يوَِويهسهبِجههاِللجحهيمِ.وكهانِ لهيِانِالجميهمِ
يقبضِعلمِكلِنفسِعندِمعتِالاخصِ َك َرا ُي ْج َر ُع َب ْيي ٌ
ض َم ْه ُج ٌ
ِالمسياِ"يلهيسِههساِالعهالمِآتِولهيسِلههِ همِشه "ِانههِالعحيهدِالهس ِجهالِخطيهةِ.وبسهببِ
ِ
أخطدواِ.وهساِمعنمِقع

الخطيةِالتمِأوع ِجهاِالايطانِأجعيناِااوليالِإنتقلِتخمِاإلنسانِيالنصيبِالمحددِله ِمالِالفهردوسِإلهمِالجحهيمِ

=ِونقلت تخوم شعوبِحتمِجاءِالمسياِو تاِالفردوسِ .

اح =ِأيِمالِدونِأدنيِمقاومةِ.ووجدِ يِالمتاباتِااشعييةِأنِمليِأشعيِكانِيسميِنفسهِ
َوَل ْم َي ُك ْن ُمَرْف ِّر ُ
ف ََِن ٍ
مليِالملعوِويلِاايبالِ .
فِ=ِأيِيهمسِبافتيهِأوِيصفرِوالمعنيِالملِساكاِ .
ُم َص ْف ِّص ٌ
آية (15" -:)15هل َت ْف َت ِّخر اْل َفأْس عَلى اْلَق ِّ
ِّ
يب ُي َح ِّير ُك ََ ِّاف َعي ُ!
اط ِّع ِّب َها ،و َْو َي َت َكِبُر اْل ِّرْن َش ُاَ َعَلى ُمَرِّد ِّد ِّ َكأ ِ
ُ َ
ُ
َن اْلَقض َ
َْ
ودا! "
َكأ ِ
س ُه َو ُع ً
َن اْل َع َصا َتْرَف ُع َم ْن َلْي َ

يوهرِ ِهناِأنِأشعيِمجردِ دسِ يِيدهِ" ِالِيامخِعليه"يولِ.ِ 1:0ونالحعِأنِ ِاآلنِيستخدمِالايطانِ

كههدداةِتدديههبِي ايجههمِقصههةِأيههعل ِنِ

ِيعجهههِلهههِنفههسِمههاِقيههلِهنههاِِ...هههلِتفتخههرِعلههمِ ِوأنههاِ ههمِيههدِحههاببِ

الملِنِوكماِسحقِالمالوِِ185666مالِجيشِأشعيِبعدِأنِإنتهمِمالِتدديبِيهع اِسيسهحققِ ِالاهيطانِ همِ

البحيرةِالمتقدةِبالنايِِ ِ.
ِ
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16
ِّ ِّ ِّ
وَد َتحت مج ِّد ِّ وَِّيدا َكوَِّ ِّ
السِّيُد ،سِّيُد اْل ُجُن ِّ
يد
اآليات ( " -:)19-16لِّذلِّ َك ُيْرِّس ُل ِ
ودَ ،عَلى س َران ُه َازالًَ ،وُي ِّ ُ ْ َ َ ْ َ ً َ
َ
الِن ِّاَ17 .وي ِّصير ُن ِّ ِّ
ق ويأ ُْكل حس َك ُ و َشوَك ُ ِّفُّ يو ٍم و ِّ
احدٍَ 18 ،وُي ْف ِّنُّ َم ْج َد
يل َن ًا
وس ُ َل ِّه ًيباَ ،فُي ْح ِّر ُ َ َ ُ َ َ َ ْ
َْ َ
ََ ُ ُ
اَ َوَُد ُ
وَ إ ْسَرائ َ
19
ِّ ِّ
ِّ
ان اْلر ِّر ِّ
يعاَ .فَي ُكو ُن َك َذ َوَب ِّ
َش َج ِّاَ َو ْع ِّرِّ َت ُكو ُن َلِّيَل ًة َح ِتى َي ْك ُتَب َها
يضَ .وَب ِّقِي ُة و ْ
س َواْل َج َس َد َِر ً
َو ْع ِّرِّ َوُب ْس َتان  ،الِن ْف َ
َ
َص ِّب ٌُّّ" .
ِّس َر ِّان ِّ ِ=ِأيِيجا ِحربهِااشداءِيصيرونِهي ازالًِ.وبعهدِالصهليبِ قهدِالاهيطانِقعتههِوصهايِللمه منيالِسهلطاناِأنِ
يدوسعنهنِهساِإنِلمِيقبلعاِمالِيديهِالخطاياِالتمِيقدمهاِلهمِ .
وَد َتحت مج ِّد ِّ =ِأيِيحرقِ ِجياههِ.وي ِّصير ُن ِّ ِّ
ياَ =ِ ِيه دلِشهعبهِولمنههِالِيتركههنِههعِنهعيِ
يل َن ًا
ُي ِّ ُ ْ َ َ ْ
ََ ُ ُ
يوَ إ ْس َيرائ َ
إلسراليلنِقدوسِيقدسِشهعبهِلمنههِنهايِعلهيِأعهدالهاِياو ِ. 5ِ:ِ2قهدِأهلهيِالمهالوِمهالِجهيشِأشهعيِِ185666
يجلِ مِليلةِواحدةِِ.مجدِ َو ْع ِّرِّ والُب ْس َيت ِّ
انِ=ِكنايهةِعهالِعسهاكرِأشهعيِنوه اًرِلمثهرتهمِنِوملهيِأشهعيِيعتبهرِجياههِ
يج ِّاَ
س َواْل َج َس َد =ِأماِالم مالِ قدِيهليِجسدهِولمهالِنفسههِالِتهلهيَِ ِ.وَب ِّقِيي ُة و ْ
َش َ
القع ِهعِمجدهِويفتخرِبهِِ.الِن ْف َ
هبيِأنِي ُعهدِهِ
َو ْع ِّرِّ =ِأيِأنِجياهِالسيِكانِجالِعددنِكثي اًرِكااشجاينِأشجايِالععرِيصيرِقلهيالًِحتهمِيقهديِص
َ

=ِ َح ِتى َي ْك ُتَب َها َص ِّب ٌُِّّ .
ملحوظية ِ:عههر ِالهرلِعنههدِشهعبهِباسههمهِالمملهعءِجركههةِومعاعيهدهِالالنهاليههةِِونيياِهيوِ......وهههساِاالسهمِيمههألِكههلِ
إحتياجِلاعبِ  ِ.انِجاععاِ ههِِ"أنهاِخبه ِالحيهاة"ِوتنِعطاهعاِ هههعِمهاءِالحيهاةِنِوتنِسهايواِ هِ"أنهاِههعِالطريهق"ِ
يِظالمِوهعِلهمِنعيِواعدالهمِنايِ .
ِ
وتنِماتعاِ هِ"أناِهعِالحياة"ِواآلنِشعبِ ِ

ِّ
اآليات (21" -:)23-21وي ُكو ُن ِّفُّ ذلِّك اْليومِّ و ِ ِّ ِّ ِّ
اِ ِّ
ودو َن َي َت َوِكُلو َن
وب الَ َي ُع ُ
يل َوالِن ِّ َ
َ َْ
ََ
ين م ْن َبْيت َي ْعُق َ
َن َبقِي َة إ ْسَرائ َ
21
وس ِّإسرِّائيل ِّباْلح ِّقَ .ترِع اْلب ِّقِيةُ ،ب ِّقِي ُة يعُقوبِّ ،إَلى ِّ
وَْي ًضا َعَلى َض ِّاَب ِّ
هللا
ِّه ْمَ ،ب ْل َي َت َوِكُلو َن َعَلى ِ
الر ِّب َُد ِّ ْ َ َ َ
َ
ْ ُ َ
َْ َ
22
ِّ ِّ
اْلَق ِّد ِّ
َن
ض ِّباْل َع ْد ِّل23 .أل ِ
ِع َب ِّقِي ٌة ِّمْن ُْ َ .د َُ ِّضُّ ِّب َفَن ٍ
اء َف ِّائ ٍ
ير .ألَ ِن ُ َوإ ْ
ِّن َك َ
يل َكَرْم ِّل اْلَب ْح ِّر َتْر ُ
ان َش ْعُب َك َيا إ ْسَرائ ُ
َ
ِّ
ِ ِّ
اء ِّفُّ ُك ِّل األََْ ِّ
ض" .
اء َوَ َض ً
السي َد ََ ِب اْل ُجُنود َي ْصَن ُع َفَن ً

ييودو َن
كع ههادةِإش ههعياءِيتح ههدثِع ههالِخ ههالصِالبقي ههةِالت ههيِتو ههلِأمين ههةِهللِبع ههدِالتددي ههبِييوِ21ِ:ِ2نِِ 28والَ َي ُعي ُ
َي َت َوِكُلو َن َعَلى َض ِّاَبِّ ِّه ْمِ=ِأيِيتعلمعنِالحكمةِمالِالتدديبِ.ويتحققعنِ سهادِسياسهةِأحهااِاإلسهتعانهِبملهيِأشهعيِ.

َكَرْم ِّل اْلَب ْح ِّرِ=ِهساِالععدِهعِماِقيلِإلجراهيمِ .
ياء َفي ِّ
ض ِّباْل َعي ْيد ِّلِ=ِأيِالحكههمِبالفنههاءِالصههاديِحههدِأش هرايكمِكههانِبعههد ِ ِّفييُّ ُكي ِّيل األََْ ِّ
ضِ=ِتعنههيِ
َي ْيد َُ ِّضييُّ ِّب َفَني ٍ
يائ ٍ
َ
إسراليلِويهع اِ.والفناءِالس ِحدثِلليهعدِعلمِيدِنبعخهسِنصهرِملهيِباجهلِسهنةِِ580ق.مِ ههساِكهانِلر زههمِ ِ
والسهالِلألووانِِ.ومِالفناءِالس ِحدثِعلمِيدِتيطسِسنةِِ16مِوكانِهساِلر زهمِالمسهياِوصهلبهمِلههِِ.ومهاِ

حدثِكانِ الضِبالعد ِِ.ولمالِدالماِهناوِبقيةِِ .

وتايرِهسهِاآلياتِلععدةِالمسبييالِوأنِ ِسماِلهمِجهساِالسبيِللتدديبِولمنهِسيعيدهمِِ.وسيستفيدِبعهضِمهنهمِ

ويععدونِهللِيوه الءِهمِالبقية ِوقدِعادِ عالًِمالِسبيِباجلِحعاليِِ .43666
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وتايرِههسهِاآليهاتِأيزهاًِلسهرِالخهالصِااجهديِحهيالِأتهيِالمسهياِلليههعدِ آمنهاِقلهةِمهنهمِيههمِالبقيهة ِوااولبيهةِ

ي زعاِواستمرواِ يِسبيِإجلهيسِ.وههساِيفعلههِ ِبعهد ِإ ِحهيالِي هضِاليههعدِالمسهيانِقبهلِ ِاامهمِ هيِاإليمهانِ
و يِاايامِااخيرةِت مالِبالسيدِالمسياِالبقيةِ .

و مِآيةِِ26نر ِأنِالتدديبِي تمِجثمايهِنِ ماِعادواِيلجدونِللبارِجلِلقدوسِإسراليلِ .
السي ِّ
يود« :الَ َت َخي ْ ِّ
اآليييات (24" -:)27-24و ِّ
السي ِّييُد ََب اْل ُجُني ِّ
ياك ُن ِّفييُّ
يوَ َيييا َشي ْيع ِّبُّ ِ
يول ِ
لكي ْين َ
يف مي ْين وَشي َ
َ
هك ي َذا َيُقي ُ
25
ُسُل ِّ
ِّص ْهَي ْو َنَ .ي ْض ِّرُب َك ِّباْلَق ِّض ِّ
يخ ُ َو َغ َض ِّيبُّ
وب ِّم ْصَر .ألَ ِن ُ َب ْع َد َلِّيل ِِّدًّا َي ِّتم ِ
الس َ
يبَ ،وَيْرَف ُع َع َصا ُ َعَلْي َك َعَلى و ْ
طاَ ،ك َضرب ِّة ِّم ْدي ِّ
ِّ
ِّفُّ ِّإَب َاد ِّت ِّهم»َ 26 .وُي ِّقيم َعَلْي ِّ ََب اْل ُجُن ِّ
ابَ ،و َع َصا ُ َعَليى اْلَب ْح ِّيرَ ،وَيْرَف ُع َهيا
ود َس ْو ً
َ َ
َْ
ان عْن َد َص ْخَرة ُغَر َ
ْ
ُ
27
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُسُل ِّ
يير ِّب َس َيب ِّب
وب م ْصَرَ .وَي ُكو ُن فُّ ذل َك اْلَي ْومِّ و ِ
يكَ ،وَي ْتَل ُ
ييرُ َع ْين ُعُنق َ
ول َع ْين َكتف َ
يف الن ُ
يكَ ،وِّن َ
َعَلى و ْ
َن ح ْرَل ُ َي ُز ُ
الس َراَن ِّة" .
ِ
هههساِالمههالمِمعجهههِلح قيههاِوشههعبهِحههيالِحاصهرهِجههيشِأشههعيََِ.ب اْل ُجُني ِّ
يودِ=ِ هههعِالههسيِيحههايلنِ ههالِتخاهعاِجههيش

وشوَ  ،ي ِيعجهِلناِاآلنِنفهسِالمهالمِ=ِالِتخها عاِمهالِالاهيطان إنمهاِههعِ همِيهد ِنِإ ِههعِيه دلِوالِيفنهيِ.
السي ِّ
ياك ُن ِّفييُّ ِّصي ْيهَي ْو َنِ=ِمههالِهههعِسههاكالِ ههيِصهههيعنِالِيخههفِمههالِح هرباتِالتدديههبنِوهكههساِمههالِهههعِواجههاِ ههيِ
ِ
ِّ
ُسُل ِّ
المنيسةِالِيخا َِ.ي ْض ِّرُب َك ِّباْلَق ِّض ِّ
وب ِّم ْصَرِ=ِ
ابِ=ِيياجمِقصةِجدععن ِو ْ
يبِأشعيِهيِالقزيبَ ِ.ص ْخَرة ُغَر َ
أيِكماِكانعاِ يِمصرِمسخريالِمستعبديالنِومنهعبيالِ .
ولنالحعِأنِهساِماِحدثِ عالً ِ.قدِنهبِأشعيِأويشليمِجعحمِج يةِعليهمِد عهاِح قياِ.ومِحاصروهاِ.لمالُِقتلِ

منهمِِ.ِ185666ومِماتِملمهمِجيدِأوالدهِكماِقتلِجدععنِأميرِالمديانييالِعندِالصخرةِبعدِانتصهايهَ ِ.وَيْرَف ُع َهيا
ُس يُل ِّ
وب ِّم ْصي َير (آيههةِِ=ِ)20كمههاِي ههمِمعسههيِعصههاهِوشههقِالبحههرِوههمِأولقهههِعلههيِالمصهرييالِ هلمهعاِنِهكههساِ
َعَلييى و ْ
ِّ ِّ
ِّ
يف
ول َع ْن َكتف َكِتنتهيِسيطرتهمِويتحريِشعبِ ِ.يمه اًِللحريهةِبالفهداءَِ.ي ْتَل ُ
سيهليِأشعيِيوالايطان ِ.ح ْرَل ُ َي ُز ُ
ِّ
الس َراَن ِّةِ=ِتنتهيِقعتهمِ يتحريِالاعبِو ليِبسببِكبريالهمِيالسمانة ِ.وكلمةِالسمانةِتعنهيِأيزهاًِ
الن ُير ِّب َسَب ِّب ِ
يِالعبريةِ"المسحة"ِويكعنِالمعنيِأنِ ِسيبيدِأشعيِبسببِمعاعيدهِِلداودِمسيحهِ ِ.
ِ

28
َم ِّت َع َت َُ 29 .عَبُروا اْل َر ْعَبَرَ .ب ُاتوا
اء ِّإَلى َعِي َ
اثَ .عَبَر ِّب ِّر ْجُرو َنَ .و َض َع ِّفُّ ِّم ْخ َر َ
اش و ْ
اآليات (ْ َ " -:)32-28د َِ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ31
اس َر ِّعُّ َيا َلْي َشةُِّ .م ْس ِّكيَن ٌة ِّهُّ
ِّفُّ ََِب َعْ .اََت َع َد ِّت ِ
يمْ .
امةَُ .هَرَب ْت ِْب َع ُة َش ُاو َل .ا ْصهلُّ ب َص ْوتك َيا بْن َت َِل َ
الر َ
َ
31
يبيم32 .اْليوم ي ِّق ِّ
ِّ
اح َترى س ِك ُ ِّ ِّ
وبَ .ي ُهز َي َد ُ َعَلى ََِب ِّل ِّبْن ِّت ِّص ْهَي ْو َن،
َعَنا ُث ُ
َْ َ َ ُ
ف فُّ ُن َ
وثَ .هَرَب ْت َم ْدميَنةُُ َ ْ .
ان ِ َ
و ََكر ِّة و ِّ
يم.
َ ُ
ُوَ َشل َ

تنبه ِهههسهِاآليههاتِبمجههيءِأشههعيِعلههيِأويشههليمِعبههرِهههسهِالمههدنِوحينمههاِتههدتيِأخبههايِإجتيهها ِأشههعيِلهههسهِاامههاكالِ
ياش
يحدثِ عرِ يِأويشليمِ هسهِخطهةِأشهعيِللتخعيهلِلتستسهلمِأويشهليمِ.عِي َ
يع ِّفيُّ ِّم ْخ َر َ
ياثِ=ِههيِعهايَِ ِ.و َض َ
و ِّ
يياو َلِ=ِِهههيِقريههةِعلههيِأكمههةِتجههاهِمخمههاسِوكانههاِمسههكناًِلاههاو ِ
َمت َع َتيي ُِ=ِيبمههاِلصههععبةِالطريههقِِّْ .ب َعييي ُة َش ُ
ْ
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ِّ
وبِ=ِمدينةِللمهنةِوقفِعندهاِأشعيِ.ونالحهعِ ههساِأسهلعلِالاهيطانِ
إ ْص ِّهلُّ ِّب َص ْوِّتك=ِأيِأندجيِبصعتي .و ُن َ
أنهِيسممِشعبِ ِأخبايِمخيفةِليعياعاِ مِيعبِجلِيجعلهمِيتسمرونِعلمِ ِِ .
ِ

33
يود ي ْق ِّضييب األَ ْغصييان ِّبرعي ٍيب ،واْلررت ِّفعييو اْلَق ِّ
ُعييو َن ،واْلر َت َشي ِّ
يام ُخو َن
آييية (ُ " -:)33هي َوَذا ِ
َ َ ُْ
اميية ُي ْق َ ُ
َ ُْ َ ُ
السي ِّييُد ََب اْل ُجُني ِّ َ ُ
َ ُ
َ
َيْن َخ ِّف ُضو َن" .
ِّ
ان =ِشهبهِ ِأشهعيِباهجرةِعاليهةِ.ويقزهبِااوصهانِمعناههاِأنههِعنهدِاقتهرالِالعهدوِمهالِأويشهليمِ
َي ْقض ُب األَ ْغ َص َ
يقيهاِ ِباهالوِهسهِالقعةِالتيِأتاِعليهاِوهكساِيهليِ ِكلِمقاومِلهِولمنيستهِ .
34
ِّ ِّ
ير" .
آية (َ " -:)34وُي ْق َ
ان ِّبَق ِّد ٍ
اب اْل َو ْع ِّر ِّباْل َحديدَ ،وَي ْسُق ُ ُلْبَن ُ
ُ ُع َغ ُ
تعنيِتاتياِشملِااشعيييالِوتم يقهمِ يِتليِالليلةِالهاللةِليلةِالهِِ185666ولمالِبعدِأنِنفسِالرلِخطتهِ

ِوتنمسرِتاامخِالجميمِ .
ير =ِجيدِ ِوليسِجيدِإنسانِسقبِجيشِأشعيِعلمِأسعايِأويشليمنِويابهِ ِهناِجيشِأشعيِ
ان ِّبَق ِّد ٍ
َوَي ْسُق ُ ُلْبَن ُ
مالِكثرتهِبغابةِمالِااشجايِكماِ مِلبنانِ .
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عودة للجدول

ِ
نجدِهناِتحع ِعجيبِمالِالخالصِال منيِمالِأشعيِإليِالخالصِااجديِبالمسياِ.وكدنِالخالصِال منيِيم ِ
للخههالصِااجههديِ.والخههالصِااجههديِيبههدأِهنههاِعلههيِاايضِ ههيِمملمههةِالمسههياِالتههيِصههايِ يهههاِااسههدِياإلنسههانِ

قياِهعِيم ِللسالمِ يِمملمهةِالسهيدِ
ِ
المتعحشِأخالقاً ِيدكلِتبناًِيتصر اتهِهادلة ِ.ونريِأنِالسالمِ يِمملمةِح

المسياِ.ويجعشِكثيريالِمالِااسباطِالعارةِلحكمِح قياِبعدِ ناءِإسراليلِيم ِلرجعشِااممِ .

يأينههاِ ههمِنهايههةِإصههحا ِ2نتههالجِالخطيههةِوكيههفِأكههلِاا ِ ياشِأخيهههِيإرِ. 21ِ-ِ12ِ:ِ2وهنههاِنههر ِالمسههياِ

المخلصِمليِالسالمِالس ِيدتمِليجممِكنيستهِمالِمارقِالامسِإلمِمغربهاِ مِوحهدةِومحبهةِولتحيهاِ همِسهالمِ
ععحاِعالِالمراهيةِالناشئةِعالِالخطيةِ .

ِّ 2
1
ِّ
ِّ
ِّ
وح
وح ِ
يب ِّم ْين ِِّي ْذ ِّع َي ِسيىَ ،وَيْنُب ُ
الير ِّبُ َُ ،
ُصيولِّ َ ،وَي ُحيل َعَلْيي َُ ُ
اآليات (َ " -:)5-1وَي ْخُر ُج َض ٌ
يت ُغ ْص ٌين م ْين و ُ
3
ِّ ِّ
الير ِّبَ ،فيالَ َي ْق ِّضيُّ
الير ِّبَ .وَل ِذ ُتي ُ َت ُكيو ُن ِّفيُّ َم َخا َف ِّية ِ
وح اْل َر ْع ِّرَف ِّة َو َم َخا َف ِّية ِ
وَِّة َواْلُق ِوِّةُ َُ ،
اْلح ْك َرة َواْل َف ْهمُِّ َُ ،
وح اْل َر ُش َ
اإل ْنص ِّ
ظ ِّير عيَنيي ِّ  ،والَ يح ُكيم ِّبحس ِّيب سير ِّع وُ ُذَنيي ِّ 4 ،بيل ي ْق ِّضيُّ ِّباْلع ْيد ِّل لِّْلرس ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ياك ِّ
ياف لَِّب ِّائ ِّسييُّ
ْ
َْ َ
َ
ينَ ،وَي ْح ُك ُيم ب ِّ َ
ََ
ب َح َسيب َن َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ
5
ِّ
ِّ
ِّ
ض ِّبَق ِّضي ِّ
األََْ ِّ
َماَني ُة
ق ِّبَن ْف َخي ِّية َشي َف َتْي ِّ َ .وَي ُكييو ُن اْل ِّبيير ِّمْن َ
ضَ ،وَي ْضي ِّير ُب األََْ َ
ييب َف ِّري َ ،وُي ِّريي ُ
يت اْل ُرَنيياف َ
َُقي َ َم ْتَنْيي َ ،واأل َ
َُق َة َح ْق َوْي ِّ " .
ِّمْن َ

كعادةِإشعياءِنجدهِبعدِأنِتملمِعالِالتهديداتِحدِشعبهِنجدِأنههِ هيِي33ِ:ِ16نِِ 34إنتقهلِإلهيِخهرالِأشهعيِ

ويعحههاِهنههاِأنِهههساِيمه اًِلعمههلِ ِالخالصههمِوظهههعيِيبنههاِيسههعشِالمسههياِ.نجههدهِينهههيِاإلصههحا ِالعاشههرِبقطههمِ

أوصانِااشرايِويبدأِهناِ يِيصِِ 11بخروجَِضيب من ِذع يسيُِّأيِإجهالِلهداودِ.وههسهِاآليهاتِواحهاِأنههاِ
عليِالسيدِالمسياِولمالِاليهعدِيطبقعنهاِعليِح قياِممِأنهِولدِقبلِنطقِإشعياءِجهاِ .
ِّم ْن ِِّ ْذ ِّع َي ِسىِ=ِنسبةِالسيدِالمسياِهناِإليِيسيِوليسِلداودِالمليِتايرِإلتزهاعهِولمهالِعنهدماِيقهع ِالمتهالِ
عالِالمسياِأنهِإجالِداودِ هعِيايرِإليهِبكعنهِالمليِِ.والسيدِالمسياِباتزاعهِسهحقِتاهامخِااعهداءِوكبريهالهمِ
ِّ
وح اليِير ِّبِ=ِ هههعِقههدِحبههلِبهههِمههالِالههرو ِالقههدسِوحههلِ
الههسيِصههعيهِ ههيِيِ 33:ِ16بغصههعنِمرتفعههةِ َوَي ُحييل َعَلْيي َُ ُ
عليههِالهرو ِ ههيِالمعمعديهةِلحسههاجناِ.وحلهع ِالهرو ِالقههدسِعلهيِالسههيدِالمسهياِيختلهفِعههالِحلعلههِ ينههانِ ههعِعلههيِ
السيدِالمسياِحلع ِأقنهعمينِأمهاِلنهاِ ههعِنعمهةِبقهديِمهاِتحتمهلِطبيعتنهاِ.السهيدِالمسهياِحهلِ يههِكهلِالمهلءِومهالِ

ملئهههِننهها ِنحههالِنعمههةِ ههعقِنعمههةِيكههعِِ+ِ2:2ِ+ِ12ِ:1يههعِِ 10:1وحلههع ِالههرو ِالقههدسِعلههيِالمسههياِكههانِ

لحساجناِليحلِعليِالبارِيجسدِالمسياِنحال ِبعدِ ليِ .
هرو ِالقهدسِالمامهلِ
وح اْل ِّح ْك َر ِّية ِ..هرقمِِ1يقهمِكامهلِياهيرِلعمهلِال ِ
وح ِ
الير ِّب َُ ُ
وصفاتِالرو ِالمسكعيةِهناِسبمنَُِ ُ
يِالمنيسةنِلسليِقيلِ يِييؤِِ 4:1سبعةِأيوا ِ ِجهنفسِالمفههعمِ.يو ِ ِالقهدوسِيعطينهاِحكمهةِو ههمِلهنفهمِ
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أسرايِ ِ.وهعِيايرِعليناِويرشهدناِللحهقِنِوههعِيعطينهاِقهعةِجبهايةِتعتقنهاِمهالِنهامعسِالخطيهةِوالمهعتِ"ههعِيو ِ

القعةِوالمحبةِوالنصا"ِي2تمِ. 1ِ:ِ1ويعطيناِمعر ةِجهاِنتسوقِالحياةِالروحيةِ ِ.
الر ِّبِ= ،الناسِلستهمِ هيِإشهباشِشههعاتهمِأمهاِههعِ قها ِعهالِنفسههِ"مهالِمهنممِيبكتنهيِعلهيِ
َل ِذ ُت ُ َت ُكو ُن ِّفُّ َم َخا َف ِّة ِ
خطيههة"ِِ.هههيِليسههاِمخا ههةِالرعههبِولمههالِمخا ههةِمههالِالِيريههدِأنِيجههر ِماههاعرِأجيهههنِوهههساِمههاِيعطيهههِلنههاِالههرو ِ

القدسِ.والمسياِأطاشِحتمِالمعتِمعتِالصليبِي مِ 8ِ:ِ2لينفسِإيادةِاآللِالهس ِ"يريهدِأنِالجميهمِيخلصهعن"ِ
و ر ِبعملِاإلجالِالفدالمِوقا ِ"هساِهعِإجنمِالحبيبِالس ِبهِسريت"ِِ .
َفالَ َي ْق ِّضُّ ِّب َح َس ِّب َن َ
ظ ِّر َعْيَنْي ِّ ِ=ِأيِالِينخدشِبالمواهرِ هعِيعلمِقلعلِالنهاسِوههعِ هاحصِالقلهعلِوالملهيَ .والَ
يح ُكييم ِّبحسي ِّيب سيير ِّع وُ ُذَني ي ِّ ِ=ِهههعِيههر ضِالعشههاياتِالباهريةِ.ي ْق ِّضييُّ ِّباْلعي ْيد ِّل لِّْلرسي ِّ
ياك ِّ
ينِ= ،هههعِيهههتمِبالمسههاكيالِ
ْ
َ
َ
ََ
َْ ُ ََ
َ ْ

طه ِعلِالمسهاكيالِبهالرو ِ.وكهانِمحبهاًِ
ودعاهمِإخعتهِ.والحعِأنِالمسياِيقزمِويحكمِ هعِديانِاايضِكلههاِِ.و َ
ض ِّبَق ِّض ِّ
يب َف ِّر ِّ ِ=ِ هعِيخرجِمالِ مهِسيفِماحيِ وِحديالِييؤِِ 10ِ:ِ1بهِ
للعااييالِوالخطاةَ ِ.وَي ْض ِّر ُب األََْ َ
يحهايلِأعههداءهِييؤِِ 10ِ:2وقعلهههِيزهرلِاايضِأيِمههالِصههايِ هيِشهههعانيتهِأيحهاًِ.وههعِيزههرلِلههيحطمِ ينههاِ
ال منياتِحتمِير عناِللسماوياتِ.وكلمةِ ِهيِسيفِ وِحديالِيعبِِ...ِ 12ِ:ِ4الحدِااو ِينقمِمهالِيسهممِ

"وأنتمِاآلنِأنقياءِمالِأجلِالمالمِالس ِكلمتممِبه"ِييعِ ِ.ِ 3ِ:ِ15ويلدناِمالِجديدِي1ببِِ.ِ 23:ِ1والحدِالثهانيِ

يديالِلعِعاندناِ ِولمِنستجبِللحدِااو ِييعِ"ِ+ِ 48ِ:ِ12آتمِوأحايبهمِبسيفِ مم"ِييؤِ ِ. 10:ِ2اهللِيعطمِ
حكمةِلرجالهِيقفعاِجهاِ مِوجهِمالِيفسدِاإليمانِِ .
ِّ
قِ=ِالمنهها قِهههعِحههدِالمسههيانِيو ِالولمههةِالمعجههعدِ ههيِكههلِامههانِومكههانِ ِّبَن ْف َخي ِّية َش ي َف َتْي ِّ ِ=ِه هعِ
َوُي ِّريي ُ
يت اْل ُرَنيياف َ
الرو ِالقدسِ.لسليِ الِسبيلِلمقاومةِوتبطا ِحججِالمقاوميالِلإليمانِوخداعاتِونفاقِإجليسِإالِبالرو ِالقدسِ .
َُق ي َ َم ْتَنْي ي ِّ ِ=ِك هانِااونيههاءِيلبسههعنِويت ينههعنِبمنطقههةِم يكاههةِمسهبههةِعالمههةِالغنههيِوالعومههةِ
َوَي ُكييو ُن اْل ِّبيير ِّمْن َ
والمسههياِلههبسِمنطقههةِالبههرِإ ِظهههرِأنهههِقههدوسِجههالِخطيههةِ.وكههانعاِيلبسههعنِمنطقههةِلتقعيههةِالجسههدِكاسههتعدادِللقيههامِ
بعمههلِمههاِ.والمسههياِكههانِجبهرهِهههعِالعحيههدِالبههايِالقههاديِأنِيمههعتِليقههدمِالخههالصِلنههاِوتمنطههقِليغسههلِأيجلنههاِيِأ ِ

يطهههرِكههلِمههالِيقبلههه ِهههعِتمنطههقِلينفههسِعمههلِالفههداءِعلههمِالصههليبِ.و ههمِالعبريههةِكلمههةِالبههرِوكلمههةِالعههد ِكلمههةِ
واحدةنِِ الصليبِكانِلتنفيسِعد ِ ِولتبريرِاإلنسانِليفر ِاآللِبععدةِأجنالهِنِوماِد همِالمسهياِللصهليبِتنفيهسِ

هسيالِالهد يالِوبهماِتتحققِإيادةِاآللِِ .
ِّ
يب ِّم ْن ِِّ ْذ ِّع َي ِسىِ=ِقزيبِأيِ رش ِ.عاللةِداودِوالتيِقطعهاِبمهعتِصهدقياِأيهامِسهبيِباجهلِماهبهةِباهجرةِ
َض ٌ
قطعاِأوصانهاِولمالِبعدِ ترةِطعيلةِيخرجِمالِهسهِالاجرةِوصالِأخزرنِهعِالمسهياِاجهالِداودِ.وصهدقياِكهانِ
آخرِمليِمالِنسلِداودنِحتمِظهرِالمسياِأجالِداود.
اآليييات (َ 6" -:)9-6فيسي ُكن الي ِّيذْئب مييع اْل َخيير ِّ
ض الِن ِّريير مييع اْلجي ْيد ِّي ،واْل ِّع ْجييل و ِّ
الشيْيب ُل َواْل ُر َسي ِر ُن َم ًعييا،
وفَ ،وَييْيرُب ُ
َْ ُ
ُ َ َ َ
ُ َ
َ
ُ َ َ ُ
8
ض وَوالَُدهرا معا ،واألَسُد َكاْلبَق ِّر يأ ُْكل ِّتبًنيا .ويْلعيب ِ ِّ
َو َص ِّب ٌُّّ َص ِّغ ٌير َي ُسوَُ َهاَ 7 .واْلَبَقَرُة َوالدِب ُة َتْر َعَي ِّ
ييع
الرض ُ
َ َ ُ ْ
ََ َ ُ
انَ .تْرُب ُ ْ ُ َ َ ً َ َ
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9
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ييم َي َيد ُ َعَليى ُِ ْح ِّير األُ ْف ُع َيو ِّ
َن
يوؤو َن َوالَ ُي ْف ِّس ُيدو َن ِّفيُّ ُك ِّيل ََِب ِّيل َُ ْد ِّسيُّ ،أل ِ
ان .الَ َي ُس ُ
َعَلى َسَرب الصلَ ،وَي ُرد اْل َفُ ُ
ِّ
الر ِّب َك َرا ُت َغ ُُِّّ اْل ِّرَيا ُ اْلَب ْحَر" .
ئ ِّم ْن َم ْع ِّرَف ِّة ِ
األََْ َ
ض َت ْرَتل ُ

العح ههعرِالزه هعاييِإش ههايةِلألشه هرايِ ب ههعلسِالرس ههع ِيق ههع ِ"حايب ههاِوحعشه هاًِ ههيِأ س ههس"ِويق ههع ِمعلمن ههاِبط ههرسِ"ِ
خصههمكمِإجلههيسِكدسههدِ االههر"ِيمههالِاليههر ِوالسههيدِالمسههياِيقههع ِ"أيسههلتممِوسههبِ لههال"ِ.والعكههسِ الحيعانههاتِالهادلههةِ
تايرِلاعبِالمسهياِ السهيدِالمسهياِيقهع ِ"الِتخهفِأيههاِالقطيهمِالصهغير"ِوأيزهاًِ"كعنهعاِحكمهاءِكالحيهاتِودعهاءِ

كالحمام"ِ.وبعدِالمسيحيةِتحعلاِطبيعةِالبارِنِ سكانِيوماِالمتعحاهيالِالهسيالِكهانعاِيفرحهعنِبمنوهرِالهدماءِ هيِ

سههاحاتِالمالعههبِتحعل هعاِإلههيِمسههيحييالِودعههاءِ.جههلِأنِهههسهِاآليههاتِتحققههاِبالفعههلِمههمِبعههضِالقديسههيالِكاانبههاِ
جرسعمِالعريانِوويهرهَِ.يأ ُْك ُل األَ َسُد ِّتْبًنياِ=ِأيِيفقهدِطبعههِالعحاهيَ ِ.ص ِّيب ٌُّّ َص ِّيغ ٌير َي ُسيوَُ َهاِ=ِإشهايةِللقيهاداتِالتهيِ
ض و َْوالَُد ُه َرا َم ًعاِ.اْلَبَق َيرُة َوالدِبي ُة =ِالبقهرِياهيرِلليههعدِالهسيالِههمِمهالِ
تتحليِبالبساطةِوالِتعر ِحبِالسيطرةَ ِ.تْرُب ُ
قطيمِ ِتحاِنيرِوالبقرِحيعانِطاهرِنِوالدلِيايرِلألممِ يِوحايتهمِقبلِاإليمانِ.لمالِالملِسيصهيرِواحهداًِ
تحاِيايةِالسيدِالمسياِِ.وأوالدِاليهعدِوأوالدِااممِلالِيكعنِجينهماِأيِشقاقِجلِمصالحةِحلعةِ.ونالحعِأنهِ يِ

جدايةِالمنيسةِكانِالمسيحييالِمالِأصلِيهعديِالِيتقبلعنِااممِوالعكسِصحيانِأماِأوالدِهه الءِوأولئهيِلهمِتمهالِ
جيههنهمِهههسهِالحساسههياتِوصههايواِكنيسههةِواحههدةِ.والمعنههمِياههيرِأيزههاِانِالمسههيحييالِالههسيالِطهههرهمِالمسههياِجدمهههِ

يالبقرِحيعانِطهاهر ِواامهمِالهسيالِكهانعاِقبهلِاإليمهانِمتعحاهيالِيالهدل ِصهايواِيكعنهعنِكنيسهةِواحهدةِ همِحهبِِِِ.
الر ِّضيع عَلى سر ِّب ِّ
المسياِويِرِالطبيعةِالباريةِ
َِ
الص ِّل=ِالِيععدِالرحيمِين عجِانهِقدِبطلِسمِالصلِ.
يْل َع ُب ِ ُ َ َ َ
الارسةِنِوالمعنمِيايرِانِمالِيرحمِكلماتِالمتالِيستعملهاِ همِحهرولِالاهيطانِحهدهِنِكمهاِعمهلِالمسهياِ
هعِطهرههاِ
ِ
وؤو َن ِّفُِّّ ََِب ِّل َُ ْد ِّسُِّ=ِالمنيسهةِههيِجبهلِقهدسِ نِه
مِالتجربةِعلمِالجبلِي1كعِ.ِ 2ِ:ِ3الَ َي ُس ُ
ِّ
الير ِّبِ=ِليسهاِالمعر هةِالفلسهفيةِجهلِمعر هةِيوحيهةِإختباييهةِ.
يئ ِّم ْين َم ْع ِّرَف ِّية ِ
والملِيعياعنِ يِسالمِ.األََْ َ
ض َت ْرَتل ُ
َك َرا ُت َغ ُُِّّ اْل ِّرَيا ُ اْلَب ْحَرِ=ِنبعةِعالِإمتدادِالم اراةِوعملِالرو ِالقدسِ ِ.
َفَي ْس ُك ُن =.....حر ِالفاءِيعنيِايتباطِمهاِههعِآتِبمهاِجهاءِقبلههِِ.وااليهاتِِيِ ِ5ِ–ِ1السهابقةِتهتملمِعهالِمهيالدِ
المسههياِوعملهههِالخالصههيِنِجههلِوعمههلِالههرو ِالقههدسِمههمِالمنيسههةنِوالههسيِحههلِعلههيِالمسههياِلحسههالِالمنيسههةِِ.
ولسليِحلِعليِالمنيسةِبعدِ ليِِ.وبالتاليِ الِمعنيِلماِيقعلهِاالفيعنِِالهسيالِي منهعنِبهدنِالمسهياِسهيدتيِوانيهةِ

علههيِااليضِلههيحكمِ ت هرةِِ1666سههنةِو يهههاِسههيقيدِالاههيطانِويسههعدِالعههالمِالسههالمِ يسههكالِالههسلبِمههمِالخههرو ِ
ِ.......الههخ ِ.هههسهِالتاههبيهاتِيم يههةِوهههيِتاههيرِللسههالمِالههسيِيسههعدِقلههعلِالمه منيالِوالههسيِأتههيِبهههِالمسههياِملههيِ

السالمِِ.وهساِالسالمِليسِكماِيعطيِالعالمِييعِِ ِ21ِ:ِ14
11
ِّ
ِّ
يائم َََايي ًة لِّلش ُيع ِّ
يك اْلَي ْيومِّ و ِ
ُم ُيمَ ،وَي ُكيو ُن َم َحلي ُ
آيية (َ " -:)11وَي ُكيو ُن فيُّ ذلِّ َ
َن و ْ
وبِّ ،إِييا ُ َت ُُْل ُ
َص َ
يل َي ِسيى اْلَقي َ
يب األ َ
َم ْجًدا" .
َََايي ًة لِّلش ُيع ِّ
وبِ=ِإقتهبسِجهعلسِالرسهع ِههسهِاآليهةِعنهدماِتحهدثِعهالِتمجيهدِاامهمِهللِمهالِأجهلِيحمتههِعلههيهمِييوِ

هاِعلهقِعلههيِالصههليبِباسههطاًِيديهههِليزههمِالعههالمِكلهههِ ههيِأحزههانهِ.
0:15نِ 12ولقههدِصههايِالسههيدِنفسهههِ اييههةِحينمه ُِ
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وستجتممِحعلهِكلِالاععلِويكعنِ يِوسطهم ِ.حينماِتعجدِيايةِيكعنِالمليِأوِالرليسِمعجهعداًِ.ووجهعدِالملهيِ

يعنههيِحمايههةِلمههالِيلجههدِتحههاِيايتهههِ.لههسليِطلبهههِاامههمِكمههاِطلبهههِاليعنههانيعنِييههعِِ 12وكرنيليههعسَ ِ.وَي ُكييو ُن َم َحل ي ُ
َم ْج ًيداِ=ِ ههيِالترجمهةِاليسهععيةِأتههاِههسهِاآليههةِويكهعنِمثهعاهِمجههداً ِ.لقهدِصههايِقبهرِالمسهياِمقدسهاًِللمه منيالنِ يهههِ
يرونِقب اًرِ ايواًِدليلِالقيامةِِ .

وصل يسى =ِ مِيآيةِ 1قا ِعالِالمسياِقزيبِمالِجهسشِيسهمِوههساِمهالِجههةِناسهعتهنِأمهاِهنهاِياهيرِلالهعتههِ
وأنهِخالقِيسمِ يقع ِوصل يسىِ.و مِييؤِ 10ِ:ِ22يقع ِالمسياِعالِنفسهِ"أناِأصلِو ييةِداود"ِ .

ِّ
ِّ ِ ِّ ِّ
يوَ،
َش ْيع ِّب  ،التيُّ َبقَي ْيت ،مي ْن وَش َ
َو ِّم ْن َِ َزِّائ ِّر اْلَب ْح ِّر" .

11
ِّ
ييد َي َيد ُ َث ِّانَيي ًة لَِّي ْق َت ِّنيُّ َب ِّقِيي َة
يك اْلَي ْيومِّ و ِ
َن ِ
الس ِّيي َد ُي ِّع ُ
آية (َ " -:)11وَي ُكو ُن فُّ ذلِّ َ
َ
ِّ
وشَ ،و ِّم ْن ِّعيالَ َمَ ،و ِّم ْن ِّشْن َع َاََ ،و ِّم ْن َح َرا َة،
وسَ ،و ِّم ْن ُك َ
َو ِّم ْن م ْصَرَ ،و ِّم ْن َف ْتُر َ
َوَي ُكو ُن ِّفُّ ذلِّ َك اْلَي ْيومِّ =ِأيِالعصهرِاإلنجيلهيِ.أن وَ َْ َت ِّنيُّ َب ِّقِيي َة =ِبعهدِأنِأنقهسِ ِشهعبهِمهالِعبعديهةِ رعهعننِوهمِ
َ
هب هعاِإلههيِسههبيِباجههلنِ ههاهللِسههيعيدهمِمههالِسههبيِباجههلِ.ولمههالِاآليههةِتفهههمِأيز هاًِأنِهنههاوِبقيههةِسههت مالِبالمسههياِ

وسيخلصهاِ ِمالِإستعبادِالايطانِالفعليِبالصليبنِويكعنِالخهالصِمهالِ رعهعنِأوِباجهلِههعِالرمه ِللخهالصِ

الحقيقيِ.وهساِحدثِيعمِالعنصرةِومِمالِخال ِك اراةِالرسلِومِعبرِالمنيسةنِومِسيحدثِأيزاًِبايمانِاليههعدِ هيِ
شِههيِالحباهةِو ِّعييالَمِههيِالفهرسِأوِإيهرانِ ِّ
وشيْن َع َاَِههيِباجهلِيكهلِ
وكو َ
وسِهيِمصرِالعلياِ ُ
نهايةِاايامِ.وف ْتُر َ
َ
ليِيم ِلألممِالتيِستدخلِللمسيحية ِ .

ونفهمِمالِاآليةِأيزاِأنهاِنبعةِعالِنهايةِاايامِحيالِيجممِ ِبقيةِمالِاليهعدِالماتتيالِ مِالعهالمنِالماهتتيالِ همِ
مصرِوكعرِوعيالمِِ..لي منعاِبالمسياِ.وههساِقهدِجهدأِيحهدثِمنهسِ تهرةِوتتجههِإلسهراليلِألهع ِمهالِاليههعدِمهالِكهلِ

العههالمِوتعتمههدواِ ههمِاايدنِوأطلق هعاِعلههمِأنفسهههمِ"ِ"Massianic Jewsأ ِاليهههعدِالماسههيانييالنِوعههددهمِاآلنِ

.356666

آية (12" -:)12ويرَفع َاي ًة لِّألُممِّ ،ويجرع مْن ِّفِّيُّ ِّإسرِّائيل ،وي ُضم م َش ِت ِّتُّ يهوَذا ِّم ْن وََبع ِّة وَ ْطر ِّ
اف األََْ ِّ
ض" .
َُ
ْ َ َ ََ
َ َْ ُ َ َ
َْ َ َ
ُ
َ ََ ْ َ ُ َ
المنيسةِستزمِالجميمِنِااممِممِاليهعدِالسيالِ يِالاتاتِ .
13
ِّ
ض اْلر َضايُِّقو َن ِّم ْن َي ُهوَذا .وَ ْفَرايِّم الَ َي ْح ِّسُد َي ُهوَذاَ ،وَي ُهيوَذا الَ ُي َض ِّ
ق
ياي ُ
آية (َ " -:)13فَي ُز ُ
ُ
ول َح َسُد وَ ْفَراي َمَ ،وَيْنَق ِّر ُ ُ
وَ ْفَرايِّ َم" .

أ رايمِويهع اِ يِسهالمِإشهايةِللمنيسهةِالتهيِتحيهاِ هيِمحبهةِ ِوسهالمِ.ههسهِإحهد ِنتهالجِخهالصِالمسهيانِأنِإنتههاِ

الصعيةِالمسكعيةِ مِيإرِ . 21ِ-ِ12ِ:ِ2

ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
آية (َ 14" -:)14وَيْنَق ِض ِّ
وآب
ان َعَلى وَ ْك َتاف اْلفل ْسُينِّي َ
وم َو ُم َ
ين َغْرًباَ ،وَيْن َهُبو َن َبنُّ اْل َر ْش ِّرق َم ًعاَ .ي ُكو ُن َعَلى وَُد َ
اع ِّت ِّه َرا" .
ام ِّت َد ُاد َي ِّد ِّه َراَ ،وَبُنو َعرو َن ِّفُّ َ
ط َ
ْ
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ِالِيعههاديِالفلسههطينييالِوالِالمههعآجييالِوالِويههرهمِجههدليلِآيههةِيِ 11ولمههالِهه الءِاامههمِ ههيِعبههادتهمِللاههيطانِهههمِ

يرم ونِللاياطيالِ.

ِيعطيِاوالدهِسلطاناًِعلهيِالحيهاتِوالعقهايلِأيِالاهياطيالِأنِيدوسهعهمِ.باإلحها ةِانِ

ههسهِالاهععلِكانههاِدالمهاِ ههمِصهراشِمسهتمرِمههمِشهعبِ ِو ههمِههساِتاهيرِللاههيطانِالهس ِالِيكههفِعهالِالحههرولِ

الروحيةِحدِأوالدِ ِيأ ِ . 12ِ:ِ0

15
ييد ِ ِّ
ان ب ْح ِّير ِّمصير ،ويهيز ي َيد عَليى الِنه ِّير ِّبُق ِيوِّة َِّ ِّ
يحي ِّ َ ،وَي ْض ِّيرُب ُ ِّإَليى َس ْيب ِّع َس َيواق،
آية (َ " -:)15وُي ِّب ُ
ْ َ ََ ُ َ ُ َ
ْ
اليرب ل َسي َ َ
وي ِّج ُ ِّ
َح ِّذَي ِّة" .
يها ِّباأل ْ
يز ف َ
َُ

لسييان بحيير مصيير = ديسِعبههعيِالاههعبِللبحههرِااحمههرِوشههقهِليخههرجِشههعبهِإلههمِأيضِالميعههادنِهههعِإعههالنِأنِ
مقاصدِ ِالِيقفِش ِأمامِتحقيقهاِِ.وهكساِشقِنهرِاايدنِكانِمعناهِأنِالرلِقاديِأنِي يلِكلِالعقباتِأمهامِ

شعبهِليصلِإلمِأيضِالميعادَ ِ.وَي ُهز َي َد ُ َعَليى الِن ْه ِّير = النههرِالمقصهعدِهنهاِههعِنههرِالفهراتِو يههاِإشهايةِلعهعدةِ
اليهههعدِمههالِسههبيِباجههلِعبههرِنهههرِالف هراتِإلههمِأيحهههمِ.واآليههةِتاههيرِأنِ ِسههيجففِكههلِمقاومههةِ ههيِقلههعلِاامههمِ
لينفتاِالطريقِللملمعتِالمسيانمِوينتارِاإلنجيلِ.ونجدِ مِييؤِِ 12:ِ10إشايةِلتجفيهفِنههرِالفهراتِ.وههساِقهدِ

يحدثِحقيقةِوقدِيكعنِيم اًِكماِ كرناِ.ولمالِإنِكاناِباجلِهمِمملمةِالارِ مِالعالمِنِيكعنِالنهرِههعِملهساتِ
العالمِالخاطئةِالتمِيستخدمهاِالايطانِيليسِهساِالعالمِلغعايةِأوالدِ ِِ.

ِ همِمحبتههِسهيجففِههسهِالخيهراتِ

الماديههةِالتههمِأعطاهههاِللباههرِليفرح هعاِجهههاِ اسههتخدمعهاِبطريقههةِخاطئههةِنِوحينمههاِتجههفِهههسهِالخي هراتِيفمههرونِ ههمِ
التعبةِكماِحدثِممِاإلجالِالزا ِ.
16
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِ ِّ ِّ
ِّ
يان ِّإل ْسيَيرِّائيل َيي ْيوم صي ُيع ِّ
ود ِّ ِّمي ْين وََْ ِّ
ض
يوََ ،ك َرييا َكي َ
آييية (َ " -:)16وَت ُكييو ُن سي ِك ٌة لَبقِييية َشي ْيع ِّب التييُّ َبقَيي ْيت مي ْين وَشي َ
َ َ ُ
ِّم ْصَر" .

أشعيِشتتاِشعبِإسراليلِ مِكلِأيضِالمملمهةِسهنةِِ122ق.مِنِوههسهِنبهعةِجرجهععهمِأيهامِكهعيرِنِولهمِيرجهمِ
الملِجهلِبقيهةِِ.وههساِ يههِإشهايةِلرجهعشِالبقيهةِللمسهياِ همِنهايهةِاايهامِِ.وقهدِتعنهمِاآليهةِأنههِعنهدِجفها ِمصهاديِ

الخطيةِوجفا ِأنهايِاللساتِتمعنِهسهِسكةِلععدةِأجناءِ ِ.
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ِ

هناِتسبحةِمالِ داهِالمسياِجدمهِوآيةِيِ 2ترددهاِالمنيسةِ يِتسبحةِالبصخةِليلهةِويهعمِالجمعهةِالعويمهةِ"َيوتُّ

وتسبحتُّ هو الرب وَد صاَ لُّ خالصاً مقدساً"ِوكمهاِسهباِاليههعدِومعسهيِبعهدِخهروجهمِمهالِمصهرنِهكهساِههساِ
اإلصحا ِتسبحةِبعدِأخبايِالخالصنِ قدِيأيناِميالدِالرلِمالِعسياءِومجيئهِكنعينِيأيناهِطفهالًِمعلهعداًِِويأينهاهِ

ملماِعليِشعبهِوتلهاًِقدي اًرِويليسِللسالمِومنتقماِمالِأعدالهنِحلِعليهِيو ِالرلِلحساجناِ.بعدِكلِهساِيحقِلنهاِ
أنِنسباِوالتساجياِهيِلغةِالمتحرييالنِوالفر ِهعِالثمرةِااوليِللخالصِوالحريةِ .

آية (1" -:)1وَتُقول ِّفُّ ذلِّك اْليومِّ« :وَحردك يا َب ،ألَ ِن ِّإ ْذ َغ ِّضبت عَلُّ اََتِد َغ َضبك َف ُتع ِّز ِّ
ينُّ" .
ُ
َْ َ ِ ْ
َ َْ
َُ َ
ْ َُ َ َ َ
َ ُ
ِّ
ولِ=ِيقعلهاِبالمفردِ الاعبِجسدِواحدِويو ِواحدَ ِ.غ ِّضْب َت َعَل ُِّ =ِ ِيغزهبِ
ذل َك اْلَي ْومِِّ=ِيعمِالخالصَ .وَتُق ُ
علههيِالخطيههةِ.واََتي ِيد َغ َضييبك =ِوزههبِ ِإيتههدِبالفههداءَ .ف ُتع ِّز ِّ
ينييُِّ=ِوزههبِ ِتحههع ِإلههيِتع يههةِبحلههع ِالههرو ِ
َُ
ْ
َ
المع يِ .
2
ِّ
ِّ
ير ِّتُّ َوَ ْد َص َاَ لُِّّ َخالَ ًصا»".
هللا َخالَ ِّصُّ َفأَ ْط َر ِّئن َوالَ وَََْت ِّع ُب ،أل ِ
آية (ُ " -:)2ه َوَذا ُ
َن َيا َ َي ْه َوَ َُ ِوتُّ َوَتْرن َ
هللا َخالَ ِّصُّ =ِلمِيقلِمخلصي ِ.المخلصِيخلصِمهرةِواحهدةِولمهالِقعلههِخهالصِتعنهيِأنِعملههِمسهتمرِجعجهعدِ
ُ

ِمعناَِ.يا َ َي ْه َوَ ِ=ِإسمانِللجاللةِبمعنيِواحدِوالتمرايِياهيرِهللِالسهرمديِالهسيِالِيتغيهر .وَييا َ ِتصهغيرَِي ْه َيوَ ِ
وتستعملِ يِالاعرِ.وترديدِاسمِ ِيكسبناِقعةِويعطيناِحمايةنِقاينِممِقع ِالسيدِالمسياِ"إحفوهمِ يِإسهمي"ِ

ييعِِ . 11:11
ِ

3
ِّ
يع اْل َخالَ ِّ
ص" .
اها ِّب َفَر ٍح ِّم ْن َيَن ِّاب ِّ
آية (َ " -:)3ف َت ْس َتُقو َن مَي ً
أ ِتمتلئعاِبالرو ِ المسياِبعملهِالفدالمِالس ِبههِخلصهناِنِههعِالصهخرةِالتهيِتفجهرِمنههاِالمهاءِ.والمهاءِههعِيمه ِ

للرو ِالقدسِنِ هعِصعدِليرسلِللمنيسةِيوحهِالقدسِ .
4
ِّ ِّ
اس ِّير ِّ َ .ع ِّرُفيوا َب ْيي َن الش ُيع ِّ
َن
وب ِّبأَ ْف َعالِّي ِّ َ .ذ ِّك ُيروا ِّبيأ ِ
اح َر ُيدوا ِ
آية (َ " -:)4وَتُقوُلو َن فُّ ذل َك اْلَي ْيومِّْ « :
الير ِبْ .اد ُعيوا ِّب ْ
اس َر ُ َ ْد َت َعاَلىِ " .
ْ

َع ِّرُفواِ=ِمالِعر ِعملِالمسياِالفداليِيكراِويبارِبهِوياهدِلهِ .

6
اآليات (ََِّ5" -:)6-5نروا لِّ ِلر ِّب ألَ ِن ُ َ ْيد َصيَن َع م ْف َت َخ ًيرا .لِّ َيي ُك ْن هي َذا م ْعُروًفيا ِّفيُّ ُك ِّيل األََْ ِّ
اه ِّت ِّفيُّ َييا
ضَ .ص ِّيوِّتُّ َو ْ
َ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
س ِّ
َن َُد َ ِّ
يم فُّ َو َسُك»ِ ".
اكَن َة ِّص ْهَي ْو َن ،أل ِ
يل َعظ ٌ
َ
وس إ ْسَرائ َ
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حلع ِ ِوسبِشعبهِسببِ ر ِوترنيمِوتسبياِلهم.
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ِ

هساِاإلصحا ِجداءةِقسهمِآخهرِمهالِنبهعءاتِإشهعياءِيمتهدِمهالِصِيِ13حتهيِصِِ 23ومعحهععهِالهعيالتِعلهيِ
ااممِالتيِحايقاِاليهعدنِ اهللِيمليِعليِالجميمِوقدِيسهممنِجهلِههمِسهمععانِهه الءِاامهمِههسهِالنبهعاتِ يقهدمعنِ

تعبةِنِ اهللِأعطاهاِللنبمِلتصلِلهمِلعلهمِيتعبعنِكماِ علِممِنينع ِوأيسلِلهمِيعنانِالنبمِ.وأو ِنبهعةِ هيِههساِ

اإلصهحا ِومههاِيليهههِيِ 23:14ِ-1ِ:ِ13تههتملمِعههالِباجههلِ.وكتبههاِهههسهِالنبههعةِسههنةِِ132أيِقبههلِِ133سههنةِمههالِ
ناههدةِأوِقيههامِباجههلِكدولههةِكبي هرةِ ههيِالتههاييخنِإ ِأنِباجههلِقامههاِسههنةِِ060قِ.مِ.وخربههاِسههنةِِ538جههلِأنِهههساِ

اإلصههحا ِيتحههدثِعههالِالدولههةِالتههيِسههتخربهاِوهههيِمههاديِ.ومعههرو ِأنِتحههالفِمههاديِو ههايسِهههعِالههسيِأسههقطهاِ

سههنةِِ538ق.مِ.ولههمِتمههالِمههاديِسههعيِأمههةِجربريههةِوقتئههسنِولههمِتوهههرِكدولههةِإالِبعههدِالنبههعةِبح هعاليِِ166سههنةِ
ونالحعِأنِ ِيهتملمِعهالِحمايتههِلاهعبهِمهالِأمهةِلهمِتقهمِبعهدِ هاهللِيحمهيِأوالدهِمهالِااعهداءِالخفيهيالِوالوهاهريالنِ

الحههالييالِوالمسههتقبلييالنِممههالِنعههر همِوممههالِالِنع هر همِ.ولقههدِتحههدثِالنبههيِقبههلِهههساِاإلصههحا ِعههالِمجههيءِالسههيدِ
المسياِوخالصهِولمالِقبلِمجيئهِسهتقعمِباجهلِوهمِتنتههيِكدولهةِ.وههساِمعحهعشِههساِاإلصهحا ِوباجهلِ هيِالمتهالِ

المقدسِيم ِلمملمةِالايطانِ اعبِباجلِتحدواِ ِوتمبرواِعليهِوعبدواِااووانِولمالِ ِإستخدمهمِكدداةِتدديبِ

حدِشعبهِِ.وقبلِمجيءِالسيدِالمسياِالثانيِستقعمِدولةِحدِالمسياِيباجلِالرم ية ِليبيدهاِالمسهياِجنفخهةِ مههِ
كماِستبادِباجلِااوليِقبلِمجيءِالمسياِااو ِيهساِاإلصحا ِواإلصهحا ِالتهاليِِ. 14وانِباجهلِيمه ِلمملمهةِ

الارِعليناِأنِنهرلِمالِباجلِأيِمملمةِالارِحتمِالِيدتيِعليناِمالِحرباتهاِ .

1
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
وص:
آم َ
اآليات (َ " -:)2-1و ْح ٌُّ م ْن ِ َهة َباب َل ََآ ُ إ َش ْعَي ُ
اء ْب ُن ُ
2و ََِّيروا َاي ًة عَلى ِبل وَ َْرع .اََفعوا صوًتا ِّإَلي ِّهم .و َِّشيروا ِّباْلي ِّد لِّيد ُخُلوا وَبواب اْلع َت ِّ
اةِ " .
َ َْ
َْ َ ُ
ُ
ُ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ
َو ْحُِّ=ِتترجمِوقلِأوِحملِ.لصععبةِماِ يِهسهِالنبعةِمالِأالمِوم اريةِتحلِبااممِ.وقعله ََآ ُ ِ=ِهعِلمِيسممِبهِ
ٌ
ِّ
يروا َََاي ًة =ِليراهاِكلِأحدِ.هعِنداءِلرؤساءِااممِلي حفعاِإليِباجلََِ .بل وَ ََْر َعِ
قبِجلِيآهنِهساِتدكيدِلعقععهِ.وََ ُ
احدِالريةِالمر ععةِ .
ِا
=ِأيِالِيسترهِشيءِمالِالاجرِحتمِيريِكلِو
اََفعوا صوًتا ِّإَلي ِّهمِ=ِبااجعاقِنادواِعليِماديِو ايسِ.اْلع َت ِّ
اةِ=ِالباجلييالِ .
ُ
ْ ُ َْ ْ ْ

آية (3" -:)3وََنا وَوصي ُت مَقِد ِّس ُِّ ،وَدعو ُت وَب َ ِّ
ظ َر ِّتُّ" .
َِ ِّل َغ َض ِّبُُّ ،م ْف َت ِّخرِّي َع َ
ُالُّ أل ْ
َ َْ ْ
ْ َْ ُ
ُمَقِد ِّس ُِّ ِ=ِالمقدِسِهعِالمفراِلعملِماِ.إ ِاً ِ ِهعِالسيِاختايِكعيرِإلجراءِوزبهِعليِباجلِ .جلِقا ِ ِ
عنهِمسيحمِي 1ِ:ِ45نِوالمعنمِأنِ ِخصصهِلهساِالعملِِ.ونحالِمقدسيِ ِمدععونِلقتا ِإجليسِومملمتهِ

لتتقدسِأعماقناِوبهساِنصيرِأبطا ِهللِ .
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ظ َر ِّتُِّ=ِهمِجنعدِكعيرِالسيالِيحققعنِمجدِإسمِ ِالعويمِ.وتترجمِأيزاًِه الءِالمفتخريالِبعومتيِ
ُم ْف َت ِّخرِّي َع َ
أوِالمبتهجيالِبعومتي ِ.اهللِهعِالسيِأعطاهمِهسهِالقعةِ ِ.أعطيِللم منيالِقعةِعليِإجليسِوجنعدهِوحينماِ
ينتصرونِعليِحيلهِومكايدهِيفرحعنِبعومةِ ِالسيِأعطاهمِهسهِالقعةِ .

4
وَ َعَلى اْل ِّجَب ِّ
ال ِّشْب َ َ ْو ٍم
اآليات (َ " -:)5-4ص ْو ُت ُِ ْر ُه ٍ
5
اْل ُجُن ِّ
يدةٍِّ ،م ْن
ش اْل َحْر ِّبَ .يأ ُْتو َن ِّم ْن وََْ ٍ
ود َي ْعُر ُ
ض َِْي َ
ض َب ِّع َ
األََْ ِّ
ض" .

ِّ
يج َم َرالِّ ِّك
ينَ .ص ْو ُت َض ِّج ِّ
َكثي ِّر َ
السراو ِّ
ات
اتِ ،
الرب َوو ََد َو ُ
وَ َْ َصى ِ َ َ

ُم ٍم ُم ْج َت ِّر َعةٍََ .ب
وَ
َس َخ ُِّ ِّ لُِّي ْخ ِّر َب ُك ِل

ات َس َخ ُِّ ِّ  ِ.ددواتِسخطهِهمِجنعدِماديِ
كلِهساِالجمهعيِأتيِبهِالرلِويستعرحهِجلِأتيِمعهمِ=ِ ِ
الرب َوو ََد َو ُ
السراو ِّ
ِّ
اتِ.وانهمِجمهعيِكثيرِيسكرِهناِ
و ايسِ.وماديِو ايسِآخرِالبالدِالمعرو ةِلسليِقا ِ=ِم ْن وَ َْ َصى ِ َ َ
حجيجهمِ.وحجيجِماديِو ايسِم عجِجداًِلباجلِالمحاصرةِمنهمِ.وهكساِتسبياِوصلعاتِالم منيالِ يِالمنيسةِ

وَ َعَلى اْل ِّجَب ِّ
ال = ِإ ا ِ همناها ِعلي ِمادي ِو ايس ِ هم ِعلي ِالجبا ِ
مرهبة ِجداً ِإلجليس ِوجنعدهَ ِ .ص ْو ُت ُِ ْر ُه ٍ
يحيطعنِباجلِوت اِ همناهاِعليِالمنيسةِ هعِشعبِ ِالسيِيحياِ يِالسماوياتِمرنماِمهلالِِ ِّلُي ْخ ِّر َب ُك ِل األََْ ِّ
ضِ
=ِأيِمملمةِباجلِ ِ.هناِيستعرضِقعاتهِالتيِأعدهاِ .
ِ

اب ِّم َن اْلَق ِّاد َِّ َعَلى ُك ِّل َشُّ ٍءِ .
يبِّ َ ،اد ٌم َك َخَر
الر ِّب َ ِّر
َن َي ْوَم
اآليات (َ 6" -:)7-6وْل ِّوُلوا أل ِ
ِ
ٍ
ٌ
ْ
ِّ
ِّ ِّ 7
ِّ
ان" .
وب ُكل َْل ِّب ِّإْن َس ٍ
لذل َك َتْرَتخُّ ُكل األََياديَ ،وَي ُذ ُ
يب ِ=ِوكانِهساِبعدِالنبعة ِبحعاليِِ 266سنةَ .وْل ِّوُلوا ِهسهِاهلِباجلَ ِ.تْرَت ِّخُّ ُكل األََي ِّادي ِ=ِبعدِ
َي ْوَم ِ
الر ِّب َ ِّر ٌ
ان=ِالسببِهعِعدمِخع ِ ِ مالِيخا ِ ِالِيخا ِإنسان"ِ.يأسِالحكمةِمخا ةِ
وب ُكل َْل ِّب ِّإْن َس ٍ
الزربةَِ.ي ُذ ُ
"ِ .

8
وه ُه ْم
ضَ .يَتَل ِو ْو َن َك َوالِّ َدةٍَ .يْب َه ُتو َن َب ْع ُض ُه ْم ِّإَلى َب ْع ٍ
اع َو َم َخا ٌ
اعو َنَ .ت ْأ ُخ ُذ ُه ْم و َْو َِ ٌ
ضُ .و ُِ ُ
اآليات (َ " -:)9-8فَيْرَت ُ
9
الر ِّب َ ِّادمِّ َ ،
ُ َات َها" .
يبُ .ه َوَذا َي ْوُم ِ
يد ِّمْن َها ُخ َ
ُو ُِوُ َل ِّه ٍ
اسًيا ِّب َس َخ ٍ َو ُح ُر ِّو َغ َض ٍب ،لَِّي ْج َع َل األََْ َ
ض َخَرًابا َوُي ِّب َ
ٌ

ُ َات َها ِ=ِ
َيْب َه ُتو َن ِ=ِكلِواحدِينورِلآلخرِيطلبِماعيتهنِوالِيجدِعندهِيأيِأوِحلِ الملِ يِنفسِااتعنُ .خ َ
يب ِ=ِالخجلِ
إ اً ِسببِسقعطهمِهعِخطاياهمَِ.يَتَل ِو ْو َن َك َوالِّ َد ٍة ِ=ِ همِحامليالِداخلهمِومايِشرويهمُ ِ.و ُِوُ َل ِّه ٍ
بسببِإنمسايهمِالاديدنِويبماِإنعكاسِحمرةِنيرانِالمعركةِعليِوجعههمِ ِ.
ِّ
طُل ِّ
ِّ 11
وََهاُ .ت ْظلِّ ُم ِ
وع َهاَ ،واْلَق َرُر الَ َيْل َر ُع
س ِّعْن َد ُ
وم ِ
الش ْر ُ
الس َر َاوات َو ََِب ِّابَرَت َها الَ ُتْب ِّرُز ُن َ
آية (َ " -:)11فإ ِن ُن ُج َ
ِّب َض ْوِّئ ِّ " .

ََِب ِّابَرَت َها ِ=ِمجمععةِنجعمِ يِالسماءِتسميِالجبايِ.وهسهِااقعا ِقدِتمعن ِمجاايةِكمالِيقع ِ"اايضِجتلفِ
جيِ " ِإشاية ِإلحساسه ِهع ِبالدواي ِ ه الء ِ ي ِظالم ِتام ِكدنهم ِجال ِسماء ِوال ِشمس ِوال ِقمر ِوال ِنجعمن ِهم ِ قدواِ
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الرؤيةن ِهم ِ ي ِظلمة ِالجهل ِبسبب ِمقاومتهم ِهللن ِال ِيرون ِشمس ِالبر ِيالمسيا ِوال ِالقديسيال ِيالمعاكب ِوالِ
يتمتععنِبالحياةِالمنسيةِ يِالمنيسةِيالقمرِ .ودينعنةِباجلِهسهِيم اًِلدينعنةِاليعمِااخيرِيماِِ ِ. 22ِ:ِ24

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
آية (11" -:)11وو ِّ
ينَ ،ووَ َض ُع َت َجبَر
ين َعَلى ِّإ ْثر ِّه ْمَ ،ووَُبُ ُل َت َعظ َم اْل ُر ْس َت ْك ِّب ِّر َ
ُعاَ ُب اْل َر ْس ُكوَن َة َعَلى َش ِّرَهاَ ،واْل ُرَنافق َ
َ َ
اْلع َت ِّ
اة" .
ُ
وع ِّ
اَ ُب اْل َر ْس ُكوَن َة =ِأيِأعاقبِباجل ِ.باجلِكاناِتحكمِالمسكعنةِوقتهانِولمالِهسهِتاير
َ
لدينعنةِاليعمِااخيرِحيثِتمعنِباجلِااخيرةِأيِدولةِالارِتحكمِالمسكعنةِكلهاِ .

12
َع ِز ِّم ْن َذ َه ِّب و ِّ
يزَ ،و ِّ
َع ِز ِّم َن ال ِذ َه ِّب ِّ
اإلْب ِّر ِّ
ُوف َير13 .لِّذلِّ َك و َُزْل ِّز ُل
َِ َع ُل ِ
اإل ْن َس َ
اآليات (َ " -:)13-12وو ْ
ان و َ
الر ُِ َل و َ
السراو ِّ
ض ِّم ْن م َك ِّان َها ِّفُّ س َخ ِّ ََ ِّب اْل ُجُن ِّ
ود َوِّفُّ َي ْومِّ ُح ُر ِّو َغ َض ِّب ِّ " .
ات َوَت َت َز ْع َز ُع األََْ ُ
ََِ
َ
َ
باجلِإستقدماِأال ِمالِالبارِلبنالهاِوبناءِأسعايهاِالعويمةن ِوكاناِتمعجِبالبارِمالِشعبهاِأوِمالِالمسبييالِ.
َع ِز ِّم َن ال ِذ َه ِّب ِّ
اإلْب ِّر ِّ
يز ِ= ِأيِ
ِيقِل ِ
ولمال ِ ي ِيعم ِالعقال َِ
ِالرجا ِمال ِالزربات ِ ي ِالحرول ِحتم ِيصيروا ِو َ
الخالصن ِبعد ِأن ِكانعا ِكثيريال ِوبال ِومال .و ِّ
ُوفير ِ= ِجنعل ِجالد ِالعرل ِعلي ِالمحيب ِالهندي .لِّذلِّ َك و َُزْل ِّز ُل
السراو ِّ
ض =ِهسهِعالِيعمِالدينعنةِالرهيبِوماِسيحدثِ يهِنِ غزبِ ِسي ع شِالمعن ِسماءِ
ات َوَت َت َز ْع َز ُع األََْ ُ
ََِ

وأيحاِِ .

14
ط ِّريدٍ ،وَك َغَن ٍم ِّبالَ م ْن ي ْجرعها .يْل َت ِّف ُتو َن ُكل و ِّ
اح ٍد ِّإَلى َش ْع ِّب ِّ ،
ظْب ٍُّ َ
اآليات (َ " -:)16-14وَي ُكوُنو َن َك َ
َ َ ََُ َ
َ
َ
ِّ ِّ 15
ِّ
اش يسُق ُ ِّب ِ ِّ ِ 16
ام
ُكل َواح ٍد ِّإَلى وََْض ُ .كل َم ْن ُو ِِّ َد ُي ُْ َع ُنَ ،وُكل َم ِّن اْن َح َ َ ْ
َم َ
السْيفَ .وُت َحُ ُم وَ ْط َفاُل ُه ْم و َ
وت ُه ْم َوُت ْف َض ُح ِّن َس ُاؤ ُه ْم" .
َوُتْن َه ُب ُبُي ُ
ُكل و ِّ
اح ٍد ِّإَلى َش ْع ِّب ِّ ِ=ِانِجيشِباجلِكانِمكعن ِمالِكلِالاععلنِولمِيكالِقلبهمِعليِباجلنِ حينماِجاءتِ
َ

َوَي ْهُرُبو َن
ُعُي ِّ
ون ِّه ْم،

الزربةِتركعهاِوهربعاِ.وتدملِ الزرباتِللجميمِحتمِااوالدِوالنساءِ.وهكساِعقالِالخطيةِونتالجهاِالمرةِ .

17
ِّ
ِّ
ين الَ َي ْع َتدو َن ِّباْل ِّف ِض ِّةَ ،والَ ُي َسرو َن ِّبال ِذ َه ِّب"،
آية ( " -:)17هأََن َذا و َ
ين اِلذ َ
ُهِّي ُج َعَلْي ِّهمِّ اْل َرادِّي َ
ِّ
ين ِ=ِهناِنبعةِواححةِبالاعبِالسيِيكسرِباجلِأيِماديِو ايسِولمالِإشتهرتِالدولةِبعدِ ليِباسمِ
اْل َرادِّي َ

ايسِولمِيكعنعاِمهتميالِبالسهبِوالفزةِجلِهمِ يِوحايتهمِحطمعاِباجلِ يِقسعةنِهكساِستدانِباجلِ يِنهايةِ

اايامِ.وُوجدِ يِكتابةِلمعيرِلجنعدهِ"أناِأعر ِأنممِماِجئتمِللحرلِيوبةِ يِالفزة"ِإالِأنِكعيرِنفسهِكانِ
َ

يقيقاً ِوتنساناً ِمهسبا ِ .ولمالِبعدِكعيرِصايِإهتمامِالفرسِبالما ِللصر ِعلمِالجيعرِالزخمةِالتمِصايتِ
لهمِِ .
ِ

ِّ
ِّ
ِّ ِّ 18
ق ُعُيوُن ُه ْم َعَلى األ َْوالَِّدِ " .
آية (َ " -:)18ف ُت َحُ ُم اْلق ِّسُّ اْلف ْتَي َ
ان ،والَ َيْر َح ُرو َن َث َرَرَة اْلَب ُْ ِّن .الَ ُت ْشف ُ
إشتهرِالفرسِبحرلِالقسيِوالقعسِ.واْل ِّق ِّسُِّهيِالسهامِالتيِتستخدمِ يِالقعسِ .
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ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ 19
ِّ
وََة" .
اء اْل َر َرالك َو ِّزيَن ُة َف ْخ ِّر اْلكْل َدانِّي َ
وم َو َع ُر َ
آية (َ " -:)19وَتص ُير َباب ُلَ ،ب َه ُ
ينَ ،ك َتْقليب هللا َسُد َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ين ِ=ِإسمِقبيلةِمالِمملمةِ
اء اْل َر َرالك ِ=ِهيِكسليِلق َدمهاِوعلعمهاِووناهاِوتجايتهاِومبانيهاِ.اْلكْل َدانِّي َ
َباب ُلَ ،ب َه ُ

باجلِمنهاِخرجِالمهنةِويجا ِالديالِوالسحرةِومِأطلقِإسمِالملدانييالِعليِكلِباجلنِكماِأطلقِإسمِالفراعنةِعليِ

كلِمصرِ .
21
ِّ
اك َُ َعا ٌة"،
َعَرِّاب ٌَُّّ ،والَ ُيْرب ُ
ِّض ُهَن َ
آية ( " -:)21الَ ُت ْع َرُر ِّإَلى األََبدَ ،والَ ُت ْس َك ُن ِّإَلى َد ْو ٍَ َف َد ْو ٍََ ،والَ ُي َخِّي ُم ُهَن َ
اك و ْ
الَ ُت ْع َرُر ِّإَلى األََب ِّدِ=ِإندورتِكل ِأوايهاِوكانِملعوِالفرسِيمايسعن ِالصيدِ يِخرالبهاَ ِ.والَ ُت ْس َك ُن =ِخرباِكلِ

َعَرِّاب ٌُِّّ=ِتعهمِالعرلِأنِالجالِيسكالِ يِخرالبهاِ مانعاِالِيبيتعنِ يهاِ.
أياحيهاِال ياعيةَ ِ.والَ ُي َخِّي ُم ُهَن َ
اك و ْ
21
ات الِن َعامِّ،
اآليات (َ " -:)22-21ب ْل َتْرُب ُ
وم ُبُي َ
اك ُو ُح ُ
اك َبَن ُ
وت ُه ْمَ ،وَت ْس ُك ُن ُهَن َ
ض ُهَن َ
وش اْلَق ْف ِّرَ ،وَي ْرألُ اْلُب ُ
ِّ
الذَئ ِّ
ِّ
وَترَُص هَناك مع ُز اْلوح ِّ ِّ 22
ِّ ِّ
ص ِّ
يب
يح َبَن ُ
َ ْ ُ ُ َ َْ َ ْ
شَ ،وَتص ُ
ات َ
اب فُّ َهَياكل ال ِتَنعمَِّ ،و َوَْ ُت َها َ ِّر ُ
وَِّه ْمَ ،و ُ
آوى فُّ َُ ُ
ِّ ِّ
ول" .
ام َها الَ َت ُ
ُ ُ
اْل َرجُّء َووَِي ُ

هساِيم ِلسكنيِالايطانِ.ولمالِهساِماِحدثِ عالً ِ هياكلِأووانهاِسكنتهاِالعحعرِيالحعِنتالجِالخطيةِ ِوأنِ
وياء ِالمنور ِالبهي ِ ي ِأيض ِالخطية ِخرال ِوبعمِ .باجل ِهي ِيم ِلمل ِنفس ِمتمبرة ِعاصية ِييؤ ِِ. 16:ِ 18

والنفسِالخربةِيسكالِداخلهاِالاياطيالِالمتعحاةِوالبعمِياليدس ِوالنجاسةِوالتااؤمِوصعتِالبعمِيأيِالِ ر ِ .
ِ

مِهساِاإلصحا ِيأيناِخرالِباجلِودمايهاِبسببِشرويهاِ.وت اِ همناِأنِباجلِترم ِللايطاننِوكماِإستعبدتِ

باجلِشعبِ ِِ 16سنةِهكساِإستع بدِالايطانِأوالدِ ِ ترةِمالِال مالنِإلمِأنِأتمِالمسياِوحريناِمنهِييعِ:ِ 8
ِ. 21وخرالِباجلِالمسكعيِتماِصياوتهِهناِليايرِلنهايةِالايطانِااجديةِ مِيعمِالدينعنةِ .
ِ
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عودة للجدول

ِ

نجدِهناِالفرحةِبسقعطِمليِباجلِالسيِأعطاهِ ِالغنيِوالمجدِ دساءِاستعمالهماِوهكهساِالاهيطانِوانِملهيِباجهلِ

يرم ِللايطانِ يِِ -:

ِ-1إساءةِإستعما ِالغنيِوالمجدِوالجما ِ.وهناِنجدِباجلِترم ِللايطانِ يِأنهاِقعةِيهيبةِمهدمرةِلاهعبِوهيكهلِ
ِِ .

ِ-2ميههلِكالهمههاِللتخريههبِ بينمههاِيبنههيِالملههعوِالمههدنِيخههرلِملههيِباجههلِالمههدنِنِوالاههيطانِيفههر ِبخهرالِاإلنسههانِ

لسليِيقعدهِللخطيةِنِوالخطيةِتخرل.
ِ-3المبرياءِولسليِسقبِكليهماِ .

وانِملههيِباجههلِيرمه ِللاههيطانِنههريِهنههاِ ههيِهههساِاإلصههحا ِآيههاتِصهريحةِعلههيِالاههيطانِوسههقعطهِقيلههاِخههال ِ

اآلياتِالتيِتتملمِعالِسقعطِمليِباجلِ .
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اء
آية (1" -:)1أل ِ
يلَ ،وُي ِّر ُ
َن ا ِلر ِب َسَيْر َح ُم َي ْعُق َ
يح ُه ْم فُّ وََْض ِّه ْمَ ،ف َت ْق َت ِّر ُن ب ِّهمِّ اْل ُغَرَب ُ
وب َوَي ْخ َت ُاَ وَْي ًضا إ ْسَرائ َ
ِّ
وب" .
َوَيْن َضرو َن ِّإَلى َبْيت َي ْعُق َ
مِإصحا ِ11نر ِتجسدِالمسياِوأنهِسيدتمِلي سسِكنيستهِلتحياِ مِمحبةِوسالمِ .

و مِإصحا ِ12كلمناِعالِخالصِالمسياِلمنيستهِوتسبياِالمنيسةِلمخلصهاِالمسياِ .
واإلصحا ِالساجقِحدوناِعالِخرالِباجلِيم اِللحكمِعلمِالايطانِ.وهساِاإلصحا ِيكلمناِعالِأنِسببِسقعطِ

الايطانِهعِكبرياءهِ.الايطانِبعدِسقعطهِأ ِاإلنسانِإ ِأخطدِ.

ِهناِيحدوناِعالِنهايةِهساِالايطانِ.

ولمالِقبلِأنِيحدوناِعالِنهايتهِنجدِ ِيعطمِوعداِبدنهِسيخلصِالبارِمالِعدوهمِالايطان ِ.خالصِالبارِ

كانِمقر اًيِأالياِ .

يح ُه ْم ِّفيُّ وََْ ِّض ِّيه ْمِ=ِههمِخسهرواِأيحههمِبسهببِالخطيهةِ
الرلِيبيهدِباجهلِلهيخلصِشهعبهِويحهريهِمهالِالعبعديهةَ ِ.وُي ِّير ُ
اءِ=ِااممِ ِ.
وبتعبتهمِيعيدهاِ ِوانيةِلهمنِجلِدخلِمعهم اْل ُغَرَب ُ

هناِنريِالمنيسةِالتيِتجممِاليهعدِوااممِبعدِكسرِإجليسِعدوهاِ .

حيالِيسكرِالعحمِيعقعلِوتسراليلِنفهمِأنِالمقصعدِاليهعدِواامم ِ.اسراليلِبعدِسقعطهاِ مِالعونيةنِوبعهدِسهبمِ

أشههعيِ.شههتاِملههيِأشههعيِشههعبِإس هراليلِعبههرِمملمتهههنِوأسههكالِقبالههلِأمميههةِمكههانهمِسههنةِ122ق.مِ.هههساِجعههلِ
إسراليلِترم ِلألممِ .
2
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يل ِّفُّ وََْ ِّ
اء،
ض ِ
الر ِّب َع ِّب ً
آية (َ " -:)2وَي ْأ ُخ ُذ ُه ْم ُش ُع ٌ
ِّم ً
وب َوَيأ ُْتو َن ب ِّه ْم إَلى َم ْوضع ِّه ْمَ ،وَي ْرَتل ُك ُه ْم َبْي ُت إ ْسَرائ َ
يدا َوإ َ
ِّ
ظالِّ ِّر ِّ
يه ْم" .
ُو َن َعَلى َ
ين َسَب ْو ُه ْم َوَي َت َسِل ُ
َوَي ْسُبو َن اِلذ َ
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وي ْأ ُخي ُذهم ُشييعوب =ِاامههمِستسههاعدهمِ ههيِالرجههعشِإلههيِوطههنهمِ.ويري َيتلِّ ُكهم بيي ِّ ِّ
يل =ِالمنيسههةِسههترتفمِعلههيِ
َ َ ْ ُ ْ َْ ُ
ُْ ُ ٌ
ََ
يت إ ْسيَيرائ َ
هبقِوتسههتعبدوهانِستسههتعبدهمِهههيِ.صههايِسههلطانِلبنههيِالملمههعتِبعههدِأنِكههانعاِمسههبييالِلمملمههةِ
أعههدالهاِ.ومههالِسه ِ

الولمةِ.وكعنِأنِالمنيسةِتمتليِالناسِأ ِطاقاتِه الءِالنهاسِصهايتِتعمهلِلخدمهةِوبنهاءِالمنيسهةِِ.ألهمِيحفهعِ
أوناسيعسِالرسعلمِعقيدةِالمنيسةِ مِطبيعةِالمسيانِوأوناسيعسِكانِوونياِ .
ِّ
ين َسَب ْو ُه ْمِ=ِقيلِأنِالسيدِالمسياِسبيِسبيِاًِ=ِأخسِالم منيالِمهالِيهدِالاهيطانِالهس ِكهانِيسهتعبدهمِ
َوَي ْسُبو َن اِلذ َ
وحههريهمِنِو لههيِبمعتهههِ ِوبقيامتهههِِ.والمنيسههةِتسههبيِالههسيالِسههبعهاِأيِيههدخلعنِاإليمههانِنِوتاييخي هاًِ مههعيرِسههخرِ
البههاجلييالِلخدمههةِاليهههعدِ.عبيييدا وإميياءِللههرلِولمههالِبح هريتهمِييههمِ+ِ1ِ:ِ1يهههِ.ِ 1ويتسييلُون علييى ظييالريهمِ=ِ
"أعطيتممِسلطاناِأنِتدوسعاِعلمِالحياتِوالعقايلِ"ِ الايطانِهعِمالِظلمِالبارِِ .
اِك ،و ِّمن اْلعب ِّ ِّ ِّ ِّ ِ ِّ
اآليات (3" -:)8-3وي ُكو ُن ِّفُّ يو ٍم ي ِّريحك ِ ِّ
اس ُت ْع ِّب ْد َت
َْ ُ ُ َ
الرب م ْن َت َع ِّب َك َو ِّم ِّن اْن ِّز َع ِّ َ َ َ ُُ
ََ
ودِية اْلَقاسَية التُّ ْ
5
ف ب َاد ال ِ
ِّ ِّ ِّ
ِّب َها4 ،وَِن َك َتْن ُِّ ُ ِّ
اليرب َع َصيا
ظالِّ ُمَ ،ب َاد ِّت اْل ُر َغ ُْ ِّر َس ُة َ ْد َك ِس َير ِ
ولَ « :كْي َ َ
ق به َذا اْل َه ْج ِّو َعَلى َملك َباب َل َوَتُق ُ
ِّ ِّ
ِّ
ينِ 6 .
الضي ِّ
ُميييمِّ،
ييوَ .اْل ُر َت َسيييلِّ ُ ِّب َغ َضي ٍ
وب ِّب َسي َ
األ ْ
ييخ ٍ َ ،ض ْييرَب ًة ِّبيييالَ ُف ُتي ٍ
يييب اْل ُر َت َسيييلُ َ
يياَ ُب الشي ُ
ييع َ
َش َيير ِّاََ ،ضي َ
ييب َعَليييى األ َ
8
يُه ٍاد ِّبيالَ إمسي ٍ ِّ7
ِّب ْ ِّ
اح ِّت ،ا ْطرأَِني ْيت ُكييل األََْ ِّ
يان
ضَ .ه َت ُف يوا َتَرن ًريياَ .ح ِتييى ِ
السي ْيرُو َي ْفيَير ُح َعَلْيي َ
يكَ ،ووََُْز ُلْبَني َ
ياك .ا ْسي َيتَر َ
اضي َ
َْ
َ
ُجعت َلم يصع ْد عَليَنا َ ِّ
اط ٌع" .
َ ِّائالًُ :مْن ُذ ْ
اض َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ
هقعطهِوت تخهايهمِعليههِو هرحهمِبسهقعطهِ.انِملهيِباجهلِ
ِ
التسبياِنتيجةِالخالص ِ.هناوِيصفِعتعِمليِباجلِوس
كههانِوقهالًِيهيبهاًِلههمِيههنجِأحههدِمههالِبطاهههِ.وبسههقعطهِتفههر ِكههلِاايضنِحتههمِااشههجايِإسههتراحاِ مههانِملههعوِباجههلِ
يقطععنهاِأماِملعوِ ايسِ لهمِيعتهادواِ لهيِ.والسهروِوااياِإشهايةِلفهر ِبهاقيِالملهعوِبسهقعطِملهيِباجهلِالطاويهةِنِ

وهيِ رحةِشعبِ ِبسقعطِالايطانِ.ونالحعِأنِقطمِمليِباجلِلألشجايِإشايةِلحبهِ يِاا يةِ .

ِ
وب ِّب َس َخ ٍ ِ=ِهعِيزرلِاآلنِتطبيقاًِلقع ِععبدياِالنبيِآيةِي"ِ 15ماِ علتهِيفعلِبينِعمليِيرتهدِ
الض ِّاَ ُب الش ُع َ
عليِيأسي"ِ.وهساِالهجعِينطقِبهِعلمِالايطانِكلِمالِتسوقِحريةِمجدِأوالدِ ِِ .
ظري ِّ
ِّ
اآليييات (9" -:)16-9اَْله ِّ ِّ
يك ،الس ي ِّت ْقَب ِّ
ال َُي ُيد ِّ
ياء
يك األ ْ
وم َكُ ،مْن ِّه َض ي ٌة َلي َ
َخِّيَل يةََِ ،ريي َ
َ
َسي َيف ُل ُم ْه َتي ِيزٌة َلي َ ْ
اوَي ي ُة مي ْين و ْ
يع ُع َ َ
11
ض .وََامي ْيت ُكي ِل مُلي ِّ
يوك األُمييمِّ عي ْين َكر ِّ
األََْ ِّ
يت وَْي ًضييا َي ْيد َضي ُيع ْف َت َن ِّظ َيرَنييا
يك :وَوَْني َ
اسي ِّيي ِّه ْمُ .كل ُهي ْيم ُي ِّج ُيبييو َن َوَيُقوُلييو َن َلي َ
َ َ َ
ُ
َ
12
و ِّصرت ِّم ْثَلَنا 11وُه ِّب َ ِّإَلى اْله ِّ ِّ
ش ِّ
ف َسَق ُْ ِّت ِّم َن
الرِمةَُ ،و ِّغ َ
َع َو ِّاد َكَ .ت ْح َت َك ُت ْفَر ُ
ْ
ُ ُاؤ َك الد ُ
َ َْ
ودَ .كْي َ
اوَية َف ْخُر َكََِ ،ن ُة و ْ
َ
13
ِّ
يت َُْلي َ ِّ
السيير ِّ
يف َُ ُِّ ْعي َ ِّ
ِّ
َصي َيعُد ِّإَلييى
ُمييمِّ َووَْني َ
اء َيييا ُزَهيَيرُةِّ ،بْني َ
يت فييُّ َْل ِّبي َ
يت الصي ْيب ِّح َكْيي َ
يك :و ْ
يت إَلييى األََْض َيييا َيياهَر األ َ
ِ َ
ِّ 14
اكي ِّيب ِّ
السييراو ِّ
ياع ِّفييُّ وََ ِّ
ات .وَََفييع ُكرِّسي ِّييُّ َفييوق َكو ِّ
هللا ،وو ِّ
ق
اصييُّ ِ
الشي َير
االِ ِّت َري ِّ
َصي َيعُد َفي ْيو َ
يس َعَلييى ََِبي ِّيل ْ
َ ْ
ْ ُ ْ
ال .و ْ
َِلي ُ
ْ َ َ
ِ ََ
16
15
ِّ
ِّ
اوي ِّةِّ ،إَلى و ِّ
ِّ
السح ِّ ِّ ِّ
ِّ
ُِل ُعيو َن
يك َي َت َ
ين َيَر ْوَن َ
َساف ِّل اْل ُج ِّب .اَِلذ َ
ُمْرَت َف َعات ِ َ
اب .وَص ُير م ْث َل اْل َعل ُِّّ .لكِن َك اْن َح َدَْ َت ِّإَلى اْل َه ِّ َ
َ
ِّ
ض َو َز ْع َز َع اْل َر َرالِّ َكِ "،
يك .وَه َذا ُه َو ِ
الر ُِ ُل اِل ِّذي َزْل َز َل األََْ َ
ِّإَلْي َكَ ،ي َتأَ ِمُلو َن ف َ
ماِالماللمهةِااشهرايِإالِوالةِههساِالعهالمنِعهالمِههساِالوهالمِيأ ِِ 12:0وقهدِيسهيطرونِعلهيِقلهعلِبعهضِالحكهامِ
ليتصر عاِحهدِماهيئةِ ِ.وملهيِباجهلِكمهاِقلنهاِيرمه ِللاهيطانِلهسليِيتهداخلِالمهالمِعهالِالاهيطانِوملهيِباجهلِ هيِ
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هههسهِاآليههاتنِو يهههاِنههريِالهاويههةِتقههعمِمهته ةِإلسههتقبا ِملههيِباجههلِيإشههايةِلمعتهههِوهالكهههنِوالهاويههةِسههتمعنِنصههيبِ

إجلههيسِأيزهاً ِوالتصههعيرِهنههاِيعنههمِأنِالهاويههةِكانههاِتنتوههرِوصههع ِإجلههيسِنِومههالِأسههقطهمِالاههيطانِ ههمِخطايههاِ
َخِّيَل َةِ=ِاامعاتِوهنهاِنهريِ
أتاِجهمِإلمِالهاويةِهمِأيزاِ مِإنتوايهِليتسوقِنفسِااالمِالتمِهمِ يهاِاآلنِِ.واأل ْ
دليههلِعلههيِأنِاام هعاتِالِيتالشههعنِبعههدِالمههعتنِجههلِيعر ههعنِبعزهههمِيكمههاِعههر ِالغنههيِلعههاايِوعههر ِإج هراهيم ِ.
وتبدوِ يِهسهِاآلياتِصعيةِالسخريةِمالِمليِباجلِيأوِإجليس ِانهِأصباِمثلهمِأسيرِالهاويةِلألجدِ.جالِقعةِجالِ

سههلطان ِ...ههديالِهههيِقعتهههِالتههيِكههانِيرعههبِجهههاِالنههاسِ؟!!ِويتزههاِأيزهاًِمههالِهههسهِاآليههاتِأنِاامهعاتِياههعرونِ

بحههالتهمِ.و ههمِآيههةِيِ 11الهاوييية فخييركِ=ِ مههانِالاههيطانِيفتخههرِبالعههددِالههسيالِأسههقطهمنِ هلم هعاِوصههايِمكههانهمِ

الهاويةِ ِ.ععضِالفر ِيكعنِمصيرهِالنتانةِالرمة والدودِيغطيانهِمالِ عقهِومالِتحتهِنِ هسهِكاناِأعمالهََِِِ.ني ُة
َعي َيو ِّاد َكِ=ِصههعتِاآلالتِالعتريههةِالتههيِطالمههاِتغنهيِجهههانِأيِأيههالِصههعتِأ ارحههيِوأ ه ار ِإنتصههاياتيِالسههابقةِعلههمِ
وْ
البارِالسيالِهلمعاِبسببيُ .زَهَرُة ِّبْن َت الصْب ِّحِ=ِكعكبِالصهباِالجميهلِوههساِالِينطبهقِعلهيِإنسهانِجهلِههعِجمها ِ
يع
المايولِيإجليس ِالس ِقا ِ ِعنهِأنهِكانِ"كاملِالجما "ِيح  12ِ:ِ28نِولمالِالهسيِأسهقطهِكبريهاؤهِ=ِوَََْف ُ
اك ِّب ِّ
ُكرِّسِّيُّ َفوق َكو ِّ
هللا"ِ.قبلِالسقعطِتاامخِالرو ِ"ِوكلِمالِير همِنفسههِيتزهمِومهالِيزهمِنفسههِيرتفهم"ِوهكهساِ
ْ
ْ َ َ
سيكعنِحدِالمسياِي2تيِِ3ِ:ِ2نِ ِ 4ههعِسهيدعيِأنههِإلههِ.وههساِالمتمبهرِلهمِينهتفخِ قهبِعلهمِالماللمهةِكواكيب
ِّ
يُِّ.أمههاِالمسههياِ جههاءِقههالالًِ"تعلم هعاِمنههيِ ههانيِوديههمِ
يل اْل َعِّلي ِّ
هللاِجههلِأيادِأنِيتسههاو ِبههاهللِِ.هنههاِيريههدِأنِيصههباِم ْثي َ
ومتعاحمِالقلب"ِيماِِ. 28ِ:11وبنفسِااسلعلِأسقبِالايطانِآدمِوحعاءِحيالِقا ِلهمِ"تمعنهانِكهاهلل"ِيتهيِ3
ِ .ِ 5ِ:

نالحعِأنِالايطانِجدأِباإلنتفا ِعلمِباقمِالماللمةنِوت ايدِمعهِهساِالفمرِ ديادِأنِيتسهاو ِبهاهلل ِ.المبريهاءِ مهرِ
يت ايدِممِالعقانِيبدأِالمتمبرِباإلنتفا ِعلمِمالِحعلهِمالِالبارنِوهمِي لههِنفسههِ.وااسهعأِأنِيصهلِاإلنسهانِانِ

ينسبِالخطدِهللِ مِتداجيرهنِ هلِنحالِأحكمِمنه؟! ِ
ِ

ِ ِّ
ِّ ِ 17
ِّ
َسَار ُ ِّإَلى ُبُي ِّ
وت ِّه ْم "
آية ( " -:)17الذي َِ َع َل اْل َعاَل َم َكَق ْف ٍرَ ،و َه َد َم ُمُدَن ُ ،الذي َل ْم ُي ُْل ْق و ْ
ِ ِّ
ِّ
َسَار ُ =ِمليِباجلِلمِيطلقِيهعياكيالِمليِيهع انِجلِظلِ يِالسجالِِ30سنةِوشهعبِاليههعدِأقهامِ
الذي َل ْم ُي ُْل ْق و ْ
ِ16سههنةِ ههيِالسههبي ِ.ومههالِمههاتِقبههلِالمسههياِحبس هعاِ ههمِالجحههيمِ.والاههيطانِبخداعهههِآلدمِوح هعاءِتسههببِ ههمِأنِ

اايضُِلع َن ْاِ صايتِاايضِكالقفرِِ.وبعدِالخطيةِإستعبدِالايطانِالباهرِ=ِلم ُيُلق وس ار نِإلهمِأنِحهريهمِ
المسياِِ .
19
18
ِّ
ُجعوا ِّباْل َكرام ِّة ُكل و ِّ
ط ِّر ْح َت
اح ٍد ِّفُّ َبْي ِّت ِّ َ .ووَ ِما وَْن َت َفَق ْد ُ
َِ َر ِّع ِّهمِّ ْ
ُممِّ ِّبأ ْ
َ
اض َ َ ُ
ََ
اآليات (ُ " -:)19-18كل ُمُلوك األ َ
اس اْلَق ْتَلى اْلر ْضروبِّين ِّب ِ ِّ
ِ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َشَن َعَ ،كلَِّب ِّ
وسةٍ" .
ِّم ْن َْب ِّر َك َك ُغ ْص ٍن و ْ
َ ُ َ
السْيف ،اْل َهابُي َن إَلى ح َج َاَة اْل ُجبَ ،ك ُجث ٍة َمُد َ

يت =ِإشهايةِلبيلااصهرِآخهرِملهعوِباجهلِالهسيِقتلههِكهعيرِليلهةِ
الملعوِيد نعنِبكرامةِيااهراماتِكمثها َ ِ.ووَ ِميا وَْن َ
تاِ ايسِلباجلنِ هعُِقتلِولمِيناغلِأحدِبجثتهِوسبِالخرالِالسيِحلِبالمدينةِ.جلِحتمِالملعوِالهسيالِههِمتهمِ
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َشَن َع=ِوصهالِمهتعفالَ ِ.كلَِّب ِّ
ياس اْلَق ْتَليىِ=ِمها اِيصهنمِ
ياِمليِباجلِد نهمِشعبهمِبكرامةِوحنطعاِأجسهادهمُ ِ.غ ْص ٍن و ْ
جلباسِقتيلِحرلِبسيفِسعيِأنِيلقيِباهما ِ.نر ِهناِصعيةِكراهيةِعامةِوتحتقايِمالِالبارِللايطانِِ .
ِ

21
َخربت وََ َضكََ ،تْلت َشعبك .الَ يس ِرى ِّإَلى األَب ِّد َنسل َف ِّ
ِّ
اعلُِّّ ِ
الش ِّر.
َ َْ َ
آية ( " -:)21الَ َت ِت ِّحُد ِّب ِّه ْم فُّ اْلَقْب ِّر ألَ ِن َك و ْ َ ْ َ ْ َ
َُ
َ ْ ُ
"

ال تتحد بهم فى القبر =ِهمِسيد نهمِشععبهمِبكرامةِأماِأناِ سيلقعنِجثتيِباهما .

يكِ=ِبههالولمِواإلسه ار ِعلههيِشهههعاتهمِ جلبهعاِعلههيِأنفسهههمِدينعنههةِ ِ.الَ ُي َسي ِرى ِّإَلييى األََبي ِّيدِ=ِينقطههمِ
وْ
َخَرْبي َ
يت وََْ َضي َ
نسلهِمالِعليِكرسيهِ .
ِ

آية (َ 21" -:)21هِّيُئوا لَِّب ِّني ِّ َ ْتالً ِّبِّإ ْثمِّ َ ِّ ِّ
ض َوالَ َي ْرألُوا َو ِْ َ اْل َعاَل ِّم ُمُدًنا»".
وموا َوالَ َي ِّرُثوا األََْ َ
آبائه ْمَ ،فالَ َيُق ُ
قتهلِملهيِ هايسِجنيههِيأوالدِملهيِباجهل ِحتهمِالِيقعمهعاِجثهعيةِحهدهنِ َوالَ َي ْريألُوا َو ِْي َ اْل َعياَلمِّ ُم ُيدًناِ=ِاشهتهرتِباجههلِ
جبناءِالمدنِولمالِبسببِإنتهاءِ ييةِملعوِباجلِ لالِتبنمِباجلِمدناِوانياًِِ ِ.
ِ

ِّ
ُ ِّ
اآليات (َ «22" -:)23-22فأَ َُوم َعَل ْيي ِّهمَ ،يُقيول ََب اْل ُجُن ِّ
ِّ
يول
يودَ .ووَ َْ َ ُ
يل ْ
ْ
اس ًيرا َوَبقِيي ًة َوَن ْسيالً َوُذ َِِّييةًَ ،يُق ُ
يع م ْين َباب َ
ُ
ُ
ِّ
الرب23 .ووَِعُلها ِّم ا ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُكنس َها ِّبر ْكَنسة اْل َهالَ كَ ،يُقول ََب اْل ُجُن ِّ
ود»ِ ".
ِ
ير ًثا لْلُقْن ُفذَ ،و َ
َ َْ َ َ
َ
ام مَيا ٍَ ،وو َ ُ
ُ
آِ َ
يام ِّمَييا ٍ =ِجهروِوحهلِطينيهةِيإشهايةِلاهناعةِالخطيهة ِ.
كرِإسمِالرلِِ3مراتِهناِانِاامرِمقهريِمهالِالهرلَ ِ.
آِ َ
وهساِالقرايِجهالوِباجلِهعِمعجهِلمملمةِالايطانِِ .
25
اآليات (ْ َ24" -:)27-24د حَليف َب اْلجُن ِّ ِّ
ِّ
ُح ُِّ َيم
يت :و ْ
يت َي ْثُب ُ
ييرَ ،وَك َريا َن َوْي ُ
َن و َ
ُ
يود َيائالًِّ« :إِني ُ َك َريا َ َص ْيد ُت َيص ُ
َ َ َ
26
ِّ
ِّ
وَشي ِّ
ِّ ِّ
ياء
ول َعي ْين َكي ِّيت ِّف ِّه ْم ِّح ْرُل ي ُ» .ه ي َذا ُهي َيو َ
َ
يوَ فييُّ وََْضييُّ َووَُد َ
الق َضي ُ
ول َع يْن ُه ْم نييُيرُ َ ،وَيي ُيز َ
وس ي ُ َعَلييى َِبييالَُّ ،فَيي ُيز َ
27
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اْلر ْقضُّ ِّب َعَلى ُك ِّل األََْ ِّ
يل
ضَ ،وهذ ه َُّ اْلَيُد اْل َر ْرُد َ
ُممَِّ .فإ ِن ََ ِب اْل ُجُنود َ ْد َ َضىَ ،ف َر ْن ُيَبُ ُ
ود ُة َعَلى ُكل األ َ
َ
ِّ
ود ُةَ ،ف َر ْن َيُرد َها " ِ
َوَيُد ُ ه َُّ اْل َر ْرُد َ
هسهِالنبعةِعالِأشعيِ.وقهدِ كهرتِهنهاِانِخهرالِباجهلِبعيهدِجهداً ِ.باجهلِلهمِتمهالِقهدِقامهاِبعهد ِ.ها اِخربهاِأشهعيِ

السيِكانِخراجهاِقريباِكانِ ليِجرهاناًِعليِصدقِالنبعةِبخرالِباجلِيالتيِستخرلِبعدِِ266سنة ِ .

الِالايطانِااولمِيمه ِلههاِبخهرالِأشهعيِوالثانيهةِيمه ِلههاِبخهرالِباجهلِ.ااولهمِههمِيمه ِ
*ِهناوِمرحلتيالِلخر
ُ
لزربةِالايطانِبالصليبِوالثانيةِيم ِلخرابهِالنهالمِومصيرهِااجد ِ مِبحيرةِالنايِ .

اآليييات (ِّ 28" -:)32-28فييُّ س يَن ِّة وَفي ِّ
ياز َكييان ه ي َذا اْلييوحُّ29 :الَ َت ْفر ِّحييُّ يييا ِ ِّريييع ِّفلِّسي ِّ
َن
آحي
ياة اْل َرلِّي ِّيك
يُي َن ،أل ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ ْ
ُ
31
ِّ
ِّ
اْلَق ِّضيب ِ ِّ
ياَ
انَ ،وَث َرَرُت ُ َت ُكو ُن ُث ْعَباًنا ُم ِّس ًّرا َ
َص ِّل اْل َحِية َي ْخُر ُج وُ ْف ُعو ٌ
طِي ًاَاَ .وَتْر َعيى وَْب َك ُ
الض ِّاََبك اْن َك َسَرَ ،فِّإِن ُ م ْن و ْ
َ
31
ِّ ِّ
يت و ِّ
ِّض اْلب ِّائسو َن ِّباألَم ِّ ِّ
اْلرس ِّ
اك ِّ
اص ُير ِّخُّ وَِي ُت َهيا
يابْ .
انَ ،ووُم ُ ْ
َصَلك ِّباْل ُجوِّعَ ،فَي ْقُت ُل َبقِي َتيكَ .وْل ِّيو ْل وَي َهيا اْلَب ُ
ينَ ،وَيْرب ُ َ ُ
ََ
َ
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اْلر ِّديَنةُْ َ .د َذاب ِ ِّر ِّ ِّ ِّ ِّ
ين ،ألَ ِني ُ
يعك َيا فل ْسُ ُ
َ َ ُ
َ
الر ِب وَ ِس ِّ
ِّها
ُممِّ ِّإ ِن ِ
س ص ْهَي ْو َنَ ،وب َ
َ
َُُس ُل األ َ
هيِوحيِمالِجهةِ لسطيال.

ِّ 32
الشير ِّ ِّ
يان ،وَلييس َش ٌّ
ياذ ِّفيُّ ُُِي ِّ
ِّم َين ِ
ياب
ال َييأْتُّ ُد َخ ٌ َ ْ َ
وشي َ .ف ِّب َريا َذا ُي َج ُ
َ
َي ْح َت ِّرُّ َب ِّائ ُسو َش ْع ِّب ِّ " .

ِ

ِّ
ياز َكييان ه ي َذا اْلييوحُّ29 :الَ َت ْفر ِّحييُّ يييا ِ ِّريي ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ 28
َن
ين ،أل ِ
يع فل ْسييُ َ
آحي َ َ
اآليييات ( " -:)29-28فييُّ َس يَنة َوَفيياة اْل َرلييك َ
َ َ َ
َ
َُْ
ِّ
ِّ
اْلَق ِّضيب ِ ِّ
طِي ًاَاِ " .
انَ ،وَث َرَرُت ُ َت ُكو ُن ُث ْعَباًنا ُم ِّس ًّرا َ
َص ِّل اْل َحِية َي ْخُر ُج وُ ْف ُعو ٌ
الض ِّاََبك اْن َك َسَرَ ،فِّإِن ُ م ْن و ْ
َ

كانِالمليِع ياِقدِحرلِالفلسطينيالِحرباتِم ورةِوقيلةِولمنهمِأخهسواِبالثهديِأيهامِأحهااِ فرحهعاِ.وهمِوه اِجالدههمِ

تغلثِ السرِمليِأشعيِوت ِماتِتغلثِ السرِ ر ِالفلسطينيعنِبمعتهِإ ِظنعاِأنهمِتخلصعاِمالِعبعديتهمِاشعيِ
ولمالِالنبيِهناِيقع ِلهمنِأنهِوتنِماتِتغلثِ السراْل َحِي ِّةِيدتيِمالِنسلهِأيِإجنهِوُ ْف ُعواناٌِأشرِمنهِ.ونبعةِإشعياءِ
بخرالِ لسطيالِكماِكاناِنبعتهِبخرالِأشعيِيآياتِِ 21ِ–ِ24وكالهماِسيحدثِقريباًِدلهيالًِعلهيِصهدقِنبعتههِ
بخرالِباجلِوقدِيكعنِ يِهسهِااياتِِتحسي اًرِليهع اِمالِاإلنزمامِلفلسطيالِ يِوهعيتهمِحهدِأشهعيِإ ِمهاتِملهيِ

أشعيِتغلثِ السرِ .
يييا ِ ِّريي ِّ ِّ ِّ
ِّ
ييب ِ
الضي ِّ
ياََب ِّك هههعِتغلههثِ السههرِملههيِ
يع فل ْسييُ َ
َ َ َ
ينِ=ِانِ لسههطيالِكانههاِمكعنههةِمههالِإمههاياتِمختلفههةِ.اْلَقضي َ
أشعيِالسيِإستعليِعليِبعضِمدنهاِوبعدِمعتهِجاءِأوالدهِوهمِأشدِمنهِوأشرِمنهِ .
إالأنِبعههضِالمفس هريالِ سههرِهههسهِاآليههاتِأنِالقزههيبِالزههايلِهههعِع يههاِوأنِنسههلهِااشههدِمنهههِهههعِح قيههاِالههسيِ

سيزرلِ لسطيالِحربةِقاتلةِ.ولمالِالمقصهعدِأنِأعهداءِشهعبِ ِلهالِيجهدواِ ايحهةِ زهربةِسهتدتمِوياءههاِحهربةِ
أخر ِِ .
ان ،وو ِّ
آية (31" -:)31وَترعى وَب َكاَ اْلرس ِّ
ِّ ن ِّ
اك ِّ
َصَل ِّك ِّباْل ُجوعَِّ ،فَي ْقُت ُل َب ِّقِي َت ِّك" .
ينَ ،وَيْرب ُ
ُم ُ
يت و ْ
َم ِّ َ
َ َْ ْ ُ ََ
ِّض اْلَبائ ُسو َ باأل َ
ِّ
وَب َكيياَ اْلرسي ِّ
ينِ=ِأيِااشههدِ ق ه اًرِباإلحهها ةِللبالسههيالِالههسيالِهههمِم َسيياك ِّ
ياك ِّ
ينِشههعبِالههرلِوه ه الءِقههامِالفسههلطيني ِعنِ
ْ ُ ََ
َ
بد يتهمِنِوعقالِالفلسطينييالِعليِ ليِهعِحربهمِبالجعشِومِسيفِأشعيِالسيِسيقتلِالبقيةِ .

آية (31" -:)31وْل ِّول وَيها اْلباب .اصر ِّخُّ وَِي ُتها اْلر ِّديَنةُْ َ .د َذاب ِ ِّر ِّ ِّ ِّ ِّ
الشير ِّ
ين ،ألَ ِني ُ ِّم َين ِ
ال َييأ ِّْتُّ
يعيك َييا فل ْسيُ ُ
َ َ ُ
َ ْ َ َ ُ ُْ
َ
َ َ
ان ،وَليس َش ٌّ
اذ ِّفُّ ُُِي ِّ
وش ِّ ِ " .
ُد َخ ٌ َ ْ َ
=ِحرالقِالمدنِالفلسطينيةَِ.ليس َش ٌّ
اذ =ِكلِجيشِأشعيِأقعياءِ .
انِ ِ
ُد َخ ٌ
َْ
لسطيالِالعدوِالتقليد ِلاعبِ ِ مِالعهدِالقديمنِتمثلِالايطانِالعدوِالتقليد ِللمنيسةِ.وههسهِاآليهة َوْل ِّيو ْل وَي َهيا
اصُر ِّخُّ وَِي ُت َها اْل َر ِّديَن ُةِتساو ِتماماِقع ِيلِالمجدِعالِالمنيسةِ"أج ِهعالِالجحهيمِلهالِتقهع ِعليهها"ِيمهاِ10
ابْ .
اْلَب ُ
 ِ. 18ِ:المنيسةِبصلعاتهاِوأصعامهاِوتساجيحهاِإنماِهمِتهاجمِالايطانِالس ِالِيحتملِهسهِالحرلِ ِ.
32
َس ِّ
ِّها َي ْح َت ِّرُّ َب ِّائ ُسو َش ْع ِّب ِّ " .
ُم ِّم ِّإ ِن ِ
س ص ْهَي ْو َنَ ،وب َ
الر ِب و ِ َ
آية (َ " -:)32ف ِّب َرا َذا ُي َج ُ
اب َُُس ُل األ َ
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ُممِِّ=ِقهدِيكعنهعنِيسهلِمهالِ لسهطيالِأوِأيِأمهةِأخهريِتطلهبِإقامهةِحلهفِحهدِأشهعيِ.ويجهبِالهردِعلهيهمِ
َُُس ُل األ َ
بدنِالرب يحرُّ بائسو شعب .
والرلِيسعشِأسسِالمنيسةِجسدهِوهعِقاديِعلمِحمايتهاِمالِأ ِعدوِلهاِِ .

والحههعِأنِهههساِالتهديههدِالمعجهههِلفلسههطيالِالعههدوِالتقليههد ِلاههعبِ ِ ههمِالعهههدِالقههديمِهههعِمعجهههِللاههيطاننِأنِكههلِ

شههعبِ ِقههع ِوسههيعجهِالز هرباتِوياءِالز هرباتِلعههدوهِالتقليههد ِالاههيطانِ ِ.يعطههمِلمنيسههتهِقههعةِتهههاجمِجهههاِ

مملمةِالايطانِوأجعالِالجحيمِلالِتقع ِعليها ِ.بعدِخالصِالمسياِ"ليقلِالزعيفِبطلِأنا"ِيي . 16ِ:ِ3
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اإلصحاح الخامس عشر

عودة للجدول

ِ

معآلِهعِبكرِإجنةِلعطِيكلمةِمعآلِ=ِأمعمتهاِجاءتِمالِاال ِِلسليِتايرِمعآلِلمالَِِيدِععنِأنههمِأجنهاءِ نِ

أيِاإلدعههاءِالم يههلِبالتههديالِوتاههيرِلمههالِيعثههرِشههعبِ ِيماههعيةِجلعههام ِ.ومههعآلِشههما ِأدومِيحههدهاِمههالِالغههرلِ
البحرِالمياِومالِالارقِالصحراءِالغربيةِ يِواديِاايدنِ.وتنقسمِجلدهمِإليِ :
 1جالدِمعآلِ ِ

 2عرباتِمعآلِوهسهِكاناِ يِواديِاايدنِمقاجلِأييحاِومهنهمِجلعهامِ.وكهانِملمههمِبهاالقِ هيِأونهاءِيجهعشِ
الاعبِمالِمصرِ.واتسماِالعالقةِجيالِمِعآلِويهع اِبالعداوةنِ تحهالفِمهعآلِمهمِأعهداءِيههع اِوتسهراليلِ
حههدهمِ.ولقههدِتههدورِاليههعدِبعبههادتهمِلممههعرِ.وقههدِدمرهههاِأسههرحدونِتههدمي اًرِشههديداًِ عهالًِبعههدِِ3سههنعاتِمههالِ
هسهِالنبعةِ تسللعاِحتمِأنهمِقدمعاِهداياِليهع اِ.وكاناِياععثِجدةِداودِمعآجيه.

ونبعاتِإشعياءِعليِااممِتايرِانِ ِهعِيلِاايضِكلهاِوتايرِلخالصِشعبِ ِمالِأعدالهِ ِ.
ِليسِحدِشعبِمعآلِجلِخطاياِمعآلنِوعبادتهاِلألووانِيِالايطان ِ .
ِ
1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وآب
وآب َو َهَل َك ْتِّ .إِن ُ فُّ َلْيَل ٍة َخ ِّرَب ْت َ ُير ُم َ
وآبِّ :إِن ُ فُّ َلْيَل ٍة َخ ِّرَب ْت َع ُاَ ُم َ
اآليات (َ " -:)4-1و ْح ٌُّ م ْن ِِّ َهة ُم َ
2
ِّ
ِّ ِّ ِّ
س
وآب َعَلى َنُبو َو َعَليى َمْي َيدَباِّ .فيُّ ُك ِّيل َ ْوَ ٍ
َو َهَل َك ْتِّ .إَلى اْلَبْيت َوِّد ُيبو َن َي ْص َعُدو َن ِّإَلى اْل ُرْرَت َف َعات لْلُب َكاءُ .ت َوْل ِّو ُل ُم ُ
وحها وِّفُّ ساح ِّاتها يوْل ِّول ُكل و ِّ
وزٌةِّ 3 .فُّ و َِّزَِ ِّتها يأ َْت ِّزَو َن ِّب ِّرسح .عَلى س ُ ِّ
اح ٍد ِّمْن َهيا
ِّمْن َها َْر َعةٌُ .كل لِّ ْحَي ٍة َم ْج ُز َ
َ
ُ َ َ
َ َ ُ
ْ ٍ َ ُ
َ َ َ َُ ُ
ِّ 4
ِّ
ِّ ِّ
يوآبَ .ن ْف ُسي َيها
َسيِياالً ِّباْلُب َكيياءَ .وَت ْصيُير ُخ َح ْشيُيبو ُن َووَْل َعاَليةُُ .ي ْسي َير ُع َصي ْيوُت ُه َرا ِّإَلييى َيي َ
ياه َ
ص .لييذل َك َي ْصيُير ُخ ُم َت َسييل ُحو ُمي َ
ِّ ِّ
يها" .
َتْرَتعُد ف َ
وآب =ِعايِإسهمِمدينهةِوسهمياِأيزهاًِ
نريِهناِخرالِمدنِمعآلِالمبر ِ.إ اًِالخرالِخرالِعامِوشاملَِ ِ.ع ُاَ ُم َ

ع ِروعيرِوتسميِاليعمِيبةِوصايتِخرالِبعدِأنِكاناِأهمِمدنهمِ.وعايِكلمةِعبريةِتعنمِمدينهةَِ.ير موآبِ=ِ

تعنههمِسههعيِمههعآلَِ.يييرِتعنههمِسههعيِأوِحصههالِ.إ اًِهههمِتعنههمِمدينههةِلهههاِسههعيِ.وهههمِنفسهههاِقيههرِحايسههةِأوِقيههرِ
حهايسِيإرِ. 1ِ:ِ10وكانههاِمدينههةِحصههينةِلعلعهههاِوأسهعايهاِِ.إَلييى اْلَبْيي ِّيت =ِأيِجيهاِإلههههمِكمههعرَِ.ي ْصي َيعُدو َن
ِّإَلى اْلررَت َفع ِّ
اتِ=ِيلجهدونِآللههتهمِلينقهسوهمِمهالِههساِالخهرال ِ.مانهاِمهساباِاآللههةِتقهامِعلهيِالمرتفعهاتِّ ِ.فيُّ ُك ِّيل
ُْ َ
س َْر َع ٌةِ=ِالقرعةِ يِالرأسِواللحيةِالمج واةِوالرأسِالمقصعصِالاعرِمستدي اًرِهيِعالماتِح نَِ.ييأ َْت ِّزَُو َن
َ ْوَ ٍ
ِّ
يحِ=ِعالمههةِح ه نِيهههساِمثههلِمههالِيلبسههعنِااسههعدِهههسهِاايههامِ ِهههساِالح ه نِيصههيبِالنفههعسِالتههيِتتههروِ .
ِّبر ْسي ٍ
ِّد ُيبو َن=ِالواهرِانهِكانِ يهاِهيكلِلممعرِأيزِاًنِوديبونِإسمِعبر ِيعنمِه ا ِأوِإنحال ِ.وهمِشرقمِالبحرِ
المياِوتباد ِإسراليلِومعآلِاإلستيالءِعليهاِ.وهساِنصيبِمالِيسهبِليحتممِبغيرِ نِالهه ا ِواإلنحهال ِ.نبيوِ
=ِكلمةِساميةِتعنمِمخبرِأوِمنبه ِأوِمرتفهمِ.ومهالِ هعقِجبلههاِشهاهدِمعسهمِأيضِالميعهادِ.وأخهستهاِمهعآلِمهالِ
إسراليلِ.ميدباِ=ِتعنمِماءِهادئِوأخستهاِمعآلِمهالِإسهراليلِ.حشيبونِ=ِتعنهمِالملمهةِحسهبانِييحسهبِويهدجر ِ
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وأخهستهاِمههعآلِمههالِإسهراليلِ.ولعالييةِ=ِتعنههمِ ِعههالنِوأخهستهاِمههعآلِمههالِإسهراليلِ.ييياهصِ=ِكلمههةِمعآجيههةِتعنههمِ
معقمِمدوسِوطدتهِااقدامِ.وأخستهاِمعآلِمالِإسراليلِ ِ.

ُ ِّ
وح َهاِ=ِكانعاِيزععنِآلهةِللعبادةِ عقِالسطع ِ .
َعَلى ُس ُ
آية (َ5" -:)5ي ْصُر ُخ َْل ِّبُّ ِّم ْن و ْ ِّ
ِّين ِّمْن َها ِّإَلى ُصو َغَر َك ِّع ْجَل ٍة ُثالَ ِّثِيةٍ ،ألَ ِن ُه ْم َي ْص َيعُدو َن ِّفيُّ َعَقَب ِّية
وآب .اْل َه ِّاَب َ
َِل ُم َ
وح ِّ
يث ِّباْلب َك ِّ
الل ِّ
ط ِّر ِّ
اخ اال ْن ِّك َس ِّاَِ " .
اء ،ألَ ِن ُه ْم ِّفُّ َ
وَوَنايِّ َم َيْرَف ُعو َن ُصَر َ
ُ
يق ُح ُ

توهرِهناِمااعرِالنبيِالرقيقةِوشفقتهِحتمِعليِالعونييالِأعداءِشعبهِجالِشهماتةِ.ههيِماهاعرِيجهبِأنِيتحلهيِ

جهاِكلِخهادمِتجهاهِمهالِيخهدمهمِحتهمِلهعِكانهاِتصهر اتهمِقاسهيةِنحهعهِ.وهكهساِكهانِجهعلسِالرسهع ِمهثالًِييوِِ:ِ2

 .ِ 3-1و ُصييو َغَرِ=ِوتعنههمِصههغيرةِ.هههيِالمدينههةِالتههيِلجههدِإليهههاِلههعطِ.والتههمِكانههاِمههالِحههمالِالههدالرةِالمحكههعمِ
عليهاِممِسدومِوتركهاِالمالوِبسببِطلبِلهعطَ ِِ.ك ِّع ْجَلي ٍة ُثالَ ِّثِيي ٍةِ=ِأيِعمرههاِِ3سهنعاتِوههسهِتمهعنِقعيهةِويهرِ
مروحةِتولِتعدوِإليِأنِتخعيِ.وهكساِالمعآجييالِ يِهروبهمِلجدواِإليِيهع اِوأدومِِ .
عقبيية اللوحيييثِ=ِاللعحيههثِهههعِأعلههمِتههلِ ههمِالمنطقههةِ.وكلمههةِعقبههةِتعنههمِالعقبههاتِالتههمِيعانيهههاِمههالِيحههاو ِأنِ

يصعدِالجبلِ.حوَونايم =ِواإلسمِمعآجمِوهمِمالِمدنِأد ِومِ.والملمةِتعنمِكهفانِوهمِتقمِعندِنهايةِمنحديِ ِِِِِِِِ.

وح ِّ
حوَونايم =ِمالِمدنِأد ِومِِِِِِِِ.عَقب ِّة الل ِّ
يث =ِويرِمعرو ةِ .
َ َ
ِّ
آية (6" -:)6أل ِ ِّ ِّ
وُِد" .
يم َت ِّص ُير َخ ِّرَبةً ،أل ِ
س .اْل َكألُ َفن َُّ .اْل ُخ ْضَرُة الَ ُت َ
َن اْل ُع ْش َب َي ِّب َ
َن مَيا َ ن ْر ِّر َ
ِّ ِّ
بةِعويمةِللمعآجييالِانِ
ِ
طمِِأعداءِمعآلِعيعنِالمياهِ.وهسهِحر
يم = نرريمِتعنمِمياهِصا يةِوهادلةَ ِِ.
مَيا َ ن ْر ِّر َ
وناهمِمالِمعاشيهمِنِلسليِدخلعاِ يِمجاعةِ .

7
ِّ
ِّ
ِّ
الص ْفص ِّ
ِّ
اف.
آية ( " -:)7لِّذلِّ َك ال ِثْرَوُة اِلتُّ ا ْك َت َسُب َ
وها َوَذ َخائُرُه ْم َي ْحرُلوَن َها ِّإَلى َعْب ِّر َوادي ِ َ
ِّ
الص ْفص ِّ
افِ=.عليِحدودِأدومِو يِوقاِالخهع ِيدخهسونِقهديِمهاِيسهتطيععنِأنِيحمل ِهعهِنِويهسهبعاِبههِإلهيِ
َوادي ِ َ

أدومِ.والصفصا ِشجرِكثيرِالفروشِتتهدلمِأوصهانهِ هعقِمجهاي ِالميهاهِوتهتالمسِمهمِالمهاءِ توهلِ روعههِتقطهرِ
ماءِبصفةِمستمرةِ.وواد ِالصفصا ِيفصلِجيالِأدومِومعآلنِوكانِيعبرهِالهايبعنِمالِمعآلِ .

الص ْفص ِّ
اف ِ=ِشجرةِتنباِعلمِمجاي ِ ِالمياهِوهيِشجرةِعديمةِالثمرنِشدنِكلِمالِينغمسِ يِملساتِالعالمِ
ِ َ
يأنهايِباجل ِ ِ.وماِهعِحا ِالمسبييالِإلمِباجلِوهمِ مِعبعديتهمِلباجلِييم ِللمستعبدِللخطية "ِ:هناوِعلقعاِ

قيثاياتهم" ِيأععادِبحسبِالنصِالعبري ِوالععدِأوِالقيثايةِهيِلع

ِأنغامِالفر نِوكيفِيفرحعنِوهمِمستعبديالِ.

همِويرِقادييالِعلمِالفر ِوالتسبياِجلِهمِ مِحالةِبكاءِمستمرِكاجرِالصفصا ِالس ِيقطرِدالماِ .ويسكرِ

أنهمِلمِيكسرواِأععادهمِكرم ِلليدسنِجلِعلقعهاِعلمِيجاءِاستخدامهاِ يِالمستقبلِحيالِيععدون ِإلمِأويشليمنِ
حيثِالثمايِواايضِالتيِتفيضِلبناًِوعسالًِ .
ِ
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ط ِّب ُت ُخومِّ موآبِّ .إَلى وَِالَيِّم وْلوَل ُتها .وِّإَلى ِّبْئ ِّر ِّإيلِّيم وْلوَل ُتها9 ،أل ِ ِّ
اآليات (8" -:)9-8أل ِ
َحا َ
َن الصَر َ
اخ َ ْد و َ
َن مَييا َ
َ َ َ َ
ْ َ َ َ َ َ
ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اِ ِّ
ِّ
َسًدا َو َعَلى َب ِّقِي ِّة األََْ ِّ
ض" .
يرو َن َزَوائ َدَ .عَلى الِن ِّ َ
ئ َد ًما ،ألَنُّ و ْ
ين م ْن ُم َ
يرو َن َت ْرَتل ُ
وآب و َ
َِ َع ُل َعَلى د ُ
د ُ
و ِّ ِّ ِّ ِّ
يمِ=ِوِاليمِجلدةِ مِمعآلِواإلسمِيعنمِجركتيالِوهمِمالِجهةِالجنعلِناحيةِأدومِ.وإيليمِتعنمِ
ْ
َِالَي َم َو بْئ ِّر إيل َ
ِّ
يرو َنِ=ِهيِديبعنِِووالباِالنهرِهعِنهرِأينعنِ.وديبعنِيسميهاِالنبمِهناِديمعنِ
بطمةِأ ِشجرِجر ِمعمرِ.د ُ
جتغييرِحر ِالباءِإلمِحر ِميمِلإلشايةِللدمِالس ِمألِالنهر.
ِّ
َسًداِ=ِقدِيكعنِإشايةِلمخرلِقعيِقاسيِ.أوِإشايةِإليِوجعدِحيعاناتِ
َزَوائ َدِ=ِالزرباتِستمعنِج يادةِ.و َ
متعحاةِمالِقلةِالناسِ.وهناوِمالِقا ِانهِإشايةِللمسياِااسدِالخايجِمالِسببِيهع اِوأنهِسيمليِعليِااممِ=ِ
اِ ِّ
وآب َو َعَلى َب ِّقِي ِّة األََْ ِّ
ض
َعَلى الِن ِّ َ
ين م ْن ُم َ
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عودة للجدول

ِ

آية (1 -:)1وََِّسُلوا ِّخرَفان ح ِّ
اكمِّ األََْ ِّ
ض ِّم ْن َسالِّ َع َن ْح َو اْلَب ِّرِي ِّة ِّإَلى ََِب ِّل ْابَن ِّة ِّص ْهَي ْو َن.
ْ َ َ
ْ
كانِالمعآجيعنِيعاةِخر انِ.وكانعاِيهد ععنِالج يهةِليههع اِمهالِههسهِالخر هانِ.وكهانعاِحينمهاِيتمهردونِيمتنعهعنِعهالِ

إيسالهاِ.وهناِماعيةِمالِالنبيِلهمِبايسا ِالج يةنِ همِسيحتاجعنِليهع اِ يِهروبهمِ ِ.
حي ِّ
ض =ِهههعِملههيِيهههع اِ.وس ِّ
ياكمِّ األََْ ِّ
ييال َعِ=ِهههيِمدينههةِأدوميههةِتحههاِتسههلبِمه ِهعآلِ.وسييالعِتعنههمِصههخرةِوهههمِ
َ
َ
عاصمةِأدومِوتايرِادومِ.قا ِعنهاِإيمياءِالنبمِ"محاج ِالصخر"ِ مِ"قدِوروِتخعيفيِكبرياءِقلبيِيهاِسهاكالِ
ههيِمحههاجيءِالصههخرِالماسههيِمرتفههمِاالكمههةِِ.وتنِي عههاِكنسههرِعاههيِ مههالِهنههاوِأحههديوِيقههع ِالههرل"ِيإيِ:ِ42

ِ. 10وهمِمعقمِإستراتيجمِوحصالِمنيمِيصعبِعلمِالعدوِأنِيصلِلمالِيحتممِبهِ.وحالياِهمِالبتراءِوالحعِ
أنِالملمةِمدخع ةِمالِالملمةِاليعنانيةِجتراِأ ِصخرةِ .
آية (2 -:)2ويحد ُث وَِن َك َ ِّ ِّ
ِّ
وآب ِّفُّ َم َع ِّاب ِّر وََُْنو َن" .
اخ ُمَن ِفَرٍة َت ُكو ُن َبَن ُ
ََ ْ ُ
ُ
ُائ ٍر َتائ ٍَ ،كفَر ٍ
ات ُم َ
ُ ِّ
يائ ٍر َت ِّائي ٍ =ِيهربهعنِبسهرعةِوالِيهديونِإلهم أيهالِالههرلِ .وََُْنيو َنِ=ِ
يِهروبهمِمالِمعآلِإليِيهع اِسهيكعنعنِ َك َ
تعنههمِالسههيلِالمنههد مِأوِال ليههرِ.وواد ِأينههعنِكههانِ ههمِمههعآلِعلههيِحههدودِمههعآلِالاههماليةِوجنههعلِجنههمِعمههعنِِ.
وطالماِسيهربعنِإليِيهع اِ عليهمِمالِاآلنِأنِيقدمعاِخ ار همِلمليِيهع اِ.ونحالِسنهرلِإليِ ِأوِسنسهبِإلهيِ
ِ ههيِنهايههةِأيامنههاِ لنقههدمِلهههِأنفسههناِكخه ار ِمسجعحههةِحيههةِييوِِ 1:ِ12ععحهاًِعههالِكبريالنههاِيكمههاِكانههاِمههعآلِ

متمبرةِآيةِِ. 0وهساِماِيعطيناِسالمِهناِوحياةِأجديةِهناِوهناو

آية (3" -:)3ه ِّاتُّ م ُشوًَة ،اصَن ِّعُّ ِّإْنصا ًفاِّ ِّ ِ ِّ ِ ِّ ِّ ،
ِّ ِ ِّ
اس ُترِّي اْلر ُُْر ِّ
ين ،الَ
َ
ود َ
ْ
َ َ ْ
اِ َعلُّ ظلك َكاللْيل فُّ َو َس الظ ِّه َيرةْ ،
َ
َ
ِّين" .
ُت ْظ ِّهرِّي اْل َه ِّاَب َ

هرِالمعآجيههعنِالههسيالِإحتم هعاِجهههاِ.وهههساِهههعِعمههلِالمنيسههةنِأنِتقبههلِأوالدهههاِالتههالبيالِ
ِ
علههيِيهههع اِأنِتحمههيِوالِتوهه

السيالِيععدونِإلمِ ِتالبيالنِوتعملِعلمِتثبيتهمِ مِجسدِالمسيانِ يحميهمِالمسياِمالِهجماتِالاياطيالِ .
4
ِّ
َن ال ِ
وآبُ .ك ِّ
يدَ ،وَيْن َت ِّهُّ
ونُّ ِّس ْتًار َل ُه ْم ِّم ْن َو ِْ ِّ اْل ُر َخ ِّر ِّب ،أل ِ
ظالِّ َم َي ِّب ُ
آية ( " -:)4لَِّي َت َغِر ْب عْن َد ِّك َم ُُْر ُ
ودو ُم َ
ض الد ِّ
ابَ ،وَي ْفَنى َع ِّن األََْ ِّ
ِائ ُسو َن" .
اْل َخَر ُ

أشعيِالوالمةِستبيدِوتفنيِمالِعليِوجهِأيضِمعآلِنِأ ِشعبِالمعآجييالِ .

آية (َ 5" -:)5في َثِبت اْل ُكرِّسُّ ِّب ِ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ق َوُيَب ِّادَُ
اضَ ،وَي ُُْل ُب اْل َح ِ
َماَن ِّة ِّفُّ َخْي َر ِّة َد ُاوَد َ ٍ
ُ ُ ْ
الر ْح َرةَ ،وَي ْجل ُ
س َعَلْي باأل َ
ِّباْل َع ْد ِّل" .
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سيثباِكرسيِمليِيهع اِبالرحمةِالتيِسيوهرهاِلمعآلِ.ولمالِطبيعةِالملماتِتايرِللمسياِالجالسِعليِكرسيِ
يهع اِ يِخيمةِداودِأيِالمنيسةِجسدهِوهعِيحكهمِعلهيِيههع اِواامهمِيمهعآل ِويحمهيِكهلِمهالِيلتجه ِإليههِ.وههعِ

ملههيِعلههيِقلههعلِشههعبهِوكنيسههتهِجرحمتهههِالتههيِظهههرتِ ههيِصههليبهِ.وتثبههاِملمهههِعلههمِشههعبهِالههس ِلمههسِمحبتهههِ

ويحمتهِ .

6
ِّ ِّ
ِّ
ظ َر ِّت َها َوِّكْب ِّرَي ِّائ َها َو َصَل ِّف َها ُب ُْ ِّل ا ْف ِّت َخ ِّاََها" .
وآب اْل ُر َت َك ِّبَرِّة ِِّدًّا َع َ
آية (ْ َ " -:)6د َسر ْعَنا ِّبكْب ِّرَياء ُم َ
نبعةِبدنِمعآلِلالِتقبلِالنصيحةِ يخربعنِلمبريالهمِيوالحعِالتاديدِوتمرايِكلماتِالمبرياءِوهسهِخطيةِالايطانِ

ااساسية ِ.والنبيِهناِيكافِسببِالجر ِ.والمبرياءِيمنمِصاحبهِمالِسماشِالماهعيةِالصهالحةِ.و عهالًِم ِهعآلِلهمِ
تقبلِالنصيحةِولمِترسلِالج يةِ .

ِّ
آية (7" -:)7لِّذلِّك ُتوْل ِّول موآب .عَلى موآب ُكلها يوْل ِّولَ .ت ِّئنو َن عَلى وُس ِّ ِّ
وبةٌ" .
َ
س َ َير َح ِّاَ َسةَِّ ،إِن َرا ه َُّ َم ْضُر َ
ُ
َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َُ ُ
معآلِالمخدوعيالِمالِإجليسِو مِكبريالهمِي زعاِد مِالج يةِإلسراليلِ.وبالتاليِعليهمِأنِيعلعلعاِانِيجاءهمِ
جيهع اِإنقطمِ.والنتيجةِالملِ مِبكاءِوععيلِوح نِ ِ.

ومالِينجسلِبخداشِالايطاننِوالِيقدمِجسدهِ جيحةِحيةنِيصيرِجالِحمايةِالمسياِالس ِيحممِكلِمالِإلتجدِ
ِّ
ُس ِّ
س َِّ َير َح ِّاَ َسةَ،
لمنيستهِتالباِ= َتئنو َن َعَلى و ُ
ِّ
يوآب .
َ َير َح ِّاَ َس َةِ=ِههيِقيهرِمهعآلِالتهيِلهمِيبهقِمنههاِويهرِأسسههاِالتهيِيئنهعنِعليههاِ بيعتههاِههدماُ ِ.ت َوْل ِّيو ُل ُم ُ
وآب =ِالِيعجدِسببِياجمِبهِأحدِاآلخريالِجلِالملِيعلع ِ .
َعَلى ُم َ
ِّ
ن
اه ْيت ِّفيُّ
آية (8" -:)8أل ِ
ييرَ .ت َ
ُم ِّيم وَ ْف َضيَل َهاَ .و َصيَل ْت ِّإَليى َي ْع ِّز َ
ُم َير ُ
َن ُحُق َ
اء األ َ
ول َح ْشُبو َ َذُبَل ْتَ .كْرَم ُة سْب َر َة َك ِسَر و َ
ِّ
ام َتِد ْت وَ ْغ َصاُن َهاَ ،عَبَر ِّت اْلَب ْحَر" .
اْلَب ِّرِيةْ ،
َكْرَم ي ُة ِّسي ْيب َر َةِ=ِسييبرةِإسههمِعبههر ِمعنههاهِجلسههمِوهههمِمدينههةِيعههمِ.وأخههستهاِمههعآلِمههالِإس ه ارليلنِوهههمِمههالِأمنههمِ
المعاقمِ.ماهعيةِبخمرهاِوكسرهاِااشعييعنِالمغرمعنِجتمسيرِكلِشهيءِحتهمِلهعِلهمِيكهالِ يههِ الهدةِلههمَ ِ.و َصيَل ْت
الًنِوقهدِ
ِّإَلى َي ْع ِّزيرِ= يعزيرِتعنمِيعيالِأوِيساعدِوتقمِالمدينةِشرقمِنهرِاايدننِشماليِسبمةِعليِبعهدِِ15مهي ِ
اه ْت ِّفُّ اْلَب ِّرِي ِّةِ=ِأيِالمرومِوصلاِللبريةِشرقاًِ .
أخستهاِمعآلِمالِإسراليلِ.وهساِيد ِعليِإتساشِالمرمَ ِ.ت َ
هةِع ْهد ْنِأ ِ هر ِ المرمهةِ
هسهِالمرمةِالزهخمةِتاهيرِللفهر ِالمبيهرِالهس ِأيادهِ ِلإلنسهانِي ِخلهقِانسهانِ همِجن َ
ترم ِللفر ِ منههاِنحصهلِعلهمِالخمهرِيمه ِالفهر ِودمهرهِالاهيطانِ.والحهعِكهمِالمهدنِالتهمِإسهتعلاِعليههاِمهعآلِ

مالِإسراليلِ.إ اًِنفهمِأنِالفر ِيزيمِممالِإستسلمِللايطانِيأشعيِأوِباجلِكرم ِللايطانِالمخرل ِومعآلِيم اِ
للايطانِالس ِيخدشِاإلنسانِ يستعبده؟؟ِوبالتالمِيخربه ِ.يزيمِ رحهِ .
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ِّ ِّ ِّ 9
ِّ ِّ
يكرا ِّبُدم ِّ
ِّ
وعُّ َيا َح ْشُبو ُن َووَْل َعاَلةُ ،ألَ ِن ُ َعَليى
اآليات ( " -:)11-9لذل َك وَْبكُّ ُب َك َ
اء َي ْع ِّز َير َعَلى َكْرَمة سْب َرةَ .وَُْو ُ َ ُ
اف ِّك وعَلى حص ِّاد ِّك َ ْد وَع ْت َِلبةٌ11 .واْن ُت ِّزع اْل َفيرح و ِّ
َِّ َ ِّ
ياج ِّم َين اْلُب ْس َيت ِّ
انَ ،والَ ُي َغِنيى ِّفيُّ اْل ُك ُيرومِّ َوالَ ُي َت َيرِن ُم،
االبت َه ُ
َ َ َُ َ ْ
َ َ ََ
ُ ََ َ َ
والَ يُدوس َد ِّائس َخر ار ِّفُّ اْلرع ِّ
اف" .
اص ِّر .وَْب َ
ُْل ُت اْل ُه َت َ
ََ
ٌ ًْ
َ َ ُ
ِّ
ياء َي ْع ِّزيي َير َعَلييى َكْرَميية ِّسي ْيب َر َة = هههسهِتسههاو ِبكههاءِالمسههياِعلههمِقبههرِلعههاايِإ ِ أي ِحالههةِالح ه نِوالبكههاءِ
وبك يُّ ُب َكي َ
والمعتِالس ِوصلِإليهِالبار.
يافِ=ِ
هناِنريِالنبيِبمااعرهِالرقيقةِيبكيِخرالِمعآلِومصالبهاََِ ِ.لَب ٌةِ=ِصعتِقتا ِجد ِالفهر ِ.وَْب َ
ُْل ُ
يت اْل ُه َت َ
هساِإ نِعملِالرلِنفسهِ .

ود ِّم ْن وَِ ِّل موآب وب ُْ ِّنُّ ِّم ْن و ِّ
ِّ ِّ 11
س.
َح َش ِّائُّ َك ُع ٍ
ْ
آية ( " -:)11لذل َك َت ِّرن و ْ
ْ ُ َ ََ
َِ ِّل َ َير َح ِّاَ َ
هسهِمااعرِالنبمِالس ِما اا ِيئالِ .
ِ

12
ِّ
ِّ
وز" .
آية (َ " -:)12وَي ُكو ُن ِّإ َذا َ
وآب َعَلى اْل ُرْرَت َف َعة َوَد َخَل ْت ِّإَلى َم ْق ِّد ِّس َها ُت َصلُِّّ ،وَِن َها الَ َت ُف ُ
ظ َهَر ْتِّ ،إ َذا َتعَب ْت ُم ُ
حينماِيدخلعنِلهياكلِآلهتهمِويوهرونِ يهاِالِينجحعننِانِليسِإسهمِآخهرِتحهاِالسهماءِأعطهيِجهيالِالنهاسِبههِ

ينبغيِأنِنخلصِإالِإسمِيسعشِالمسياِ.ويخ يِجميمِالمتمليالِعليِصهنعةِاايهديِأمهاِطهالبعِالهرلِ هالِيعهعاهمِ

شيءِمالِالخيراتِ .

14
13
اليرب َ ِّ
يائالًِّ « :فيُّ
اآلن َت َكِل َيم ِ
اآليات ( " -:)14-13ه َذا ُه َيو اْل َكيالَ ُم اِل ِّيذي َكِل َيم ِّبي ِّ ِ
يوآب ُمْني ُذ َزَم ٍ
يانَ .و َ
اليرب ُم َ
ِّ ِّ
ين َك ِّس ِّنُّ األ ِّ
وآب ِّب ُك ِّل اْل ُج ْر ُه ِّ
َِ ِّ
وَ اْل َع ِّظيمَِّ ،وَت ُكو ُن اْلَب ِّقِي ُة َلِّيَل ًة َص ِّغ َيرًة الَ َك ِّب َيرًة»".
ير ُي َه ُ
َثالَث ِّسن َ
ان َم ْجُد ُم َ
يوهرِأنِإشعياءِيحددِهساِالخهرالِأنههِسهيدتيِبعهدِنبعتههِههسهِبمهدةِِ3سهنعاتِ.وههي َك ِّس ِّينُّ األ ِّ
َِ ِّ
ييرِأيِمحسهعبةِ

بكههلِدقههةِالِي ه ادِعليهههاِ ههانِااجيههرِيسههتثقلِمهمتهههِوخدمتهههِويطلههبِسههرعةِكمالهههاِ.وهههساِالخ هرالِالههسيِتنبههدِعنهههِ

إشعياءِكانِجيدِمليِأشعيِولمالِخراباًِأشدِكانِينتورهاِعليِيدِمليِباجلِتنبدِعنهِأيمياِيصِِ. 48ولمالِدالماِ
هناوِبقية َليلةِِ1666يكبةِتخلصِ .
ِ

إنِكاناِباجلِوأشهعيِياهيرونِللاهيطانِالمخهرلنِ مهعآلِتاهيرِللاهيطانِبخداعههِلإلنسهانِ.ونهر ِ همِيإرِ:ِ25
ِ 12ِ-ِ16نهايههةِم ييههةِلمههعآلِكرمه ِللاههيطانِالههس ِطالمههاِخههدشِاإلنسههانِوأ لهههِ.ونالحههعِأنِهنههاوِمههدنِكثيهرةِ
كاناِإلسراليلِشعبِ ِوسهقطاِ همِيهدِمهعآلِ.ومهدنِإسهراليلِالتهمِكانهاِ همِيهدِمهعآلِوسهقطاِ همِيهدِمهعآلِ
تاهيرِلمهالِكههانعاِأوالدِ ِوتنجهسجعاِإلوهراءاتِالحيههةِ فقهدواِ هرحهمِ.ومههالِينخهدشِوينجهسلِلاهههعتهِبخهداشِالاههيطانِ
يخرلِالايطانِحياتهِ يزيمِ رحههِ.ولمهالِهنهاوِبقيهةِتخلهصِكمهاِيقهع ِالقهديسِجهعلسِالرسهع ِ"واشهعياءِيصهر ِ

مالِجهةِاسراليلِ:وانِكانِعددِجنيِاسراليلِكرملِالبحرنِ البقيةِستخلص"ِييوِ . 21ِ:ِ2
ِ
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مقاَنة بين ما وَاد هللا لإلنسان وما صاَ إلي بسبب السقوط
دَاسة فى إصحاحى 16 ، 15

 الحعِكمِالمدنِالتهمِكانهاِ همِيهدِإسهراليلِوتسهتعلاِعليههاِمهعآلِ.وههساِياهيرِللعهددِالزهخمِممهالِكهانعاِ
مالِشعبِ ِوأسقطهمِإجليسِ .

َ ير موآب وو َير حاَسة ِ-:أوالدِ ِكهانعاِ همِحصهانةِكمدينهةِمسهعيةِطالمهاِههمِ همِطاعهةِهللِ.و قهدواِ
هسهِالحمايةِبغعايةِإجليسِ استعلمِعليهمِالايطانِوأ لهمِ"أيهاِالرلِالهناِقهدِاسهتعلمِعلينهاِسهادةِسهعاو"ِ
ِ

يإرِ . 13ِ:ِ20

مِجنةِعد ْنِيأ ِ هر ِوياهيرِلههساِإتسهاشِكرمهةِسهبمةِ.ولمنههاِ
 كرمة سبرة ِ-:خلقِ ِاإلنسانِليفر ِ
ْ
خربا.
 نبو ِ-:كانِلهمِيؤيةِلألجديةِويجاءِكماِ أي ِمعسمِأيضِالميعادِمالِعلمِجبلِنبعِ.وبعدِأنِخدعتهمِ
شهعاتهمِحاعاِهسهِالرؤية.

 إلييى البيييت وديبييون  ِ-:ههمِح ه نهمِوحههيقهمِبعههدِالسههقعطِلجههدواِلغيههرِ ِ صههايِلهههمِحالههةِمههالِاله ه ا ِ
واإلنحال ِالروحمِوالنفسم.

 ميدبا ِ-:أ ِماءِههادئِيمه ِلسهالمِ ِالهس ِيفهعقِكهلِعقهلنِوههساِاوالدِ ِ.إنمهاِلمهالِتهروِ ِيزهيمِ
هساِالسالم.

ص =ِ ِالِيتههروِأوالدهِدونِإنههساينِ نجههدِأوالدِ ِ
 وَت ْصيُير ُخ َح ْشيُيبو ُن َووَْل َعاَليةُُ .ي ْسي َير ُع َصي ْيوُت ُه َرا ِّإَلييى َيي َ
ياه َ
السيالِيمجدونِإسمِ ِيألعالة ِوينعمعنِجتدجيرِ ِلحياتهمِيحابعن ِيصرخعنِمحسييالِمالِداستهِأقدامِ
الايطانِيياهص .

 صوغر ِ-:طلبِالمالوِمالِلعطِأنِيهرلِإلمِالجبلِيتيِ 18ِ:ِ12أ ِالحياةِالسماويةِ.وي ضِلعطنِ
وأيادِالههسهالِإلههمِصههعورِ.وه ه الءِالسههاقطيالِأمههامِشهههعاتهمِبغعايههةِإجلههيسِنجههدهمِ اي زههيالِللهههرولِإلههمِ

الجبلِأ ِالسماوياتنِمفزليالِالسعمِوياءِأشياءِأخر ِوواحهعيالِكهلِجههادهمِاجلههاِيعقبية اللوحييث

وحوَونايم ِوهسهِتايرِاشياءِأخر ِتمعنِهد اِلإلنسانِويهرِالحيهاةِمهمِ ِ همِالسهماوياتِ.وههسهِههمِ
نفسِنصيحةِيلِالمجدِلناِ مِأيامِالزيقةِالعويمةِ" ليهرلِالسيالِ مِاليهعديةِإلمِالجبا "ِيما. 24
ِّ
ِّ
لص ْفص ِّ
ِّ
ياف =ِههمِظلهعاِيجاههدواِطهعا ِالعمهرِ
 الثروة التى إكتسبوها وَذ َخائُرُه ْم َي ْحرُلوَن َها ِّإَليى َعْب ِّير َوادي ا ِ َ
وصنععاِورواتِوهاِهمِيحملعنهاِبالدمعش ِ.ما اِينتفمِاإلنسانِلعِيباِالعالمِكلهِوخسرِنفسه.
ِّ ِّ
يم َت ِّص ُير َخ ِّرَب ًة ،والعشب يبس =ِأ ِالِحياةنِيصيرونِأمعاتاِأمهامِ ِ=ِوميا ديرون ترتلئ
ِ مَيا َ ن ْر ِّر َ
دما ِ.الماءِوالخزرةِيم ِالحياة.
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عودة للجدول

ِ
هناِنجدِنبعةِعلمِدماقِوتسراليلِانهماِتحالفاِمعاًِوكاناِيهداًِواحهدةِحهدِيههع ا ِ.اهركاءِالخطيهةِصهايواِشهركاءِ

الخهرالِ.وسهببِالخهرالِواحهاِ هيِآيهةِي"ِ 16انهيِنسهياِإلههِخالصهي" ِ.هاهللِيه دلِإسهراليلِكمهاِيه دلِم ِهعآلِ
وكماِي دلِدماق ِ.ليسِعندِهللِمحاباةِ اهللِيحاكمِويديالِالملِسعاءِالم منيالِبهِأوِويهرِالمه منيالِبههِ ههعِإلههِ

الملِ.

ِي دلِإسراليلِهناِلتحالفهاِمهمِدماهقِحهدِيههع اِمتملهيالِعلهيِ رعهعنِلهسليِسهماِ ِلملهيِأشهعيِأنِ

ي دجهمههاِ.وقههدِخربههاِدماههقِعههدةِمهراتِتاييخيههاِ.مهرتيالِعلههيِيههدِأشههعيِوههمِالملههدانييالِوههمِالفههرسِوههمِاليعنههانِوهكههساِ

تحققِالعحيِ .
1
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ق ُت َزال ِّم ْن َبْي ِّن اْلرُد ِّن َوَت ُكو ُن َُ ِْر َة ََْد ٍم2 .مُد ُن َعُر ِّ
وع َير
اآليات (َ " -:)2-1و ْح ٌُّ م ْن ِِّ َهة د َم ْش َ
قُ :ه َوَذا د َم ْش ُ ُ
ُ
َ
ُ
وكةٌَ .ت ُكو ُن لِّْلُق ُْ َع ِّ
يف" .
انَ ،ف َتْرب ُ
َم ْتُر َ
س َم ْن ُي ِّخ ُ
ِّض َوَلْي َ

دمشق أقدمِمدنِالعالمِويقمهاِ ِ444همِتمثلِالعالمنِ رقمِِ4يايرِللعمعميةِوالعالم.

َُ ِْرييي َة ََْد ٍمِ=ِح ههدثِه ههساِأي ههامِتغل ههثِ الس ههرَ ِ.عُر ِّ
وعيي َييرِ=ِت ههمِش ههرحهاِكم ههاِس ههبقِ.كان ههاِهن ههاوِع ههدةِم ههدنِباس ههمِ
َ
عروعيرِ.وعروعيرِهناِليساِالتيِ هيِمهعآلِ.جهلِههيِ هيِجلعهادِبهالقرلِمهالِيبهةِعمهعنِ.وياهيرِإسهمِعروعيهرِ
بةِالمهجعيةِالمتروكةِللرعيِجالِسكانِ .
ِ
للمدنِالخر

ِّ ِّ
آية (3" -:)3وي ُزول اْل ِّحصن ِّمن وَ ْفيرايِّم واْلرْل ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
يول ََب
ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ
يك م ْين د َم ْش َ
امَ .ف َتص ُ
يلَ ،يُق ُ
يير َك َر ْجيد َبنيُّ إ ْس َيرائ َ
ََ ُ
يق َوَبقِيية وَََ َ
اْل ُجُن ِّ
ود" .

كماِإقترنِإسهمِإسهراليلِودماهقِ هيِالاهرِنِهكهساِكمهاِسهي و ِمجهدِههسهِسهي و ِمجهدِتلهيِ.ويوحيهاًِ الاهريرِيفقهدِ
مجدهِالداخليِ.اْل ِّح ْص ُنِ=ِأيِالمدنِالحصينةِستفقدِحصانتهاِ.وهكساِالاريرِسيفقدِحمايهةِ ِلههِ.كانهاِدماهقِ
تخطبِللارِوتستخدمِجيشِأ رايمِكدداةِلارويهانِلسليِسهبقِ همِاآليتهيالِالسهابقتيالِجتهديهدِدماهقنِوهنهاِيههددِ ِ
أيزاِبعقالِأ رايمِلسليِيقع ِيزول الحصن من وفرايمِأ ِاوا ِالحمايةِعنهنِجينماِينسبِالرلك لدمشيقِ ملمههاِ
ههعِالهس ِيخطهبِ.وت اِ االههاِالحمايهةِتحعلهاِأ هرايمِلخهرالِ.كهانِ ِسهعيِمههالِنهايِحهع ِشههعبهِولمهالِحهيالِيههدخلِ

الارِلهمِكيفِيحميهم؟!ِباإلحا ةِانهمِصهايِلههمِملهيِدماهقِ أيسهاِيخطهبِلههمنِ ههمِتركهعاِإلهههمِليسهيرواِوياءِ

وريبِ ِ.

وت اِ همنهاِأنِدماهقِترمه ِللعهالمِ.نفههمِأنِالنبهعةِمعجههةِلمههالِأعطهمِكهلِطاقاتههِوتهتماماتههِللعهالم ِ.تملهيِالعههالمِ

عليهِيياجمِإر 1ِ-ِ5ِ:ِ8نِوما اِينفهمِاإلنسهانِلهعِيبهاِالعهالمِكلههِوخسهرِنفسههِ.والحهعِأنِخهرالِدماهقِههعِ
إنسايِبخرالِالعالمِكلهنِ دماقِكدقدمِالمدنِتمثلِالعالمِ .
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وب ُي َذلَ ،و َس َراَن َة َل ْح ِّر ِّ َت ْه ُز ُل"،
آية (َ 4" -:)4وَي ُكو ُن ِّفُّ ذلِّ َك اْلَي ْومِّ و ِ
َن َم ْج َد َي ْعُق َ
َسي َيراَن َة َل ْح ِّري ِّ َت ْهي ُيز ُل=ِحينمههاِتنقههلِأشههعيِسههكانِإسهراليلِإلههيِأشهعيِباإلحهها ةِللجههعشِوالههس ِوالعحههعرِيتبقههمِعههددِ
ه يلِ.ولمالِالحعِأنِهناوِبقيةِنِوكلِشريرِيفقدِقعتهِ .

5
ِّ
السيَن ِّاب َلَ ،وَي ُكييو ُن َك َري ْين َيْلُقي ُ َسيَن ِّاب َل ِّفييُّ
اعي ُ َت ْح ِّصي ُيد ِ
اآليييات (َ " -:)6-5وَي ُكييو ُن َك َج ْري ِّيع اْل َح ِصيياد َ
ين الي ِيزَْ َعَ ،وِّذََ ُ
6
ِّ ِّ
ِّ
يان و َْو َثيالَ ٌث ِّفيُّ َ ْوَ ِّ
اص ٌة َكَن ْف ِّ
يس ِّفيُّ وَ ْفَن ِّ
ض َزْي ُتوَنةٍَ ،حِب َت ِّ
يان
س اْل َف ْيرعَِّ ،ووَََْب ٌ
يع و َْو َخ ْر ٌ
َوادي َََفايِّ َمَ .وَتْبَقى في ُخ َص َ
اْلر ْث ِّررِّة ،يُقول ِ ِّ ِّ ِّ
يلِ " .
الرب إل ُ إ ْسَرائ َ
ُ َ َ ُ
الحباتِالقليلةِالمتبقيةِ يِالفروشِإشايةِللبقيةِالتيِيتعليِ ِدالماًِإنقا هاَ ِ.و ِّادي َََفايِّ َمِ=ِماهعيِج ياعةِالحبعلِ

الخصبةِو يهِحرلِداودِالفلسطينييالِحربةِعويمةِ صايِالعاديِمثالًِلسببيالنِحصادِِالحبعلِنِوكثرةِالقتلمِ
الههسيالِوقعهعاِ يهههِبالسههيفِكمههاِتقههمِالسههناجلِتحههاِأيههديِالحصههاديالِنِوتمههعنِبقيههةِإلسهراليلِقليلههةِكالسههناجلِالقليلههةِ

التيِيلتقطهاِال فقراءِوياءِالحصاديالِ.وتايرِاآليةِانِعهدوِإسهراليلِسيسهتعليِعلهيِوالتههمِوومهايهمِويكعنهعاِههمِ
كفقراءِاليتبقيِلهمِنصيبِإالِكنصيبِمالِيلتقبِوياءِالحصاديالِ.وهكساِكلِشريرِيفقدِجركاتهِويكعنِجالِومايِ .
ِّ ِّ ِّ
ظر عيَنا ِّإَلى َُد ِّ ِّ ِّ
آية (ِّ 7" -:)7فُّ ِّ
ذل َك اْلَي ْومِّ َيْل َت ِّف ُت ِّ
يل"،
اإل ْن َس ُ
ان ِّإَلى َصانع َوَتْن ُُ َ ْ ُ
وس إ ْسَرائ َ
نتيجةِطيبةِللتدديبياتِاإللهيةِالتيِجرتِعليِإسراليلِ .
الشرس ِّ
ات" .
آية (َ 8" -:)8والَ َيْل َت ِّف ُت ِّإَلى اْل َر َذ ِّ
ابح َصْن َع ِّة َي َدْي ِّ َ ،والَ َيْن ُ
َص ِّاب ُع ُِ :
الس َواََ
ظُر ِّإَلى َما َصَن َع ْت ُ و َ
ِّي َو ِ ْ َ
الشرسي ِّ
يياتِ=ِعبههادةِالاههمسِوهههيِعبههاداتِ يهههاِدعههايةِ
ِ
السييي َواََ
ِّيِ=ِتماويههلِخاههبيةِلعاههتايوتِآلهههةِالفينيقيههيالَ ْ ِ ،
و جعيِ .

ياب ،و ِ ِّ ِّ
آييية (ِّ 9" -:)9فييُّ ذلِّييك اْليييو ِّم َت ِّصييير مُدُني اْلح ِّصيييَن ُة َكي ِ ِّ
وهييا ِّمي ْين َو ِْي ِّ َب ِّنيُّ
الشي َيوام ُخ اِلتييُّ َتَرُك َ
ُ ُ ُ َ
َ َْ
يالرْد ِّم فييُّ اْل َغي ِّ َ
ِّ ِّ
يل َف َص َاَ ْت َخَرًابا" .
إ ْسَرائ َ

كماِتروِالمنعانيعنِمهدنهمِخربهةِأمهامِجنهيِإسهراليلِهكهساِسهيتروِجنهيِإسهراليلِمهدنهمِخربهةِأمهامِأعهدالهمِ هيِههسهِ

الزربةِ .
اآليييات (11" -:)11-11ألَ ِني ِّيك َن ِّسي ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
اسييا َن ِّزَه ي ًة
ييت ِّإل ي َ َخالَ ِّصي ِّيك َوَلي ْيم َت ي ْذ ُكرِّي َصي ْ
يخَرَة ِّح ْصيينك ،لييذل َك َت ْغ ِّرِّسي َ
يين وَ ْغَر ً
11
اح َتجعلِّين َزَع ِّيك ي ْزِّهير .و ِّ
ِّ
ييد ِّفيُّ
ين ُن ْصَب ًة َغ ِّر َيبةًَ .ي ْوَم َغْرِّس ِّك ُت َسِّي ِّجيَن َهاَ ،وِّفُّ ِ
لك ْين َي ْه ُير ُب اْل َح ِّص ُ
َوَتْنص ِّب َ
الصَب ِّ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ
الضرب ِّة اْلرهلِّ َك ِّة واْل َكآب ِّة اْلع ِّد ِّ
الرِ ِّ
اء" .
يرة ِ َ
َي ْومِّ ِ ْ َ ُ ْ
َ َ َ َ
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اسا َن ِّزَه ًةِونصباُِن ْصَب ًة َغ ِّر َيب ًةِ=ِأيِأنهعاشِعبهادةِوريبهةِوونيهةِعلهيِ
حينماِنسياِ ِنِما اِ علاِ؟ِورساِوَ ْغَر ً
المرتفعههاتِوتحههاِااشههجايِالزههخمةِالتههمِي يععنهههاِ.و ههيِيِ 11نجههدِأنِكههلِهههساِجههالِ الههدة .تغرسيييينِ=ِكههلِ
محاولةِللفر ِبعيداِعالِ ِتفالِ .
ِّ 12
ير ََب ِّائ َل َت ْه ِّدَُ َك َه ِّد ِّ
يج اْلَب ْح ِّرَ ،و َه ِّد ِّ
ير ِّمَيا ٍ َغ ِّز َيرٍة.
وب َك ِّث َيرٍة َت ِّضج َك َض ِّج ِّ
يج ُش ُع ٍ
اآليات ( " -:)14-12آ ! َض ِّج ُ
ِّ
ِّ
ِّ 13
ير ِّميا ٍ َك ِّثيرٍة .و ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
يام ِّ
يام
الير ِّ
لكِن ُ َيْن َت ِّهُرَها َف َت ْهُر ُب َب ِّع ً
ََبائ ُل َت ْهدَُ َك َهد ِّ َ
َ َ
َم َ
َم َ
يحَ ،وَكاْل ُجيل و َ
يداَ ،وُت َُْرُد َك ُع َصا َفة اْلجَبيال و َ
اء ِّإ َذا َعبَ .بل الصب ِّح َليسوا هم .ه َذا َن ِّصيب َن ِّ
الزوبع ِّةِّ 14 .فُّ وَْ ِّت اْلرس ِّ
اه ِّبيَنا َو َحظ َسالِّ ِّبيَنا" .
َ
ِ َْ َ
ُ
ْ ْ ُ ُْ
ََ
ٌُْ َْ
نريِهناِج اءِمهالِيخهرلِشهعبِ نِههمِأعهداءِأقعيهاءِحقهاِوكههديرِالبحهرِولمهالِإ ِينتههرهمِ ِيصهيرواِكعصها ةِ
يجِ=ِإمتههااِااشههعييعنِ
ههيِالههعاءِ.ومههالِيختفههيِ ههيِالههرلِيصههيرِعههدوهِالقههعيِمهمههاِكههانِجبهها اًيِكههالِشههيءَ ِ.ضي ِّيج ُ
بالزجيجِوهساِ يهِإشايةِلمثرةِعهددهمِّ ِ.فُّ وَْ ِّت اْلرس ِّ
اءِ=ِ قهدِمهاتِِ185666لهيالًِقبهلِالصهباَ ِ.كاْل ُج ِّيلِ=ِأيِ
َ
ََ
ااشههياءِالخفيفههةِكالعصهها هِ.هههسهِاآليههاتِتاههيرِالنههدحايِأعههداءِشههعبِ ِكدشههعيِأوِحههرلِ ههيِنهايههةِاايههامِأوِ

إندحايِالاياطيال ِ.وهالوِجيشِأشعيِعلمِأسعايِأويشليمِسيتمريِ مِنهايةِاايامِحيالِيحيبِأعداءِالمنيسةِجهاِ

يياجمِإصحاحاتِِ38نِِ32مالِسفرِح قيا ِِ .
ِ

اإلصحاحات 17 - 13

[ -: ]13نهايةِوخرالِالايطانِومملمتهِمحتمةِ .

ِسيرحمِالبارِويعطهيهمِ ايحهةِ.بعهدِأنِ سهدتِطبيعهتهمِبسهببِوعايهةِإجلهيسِ.وكهانِكبريهاءِ
ِ
[ِ-: ]14وعدِبدنِ
الايطانِوت سادهِللبارِسببِنهايتهِااليمةِ.وسيكعنِإنمسايِالايطانِعلمِمهرحلتيالِ.وسهيعطمِ ِقهعةِلمنيسهتهِ

لتهاجمِالايطانِولالِيقع ِعليهاِ .

[ِ-: ]16 ، 15مصيرِمالِينخدشِبغعايةِالايطانِ .

[ِ-: ]17إنههسايِبخهرالِالعههالمنِوحههياشِكههلِمههاِكههانِاإلنسههانِيسههعمِوياءهِمههالِشهههعاتِأوِممتلمههاتِ.وخهرالِكههلِ
مالِوحمِيجاءهِ مِهساِالعالمِ.ولمالِدالماِهناوِبقيةِستخلصِ .
ِ

*ِهناوِإنمسايِللايطانِتمِبالصليبنِولمالِهناوِإنمسايِنهالمِعندِالمج ِالثانمِحيالِيرسلهِ ِلدينعنتههِ همِ

البحيرةِالمتقدةِبالنهايِ.وقبهلِالمجه ِالثهانمِيطلهقِالاهيطانِويزهمِكهلِقعتههِمهمِحهدِالمسهيا ِ.مها اِتمهعنِصهعيةِ
أحداثِالنهاية؟ِهساِماِسنراهِ يماِيدتم.
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عودة للجدول

اإلصحاح الثامن عشر
ِ
هناوِيأيانِ يِهساِاإلصحا ِِ -:

األولِ:أنِكههعرِهههيِالحباههةِكمههاِهههعِمعههرو ِويكههعنِمعنههيِاإلصههحا ِأنِااحبههارِوقههدِوصههلهمِأخبههايِو ه وِ
أشعيِأيسلعاِليسدلعاِيهع اِ يِأمرِسنحاييبنِويبماِطلبعاِعقدِتحالفِممِيهع اِحدِأشهعينِانههِ هيِههساِالعقهاِ
كانِقادماًِعليِأويشليمِ ا اِدخلهاِلمِيعدِشيءِيقفِ يِسبيلهِليدخلِمصرِوكعرِ .

الثانُِِّ-:أنِالمقصعدِليسِكعرِالحباةِانهِيقع ِالتيِ يِعبرِأنهايِكعرنِوهناوِمكهانِآخهرِيسهميِكهعرِ
يتههيِ ِ 13ِ:ِ2ههيِمنطقههةِالعهراقنِ يكههعنِالمقصههعدِأنهههاِجههالدِخههايجِحههدودِالحباههةِوالع هراقِيعبههرِأنهههايِالحباههةِ

والعراقِأ ِخايجِحدودهما ِ.وهناوِمالِ مرِأنهاِجالدِقعيةِتدعمِوجعدِإسراليلِمثلِأمريكاِوتنجلت ارِوويرهاِ..الخِ ِ
ِ

ولنبدو بالتفسير األولِ :

1
يف األ ِّ
ض ح ِّف ِّ
وش"،
َِ ِّن َحة اِل ِّتُّ ِّفُّ َعْب ِّر وَْن َه ِّاَ ُك َ
ْ
آية (َ " -:)1يا وََْ َ َ
ِّ ِّ
َِ ِّن َح ِّة =ِلعومةِجيعشهاِوأساطيلهاِالتيِلهاِأشرعةِتسميِأجنحةِ.و يِح قيا ِيِ 11شبه ملهيِ
سميا َحفيف األ ْ

أشههعيِجنسههرِعوههيمِ وِمنمبههيالِوهكههساِشههبهِ ههيِيإرِِ. 8:8ويكههعنِالمقصههعدِجههسليِالسههلطانِاإلمب ارطههعييِالههسيِ

يبسبِجناحيههِعلهيِالحباهةِوالمنهاطقِالمحيطهةِجههاِي ايجهمِ2مهلِِ 2:12لنجهدِأنِِترهاقهةِوههعِملهيِمصهرِومهالِ

أصههلِكعشههمِيحههايلِسههنحاييبِ مانههاِالعاللههةِالتههمِتحكههمِمصههرِ ههمِ لههيِالحههيالِكعشههية ِ.تمههعنِأيضِحفيههفِ
ااجنحةِهمِمملمةِمصرِالتمِكانِيحكمهاِملعوِكعرِ مِ ليِالعقاِ .
و ههمِالترجمههاتِاإلنجلي يههةِيNKJV

&

ِ OKJVجههاءتِاآليههةِمسههبعقةِبكلمههةِالعيههل"ِ-ويههلِايضِحفي ههفِ

ااجنحهةِ."..والعيههلِهنههاِلمصهرِانهههاِكانههاِتحهرضِيهههع اِعلههمِتحههد ِأشهعيِوههمِباجههلنِوكانهاِمصههرِتعههدِيهههع اِ

بدنهاِستحميهاِإنِتحالفاِمعهاِوالِتفعلِ.جلِسقطاِمصرِتحاِالسبمِااشعي ِيإصحا ِ . 26

آية (2" -:)2اْل ُرْرِّسَل َة َُ ُسالً ِّفُّ اْلَب ْح ِّر َوِّفُّ َ َو ِّاَ َب ِّم َن اْلَبْرِّد ِّي َعَلى َو ِْي ِّ اْل ِّرَييا ِّ  .ا ْذ َهُبيوا
وف مْن ُذ َكان َفص ِّ
ط ِّويَل ٍة َو َِْرَد ِّ
سْ َ ،د
ِّإَلى وُ ِم ٍة َ
اعًدا ،وُ ِم ِّة َُ ِوٍة َو ِّشِد ٍة َوَد ْو ٍ
َ َ
َ
اء ،إَلى َش ْع ٍب َم ُخ ٍ ُ
"
=ِهعِنهرِالنيلِوسهمِمِالبحهرِلعومتههِيِإرِِ12
المرسلعنِمالِمليِمصرِوكعرِاويشليمِّ .فُّ اْلَب ْح ِّرِ
َُ ُسالًِ=ِ َِ
ُ
يوفِ=ِالاهعبِ
اءَ ِ.ش ْيع ٍب َم ُخ ٍ
ِ. 5:اْلَبْرِّد ِّيِ=ِكانعاِيستخدمعنهِلبناءِقعايلِسريعةِانهاِخفيفةِ.وُ ِم ٍة َ
ط ِّويَلي ٍة َو َِ ْيرَد َ
يعو َن
يل ا ِ
لس ِّير ُ
وَي َهيا الرُس ُ
َخَرَ ِّت األَ ْن َه ُاَ وََْ َض َيها.

المخع ِهعِإسراليلِانِإلههِمخع ِيدا مِعنهِحتمِوالاهعبِصهاماِيخهرِِ+ِ 14ِ:ِ14يِخهرِِِ+ِ21ِ:ِ23

ِ+16:34تثِ+ِ16ِ:28يشِِ. 2:ِ2وهعِكهانِشهعبِمخهع ِمنهسِناهدتهِإ ِخهرجِمهالِمصهرِجهسياشِي يعهةِ.وههم

اءِ=ِج ههالِوم ههرِلر ز هههاِالمس ههتمرِهللِ
وُ ِمييي ٍة َ
ط ِّويَلييي ٍةِ=ِج ههدأتِمن ههسِإخت ههايِ ِإجه هراهيمِوتس ههتمرِلنهاي ههةِااي ههامَ .و َِي ْييرَد َ
122

سفر إشعياء (اإلصحاح الثامن عشر)

ِّ
ياَ وََْ َض َيهاِ=ِإسهراليلِجهالِأنههايِولمنههاِ
خصعصاًِحينماِتعتمدِعليِيدِآخريالِوليسِعليِيدِ ْ َِ.د َخَرَيت األَ ْن َه ُ
قدِتايرِ -:
 1للخيراتِالمثيرةِالتيِيفيضِجهاِ ِعليهمِ .

 2وقدِتايرِاانهايِلهجعمِأشعيِعليهاِ مهانِهجهعمِأشهعيِبجيعشههِكالطع هانِي ايجهمِإرِ12ِ:ِ11نِِ 13
وتابيهِالجيعرِالتمِتهاجمِأويشليمِبالطع انِإستخدمِ عالِ مِيدا.ِ 20ِ:ِ2

3
ان اْلرسي ُيكوَن ِّة وَي ِّ
ياط ِّنُّ األََ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الرَايي ُة َعَلييى اْل ِّجَبي ِّ
ظيُيرو َنَ ،و ِّعْني َيد َما
يع ِ
يال َتْن ُ
ض ،عْني َيد َما َتْرَتفي ُ
آييية (َ " -:)3يييا َِريي َ
ْ
َ
يع ُسي ِك ِّ َ ْ
ُي ْضَر ُب ِّباْلُبو ِّق َت ْس َر ُعو َن" .
هنههاِالههردِالههسيِينبغههيِأنِيحملهههِالرسههلِ.وهههعِدعههعةِلمههلِالمسههكعنةِلينوههرِالنههاسِويسههمععاِحههيالِيعمههلِ ِأعمههاالِ

عجيبةِ يِااشعيييالِلخالصِشعبهِ.يكماِهعِواحاِ مِااياتِِ14ِ-ِ12مالِاإلصحا ِالساجق ِ .

4
الص ِّ
يافُّ َعَليى اْلَبْق ِّيلَ ،ك َغ ْييمِّ
ال لِّ َُّ ِ
ظ ُير ِّفيُّ َم ْس َيك ِّنُّ َكياْل َح ِّر ِ
َه َيدوُ َووَْن ُ
اآليات ( " -:)6-4ألَ ِن ُ َ
الربِّ« :إِّنيُّ و ْ
هك َذا َ َ
ياد»َ 5 .فِّإِني َبيل اْلحص ِّ
الِندى ِّفيُّ ح ِّير اْلحص ِّ
ِّ
الزْه ِّير ،و ِّعْن َيدما ي ِّصيير ِ ِّ
يادِّ ،عْن َيد َت َريامِّ ِ
يع
ييجاَ ،ي ْق َ
َ
الزْه ُير ح ْص ِّيرًما َنض ً
َ
ُُ
َ َ َ ُ
ُ ْ َ ََ
ََ
6
يان َوَي َُْر ُح َهيياُ .ت ْتي َير ُك م ًعييا لِّ َجي َيو ِّاَ ِّح اْل ِّجَبي ِّ
ان ِّباْلرَن ِّ
يوش األََْ ِّ
يال َولِّ ُو ُحي ِّ
ف َعَلْي َهييا
ضَ ،ف ُت َصي ِّيي ُ
اِي ِّيلَ ،وَيْني ِّيز ُع األَ ْفَني َ
َ
اْلُق ْضي َيب َ َ
ِّ
ِّ
وش األََْ ِّ
يع ُو ُح ِّ
ض" .
اْل َج َو ِّاَ ُحَ ،وُت َشتُّ َعَلْي َها َِر ُ
الص ِّ
افُّ =ِكثي اًرِماِيبدوِ ِهادلاًِسهاكناًِكدنههِالِيعبهدِبدمعينهانِيتهروِملهيِأشهعيِحتهمِأسهعايِأويشهليمنِيهر ِ
اْل َح ِّر ِ
حروباِحهدِشهعبهِويبهدوِأنههِسهاكاِنِلمنههِههعِطعيهلِاانهاةِويهدجرِاامهعيِ ههعِحهاببِالمهلِ.ويطمئننهاِأنههِي ْه َيدوُ

ظر=ِو يِالعقاِالمناسبِيتدخل ِ.فيِكلِاامهعيِهنهاوِوقهاِمناسهبِللحصهادِ.
َويْن ُ

ِ هيِكهلِاامهعيِنِحهيالِ

يحتههاجِالمحصههع ِللحههرِيكههعنِهههعِحيير صييافُِّ=ِي ههاهللِيسههماِجهههسهِالحههرولِحههيالِيكههعنِشههعبهِمحتههاجِللتدديههب ِ

وحههيالِيحتههاج ل َغي ْييمِّ الِني َيدى =ِيكههعنِهههعِوههيمِالنههديِ=ِيتع يههاتِإلهيههةِلمههالِهههمِمههالِشههعبهِوقههاِالحههرولِحتههمِالِ
يفاهلعا ِ.و ههيِالعقههاِالمحهددِيحصههدِمحصههعلهِحصييرما نضيييجاِ=ِينتههالجِالتدديههبِتعبههةِشهعبهِويجههععهمِإليهههِوقههدِ

ان ِّباْلرَن ِّ
يان َوَي َُْر ُح َهييا =ِبعههدِأنِ
نزههجعا ِ.والمحصههع ِهنههاِهههعِخههالصِشههعبهَِِِ.ي ْق َ
اِي ِّيلَ ،وَيْني ِّيز ُع األَ ْفَني َ
ُي ُ
يع اْلُق ْضي َيب َ َ
ينتهمِالتدديبِيرممِ ِعصاِالتدديبِ=ِههالوِأعهداءِشهعبهِيأشهعيِكرمه ِأوِكمثها ِوالقزهبانِالتهيِتقطهمِههيِ
جههيشِأشههعيِ تتههروِللطيههعيِوالعحههعرِ.وبهههساِ لتههدتمِأخبههايِالحههرولِوالجيههعرِ ههالِننه عجِ ههاهللِيعههر ِكيههفِيههدجرِ
أمعيِشعبهِنِكماِقا ِداودِالنبمِ"إنِن ِعلمِجيشِالِيخا ِقلبمِ.إنِقاماِعلمِحرلِ فمِ ليِأنهاِمطمهئال"ِ

يم ِ .ِ 3ِ:ِ21

تأمل ِ-:هسهِاالياتِتار ِتعاملِ ِممِأوالدهِ ِ.اهللِيريدِانِير ِ يناِومايِِ.ولمالِحتيِيعطيِأيِنبهاتِومهرِ
هدِوأنِينزههجِِ.والنزهجِيحتههاجِحه اريةِالاههمسِيهههيِالتجهايلِلاههعبِ ِ ِوحتهيِالِيحتههرقِالنبهاتِمههالِحه اريةِ
الِج ِ
الاههمسِيسههماِ ِجههبعضِالغيههعمِلتولههلِعلههيِالنبههاتِيهههيِتع يههاتِ ِاوالدهِوس هبِالزههيقاتِحتههيِالِيفاههلعاِ ِ

والمع يِهناِأنِ ِيقع ِعالِنفسهِأنهِهعِالحرِوهعِأيزاًِويمِالنديِ هعِكلِش ِاوالدهِبحسبِإحتياجهمِ.جلِ
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النباتِحتيِالِيحترقِين ِ ِعليهِبعضِالنهديِصهباحاًيِههسهِههيِتع يهاتِالهرو ِالقهدسِ ِ.وهنهاوِسه ا ِلمها اِ
يه ههدأِ ِوس ههبِتجايبن ههاِ؟ِواإلجاب ههةِِ...ان هههِيع ههر ِالنتيج ههةِ المس ههتقبلِمكا ههع ِامام هههِ.ولمنن ههاِنح ههالِالِنع ههر ِ

المسهتقبلِ ميهفِنههدأِ؟ِواالجابههةِجبسهاطةِههيِباإليمهانِوالثقههةِ همِ ِِ.اإليمهانِبدنههِحههاببِالمهلِنِوبهدنِالِأحههدِ
يحبناِكمهاِأحبنهاِههعِوبهس ِنفسههِعنهاِوالِيسهتطيمِأحهدِأنِيحمينهاِسهعاهِ ههعِكلهمِالقهديةِ"ِههلِيسهتحيلِعلهمِالهرلِ

ش "ِيتيِ .ِ 14ِ:ِ18

أماِمالِكاناِأالمناِعالِطريقهِنِكدداةِإستخدمهاِ ِلتدديبناِيشيطانِأوِإنسانِ ِ نهايتهاِالهالوِنِ هاهللِِينزعها
ويلقيها وتصيف عليها الجواَح وتشتُّ عليها ِريع وحوش االَضِِ .

ِّ 7
يك اْلَيي ْيومِّ
آييية ( " -:)7فييُّ ذلِّي َ
ياعداِّ ،ميين وُ ِم ي ٍة َذ ِّ
ِّ
ات َُي ِيوٍة
ْ
َف َصي ً
ِّص ْهَي ْو َن" .

ُتَقي ِيدم َه ِّدِي ي ٌة لِّيَير ِّب اْل ُجُني ِّ
يان
َِيَيرَدَ ،و ِّمي ْين َشي ْيع ٍب َم ُخي ٍ
يود ِّمي ْين َشي ْيع ٍب َ
يوف ُمْن ي ُذ َكي َ
ط ِّويييل َوو ْ
ُ
ِّ
ِّ
اسييمِّ ََ ِّب اْل ُجُني ِّ
يودََِ ،بي ِّيل
َو ِّشي ِيد ٍة َوَد ْو ٍ
سَ ،ي ْيد َخَرَييت األَ ْن َهي ُ
ياَ وََْ َضي َيهاِّ ،إَلييى َم ْوضي ِّيع ْ

قدِتمعنِهسهِالهديةِهيِإيمانِأههلِكهعرِ هيِمسهتقبلِاايهامِحهيالِيهدتعنِإلهيِأويشهليمِالمنيسهةِويتحهدواِمعههاِ هيِ
اإليمههانِ.والهديههةِمقدمههةِمههالِشههعبِاليهههعدِهللِ.والمعنههمِياههيرِانِالمنيسههةِخرجههاِمههالِاليهههعدنِوالمنيسههةِبك اراتهههاِ
للعالمِقدماِهديةِهللِهمِإيمانِكلِالاععلِ .

وما التفسير الثانُّ

قدِتمعنِوَض حفيف األِنحةِهيِأيضِالنسهرِالتهيِههيِأمريكهاِأوِإنجلتهراِصهاحباِأكبهرِأسهاطيلِبحريهةِوجعيهةِ
ههيِالعههالمِ=ِِوَض حفييييف األِنحيييةِيطههالرات ِوجههاءتِكلمههةِحفيههفِ ههمِبعههضِالترجمههاتِأاي ه ِوهههعِصههعتِ

الطههالراتِ...الررسييلةَِس يالً فييى البحييرِيااسههاطيل ِنِوهههسهِوتلههيِطالمههاِحملههاِأسههلحةِإلس هراليلِنِأوِأيِدو ِ
أخههريِتههدعمِوجههعدِأوِقيههامِإس هراليلِ.وهههسهِاامههمِيبههدوِأنهههاِستقزههيِوقت هاًِطههعيالًِتههدعمِإس هراليلِوههمِتنقلههبِعليهههاِ.
واامههةِالطعيلههةِالجههرداءِهههيِإس هراليلِالتههيِعاشههاِ ت هرةِطعيلههةِوهههيِاآلنِجههالِومههرنِجههرداءنِمعتمههدةِعلههيِويرهههاِ

يالهدو ِالعومههيِالتههيِتههدعمهاِ ِ ملعههعنِمههالِإتمههلِعلههيِ ياشِباهرِنِوهههمِمعتمههدونِ ههيِقيههامهمِلههيسِعلههيِ ِجههلِ
علههيِدو ِقعيههةنِهههيِكانههاِشههعبِمخههع ِحينمههاِكانههاِمعتمههدةِعلههيِ ِ عقههمِيعههبهمِعلههيِالاههععلِالمجههاويةِ.

ِالري ههةِه ههيِتجم ههمِاليه ههعدِايح هههمنِ
واآلي ههاتِيِ 2-1تا ههيرِلت ههدعيمِال ههدو ِالغربي ههةِإلسه هراليلِِ.واآلي ههاتِيِ 6-3ا
يجتمههمِاليهههعدِالماههتتعنِإلسهراليلِولمههالِعههعدتهمِتنتهههيِبهدالمِعويمههةِلهههمِ.واآليههةِيِ 7نههر ِأنهههِبعههدِهههسهِااالمِ

يكعنِإيمانهمِبالمسياِوهساِهعِالمعبرِعنههِبالهديهةِالتهيِيقهدمعنهاِلهرلِالجنهعدِ.واانههايِالتهمِخرقهاِأيحههاِقهدِ
تمعنِتدعيمِالدو ِااخر ِلهاِأوِجيعرِكثيرةِمحيطةِجهاِيح ِ38نِ ِ 32مِنهايةِاايامِِ .

ِوكمهاِسهبقِالقهع ِأنههِ همِالترجمهاتِاإلنجلي يهةِيِ OKJV & NKJVجهاءتِاآليهةِمسهبعقةِبكلمهةِالعيهل"ِ-ويههلِ
ايضِحفيفِااجنحةِ."..وهناِنفهمِأنِهساِإنسايِلهسهِالدو ِالتمِأعطهاِأسهلحةِودعمهاِحهرولِالمنطقهةِالتهمِ

سا ِ يهاِدماءِكثيرةِوسيسيلِدماءِأكثرِإليحاءِسياساتهمِومخططاتهمِ .
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ههمِنهايههةِاإلصههحا ِالسههاجقِقلنههاِأنِالاههيطانِسههيعطمِكههلِقعتهههِلزههدِالمسههياِ ههمِاايههامِااخي هرةنِ هههسهِحربهههِ

ااخيهرةِ ههمِمقاومههةِالمسههياِوكنيسههتهِ.ويبههدوِأنِتجمههمِاليهههعدِ ههمِأيضِ لسههطيالِوتسههلياِالههدو ِالغربيههةِلهههاِهههعِ
مقدمةِاحداثِالنهايةِوظهعيِحدِالمسيانِومِنهايتهِونهايةِكلِقع ِالارِ ِ.
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اإلصحاح التاسع عشر

عودة للجدول

ِ
هسهِنبعةِبسقعطِمصرِومِيجععهاِهللِ.ولما اِتسقبِ؟ِبسببِكبريالها ِ.مصرِتايرِللمملمةِالمتعجر ةِالمتمبرةنِ

مفتخرةِومتمبرةِجنيلهاِوأيحهاِوخيراتهاِ.هيِعر اِ ِلمنهاِاستبدلاِالخالقِبالمخلعق ِييو ِ 25ِ :ِ 1بدالً ِمالِ

انحطعا ِسياسياً ِوأدجياًِ.ومصرِ يِالمتالِالمقدسِتايرِ يِأماكالِكثيرةِللعالمِ.
ِ
أنِيعبدواِ ِعبدواِااووانِ.
و رععن ِالمتمبر ِالقاسي ِياير ِلرليس ِهسا ِالعالم ِيإجليس ِكما ِيأينا ِ ي ِأيام ِوجعد ِالاعب ِ ي ِمصر ِوخروجهِ

ِمخلصِالعالمِكرم ِللعتيدِأنِيدتيِمثلهِ.ونجدِ يِهساِاإلصحا ِنبعءةِبسقعطِ
ِ
يعسفِسمِي
منهاِ.والعكسِ
ُ َ
مصرِومِيجععهاِإليِ ِوهيِقسمانِ -:

األولِ:الععيدِلمصرِيِِِِ 11ِ–ِ1والثانُِِِّالععدِلمصرِيِ 25ِ–ِ18

وخالصةِاإلصحا ِ"يزرلِالرلِحايباً ِ اا ياً"ِيآيةِ ِ 22اهللِيزرلِالِليبيدِ!!ِحاشانِجلِلي دلِويافيِ.

ومالِاا هدا ِالثانعيةِإظهايِحعفِمصرِليهع اِ الِتتملِعليِمصرِوانيةِجلِتتملِعليِ ِ.وهناوِيأيِبدنِ

هساِاإلصحا ِيبدأِجدخع ِالمسياِإليِأيضِمصرِومِدخع ِالمسيحيةِإليِمصرِبعدِ ليِوتنتهيِجنهايةِهساِ

العالمِحينماِت مالِالبقيةِمالِإسراليلِ .

1
ِّ
ِّ
ِّ
ان
آية (َ " -:)1و ْح ٌُّ ِّم ْن ِِّ َه ِّة ِّم ْصَرُ :ه َوَذا ِ
يع ٍة َوَاد ٌم ِّإَلى م ْصَرَ ،ف َتْرَت ِّج ُ
ف و َْوَث ُ
الرب ََاك ٌب َعَلى َس َح َاب ٍة َس ِّر َ
ِّمصر ِّم ْن و ِْ ِّه ِّ  ،وي ُذوب َْلب ِّمصر َد ِّ
اخَل َها" .
ََ ُ ُ ْ َ
َ
َْ
َو ْحُّ ِّم ْن ِِّ َه ِّة ِّم ْصَر ِ= ِالعحم ِشمل ِعمر ِالمسيحيةِ يِمصرِمالِيعم ِدخع ِالمسياِإلم ِمصرِإلم ِنهايةِ
ٌ
ِّ
يع ٍة =ِهيِالعسياءِمريمِ السحالِعمعماِيايرِللقديسيالِالمرتفعيالِ
العالمِيآخرِآيةِ مِاإلصحا َِ ِ .س َح َاب ٍة َسر َ
عال ِاايحيات ِومحلقيال ِ ي ِالسماويات ِيعب ِِ . 1ِ :ِ 12وهي ِخفيفة ِومرتفعة ِنو اًر ِلقداستها ِلسلي ِقا ِعنهاِ

سريعةِ.ويسكرِالتقليدِأنهِعندِدخع ِالمسياِإليِأيضِمصرِكاناِااووانِتسقبِ يِكلِمدينةِيقيمعن ِجهانِ
مانعاِيطردونهمِولسليِإحطرواِأنِيسيرواِ1666كمِ يِأيضِمصرِ .وكانِهساِليبايوِالمسياِأيضِمصرِ

كلها ِن ِ لهاِدويهاِ مِحفعِاإليمانِالسليمِقديماِيأوناسيعسِوويره ِن ِو مِإظهايِحقيقةِحدِالمسياِ مِنهايةِ
اايامِحيالِيخدشِهساِالعحشِالعالمِكلهِويرعبهمِجعحايتهِييؤِِ 13وقاينِممِيداِ .ِ 3ِ–ِ1ِ:ِ12

2
ِّ
ِّ
اح ٍد ص ِّ
َخا وُكل و ِّ
ِّ
احَب َُ :م ِّديَن ٌة َم ِّديَنةً،
آية (َ " -:)2وو َ
ين َعَلى م ْص ِّرِّي َ
ُهِّي ُج م ْص ِّريِّ َ
ينَ ،فُي َح ِّاَُبو َن ُكل َواح ٍد و َ ُ َ َ
َ
َو َم ْرَل َك ٌة َم ْرَل َكةً" .

تاييخياًِ قدِحدواِ ترةِإنقساماتِجيالِالمصرييالِ انقسماِالمملمةِإليِِ12مملمةِكلِواحدةِحدِااخر ِ.و ليِ
بعد ِحرل ِأشعي ِلمصر ِوتخريبهاِ .وبعد ِدخع ِالمسيحية ِهيج ِالايطان ِالمصرييال ِالعونييال ِحد ِالمسيحييالِ
عاشاِالمنيسةِ تراتِطعيلةِ يِاستاهادِحباًِلفاديهاِ .
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ِّ
آييية (3" -:)3وُتهييراق َ ِّ
ِّ
يان َواْل َعي ِّ
اب ال ِت َوابي ِّيع
يازِّف َ
يوََت َهاَ ،فَي ْس يأَُلو َن األ َْوَثي َ
َصي َ
َ َْ ُ ُ ُ
ين َوو ْ
وح م ْصي َير َداخَل َهيياَ ،ووُ ْفنييُّ َم ُشي َ
يح َ
ِّ
ين" .
َواْل َعِراف َ

تههركهمِالههرلِليتزههايقعاِويوهههرِبطههلِأصههنامهمنِ َفَي ْس يأَُلو َن و َْوَثيياَنهم وسههحرتهمِوالِيجههدونِإجابههةِ.وهههد ِ ِمههالِ
الزيقةِأنِتتزمِمصرِ يعر هِالمصرييالِويرجععاِإليهِ ِ.يريدِأنِيبايوِمصهرِانههِيطلهبِمنههاِعمهالِنِومهمِ
المبرياءِالِيمكالِهللِأنِيتعاملِممِأحدِنِلسليِ اهللِيافمِمصرِمالِالمبرياءِحتمِيتعاملِمعهاِِ .

ينِ =ِالسحرةِي يِترجماتِكثيرة ِ.وحتمِاآلنِ مالِالِيمألِاإليمانِقلبهِحيالِيقمِ هيِحهيقةِيهسهبِامثها ِ
اْل َع ِّازِّف َ
ه الءِالدجاليالِوالسحرةِ ِ.

ِّ
آية (4" -:)4وو ْ ِّ
السِّيُد ََب اْل ُجُن ِّ
ود" .
ول ِ
ين ِّفُّ َي ِّد َم ْوًلى َ ٍ
اسَ ،فَي َت َسِل ُ َعَلْي ِّه ْم َملِّ ٌك َع ِّز ٌ
ق َعَلى اْلر ْص ِّريِّ َ
ُغل ُ
َ
يزَ ،يُق ُ
جتداءِمالِأسرحدونِالهسيِبعهدماِ هتاِمصهرِقسهمهاِِ26قسهماًِ
ِ
تاَيخياًِ:إستعليِعليِمصرِكثيرِمالِالعالةِالقساةِإ
وويههرِأسههماءِمههدنهاِوأمههرِوكههالؤهِأنِيقتل هعاِوينهب هعاِوكههدنِ لههيِمههالِالعاجبههاتِ.وههمِأتههيِبعههدهِاليعنههانييالِوالرومههانِ

وااتراوِوكانِحكمهمِقاسياًِ.وت ِيتقسيِقلبِالاعبِبسهببِخطيهتهمِيسهماِلههمِ ِبحكهامِقسهاة"ِ.مهاِ علتههِيفعهلِ
ونتيجةِلهسهِالقسعةِتروِالمنيسةِكثيرونِِ .
ِ
بيِ"ِيععِ ِ15
5
ِّ 6
ِّ ِّ
ف َوَت ِّجف َس َو ِّاَُّ
سَ .وُتْنت ُن األَ ْن َه ُاََ ،وَت ْض ُ ُ
اآليات (َ " -:)11-5وُتَن ِش ُ
ف اْلرَيا ُ م َن اْلَب ْح ِّرَ ،وَي ِّجف الِن ْهُر َوَيْيَب ُ
يل ،وُكل م ْزَع ٍة عَلى ِّ
ِّ ِّ
اض عَلى ِّ
ِّ
الن ِّ
الن ِّ
َس ُلَ 7 .و ِّ
س َوَت َتَب ِيدُد َوالَ
م ْصَرَ ،وَي ْتَل ُ
يل َعَلى َحا َفة الن ِّ َ َ َ َ َ
الرَي ُ َ
يل َتْيَب ُ
ف اْلَق َص ُب َواأل َ
8
ُو َن َشييب َك ًة عَليى وِي ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َت ُكييو ُنَ .و ِ
ين َيْب ُسي ُ
َ َ َْ
وحييو َنَ .واِلييذ َ
الصيِي ُادو َن َيئنييو َنَ ،وُكييل اِلييذ َ
ين ُيْلُقييو َن ش ًّصييا فييُّ النيي ِّيل َيُن ُ
9
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ياءَ 11 .وَت ُكيو ُن ُع ُر ُيد َها
ين َي ِّح ُ
يان اْل ُر َر ِشي ََ ،واِليذ َ
ين َي ْع َرُلو َن اْل َك ِت َ
اْلرَيا َي ْح َزُنو َنَ ،وَي ْخ َزى اِلذ َ
يكيو َن األَ ْنس َ
يج َة اْلَبْي َض َ
مسحوَةً ،وُكل اْلع ِّ
املِّ َ ِّ
َُِرِّة م ْك َت ِّئ ِّبُّ الِن ْف ِّ
س" .
َْ ُ
َ
َ
ين باأل ْ ُ
الارِيحمهلِومهرهِالمهرِ هيِحيهاةِاإلنسهانِواحتياجاتههِالزهروييةِ.وهنهاِنهريِعقهالِمهاديِوامنهيِلمهالِههعِمسهتعبدِ

للاههياطيال ِ.النيههلِهههعِمتمههلِمصههرِيجههفنِ ههيعمِالب هعايِوتههدمرِكههلِالم سسههاتِالتجاييههةِ.وقههدِسههحبِاات هراوِمههالِ

مصرِكهلِالعمها ِالمههرةِ.وبعهدِأنِكانهاِمصهرِماههعيةِبكتانههاِالهسيِتصهديهِويسهببِدخهالًِكبيه اًرِللتجهاينِحهاشِ

ن األَ ْن َهيياَِأيِالتههرشِو ههروشِالنيههلُ .ع ُري ُيد َهاِ=ِأكههاجرِالهيئههةِاإلجتماعيههةِ.
هههساِالههدخلِ.واْلَب ْحي ِّيرِ=ِأيِالنيههلِ.وتمههع ِ
ويوحي هاًِ ههانِجفههاِميههاهِالههرو ِالقههدسِتصههيرِحهها ِاإلنسههانِللجههعشِوالعطههشِوقريب هاًِمههالِاللعنههةِ.والصههيادونِهههمِ

المههاياونِوخههدامِ ِ ههمِكههلِامههاننِومههاِأكثههرِحه نهمِحينمههاِيلقههعنِشههباكهمِ ههالِيجههدونِصههيدِاًِيِوكههانِهههساِنتيجههةِ
لتروِالمثيريالِللمنيسةِآيةِِ. 4أماِالمتانِوالثيالِالبيضِ هيِويالِالبرِالتيِيجاهدونِللحصع ِعليهاِِليلبسههاِ

شههعبِ ِ.ونفهههمِأنِالصههعيةِ ههمِهههسهِاآليههاتِهههمِصههعيةِحههعفِعههامِللمنيسههةِنِوصههعتِالههرو ِالقههدسِإنطفههدِ=ِِ
الصِي ُادو َن َي ِّئنو َن = السميِماتِوالسميِههعِإشهايةِللمه منيالِ
س النهرِيايرِللرو ِالقدسَِ .و ِ
َوَي ِّجف الِن ْهُر َوَيْيَب ُ
الههسيالِترك هعاِاإليمههانِنِوهههساِعكههسِالصههعيةِالمعجههعدةِ ههمِح قيهها ِِ41حيههثِتتحههع ِالميههاهِالمالحههةِالتههمِتسههببِ
يكييو َن
العطههشِوالمههعتِإلههمِميههاهِحلههعةِ ههمِنهههرِنِ يحيههاِالسههميِويه دادِ يفههر ِالصههيادونَِِ .وَي ْخي َيزى َ ...واِلي ِّيذي َن َي ِّح ُ
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ِّ
ياء =ِعمهلِالمنيسههةِهههعِد ههمِالمه منيالِللتعبههةِوالتبريههرِياانسهجةِالبيزههاءِيؤِ 14ِ:ِ1ومههمِتههروِ
األَ ْنسي َ
يج َة اْلَبْي َضي َ
اإليمانِماِعادِأحدِيقدمِتعبةُِ .ع ُرُد َها َم ْس ُحوَ ًة =ِيؤساءِالمنيسةِِ .
ِ

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ11
يف َتُقوُليو َن
يوَُت ُه ْم َب ِّهيرِييةٌ! َكْي َ
اء ُص َ
اء ُمشييرِّي فْر َع ْيو َن َم ُش َ
ياء! ُح َك َري ُ
وع َن وَ ْغبَي ُ
اآليات ( " -:)12-11إ ِن ََُؤ َس َ
12
ِّ ِّ
وك .لَِّي ْع ِّرُفيوا َمييا َذا َ َضييى ِّبي ِّ ََب
ياءْ ،ابي ُين ُمُلي ٍ
اء» َفيأَْي َن ُهي ْيم ُح َك َري ُ
ياؤ َك َفْلُي ْخ ِّبيُير َ
يوك َُي َيد َم َ
لفْر َعي ْيو َن« :وََنييا ْابي ُين ُح َك َري َ
اْل ُجُن ِّ
ود َعَلى ِّم ْصَر" .
وع َنِ=ِهيِتانيسِوحالياًِصانِوكاناِمدينهةِ
ِ
بسببِالارِحرمِالمصريعنِالماهعييالِبحكمتهمِمالِالحكمةِ=ِ ُص َ
ِّ
اءِ=ِ همِإتملعاِعليِحكمتهمِولمهنهمِعجه واِعهالِمعر هةِأسهبالِههسهِالمصهالبنِ حكمهةِالعهالمِأمهامِ
يليسية .وَ ْغبَي ُ
ِجهالههةِ.وهههساِناش ه ِعههالِالمبريههاءِ.والحكمههةِهههمِعطيههةِمههالِ ِلمههالِيسههتحقهانِ ميههفِيعطيهههاِ ِلمههالِيقههفِ

حههدهِِ.ومهها اا ِالمصهريعنِلههعِأيادواِأنِيقعلهعاِعههالِإنسههانِأنهههِمتمبههرِوعنيههدِيقعلههعنِِعنهههِأنهههِ رعههعنِأوِمتفههرعالِ.
وهساِحا ِالمثيريالِالسيالِياعرونِبدنهمِأقعياءِ ي دادِكبريالهمِولمالِيرجمِمراجعةِتفسيرِإشعياءِِ .ِ16

13
َضي ِل ِّمصير وِيو وَسيب ِّ
ِّ
اط َها.
يوف اْن َخ َيد ُعواَ .وو َ
ياء ُن َ
ْ َ ُُ ُ َْ
اءََُ .ؤ َس ُ
اء ُصو َع َن َص ُاَوا وَ ْغبَي َ
اآليات (ََُ " -:)15-13ؤ َس ُ
ِّ
14م َزج ِ ِّ
الس ْكَر ِّ
ان ِّفيُّ َْي ِّئي ِّ َ 15 .فيالَ َي ُكيو ُن لِّ ِّر ْص َير
َضلوا ِّم ْصَر ِّفُّ ُك ِّل َع َرلِّ َهاَ ،ك َتَرن ِّح ِ
وح َغ ٍَُّ ،فأ َ
الرب فُّ َو َسُ َها َُ َ
َ َ
َسَلةٌ.
َع َر ٌل َي ْع َرُل ُ َ ْوَ ٌ
س و َْو َذَن ٌبَ ،ن ْخَل ٌة و َْو و َ
ُنوفِ=ِممفيسن وَسب ِّ
اط َهاِ=ِطبقاتهاِمالِكهنةِوعسكرِويعاةِ ِ.
َ
َْ
وح َغ ٍُِّ=ِ ِلهِالحقِأنِيسحبِالقعيِالعقليةِوالحكمةِمالِإنسانِالِيستحقهاِحيالِيريدِ .
َُ َ

س و َْو َذَن ٌبِ=َِوسِ=ِالار اءِأوِأصحالِالماعيةِأوِالقادةِوالرؤساءِِ.ذنبِ=ِالفعلةِأصحالِالصهناعةِ.ههساِ
َ ْوَ ٌ
ماِيعملهِ ِممِالعالمِالاريرِأنِين شِمنهِحكمتهِ يتخهببِ.ومصهرِترمه ِللعهالمِالاهريرِ ههيِقهدِأ لهاِشهعبِ ِ
تحاِلسمِالسياطِوهكساِالعالمِالاريرِيس ِشعبِ ِتحاِلسمِسياطِشهعةِالجسدِ.لسليِي دلِ ِالعالمِالاريرِ

يالِومزليالِيِ2تيِِ. 13ِ:ِ3وبسببِالماعياتِالمزللةِخسرتِمصرِكثيراِعبرِ
جن شِحكمتهمِ يصيرونِمزلِ
َ

التاييخِِ.هسهِاآلياتِتايرِلفترةِمرتِ يهاِمصرِبحالةِحعفِ مِكلِش ِِ .

ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ 16
ف ِّم ْن َه ِزِّة َي ِّد ََ ِّب اْل ُجُن ِّ
ود اِل ِّتيُّ َي ُهزَهيا َعَلْي َهيا.
آية ( " -:)16فُّ ذلِّ َك اْلَي ْو ِّم َت ُكو ُن م ْصُر َكالن َساءَ ،ف َتْرَتعُد َوَتْر ُِ ُ
"

قدِيكهعنِ لهيِاليهعمِههعِيهعمِهجهعمِااشهعيييالنِوحينمهاِإنهه مِجهيشِمصهرِقها ِملهيِمصهرِ"صهايِيجهاليِنسهاء"ِ.
ويتملعاِويتحالفعاِممِمصرِ.ملععنِمالِيتملِعليِ ياشِبارِ.جلِ
بعدِهساِيعتمدواِ ِ
ِ
هساِالمالمِمعجهِإلسراليلِ هلِ
ههيِاآليههةِالقادمههةِنجههدِ رعههعنِالِيرتعههبِمههالِملههيِأشههعيِ قههبِجههلِمههالِيهههع اِنفسهههاِ.هههساِالخههع ِناشه ِعههالِحالههةِ

الزعفِالمعجعدةِِ .
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17
ام َ َض ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اء ََ ِّب اْل ُجُن ِّ
ود اِل ِّذي َي ْق ِّضُّ
َم ِّ
آية (َ " -:)17وَت ُكو ُن وََْ ُ
ض َي ُهوَذا َُ ْعًبا لر ْصَرُ .كل َم ْن َت َذ ِكَرَها َيْرَتع ُب م ْن و َ
ِّب ِّ َعَلْي َها" .

قدِيكعنِهساِحينماِخزعاِيهع اِاشعيِأوِلباجهلِوصهايِيجها ِيههع اِحهمالِجيهعرِههسهِالهدو ِالقعيهةِ.أوِ تهرةِ
أخريِ يِالتاييخِكاناِ يهاِأيضِيهع اِأقعيِمالِمصهرِوترعبههاِبدسهلحتهاِ.ويوحيهاًِ يههع اِتاهيرِللمنيسهةِأيضِ

المسههياِالتههيِأصههبحاِيعبهاًِايضِمصههرِيمه ِالعههالمِوشههياطينهِ.ولنههريِ ههيِآيههةِيِ 1كيههفِِإهته تِأووههانِمصههرِ

أمامِالمسياِ .

ِّ
آية (ِّ 18" -:)18فُّ ذلِّك اْليو ِّم ي ُكو ُن ِّفُّ وََ ِّ ِّ
ِّ
يان َوَت ْحلِّ ُ ِّ ِّ
ال
س ُمُد ٍن َت َت َكِل ُم ِّبُل َغة َكْن َع َ
ْ
َ َْ َ
ض م ْصَر َخ ْر ُ
يف ل َيرب اْل ُجُنيودُ ،يَقي ُ
الش ْر ِّ
ِّ
اها «م ِّديَن ُة ِ
س»".
إل ْح َد َ َ

اتِأنِوجَِِدِاليهعدِ يِمصرِ.وتملماِالمناطقِالتيِيسكنعهاِلغتهمِ.ويوحياِ هسهِ
ُِ
تاييخياًِقدِيكعنِ يِبعضِالفتر
إمت ههدادِللغ ههةِالس ههيدِالمس ههياِأيِالمس ههيحيةِإل ههيِمص ههرِ.ويق ههمِِ5يا ههيرِللحه هعاسِالت ههيِتتق ههدسِوتص ههيرِس ههماليةِ.

هليوبوليسِ=ِبالعبريةِإي–ِهاِ–ِهيرسِمدينةِالاهمسِأيِمركه ِلعبهادةِالاهمسِو هيِالحاشهيةِجهاءتِالملمهةِإيِ
–ِههاِ–ِشهيرسِ=ِمدينهةِالههالو ِ.هبعضِالحهرو ِتقهرأِبطهريقتيالِ.والمعنهيِأنِأمهاكالِالههالوِأيِالمعاجهدِالعونيهةِ
يِمصرِتتحع ِإليِالمسيحيةِ.وحيثماِعبدِالمصريعنِالامسِ مِوونيتهمِتحعلعاِلعبادةِالمسياِشمسِالبرِِ .

آية (ِّ 19 " -:)19فُّ ذلِّ َك اْلَي ْومِّ َي ُكو ُن م ْذَب ٌح لِّ ِلر ِّب ِّفُّ َو َس ِّ وََْ ِّ
ود لِّ ِلر ِّب ِّعْن َد ُت ْخ ِّر َها" .
ض ِّم ْصَرَ ،و َع ُر ٌ
َ
َم ْذَب ٌح لِّ ِلر ِّب =ِهسهِنبعةِعالِإيمانِالمصرييالِبالمسياِوقدِتمعنِأيامِِمايمرقسِ.والِتطبقِههسهِاآليهةِعلهيِوجهعدِ
يود لِّلي ِير ِّب =ِيقهها ِعلههيِ
اليهههعدِ ههيِمصههرِ يسههتحيلِعلههيِاليهههعدِإقامههةِمههسباِلهههمِخههايجِأويشههليمِيتههثَِ . 12و َع ُري ٌ
بطرسِويعقهعلِويعحنهاِأعمهدةنِهكهساِسهماهمِجهعلسِالرسهع ِ.وكهلِمهالِيغلهبِيصهيرِعمهعداًِ هيِهيكهلِ ِييؤِِ3
ِ.ِ 12:وقدِيكعنِهساِالعمعدِهعِمايمرقسِالرسع ِ ِ.
ولمالِهسهِاآليةِتد ِعلمِإيمانِقع ِيصلِإلمِحدودِمصرِ مِاايامِااخيرةِليكافِحقيقهةِالهعحشِنِالهس ِههعِ
حدِالمسياِوالس ِيتعاجدِ مِأويشليمِ مِنهايةِاايامِيياجمِسفرِالرؤياِإصحاحمِِ11نِِ. 13ولقدِناهرِكتهالِ
ههمِأويوبههاِسههنةِ ِ1222كههرِ يهههِأنِعههددِاليهههعدِالههسيالِآمن هعاِبالمسههياِوتعجه هعاِإلههمِإس هراليلِوتعتمههدواِ ههمِنهههرِ

اايدنِك ههانعاِِ06666ش ههخصِأطلقه هعاِعل ههمِأنفس هههمِاليه ههعدِالماس ههيانييالِيوحالي ههاِس ههنةِِ2610وص ههلِالع ههددِإل ههمِ
ِ. 356666ه الءِهمِمالِيحتاجعاِلدعمِمالِالمنيسةِالقعيةِالتمِي سسهاِالمسهياِاآلنِ همِمصهرِ تصهيرِعمهعدِ

للرلِ=ِعرود للرب عند تخرهاِِ.التخمِيعنمِالحدودِماِجيالِمصرِوتسراليلِِ.والمسباِهنهاِالِيعنهيِسهعيِمهسباِ
يقدمِعليهِ جيحةِاإل خايستياِيجسدِودمِالمسيا ِ .
آييية (َ 21" -:)21فَي ُكييو ُن َعالَم ي ًة َو َشي َيه َاد ًة لِّي َير ِّب اْل ُجُني ِّ
يود ِّفييُّ وََْ ِّ
ض ِّم ْصي َير .ألَ ِن ُهي ْيم َي ْصي ُير ُخو َن ِّإَلييى الي ِير ِّب ِّب َسي َيب ِّب
َ
اْلر َضايِّ ِّقينَ ،فيرِّسل َلهم م َخلِّصا ومح ِّ
امًيا َوُيْن ِّق ُذ ُه ْم" .
َ ُْ ُ ُ ْ ُ ً َ ُ َ
ُ
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شهههداءِالمصهرييالِالمسههيحييالِيفعقههعنِشهههداءِالعههالمِأجمههمِوالمخلههصِالمحههاميِهههعِالمسههياِ.وقههدِيكههعنِالرخلييص

والرحامىِههعِشهخصِيرسهلهِالمسهياِليعهيالِالمنيسهةِ همِحهيقتهاِ.ههساِاإليمهانِالقهع ِسهيكعنِشههادةِللمسهياِ همِ
أيامِالعحشِليسِللمصرييالِ قبِجلِلملِالعالمِ .

ِّ
آية (َ 21" -:)21فيعرف ِ ِّ ِّ
ف اْل ِّرص ِّريو َن ِ ِّ ِّ
يح ًة َوَت ْق ِّد َمةً،
الرب فُّ م ْصَرَ ،وَي ْع ِّر ُ
ُ َْ ُ
الر ِب فُّ ذل َك اْلَي ْومَِّ ،وُيَقد ُمو َن َذ ِّب َ
ْ
َوَيْن ُذَُو َن لِّ ِلر ِّب َن ْذًاَ َوُيوُفو َن ِّب ِّ " .
هناوِنصيبِللمصرييالِ يِجركةِمعر ةِالرلِ يِاايامِااخيرةِوي زهمِلزدِالمسياِ .

22
الرب ِّمصر َض ِّاَبا َف َش ِّ
يب َل ُه ْم َوَي ْش ِّف ِّ
يه ْم" .
افًياَ ،فَيْرِِّ ُعو َن ِّإَلى ِ
آية (َ " -:)22وَي ْض ِّر ُب ِ
ً
َْ
الر ِّب َفَي ْس َت ِّج ُ
هسهِاآليةِهيِخالصةِاإلصحا ِكلهنِ اهللِالِيزرلِإالِلياهفيِوبعهدِأنِتمهعنِمصهرِقهدِتعلمهاِمهالِالهدينعناتِ

المنصبةِعليهانِستععدِللمسياِ .
آية (ِّ 23" -:)23فُّ ذلِّ َك
وََ ،وَي ْعُبُد اْل ِّر ْص ِّريو َن
وَش َ

ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ُّء األَش ِّ
وَيو َن ِّإَلى ِّم ْصَر َواْل ِّر ْص ِّريو َن ِّإَلى
اْلَي ْومِّ َت ُكو ُن س ِك ٌة م ْن م ْصَر ِّإَلى وَش َ
وََ ،فَيج ُ
َم َع األَش ِّ
ين" .
وَيِّ َ

قدِتمعنِنبعةِعالِسالمِجيالِمصرِوأشعي .والمسياِسمِيِنفسهِالطريقِإ اًِهيِوحدةِإيمانِ يِطريقِالمسياِأوِ
اإليمانِالصحياِبالمسياِجيالِمصرِوأشعيِ.والحعِأنهِبعدِالسبيِتاتاِشعبِ ِنِج ءِ يِأويشليمِوجه ءِ هيِ
باجلِوج ءِ يِمصرِويبدوِأنِ يِاايامِااخيرةِسيكعنِشعبِ ِ هيِههسهِالمنهاطقِ.التهمِتمتهدِمهالِمصهرِعبهرِ

إسراليلِيقطعاِمالِتحع ِمنهمِللمسيحية ِإلمِمصرِ .
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ 24
وََ ،بَرَك ًة ِّفُّ األََْ ِّ
ض"،
يل ُثُل ًثا لر ْصَر َوألَش َ
آية ( " -:)24فُّ ذل َك اْلَي ْومِّ َي ُكو ُن إ ْسَرائ ُ
قعله ثلثاِإشايةِلنعشِمالِالعحدةِجيالِإسراليلِومصرِوأشعيِ.وهمِليساِوحدةِسياسيةِجلِإيمانيةِانهِيقهع ِبركية
فى األَضِ .

كماِايتبطاِمصرِوأشعيِوتسراليلِ يِحرولِهكساِ يِنهايةِاايامِسيرتبطعنِإيمانياًِ يِوحدانيةِالعبادةنِحينماِ

يه مالِإسهراليلِيالبقيههة ِويتحههدونِإيمانيهاًِمههمِمه منيِمصههرِوأشههعينِ تمههعنِهههسهِالعحههدةِ ههيِإيمههانِقههعيِهههيِجركههةِ

لأليضِأوِخميرةِتخمرِالعالمِكلهنِويبماِ يِي زهمِلزدِالمسياِ.وإلظهايِحقيقتهِلمهلِالعهالمِإ ِأنِالعهالمِكلههِ

سيسهبِوياءهِإماِعالِخع ِأوِأنهمِسيصدقعنِخداعهِ" سيسجدِلهِجميمِالساكنيالِعلمِاايض"ِيياجمِيؤِِ 13
ِ.
ِّ ِّ ِّ ِّ
آية (ِّ 25" -:)25بها يب ِّاَك َب اْلجُن ِّ ِّ
ِّ
يل»".
ُ
ود َائالًُ « :مَب َاَ ٌك َش ْع ِّبُّ م ْصُرَ ،و َع َر ُل َي َد ِي وَش ُ
َ َُ ُ َ
وََ ،وم َيراثُّ إ ْسَرائ ُ
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إ اًِهيِجركةِوال ويةِللم منيالِ يِإسراليلِومصرِوأشعينِأوِلمهلِاامهمِولليههعدِالهسيالِآمنهعاِبالمسهياِأيِلمه منيِ
العالمِكلهِ.ونفهمِماليِيوِِ 11أنِجعلسِالرسع ِيقع ِأنهِ يِاايهامِااخيهرةِوقبهلِمجه ِالمسهياِمباشهرةِسهت مالِ

البقيههةِمههالِاليهههعدِالههسيالِياههيرِإشههعياءِالنبههيِإلههيهمِِ.إ اًِهههسهِالبركههةِالثالويههةِهنههاِتههتملمِعههالِإيمههانِكنيسههةِمصههرِ
اليلِنِوأنِإيمهانِالثالوهةِالصهحياِ
ِ
وكنيسةِإنطاكيةِالصحياِنِومعهمِالبقيةِالتيِآمناِبالمسياِكمخلصِ يِاسر
والقعيِسيكعنِقاد اًيِأنِيكافِللعالمِالمخهدوشِشهخصِحهدِالمسهياِنِوالهسيِسهيوهرِ هيِاايهامِااخيهرةِوسيزهلِ

معومِااممِِ.وهساِااليمانِالصحياِهعِجركةِ مِاايضِانهِسينقسِالعالمِمهالِاإلنقيهادِوياءِههساِالهعحشِنِوهنهاِ

نرجمِلقع ِدانيا ِالنبمِ"والفاهمعنِيزيئعنِكزياءِالجلدنِوالهسيالِيدواِكثيهريالِإلهمِالبهر"ِيداِ.ِِ 3ِ:ِ12وقطعهاِ
الِجركةِإلسراليلِماِلمِت مالِبالمسيانِوهساِماِقالهِالسيدِالمسياِجنفسهِ"هع اِجيتممِيتروِلممِخراباِ.انمِأقع ِ

لم ههمِإنم ههمِالِترونن ههمِم ههالِاآلنِحت ههمِتقعله هعاِمب ههايوِاآلت ههمِباس ههمِال ههرل"ِيم ههاِ38ِ:ِ23نِِ 32وق ههع ِالس ههيدِ"ِالِ
تروننم..حتمِتقعلعاِ"ِ هساِيعنمِمجيئهِالثانمِ مِنهايةِاايامِِ.و مِييوِ 15ِ-ِ12ِ:ِ11يقع ِالقهديسِجهعلسِ

الرسع ِأنِإيمانِاليهعدِبالمسياِعالمةِعلهمِنهايهةِههساِالعهالمِوالقيامهةِالعامهةِبعهدِالمجه ِالثهانمِللسهيدِالمسهياِِ.
ولسليِنقع ِأنِهساِاإلصحا ِينتهمِجنهايةِالعالمِوبدأِجدخع ِالمسياِوالمسيحيةِلمصرِِ .

ونالحظ ون منذ عدة سنوات ِاء كتاب مقدس طافيا على وِ ماء النيل إلى كنيسة السيدة العذَاء بالرعادى.

وكان مفتوحا على هذا اإلصحاح  .وإن وشاَ هذا لشئ فهو يشير إلى ون هللا يريد ون ينب شعب فى مصر ون

يستعدوا فاأليام إَتربيت  ،فالرسييح اليذى ِيال فيى كيل بيالد مصير ليباَكهيا (آيية )1ويعُيهيا البركية فيى نهايية
اإلصحاح (آية )25يُلب منا ون نسهر ونستعد لنكون من الفياهرين الرسيتعدين لكشيف حقيقية زييف اليوحش

ضد الرسيح (دا . )3 : 12
تسلسل وفكاَ اإلصحاح

آييية -: 1الههرلِيسههعشِالمسههياِيههدتمِإلههمِمصههرِمههمِأمهههِالعههسياءِويعسههفِالنجههايِهايبههاِمههالِهيههرودسِ.ولمنهههِ ههمِ
تجعلهِ مِمصرِكلهاِبايكهاِانهِيريدِشهيئاِمهالِمصهرنِظههرِ همِأبالههاِجبهاجرةِاإليمهانِمثهلِأوناسهيعسِالرسهعلمِ
وكيرلسِعامعدِالهديالِ.وقديسهيهاِالعومهاءِمثهلِاانبهاِأنطعنيهعسِ.جهلِيطلهبِمهالِكنيسهةِمصهرِأيزهاِمهاِسيتزهاِ
مِنهايةِاإلصحا ِ.والنتيجةِالمتعقعةِلهسهِالبركةِظهرتِسريعاِوجاءِالقديسِمايِمرقسِوأدخلِالمسهيحيةِالتهمِ

سريعاِماِإنتارتِ مِمصرِوسقطاِالعونيةِ=ِترتجف ووثان مصرِ .

آيييةِ-: 2لههمِيهههدأِالاههيطانِوهههيجِالههعونييالِحههدِالمسههيحيةنِوبههدأِاإلحههطهادِحههدِالمنيسههةِ.ولمههالِالِخههع ِعلههمِ
المنيسههةِمههالِأ ِإحههطهادنِ المسههيحيةِتنمههعِوتمتههدِخههال ِاإلحهههاداتِجههلِوتتقههع ِبههااكثرِ.وهههساِمههاِحههدثِ قههدِ

إنتارتِالمسيحيةِخال ِ ترةِاإلحطهادِهسهِ .

ياس .ونههر ِجدايههةِ
آييياتِ-: 4 ، 3إشههايةِإلحههطهادِعنيههفِجههلِمسههتمرِ=ِوغلييق علييى الرصييريين فييى يييد مييولى َي ٍ
ظههعيِحههعفِالمسهيحيةِفيسييألون األوثييانِ.ولنسهد ِمههاِسهببِ تهرةِالزهعفِالتههمِمهرتِجهههاِالمنيسهة؟!ِمههمِإمتههدادِ
المسيحيةِإنتههاِ تهرةِاإلحهطهادنِوأتهاِ تهرةِ ايحهةِ.ومهمِال ارحهةِلألسهفِيبتعهدِالنهاسِعهالِ ِ تزهعفِالمسهيحيةِ

ي ايجههمِمعقههفِكنههالسِسههميرناِوبروههامسِوويههاتيراِوسههايدسِ ههمِسههفرِالرؤيههانِلتههر ِأنهههِنتيجههةِلل ارحههةِمههمِإنتاههايِ
المسيحيةِلمِيتبقمِسع ِقلةِم منةِيسايدس ِ ِ.
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وياتِ-: 11 - 5نر ِهناِصعيةِم لمةِإ ِحعفاِالمنيسةِوتركهاِالم منعنِنتيجةِهساِالمعلمِالقاسمِأوِالحكمِ
القاسههمِ.ولمههالِالزههعفِلههمِيكههالِبسههببِالمههعلمِالقاسههمِجههلِانهههمِععحههاِعههالِأنِيههسهبعاِهللِويلتجههدواِإليهههِ هب هعاِ
لألووانِيكنيسةِجروامسِ مِالرؤيا ِ.وح نِالصياديالِانِشباكهمِأصبحاِجالِسميِيكنيسةِسهايدس نِوالسهميِ
يرم ِللم منيالِوالاباوِترم ِللمنيسةِيوياجمِتفسيرِالهِِ153سمكةِ مِيعِ ِ. 21

وييييات ِ-: 16 - 11ت هرةِحههعفِيبمههاِسياسههمِأوِإقتصههاد ِأوِعسههكر ِنههاتجِعههالِتخههببِالحكههامِإ ِكههانعاِجههالِ
حكمةِ .

آيييةِ-: 17نتيجههةِ ت هرةِالتخههببِصههايتِيهييوذا َعبييا لرصيير ويبمههاِ ههمِهههساِإشههايةِلفت هرةِحههرلِتنه ه مِ يهههاِمصههرِ
أمامهمنِوناكرِ ِأنِهسهِالغمةِإنتهاِبعدِسنعاتِقليلةِمالِاله يمهةِوتنتصهرتِمصهرِ.ولمهالِههسهِالفتهرةِالمئيبهةِ
كانِجدايةِلبركاتِأيادهاِ ِلمصرِالتمِبايكهاِحينماِاايهاِمالِقبلِمهمِأمههِالعهسياءِ.والحهعِأنِسهرِقهعةِإسهراليلِ
كانِياجعاِإلعتمادهاِعلمِالدو ِالغربيةِوأمريكاِوليسِ نِلسليِقا ِ ِعنههاِ"أمهةِطعيلهةِوجهرداء"ِ همِيإرِ18

ِ. 2ِ:الرعبِمالِإسراليلِياجمِلمساندةِالدو ِ اتِحفيفِااجنحةِوتسليحهاِإلسراليلِ .

آياتِ-: 19 ، 18جدايةِالبركاتِنراهاِ مِطريقةِكتابةِمدينة الشرسِ همِقدِتقرأِمدينةِالهالوِوقهدِتقهرأِمدينهةِ
الامسِ.وهساِمقصعدِانهِممِالزهيقاتِالتهمِيسهماِجههاِ ِيتاهددِشهعبِ نِويتركهعاِخطايهاهمِويعهعدواِبالتعبهةِ

إلههمِ ِ.وبعههدِأنِكههانعاِمدينههةِللهههالوِصههايواِمدينههةِللاههمسنِيسههكالِوسههطهمِالمسههياِشههمسِالبههرِ.ويكههعنِمههسباِ
للرلِ مِوسبِأيضِمصرِإشايةِللمنيسةِالقعيةِالتمِإمتألتِبالم منيالِالتالبيالِااقعياءِ .

ويات ِ-: 22 - 21إستم ارياِلمخطبِ ِ مِتمعيالِكنيسةِقعيةنِنجدِأنِهناوِبعضِالزيقاتِالتهمِيسهماِجههاِ
نِوه ههسهِالز ههيقاتِدالم ههاِت ههد مِالمه ه منيالِإل ههمِأحز ههانِ  ِ.يج ههدونِ ِله ههمِمع ي ههاِيإرِ. 0ِ-ِ4ِ:ِ18وبع ههدِ

هلِويرسهلِ ِمع يهاِومعينهاِلاهعبهِ.وههسهِخطهةِ ِدالمهاِليعيهدِ
تراتِالزعفِيتحعلعنِإلمِجباجرةِ همِاإليمهانِ.ج ُ
أوالدهِإلمِحزنهنِإ ِيسماِبزيقاتِتدتمِعليهمِ يععدونِيرتمعنِ مِحزنهِكماِعادِاإلجالِالزا ِإلمِأجيهِ .
آييياتِ-: 25 - 23ختههامِاامههرِن هراهِهنههاِِ-المنيسههةِالقعيههةِالتههمِيكعنهههاِ ِ ههمِمصههرِيكههعنِمثلهههاِ ههمِأشههعيِ
ويكعنِمثلهاِ مِإسراليلِ.وتقفِهسهِالمنيسةِالقعيةِالعاحدةِ مِإيمانهاِ مِوجهِحدِالمسياِ مِاايامِااخيرةِ .

ملحوظة ِِ-:كانِعددِاليهعدِالسيالِ هبعاِإلمِإسراليلِوتعتمدواِهناوِحتمِسنةِِ1222حعالمِِ06666وأسمعاِ
أنفسهم ِاليهعد ِالماسيانييال ِِ .Massianic Jewsوعددهم ِاآلن ِِ 356666وه الء ِأصبحعا ِمسيحييال ِلمنهمِ
يحتاجعا ِلتدعيم ِوتعليم ِاإليمان ِالصحياِ .وهسا ِهع ِدوي ِالمنيسة ِالقعية ِالتم ِيكعنها ِ ِاآلن ِ م ِمصرن ِوهساِ

معنمِ=ِوعرود للرب عند تخرهاِيآيةِ . 12

وماِيجعلناِنفهمِأنِهسهِاآلياتِتتملمِعالِحدِالمسياِونهايةِالعالمِِ -:
 .1أنِهناوِجركةِإلسراليلِياآليةِ 25

ِقطعاِلالِيعطمِجركةِللسفاحيالِالسيالِصلبعهنِواآلنِهمِسا ممِ

دماءِااجرياءِ مِ لسطيالِ.جلِالبركةِهمِلمالِي مالِبالمسياِمنهمِيماِ38ِ:ِ23نِِ . 32

 .2إيمانهمِعالمةِعلمِنهايةِاايامِييو. 15ِ-ِ12ِ:ِ11
 .3نفهمِأنِحدِالمسياِسيوهرِ مِنهايةِاايامِ.

 .4ودوي ِالمنيسة ِالقعية ِالتم ِيكعنها ِ ِاآلن ِأن ِتقف ِ م ِوجهه ِوترد ِكثيريال ِلإليمانِ .وكانا ِهسه ِنبعةِ
دانيا ِالنبمِعالِهسهِاايامِِيداِ . 3ِ:ِ12
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اإلصحاح العشرون

عودة للجدول

ِ
ي كهدِ ِهنهاِليههع اِأنِالِتتمهلِعلهيِمصهرِ هانِمصهرِنفسههاِوكهعرِستسهقبِ هيِسهبيِأشهعيِوستخزهمِمصهرِ

اشعيِ.إ اًِ يهِتخجيلِلاعبِ ِالسيِ مرِ يِاإلستعانةِجهمِ .

ِّ
ِّ
ِّ 1
ِّ
َخ َذ َها"،
ود َوو َ
وَ َف َح َاَ َب و ْ
ان ِّإَلى و ْ
َشُد َ
َشُد َ
ودِّ ،ح َ
آية ( " -:)1فُّ َسَنة َم ِّجُّء َتْرَت َ
ين وََْ َسَل ُ َسْر ُِو ُن َمل ُك وَش َ
يان =ِلقههبِيلههيسِالجههيشِ.وكانههاِأشههدودِقههدِعصههاِعلههيِأشههعيِ ديسههلِملههيِأشههعيِسههرجعنِجياهههِلي دجهههاِ
َتْرَتي َ
وكاناِأشدودِمدخالًِلمصرِ.وبسقعطِأشدودِصايِالطريقِلمصرِمفتعحاًِ .

ِّإ َش ْعَي َ ِّ
وص َ ِّائالًِّ« :ا ْذ َه ْب َو ُح ِل اْل ِّر ْس َح َع ْن َح ْق َوْي َك
آم َ
اء ْبن ُ
معًّرى وح ِّ
افًيا" .
َُ َ َ

2
الرب َع ْن َي ِّد
آية (ِّ " -:)2فُّ ذلِّ َك اْل َوَْ ِّت َت َكِل َم ِ
و ْ ِّ
هك َذا َو َم َشى
اء َك َع ْن َِّ َِْلْي َك»َ .ف َف َع َل َ
َ
اخَل ْع ح َذ َ
ِّ
اْلر ْس َحِ=ِهعِلباسِإشعياءِوهعِوعلِخاالِمالِشعرِكماِيلبسِاانبياءِ .
وخلمِإشعياءِلمالبسهِكماِلعِكانِأسي اًرِيم اًِانِالمصرييالِسيصيرونِأسريِ .

3
الربَ « :كرا م َشى عب ِّدي ِّإ َشعياء معًّرى وح ِّ
وب ًة َعَلى ِّم ْصَر َو َعَلى
ال ِ
افًيا َثالَ َث ِّس ِّن ٍ
آي ًة َوو ْ
َْ ُ ُ َ َ َ
َْ
ُع ُج َ
ينَ ،
آية (َ " -:)3فَق َ
َ َ
وش"،
ُك َ
كاناِكعرِمتسلطةِعليِجنعلِمصرِوبعهضِمهالِشهمالهِلعهدمِإتفهاقِالمصهرييالِ.ولقهدِحكمهاِمصهرِ عهالِ تهرةِ

مالِال مانِأسرِكعشيةِِيترهاقةِأحدِملعكهم ِِ .
4
ِّ
ير ًة َو ُح َفييا ًة َوم ْك ُشي ِّ
يوفُّ
وخُ ،عي َا
يان َوالشي ُيي َ
آييية (َ " -:)4
يوَ َسي ْيب َُّ ِّم ْصيَير َو َِ يالَ َء ُكي َ
هك ي َذا َي ُسييو ُ
ق َملِّي ُ
يوش ،اْلف ْتَيي َ
يك وَشي َ
َ
َس َتا ِّ ِّخ ْزًيا لِّ ِّر ْصَر" .
األ ْ
كاناِمصرِتدا مِعالِ لسطيالِ يِ ليِالعقاِحدِأشعيِ.وكانِسقعطِأشدودِكدنهِسقعطِمصرِوكعرِ .
5
ِّ
ِّ
َِ ِّل ِّم ْصَر َف ْخ ِّرِّه ْم" .
َِ ِّل ُك َ
وش ََ َِائ ِّه ْمَ ،و ِّم ْن و ْ
اعو َن َوَي ْخ َجُلو َن م ْن و ْ
آية (َ " -:)5فَيْرَت ُ
يرتاشِالسيالِإلتجدواِلمصرِوكعرِانهمِإتملعاِعليِمالِالِيقديِعليِالمساعدةِ .

آية (6" -:)6ويُقول س ِّ
الس ِّ
هك َذا َمْل َجأَُنيا اِل ِّيذي َهَرْبَنيا ِّإَلْيي ِّ لِّْل َر ُعوَن ِّية لَِّنْن ُجيو ِّم ْين
اك ُن ه َذا ِ
اح ِّل ِّفُّ ذلِّ َك اْلَي ْومُِّ :ه َوَذا َ
ََ ُ َ
ِّ ِّ
ف َن ْسَل ُم َن ْح ُن »".
وََ ،ف َكْي َ
َملك وَش َ
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كانههاِإسهراليلِمههالِسههكانِالسههاحلِ.وسه الهمِالههسيِسيسههدلعنهِحههيالِي خههسِأهههلِمصههرِسههباياِ"كيههفِننجههعِنحههالِوقههدِ

كاناِأمالناِمعلقةِعليِمصر"ِ .

ونالحعِ يِهساِاإلصحا ِطاعةِإشعياءِالسيِعرضِنفسهِللسخريةِمنفساًِوصيةِصعبةِإ ِسايِحا ياًِعريانانِ

ونحالِنر ضِتنفيسِالعصاياِالسهلةِ.هكساِ علِالمسياِإ ِتعريِليسترناِويافيناِ .
ِ
ِ

إصحاح  21اليوم
 تععدِاليهعدِأنِيلتجدواِلمصرِللمععنةِإ اِهاجمهمِعدوِمثلِأشعيِوباجلِأوِويرهمِيإرِ. 1ِ-ِ1ِ:ِ36
وهساِكانِسببِح نِلقلبِ ِوعتالِلهم ِ.لما اِلمِيلتجدواِإليهِوهعِإلههمِالقع ِ .

 وهناِيوهرِ ِلهمِحعفِمصر ِ.هلِيلتجدواِإليهِأمِلمصرِالتمِإختفاِكقعةِعوممِيعتمدونِعليهاِ
أمامِأشعيِ .

 واليعمِنجدِإسراليلِتعتمدِعلمِأمريكاِودو ِالغرلِيإرِ 18ولمِتتعلمِديسِإصحا  ِ.26ما اِسع ِ
تفعلِإسراليلِلعِإختفاِأمريكاِكقعةِعوممنِوهمِقدِعلماِالعالمِكراهيتهاِبسببِكبريالهاِوعدوانيتهاِ

ووطرستها.

 وديسِإصحا ِ26معجهِلملِمالِالِيِا ِيعتمدِعلمِقعةِباريةِلحمايتهنِ" اهللِالِي ورِقعةِالفرسِوالِ

يسرِبساقمِالرجل"ِيم "ِ+ِ 16ِ:ِ141هكساِقا ِالرلِ:ملععنِالرجلِالسيِيتملِعلمِاالنسانِويجعلِ

البارِ ياعهِوعالِالرلِيحيدِقلبه"ِيإي. 5ِ:ِ11
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اإلصحاح الحادي والعشرون

عودة للجدول

ِ

هناِِ3نبعاتِعليِهيئةِيؤيِِ :
أ ِإخرالِماديِو ايسِلباجلِيآياتِِ . ِ16ِ-1

ل نبعءةِعليِأدومِيآياتِِ. 12ِ–ِ11

ج ِنبعءةِعليِجالدِالعرلِيآياتِِ . 11ِ–ِ13

ِ

وب ع ِّ
آية (1" -:)1وحُّ ِّم ْن ِِّه ِّة ب ِّرِي ِّة اْلبح ِّرَ :ك َزو ِّ
ض َم ُخوَفةٍ" .
اص َفةٍَ ،يأ ِّْتُّ ِّم َن اْلَب ِّرِي ِّة ِّم ْن وََْ ٍ
َْ
ابع فُّ اْل َجُن ِّ َ
َ َ
َ َ
ٌَْ
َب ِّرِي ِّة اْلَب ْح ِّرِ=ِهيِباجلِ.وهيِجريةِيم ِلخراجهاِالقادمِويم ِانِخطاياهاِحعلتهاِإليِقفرنِوهيِجريةِالبحرِانِ
نهرِالفراتِياهايِلههِبهالبحرِكمهاِقيهلِعهالِنههرِالنيهلِسهابقاًنِأوِانِباجهلِاتسهعاِوشهملاِكثيه اًرِمهالِأجه اءِالعهالمِ

المع ه ِرو ِ.والبحههرِياههيرِللعههالمِوالاههععلِالمثي هرةِ.

ِيكههريِهنههاِو ههيِعههدةِأمههاكالِعلههيِخ هرالِباجههلِوهالكهههاِ

اليهعدِإشتهعاِصداقتهاِلالتما ِعليهاِحيناًِنِوحيناًِآخرِخا عاِمنهانِوقدِيكعنعاِإشتهعاِخطاياهاِ.ويوهرِ ِهناِ

هههالوِباجههلِوأنِأووانهههاِلههالِتنفعهههاِ.ونالحههعِأنِح قيهها ِأيز هِاًِأطلههقِعلههيِباجههلِجريههةِ فههيِتهديههدهِلاههعبِاليهههعدِ
بالسبيِإليِباجلِقا ِ"آتيِبكمِإليِجريةِالاععلِوأحاكمكمِهنهاو"ِ.وباجهلِعمعمهِاًِتاهيرِلمملمهةِالاهيطانِعهروسِ

حدِالمسياِوستخرلِهيِأيزاًِو يِسفرِالرؤياِنسممِ"هلمِ ديييِدينعنةِال انيةِالعويمة ِ...دخهسنيِالهرو ِإلهيِ

ابيعِ=ِههيِجهيشِكهعيرِ.وههيِاوابهمِانههاِتثهعيِوتخهرلِوهمِتههدأِ
جرية"ِ حيثماِتعجهدِالخطيهةِيعجهدِالخهرالَ .ك َزَو َ
هايسِالتهيِسهتخرلِ
ض َم ُخوَفي ٍةِ=ِههيِأيضِمهاديِو ِ
بعدِأنِتنهيِعملهاِ.واوابمِالجنعلِتاتهرِبقعتهاِّ ِ.م ْن وََْ ٍ
باجلِ .
ِ

ِ

اصيرِّي ييا م ِّ
ِّ
ِّ
اهبا واْلر ْخ ِّيرب م ْخ ِّربياِّ .اصيع ِّدي ييا ِّعييالَم .ح ِّ
آية (ْ َ2" -:)2د و ِّ ِّ
ِّ
يادي.
ْ
ُ َ
ْ َ َ
ُعلَن ْت لُّ َُ ْؤَيا َاسَيةٌ :الِناه ُب َن ً َ ُ ُ ُ ً
َ َ
ُْلت ُك ِل وَِّن ِّ
ين َها" .
َ ْد وَْب َ ُ
اسي ٌةِ=ِعليِخرالِباجلِِِ.والِن ِّ
ِّ
اه ُبِ=ِكعيرِ .و ِّعيالَ ُمِ=ِ ايسِ ِ
َُ ْؤَيا َ َ
وَِّن ِّ
ين َهاِ=ِالرلِيبطلِاانيالِالسيِسببهِظلمِباجلنِأيِيحريِالاععلِمالِظلمهمِ .
ِّ
َت ح ْقيواي وِعيا ،وو َ ِّ
ِّ ِّ 3
ياض َكر َخ ِّ
َس َير ُع .اَْن َد َه ْشي ُت
ياض اْل َوالِّ َيدةَ .تَل ِوْي ُ
ام َيتأل ْ َ َ َ َ َ ً َ
يت َح ِتيى الَ و ْ
آيية ( " -:)3ليذل َك ْ
َخي َذنُّ َم َخ ٌ َ
ظُر" .
َح ِتى الَ وَْن ُ
هناِالنبيِيقيقِالمااعرِيعبرِعالِإنفعاالتهِاالمِباجلِكماِح نِعليِمعآلِسابقاًِ .
ِ
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آية (َ 4" -:)4تا َ َْل ِّبَُّ .ب َغ َت ِّنُّ َُ ْع ٌبَ .لْيَل ُة َل ِذ ِّتُّ َِ َعَل َها لُِّّ َِّ ْع َد ًة" .
َلْيَل ُة َل ِذ ِّتُّ =ِالمالمِهناِلبيلااصرِالسيِجلسِيتلس ِويسكرِ يِيعمهِااخيرِ يِآنيةِجياِالرلِ.وهساِحدثِأيامِ
الطع انِإ ِأتيِبغتةِوحدثِلسدومِوعمعيةِالخرالِبغتةِ.ولسليِوصيةِ ِ"إسهرواِوصلعا"ِِ .

ِّ
ِّ 5
ِّ
ن
ن
ام َس ُحوا اْل ِّر َج ِن! "
آية (ُ " -:)5يَرتُبو َن اْل َرائ َد َةَ ،ي ْحُر ُسو َن اْلحَر َ
اء ْ
وموا وَي َها الرَؤ َس ُ
اسةََ ،يأ ُْكُلو َ َ .ي ْشَرُبو َ ُ َُ -
يحوا اْل ِّر َج ِينِكهانِالمِجهالِيصههنمِمهالِجلهدِممهدودِعلههيِ
ام َسي ُ
أعهدِالبهاجلييالِالمعالهدِوأقهامعاِالحهراسِلياهربعاِويسهكرواْ ِ.
خاههبِأوِنحههاسِومسههحهِبال يههاِيحفوهههِوقههاِالحههرلِ.وهههسهِدعههعةِلرؤسههاءِمههاديِو ههايسِباههالِالحههرلِ ههيِليلههةِ

سكرِالباجلييالِ.وهساِماِحدثِتماماًِيإق أرِدانيا ِصِِ . 5

6
ِّ
س .لُِّي ْخ ِّبْر ِّب َرا َيَرى»".
ال لُِّّ ِ
آية ( " -:)6ألَ ِن ُ َ
السِّيُد« :ا ْذ َه ْب وََمِّ اْل َح ِّاَ َ
هك َذا َ َ
أمرِالرلِالنبيِأنِيقيمِ َح ِّاَ َسا لُِّي ْخ ِّبْر ِّب َرا َيَرىِ.وقدِيكعنِهساِ يِيؤياِ قبِ .
7
ِّ
ِّ
يدا"،
اج ُفْر َس ٍ
اب َح ِّر ٍ
اء َشد ً
آية (َ " -:)7فَورَى َُِك ًابا و َْزَو َ
اب ِِّ َرالَ .فأ ْ
يرَُِ .ك َ
انَُِ .ك َ
َص َغى إ ْص َغ ً
إونيالِإونيالِ=ِوزواِاِ=ِتعبي اًرِعالِأنِالجيشِيتمعنِمالِ رسانِماديِو ايسِوقهدِإشهتهرِالفهرسِبمركبهاتهمِالتهيِ
ِّ
ِّ
يداِ=ِدخههلِجهيشِالفههرسِجهههدوءِ
اء َشييد ً
تجرههاِالحميههرنِوالمهادييالِبالمركبههاتِالتههيِتقعدههاِالجمهها َ ِِ.فأ ْ
َصي َغى إ ْصي َغ ً
دونِأنِيدييِبهِالباجلييالِ .
8
يف َعَليى اْلر ْح َير ِّ
السِّيُد ،وََنا َا ِّئ ٌم َعَلى اْل َرْر َص ِّيد َد ِّائ ًريا ِّفيُّ الِن َه ِّ
س
َسدٍ« :وَي َها ِ
ياََ ،ووََنيا َو ِّاق ٌ
آية (ُ " -:)8ث ِم َصَر َخ َكأ َ
َ
ُك ِل الِلَيالُِّّ" .

هاجاِإنفعاالتِالحايسِانهِأقامِ يِمحرسههِنهها اًيِولهيالًِدونِأنِياهعرِباهيءنِ لهمِيزهببِانفعاالتههِ.يالحهراسِ
يقفعنِعليِااسعاينِلمالِ ايسِوماديِدخلعاِمالِخال ِنهرِالفراتِالسيِحعلعاِمسايهِولمِيدخلعاِمالِااسعايِأوِ

ااجعالِالمغلقةِلسليِلمِيدييِجهمِالحايس ِ .

9
ِّ
الر َِ ِّ
ِّ
اج ِّم َين اْل ُفْر َس ِّ
ياب ِّم َين ِّ
ييع
ُ ْتَ ،س َيق َ
يالَ « :س َيق َ
يال .و َْزَو ٌ
يان»َ .فأ َ
يلَ ،و َِر ُ
آيية (َ " -:)9و ُه َيوَذا َُِك ٌ
َِ َ
ُ ْت َباب ُ
ياب َوَ َ
َتر ِّاث ِّ
وت ِّة َك ِسَرَها ِّإَلى األََْ ِّ
ض»".
يل آلِّ َه ِّت َها اْل َرْن ُح َ
َ

كدنِالحايسِتعقفِعالِالص ار ِومِأخسِبعدِ ترةِيخبرِالنبهيِبمهاِيآهِعهالِخهرالِباجهلِييمه ِلسهقعطِباجهلِالروحيهةِ
يِآخرِاايامِ ِييؤِ ِ 2ِ:ِ18ِِ+ِِِ8ِ:ِ14حينماِتختفيِالمبادئِالروحيةِيصيرِالمكانِخراباِ .

خرالِباجلِيم ِإلنهيايِمملمةِإجليسِوعهعدةِشهعبِ ِلههِ.باجهلِيمه ِلمحبهةِالعهالمِالتهيِته ديِللبلبلهةِواإليتبهاوِِ.
وأويشليمِعليِالعكسِهيِيؤيةِالسالمِ.ومهالِيتهروِباجهلِيالعهالمِبخطايهاه ِليهسهبِاويشهليمِيالمنيسهة ِيههرلِمهالِ

خراجهاِالمحتمِ .
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ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
آية (11" -:)11يا ِّدي ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َخَبْرُت ُك ْم ِّب ِّ " .
يل و ْ
َ َ َ
استُّ َوَبنُّ َبْي َدَِّيَ .ما َسر ْع ُت ُ م ْن ََب اْل ُجُنود إل إ ْسَرائ َ
ِّ
اس ِّتُِّ=ِالسيالِيدوسعنِالعنبَِ.ب ِّنُّ َبْي َدَِّي=ِالسيالِيعملهعنِ هيِحصهادِالحنطهةِ.والمعنهيِأنِ ِالِيخفهيِشهيئاًِ
دَي َ
عالِخدامهِ .

اآلييات (11" -:)12-11وحي ِّ ِّ ِّ
ياَ ٌخ ِّم ْين َسي ِّع َيرَ« :يييا َحي ِّ
يُّ َصي ِّ
سَ ،ميا ِّمي َين الِلْيي ِّيل َيييا
وميةََ :صيَير َخ ِّإَلي ِ
ياَ ُ
يُّ مي ْين ِ َهيية ُد َ
َْ ٌ
12
ِّ ِ ِّ
اح َووَْي ًضا َلْي ٌلِّ .إ ْن ُكْن ُت ْم َت ُُْلُبو َن َفا ْطُلُبواْ .اَِِّ ُعواَ ،ت َعاَل ْوا»".
س« :و ََتى َصَب ٌ
ال اْل َح ِّاَ ُ
َح ِّاَ ُ
سَ ،ما م َن اللْيل » َ َ

وم َةِ=ِيدععِالنبيِآدمِباسمِنبهعيِِدومةِالهسيِيعنهيِالسهكعتِوالصهماِأيِسهكعتِالمهعتِ.اإلسهمِياهيرِلمكهانِ
ُد َ
هثِالِي ْس َهممِصهعتِ ِمهالِأحهدِ.الِنبهعةِوالِ
قفرِجالِسهكانِيمه اًِللخهرالِأوِلمهالِيجلهسِ هيِواديِظهلِالمهعتِحي
ُ

يؤيههةِوالِصههالةِ هههمِمر عحههعننِهههساِهههعِحهها ِاإلنسههانِيإجههالِآدمِ=ِالباهريةِعمعمهها ِقبههلِالمسههياِ.ولمههالِإشههعياءِ
صاحبِاا نِالمختعنةِالس ِيمي ِصعتِ ِويسمعهِويعمهلِ يههِالهرو ِالقهدسِ قهدِسهممِتنههدِصهعتِالبالسهيالنِ
سَ ،ما ِّم َن الِلْي ِّلِ=ِأيِياِحايسِههلِمها اا ِجه ءِكبيهرِمهالِ
صعتِالباريةِالمعسبةنِوتستممِهناِلمالِيقع َِيا َح ِّاَ ُ
الليههلِالههسيِنعههيشِ يهههنِألههمِيقتههرلِالفجههرِ...هههسهِصههرخاتِمههالِتمههريِ ههيِظههالمِالخطيههةنِويبمههاِهههيِصههرخاتِ

اانبياءِوااجرايِالسيالِكانعاِينتورونِخالصِالمسياِوهيِصرخاتِالنفسِالخاطئةِلخدامِ ِ...كمِتبقيِليِ يِ

اح َووَْي ًضا َلْي ٌلِ=ِجاءِالمسياِنع اًيِللعالمِوأشرقِللجالسيالِ يِ
ليلِالخطيةِوااالمِالناشئةِعنهاِ.ويدِعليهِو ََتى َصَب ٌ
الولمةِولمالِالخطيةِمعجعدةِومالِير ضِيبقيِ يِالليلِ ..
لذلك ينادي إَِعوا تعالواِ .

ِّ ِّ ِّ
اآليات (13" -:)17-13وح ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
يتيين ،ييا َو ِّافيل ِ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ين.
اليد َدانِّي َ
يُّ م ْين ِ َهية بيالَد اْل َع َيرب :فيُّ اْل َيو ْع ِّر فيُّ بيالَد اْل َع َيرب َتب َ َ َ َ
َْ ٌ
14ه ُاتوا ماء لِّرالََ ِّ
ض َتيراء .وا ُفوا اْله ِّاَب ِّب ُخب ِّزِّ َ 15 .فِّإِنهم ِّم ْن وَمامِّ السي ِّ
اة اْل َع ُْ َش ِّ
وف َ ْد َهَرُبيوا.
َ
انَ ،يا ُس ِك َ
َ َ ْ
ُ
ان وََْ ِّ ْ َ َ َ
ُْ
َ
َ ً ُ
السي ِّ
ِّ
ود ِّة ،و ِّم ْين وَميامِّ ِّش ِيد ِّة اْلحير ِّب16 .فِّإِني هكيذا َيال لِّ
ف اْلرسُل ِّ
ولَ ،و ِّم ْن وَمامِّ اْلَق ْو ِّ
الس ِّييُد:
يُّ ِ
َمامِّ ِ ْ
َْ
س اْل َر ْشُد َ َ
َْ
َ
َ
م ْن و َ
َ ُ ََ َ َ
17
ِّ
ُ ِّ ِّ
« ِّفُّ مِد ِّة سَن ٍة َكسيَن ِّة األ ِّ
َِ ِّ
ييد َاَ َت ِّقيل ،أل ِ
َن ِ
ييد َاََ ،وَب ِّقِيي ُة َع َيد ِّد َِّ ِّس ِّ
يُّ وَْب َ
يال َبنيُّ َِّ َ
يير َي ْفَنيى ُكيل َم ْجيد َِّ َ
الير ِب ِّإلي َ
َ
ُ َ
ِّ ِّ
يل َ ْد َت َكِل َم»".
إ ْسَرائ َ

هرلِوترشههيشِ.والنبههيِ
ِ
يعلههالِالههعحيِهنههاِأنِباجههلِستسههحقِالقبالههلِالمجههاويةِددان وَيييداَِوهههمِتجههايِجههيالِجههالدِالعه

يصعيِحالهمِ.وقدِهربعاِعالِطريقِتجايتهمِيبسببِالحهرل ِولجهدواِللصهحراءِيناهدونِاامهانِ هيِالقفهرِ.وهه الءِ

هادواِيهلمهعنِعطاهاًِوجععهاِ.
ياءِليقهدمعاِلههمِيهدِالمععنهةنِوههمِيك ِ
الهايبيالِمالِأالمِحيقاتِالحرلِينادونِوهيل َتْي َر َ
هساِإشايةِلمالِإستهعتهمِبزاعةِالعالمِوتجايتهِيالخطية ِوياحعاِيتاجرونِ يِاايحياتِويستغنعنِجلساتِالعهالمِ
ووناهِومباهجهِالما بةنِه الءِسيكعنِنصيبهمِممِالعالمِ يِإنهيايهِواوا ِمجدهِ.ويناديِالهعحيِأولئهيِالسهاكنيالِ
ان وََْ ِّ
هاءِ ههيِي ههعمِالبلي ههةِله ههسهِالنف ههعسِالسليل ههةِويس ههندواِهه ه الءِ
ههيِالقف ههرِ=ِ ُسييي ِك َ
ض َتْي َري َ
يياءِأنِيحز ههرواِخبه ه اًِوم ه ً
المنمسريالِ!!ِولمالِمالِأيالِلهمِالماءِوهمِسكانِالقفر ِ.الماءِالمرويِههعِعنهدِالمسهياِ قهبِييهعِ+ِ14:ِِِ4يؤِ

ِ 18:ِ3ولمالِلما اِطلبِالعحيِمالِسكانِالقفرِأنِيمدوهمِبالخب ِوالماءِ؟!ِ

ِيعلمِأنهمِالِيملمعنِ.حقاًِ ِ
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يعلمِلمالِالماكلةِأنِمالِِإعتادِالحياةِ يِلساتِالعالمنِولمِيعتادِاللجعءِللمسياِهساِإنِحاصرتهِالزيقةِلالِيلجدِ

للمسيانِجلِسيلجدِلمالِيعر هِ.أالِوهعِالعالمِالقفهرِ.والمهالمِهنهاِ هيِاللجهعءِلتيمهاءِ يههِسهخريةنِ ههلِتقهديِتيمهاءِ
ييد َاَِ=ِأشههرِقبيلهةِ هيِالعهرلِو كهرتِهنهاِبالنيابهةِوتمهاِالنبهعءةِ
يالعالم ِأنِتعطيِشبعاًِويياًِلنفسِمتدلمهةِِ.وَِّ َ
جهجعمِسرجعنِعليِجالدِالعرلِخال ِسنةِمالِالنبعةِِ.وقيلِأنِكلمةِالعرلِهناِأصلهاِِEREBوليس EREB.

هاءِ هههيِتاههيرِلمههالِيعههيشِ ههيِالعههالمِولههساتِالعههالمِ.وتجههايةِالعههالمِمههاِهههيِإالِقفههرِومسههاءِ.
ِِARABIAتعنههيِمسه ً
ه ه الءِ ههيِالزههيقاتِلمههالِيلجههدوننِنجههدهمِيلجههدونِأيز هاًِاهههلِالقفههايِالههسيالِهههمِجههالِمههاءِوالِخب ه ِ يول هعاِعلههيِ

هرِالِيهرو ِأحهدِ.ولهعِ همناههاِ
عطاهمِوجععهمِ الِشبمِسعيِ يِالمسهياِ.ولمهالِأنِنلجهدِإلنسهانِ هنحالِنلجهدِلقف
ُ
أنهههاِ ِARABالقبالههلِالعربيههةِتعههيشِجههالِأس هعايِتحميهههاِوهههساِإشههايةِلمههالِالِيعههر ِ ِويطلههبِحمايتهههِيإيِ:ِ42
ِ 31وهساِسيخرلنِ اهللِسعيِمالِنايِلاعبهِياوِ .ِ 5ِ:ِ2

ملخص االصحاحِ 1عالمِالارِسيخرلِ 2ا اًِلنرجمِاليِ ِِ 3وليسِللعالمِالسيِالِيخلصِوالِينفم.
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اإلصحاح الثانُّ والعشرون

عودة للجدول

ِ

نجدِالنبيِهناِينسيِبخرالِأويشهليمِوالهعيالتِالتهيِتحهلِباهعبهاِوبجلهيسِالملهيِالمتمتهمِبالسهلطاننِوتماهفِعهالِ

عماهمِ همِالِيمي ونِصعتِالرلِوالِيعر عنِإيادتهنِ هعِحيالِيدععهمِللبكاءِيعددِِ 12إ ِجههمِيفرحهعننِلهسليِ
حيالِيعبرِامانِالتعبةِ الجدِأنِيجنيِالاعبِمرِالثمرِويكاجدِعقالِدينعنةِ.وكعادةِإشعياءِيدتيِجنبعاتِمفرحةِ

عالِالمسياِعقبِ ليِ .

1
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
وح"،
ُ ِّ
يعا َعَلى الس ُ
آية (َ " -:)1و ْح ٌُّ م ْن ِِّ َهة َوادي الر ْؤَياَ :ف َرا َلك وَِنك َصع ْدت َِر ً
َو ِّادي الر ْؤَياِ=ِهيِأويشليمِ طالماِيأيِ يهاِاانبياءِيؤينِوكانِإسمهاِجبلِصهيعنِوبسببِإنحطاطهاِالروحهيِ

خفِيِعالِعينيي"ِِ.وانهمِ قهدواِالرؤيهاِسهماِ ِلههمِجتدديهبِ
صايتِواديِو قدواِالرؤياِوالرؤيةِبسببِخطاياهمِ"ِأُ ِْ
لتععدِالعينانِمفتعحتانِ.ويبدوِأنِامالِهسهِِالنبعةِكانِ يِأيامِحصايِسهنحاييبِاويشهليمِ.وكهانِسهنحاييبِقهدِ

أخههسِج يههةِكبي هرةنِ فههر ِالاههعبِإ ِظن هعاِأنِالخطههرِقههدِ اا ِ.ولمههالِ ِيقههع ِلهههمِإنِالخطههرِلههمِينتهههيِبعههدِانمههمِ
وحِ=ِمالِيصهعدِعلهيِالسهطع ِوالِيبقهيِ هيِالمنهاا ِههعِ
ُ ِّ
ماالتمِبعدِ يِالخطيةَ ِِ.ف َرا َل ِّك وَِن ِّك َص ِّع ْد ِّت َعَلى الس ُ
مالِلمِيعدِياعرِبخطرنِ ِيقع ِلههمِأنِههساِشهععيِ االهفِباامهانِ هالِأمهانِوالِسهالمِإالِبالتعبهةِوههمِلهمِيتعبهعاِ

بعدِ .

أويشههليمِهههيِالمنيسههةِاآلنِ...ا اًِالمههالمِمعجهههِلمههالِمههاِ اا ِ ههيِويبعبههةِيفههر ِبملههساتِالعههالمِويههرِشههاعرِبههالخطرِ
القههادمِِوهههساِيتزههاِمههالِأنِهههساِاالصههحا ِيههدتيِبعههدِأنِسههمعناِ ههيِاالصههحا ِالسههاجقِعههالِخ هرالِالعههالمِالههسيِ

سيحدثِ .

2
ِّ
ِّ
السيي ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ف َوالَ
اآليات (َ " -:)3-2يا َمآلَن ُة م َن اْل َجَلَبة ،اْل َرديَن ُة اْل َعج َ
س ُه ْيم َ ْتَليى ِ ْ
ِاِةُ ،اْلَقْرَي ُة اْل ُر ْف َتخ َيرُة َي ْتالَ ك َل ْيي َ
ين ِّب ِّك و ِّ
موَتى اْلحر ِّبِّ ِ3 .ريع ََؤس ِّائ ِّك َهربوا معا .و ِّ
ُسُروا ِّباْل ِّق ِّس ُُِّّ .كل اْلر ْو ُِ ِّ
يد َفروا" .
ُسُروا َم ًعاِّ .م ْن َب ِّع ٍ
ود َ
َْ
َْ
َُ َ ً
َ ُُ َ
َ
ِّ
اْل َجَلَبةِ=ِ هيِإ اًِمدينةِمآلنةِمواهرِوسطحياتِوأ ار ِعالميةِكالعالمِ .
السي ِّ
ِّ
ِّ
فِ=ِجهلِههمِقتلهيِالخطيهةِالتهيِكهلِ
س ُه ْم َ ْتَلى ِ ْ
اْلَقْرَي ُة اْل ُر ْف َتخَرُةِ=ِهيِتفتخرِبقعتهاِوليسِباهللْ َِِ.تالَ ك َلْي َ
قتالهههاِأقعيههاءنِوقههدِطرحههاِكثي هريالِجرحههيِحتههمِِ ِّريييع ََؤس ِّ
ييائ ِّك َهَرُبييواِ=ِلههمِيهتم هعاِبههيِإ ِهههمِأس هرينِأسههريِ
َ ُُ َ
شهعاتهمِوبالتاليِأسريِجيدِأعدالهمِ=ِوسروا.

آية (4" -:)4لِّذلِّ َك َُْل ُت« :ا َْ َت ِّصُروا َع ِّنَُّ ،فأَْب ِّكُّ ِّبرَرَاٍَة .الَ ُتلِّحوا ِّب َت ْع ِّزَي ِّتُّ َع ْن َخَر ِّ
اب ِّبْن ِّت َش ْع ِّبُّ»".
َ
نريِهناِمااعرِالنبيِالرقيقةِوانيةِوقاينِممِ"مالِيزعفِوأناِالِألتهب"ِ .
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5
لسِّي ِّد ََ ِّب اْل ُجُن ِّ
ير ٌخ ِّإَليى
يوَ َو ُص َا
س َو ْاَِّتَب ٍ
اآليات (ِّ " -:)7-5إ ِن لِّ ِ
يود ِّفيُّ َو ِّادي الر ْؤَييا َي ْيوَم َش ٍ
يغب َوَد ْو ٍ
يب ُس ٍ
ياكَ .ن ْق ُ
7
اْلجب ِّلَ 6 .ف ِّعيالَم َ ْد حرَل ِّت اْلجعب َة ِّبررَكب ِّ
ِّ ِّ
ات َِّ َِال ُفْرس ٍ ِّ
يل و َْوِّدَي ِّت ِّيك َمآلَني ًة
َ َْ َْ َ
ََ
َ
انَ ،وَ ُير َ ْد َك َش َفت اْلر َج ِينَ .ف َت ُكيو ُن وَ ْف َض ُ
ُ
ََ
اص ُِّ َفا ًفا َن ْح َو اْلَب ِّ
اب" .
َمْرَكَب ٍ
ان َت ْص َ
اتَ ،واْل ُفْر َس ُ
ُف ْ
اكِ=هسهِنبعةِبععدةِالحصايِّ ِ.عيالَ ُم َوَِّيرِ=ِحلفاءِأشعيْ َِ.د َك َشي َف ِّت اْل ِّر َج ِينِ=ِانههِ
س َو ْاَِّتَب ٍ
نري هنا َش ٍ
غب َوَد ْو ٍ
يكعنِمغطيِأوناءِالسفرِويكاف ِعنهِوقاِالحرل ِ.هسهِنبعةِباعالنِالحرلِ .

ف ِّس ْتر يهوَذاَ ،ف َتْن ُ ِّ ِّ
ِّ 8
َسلِّ َح ِّة َبْي ِّت اْل َو ْع ِّر" .
آية (َ " -:)8وَي ْكش ُ َ َ ُ
ظُر فُّ ذل َك اْلَي ْومِّ ِّإَلى و ْ
مههاِسههببِكههلِمههاِ كههرِ ههيِاآليههاتِيِ 7-5هههلِهههعِقههديةِالعههدوِالخايقههةِ؟!ِالِجههلِأنِالههرلِكاههفِسههترِيهههع اِ..
" الساكالِ يِسترِالعليِ يِظلِاإللهِالقديرِيبياِ.الجبا ِحعلهاِوالرلِحع ِشعبه"ِ.إ ِاًِالسببِهعِتخلهيِنعمهةِ
ِ.

وتفهمِاآليةِعليِأنهاِِ -:

تنمافِأويشليمِوقدِخِرلِسنحاييبِ عالًِِ40مدينةِ يِيهع اِ .
َِ
يِ 1خرالِالمدنِالمحيطةِجهاِ
ي ِ 2زههاِخطايههاهمنِ ههاهللِيسههترِعلههيِشههعبهنِلمههالِحههيالِيغزههبِ ِبسههببِالخطيههةِالِيعههعدِيسههترنِوهههسهِإحههد ِ
طرقِ ِلعلناِنتعلِِ ِ.

ولألسههفِ قههدِتههروِشههعبِيهههع اِ ِالههسيِهههعِسههعيِمههالِنههايِنِلههمِيصههلعاِوينعحهعاِجههلِ تا هعاِعههالِااسههلحةِو هب هعاِ
يبحثعنِعالِتدعيمِااسعايِالحجريةنِلقدِتجاهلعاِسترِالعليِ.كانعاِيفمرونِ يِههدمِالبيهعتِإلسهتخدامِيدمههاِ هيِ

ترميمِااسعايِالمتاققةِولمِيسكرواِقع ِداودِأجيهم"ِ.إنِلمِيحرسِالرلِالمدينةِ باطالًِسهرِالحراس" ِ
ِ
َبْي ِّت اْل َو ْع ِّرِ=ِجناهِسليمانِوهعِمملعءِأسلحةنِهمِ هبعاِيبحثعنِعالِأسلحةِماديةِِ .
اآليييات (9" -:)11-9و وََيييتم ُشيُقو ِّ ِّ
ياَ ْت َك ِّثييَيرًةَ ،و َِ َر ْعي ُيت ْم ِّمَيييا َ اْل ِّبْرَكي ِّية السي ْيفَلىَ 11 .و َعي َيد ْد ُت ْم
َ
ق َمديَنيية َد ُاوَد وَِن َهييا َصي َ
َ َ ْ ُْ
وَ11 .وصَنع ُتم َخْن َد ًَا بيين السيوَي ِّن لِّ ِّرييا ِّ اْل ِّبرَك ِّية اْلع ِّت َيق ِّيةِّ .
وت و ِّ
وت لِّ َت ْح ِّص ِّ
ين الس ِّ
لك ْين َل ْيم
يم َو َه َد ْم ُت ُم اْلُبُي َ
ََْ
َْ
ْ
َ
َ
ُبُي َ ُ
َ َ ْ ْ
ُوَ َشل َ
ِّ ِّ
ِّ
يم" .
َتْن ُ
ظُروا ِّإَلى َصان ِّع َ ،وَل ْم َتَر ْوا ُم َص ِّوََُ ِّم ْن َد ٍ
ِّمَيا َ اْل ِّبْرَك ِّةِ=ِمياهِأويشليمِقليلةِحتمِاليعم.
ِوقبلِهسهِالحادوةِجنحعِِ34سنةِِإهتمِالملي ِ
ِأحااِجهساِاامرِيإرِ ِ 3:1مانعاِيريدونِ ِ
ِتحعيلِالمياهِمالِخايجِحتمِالِيستفيدِجها ِ
ِالعدوِإليِداخلِأويشليمِ يستفيدواِجهاِهم ِ
ِخال ِالحصاي ِ
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وت و ِّ
وَْي ِّنِ=ِ
يم =ِلتعر عاِأيِالبيعتِيهدمِلتدعيمِااسعايِبالحجايةِالناتجةِعالِالهدمَِ.بْي َن الس َ
ِِ َو َع َد ْد ُت ْم ُبُي َ ُ
ُوَ َشل َ
أنورِالرسمِ ِ.يلعمهمِهناِالهتمامهمِجتدجيرِالمدينةِوالتحصيناتِولمنهمِلمِيهتمعاِبالتعبةِوالرجعشِإليِ ِ .
ِ

12
يود ِّفيُّ ذلِّيك اْلييومِّ ِّإَليى اْلب َك ِّ
السِّيُد ََب اْل ُجُن ِّ
ياء َوالِن ْيو ِّح َواْلَقَر َع ِّية
اآليات (َ " -:)13-12وَد َعا ِ
َ َْ
ُ
َ 13ف ُه َوَذا َب ْه َج ٌة َوَفَر ٌحَ ،ذْب ُح َبَق ٍر َوَن ْحُر َغَن ٍم ،وَ ْك ُل َل ْح ٍم َو ُشْر ُب َخ ْر ٍر! «لَِّنأ ُْك ْل َوَن ْشَر ْب ،ألَ ِنَنا َغًدا
ععحاِعالِالبكاءِوالتعبةِالتيِدعاِلهاِ ِعاشعاِ يِأ ار ِوأكلِوخمرِحتمِلحواتِالحصايِنفسهاِ.واالنِما اِ

َوال ِتَنُ ِّ
يح،
يق ِّباْل ِّر ْس ِّ
وت»".
َن ُر ُ

عناِككنيسةِ!ِما اِنفعلِِ .
ِ

14
السِّيُد ََب اْل ُجُن ِّ
َعَل َن ِّفُّ وُ ُذَن ُِّ ََب اْل ُجُن ِّ
ود« :الَ ُي ْغ َفَر ِن َل ُك ْم ه َذا ِّ
ود»".
ول ِ
اإل ْث ُم َح ِتى َت ُر ُ
آية (َ " -:)14فأ ْ
وتواَ ،يُق ُ
ِالِيغفرِإالِلمالِيتعلنِولالِيغفرِلهمِإلصرايهمِعليِعدمِالتعبةِ .

ِ

15
السِّيُد ََب اْل ُجُن ِّ
ود« :ا ْذ َه ِّب ْاد ُخ ْل ِّإَلى ه َذا َِلِّ ِّ
يس اْل َرلِّ ِّكِّ ،إَلى ِّشْبَنا اِل ِّيذي َعَليى اْلَبْي ِّيت:
ال ِ
آية (َ " -:)15
هك َذا َ َ
"
ِّشْبَناِ=ِهعِوايرِح قياِااو ِووايرِالما ِ.وكانِمالِأنصايِالتحهالفِمهمِمصهرِوكهانِوريهبِالجهنسِ لهمِيهسكرِ
لهِألِوكانِأنانيِجامِمحتا ِطمهع ِوكهانِمتعليهاًِأمهعيِالهيكهلِويقهع ِالتقليهدِأنههِكهانِم معهاًِأنِيخهعنِح قيهانِ

واستغلِمنصبهِِلإلوراءِالاخصيِوتعويمِالساتِوبنيِلنفسهِقبه اًرِمهمِملهعوِيههع اِليخلهدِنفسههِ.وكهانِ ِمعشهكاًِ

أنِيدينهههِويحك ههمِعليهههِب ههدنِيمههعتِ ههيِأيضِوريبههةِ لم هها اِهههساِالزه هرياِ؟!ِ...هنههاِن ههريِ ِحههدِأع ههداءِش ههعبهِ

الخايجييالِكدشِعيِوالداخلييالِكابناِهساِ.وشبناِهساِيرم ِللايطانِأوِلزدِالمسياِالسيِسيقيمِ هيِهيكهلِ ِيِ2
تسِِ 4:2نِجينمهاِنجهدِإليهاقيمِيآيهةِِ 26يمه اًِللمسهياِالهسيِيهدتيِ هيِمجهدهِليبيهدِالزهدِجنفخهةِ مههِ.ههساِالغريهبِ

المتعليِأمعيِالهيكلِهعِيجسةِالخرالِيماِِ ِ. 15ِ:ِ24
ِ

16
ِّ
ياَر ِّفيُّ اْلعُل ِّيو َبير  ،الِن ِّ
يت
ههَنيا َْب ًا
اح ُ
ههَنا َح ِتى َنَق ْير َت لَِّن ْف ِّس َ
ُ ْ َُ
يك ُ
ههَنا َو َم ْن َل َك ُ
آية (َ " -:)16ما َل َك ُ
ير وَي َهيا الِن ُ
الص ْخ ِّر َم ْس َكًنا "
لَِّن ْف ِّس ِّ ِّفُّ ِ

ههَنيياِ=ِتههد ِعلههيِأنهههِوريههبنِوقههاينِمههمِتسههميةِإليههاقيمِبعبههدِالههرلِآيههةِيِ 26وألِلسههكانِأويشههليمِآيههةِ
َمييا َلي َ
يك ُ
يِ. 21وجعدِهساِالاخصِ مِجياِالمليِش ِوريبِنِجياِالمليِداودِالِيجبِأنِيعجدِ يهِمثلِههساِالاهخصِ
يهِالايطاننِوهكساِحياتناِنِولعِوج َدِللايطانِمكاناِ مِحياتناِيتساء ِ ِ"مهاِلههِ
نِوبياِ ِالِيجبِأنِيعجدِ
ُ
ههناِوالقلبِمفروضِأنِيكعنِلمِأناِ"ِِ .
ِ

17
ِّ
ض
يك َت ْغ َُِّيةًَ18 .يُلف َك َل ِ
(ُ " -:)19-17ه َوَذا ِ
الرب َي َُْر ُح َك َ
ف َل ِّفي َفي ٍة َكياْل ُكَرِّة ِّإَليى وََْ ٍ
طْر ًحا َيا ََ ُِ ُلَ ،وُي َغُ َ
ال ِ
ات َم ْج ِّد َكَ ،يا ِّخ ْزَي َبْي ِّت َس ِّيي ِّد َكَ 19 .ووَ ْط ُيرُد َك ِّم ْين َمْن ِّص ِّيب َكَ ،و ِّم ْين
اك َت ُكو ُن َمْرَكَب ُ
اك َت ُر ُ
وتَ ،و ُهَن َ
َُرَفْي ِّنُ .هَن َ

اآليات
و ِّ
اس َع ِّة
َ
مَق ِّ
ام َك َي ُحُ َك" .
َ
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َيُلف َكِ=ِيلفهِبكلِمهاِلههِكاهيءِعهديمِالقيمهةنِويقس ههِبعيهداًِأسهي اًرِإمهاِاشهعيِأوِلمصهرَِِ.ييا ِّخ ْيزَي َبْي ِّيت َس ِّيي ِّد َكِ=ِ
انهِوشِح قياِ ِِِِِِِ.
21
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
يم ْب َن ِّحْل ِّقِيا" .
آية (َ « " -:)21وَي ُكو ُن فُّ ذل َك اْلَي ْومِّ وَنُّ و َْد ُعو َعْبدي وَلَياَ َ
ِّ ِّ
يمِ=ِ
ِي دلِااشرايِويبيدهمِمثلِشبناِولمنهِيعطيِوعدهِبوهعيِالمخلصِالسيِيسكالِأويشهليمِالجديهدةِ.وَلَيياَ َ

تعنههيِمههالِيثبتهههِ ِإشههايةِللمسههياِالههسيِكرسههيهِإلههيِدهههرِالههدهعي ِ.بعههدِأنِيقههس ِ ِبزههدِالمسههياِويبيههدهِتعلههالِ

مملمةِالمسياِااجديةِ.جلِلقدِجدأِالمسياِبصليبهِودحرِالايطانِوبدأِ يِتدسيسِمملمتهِِ .
ِ

َُق ِّتيك ،ووَِعيل سيْل َ ِّ ِّ ِّ
آية (21" -:)21ووُْل ِّبسي َثوبيك ،وو ُ ِّ ِّ
ان و ِّ
ِّ
يم َولَِّبْي ِّيت
ُاَن َك فيُّ َييد َ ،فَي ُكيو ُن وًَبيا ل ُسي ِك ِّ ُ
َ ُ ُ َْ َ َ
َشيد ُ برْن َ َ َ ْ َ ُ ُ
ُوَ َشيل َ
َي ُهوَذا" .

ِيعطيِلهِويالِالمليِععحاًِعهالِشهبناِ يملهيِعلهيِشهعبهِبالحهبِ=ِوًَبياِالِبالهس ِكمهاِكهانِشهبناِيحكهمِِ.وأمهاِ

منطقتهِ هيِلغسلِاايجلِوالتطهيهرِ.يبهدوِأنِشهبناِههساِكهانِمعته اًِبمنصهبهِوسهيادتهِومالبسههِالملعكيهةِحبهاًِ هيِ

ِإلجليسِالسيِسي َجِردِمالِكلِسلطانهِ .
السيطرةِيم اً
ُ
ِ

22
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
س َم ْن َي ْف َت ُح" .
آية (َ " -:)22وو ْ
َِ َع ُل م ْف َت َ
قَ ،وُي ْغل ُ
س َم ْن ُي ْغل ُ
ق َوَلْي َ
اح َبْيت َد ُاوَد َعَلى َكتف َ ،فَي ْف َت ُح َوَلْي َ
ِّ
ِّ
ق َوال وحد َي ْف َت ُح قيلاِعالِالمسياِنفسهِييؤِِ 1ِ:ِ3والمفتا ِالِيحملِعليِالمتهفِإالِ
قَ ،وُي ْغل ُ
َي ْف َت ُح َوال وحد ُي ْغل ُ
لعِكانِالصليبِالسيِ تاِبهِلناِ ِبالِالسماءِوأولقِبهِعليِإجليسِ يِالهاويةِ يِبحيرةِالنايِ ِ.

آية (23" -:)23ووُ َث ِّب ُت وَتًدا ِّفُّ مو ِّضع و ِّ
ينَ ،وَي ُكو ُن ُكْرِّس ُِّ َم ْج ٍد لَِّبْي ِّت و َِّبي ِّ " .
َم ٍ
َْ ٍ
َ َُ
َوَتي ًيداِ=ِليملههيِعلههيِجيههاِيعقههعلِلألجههدِيباههايةِالمههالو ِ.والعتههدِيسههتعملِلتثبيههاِااشههياءِ.والمه منيالِسههيثبتعنِ ههيِ

المسياِيِإوبتعاِ يِِ .ِ ..
ِ

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ 24
انُ ،ك ي ِل ِّآنَي ي ٍة
اآليييات (َ " -:)25-24وُي َعلُقييو َن َعَلْي ي ُك ي ِل َم ْجييد َبْيييت و َِّبي ي  ،اْل ُفي ُيرو َع َواْلُق ْضي َيب َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ 25
ِّ
ِّ
الُ ُس ِّ
يت
ول اْل َوَت ُيد اْل ُر ْثَب ُ
يعا .فُّ ذلِّ َ
وس ِّإَلى آنَية اْلَقِنان ُِّّ َِر ً
يول ََب اْل ُجُنيودَ ،ي ُيز ُ
يك اْلَي ْيومَِّ ،يُق ُ
ُع ويسُق ُ .ويباد ِّ
الر ِب َ ْد َت َكِل َم»".
الثْق ُل اِل ِّذي َعَلْي ِّ  ،أل ِ
َن ِ
َ َُ ُ
َوُي ْق َ ُ َ َ ْ

َصي ِّيغ َيرٍة ِّمي ْين ِّآنَيي ِّية
ِّفيُّ مو ِّضيع و ِّ
يين
َم ٍ
َْ ٍ

انِ=ِهههمِأوالدِالخههالصِيصههيرونِكههالفروشِ ههيِكرمتهههِوعملهههمِهههعِتمجيههدِالههرلِ.وااوانههيِهههمِ
اْل ُفي ُييرو َع َواْلُق ْضي َييب َ
الم منيالِأيزهاًِي2تهيِِ26ِ:ِ2نِِ 21وقهاينِمهمِقهع ِجهعلسِ"إ ِلنهاِههساِالمنه ِ هيِأوانِخ يهةِّ ِ.آنَي ِّية الُ ُس ِّ
يوس
ِّإَلييى ِّآنيي ِّية اْلَقِني ِّ
يان ُِّّ =ِالُسييوسِالمقصههعدِجهههاِاآلنيههةِالصههغيرةِالحجههمِوالقنييانىِهههمِالمبي هرةِالحجههمِ ِ.ههالم منيالِ
َ
المتمسكيالِبالمسياِوقدِوحععاِإتمالهمِعليهِووبتعاِ يهِهمِديجاتِِ .
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والمسياِهعِالسببِ يِكلِ َم ْج ِّد َبْي ِّت و َِّبي ِّ َ .وُي َعلُِّقو َنِ=ِأيِينسبعنِلهِالسببِ هيِكهلِههساِالمجهدِلطاعتههِو دالههِ
هةِومجهدِاآللِبصهليبهِييهعِِ. 4:ِ11وأيزهِاًِ
السيِطهرِبهِاآلنيهةِالمثبتهةِ هيِالمسهياِ.ووبهاِااوصهانِ هيِالمرم َِ
بصليبهِحعلناِكم منيالِآلنيةِكرامةِلمجدِإسمِأجيهِ.
ِّفُّ ذلِّ َك اْلَي ْومِِّ=ِيعمِنهايةِحدِالمسياِأوِإجليسِأوِشبناِكرم  ِ.ملِمالِتعلقِجهساِالغريهبِالجهنسِوجعلههِوتهداًِ
ِوتتمهلِعلهيِالباطهلِيالعهالمِبمهاِ يههِويليسههِإجلهيسِ ِمعتبه اًرِإيهاهِوتهداًِمثبتهِاًِنِ انههِيه و ِ
لهِييابمِشهعاتهِولساته ِ
يجاءهِ يهِنِ يقطمِالعتدِويسقبِويبادِكلِمتملِعليه .اْلوَتُد اْلر ْثب ُت ِّفُّ مو ِّضع و ِّ
ين =ِههعِالاهيطانِالهس ِكهانِ
َم ٍ
َْ ٍ
َُ
َ
يوههالِأنهههِ ههمِأمههانِوأنِ ِالِيعجههدِعنههدهِحههلِلماههكلةِمههعتِاإلنسههانِنِوانِحههلِماههكلةِمههعتِاإلنسههانِم هرتببِ
جهههالوِالاههيطانِنِ الاههيطانِظههالِأنهههِ ههمِأمههانِِ.وكثي هريالِإيتبط هعاِبهههِ دعطههاهمِمههالِملههساتِالعههالمِِ.و ههمِيههعمِ

الصليبِسقبِهساِالعتدِنِوكانِيم ِ ليِسقعطِشبناِهسا.
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اإلصحاح الثالث والعشرون

عودة للجدول

ِ
قامههاِصههعيِأوالًِعلههيِالبههرنِومههمِتقههادمِاله مالِنقلههاِإلههيِج يهرةِصههخريةِ ههيِمقاجلهههاِو لههيِليسهههلِالههد اشِعنهههانِ
وسههمياِصههعيِأيزههانِوسههمياِالمدينههةِالتههيِعلههيِالبههرِصههعيِالقديمههةِ.وحينمههاِحاصههرهاِنبعخههسِنصههرِهربهعاِإلههيِ
صعيِالج يرةِوحينماِدخلهاِنبعخسِنصرِلهمِيجهدِ يههاِشهيءِ.أمهاِحينمهاِحاصهرهاِاإلسهكنديِااكبهرِوههرلِشهعبهاِ

إليِصعيِالج يرةِيدمِاإلسكنديِالممرِالماليِجيالِصعيِالجديدةِوالقديمةِ .

وخطيههةِصههعيِهههعِانغماسهههاِ ههيِالاهههعاتِنتيجههةِالغنههيِوههمِالمبريههاءِ.والخهرالِالماههايِإليهههِهنههاِياههيرِلخهرالِكههلِ
نفسِتتابهِبصعيِمالِجهةِايتباكهاِبالغنيِممِالرجاساتِ.صعيِتايرِلمالِأعطهاهِ ِخيهراتِكثيهرةِ اسهتغلهاِالِ

لاكرِالرلِوتمجيدهِجلِإليحاءِشهعاتهِ ي دادِكبرياؤهِ .

وتاهيرِصههعيِللعهالمِباعتبههايهِنوهامِتجههاييِعوهيمِيسههعيِ يههِالنههاسِإلمهتالوِالمههادةِإلونهاءِ واتهههمِ يتنعمهعنِبكههلِ
أنعاشِالر اهيةِناسهيالِ ِوههساِنجهدهِمتفاهيِ هيِالعهالمِكلههِ.ولمهالِسهتدتيِأيهامِيه و ِ يههاِشهكلِههساِالعهالمِوهيئتههِ

كماِخِرَِباِصعيِنفسهاِ.إ اًِخطاياِصعيِهيِاال تخايِالباطلِوتجايتهاِ يِبزالمِالعالمِوشهعاتهِوال يغانِعهالِ
َِ
ِِ .
وكماِاشتهرتِباجلِبدنهاِمملمةِحربيهةِعلهيِاايضِوتمثهلِالقهعةِالعسهكريةِبجبروتههاِاشهتهرتِصهعيِبدنههاِمملمهةِ

تجاييةِماليةِعليِالبحر ِ.الايطانِإماِيحايبناِحرلِمباشرةِوبقعةِأوِيحايبناِعهالِطريهقِإيحهاءِشههعاتناِبهالغنيِ

"ِخرِوتسجدِليِواناِِأعطييِكلِمماليِااليض"ِومالِيهر ضِههساِالخهداشِ
ِ
والما ِومِالمبرياءنِ الايطانِقا ِللرلِ
هناوِحرلِالصليب ِ

ِ

1
ِّ
ِّ
س َم ْد َخ ٌل.
وََ :وْل ِّوِّلُّ َيا ُس ُف َن َتْرِّش َ
س َبْي ٌت َح ِتى َلْي َ
يش ،ألَ ِن َها َخ ِّرَب ْت َح ِتى َلْي َ
آية (َ " -:)1و ْح ٌُّ م ْن ِِّ َهة ُص َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ُعلِّ َن َل ُه ْم" .
يم و ْ
م ْن وََْض كت َ

ييشِ=ِترشههيشِهههمِأسههبانياِولهههاِتجههايةِمههمِصههعيِ.وتعنههمِسههفالِترشههيشِأيزههاِالسههفالِالزههخمةِالتههمِ
ُس ي ُف َن َتْرِّشي َ
يمكنهاِاإلبحايِإلمِأسبانياَِ ِ.وْل ِّوِّلُِّ=ِ ثروةِترشيشِقالمةِعلي عالقتهاِبصعيِ.ولقدِخرباِصعيِالقديمةِعليِ
يدِنبعخسِنصرِأماِالخرالِالتامِلصعيِالقديمةِوصعيِالج يرةِ مانِعليِيدِاإلسكنديِااكبر.
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يم =ِكتهيمِههيِقبهرصِالتهيِوصهلتهاِأنبهاءِخهرالِصهعينِ مهانِالتجهايِالقهادميالِإلهيِصهعيِيسهمععنِ
م ْن وََْض كت َ
بدنباءِخراجهاِحيالِيتعقفعنِعندِقبرصِللراحةِ .

ِّ 3
ِّ ِّ2
ِّ
ان ِ ِّ
وَ،
ِاَ ِّص ُ
آيات ( " -:)3-2اْن َده ُشوا َيا ُس ِك َ
يدو َن اْل َع ِّابُرو َن اْلَب ْحَر َمألُوكَ .و َغِل ُت َهاَ ،زَْ ُع ش ُ
يح َ
الساح ِّلُ .تج ُ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ُممٍ.
َح َص ُاد النيلَ ،عَلى مَيا ٍ َكث َيرٍة َف َص َاَ ْت َم ْت َجَرًة أل َ
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الس ِّ
اح ِّلِ=ِهناِهعِ ينيقيةِ.وتجايِصيدونِمألواِصعيِجتجايتهمِ.وكانِاسمِكنعانِياملِصعيِوصهيدا .ميألوكِ
ِ
=ِالتجايِالمثيرونِدليلِعلمِإادهايِالتجايةِوالغنمِ مِصعيِ ِ.
ِّ
وَِ=ِشيحعيِهعِنهرِالنيهلِ معنهيِالملمهةِأسهعدِوههيِ
َغِل ُت َهاِ=ِولةِصعيِهعِيبحهاِمالِتجايتهاِ يِِ َزَْ ُع ش ُ
يح َ
ياجعههةِللطمههيِالههسيِيمههألِالنيههلِ.وولههةِمصههرِو ي هرةِِ.هنههاِنههر ِونههمِصههعيِالمبيههرِلههسليِحههيالِتخههرلِسههيندهشِ

الجميمِِ .
ِ

ِّ4
ض َوالَ َوَل ْد ُت َوالَ ََِبْي ُت َشَب ًابا
يدو َن أل ِ
َن اْلَب ْحَرِّ ،ح ْص َن اْلَب ْح ِّرَ ،ن َ
ق َ ِّائالًَ« :ل ْم و ََت َر ِخ ْ
آية ( " -:)4ا ْخ َجِّلُّ َيا ِّص ُ
َُ
ْت َع َذ َاَى»".
َوالَ َن ِشأ ُ
ِّ
ييدو َن =ِنوه اًرِللعالقههةِجهيالِصهعيِوصهيدانِ صههيدونِِههيِالمدينهةِاامِلصههعيِ.وسهقعطِصهعيِيكههعنِ
ا ْخ َجلِّيُّ َييا ِّصي ُ
َن اْلَب ْح َيرِ=ِإ ِأنِصهعيِمبنيهةِ
سقعطاًِلصيداِوح نِشديدِلها ِّ .ح ْص َن اْلَب ْح ِّرِ=ِهعِصهعيِالمدينهةِالمحصهنةِ.أل ِ
مالياًِعليِتجايةِالبحرِوسفالِصعيِكثيرةِ .
ض =ِكانهاِصهعيِقهدِأناهدتِمسهتعمراتِكثيهرةِمثهلِقرطاجنهةِ صهايتِصهعيِأمهاًِلههمنِواآلنِإ ِخربهاِ
وَل ْم و ََت َر ِخ ْ
صايتِكدنهاِلمِتلدِأجدانِأيِإنقطعاِكلِعالقاتهاِبمستعمراتهاِوكلِمساعدةِمنهاِ .
ِ

ِّ
ِّ
ِّ
آية (ِّ 5" -:)6-5عْن َد ُوص ِّ
وَ.
ص َ
ول اْل َخَب ِّر ِّإَلى م ْصَرَ ،ي َت َوِ ُ
ِعو َن ،عْن َد ُو ُصول َخَب ِّر ُ
ُ
6
الس ِّ
اح ِّل" .
ان ِ
اُ ْعُبُروا ِّإَلى َتْرِّش َ
يشَ .وْل ِّوُلوا َيا ُس ِك َ

يشِ=ِالنبيِيطلبِللبقيةِأنِتسهبِإليِترشيشِإحديِجناتِصعيِأوِمستعمراتهاِكالجئهيالِ.كهلِ
اُ ْعُبُروا ِّإَلى َتْرِّش َ
مالِكانِلهِتجايةِممِصعيِيتعجمِِ .
ِ

َهذ ِّ َل ُكم اْلر ْفت ِّخرُة اِل ِّتُّ مْن ُذ األَِيامِّ اْلَق ِّد ِّ
آية (7" -:)7و ِّ
يدا لِّل ِت َغر ِّب" .
يرة َِّ َد ُم َها َتْنُقُل َها َِّ ِْالَ َها َب ِّع ً
ُ ُ َ َ
َ
ُ
اْل ُر ْف َت ِّخ َييرُةِ=ِ ِJOYOUSأيِهايصههةِبمسههايحهاِومالعبهههاِ لههيسِلهههمِوقههاِلسههماشِإنههساياتِ ُ ِِ.مْنيي ُذ األَِيييامِّ
ِّ
يري ِّية =ِصههعيِأقههدمِمههدنِ ينيقيههةِبعههدِصههيدونِييههشِ22ِ:ِ12نِِ.ِ 28وَتْنُقُل َهييا َِّ ِْالَ َهييا =ِمنوههرِامهرأةِ قي هرةِ
اْلَقد َ
متغربةِ .
ِ

8
ِّ ِ ِّ
ِّ
وها م َوَُِرو األََْ ِّ
ض" .
وَ اْل ُر َت ِّو َِة التُّ ُتج ُ
آية (َ " -:)8م ْن َ َضى ِّبه َذا َعَلى ُص َ
ِاََها ََُؤ َس ُ
اء ُم َت َسبُب َ ُ
اْلرت ِّوِي ِّ
ييةِ=ِصههعيِأسسههاِمههدناِوتعجههاِلهههاِملههعوِنِ ِوكههانِبعههضِالملههعوِيههد ععنِج يههةِلهههاِوتجايهههاِيعياههعنِ
َُ َ

وها = تجايِعالِطريقِالمقايزةِِ .
كالملعوُ ِ.م َت َس ِّبُب َ
ِ

ود َ َضى ِّب ِّ ِّلي َدِّن ِّ
آية (ََ9" -:)9ب اْل ُجُن ِّ
ين ُك ِل م َوَِرِّي األََْ ِّ
ض.
اء ُك ِّل َم ْجدٍَ ،وَي ِّه َ
ُ َ
س كْب ِّرَي َ
ُ
هدهاِخربهههِنبعخههسِنصههرِوههمِاإلسههكندينِلههسليِلنقههلِمههمِالمتههالنِ"لههيسِلنههاِهنههاِمدينههةِباقيههة"نِولنحتقههرِالعههالمِ
ِ
كههلِمجه

السيِليسِلهِوباتنِأماِمالِتمرمهِالسماءِ يبقيِلألجدِ يِمجدِحقيقيِالِي و ِوالِيخربهِأحدِ .
ِ
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آية (ِّ11" -:)11اِ َتازِّي وََ َض ِّك َك ِّ
الن ِّ
س َح ْصٌر ِّفُّ َما َب ْعُد" .
يل َيا ِّبْن َت َتْرِّش َ
ْ
ْ
يشَ .لْي َ
مالِالعاحاِأنِترشيشِكاناِتحاِالج يهةِمهالِصهعيِ.لمهالِبعهدِخهرالِصهعيِسهتتحريِترشهيشِوتمهعنِكفيزهانِ

النيلِمتنعمةِبكلِخيراتهاِ .
ِ

ِّ
آية (11" -:)11مِد ي َد عَلى اْلبح ِّر .وََع َد مرالِّك .وَمر ِ ِّ
َن ُت ْخَر َب ُح ُصوُن َها" .
ان و ْ
الرب م ْن ِِّ َهة َكْن َع َ
َ َ ُ َ
َ ْ ْ َ َ َ َ ََ
كنعانِتاملِصعيِوصيدونِ .
12
ِّ ِّ ِّ ِّ
يودين َت ْف َت ِّخي ِّيرين وَي ًضييا وَِي ُتهييا اْلرْنه ِّت َك يةُ ،اْلع ي ْذَاء ِّبْني ُ ِّ
ييم.
يال« :الَ َت ُعي ِّ َ
َ ْ
َ ُ َ
َ َُ
آييية (َ " -:)12وَي َ
يت صي ْييُدو َنَُ .ييومُّ إَلييى كتي َ
اح َة َل ِّك»".
اعُبرِّيُ .هَن َ
ْ
اك وَْي ًضا الَ ََ َ
يت ِّصي ْييُدو َنِ=ِهههيِصههعيِنفسهههانِ صههيدونِهههيِأقههدمِجههالدِ ينيقيههةِوهههيِأسسههاِصههعيِ.وبعههدِسههقعطهاِسههيهرلِ
ِّبْني ُ

شههعبهاِإلههيِقبههرصنِوبالههساتِبعههدِأنِخههرلِاإلسههكنديِج يهِهرةِصههعيِ.ولمههالِأيز هاًِلههالِيجههدواِ ايحههةِ ههالِ ايحههةِسههعيِ

بههالرجعشِإلههيِ ِبالتعبههةنِوقيههلِأنِملههيِصههيدونِلجههدِإلههيِقبههرصِ ههيِامههانِأسهِهرحدونِ لحقهههِهنههاوِوقطههمِ أيسهههِِِِ.

الرنهتكةِ=ِالوالمةِنِالمغتصبةِالتمِتنتهيِحرمةِالناسِ .
ِ

13
ِّ
ِّ
يوَ أل ْ ِّ
ين .هي َذا ِ
ياموا
الشي ْيع ُب َلي ْيم َي ُكي ْين .و ِ
اآليييات (ُ " -:)14-13هي َيوَذا وََْ ُ
ض اْل َكْلي َيدانِّي َ
َس َسي َيها وَشي ُ
َهييل اْلَب ِّرِيييةَ .ي ْيد وََي ُ
14
ُخ ِّر َب" .
يش أل ِ
َن ِّح ْصَن ِّك َ ْد و ْ
وََهاَ َِ .عَل َها ََْد ًماَ .وْل ِّولُِّّ َيا ُس ُف َن َتْرِّش َ
وَْبَر َ
اِ ُه ْمَ .د ِمُروا َُ ُص َ
ِّ
ينِ=ِالنبيِهناِينورِللمستقبلِإليِحعاليِِ156سنةِبعدِالنبهعةِويهريِنبعخهسِنصهرِملهيِباجهلِقادمهاًِعلهيِ
اْل َكْل َدانِّي َ
صعيِ.وكانِمليِأشعيِكعادتهِقدِأتيِبالملدانييالِمالِالاما ِوأسكنهمِ يِ ليِالمكاننِ دصبحعاِمملمةِعويمهةِ

أسقطاِأشعيِنفسهانِجلِأطلقِإسمِالملدانييالِكماِ كرناِسابقاًِعليِباجلِكلهاِ .
ِ

15
ِّ ِّ
يام ملِّ ٍيك و ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين َسيَن ًة
يك اْلَي ْيومِّ و ِ
آيية (َ " -:)15وَي ُكييو ُن فيُّ ذلِّي َ
احييدٍ .م ْين َب ْعييد َس ْيبع َ
يوَ ُتْن َسيى َسي ْيبع َ
ين َسيَن ًة َكأَِيي ِّ َ َ
َن ُصي َ
ِّ
وَ َكأُ ْغ ِّنِي ِّة ِ
الزِّانَي ِّة" :
َي ُكو ُن ل ُص َ

يبهدوِأنِمههدةِالسههبعيالِسههنةِههيِنفسهههاِالتههيِسههبيِ يهههاِشهعبِ ِإلههيِباجههلنِوتلههيِهنهاوِسههبيِأيزهاًِشههعبِصههعيِ

هادتهمِوتسههتمرِسههبيِأهههلِيهههع اِوأهههلِصههعيِِ16سههنةِطهعا ِ تهرةِ
ِ
حيههثِتعر هعاِعلههيِاليهههعدِويبمههاِأعجبهعاِجهههمِوبعبه
حكمِباجلنِالتيِسمياِهناِ َكأَِيامِّ ملِّ ٍك و ِّ
اح ٍدِوالمقصعدِمملمةِواحدةِ.وهناِيعبرِالعحيِبصهعيةِإمهرأةِاانيهةِماههعيةِ
َ َ
وهيِصعيِياانيةِلفسادهاِوتجايتهاِووناهاِوكبريالهاِالساجقِ ِوقدِأصهبحاِمنسهيةِلطهع ِمهدةِسهبيهاِ.وهمِعهادتِ
مههالِالسههبيِ عههادتِلتجايتهههاِالقديمههةِ.ويبههدوِكتاههبيهِلههسليِأنهههِإنتاه ِهرتِأيههامِإشههعياءِأونيههةِبطالههةِ اسههدةِيرددهههاِ
ال وانيِليجسجالِالرجا ِ.ويبماِتاهيرِأونيهةِال انيهةِصهعيِللدعايهةِلنفسههاِوقهدِعهادتِللتجهايةِوانيهةِلجهسلِاآلخهريالِ

للتجهايةِمعهههاِِ.وال نههيِهههعِجيههمِالعفههةِبالمهها نِوكههالِمهالِبههاشِالصههدقِواامانههةِوالاههفقةِاجههلِالمهها ِيخطههيءِخطههدِ
ال انيههةِ.وهههساِالتاههبيهِينطبههقِعلههيِصههعيِالتههيِعههادتِمههالِالسههبيِلتجايتهههاِالقديمههةنِ حههبِالثههروةِالعالميههةِهههعِانههاِ

يوحيِييمِِ 4:ِ4والاهعةِِوونيةِيوحيةِ ِ.
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ِّ ِّ
ِّ 16
الزِّانيي ُة اْلرْن ِّسيِيةُ .و ِّ
طي ِّ ِّ
ياء لِّ َكييُّ
ف ،وَ ْك ِّثييرِّي ال ِّغني
يوداُ .
آيية (ُ « " -:)16خييذي ُعي ً
َح ِّسينُّ اْل َعي ْيز َ
ْ
يوفُّ فيُّ اْل َرديَنيية وَِي ُت َهييا ِ َ
َ
ْ َ َ ْ
ُت ْذ َكرِّي»".
و ِّ
فِ=ِستععدِلماِكاناِعليهِ .
َح ِّسنُّ اْل َع ْز َ
ْ
ِ

17
ِّ ِّ
ِّ
يع ُك ِّيل
ين َسَن ًة و ِ
َن ِ
يوَ َف َت ُع ُ
يود ِّإَليى و ْ
اآليات (َ " -:)18-17وَي ُكو ُن م ْن َب ْعد َسْبع َ
َُِرِّت َهياَ ،وَت ْزِّنيُّ َم َ
الر ِب َي َت َع ِهُد ُص َ
18
ِّ
مرالِّ ِّك اْل ِّبالَِّد َعَلى َو ِْ ِّ األََْ ِّ
لير ِّب .الَ ُت ْخ َيز ُن َوالَ ُت ْكَن ُيزَ ،ب ْيل َت ُكيو ُن ِّت َج َاَُت َهيا
َُِرُت َهيا َُ ْد ًسيا لِّ ِ
ضَ .وَت ُكو ُن ت َج َاَُت َها َوو ْ
ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اس َفاخ ٍر" .
ام ِ
الر ِّب ،ألَ ْكل ِّإَلى الشَب ِّع َولِّلَب ٍ
لْل ُرقير َ
َم َ
ين و َ

المقصعدِبهال نيِهنهاِههعِتجهايةِصهعيِ.واسهتمرتِالتسهميةِبعهدِعهعدتهمِمهالِالسهبينِويبهدوِأنههمِخهال ِ تهرةِسهبيهمِ
لير ِّبِِ+
َُِرُت َهيا َُ ْد ًسيا لِّ ِ
أعجبعاِبعبادةِاليهعدِوبيهعهِ بعدِععدتهمِأيسلعاِعطايهاِللهيكهلِوخهدمعاِ هيِجنهاءِالهيكهلِ=ِو ْ
يع ِ ِ. 1:ِ3همِإستفادواِإ نِجثروتهمِبطريقةِمقدسةِِ.ويبماِأنِاستمرايِتسميةِتجايتهمِبال نيِكانِكمهاِإسهتمرِ

معلمنههاِيعقههعلِيطلههقِعلههيِ ايحههالِإسههمِال انيههةِييههمِِ.ِ 25:ِ2ولمههالِعمعمههاِ مههالِت ه دادِأمعالهههِنِإ اِشههعرِبدنهههاِ
ت مالِمستقبلهِأوِلعِشعرِجنعشِمالِالقلقِمالِنقصِأمعالهِ هساِنعشِمالِال ناِنِ هعِتدليههِللمها ِنِ مهمِأنههِيعطهمِ

هللِمالِأمعالهِنِإالِأنهِيسميهِهناِاناِبسببِمااعرِاإلنسانِتجاهِالما ِحتمِلعِيعطمِمنهاِهللِِ .

ولمههالِيبههدوِعلههيِالمههد ِالبعيههدِأنِهههسهِالنبههعةِتاههيرِإليمههانِالصههعيييالِأيههامِالمسههياِيأشِِ. 3ِ:ِ21إ اًِصههعيِهههيِ

كنايةِعالِالقعةِالماليةنِوالنبيِينورِجالِشيِليعمِيتقدسِ يههِمها ِالعهالمِلخدمهةِ ِيأرِ18ِ:ِ42نِِ06ِ+ِ23
 ِ. 11-1ِ:عبادةِالما ِكالهِهعِاناِيوحهيِنِلمهالِإنِإسهتخدمِالمها ِلخدمهةِ ِوللمه اراةِنِ هنهاِينطبهقِقهع ِههسهِ
اآليةِ.وكمِمالِتجايِاآلنِوأونياءِويتبرععنِللمنالس.
ِ

نظرة عامة على اإلصحاح

ِأعطانههاِالمهها ِلنسههتعملهِالِليكههعنِهههد اِنِ صههايِالمهها ِهههد اِنسههعمِإلههمِإكتنههااهِنِوأعطانههاِ ِأشههياءِكثي هرةِ

نسههتمتمِجهههاِ دصههبحاِتجههايةِ ههمِملههساتِالعههالمنِجعلههاِالباههرِينسههعنِ ِالههس ِأعطههاهمِهههسهِااشههياءِجههلِتحعلههاِ
صهَل ْاِاإلنسههانِعههالِ ِنِوحينمههاِتههروِالنههاسِ ِسههعياِوياءِملههساتِالعههالمِقيههلِأنِ"ِمحبههةِ
لملههساتِخاطئههةِتمامههاَِ َ
العالمِعداوةِهللِ"ِييمِ.ِ 4ِ:ِ4جلِتحع ِالما ِإلمِوسيلةِللسيطرةِعلمِالناسِوتخزهاعهمنِولهس ِالباهرنِ صهايِ

ااونياءِيفرحعنِج يةِعلمِالناسِ يه دادِااونيهاءِونهمِويه دادِالفقهراءِ قه اًرِيآيهةِِ 16نِولقهعةِالمها ِصهايِكالههِ
لبعضِالناسِنِوقا ِالرلِلهِالمجدِ"الِيقديِأحدِأنِيخدمِسيديالِِ ...والما "ِيماِ.ِ 24ِ:ِ0ولسليِقيلِهناِ
مِهساِاإلصحا ِأنِالمها ِومهاِيتبعههِمهالِالسهعمِوياءِملهساتِالعهامِههعِانهاِيوحهمِنِإ ِصهايِاإلنسهانِيجهدِ همِ

المهها ِحههماناِلحصههعلهِعلههمِكههلِملساتهههِنِوحههماناِلمسههتقبلهِنِووجههدِ يهههِالسههيطرةِوتخزههاشِالباههرِوهههساِجعههلِ
اإلنسانِيدلهِالما ِييجعلِمنهِإلها ِجلِويتدلهِج يادةِأمعالهِنِ هعِقاديِبمالهِأنِيفعلِماِيريهدِِ.ولمهالِنسهممِ همِ
هساِاإلصحا ِأنِبعدِخرالِصعيِ=ِإمبراطعييهةِالمها ِنِتحهريِالباهرِمهالِههسهِالعبعديهةِنِكمهاِتحهريتِترشهيشِ

يآيةِِ.ِ 16و ليِكانِإشايةِلتحريِالبارِمالِعبعديةِإجليسِإ ِجاءِالمسهياِالمحهريِييهع ِ.ِ 30ِ:ِ8مهالِصهايِ
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المسهياِلههِكههلِشه ِمههاِعهادِيهههتمِبالمها ِ هههعِيقهع ِمههمِعهروسِالناههيدِ"أنهاِلحبيبههمِوحبيبهمِلههم"ِِِ.وحريهةِالباههرِ
يعبرِعنهاِهناِبانتهاءِالسبعيالِسنةِ=ِعبعديةِالاععلِلباجهلِنِوباجهلِههمِيمه ِللاهيطانِيإرِ 14الهس ِإسهتعبدِ

البارِِ .
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
وَ َكأُ ْغ ِّنِي ِّة ِ
الزِّانَي ِّة = يياجمِتفسيرِيؤ 2ِ: 15 +ِ15ِ:ِ12بعهدِالحريهةِصهايتِ
م ْن َب ْعد َسْبع َ
ين َسَن ًة َي ُكو ُن ل ُص َ
طههمِمنهههاِهللِ=َِدسييا للييربِيآيههةِ.ِ 18والِ
هاةِويع َ
التجههايةِلمههالِتحههريِ عههالِليسههاِانههاِيوحههمِولمههالِتسههتعملِللحيه ُ
ِاناِبارطِتنقيةِالمااعرِالداخليةِمالِأنِالما ِشرييِهللِ مِتدميالِالحياةِوالمستقبلِِ.
يسممِالتعاملِ مِاامعا ِ
ال ناِهعِإيتباطِبالهِآخرِأتملِعليهِِ .

والحعِأنِإجليسِيحايلِاإلنسانِجعسيلتيالِِ -:

ِ 1الرالِوهناِإتخستِصوَِيم اِِ ِِِِِ.

ِ 2القوة الردمرةِوهناِإتخست بابلِيم اِلسليِِ ِ.
هاهللِالِي َسههرِبقههعةِالخيههلِِ"..
ولمههالِجينمههاِأنِالمهها ِيمكههالِأنِنخههدمِبهههِ ِنجههدِأننههاِلههمِنسههممِ لههيِعههالِالقههعةِ"ِ ه
ُ

يمه ِ.ِ 16ِ:ِ141جههلِنفهههمِمههالِتههدميرِباجههلِلصههعيِمملمههةِالمهها ِنِأنِالقههعةِالعسههكريةِهههمِالتههمِسههتدمرِخيهراتِ
اايضِوتقتصادها.
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اإلصحاح الرابع والعشرون

عودة للجدول

ِ
يِاإلصحاحاتِمالِِ24حتمِِ21نبعاتِخاصةِجيهع اِوتسراليلِجلِوالاهععلِالمحيطهةنِنبهعاتِعمعميهةِتخهصِ

اايضِكلهههاِعنههدِكمهها ِااامنههةِ.إنهههِهنههاِيتههروِالج ليههاتِليههدخلِ ههيِالمليههات ِ.يتههروِالحههديثِعههالِعينههاتِمههالِ
الاههععلِإلههيِشههععلِاايضِكلهههاِوهههساِليوهههرِشههمعليةِالفسههادِ ِ..و ههيِونايههاِالحههديثِتوهههرِباههريِالخههالصِومههاِ

إدخرهِ ِللمفدييالِمالِ ر ِوسرويِأجديِوميراثِأجديِالِيزمحلِ .

وسبِالنبعاتِبالخرالِنسممِصعتِالرجهاءِوالخهالصِ تتمهااجِهنهاِوعهعدِ ِلألجهرايِووعيهدهِلألشهراي ِ.نسهممِأنِ

اايضِ سههدتِوتب ههدأِالنبه هعاتِع ههالِدينعنههةِاايضِباظه ههايِأنِالخطي ههةِح ه ِهرباِجههسويهاِ ههيِاايضِكله ههاِوأم ههامِ
الدينعنههةِالعامههةنِالجميههمِتحههاِالحكههمِس هعاءِالمههاهالِأوِالنبههيِأوِالاههيخِأوِالحكههيم ِ.ههالجميمِيسههتحقِالمههعتِ قههدِ

أخطدِالجميمِ.ومِتدخسِالنبعاتِوايةِاإلجداش ِ..نجدِأنِالرلِيخليِاايضِويفروهاِ..وكدنِالهرلِيعيهدِمهالِجديهدِ

صياوتهانِويعيدِخلقتهاِخليقةِجديدةِكماِصنمِمنسِالبدءِحيالِخلقِالعالمِوقاِأنِكانِكهلِشهيءِخهرالِيتهيِِ1

ِ.ِ 2ِ:وهههساِهههعِالخههالصِالههسيِصههنعهِالمسههياِلههسليِقهها ِجههعلسِالرسههع ِ"ِإنِكههانِأحههدِ ههيِالمسههياِ هههعِخليقههةِ
جديدة"ِي2كعِ ِ.ِ 11:ِ5اايضِتايرِللجسدِالسيِأخهسِمنههاِ.وتفريهغِاايضِوهمِتجديهدهاِإشهايةِلمهاِيحهدثِ هيِ
المعمعديةِمالِمعتِاإلنسانِالعتيقِليقعمِاإلنسانِالجديدِ.هيِالعالدةِالجديدةِ .

والخرالِالماايِإليهِقدِيكعنِإشايةِللخرالِالسيِعملهِأشعينِلمنههِياهيرِصهراحةِللعحهمِالمدسهاويِالهسيِوصهلِ

إليهِالبارِنتيجةِالخطيةنِويايرِلحا ِالخاط ِاآلنِالسيِما اا ِويرِواجاِ يِالمسياِوانعدامِتع ياتهِالداخليةِ .
وهههسهِاآليههاتِسههتتمريِ ههيِنهايههةِاايههامِحههيالِت ه و ِاايضِوتخههرلِوتنتهههيِصههعيةِالعههالمِالقههديمِوههمِالقيامههةِمههالِ

اامهعاتِوالخههالصِالنهههاليِ ههيِااجديههةِ.وج ليهاًِ سههتخرلِباجههلِإسهراليلِويهههع اِلتدديبهمههانِوههمِتسههقبِباجههلِأيز هاًنِ
والمصالبِالتيِتصيبِاليهعدِهد هاِتطهيرهمِأماِمصالبِااممِويرِالتالبيالِ هيِللهالوِ .
ِ

1
ض َوُي ْف ِّر ُغ َها َوَيْقلِّ ُب َو ِْ َه َها َوُيَب ِّدُد ُس ِكاَن َها" .
آية (ُ " -:)1ه َوَذا ِ
الرب ُي ْخلُِّّ األََْ َ
ِّ
ييب َو ِْ َه َهييا =ِتصههيرِكصههحالِتقلبهههِ ههالِيصههيرِ يهههِشههيئاًِ.
األََْ َ
ضِ=ِيهههعدِوأمههمنِ ههالخالصِلمههلِجنههيِأدمَ ِ.وَيْقلي ُ

واايضِخرباِبسببِالخطيةِ.ونجدِدالماًِأنِنهايةِاا ار ِالعالميةِح نِدالمِ .
ِ

هك َذا اْل َك ِّ
ِّ
الشاَِّي
هك َذا َسِّي َد ُت َهاَ .كرا ِ
آية (َ 2" -:)2وَكرا َي ُكو ُن ِ
َم ُة َ
اه ُنَ .ك َرا اْل َعْبُد َ
الش ْع ُب َ
َ
هك َذا َسيُد ُ َ .ك َرا األ َ
َ
ِّ
هك َذا اْل َر ْدُيو ُن" .
ضَ .وَك َرا الدِائ ُن َ
هك َذا اْل ُر ْق َت ِّر ُ
ض َ
هك َذا اْلَب ِّائ ُعَ .ك َرا اْل ُر ْق ِّر ُ
َ

الملِسعاءِ يِالخرالِالعاحدِالسيِيعمِجميمِالناسِجدونِاستثناءِوم ارتهبِالنهاسِلهالِتحمهيهمِمهالِالخهرالِأوِمهالِ

وزبِ "ِ.الجميمِااوعاِو سدواِِ"...ييوِ .ِ 3
ِ
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4
3
ض.
يب َن ْهًبييا ،أل ِ
احي ْيت َذُبَلي ِّيت األََْ ُ
اآليييات (ُ " -:)4-3ت ْفيَير ُ األََْ ُ
َن اليِير ِب َي ْيد َت َكِلي َيم ِّبهي َذا اْلَقي ْيو ِّلَ .ن َ
ض ِّإ ْفَار ًغييا َوُتْن َهي ُ
َح ِّزَن ْت َذُبَل ِّت اْلر ْس ُكوَنةَُ .ح ِّز َن مْرَت ِّف ُعو َش ْع ِّب األََْ ِّ
ض" .
ُ
َ
ُمْرَت ِّف ُعوِ=ِمتمبرونِ .
نِهعِالخطيةِوالمبرياءِ.
سببِالخرالِوالح ِ

ِ

5
ض َت َدِن َس ْت َت ْح َت ُس ِك ِّان َها ألَ ِن ُه ْم َت َعِد ْوا ِ
يضةََ ،ن َك ُثوا اْل َع ْه َد األََب ِّد ِي" .
الشَرِّائ َعَ ،غِيُروا اْل َف ِّر َ
آية (َ " -:)5واألََْ ُ
سههببِالخ هرالِهههعِالخطايههاِ=ِ َت َعي ِيد ْوا ِ
الشي َيرِّائ َعِ"ِملععنههةِاايضِبسههببي"ِولهههساِتههدورتِاايضِبخطايههاِاإلنسههانِإ ِ
صايتِملععنةِ.اْل َع ْه َد األََب ِّد ِيِ=ِهعِنامعسِ ِالمطبعشِ يِاإلنسانِأيِالزميرِومِوصاياِالنامعسِلاعبِ ِ .

ِ

6
ِّ
وَب ِ ِّ
ِّ ِّ
ان
آية ( -:)6لِّذلِّ َك َل ْعَن ٌة و ََكَل ِّت األََْ َ
اح َتَر َ
ق ُس ِك ُ
يها .لذل َك ْ
الساكُنو َن ف َ
ض َو ُع ِّ َ
ِّ
اس َالَ ِّئ ُل" .
َوَبق َُّ وَُن ٌ
مالِمراحمِالرلِأنِهناوِبقيةِ.ولمالِاايضِ قدتِجركتهاِوماِعادتِتعطمِقعتهاِِ .

األََْ ِّ
ضِ

ِ

ِّ 8
7
ُل َفيرح اليد ُف ِّ
يج
َن ُكل َم ْسُروَِّي اْلُقُل
ُ ُاََ ،ذُبَل ِّت اْل َكْرَمةُ ،و ِ
وف ،اْنَق َ
اح اْل ِّر ْس َ
يع َض ِّيج ُ
وبَ .ب َ َ َ ُ
اآليات (َ " -:)9-7ن َ
َُ
ود9 .الَ ي ْشربو َن َخر ار ِّباْل ِّغَن ِّ
ُل َفَر ُح اْل ُع ِّ
اءَ .ي ُكو ُن اْل ُر ْس ِّكُر ُمًّار لِّ َش ِّاَبِّي ِّ " .
اْل ُرْب َت ِّه ِّج َ
َ َُ
ًْ
ينَ ،ب َ َ

إنصباِالدينعنهةِعلهيِمهالِيفرحهعنِجههساِالعهالمِ رحهاًِاالفهاًِويصهيرِالخطهاةِجهالِتع يهةِوبهالِسهالمِداخلهيِ ِ.خلهقِ
طهردِاإلنسهانِمهالِالجنهةِأ ِحهاشِ
اإلنسانِليفر ِوالخطيةِأ سدتِالفر
ِنِجنةِع ْد ْنِتعنهمِجنهةِالفهر نِوبالخطيهةِ ُ
َ

منهِالفر ِِ .
ِ

اب .و ْ ِّ
ق ُكل َبْي ٍت َع ِّن الد ُخ ِّ
آية (ُ " -:)11د ِّمَر ْت َْرَي ُة اْل َخَر ِّ
ول" .
ُغل َ
ابِ=ِيبمههاِتمههعنِأويشههليمِويبمههاِأيِمدينههةِتخههرلِبسههببِالخطايههاِ.و ْ ِّ
َْرَييي ُة اْل َخ َيير ِّ
ييت =ِبسههببِالح ه نِ
ييق ُكييل َبْي ٍ
ُغل َ
والخرالِ.أوِهمِالخليقةِااولمِالتمِ سدتِبسببِالخطيةِِ .
11

ِ

11
ِ ِّ
ِّ
وَ األََْ ِّ
ض" .
آية (ُ " -:)11صَار ٌخ َعَلى اْل َخ ْر ِّر فُّ األ َِّزَةَ .غَر َب ُكل َفَر ٍح .اْن َت َفى ُسُر ُ
نريِه الءِالبالسيالِيتصايععنِعليِالخمرِلعلهمِيتع ونِوالِ الدةِ .

ِ

ِّ ِّ
ِّ ِّ 12
اب ََْد ًما" .
آية ( " -:)12اَْلَباَُّ فُّ اْل َرديَنة َخَر ٌ
ابَ ،و ُض ِّر َب اْلَب ُ
سالمةِالمدينةِ يِسالمةِباجهانِوهناِنجدِالبالِمزروباًِ.هساِيايرِلتسهللِالخطايهاِلإلنسهانِومعههاِيه دادِالحه نِ
واالمِِ .
ِ

13
وب َكُن َف َ ِّ
ض َبْي َن الش ُع ِّ
هك َذا َي ُكو ُن ِّفُّ َو َس ِّ األََْ ِّ
اف.
اص ِّة ِّإ ِّذ اْن َت َهى اْل ِّق َ
آية (ِّ "ِ-: 13إِن ُ َ
ُ ُ
اضة َزْي ُتوَنةٍَ ،كاْل ُخ َص َ
"ِ

مرةِوانيةِ يِنفسِاإلصحا ِنريِأنِهناوِبقيةِستخلصِ .
ِ
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14
الير ِّب ُي َص ِّيوُتو َن ِّم َين اْلَب ْح ِّير15 .لِّيذلِّ َك ِّفيُّ
ظ َر ِّية ِ
َِ ِّل َع َ
َص َو َات ُه ْم َوَي َتَرِن ُرو َن .أل ْ
اآليات (ُ " -:)15-14ه ْم َيْرَف ُعو َن و ْ
الر ِبِّ .فُّ ِ َزِّائ ِّر اْلبح ِّر م ِّجدوا اسم ِ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
يلِ " .
اْل َر َش ِّاَ ِّق َم ِّجُدوا ِ
َ
الرب إل إ ْسَرائ َ
َْ َ ُ َْ

نجدِهناِترتيلِوترنيمِلب ولِالنعيِاإللههيِ.وقهاينِمهمِترنيمهةِالمفهدييالِييؤِِ 15وترنيمهةِمعسهيِبعهدِالخهروجِ.إ اًِ
نيمةِالسيالِخلِصهمِالمسياِمالِههساِالخهرالِالهسيِحهلِبهاايضِ.وهه الءِالمخلصهيالِسهيكعنعنِ هيِكهلِ
َِ
هسهِهيِتر
العههالمِمههالِاْل َر َش ي ِّاَ ِّقِإلههيِوههرلِاايضِ=ِ َِ َزِّائي ِّير اْلَب ْحي ِّير المههلِيمجههدِ.هههسهِأ ه ار ِالبقيههةِاامينههةِالم منههةنِوبينمههاِ
تتعقفِاا ار ِالعالميةِالِتتعقفِاا ار ِالروحيةِللقديسيالِيحتمِ يِأوقاتِإستاهادهمِأوِمعتهم ِ .
حينماِ قدِاإلنسانِالفر ِأتمِالمسياِليعيدهِوقا ِ"أياكمِ تفر ِقلعبكم"ِييعِ .ِ 22ِ:ِ10

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ 16
ِّ
ير يةًَ « :م ْجي ًيدا لِّْلَبي ِّ
يل لِّييُّ!
ياَ»َ .فُقْلي ُ
يتَ« :يييا َتَلفييَُّ ،يييا َتَلفييُّ! َوْيي ٌ
آييية ( " -:)16مي ْين وَ ْطي َيراف األََْض َسيير ْعَنا َتْرن َ
اهبو َن َنهبوا .الِن ِّ
ِّ
اهُبو َن َن َهُبوا َن ْهًبا»".
َُ
الِن ُ

عنههدِظهههعيِمجههدِالههرلِهنههاوِمههالِيهرنمِكمههاِسههبقنِولمههالِهنههاوِأيزهاًِمههالِي ههضِاإليمههانِومههالِعههارِ ههيِخطيتهههِ
ه الءِالسيالِيهلمعنِيصرخعنَِيا َتَل ِّفُِِّ ِ.
ويبماِهناِالنبيِ يِشفقتهِعليهمِيتملمِجلسهانهمِ.الِن ِّ
اهُبو َن َن َهُبيوا =ِمهالِكهانِإجنهاِإلجلهيسِ هيِحياتههِ اي زهاًِالتعبهةِ
سينهبهِإجلهيسِ هيِالنهايهةِ.هنهاِنهر ِصهعيةِللدينعنهةِالعامهةِ همِنهايهةِاايهامِنِ هنهاوِمهالِيسهباِإلهنهاِالبهايِحينمهاِ
يوهرِ مِمجدهِنِوهناوِمالِيكعنِنهباِللايطانِِ.والنبمِهناِيصر ِعليهمِِ .
ِ

آية (17" -:)17عَليك َعب وح ْفرٌة وَف ٌّخ يا س ِّ
اك َن األََْ ِّ
ض" .
ََْ ٌُْ َُ َ َ َ َ
العدوِيحايلِشعبِ ِبالرعبِوالخداشِوالفخا ِ.ومالِينجسلِلهسهِالفخا ِهعِمالِينهبههِعهدوِالخيهرِ همِالنهايهةِ

ِ.
ِ

الص ِّ
اع َد ِّم ْن َو َس ِّ اْل ُح ْفَرِّة ُي ْؤ َخ ُذ ِّبياْل َف ِّخ.
آية (َ 18" -:)18وَي ُكو ُن و ِ
َن اْل َه ِّاَ َب ِّم ْن َص ْو ِّت الر ْع ِّب َي ْسُق ُ ِّفُّ اْل ُح ْفَرِّةَ ،و ِ
ِّ
َن مي ِّاز ِّ
س األََْ ِّ
ض َت َزْل َزَل ْت" .
ُس َ
أل ِ َ َ َ
يب م َن اْل َعالَء اْن َف َت َح ْتَ ،وو ُ

المصههالبِماههبهةِبمياايههبِإشههايةِلمههاِحههدثِأيههامِالطع ههانِويبمههاِتت ل ه ِاايضِ ع هالًِ ههيِآخههرِاايههامنِجههلِهههيِ

ست و ِوتحترقِوتترناِكالسكراننِأيِهيِويرِواجتةِ .
ِ

19
ض َت َز ْع ُز ًعياَ 21 .تَرِن َح ِّيت
ض َت َشقًقاَ .ت َز ْع َز َع ِّيت األََْ ُ
ض اْن ِّس َحا ًَاَ .ت َشِقَق ِّت األََْ ُ
اآليات (ِّ " -:)21-19اْن َس َحَق ِّت األََْ ُ
انَ ،وَت َدْل َدَل ْت َكاْل ِّعْرَز ِّ
الس ْكَر ِّ
وم" .
الَ ،وَثُق َل َعَلْي َها َذْنُب َهاَ ،ف َسَق َ
ض َتَرن ًحا َك ِ
األََْ ُ
ُ ْت َوالَ َت ُع ُ
ود َتُق ُ
ِّاْن َس َحَق ِّتَ ....ت َشِقَق ِّتَ ....ت َز ْع َز َع ِّيت =ِالنبهيِلهمِيجهدِكلمهةِواحهدةِللتعبيهرِعمهاِحهدثِ.كهلِمهاِإعتبهرهِاإلنسهانِواجتهاًِ
سههيهت ِ.هنههاِنههريِصههعيةِلثقههلِالخطيههةِالتههيِحملهههاِالمسههياِعنههاِ هههيِمثههلِكتلههةِوقيلههةِإيتطمههاِبههاايضِ سههحقتهاِ
وشققتهاِواع عتهاَ ِ.كاْل ِّعْرَز ِّ
الِكع ِيبنيهِالمراقبِ يِأط ار ِالاهجرةِلي ارقهبِالحيعانهاتِ هيِالغابهةِ يثقهلِعلهيِالفهرشِ
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ييومِ=ِإش هايةِلسههقعطِالممالههيِونهايههةِبسههقعطِاايضِوالسههماءِواوالهههاِلتقههعمِاايضِالجديههدةِ
ينثنههيِ َوالَ َت ُعي ُ
ييود َتُقي ُ
والسماءِالجديدةِييؤِِ ِ 1:ِ21
ِ

ِّ
ِّ ِّ
ض َعَلى األََْ ِّ
وك األََْ ِّ
ض" .
آية (َ 21" -:)21وَي ُكو ُن ِّفُّ ذلِّ َك اْلَي ْومِّ و ِ
َن ِ
الر ِب ُي َ
ُالِّ ُب ُِْن َد اْل َعالَء فُّ اْل َعالَءَ ،و ُمُل َ
ُِْن َد اْل َعالَ ِّءِ=ِهمِأجنادِالارِالروحيةِالسيالِسيحكمِ ِعليهمِ=ِيُالبِ ِ.
ملوك األَضِ=ِهمِمالِإستغنعاِمالِشهعاتِاايضِوملساتهاِِ .

22
ِّ ِّ
ام َك ِّث َيرٍة َي َت َع ِهُدو َن" .
ق َعَلْي ِّه ْم ِّفُّ َحْب ٍ
سُ ،ث ِم َب ْع َد وَِي ٍ
َس َاَى فُّ س ْج ٍنَ ،وُي ْغَل ُ
آية (َ " -:)22وُي ْج َر ُعو َن َِ ْر ًعا َكأ َ
ِسيحِبِمالِشهدنِالاهيطانِويقيهدهِبسلسهلةِحتهمِيهدتيِال مهانِااخيهرِحهيالِيلقيههِ هيِالبحيهرةِالمتقهدةِ
ُِ
المعنيِأنِ

ياَى
أماِح ِْ
جنايِييؤِِ.ِ 16:ِ26وسيسهبِمعهِكلِمالِتبعهِنِ َِ
َس َ
بِالايطانِوتقييدهِبسلسهلةِ ههساِتهمِبالصهليبِ.و َ
ِّفُّ ِّس ْج ٍن=ِأيِمعجعديالِ يِجهنمِمكانِإنتوايِااش اريِحتمِيدتيِاليعمِااخيرِالسيِ يه َي َت َع ِهُدو َنِأيِيعاقبعنِ
جدخعلهمِللجحيمِ .
ِ

ود َ ْد مَل َك ِّفُّ ِب ِّل ِّصهيو َن وِّفُّ و ِّ
َن ََ ِب اْل ُجُن ِّ
آية (َ 23" -:)23وَي ْخ َج ُل اْلَقرُر َوُت ْخ َزى ِ
ام
س ،أل ِ
ََ
ُ
َْْ َ
الش ْر ُ
يمَ ،وَُِد َ
ُوَ َشل َ
َ
َ
ُشي ِّ
وخ ِّ َم ْجٌد" .
ُ

هساِماحدثِيعمِالصليبِوسيحدثِ هيِاليهعمِااخيهرنِ لقهدِخجهلِالقمهرِوالاهمسِأمهامِمهاِ علههِاإلنسهانِبمخلصههِ

و اديهِ.وقدِتعنيِأنِااجرايِسيعاينعنِنعيِ ِالسيِأمامهِيخجلِنعيِالامسِوالقمرِ ِ.
َُدِام ُشي ِّ
وخ ِّ َم ْجٌدِ=ِإشايةِلمهنةِالرلِالسيالِيتقدمعنِاس اريه.
َ ُ
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اإلصحاح الخامس والعشرون

عودة للجدول

ِ
هيِيِ 10ِ:ِ24سهممِإشهعياءِترنيمهةِمههالِاامهمِأيِالعهالمِكلههِ...مجهداًِللبههايِ.وههيِتسهبحةِشهكرِعلهيِعمههلِ ِ

يقدمهاِالنبيِباسمِالمنيسةِعليِخالصِالمسيا ِ.نعمةِ ِظهرتِج لياًِ يِخالصِاليهعدِمالِالسبيِوكليهاًِ هيِ

عملِالمسياِ.وسع ِيسباِاامهمِالمسهياِعلهيِالخهالصِجينمهاِإسهراليلِمعه و ِ هيِأح انههِ.ولمهالِبعهدِأنِيهدخلِ
ملءِااممِيجممِ ِمتفرقيِإسهراليلِوتخلهصِالبقيهةنِ تر همِصههيعنِصهعتهاِجهساتِالتسهبياِ.وسهببِالفهر ِخهرالِ
وسقعطِقريةِالخرالِيِ 16:ِ24أيِمملمةِالمخرلِحيثِحدِالمسياِالسيِكانِيقاومِالمدينةِ اتِااساساتِ .
ِ

ِّ
لهُّ و ِّ
ِّ
ِّ
آية (َ1" -:)1يا ََب ،وَْن َت ِّإ ِّ
ِ
ق" .
ُعظ ُر َك .و ْ
َماَن ٌة َوص ْد ٌ
َ
َح َرُد ْ
اس َر َك ألَن َك َصَن ْع َت َع َجًباَ .مَقاصُد َك ُمْن ُذ اْلَقديمِّ و َ
مههالِآيههةِيِ 1إلههيِيِ 5إعههالنِلمقاصههدِ ِالخي هرةنِحتههمِولههعِجههدتِقاسههيةِلمنهههاِالامههةِللخههالصِ.و ههيِهههسهِاآليههةِ
يسبحعنِكتسبحةِمعسيِ.هناِالبقيةِاامينةِتسباِبعدِأنِِإعتر اِبالمسياِبعدِطع ِإنمايِ.البقيةِهمِالسيالِآمنهعاِ
بالمسياِوهمِالبقيةِمالِشعبِاليهعدِ يِنهايةِاايامِالسيالِعاشعاِ يِ ِمنسِقالعاِليسِلناِملهيِإالِقيصهرِ.وههساِ

التسبياِعمعماِهعِتسبياِكلِنفسِأديكاِعملِالمسياِالسيِخلقههاِللمجهدِوالفهر ِولمهاِخسهرتهِبالخطيهةِقهدمِلههاِ
الفداءنِوما اا ِيعملِ يهاِلآلنِليعينهاِعليِالخالصِ .
ِ

2
ِّ
ِّ
َع ِّ
َن الَ َت ُكو َن َم ِّديَنةً .الَ ُيْبَنى ِّإَلى
اِ َم و ْ
اآليات ( " -:)3-2ألَ ِن َك َِ َعْل َت َمديَن ًة َُ ِْ َرةًَْ .رَي ًة َحصيَن ًة ََْد ًماْ َ .صَر و َ
ِّ 3
ِّي ،وَت َخ ِّ
ُم ٍم ُع َتاةٍ.
األََبد .لِّذلِّ َك ُي ْك ِّرُم َك َش ْع ٌب َو ٌّ َ ُ
اف مْن َك َْرَي ُة و َ
َعي ِّ
ياِ َمِنِأيِلهههمِلغههةِويههرِلغههةِ
هههساِاإلصههحا ِيفسههرِعلههيِخهرالِباجههلِعلههيِيههدِالفههرسنِوباجههلِهنههاِتسههميَِ ْصيَير و َ

اليهعدِ.ويمكالِتفسيرهِبصعيةِأعمِوأشهملِبخهالصِالعهالمِكلههِمهالِمملمهةِالاهرِباجهلِالتهيِتهتملمِلغهةِويهرِلغهةِ ِ

يلغةِ ِهيِالمحبةِوالقداسة ِ همِأيِإجليسِوجنعدهِقصرِأعاجمِ ههمِيحتلهعنِالهنفسِكغربهاءِوأعهاجمِيملمهعنِمهاِ

ليسِلهمِ.

ِيهدمِماِ يناِمالِإنسانِعتيقِليقيمِإنساناًِجديداًِيِ2كعِِ 10:ِ4وهسهِالقعيِجميعهاِسيتمِتدميرهاِ

يِنهايةِالزيقةِالعويمةِ.كاناِالنفسِقص اًرِهللِلمالِإحتلهاِااعاجمِودمروهانِ ِسيعيدِخلقتهاِخلقهةِجديهدةنِ
و يِنهايهةِاايهامِسهتنتهيِتمامهاًِههسهِالقهعةِالاهيطانيةِالتهيِتحهايلِالباهرِوتصهيرِخ اربهاًِ.ويبمهاِ هيِقعلههِ َم ِّديَني ًةِِ/
َْرَييي ًةِْ َِ/صييير=ِإشههايةِلسههيطرةِإجلههيسِعلههيِكههلِمسههتعينِالجماعههةِكلهههاِِ/ااس هرةِِ/الفههرد ِ.هههعِيعمههلِعلههيِكههلِ
ِّيِ=ِهمِإماِالفهرسِأوِأيِشهعبِقهعيِينفهسِإيادةِ نِأيِالمنيسهةِ
المستعياتِليمليِعليِالبارُِِ.ي ْك ِّرُم َك َش ْع ٌب َو ٌّ
ِّ
يك َْرَي ي ُة ُع َتييا ٍةِ=ِهههمِإمههاِ
ياف مْني َ
القعيههةِالمرهبههةِبالمسههياِالههسيِ يهههاِوالههسيالِيخربههعنِويهههدمعنِمملمههةِباجههلَ ِ.وَت َخي ُ
الب ههاجليعنِأوِك ههلِمدين ههةِتق ههاومِ ِح ههيالِي ههرونِي ههدِ ِ ههيِس ههقعطهمنِوهك ههساِج ع ههاِالا ههياطيالِح ههيالِش ههعرواِبق ههعةِ
المسياِ .
ِ
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س ِّفُّ ِّض ِّ
ينِّ ،ح ْصًنا لِّْلَب ِّائ ِّ
اآليات (4" -:)5-4ألَ ِن َك ُكْن َت ِّح ْصًنا لِّْل ِّر ْس ِّك ِّ
الس ْيي ِّلِّ ،ظيالً ِّم َين اْل َح ِّيرِّ ،إ ْذ
يق ِّ َ ،مْل َجأً ِّم َن ِ
5
اِمَِّ .كحر ِّب ِّظ ِّل َغيم ي َذل ِّغَناء اْلع َت ِّ
َكاَنت َن ْف َخ ُة اْلع َت ِّ
َع ِّ
اة.
اة َك َسْيل َعَلى َح ِّائ ٍ َ .ك َحر ِّفُّ َيَب ٍ
س َت ْخ ِّف ُ
ْ
َ
يج األ َ
ض َض ِّج َ
ٍْ ُ
ُ ُ
ُ
"
هايقِ
المسههكيالِوالبههالسِهمههاِشههعبِ
ِالمزه َ
ُ

ِلاههعبهِحصههالِوملجههدِمههالِالسههيع نِوظههلِمههالِالحههرنِحههالبِيههردِ

السيلنِ ِيلجدِإليههِكهلِمسهكيالِوبهالسِ يقبلههنِ هاهللِالِيهر ضِأحهداِعبهرِالعصهعيِولهنالحعِالمفايقهةِِ:المدينهةِ
الحص ههينةِقص ههرِااع ههاجمِيجعل هههِيدمه هاًِيآي ههةِِ ِ=ِ 2ي ههس ِالمتمبه هريالِ.جينم ههاِيك ههعنِ ِّحصيييًنا لِّْلبي ِّ
ييائ ِّ
سِ ه ههعِير ههمِ
َ
ْ
المتزعيالِويحميِمالِيلجدِإليهِ .
والتصعيرِهناِيعنيِأنِهجعمِالعتاةِعليِشعبِ ِكانِكسيلِولمالِ ِيردِهساِالسيلِويكعنِلناِكحالبِوكسعيِ
سِ.كههانِ ِ ِّظي ِّيل َغي ْيي ٍم يولههلِعلههيِ
يحمينههاِ.وحينمههاِيغنههعنِإلنتصههايهمِعلينههاِنِإ ِحههايقعاِشههعبِ ِ َك َحيير ِّفييُّ َيي َيب ٍ
شههعبهِولههنفهمِأننههاِمههاِدمنههاِعلههيِاايضِ هنههاوِمزههايقاتِمههالِعههدوِالخيههرِلمههالِ ِالِيتههروِشههعبهِجههلِيكههعنِلهههمِ

حامياًنِجلِهعِقاديِأنِيحع ِهسهِالمزايقاتِلخيرِأوالدهِ .
ِّ
ِّ ِّ
اآليات (َ 6" -:)8-6وَي ْصَن ُع ََب اْل ُجُن ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يري َة َخ ْر ٍير َعَليى َدَِّْدي،
ود لِّ َج ِّر ِّ
ير َة َس َرائ َنَ ،ول َ
يع الش ُعوب فُّ ه َذا اْل َجَبل َول َ
يابِّ .
سر ِّائن م ِّر ِخةٍ ،دَِّدي مص ًّيفى7 .وي ْف ِّنيُّ ِّفيُّ هي َذا اْلجب ِّيل وِي ِّ
ياب اِل ِّيذي َعَليى ُك ِّيل الش ُيع ِّ
النَق ِّ
النَق ِّ
ياء
وبَ ،واْل ِّغ َ
ََ َ ْ َ
َْ
َُ
َُ
ُ َ
ََ َ ُ
8
ِ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ياَ
الس ِّييُد ِ
يح ِ
يع اْل َر ْيو َت ِّإَليى األََبيدَ ،وَي ْر َس ُ
ُميمَِّ .يْبَل ُ
اليرب اليد ُمو َع َع ْين ُك ِّيل اْل ُو ُِيوِّ َ ،وَيْن ِّيز ُع َع َ
اْل ُر َغُى ب َعَلى ُكل األ َ
َش ْع ِّب ِّ َع ْن ُك ِّل األََْ ِّ
الر ِب َ ْد َت َكِل َم" .
ض ،أل ِ
َن ِ
هناِيسمِواحهاِايقعنهةِالصهليب ِ.المسهياِههعِالعليمهةِالعويمهةِالمهدععِلههاِجميهمِالاهععلِوههيِ جيحهةِ َس َير ِّائ َن
هعانيِ
َو َخ ْر ٍر ُم َص ًّفىِ.المسياِيقدمِ اتهِلملِنفسِبصفتهِالمابمِلملِاحتياجاتههاِ تقهع ِالهنفسِ"الهرلِ ايعهيِِ هالِيع ِ
شيء"ِِ ِ.
ً
ِّ
ِّ
ناقِحجالِالهيكلِبسببِالصلاِوتن ا ِالبرقمِعهالِ
ِ
ِ َوُي ْفنُّ فُّ ه َذا اْل َجَب ِّل وِ النقاب =ِعندماِصلبِالمسياِإ
أعينناِ دصبحناِننورِمجدِ ِ"لمالِكماِ يِلغ ِكماِ يِمرآةِ"ِجالِدخانِكماِكانِيحدثِ يِالعهدِالقديمنِولمنناِ
اآلنِ يِعصرِالتجلينِلقدِعر ناِكلِخطبِ ِلتمجيدِاإلنسانِمالِكلِااممِ.عر ناِمحبتهِو داءهِنِيأيناِصعيةِ
اآللِ مِوجهِالمسياِنعر ناِخطةِ ِلنرثِالحياةِوالمجدِااجد ِِ.وكرم ِلهسليِ همِطقهسِالقهداسِيبهدأِالمهاهالِ

جر همِلفا ههةِالخهتمِوههمِاإلجروسههفاييالِوأخيهراِاللفا ههةِالتههمِتغطهمِالصههينيةِي ايجهمِطقههسِالقههداسِ همِم ِعحههعشِااسهرايِ
يع اْل َري ْيو َت ِّإَلييى األََبي ِّيدِ=ِالمسههياِاإللهههِالحههيِإ ِمههاتِبجسههدهِعلههيِ
المنسههيةِ ههمِنهايههةِتفسههيرِالعهههدِالجديههد َِِ.يْبَلي ُ
الصليبِإجتلمِالمعتِبحياتهِ.وأعطاناِجسدهِندكلهِقالالًِمالِيهدكلنيِيحيهاِجهينِ ههعِأعطانهاِحياتههِنحيهاِجههاِلألجهدِ.
َيْن ِّز ُع َع َاَ َش ْع ِّب ِّ عايِالاععلِالخطيةِوهسهِقدِحملهاِالمسياِعليِالصليبِ ِ.
ِّ
ير َة َس َر ِّائ َنِ=ِمالدةِالتناو ِمالِجسدِالمسياِههيِمالهدةِماهبعةِنِ التنهاو ِمهالِجسهدِالهرلِودمههِيفهتاِااعهيالِ
َول َ
يتلميس ِعمهعاسِعر هعاِالمسهياِبعهدِكسهرِالخبه ِومهالِتنفهتاِعينهاهِيهر ِالمسهياِويعر ههِ ياهبمِبههِي=ِالِيحتهاجِ
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لس هعاه َِ ِ.دَِّْديِ=ِأ زههلِأن هعاشِالخمههرِوهههيِالتههيِترسههبِ ههيِأسههفلهانِلمنهههاِحينمههاِتنقههيِوتصههفيِتصههباِأ زههلِ
ِيعطيِاوالدهِأحسالِأنعاشِالفر ِييعِِ .ِ 22ِ:ِ10

اانعاشِِ.والخمرِتايرِللفر ِالروحينِ
ِ َس َر ِّائ َن ُم ِّر ِخ ٍةِ=ِأيِجهاِنخاشِ.لسليِنحالِ يِالقداسِنمعنِكمالِ يِالسماءِ ِ.

اآليات (9" -:)12-9ويَق ِّ ِّ
ظْرَنيا ُ َ .نْب َيت ِّه ُج
ظْرَنا ُ َف َخِل َصَنا .ه َذا ُه َو ِ
الرب اْن َت َ
لهَنا .اْن َت َ
ال فُّ ذل َك اْلَي ْومُِّ « :ه َوَذا ه َذا ِّإ ُ
َُ ُ
ِّ ِّ
ِّ
التيبن ِّفيُّ م ِّ
ِّ
ِّ
ياء
َوَن ْفَر ُح ِّب َخالَ ِّص ِّ »11 .أل ِ
َن َي َد ِ
اس ْ ُ
يوآب فيُّ َم َكاني َك َريا ُي َيد ُ
الر ِّب َت ْس َتقر َعَلى ه َذا اْل َجَب ِّيلَ ،وُي َيد ُ
اس ُم ُ
َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
الس ِّ
ِّ
ِّ ِّ 11
َس َيو ِّاَِّك
اء ُ َم َع َم َك ِّاي ِّد َي َدْي ِّ َ 12 .و َصْر َح ْاَِّت َف ِّ
اْل َر ْزَبَلةَ .فَيْبس ُ َي َدْي في َك َرا َيْبس ُ ِ ُ
اع و ْ
ابح لَي ْسَب َحَ ،فَي َض ُع كْب ِّرَي َ
ض ِّإَلى التَر ِّ
َي ْخ ِّف ُض َُ ،ي َض ُع ُُ ،يْل ِّصُق ُ ِّباألََْ ِّ
اب" .

هههسهِترنيمههةِالخههالصِواإلنتقههامِمههالِااعههداءِوهههسهِالترنيمههةِتقهها ِمهرتيالنِااولههيِحههيالِجههاءِالمسههياِأو ِمهرةِوقههدمِ
الخالصِعليِالصليبِوالمرةِالثانيةِحينماِيدتيِ يِالمجيءِالثانيِ.هسهِالترنيمةِتعبرِعالِ رحتناِبخالصناِمهالِ

أعههدالناِأيِإجلههيسِوجنههعدهنِ لقههدِأعطانههاِالسههيدِسههلطانِاًِأنِنههدوسِالحيههاتِوالعقههايلِوحههع ِعبعديتنههاِإلههمِحريههةِ
وجععناِإليِشبمِوعايناِإليِمجدِوح نناِإليِ ر ِ.ولنععدِلآلياتِيِ 8ِ–ِ0لنريِصعيةِالصليبِوالخالصِالسيِ

قدمهِالمسياِ .
الر ِّب َت ْس َت ِّقر َعَلى ه َذا اْل َجَب ِّلِ=ِالجبلِهعِالمنيسةِجسدِالمسيا ِ.مانِللمسياِقبلِمجيئهِظهعياتِوهسهِويهرِ
َي َد ِ
التجسهدنِأمهاِ هيِمجيئههِمتجسههداًِومتدنسهاًِ ههعِإسهتقرِوسههكالِ هيِطبيعتنهاِومهاِعههادِيتخلهيِعهالِطبيعتههِالناسههعتيهنِ
ولالِينفصلِالهعتهِعالِناسعتهِ.ويتعاايِممِهساِانهيايِالايطانِالسيِيمثلهِهناِمعآلِيالمعآجيعنِكانعاِياهمتعنِ
يِمصالبِشعبِ ِ ِوالرلِإنتصرِعليِالايطانِ=ِيداس موآب فُّ مكان ِ .

ِ 1جبلِالتجربةِيالبريةِالقفر ِ ِ

النفعسِالتيِسيطرِعليهاِوتستعبدهاِ حريهاِالمسياِ .
ِ
ِ2
ِ 3الجحيمِحيالِ يِالمسياِأسرِالسبايا.
ِ 4الهعاءِحيالِصلبِالمسياِ يِالهعاء.
َكرا يداس ِّ
التْب ُنِ=ِالتبالِيداسِلعملِالطعلِ.والدوسِإشايةِلزعفِإجلهيسِالهسي َيْب ِّسي ُ َي َدْيي ِّ ِ=ِههعِكغريهقِكهادِ
َ َُ ُ
أنِيغرقِويبسبِيديهِمحاوالًِالسهباحةِلينجهعنِوخهال ِمحاوالتههِههسهِيبهس ِأقصهيِوسهعهِلجهسلِكهلِمهالِيمكنههِأنِ
َس َو ِّاَِّك َي ْخ ِّف ُض ُ =ِهعِكهانِيوهالِأنههِمحصهالِولمهالِ ِخفهضِوأ ِ
يجسجهمِليغرقعاِمعهِويهلمعاَ ِ.و َصْر َح ْاَِّت َف ِّ
اع و ْ
كبريالهِ .
ِّ
اس موآب =ِيدِالرلِهعِالمسهياِنِوحينمهاِقيهلِأنِالهرلِقهدِشهمرِعهالِ
أل ِ
َن َي َد ِ
الر ِّب َت ْس َتقر َعَلى ه َذا اْل َجَب ِّلَ ،وُي َد ُ
ايعههِيإر ِ 16ِ:ِ52ههساِياهيرِلوههعيِاإلجهالِمتجسهداِو دالهههِليصهيرِ أيسهاِللمنيسهةِِ.المنيسهةِبايمانههاِوحياتهههاِ
المسياِيدِالرلِإستقرتِعلمِجبلِالمنيسةِنِوالمنيسةِكد رادِهمِأيزهاِجبها ِوالمسهياِههعِ
ِ
السماويةِهمِجبلِنِو

"جبلِجياِالرلِيكعنِواجتاِ مِيأسِالجبا "ِيإرِ.ِ 2ِ:ِ2وحينماِيكعنِالمسياِإجالِ ِواجتاِ مِكنيسهتهِِيكهعنِ
لهاِالسلطانِأنِتدوسِالايطانِويم هِهناِمعآلِِ .
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إنتظرنييا فخلصيييناِ=ِ"قريههبِجههر ِ.قههدِجههراِخالص ه مِو ايعهها ِيقزههيانِللاههععلِ.إيهها ِترجههعِالج الههرِوتنتوههرِ
ياعم"ِيإر. 5ِ:ِ51
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اإلصحاح السادس والعشرون

عودة للجدول

ِ
هساِاإلصحا ِههعِتسهبياِالبقيهةِبسهببِالخهالصِمهالِباجهلِالهسيِههعِيمه ِللخهالصِمهالِعبعديهةِإجلهيس ِ.الاهعبِ

سبِاِجينماِتسقبِأسعايِباجلِ .
ِالمحريِي َِ
ُِ
المفد

ِّ
ِّ 1
يك اْلَيي ْيو ِّم ُي َغِنييى ِّبهي ِّيذ ِّ األُ ْغ ِّنِيي ِّية ِّفييُّ وََْ ِّ
اَ
َسي َيو ًا
آييية ( " -:)1فييُّ ذلِّي َ
يل اْل َخ يالَ َ
ص وْ
ض َي ُهييوَذاَ :لَنييا َمديَن ي ٌة َ ِّوِي يةٌَ .ي ْج َعي ُ
َو َم ْتَر َسةً" .
الر ِّديَنيييي ٌة الَق ِّوِييييي ٌةِ=ِوََْ ِّ
ض َي ُهييييوَذاِ=ِه ههيِالمنيس ههةِيأويش ههليمِالس ههماوية ِ ِه ههعِس ههعيِله ههاِيحميه ههانِأعم هها ِ ِ
َ
الخالصيةِهيِأسعايِالمدينةنِالِيستطيمِعهدوِالخيهرِإقتحامههانِلمنههِههعِيحهاو ِإوهراءِمهالِبالهداخلِليخهرجِمنههاِ
كماِكانِيبااقمِيطالبِشعبِأويشليمِبالخروجِمنههاِويعهدهمِبدنههِيعطهيهمِكرومهاِومسهاكالِ.ولمهالِمهالِيثبهاِ هيِ
ِوالِيتروِكنيستهِنِيكعنِالايطانِويرِقاديِعليهِّ ِ.فُّ ِّ
ذل َك اْلَي ْومِّ =ِيعمِالخالصِبالصليبِ .
آية (ِّ2" -:)2ا ْف َتحوا األَبواب لِّ َت ْد ُخل األُ ِم ُة اْلب ِاَُة اْلح ِّ
َماَنةَ" .
اف َ
َ
ُ
َ
َْ َ
َ
ظ ُة األ َ
ِّ
الِتُغَلهقِمهالِالخهع ِمهالِااعهداءِوتفهتاِ هيِحالهةِالسهالمِِ.وأجهعالِالمنيسهةِاآلنِمفتعحهةِ
اب =ِااجهع ِ
ا ْف َت ُحوا األَْب َيو َ
بعدِأنِ تاِالمسياِ ياعيهِعلمِالصليبِللملِِ .

ياَُة =ِلههعِ همنههاِأنِاإلصههحا ِيههتملمِعههالِعههعدةِاليهههعدنِ البههايةِتعنههيِأنهههمِهه الءِالههسيالِتخلهعاِعههالِعبههادةِ
األُ ِمي ُة اْلَبي ِ
ااووانِ.ولعِ همناهِعالِالمنيسةِ هيِالتيِتبريتِبالدمِوبعدِأنِكاناِمطرودةِلخطاياهانِقبلهاِ ِوأدخلهاِجدمهِ
وصايِلهاِسالمِ .

4
ِّ
الير ِّب ِّإَليى األََب ِّيد،
اآليات (ُ 3" -:)4-3ذو ِ ْو
يلَ .ت َوِكُليوا َعَليى ِ
الر ِّي اْل ُر َر ِك ِّن َت ْح َف ُ
ظ ُ َسالِّ ًرا َسيالِّ ًرا ،ألَ ِني ُ َعَلْي َ
يك ُم َت َوك ٌ
الر ِّب َص ْخَر الد ُه ِّ
وَ" .
أل ِ
َن ِّفُّ َيا َ ِ
الر ِّي اْل ُر َر ِكي ِّن =ِمهالِاسهتقرِقه اريهِعلهيِاختيهايِ ِوالثقهةِ يههِههساِيحفوههِ ِسهالماًنِهه الءِههمِ ويِأصهحالِ
ُذو ِ ْو
الهد ِالثاجاِوالععاصفِالِتغيرِقهرايهمِ.هنهاِنجهدِتدكيهدِيلهس ِالهنفسِأنِ ِيحفهعِسهالمِشهعبهِكمهاِحفهعِالثالوهةِ
الر ِّب =ِ الرجاءِبهِخيرِمالِالرجاءِبالرؤساءِ .
تيةِفت َوِكُلوا َعَلى ِ
5
ِّ
ضُ .يْل ِّصيُق َها ِّبيالتَر ِّ
يع اْلَقْرَيي َة اْلرْرَت ِّف َعيةََ .ي َض ُيع َها ِّإَليى األََْ ِّ
اب.
اآليات ( " -:)6-5ألَ ِن ُ َي ْخ ِّف ُ
ض ُس ِك َ
ان اْل َعيالَءَ ،ي َض ُ
ُ
6
س ،وَ َْ َدام اْلرس ِّ
الر ِْ ُلِْ َِّ ،الَ اْلَب ِّائ ِّ
اك ِّ
وس َها ِّ
ين" .
ُ ََ
َتُد ُ

هسهِتساويِ"أن ِااع اءِمالِعليِالمراسيِلير مِالمتزعيال"ِيلعِِ .ِ 53:ِ1
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ان اْل َعيالَ ِّءِ=ِباجهلِأوِالرومههانِكرمه ِللاههيطانِوجنهعدهِ.وهههسهِنبهعةِبخهرالِكهلِمتمبههرِعلهيِشههعبِ ِ
َي ْخ ِّف ُ
يض ُسي ِك َ
وسي َيها ِّ
يل =ِيلههع . 12ِ:ِ16البييائس والرسيياكين هههمِالبسههطاءِوالمتعاحههعيال وه ه الءِ
وكههلِعههدوِللمنيسههةَ .تُد ُ
الر ِْي ُ
يسكالِ ِ يهمِ يدوسعاِالايطانِِ .
ِ

7
ِّ ِّ
يق اس ِّتَقامةٌُ .تر ِّهُد وَيها اْلرس َت ِّقيم س ِّبيل ِّ
الص ِّد ِّ
يق" .
آية (َ " -:)7
ط ِّر ُ
َ ُْ ُ َ َ
َ
يق الصد ِّ ْ َ
ِطريقهِمستقيمِ ليسِعندهِتغييرِوالِظلِدوياننِوهعِيمهدِسبيلِالصديقِ .

ِ

8
يق وَح َك ِّ
اس ِّر َك َوِّإَلى ِّذ ْك ِّر َك َش ْه َوُة الِن ْف ِّ
س.
ام َك َيا ََب اْن َت َ
آية (َ " -:)8ف ِّفُّ َ
ظْرَن َ
ط ِّر ِّ ْ
اكِّ .إَلى ْ
ااتقياءِينتوهرونِالهرلِوههعِيجهريِأحكامههِوههعِينصهرِشهعبهِولمنههِقهدِيه دلِ.لهسليِعلهيِشهعبهِأنِينتوهرِجثقهةِ

خالصهههنِينتوههرِوهههعِينفههسِوصههاياهنِ العصههيةِليسههاِوقهالًِجههلِهههيِعلههةِ ههر ِاإلنسههانِالمسههتقيمِيمه ِ14ِ:ِ112نِ

10نِِ ِ24و يِتحقيهقِالعصهيةِتالقهمِمهمِالمسهياِنفسههِ.واالنتوهايِمعنهاهِأيزهاًِتسهليمِاحكهامِ ِجهدونِتهسمرِ.
ومالِيسلمِأمرهِهللِمنفساًِوصاياهِيتمتمِبهِكسرِخالصِوحياةِ .
ِ

ِّ
وحُّ ِّفيُّ َد ِّ
اش َتهي ُت َك ِّفُّ الِلي ِّل .وَي ًضا ِّبر ِّ
ِّ 9
يك ِّفيُّ
ام َ
اخلِّيُّ ِّإَلْي َ
يك وَْب َتك ُير .ألَ ِني ُ ِّحيَن َريا َت ُكيو ُن و ْ
ْ ْ
آية (ِّ " -:)9بَن ْفسُّ ْ َ ْ
ُ
َح َك ُ
األََْ ِّ
ان اْل َر ْس ُكوَن ِّة اْل َع ْد َل" .
ض َي َت َعِل ُم ُس ِك ُ

التدمههلِ ههيِصههفاتِ ِيههد مِللاههعقِإليهههِوأنِيبكههرِاإلنسههانِبالصههالةِلهههِيأمِ11ِ:ِ8نِِ 18ومههالِأحكامهههِوكتابهههِ
المقههدسِنههتعلمِالعههد ِّ ِ.فييُّ الِلْيي ِّيلِ=ِ ههيِليههلِهههساِالعههالمِتاههتهيِالههنفسِاللقههاءِمههمِالمسههياِانِالههنفسِتعبههاِطههع ِ
النهايِمالِحرِالامسِيأالمِالعالم ِمنتورةِ يِشعقِأنِتارقِعليهاِأ ار ِااجديةِ .
ِ

11
ِّ
ِّ
ق َوالَ َي َت َعِلم اْل َع ْد َلِّ .فُّ وََْ ِّ
الر ِّب" .
ام ِّة َي ْصَن ُع َشًّار َوالَ َيَرى َِالَ َل ِ
آية (ُ " -:)11يْر َح ُم اْل ُرَناف ُ
ض ْ
ُ
االستَق َ
ِيمطرِعليِااجرايِوعليِالمنا قيالِولمنهمِلألسفِالِياعرونِبكلِعطاياهِبسببِعماهمِالروحيِالناش ِعالِ
ِّ
خطيهتهمِّ ِ.فيُّ وََْ ِّ
ير =ِقهدِيصهنمِااشهرايِخطايهاهمِجينمههاِههمِ هيِالمنيسهةِ.هه الءِااشهرايِ
ام ِّة َي ْصيَن ُع َش ًّا
ض ْ
االسيتَق َ
سيحرمعنِمالِمعاينةِع اءِالرلِهناِومالِمجدهِ يِااجديةِ= ِالل الربِ .

ِ

آية (َ11" -:)11يا ََبْ ،اََت َف َع ْت َيُد َك َوالَ َيَر ْو َنَ .يَر ْو َن َوَي ْخ َز ْو َن ِّم َن اْل َغْيَرِّة َعَلى ِ
َع َد ِّائ َك" .
الش ْع ِّب َوَتأ ُْكُل ُه ْم َن ُاَ و ْ
ْاََت َف َعي ْيت َيي ُيد َك =ِبالزهرباتِعلههيِااشهرايِولعمههاهمِالروحههيِالَ َييَير ْو َنَ .يي َير ْو َن َوَي ْخي َيز ْو َن =ِ ههيِالنهايههةِسههيرونِمههاِ
حههدثِلهههمِمههالِخ هرالِويخ ه ونِإ ِيقههاينعنِبالبركههاتِوالنصههرِالههسيِكههانِلاههعبِ ِ=َِي ْخي َيز ْو َن ِّمي َين اْل َغْيي َيرِّة َعَلييى
ِ
الش ْع ِّبِ.والغيرةِهيِويرةِ ِعليِشعبهنِ ِينتقمِلاعبهِويكعنِنا اًيِآكلةِلألعداءِ .
ِ

12
َع َر ِّالَنا َصَن ْع َت َها َلَنا" .
آية (َ " -:)12يا ََبَ ،ت ْج َع ُل َلَنا َسالَ ًما ألَ ِن َك ُك ِل و ْ
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َع َرالَِّنا َصَن ْع َت َها َلَناِ=ِكلِالبركاتِالتيِنحالِ يهاِصنعهاِ ِلناِ .
ُك ِل و ْ
ِ
14
13
ِّ
ات
اآليات ( " -:)14-13وَي َها ِ
َم َيو ٌ
اكِّ .ب َ
اس َت ْوَلى َعَلْيَنا َس َاد ٌة ِّس َو َ
الرب ِّإ ُ
يك َو ْح َيد َك َني ْذ ُكُر ْ
لهَناَ ،د ْ
اس َير َكُ .ه ْيم و ْ
الَ َي ْحَي ْو َن .و ْ ِّ
َهَل ْك َت ُه ْم َووََب ْد َت ُك ِل ِّذ ْك ِّرِّه ْم.
وم .لِّذلِّ َك َعاَْب َت َوو ْ
َخيَل ٌة الَ َتُق ُ
اكِ=ِهمِإماِملعوِباجلِأوِهمِيم ِإلستعبادِالايطانِلاعبِ ِ.همِياتمعنِأنِ ِباعهمِلسادةِسعاهِ
َس َاد ٌة ِّس َو َ
يسلعنهههِِ.وااصههاِأنهههمِبخطايههاهمِبههاععاِأنفسهههمِ

ِتههركهمِليعر هعاِالفههرقِجينهههِكسههيدِوبههيالِاآلخهريالِ هههمِإختههايواِ

يت
يك َو ْحي َيد َك =ِأيِجعاسههطةِمععنتههيِننتصههرِعلههيهمِ=ِ َعاَْبي َ
سههادةِ ههد ِلعهمِِ.واآلنِيقههدمعنِتعبههةِويعههعدونِهللِّ ِِ.بي َ
َهَل ْك َت ُه ْم =ِ إستخدمهمِلتدديبنهاِوعقاجنهاِوبعهدِإنتههاءِالتدديهبِيهلمههمِ ههمِأمهعاتِأصهالِبسهببِخطايهاهمِ=ِ ُه ْيم
َوو ْ

ات الَ َي ْحَي ْو َن .و ْ ِّ
اس َر َكِ=ِهسهِ الدةِالتجربةِأنهمِعادواِهللنِ همِتركعاِ ِونسعهِوقاِ
َم َو ٌ
ومَِِِِِِ.ن ْذ ُكُر ْ
وْ
َخيَل ٌة الَ َتُق ُ
أ راحهمِوعادواِبسببِالتجربةِ .

اآليييات (ِّ 15" -:)16-15زْد َت األُ ِم ي َة يييا َبِّ ،زْد َت األُ ِم يةََ .تر ِجي ْيد َت .و ِسييع َت ُك ي ِل وَ ْطيير ِّ
اف األََْ ِّ
ضَ16 .يييا ََب ِّفييُّ
َ ْ
َ
َ َ
َ
ِّ
وك .س َكُبوا م َخا َف َت ًة ِّعْن َد َتأ ِّْد ِّ
الض ِّ
اه ْم" .
يق َ
يب َك ِّإِي ُ
طَلُب َ َ
ُ

ههسهِنبههعةِجرجههعشِاليهههعدِمههالِالسهبيِوايههادةِعههددهمِبعههدِأنِطلبهعاِالهرلِ ههيِحههيقهمِ.و َسي َيكُبوا ُم َخا َف َتي ًةِ=ِأيِصههلعاِ
بصههلعاتِخا تهههِهللنِونالحههعِقعلهههِهنههاِسههكبعانِولمههنهمِ ههيِأ هراحهمِكانههاِصههلعاتهمِقليلههةِجههلِنههاديةِويبمههاِكانههاِ
كقطراتِ.ولماِصلعاِأيجعهمِ ِووسمِأمتهمِواادهاِ.ولمنهاِنبعةِأيزهاِعلهيِالمنيسهةِودخهع ِاامهمِوايهادةِشهعبِ
نِوالرسههلِجلغ ههاِأصه هعاتهمِك ههلِالمس ههكعنةِ.عمعمه هاًِن ههريِ ههيِه ههسهِاآلي ههاتِأنِالز ههيقِوالتددي ههبِيعس ههعانِاام ههةِ

وي ديانِللنمعِالمستمرِوهساِماِحدثِ يِعصعيِاالستاهادِ .
ِ

َن اْل ُحْبَلى اِل ِّتيُّ ُتَق ِّ
ياَ ُب اْل ِّيوالََد َة َتَتَل ِيوى َوَت ْص ُير ُخ
اآليات (َ 17" -:)18-17ك َرا و ِ
18
يحاَ .ل ْم َن ْصَن ْع َخالَ ًصا ِّفُّ األََْ ِّ
ضَ ،وَل ْم َي ْسُق
ََبَ .ح ِّبْلَنا َتَل ِوْيَنا َكأَِنَنا َوَل ْدَنا َِّ ً

ِّفيُّ م َخ ِّ
اض َيهاِ َ ،
ِام َك َييا
هكي َذا ُكنيا َُيد َ
َ
ِّ
ان اْل َر ْس ُكوَنة" .
ْ ُس ِك ُ

حعفهمنِوتحتياجهمِكهلِاالحتيهاجِ
ِ
كانِكلِاجتهادهمِ يِتخليصِنفعسهمِعبثاًنِوماِإكتافعهِ يِوقاِالزيقِهعِ
ان اْل َر ْسي ُيكوَن ِّةِ.وهههساِالقههع ِينطبههقِتمههامِاالنطبههاقِيوحي هاًِ
إلههيِالههرلِ.وعلههيِقههديِتعههبهمِلههمِيسههقبِالبههاجلييالِ=ِ ُس ي ِك ُ
مهمههاِجاهههدِاإلنسههانِلعحههدهِجههدونِ ِللخههالصِمههالِخطيههةِواحههدةِ لههالِيقههديِ.انهههِ"لههيسِبالقههديةِوالِبههالقعةِيلههيسِ
جسياشِإنسان ِجلِجروحيِيقع ِيلِالجنعد"ِياوِِ 0:ِ4وهلِمهماِحاو ِاإلنسانِيسهتطيمِأنِيعطهيِلنفسههِقيامهةِ
؟ِبههالطبمِالِ.ولمههالِسههرِالقههعةِأنِ ِيعطههيِاوالدهِقيامههةِيآيههةِ ِ. 12ههدوالدِ ِيتههدلمعنِوالنتيجههةِمزههمعنةِوهههيِ

القيامههةنِأمههاِااش هرايِ لههالِينجب هعاِمههالِأتعههاجهمِوأالمهههمِسههعيِاانههاِنِوهههسهِليسههاِسههعيِييههاِأوِكبريههاءِ ايوههةِ..
ونالحعِأنهِشبِهِااالمِهناِبدنهاِأالمِوالدةنِ مالِيسماِ ِبدنِيتدلمنِسيعلدِإنساناًِجديدِلهِنِيمكنهِأنِيقهعمِمهالِ
جيالِاامعاتِ .
ِ
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19
ان التَر ِّ
ض
اب .أل ِ
يك َ
َن َ
اس َتْي ِّق ُ
َع َش ٍ
يابَ ،واألََْ ُ
طِل َ
طيل و ْ
ظواَ ،تَرِن ُروا َيا ُس ِك َ
وم اْل ُج َث ُثْ .
آية (َ " -:)19ت ْحَيا و ْ
َم َو ُات َكَ ،تُق ُ
َخِّيَلةَ" .
ُت ْس ِّق ُ األ ْ

لننوههرِالمفايقههةِ دعههداءِشههعبِ ِأخيلههةِالِتقههعمِيآيههةِ 14نِأمههاِشههعبِ ِحتههمِوتنِكههانعاِأمعاتهاًِ سههيحيعنِ.وهههساِ
النصِهعِأو ِنصِصهرياِعهالِالقيامهةِمهالِاامهعاتِ.وههساِينطبهقِعلهيِإسهراليلِوقهاِالسهبيِ ههمِكهانعاِكهدمعاتِ

قاماِأمتهمنِوينطبقِعليِشعبِ ِقبلِالمسياِإ ِكناِأمعاتِ .

يابِ=ِشهبهِالنبهيِاليههعدِبعاهبِكهانِقههدِيهبسِمهالِالجفها ِوهمِنه ِعليههِالمطهرِأيِنعمهةِ ِوتحسههاناتهِ
َ
َع َش ٍ
طيل و ْ
َخِّيَلي َةِ=ِاألَضِ ُت ِّ
سيق ِجهاءتِ همِاإلنجلي يهةِِِ=ِcast outاايضِتخهرجِأوِتطهردِ
ض ُت ْس ِّيق ُ األ ْ
هانتعشَ ِ.واألََْ ُ
أمعاتهاِإشايةِلقيامةِاامةِاليهعديةنِأوِقيامِالمنيسةنِأوِِقيامتناِبعدِالمعتِ .
21
ِّ
يك ،وو ْ ِّ
ظي ٍة َح ِتيى َي ْعُب َير
يئ َن ْح َيو ُل َحْي َ
يكْ .
يك َخْل َف َ
يق وَْب َو َاب َ
َغل ْ
اآليات (َ " -:)21-21هُلي ِم َييا َش ْيع ِّبُّ ْاد ُخ ْيل َم َخاد َع َ َ
اخ َت ِّب ْ
21
يهمَ ،ف َت ْك ِّشف األََ ُ ِّ
ان األََ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
اء َها َوالَ ُت َغ ُِّيُّ
اْل َغ َض ُب .ألَ ِن ُ ُه َوَذا ِ
ُ ْ
الرب َي ْخُر ُج م ْن َم َكان لُي َعاَ َب ِّإ ْث َم ُس ِك ِّ ْ
ض ف ِّ ْ
ض د َم َ
َ ْتالَ َها ِّفُّ َما َب ْعُد" .

هههسهِاآليههاتِكدنهههاِإجابههةِعلههيِأسههئلةِالنههاسِوهههيِ"كيههفِتعههدناِبههالخالصِونحههالِماالنههاِ ههيِأح اننهها؟ِهنههاِيههدععهمِ

للدخع ِإليِمخادعهمِليتركعاِالعاصفةِالتيِتاتاِآخريالِتقربهمِهللِأكثر ِ.يِالمخدشِنزمِأنفسناِتحاِالحمايةِ

اإللهيةنِوسبقِلنع ِأنِإحتميِبالفلهيِوقهاِالطع هاننِواليههعدِإحتمهعاِ هيِجيهعتهمِوقهاِمهرويِالمهالوِالمهلهيِوههمِ
ههمِمصههرنِو ايحههالِإختبههدتِ ههيِجيتهههانِونحههالِاآلنِنختب ه ِ ههيِالمنيسههةِو ههيِمخادعنههاِأيِبالعالقههةِالس هريةِمههمِ

المسياِ.و يِالزيقةِالعويمةِيوهسهِ يِنورِ ِلحيظة ِنِوهسهِ يِأونالهاِعليِالمنيسةِأنِتختبه ِ.جهلِحياتنهاِ

كلهاِعليِاايضِلحيظةِبعدهاِمجدِأجديِِ.ونتيجهةِخطيهةِآدمِوخطايانهانِلعهالِ ِاايضِومهاِعهدناِنهراهِنِ

ِ

يعطيناِيجاءِأنِكلِأوايِهساِالغزبِهيِمجردِلحيوهةِتعهعدِلنهاِبعهدهاِمهراحمِ ِ.ولهنعلمِانِ ِياهتاقِلععدتنهاِ

لهِنِوتشتياقِ ِلععدتناِأكثرِبماِالِيقاسِمهالِإشهتياقناِنحهالِللعهعدةِاليههِ.والسهببِأنِ ِيعلهمِمهاِِأعهدهِلنهاِليفهر ِ
ِ
معناِبفرحناِبماِِأعدهِلناِِ.أماِنحالِ الِنعر ِوالِنتخيلِماِأعدهِ ِلنا ِ .

و يِالزيقةِالعويمةِهسهِقدِيكعنِعليِالمنيسةِأنِتختب ِولمالِأيالنِهساِمهاِسهيعلالِوقتههانِوههساِمهاِيوههرِمهالِ

سههفرِالرؤيههاِ"ِحيههثِلهههاِمعحههمِمعههدِ"ِيِيؤِِ.ِ ِ0:ِ12وحتههمِالمههعتِ ههنحالِبهههِننتقههلِإلههيِ ايحههةِنبقههيِخاللهههِ

لحيوةِجالِأجسادِبعدهاِنحصلِعليِالجسدِالممجدِ ِ.
اليِيرب َي ْخيُير ُج ِّمي ْين َم َك ِّان ي ِّ ِ=ِعبههايةِتعنههيِأنِالههرلِسههيعاقبِأعههداءِشههعبهِوتوهههرِقعتهههِ ههيِعقههاجهمنِوينههتقمِلمههلِدمِ
جريءِسفيِعليِاايضِسعاءِقتلِحتمِالدمِنِأوِظلمِنِأوِهالوِنفعسنِهعِسيعاقبِلعياوهانِِيِ 1ِ:ِ21وكهلِ
مالِإستجالِلهِوظلمِشعبهِ.
ِ+ِ15يؤِ. 16ِ:ِ26

ِجدأِهساِبصليبهِوسهيتمِعقهالِلعياوهانِالنههاليِ هيِاليهعمِااخيهرِيكهعِ14ِ:ِ2نِ
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اإلصحاح السابع والعشرون

عودة للجدول

ِ
اآليةِااوليِمناسبةِلنهايةِاإلصحا ِالساجقنِالسيِحدوناِعالِعقعبهةِالاهيطانِودينعنتههِوبعهدِ لهيِنسهممِصهعتِ

ِباعبهِالم َخلِصِ.هعِنايدِكرمةِلمنهِويهرِناهيدِالمرمهةِ هيِيصِ ِ 5هنهاوِ
الرلِنفسهِيرتفمِعالياًِبالنايدِ رحاً
ُ
وجدِ ِعنباِيديئاًِانِإسراليلِحسبِالجسدِلمِينتجِوم اًرِهللِأماِاآلنِ نريِالجناتِمثقلةِبعنبِشهيِ .
ِ

يم ِ ِّ ِّ
آية (ِّ 1" -:)1فُّ ذلِّك اْليومِّ يع ِّ
الرب ِّبسي ِّف ِّ اْلَق ِّ
ان اْل َحِي َة
اسُّ اْل َع ِّظ ِّ
اَ ُب ِ
ان ،اْل َحِي َة اْل َه ِّاََبةََ .ل ِّوَيا َث َ
الشديد َل ِّوَيا َث َ
َْ
َ َْ ُ َ
ِّ ِّ
ين اِل ِّذي ِّفُّ اْلَب ْح ِّر" .
اْل ُر َت َح ِّوَيةََ ،وَي ْقُت ُل التن َ

يانِ=ِوهههيِكلمههةِعبريههةِمعناهههاِملتههعِأوِملتههفِ
الههرلِهنههاِكملههيِوحههاكمِوقههاضِيسههتخدمِسيييف ِ ههيِعقعبههة َل ِّوَيا َثي َ
كالحيههةنِوهههيِكلمههةِتاههيرِلههعحشِكبيههرِ.وقههدِياههيرِهههساِللممالههيِالتههيِظلمههاِشههعبِ ِأوِللاههيطانِ.البحييرِهههعِ

العالمِالس ِيجع ِ يهِالايطانِاآلنِيصنمِشراِ .
ِ

ِّ 3
ِّ ِّ
اليرب ح ِّاَسيها .وَس ِّيقيها ُكي ِل َلح َ ِّ
ِّ ِّ 2
يع
ْ
ظيةٍ .ل َيئالِ ُيوَ َ
اآليات ( " -:)3-2فُّ ذل َك اْلَي ْو ِّم َغنوا لْل َكْرَمة اْل ُر َش َيت َهاة« :وََنيا ِ َ ُ َ ْ َ
َحُر ُس َها َلْيالً َوَن َه ًاَا" .
ِّب َها و ْ

َغنواِ=ِالسمالييالِهمِالسيالِيغنهعاِإ ِأديكهعاِعمهلِ ِالخالصهيِلمنيسهتهِييؤِِ 14ِ–ِ11ِ:ِ5هنهاِنسهممِتسهبياِ
المههايوبيمِوال هِِ24قسيسهاًِاجههلِالخههالصِ.و ِّ
يهاِأيِيعايههةِمسههتمرةِبدمطههايِنعمتهههِالمجانيههةِأيِيوحهههِالقههدوسِ
َسييق َ
ْ
اْل َكرم ِّة اْلر َش َته ِّ
اةِ=ِشعبِ ِ.وهيِكرمةِمحبعبةِلصاحبهانِهعِيحرسهاِوالِيسلمهاِلحايسِ.يحرسهاَِلْيالًِ=ِأيِ
َْ ُ َ
اَِ=ِهيِأوقاتِالسالمِالتيِالِيعانيِ يهاِأجناءِ ِأيِحهيقاتِ.
وسبِالزيقاتِيعينهاِويع يهاِوالِيتركهاَ ِِ.وَن َه ًا

نِ
و يهاِيتعرضِالم مالِانِينسيِ ِويناغلِ يِالعالمنِجلِأنِ يِالزهيقِيسههلِعلهيِالمهرءِأنِيلجهدِهللِ.وقهاي ِ

مههمِناههيدِالمرمههةِالسههابقةِيصِِ 5والههسيِن ه شِسههياجهاِ.وأصههحالِالتفسههيرِاالفههيِيقعلههعنِعههالِهههسهِاآليههاتِأنهههاِ
ستحدثِخال ِ ترةِاالفِسنةنِولمالِمهالِتهسوقِالعمهلِالخالصهيِأديوِقهعةِعمهلِالصهليبِ هيِحياتههِاآلنِ.وأنههِ
يحياِهسهِاالفِسنهِاآلننِويحياِ يِأ ار ِالخالصِاآلنِ .
ِ

4
الش ْو َك َواْل َحس َك ِّفُّ اْل ِّق َت ِّ
ظَ .لْي َت َعَل ُِّ ِ
َح ِّرَ َها َم ًعا" .
س لُِّّ َغْي ٌ
ال َفأ ْ
َه ُج َم َعَلْي َها َوو ْ
آية (َ " -:)4لْي َ
َ
يُّ ِ
الشي ْيو َك =ِالاههعوِهههعِإشههايةِ
س لِّييُّ َغي ْيي ٌ
ظِ=ِ هههعِنسههيِخطايانههاِووسههلهاِجدمهههِ.والِيعههعدِيههدينناَِ .لْيي َ
يت َعَلي ِ
َلي ْيي َ

للخطيةنِجلِهعِنتاجِالخطيةِ"تخرجِليِاايضِشعكاًِوحسهكاً"ِوهنهاِنهريِشههعةِالمسهياِ هيِمحبتههِأنِيحمهلِههعِ
كههلِلعنههاتِوومههايِخطايانههانِلههسليِتملههلِ أيسهههِباكليههلِشههعونِهههسهِكانههاِإيادتهههِوشهههعتهِ.ولمههالِمههالِيريههدِأنِيتههروِ

المسههيانِويوههلِ ههيِخطيتهههِ سههيحترقِمههمِأش هعاوِخطيتهههِ.تدمههلِ ههمِمحبههةِالمسههياِلنههاِوتشههتياقهِليههعمِالصههليبِ

ليخلصناِ .
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ِ

آية (5" -:)5و َْو َي َت َر ِس ُك ِّب ِّح ْص ِّنُّ َفَي ْصَن ُع ُصْل ًحا َم ِّعُُّ .صْل ًحا َي ْصَن ُع َم ِّعُّ»".
هناِمرهِأخريِنر ِشههعةِقلهبِ ِأنِيصهنمِصهلحاًِمهمِاإلنسهانِوحتهمِااشهراينِمهالِمهنهمِيتمسهيِبحصهالِالهرلِ
يصههنمِمعهههِالههرلِصههلحاًِ ههيخلصِمههالِالنههايِ.والتم هرايِياههيرِلاههعقِالمسههياِليههتممِالفههداءِنِوياههيرِانِالصههلاِ

سيكعنِلليهعدِولألممِِ .
ِ

6
ِّ ِّ
ِّ
يلَ ،وَي ْرألُو َن َو ِْ َ اْل َر ْس ُكوَن ِّة ِّث َر ًاَا" .
آية (ِّ " -:)6فُّ اْل ُر ْس َت ْق ِّب ِّل َي َتأ ِ
َص ُل َي ْعُق ُ
وبُ .ي ْزهُر َوُي ْف ِّر ُع إ ْسَرائ ُ
هسهِنبعةِجرجعشِإسراليلنِولمالِالنبعةِتمتدِلماِهعِأبعدِمالِهسا ِ.المسياِهعِأصلِيعقهعلِو ييتههنِ تصهباِكلمهةِ

يتأصييل يعقييوبِ=ِنبههعةِعههالِالتجسههدِ=ِ الخليقههةِخرجههاِمههالِاإلجههالِوبالخطيههةِإنفصههلاِعههالِ ِيآيههةِ ِ8ههمِهههساِ
اإلصحا ِ.واإلجالِتجسدِليتحدِباإلنسهانِمهرةِأخهر ِ يعيهدِاإلجهالِاإلنسهانِلألحزهانِاإللهيهةِنِولهسليِيقهع ِالهرلِ
يسههعشِ"إوبت هعاِ ههم"ِوبالثبههاتِ ههمِالمسههياِتدصههلناِ=ِعههدناِللصههعيةِااصههليةِأ ِنمههعنِ ههمِاإلجههالِنِواإلجههالِهههعِ ههمِ

حزالِاآللنِوهكساِعدناِإلمِحزالِاآللِِِ.والمنيسةِتنمعِويكعنِلهاِجسويِوومايِحلعةنِوي كدِهساِبقيةِاآليهةِ.
ِّ ِّ
ِّ
اَ =ِهسهِههيِالمنيسهةِجسهدِالمسهياِحهيالِتتدصهلِ هيِنعمهةِ ِ
يل َوَي ْرألُو َن َو ِْ َ اْل َر ْس ُكوَن ِّة ِّث َر ًا
ُي ْزهُر َوُي ْف ِّر ُع إ ْسَرائ ُ
وت هرِ زاللِوتنمعِ يِكلِالمسكعنةِويدخلهاِكلِااممِ .
ِ

آية (َ 7" -:)7ه ْل َضَرَب ُ َك َضْرَب ِّة َض ِّاَبِّي ِّ  ،و َْو َُ ِّت َل َكَق ْت ِّل َ ْتالَ ُ "
حرلِإسراليلِيكعنِللتدديبِ مالِيحبهِالرلِي دبهنِوحرلِااعداءِإل نالهمِ .
ِ

اآليات (ِّ 8" -:)9-8ب َز ِْ ٍر ِّإ ْذ َِ
اص ْر َت َها.
طل ْق َت َها َخ َ
يعُقوب .وه َذا ُكل ال ِثر ِّير َن ْيزع َخ ُِِّي ِّتي ِّ ِّ :فيُّ ِعلِّي ِّ
ُ
َْ
َْ َ َ
َ
ِ
ات" .
الش ْر َس ُ

ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
الشيرَِِّي ِّة9 .لِّ ِّ
يذل َك ِّبهي َذا ُي َك ِف ُير ِّإ ْث ُيم
و َا
َزَل َها ِّب ِّريح اْل َعاص َفة فيُّ َي ْيومِّ ِ ْ
ِّ
ِّ
يوم ِ
ياَِّة ِّكْل ٍ
الس َيواَِّي َوالَ
ياَِّة اْل َري ْذَب ِّح َكح َج َ
ُكي ِل ح َج َ
يس ُم َك ِسيَرٍة .الَ َتُق ُ

طِل ْق َهيا ِّب َز ِْير =ِأيِبعنهفِوخاصهمها.
هناِإسراليلِمابهةِبهامرأةِاانيهةِحهسيهاِاوجههاِلتعهعدِعهالِاناههاِولهمِترجهمَ ِ.
هايةِلمهاِسهع ِيحهدثِ
ياِعنيفةِمزرةنِوهساِإش ِ
ِ
يح ِشْرَِِّي ِّةِ=ِوهيِي
وو َا
َزَل َهاِ=ِطردهاِمالِمكانهاِأيِمالِجيتهاِّ ِ.ب ِّر ِّ
يوبِنِ
يِسبيِباجلِ قدِطردهمِ ِمالِأيحهمِو هبعاِإليِباجلِ.ولمالِ ِلمِيتروِشعبهِلألجهدِِ.بلُ َك ِفُر ِّإ ْث ُيم َي ْعُق َ
وكانِومرِعملِ َِن ْز ُع ال َخ ُِِّيةِوتمسيرِمساباِااووانِ ِ.
إليِأنِكفِرِالمسياِعالِإومهِوحريهِمهالِسهلطانِالاهيطانِِ.وحينمهاِ
َِ
وهكساِطردِآدمِمالِالجنةِوتنفصلِعالِ ِنِ
تدصههلِاإلنسههانِإ ِوبههاِ ههمِالمسههياِعههادتِلهههِالحيههاةِِ.وكانههاِومههايِعمههلِالمسههياِأنِقبههلِاإلنسههانِالههس ِحههريهِ
المسياِأنِيتخلمِعالِكلِإوراءاتِالاهيطانِالتهمِكهانِيغعيههِجههاِمهالِقبهلِنِوكسهرِالمهساباِالتهمِكهانِيقهدمِ يههاِ

للايطانِواناتهِومعاهبهِوعطايهاِ ِالتهمِوهبههاِلههِنِوأعطهمِكهلِههساِهللِالهس ِ هداهِنِوههساِياهبهِمثهلِيلِالمجهدِ
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"إنسههانِوجههدِجههعهرةِكثيهرةِالههثمالِ بههاشِمههاِعنههدهِمههالِالآلله "ِ.والهرياِالعاصههفةِتاههيرِللتجههايلنِوالهرياِت يههلِالقههشِ
والعصا ةِوتتروِالثماينِهسهِهيِااالمِالتيِيسماِجهاِ ِلينقيِشعبهِ.لمالِلليهعدِتايرِلباجلِ .
ِ

اآليات (11" -:)11-11أل ِ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يل،
وَ َو َم ْتُر ٌ
وك َكاْلَق ْف ِّرُ .هَن َ
َن اْل َرديَن َة اْل َحصيَن َة ُم َت َوح َد ٌة .اْل َر ْس َك ُن َم ْه ُج ٌ
ياك َيْر َعيى اْلع ْج ُ
ِّ 11
س وَ ْغ َصياُن َها َت َت َك ِس ُيرَ ،ف َتيأ ِّْتُّ ِّنسيا ٌء َوُت ِّ
س َش ْيعًبا َذا
اك َي ْيرب ُ
ِّض َوُي ْتلِّ ُ
َو ُهَن َ
وَ ُيد َها .ألَ ِني ُ َل ْيي َ
يف وَ ْغ َصياَن َها .حيَن َريا َتْي َيب ُ
َ
ِ
ِّ
ف َعَلْي ِّ َِ ِّابُل ُ" .
َف ْه ٍم ،لِّذلِّ َك الَ َيْر َح ُر ُ َصان ُع ُ َوالَ َي َتَور ُ
هساِحا ِأويشليمِحيالِيتركهاِ ِويهجرهاِ حيالِكانِ ِمعهاِكاناِ َح ِّصيَن َةِو رحةِولمهالِ ِجهاءِلههمِوصهلبعهنِ
ِّ
يلِ=ِقههدِ
تركهعاِ ِ تههركهمِ ِ
يوَ َو َم ْتيُير ٌ
وك َكيياْلَق ْف ِّرِ.و ُهَني َ
ِوأصههبحاِأويشههليمِمتعحههدةِ.اْل َر ْسي َيك ُن َم ْه ُجي ٌ
ياك َيْر َعييى اْلع ْجي ُ
يايرِللايطانِانهمِعبدواِالعجلِعبادةِوونيةِ.وهساِطبيعيِ المكهانِالهسيِيتركههِ ِيرعهيِ يههِالاهيطانِ.وحهيالِ
ترعيِالعجع ِ يِالمدينةِ هساِ يهِإشايةِللخرالِالتامِ .

س وَ ْغ َصاُن َها =ِ التينةِحيالِلعناِنِجفاِأوصانهاِولسليِتستعملِ يِالحريقِ.وت ِْهركِهِمِهللِوي زههمِللمسهياِ
وَتْيَب ُ
س ب َذي َف ْه ٍمِِ ِ.
يد ِأنهمِشعبَِِلْي َ
ولآلنِ ملِنفسِتتروِالمسياِوتر زهِوتختهايِطريهقِالاهرِتصهيرِوحيهدةِمتعحهدةِمسيكنِمهجيوَ ومتيروكِ هاهللِ

تركهاِوالمكانِالمكنعسِالمه يالِيرجهمِإليههِالاهيطانِومعههِِ1شهياطيالِأخهرِأشهرِمنههِِ.وبههساِتصهيرِالهنفسِالتهمِ

هجرهاِ ِمكاناِيرعيِ يهاِالايطانِوتمعنِمعرحةِللحريقِ.ومالِيفعلِهساِيكعنِجالِ همِ .
ِ

ُيو َن
اآليات (َ 12" -:)13-12وَي ُكو ُن ِّفُّ ذلِّ َك اْلَي ْومِّ و ِ
َن ِ
الر ِب َي ْج ِّنُّ ِّم ْن َم ْجَرى الِن ْه ِّر ِّإَلى َو ِّادي ِّم ْصَرَ ،ووَْن ُيت ْم ُتْلَق ُ
13
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يمَ ،فَيأ ِّْتُّ ال ِت ِّائ ُهو َن ِّفُّ وََْ ِّ
وَ،
يلَ .وَي ُكو ُن ِّفُّ ذلِّ َك اْلَي ْومِّ وَِن ُ ُي ْضَر ُب ِّبُبوق َعظ ٍ
ض وَش َ
َواحًدا َواحًدا َيا َبنُّ إ ْسَرائ َ
س ِّفُّ و ِّ
ض ِّم ْصَرَ ،وَي ْس ُجُدو َن لِّ ِلر ِّب ِّفُّ اْل َجَب ِّل اْلرَقِد ِّ
َواْلرْن ِّفيو َن ِّفُّ وََْ ِّ
يم" .
ُ
ُوَ َشل َ
ُ
َ
سبقِ يِاآلياتِالسابقةِوأنبدِجر ضِاليهعدنِولمالِكانِ يِهساِجركةِلألمهمِ مهانِ ِيجنهيِمهالِِ َم ْج َيرى الِن ْه ِّيرِ=ِ
الفهراتِِّإَلييى ِّم ْصييرِوهههساِيعنههيِدخههع ِاامههمنِولمههالِ ِلههالِيتههروِشههعبِإسهراليلِفسيييلقُون واحييداً واحييداًِيالبقيههة ِ
ِّ
ييمِ=ِهههعِالبههعقِالههسيِيههدتيِبعههدهِالههرلِ.وقبههلِمجههيءِالههرلِ
وحههيالِتههدخلِهههسهِالبقيههةِاإليمههانِ.يزههرلُِبييوق َعظي ٍ
تحههدثِالنبههعةِالتههيِسههبقِوتنبههدِعنهههاِ ههيِيصِِ 12أيِإيمههانِعوههيمِ ههيِأشههعيِومصههرِمههمِإيمههانِبقيههةِإس هراليلِ
ويسههجدِالجميههمِللههرلِ ههيِالجبههلِالمقههدسِيالمنيسههة ِحينئههسِيقهها ِمبههايوِشههعبيِمصههرِوعمههلِيههديِأشههعيِومي اروههيِ

إسه هراليلِ.ل ههسليِي ههريِال ههبعضِأنِ ههيِه ههسهِاآلي ههاتِنب ههعةِجرج ههعشِبع ههضِاليه ههعدِإلسه هراليلِ ههيِنهاي ههةِااي ههامِلي منه هعاِ
بالمسياِ .

ومرحلياًِ البعقِهعِكعيرِالسيِيدِالمسبييالِمالِباجلنِوهيِاإلنجيلِالسيِيدِالعالمِكله.
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اإلصحاح الثامن والعشرون

عودة للجدول

ِ
ِخدععا ِبالخيرات ِال منية ِ ونعها ِباقية ِ سكرواِ
هسا ِاإلصحا ِنبعة ِبسقعط ِالسامرة ِوتنساي ِاويشليم ِبسبب ِأنهم ُ

بالخمرِو هبعاِلعبادةِااووانِ .
ِ

يل َف ْخ ِّر س َك َاَى وَ ْفَرايِّمَ ،ولِّ ِلزْه ِّر ال ِذ ِّاب ِّلَِ ،ر ِّ
آية (َ 1" -:)1وْيل ِّإل ْكلِّ ِّ
ال َب َها ِّئ ِّ اِل ِّذي َعَلى َ ْوَ ِّ
س َو ِّادي َس َر ِّائ ِّن،
ٌ
ُ
َ
َ
ِّين ِّباْل َخ ْر ِّر" .
اْل َر ْضُروب َ

وَ ْفَرايِّمِ=ِإشايةِلمملمةِإسراليلِ ا رايمِأكبرِوأونيِااسباطنِكانِجهاِو رةِمالِالخيراتِِّ.إ ْكلِّ ِّ
يل َف ْخ ِّر =ِكانِسكانِ
َ
إسراليل ِيفتخرون ِبعاصمتهم ِالجميلة ِالسامرةُ ِ .س َك َاَى وَ ْفَرايِّم ِ= ِكان ِسكانها ِسكاي َ ِ .عَلى َ ْوَ ِّ
س َو ِّادي ِ= ِ هيِ
َ
مرتفعةِوععحاًِعالِأنِتمعنِنع اًيِشاهداًِلبركاتِ ِسقطاِ يِي اللهاِ.وعقعبتهاِانهاِأساءتِاستعما ِخيراتِ
نِأنِ ِسيدخسِماِجيالِأيديهاِ يتحع ِسمانهاِإليِه ا ِ=ِِ ِّل ِلزْه ِّر ال ِذ ِّاب ِّلَِ ،ر ِّ
ال َب َه ِّائ ِّ =ِلسقعطها ِيهساِماِ
َ
علتهِأشعيِجهم ِسماهاِاهرِ اجلِ.وكانِالسكاي ِقديماً ِيلبسعن ِإكليلِاهرِمعتقديالِأنِيالحتهِتخففِمالِأوايِ
السكرِ مانِاإلكليلِعالمةِالخالعةِ.إ اًِال هرِهعِإستعايةِمالِشكلِالسكاي ِِِ.وتحفاءِهساِالاكلِعليِالسامرةِ
الجميلةِكلهاِوكماِسيخرلِالسكاي ِهكساِستخرلِالسامرةِكلهاِ .
ِ

2
لسِّي ِّد َكاْن ِّهَي ِّ
ال اْلَبَرِّدَ ،كَن ْوٍء ُم ْهِّل ٍكَ ،ك َسْي ِّل ِّمَيا ٍ َغ ِّز َيرٍة َِ ِّاََفةٍْ َ ،د وَْلَقا ُ ِّإَلى
يد َوَو ٌّ
ِّي لِّ ِ
اآليات (ُ " -:)4-2ه َوَذا َش ِّد ٌ
3
ِّ ِّ
األََ ِّ ِّ
ِ ِّ
ال َب َه ِّائ ِّ اِل ِّذي َعَلى َ ْوَ ِّ
يل َف ْخ ِّر ُس َك َاَى وَ ْفَاريِّ َمَ 4 .وَي ُكو ُن ِ
س
ْ
ض ِّبشِدةٍِّ .باألََْ ُِ ِّل ُي َد ُ
الزْهُر الذاب ُلَ َِ ،ر ُ
اس إ ْكل ُ
ف ،اِل ِّتُّ يراها الِن ِّ
اكوَِّة ِّ
و ِّادي ِ ِّ
الصي ِّ
الت ِّ
اظُر َفَيْبَل ُع َها َو ِّهُّ ِّفُّ َي ِّد ِّ " .
ََ َ
ين َْب َل ِ ْ
الس َرائ ِّن َكَب ُ َ
َ
َ
ِّي ِ=ِهعِمليِأشعيِالسيِجاءِكرجلِواحد ِِِ.للسيد ِ=ِ اهللِهعِالس ِأيسلهِلي دلَ ِ.واْن ِّهَي ِّ
ال اْلَبَرِّدِ
يد َوالَقو ٌّ
ال َش ِّد ٌ
اكوَِّة ِّ
الت ِّ
ين =ِإ اِوجدِشخصِتيالِمثمرِكباكعيةِيلتهمهِ يِالطريقِحتمِقبلِ
هعِهجعمِأشعيِالسيِجالِشفقةَِِ.ب ُ َ

أنِيصلِلبيتهِمالِلستهنِوهساِإشايةِلطممِمليِأشعيِ.الزهر الذابلِ=ِهمِالسامرةِوشعبهاِإ ِ قدواِجهاءهمِبعدِأنِ

تخلمِالرلِعنهم.
ِ

اآليات (ِّ 5" -:)6-5فُّ ِّ
ذل َك
اء ،وبأ ِّ ِّ
ِّ
لِّْلجالِّ ِّ ِّ
ين
ْسا لِلذ َ
َ
س لْلَق َض َ َ ً

اء ِّلب ِّقِي ِّة َشع ِّب ِّ 6 ،وَوح اْلَق َض ِّ
ِّ ِّ ِّ
اء
َُ َ
يل َِ َرال َوَت َ
ْ
اج َب َه ٍ َ
اْلَي ْومِّ َي ُكو ُن ََب اْل ُجُنود إ ْكل َ
َيُردو َن اْل َحْر َب ِّإَلى اْلَب ِّ
اب" .

يعمِسقعطِالسامرةِيكعنِ ِإكليلِجما ِليهع اِ.ويعمِسقعطِأويشليمِيكعنِ ِإكليلِجما ِلاعبهِيالبقية ِ.ويعمِ

الصليبِيعمِسقعطِإجليسنِاليعمِالسيِحملِ يهِالرلِعايناِيكعن ِهعِإكليلِلاعبهِ.ويعمِسقعطِأويشليمِعليِ

أيديِالرومانِيكعنِ ِإكليلِجما ِعليِالسيالِآمنعاِبالمسياِ.و يِاايامِااخيرةِيكعنِ ِإكليلِلمالِلمِيتبععاِ
حدِالمسياِِ.عمعماً ِ يعمِدينعنةِالخطيةِهعِيعمِيوهرِ يهِمجدِ ِالسيِدانِالارِوحفعِبقيةِشعبهِالسيالِ
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س لِّْلَق َض ِّ
ي زعاِالارنِ دينعنةِالارِمجداِهللِجلِيكعنِ ِهعَِوح اْلَق َض ِّ
اء لِّْل َجالِّ ِّ
اء=ِ ِيعطيِللجالسيالِعليِ
ُ َ
كرسيِالقزاءِيو ِعد نِوهعِالسيِأعطيِشعبهِالرو ِواعداً ِ"يو ِأجيكمِيتملمِ يكم"ِوهعِالسيِأعطيِتالميسهِ
ْسا لل ْر َحاََْبين ِ=ِ هعِكلِشيءِلاعبه ِنِوالرحاَبين ِهمِشعبِ
وكنيستهِسلطانِالحلِوالرببِ.جلِيكعن ِأيزاً َِبأ ً
ِاليهعد ِحدِأعدالهمِن ِوااهمِهم ِالمجاهديال ِحد ِالايطانِ م ِحروبهم ِالروحية ِوالتمِكاناِحرولِالعهدِ

القديمِيم اِلهاِِ .
ِ

هؤالَ ِّء وَي ًضا َضلوا ِّباْل َخر ِّر وَتاهوا ِّباْلرس ِّك ِّر .اْل َك ِّ
اآليات (7" -:)8-7و ِّ
اه ُن َوالِن ِّبُّ َتَرِن َحا ِّباْل ُر ْس ِّك ِّرْ .ابَتَل َع ْت ُه َرا
لك ِن ُ
ْ َ ُ
ْ
َ
ُْ
8
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اْل َخررَ .ت ِّ
ِّ
ان.
ام َتأل ْ
س َم َك ٌ
َ
اها م َن اْل ُر ْسك ِّرَ ،ضالِ فُّ الر ْؤَياَ ،لَقا فُّ اْلَق َضاءَ .فِّإ ِن َِر َ
َت َْيًئا َوَ َذًَاَ .لْي َ
ُْ
يع اْل َر َوائد ْ
"ِ

هسهِعالِيهع اِ الجميمِااوعاِو سدواِ.وبسببِالخطيةِحلعاِ ِ يِالرؤياِوالقزاءِ.الِن ِّبُّ ِ=ِهمِاانبياءِالمسبةِِ.
ِّ
ِّ ِّ
ان ِ=ِكانِالمهنةِيسكرون ِ يِكلِ
س َم َك ٌ
َلَقا فُّ اْلَق َضاء ِ=ِلمِتعدِلهمِيؤياِصحيحةِلألحداثِ فقدواِالعد َِ.لْي َ
مكانِ لمِيعجدِمكانِنويفنِالِيعجدِمكانِيسترياِ يهِ ِوالِمكانِيسترياِ يهِإنسانِ .
ِ

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ 9
ُ ِّ
ِّ
ِّ
ين َع ِّن الث ِّد ِّي
يرا وَلِّْل َر ْف ُ
ين َع ِّن الِلَب ِّن ،لْل َر ْف ُصولِّ َ
وم َ
اآليات (« " -:)11-9ل َر ْن ُي َعل ُم َم ْع ِّرَفةًَ ،ول َر ْن ُي ْفه ُم َت ْعل ً
11
ضُ .هَنا َلِّيل ُهَن َ ِّ
يل»".
ض َعَلى َفْر ٍ
ضَ .فْر ٌ
ض َعَلى َفْر ٍ
َم ٍرَ .فْر ٌ
اك َل ٌ
ٌ
َمٌر َعَلى و ْ
َم ٍر .و ْ
َمٌر َعَلى و ْ
ألَ ِن ُ و ْ
ُ ِّ
َمٌر َعَلى
لم ِيقبل ِالاعب ِتعاليم ِالنبي ِلمبريالهم ِوقالعا ِلِّ َر ْن ُي َعلِّ ُم َم ْع ِّرَف ًة ِهل ِنحال ِ َم ْف ُ
وم َ
ين ِأي ِأطفا ِ .ألَ ِن ُ و ْ
َم ٍر ِ...أيِيكريِتعاليمهِكماِاطفا ِصغاينِلقدِأكثرِمالِأوامرهنِوحجرواِمالِتعاليمهنِ همِ يِنورِأنفسهمِ
وْ
علماءِ يِالديالِالِيحتاجعن ِايِتعليمِ.ويبدوِأنِه الءِالسكاي ِأخسواِكالمِالنبيِوحعلعهِاونيةِعليِسبيلِ
الم ا ِ م ِريِالنبيِهناِأونيتهمِوكالمهمِجلِهمِِإعتبرواِماِيقعلهِالنبيِتا هِ ُهَنا َلِّيل ُهَن َ ِّ
يل ِ=ِأيِماِيقعلهِ
اك َل ٌ
ٌ
إشعياءِِأشياءِبسيطهِالِيصاِأنِيعلمناِإياهاِ .
ِ

الشعب12 ،اِل ِّذين َال َلهمِّ « :
ِّ
ِّ ِّ11
احةُ.
هذ ِّ ِّه َُّ ِ
ان َ
اء َوبِّلِّ َس ٍ
الر َ
آخَر ُي َكل ُم ه َذا ِ ْ َ
َ َ ُْ
اآليات ( " -:)13-11إِن ُ ب َش َف ٍة َل ْكَن َ
13
ِّ
ان َل ُهم َ ْول ِ ِّ
َمًار
يحوا ِ
اءوا و ْ
و ََِّ ُ
َم ٍر .و ْ
َمًار َعَلى و ْ
الرب :و ْ
َن َي ْس َر ُعواَ .ف َك َ ْ ُ
الر ِّاز َحَ ،وه َذا ُه َو الس ُكو ُن»َ .ولك ْن َل ْم َي َش ُ
ُوا ِّإَلى اْل َوََ ِّاء
اك َلِّيالً ،لِّ َك ُّْ َي ْذ َهُبوا َوَي ْسُق ُ
ضَ .فْر ًضا َعَلى َفْر ٍ
َم ٍرَ .فْر ًضا َعَلى َفْر ٍ
ضُ .هَنا َلِّيالً ُهَن َ
َعَلى و ْ
َوَيْن َك ِّسُروا َوُي َص ُادوا َفُي ْؤ َخ ُذوا" .
ِّ
اء =ِهناِإنسايِلهمِ"ماِلمِتقبلعهِمالِالنبيِبانسايهِاللطيفِسيعلمهِلممِمليِأشعيِجلغةِالعنفِوالحرلِ
ب َش َف ٍة َل ْكَن َ
ان اآل َخَرِ .نبعة ِعال ِملي ِأشعي ِااجنبيِ .وآية ِيِ 12حاو ِالنبي ِإشعياء ِأنِ
اء َوالِّلِّ َس ٍ
والسبين ِ ِوال َش َف ٍة الَل ْكَن َ
الر ِّاز َح ِو يِهساِياحةِهللِولهمِوللمتدلمِ
يعلمهمِالراحةِالحقيقيةِوأنهاِليساِ يِالخمرِجلِأنِيريحعاِالمتدلميالِ= ِ
ان َل ُه ْم َ ْو ُل
الراا نِلمنهمِلمِيسمعع ِِ
انِوتهتمِالمهنةِوويرهمِ يِالممايساتِالخايجيةِالاكليةِدونِأعما ِمحبةَ ِ.ف َك َ
ِ ِّ
َم ٍرِ= ِ ...أيِماِلمِتقبلعهِمالِالنبيِوحعلتمعهِلسخريةِسع ِتنفسونهِبالعنف ِ= لِّ َكُّ َي ْذ َهُبوا
َمًار َعَلى و ْ
الرب :و ْ
ْ
ُوا ِّإَلى اْل َوََ ِّاء َوَيْن َك ِّسُروا َوُي َص ُادوا َفُي ْؤ َخ ُذوا.
َوَي ْسُق ُ
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ِّ ِّ14
اسر ُعوا َكالَم ِ ِّ
ال اْل ُه ْزِّء،
الرب َيا َِّ َِ َ
َ
آيات( " -:)15-14لذل َك ْ َ
َُْل ُت ْمْ َ« :د َعَق ْدَنا َع ْهًدا م َع اْلر ْو ِّتَ ،و َصَن ْعَنا ِّمي َثا ًَا م َع اْل َه ِّ
اوَي ِّة.
َ
َ
َ
اْل َك ِّذ َب مْل َجأََناَ ،وبِّاْل ِّغ ِّ
اس َت َتْرَنا»".
ش ْ
َ

الشع ِّب اِل ِّذي ِّفُّ و ِّ
يم15 .ألَ ِن ُك ْم
ُوالَ َة ه َذا ِ ْ
ُ
ُوَ َشل َ
ف ِّإ َذا َعَبَر الَ َيأ ِّْتيَنا ،ألَِنَنا َِ َعْلَنا
ِ
الس ْوطُ اْل َج ِّاَ ُ

إ اِكانعاِقدِقالعاِهساِالمالمِ همِقدِقالعهِكتحدِللنبيِ.ووالباً ِهمِلمِيقعلعاِهساِالمالمِبالحر ِولمالِهساِلسانِ
حالهمِأوِأ عالهم ِ.مخالفتهمِالمتمريةِلعصاياِ ِهي َعَق ْد َع ْهًد َم َع اْل َر ْو ِّتِ.وعقدهمِمحالفاتِممِمصرِحدِ
ِّ
اق م َع اْل َه ِّ
ف ِ=ِأشعي ِ.همِتصعيواِأنِتحالفاتهمِوواهمِيتحالفهمِممِ
الس ْو ُ
اوَي ِّة و ِ
ط اْل َج ِّاَ ُ
أشعيِهيِ َصَن ْع مي َث ً َ
أشعيِمرةِوممِمصرِمرة ِسيحميهمِمالِو وِمليِأشعيِ .
ولمال ِهسه ِاآليات ِتفهم ِأيزا ِبدننا ِقد ِعقدنا عهدا مع الروت ِأن ِال ِيدتم ِعلينا ِ ال ِنسهب ِللهاويةن ِوالسوط

الجاَف ياامة ِالتم ِتهاجمنا إذا عبر ال يأتينا ي نحال ِعقدنا ِتحالفات ِمم ويرها ِنِ نحالِنعقدِتحالفاتِونغشِ يهاِ
ونستعملِالمكرِلحمايةِأنفسناِبالمكرِ ِ.همِواوقيالِ مِمكرهمِو كالهمِ الِداعمِأنِيلجدواِهللِِ .
ِ

16
الرب« :هأََن َذا و َُؤ ِّس ِّ ِّ
انَ ،ح َجَر َز ِّ
اوَي ٍة
السِّيُد ِ
ول ِ
ام ِّت َح ٍ
آية ( " -:)16لِّذلِّ َك َ
ُ
س فُّ ص ْهَي ْو َن َح َجًراَ ،ح َجَر ْ
هك َذا َيُق ُ
آم َن الَ َي ْهُر ُب" .
َس ً
يرا ،و َ
اسا ُم َؤ ِس ًساَ :م ْن َ
َك ِّر ً

همِوحععاِأساساً ِكا باً ِمالِالمعاهدات ِلينجعاِمالِالمعتِولمالِلعِنجعاِمالِالمعتِمرةِلمنهمِسيمعتعاِيعماِمثلِ

كلِالبارِن ِولمالِ ِهناِيريهمِااساسِالحقيقيِيالمسيا ِوأنهِالملجدِالحقيقيِ.هناِنريِالحاجةِإليِمخلصِ

حقيقيِلينقسناِويحميناِمالِالمعتِااجد ِ .
بهِالايطانِوتمتحنهِوبنصرتهِأعطاناِأنِننتصر ِنِوهع ِحجر ِإمتحان ِلملِإنسانِنِ مالِ
ِ
ان ِ=ِحاي
ام ِّت َح ٍ
َح َجَر ْ
يطلبِ ِحقيقةِسيقبلِالمسياِوي مالِبهِويحياِ .
ِّ
آم َن الَ َي ْهُر ُب = ِمالِآمالِبالمسياِحجرِال اويةِ
َح َجَر َزاوَي ٍة =ِجممِاالونيالِ يِواحدِيا ِ15ِ:ِ 2نَِ . 10م ْن َ
ال يهرب ِ =ِأصلِكلمةِيهرلِ=ِيسرشِأوِهعِ مِعجلةِمالِأمرهِمتلهفانِنتيجةِإوايةنِأوِليستمتمِبا ِ.وقدِ
ترجمتهاِالسبعينيةِ"كلِمالِي مالِبهِالِيخ "ِوهكساِإستعملهاِجعلسِالرسع ِييوِ. 11ِ:ِ 16ومماِسبقِنفهمِ

المعنمِالمقصعد ِ.مالِي مالِبالمسياِالِيهرلِمالِحيقةنِ المسياِلالِيخ يهِ.ومالِالِيند مِوياءِملساتِالعالمِ

طالبا ِالمسيان ِلال ِيخ يه ِالمسيا ِالس ِيععض ِمال ِيترو ِشيئا ِمال ِأجله ِمئة ِحعفِ .ومال ِي مال ِبالمسيا ِلالِ
يخ يهِالمسياِأوِيتخلمِعنهِ مِأ ِحرلِشيطانيةِسعاءِإحطهادِأوِإوراءاتِعالميةِ.وحينماِيقا ِهساِالمالمِ

بعدِنبعاتِعالِهجعمِأشعيِيكعنِالمعنمِكماِيفهمهِاليهعدِأنِمالِي مالِباهللِالِيهرلِخع اِمالِأشعيِبسببِماِ
قيلِهناِ مِهسهِالنبعاتنِ

ِلالِيخ يهِ.ونر ِتطبيقاِلهساِأنِإيمياءِالنبمِتنبدِحدِأويشليمِوالملينِولمِيهرلنِ

وكانِأنِتدخلِ ِلحمايتهِولمِيخ هِ.جينماِأنِنبياِآخرِبعدِأنِتنبدِحدِالمليِخا ِوهرلِإلمِمصرِ.وسممِ

يهعياقيمِمليِيهع اِ ديسلِأناساِإلمِمصرِوأتعاِجهساِالنبمِإلمِيهعياقيمِ زربهِبالسيفِيإيِ ِ. 20
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ولمالِأيزاِمالِيتروِخطاياهِوملساتهِيالخمرِالتمِأدمنعهاِ...وياجمِآياتِِ 1نِِ 1نِِ 8لالِيخ يهِ ِ.جلِ ِ
قاديِأن ِيععحه ِأحعا اِبفر ِحقيقمِ.ولمالِجعلسِالرسع ِأديوِمعنم ِالنبعةِوأنها ِعلمِالمسياِ .جل ِأنِمالِ

اليهعدِمالِ همِأنِحجرِال اويةِهعِنبعةِعالِالمسياِالمنتورِ .
ِ

17
ف اْلراء ِّ
ِّ ِّ
الس َت َاََة" .
َِ َع ُل اْل َح ِ
ُا َواْل َع ْد َل ِّم ُْ َر ًاَاَ ،فَي ْخ َ
ق َخْي ً
ُُ
آية (َ " -:)17وو ْ
ف اْلَبَرُد َمْل َجأَ اْل َكذبَ ،وَي ْجُر ُ َ ُ
بعدِأنِصايِالمسياِحجرِال اويةِللبناءِيقعمِالرو ِالقدسِباكما ِالبناءِ.بال َخْي ً وال ِّر ُْ َراَ ِاللسيالِجهماِيصباِ

البناءِمستقيماًِ.وهعِأيزاِسيبيالِويبيدِيو ِالمسلِ.اْلَبَرُدِالساللِين ِعليِشكلِمياهِيإشايةِلعملِالرو ِالقدسِ
ف ِّ
الس َت َاَة ِيالغشِالسيِكانعاِيختفعن ِ يه ِوقدِيكعن ِالبردِوالمياهِإشايةِ
اآلتيِمالِ عق ِوهسهِالمياهِتطفع َ
فت ْجُر ُ
للتجايلِالتيِيسماِجهاِ ِللتنقيةِ .
ِ

18
اآليات (َ " -:)19-18وُي ْر َحى َع ْهُد ُك ْم َم َع اْل َر ْو ِّتَ ،والَ
19
َت ُكوُنو َن َل ُ لِّ ِلد ْو ِّ
اح
سُ .كِل َرا َعَبَر َي ْأ ُخ ُذ ُك ْمَ ،فِّإِن ُ ُك ِل َصَب ٍ

اِا»".
اْن ِّز َع ً

َي ْثُب ُت ِّمي َثا َُ ُك ْم م َع اْل َه ِّ
ف ِّإ َذا َعَبَر
الس ْو ُ
اوَي ِّةِ .
ط اْل َج ِّاَ ُ
َ
يعبرِّ ،فُّ الِنه ِّاَ وِّفُّ الِلي ِّل ،وي ُكو ُن َفهم اْل َخب ِّر َفَق ِّ
ُْ َ
ْ ََ
َ َ
َ ْ ُُ

َوُي ْر َحى َع ْهُد ُك ْم َم َع اْل َر ْو ِّت =ِتفهمِأنِمالِي مالِبالمسياِينجعِمالِالمعتِ=ِ"مالِآمالِجمِولعِماتِ سيحيا"ِ.
وتفهمِأنِمالِآمالِبالمسياِالِيععدِيعقدِتحالفاتِممِالبارِانهمِسيمعتعنِنِ ميفِيحمينمِمالِيمعتِِ.وبنفسِ

المفه ِعمِالِأععدِأعتمدِعلمِ كالمِِ.وحينئسِإ اِجاءِالسعطِالجاي ِندوسِعليهِ ماِعدناِنخا ِمالِالمعتِجلِ

يمتل ِالقلبِسالماِِ.وهساِهعِاإلمتحانِيآيةِِ.ِ 10انِمالِالِي مالِبالمسياِلالِيزمِكلِإتمالهِعليهِجلِ

سيولِيعتمدِعلمِالبارِنِوالبارِالِقديةِلهمِعلمِحمايةِأحدِو مِهسهِالحالةِتمعنِالمصالبِكالسعطِالجاي ِ
ِّ
اِا =ِ بدون ِسالمِ ِالس ِيعطيهِ ِللم منيالِنِيكعن ِأ ِخبرِهعِمصديِقلقِ
َوَي ُكو ُن َف ْه ُم اْل َخَب ِّر َفَق اْن ِّز َع ً
وتن عاجِِ .
فِ.وَت ُكوُنو َن َل ُ لِّ ِلد ْو ِّ
سِعبرتِجيعرِأشعيِ يِأيض ِإسراليلِ
الس ْو ُ
المصالبِالقادمةِمالِأشعيِتمعن ِك ِ
ط اْل َج ِّاَ ُ
اح =ِأيِتمعن ِالمصالبِمتعاليةِ .ولمالِهسهِالمصالبِ
ِ 8مراتِعليِااقلنِوكلِمرةِ يهاِخرالِلهمُ ِ.ك ِل َصَب ٍ
لتدديبهمِعليِخطاياهمِالتيِكاناِستقعدهمِللمعتِِ.ونتيجةِالتدديباتِيحيعنِ=ُِي ْر َحى َع ْهُد ُك ْم َم َع اْل َر ْو ِّتِيِايةِ
ِ . ِ18
ِ

ِّ
ُاء َضاق ع ِّن اال ْل ِّتح ِّ
ِّ
اف" .
آية (21" -:)21أل ِ
َن اْل ِّفَار َ
َ
َ َ
ش َ ْد َ َصَر َع ِّن ال ِت َرددَ ،واْلغ َ َ
توهرِاآليةِحيقهمِالناتجِمالِاإلستعدادِالخاط ِي رارِقصير ِأيِإعتمادهمِعليِالنبعاتِالما بةِومعاهداتهمِ
وااحال ِالتيِيحتمعنِجهاِ .
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21
الرب ،وَكرا ِّفُّ اْلو َ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
طاء عْن َد ِِّْب ُعو َن َي ْس َخ ُ لَِّي ْف َع َل َف ْعَل َُ ،ف ْعَل ُ
َ
آية ( " -:)21ألَ ِن ُ َك َرا فُّ ََِبل َفَراص َ
يم َيُقوُم ِ َ َ
يب" .
يبَ ،ولَِّي ْع َر َل َع َرَل َُ ،ع َرَل ُ اْل َغ ِّر َ
اْل َغ ِّر َ

سبقِ ِوساندِاليهعدِحدِالفلسطينييالِ يِجبلِ راصيمِوالعطاء ِ ِعندِجبععننِي2صمِ26ِ:ِ 5نِ1ِ+ِ 25أيِ

11:14نِ 10واآل نِ ِسيعملِهساِالعملِحدِاليهعدِوسيساندِااممِالعونيةِوهساِهعِالفعلِالغريبِ مماِشابهِ
اليهعدِالعونييالِ يِأعمالهمِسيااجهعنهمِ يِحرباتهمِ اهللِالرحيمِهعِأيزاًِعاد ِ .
ِ

22
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
السِّي ِّد ََ ِّب
ِد َُُب ُ
اء َُ ِّض َُّ ِّب ِّ ِّم ْن ََِّب ِّل ِ
ين لَِّئالِ ُت َشد َ
اآلن الَ َت ُكوُنوا ُم َت َهكر َ
آية (َ " -:)22ف َ
ُ ُك ْم ،ألَنُّ َسر ْع ُت َفَن ً
اْل ُجُن ِّ
ود َعَلى ُك ِّل األََْ ِّ
ض" .
كانِاليهعدِمربعطيال ِبالتهديداتِالمستمرةِ عاشعاِ مِقلقِوتن عاجِ.والمقصعدِالِت يدواِخطاياكمِ تتحع ِيببِ

الج يةِإليِيببِحرلِحقيقيةِ .
23
اس َر ُعوا َ ْولَُِّّ 24 :ه ْل َي ْحُر ُث اْل َح ِّاَ ُث ُك ِل َي ْومٍ لَِّي ْزََ َع،
اس َر ُعوا َص ْوِّتُّ .اْن ُص ُتوا َو ْ
اآليات ( " -:)29-23اُ ْص ُغوا َو ْ
25
س وَِن ُ ِّإ َذا س ِوى َو ِْ َه َها َيْب ُذَُ الش ِّ
ُ َة ِّفُّ وَ ْتالَمٍ،
يز َوُي َذَِّي اْل َكرو َنَ ،وَي َض ُع اْل ِّحْن َ
ون َ
َوَي ُشق وََْ َض ُ َوُي َر ِّهُد َها وََلْي َ
َ
26
ِّ
ُ ِّان ُِّ ِّفُّ ُحُد ِّ
له ُِّ27 .إ ِن الش ِّ
َو ِ
س
ود َها
ان ُم َعِي ٍنَ ،واْلَق َ
الش ِّع َير ِّفُّ َم َك ٍ
ون َ
َفُيْرِّشُد ُ ِّ .باْل َح ِّق ُي َعل ُر ُ ِّإ ُ
يز الَ ُي ْدََ ُ
28
ِّبالِن ْوََ ِّجَ ،والَ ُت َد ُاَ َب َكَرُة اْل َع َجَل ِّة َعَلى اْل َكرو ِّنَ ،بل ِّباْلَق ِّض ِّ
يب ُي ْخَب ُ الش ِّ
ون ُ
يزَ ،واْل َكرو ُن ِّباْل َع َصاُ .ي َدق اْلَق ْر ُح ألَ ِن ُ
ْ
29
ِّ
ِّ
ِّ
ق َب َكَرَة َع َجَل ِّت ِّ َو َخْيَل ُ .الَ َي ْس َحُق ُ .ه َذا وَْي ًضا َخَر َج م ْن ََب ِّل ََ ِّب اْل ُجُن ِّ
يب
الَ َي ْدَُ ُس ُ ِّإَلى األََبدَ ،فَي ُسو ُ
ودَ .ع ِّج ُ
ِّ
يم اْل َف ْهمِّ" .
ِ ْو
الر ِّي َعظ ُ
الش ِّ
يز ِ=ِجسيهِتسمي ِ حبةِالبركةِوهعِالِيديسِجلِيخببِبالعصاِ.هسهِتابهِأمثا ِالسيدِالمسيانِوهيِعالِ
ون َ

ال ِيعر ِكيفِيعملِأيحهِبصبرِوقعاعدنِيحرثِويرويِكلِيعمِولهِيجاءِ يِالثماينِوهعِيعر ِأيِأيضِ
ي يشِ يهاِكلِنعشِمالِالحبعلِويرسلِخدامهِليرويِأيحهِ.وهناو َ ِّض ِّ
شِ.وهعِمصممِ
يب ِيأيِتجايل ِلملِنع ِ

لميِنتحريِمالِالعالمِوتفصلِجينناِوبيالِالعصا ةِ.إ اِأديِالقزيبِعملهِالِيلجدِلماِهعِأقسيِأيَِب َكَرَة َع َجَل ِّت ِّ ِ
التيِتستخدمِ يِطحالِالدقيقِالسيِلمِينوفِقاهِ..إ اً ِالهد ِمالِالتدديبِهعِكالحايثِالسيِيحرثنِ ِ
يحرثِبحكمةِويمي ِجيالِمتطلباتِكلِصنفِ.وكلِعملِ ِالسيِيعملهِبحكمةنِهعِاايشِيطلبِالثمايِوالِيريدِ

سحقِالمحصع .
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اإلصحاح التاسع والعشرون

عودة للجدول

ِ
هناِنريِالعيليالِالثانيِوالثالثِي 14ِ-1نِيِ 24ِ–ِ15ونريِأنِ ِيستخدمِأشعيِومِباجلِومِالرومهانِليزهايقِ
أويشليمِلي دجهاِ تتزمِأويشليمِوتتملمِمهالِاايضِيآيهةِِ 4وهمِيعاقهبِأشهعيِ تصهيرِوبهايِيآيهةِِ. 5وههساِيعملههِ

ممِكلِنفسِي دجهاِويريدهاِأنِتصباِأويشليماًِلهِ .
ِ

1
ِّ
ِّ
ِّ
َعَياُد" .
يل َْرَي ٍة َن َز َل َعَلْي َها َد ُاوُدِّ .ز ُ
يدوا َسَن ًة َعَلى َسَنةٍ .ل َتُد َِّ األ ْ
يل ،أل ََِّيئ َ
آية (َ " -:)1وْي ٌل أل ََِّيئ َ
ِّ
يل =ِتعنيِمعقدِ ِ.وهساِإشايةِللمسباِالسيِيقدمِعليهِالمحرقاتِ.ومسباِ ِكنايةِعالِأويشليمَِ.ن َيز َل َعَلْي َهيا
و ََِّيئ َ
ييدوا َسيَن ًة َعَليى َسيَن ٍةِ=ِ
َد ُاوُدِ=ِوأخسهاِلنفسهِمالِاليبعسييالِ ِ.سين ِعليهاِويدخهسهاِلنفسههِجنه شِخطاياههاِّ ِ.ز ُ

هبهمِوتهتمه هعاِ
تهك ههمِعل ههيهمِإ ِإنه ههمِِاهتمه هعاِبا ههكلياتِالعب ههادةِكتق ههديمِ ب ههالاِيعل ههيِأييئي ههل ِدونِاإلهتم ههامِبحال ههةِقل ه ِِ
بالطقعسِالخايجيةِكلِسنةِ يِأعيادهمِولمالِجالِومرِ .
ِ

2
ِّ
ِّ
ِّ
يل" .
آية (َ " -:)2ووََنا و َ
ُض ِّاي ُ
يل َفَي ُكو ُن َن ْو ٌح َو َح َز ٌنَ ،وَت ُكو ُن لُّ َكأ ََِّيئ َ
ق و ََِّيئ َ
ِّ
ييلِ=ِأيِكمعقههدِ ِأيِتتقههدِ يهههاِني هرانِالمصههالبِوتمههعنِ
ِ
بسههببِمسههلمهمِسيزههايقِ
ِأويشههليمِ تصههباَ ِ.كأ ََِّيئيي َ

نهايتهاِيمادِ.ومِبعدِ ليِتصيرِمعقدِيحرقِأعدالهاِ .
ِ

ُحي ُ ِّب ِّك َكالد ِّ
ِّ
ياَ ِّ ِّ 4
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اآليات (3" -:)4-3وو ِّ
يين ِّم َين
ِائَرِّةَ ،وو َ
ين َوَت َت َكِلر َ
سَ .ف َت ِتضيع َ
ُض ِّاي ُ
يم َعَلْييك َم َت ِّ َ
َ
ق َعَلْيك بح ْص ٍنَ ،ووَُ ُ
ق َ ْوُل ِّك ِّم َن التَر ِّ
ض َ ْوُل ِّك ِّم َن التَر ِّ
ابَ ،وَي ُكو ُن َص ْوُت ِّك َك َخَيال ِّم َن األََْ ِّ
األََْ ِّ
اب" .
ضَ ،وَيْن َخ ِّف ُ
ضَ ،وُي َش ْق َش ُ

قِ=ِيكهعنِصهعتهمِكمهالِيكلمهعنِالمهعتمِ هيِهمهسِ.
ِيزايقهاِحتمِتتعاحمِويكعنِصعتهاِمنخفزاَ ِ.وُي َش ْق َش ُ
ُحي ُ ِّب ِّك َكالد ِّ
وو ِّ
ق =ِهناِنر ِ ِيحيبِجهمِللمزايقةِبسهببِخطايهاهمِنِأمهاِجهعلسِالرسهع ِالهس ِأحهبِ
ِائَرِّة َوو َ
ُض ِّاي ُ
المسياِ يقع ِ"انِمحبةِالمسياِتحصرنا"ِي2كعِ.ِ 14ِ:ِ5ولمالِحتمِالزيقِلي دجهمِ يععدواِلمحبتهِ .

يق ،وِرهوَ اْلع َت ِّ
اآليات (5" -:)6-5وي ِّصير ِرهوَ وَع َد ِّائ ِّك َكاْل ُغبا َِّ ِ ِّ
يك ِّفيُّ
اة َكاْل ُع َصا َف ِّة اْل َر ِ
ياَِّةَ .وَي ُكيو ُن ذلِّ َ
ََ ُ ُ ْ ُ ُ ْ
َ
الدَ ِّ َ ُ ْ ُ ُ ُ
ِّ
يب َن ٍاَ ِّ
يمِّ ،ب َزوبع ٍة وع ِّ
ف َوَل ِّه ِّ
ظ ٍة َب ْغ َتةًِّ 6 ،م ْن ََِّب ِّل ََ ِّب اْل ُجُن ِّ
آكَل ٍة" .
اص ٍ
َل ْح َ
ود ُت ْف َتَقُد ِّبَر ْع ٍد َو َزْل َزَل ٍة َو َص ْو ٍت َعظ ٍ ْ َ َ َ َ

مالِهناِيبتدئِالععدِبخالصِاليهعدِمالِأعدالهمِ ياتتهمِ ِكغبايِبعدِأنِأنهعاِعملهمِ مِتدديبِشعبهِ.وُت ْف َتَقُدِ
ظي ٍة َب ْغ َتي ًةِ=ِههساِمهاِحهدثِ عهالًِيهعمِال هِِ185666ولمهالِانتقهامِ ِالحقيقهيِ
=ِأيِأشعيِوبدسلعلِعنيفِّ ِ.فيُّ َل ْح َ
ِّ
ييمِ...الهخِ
كانِمالِإجليسِعدوناِالحقيقيِوقعلهِبغتةِإشايةِللغلبةِالسريعةِوإلمكانياتِالصليبَ .زْل َزَل ٍة و َص ْيو ٍت َعظ ٍ
يعمِالصليبِصاحبتهِظعاهرِطبيعيةِعجيبةِوهساِماِسيحدثِ يِاليعمِااخيرِ .
ِ
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ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اآليات (َ 7" -:)8-7وَي ُكو ُن َك ُحْل ٍمَ ،كُر ْؤَيا الِلْي ِّل ُِر ُه ُ ِّ
ين َعَلْي َهيا
ييلُ ،كيل اْل ُر َت َجنيد َ
ُممِّ اْل ُر َت َجنيد َ
ين َعَليى و ََِّيئ َ
ْ
وَ ُكل األ َ
8
ِّ
ِّ ِّ
ظ َوِّإ َذا َن ْف ُسي ُ َف ِّاَ َغيةٌَ .وَك َريا َي ْحُل ُيم
ين ُي َضايُِّقوَن َهاَ .وَي ُكو ُن َك َرا َي ْحُل ُم اْل َج ِّائ ُع وَِن ُ َيأ ُْك ُلُ ،ث ِم َي ْس َتْي ِّق ُ
َو َعَلى َالَع َها َواِلذ َ
ِّ ِّ
هك َذا َي ُكو ُن ُِر ُه ُ ِّ
ين َعَليى
ان وَِن ُ َي ْشَر ُبُ ،ث ِم َي ْس َتْي ِّق ُ
ظ َوِّإ َذا ُه َو ََ ِّاز ٌح َوَن ْف ُس ُ ُم ْش َت ِّهَيةٌَ .
ُميمِّ اْل ُر َت َجنيد َ
اْل َع ُْ َش ُ
ْ
يوَ ُكيل األ َ
ََِب ِّل ِّص ْهَي ْو َن" .
هساِتصعيرِلخيبةِأما ِااعداءِ همِمنعاِأنفسهمِبالحصع ِعليِأويشليمِولمالِكانِ ليِكحلمِ ِ.يحممِكنيستهِ
مالِيقديِعليهاِِ .

ِ

اآليات (َ 9" -:)12-9تواَنوا وابه ُتواَ .تَل ِذ ُذوا واعرواْ َ .د س ِّكروا وَلي ِّ
س ِّم َن اْل ُر ْس ِّك ِّر.
َ ْ َْ
َ ْ ََْ
س م َن اْل َخ ْر ِّرَ .تَرِن ُحوا َوَلْي َ
َ ُ ََْ
11
ِّ
ض ُعيوَن ُكم .األَ ْن ِّبياء وََؤس ُاؤُكم الِناظرو َن َغ ِ
اه ْمَ .و َص َاَ ْت
وح ُسَب ٍ
11أل ِ
َن ِ
ُ ُ
الر ِب َ ْد َس َك َب َعَلْي ُك ْم َُ َ
ُ
َ ُ َُ َ ُ
ات َووَ ْغ َر َ ُ ُ
ف اْل ِّك َتاب ِّة َ ِّائلِّين« :ا َْ ْور ه َذا»َ .فيُقول« :الَ و ِّ
الس ْف ِّر اْلر ْخ ُتومِّ اِل ِّذي ي ْد َفعوَن لِّع ِّاَ ِّ
َل ُكم َ ْؤيا اْل ُك ِّل ِّم ْثل َكالَمِّ ِّ
يع
َ
َس َتُ ُ
َ
ْ ُ َ
َ
َ ُ ُ َ
ْ
َ ُ
َ
َ
ألَ ِن م ْخ ُتوم»12 .وَو ي ْد َفع اْل ِّك َتاب لِّر ْن الَ يع ِّر ِّ
ف اْل ِّك َت َاب َة»".
َع ِّر ُ
َْ ُ
ول « :الَ و ْ
ْ ُ ُ
ُ َ ٌ
ال َل ُ« :ا ََْ ْور ه َذا»َ .فَيُق ُ
ف اْلك َت َاب َة َوُيَق ُ
ُ َ
مالِيِ 10-ِ2تصعيرِلحالةِالزال ِالتيِوقمِ يهاِالاعبِ همِالِيفهمعنِماِهيِإيادةِ ِ يِالخالصِولسليِ
وهناِنر ِعيعلِالاعبِ-:
ِ
جدأواِمالِوياءِظهرِالنبيِ يِعملِتحالفِممِمصرِ.ولسليِ اهللِي دجهمِِِ.

َ ِ 1ت َواَن ْواِ=ِهمِكانعاِكمالِ يِسباتِ.والنبيِيتهكمِعليهمِ همِلمِينتبهعاِلمالمهِ هعِِ ِ

ِِِقدِأنسيهمِ ِولمنهمِهمِإختايواِالزال ِ .

ْ 2اب َه ُتوا ِ:مالِعملِ ِيحصايِأشعيِمثالِوالزيقاتِالتمِهمِ يها ِدونِِأنِيفهمعا.
َِ 3تَل ِذ ُذواِ=ِهمِوايقعنِ يِلستهمِويرِمنتبهيالِلملِماِسيدتيِعليهمِمالِمصالب.
اع َر ْوا=ِهمِأومزعاِعيعنهمِبايادتهمنِ
ْ 4

ِتركهمِليعملعاِماِيريدون.

ات =ِحهيالِينه شِ ِيوحههِأوِحهيالِيغزهبِينطفه ِيو ِ ِوالِيعهعدِاإلنسهانِيسهتممِلصهعتهِ يكهعنِ
وح ُسَب ٍ
َ َُِ 5
كمالِهعِ يِسباتِ .
ض ُعُيوَن ُك ُمِ=ِهمِإختايواِطريقِالعممِجر زهمِسماشِصعتِ ِ لسليِأومضِِ ِعيعنهمِ .
َ ِ 0ووَ ْغ َر َ
َ ِ 1غ ِ
اه ْمِ=ِحتمِمايريهمِماِعادواِيرونِ قدِوطيِيؤوسهمِ الِيبصرونِوالِِ ِ
ُ ُ

ِِيسمععنِ.وكانِهساِحا ِالمتبةِوالفريسييالِأيامِالمسيانِكانعاِكمالِعليِعيعنهمِجرقمِِيِ2كعِ. 14ِ:ِ3
ِ 8والمتالِلهمِوكالمِاانبياءِماِعادِمفهعمانِكالمِاانبياءِالحقيقييالِكاشعياءنِصايِِ ِ
ِِلهمِك َكالَمِّ ِّ
الس ْف ِّر اْل َر ْخ ُتومِِّ=ِهناِيتعجبِالنبيِكيفِأنِاليهعدِلهمِالنامعسِوالهيكلِِ ِ
ِِواانبياءِمثلهِنِجينماِهمِعليِهساِالحا نِسكاي ِباحثيالِعالِملساتِالعالمنِوصايواِِ ِ
ِِويرِ اهميالِإيادةِ ِجلِهمِيتحدونِإيادته ِ.صايواِيتعثرونِ يِأيِشيءِ يِ ِ

ِِِطريقهمِإ ِ قدواِالرؤيةِوآورواِأنِينامعاِوالِيبحثعاِويسمععاِشريعةِ ِنِ سهكبِ ِعلهيهمِنعمهاًِعميق ًهاَ ِ.س ِّيكُروا
س ِّم َن اْل َخ ْر ِّرِ=ِهسهِحالةِمالِالِيدييِبماِحعلهِوبماِِيقا نِوهسهِكاناِحالتهمِ .
َوَلْي َ
ِ
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13
ِّ
َن ه َذا ِ
يُّ ِّب َف ِّري ِّ َووَ ْكَرَم ِّنيُّ ِّب َشي َف َتْي ِّ َ ،ووَ ِميا َْلُبي ُ َفأَْب َع َيد ُ َع ِّنيُّ،
السِّيُد« :أل ِ
ال ِ
الش ْع َب َد ا َْ َت َير َب ِّإَل ِ
آية (َ " -:)13فَق َ
َو َص َاَ ْت م َخا َف ُت ُه ْم ِّم ِّنُّ َو ِّصِي َة الِن ِّ
اس ُم َعِل َرةً" .
َ

هساِتعبيرِعالِييالهمِ.وأصباِتعليمِاآلباءِهعِالسالدِ ِوليسِتعليمِ ِوهساِماِنبهِله

السيدِالمسياِيماِِ . 2-3ِ:ِ15

ِّ ِّ 14
َصَن ُع ِّبه َذا ِ
يد ِّح ْك َر ُة ُح َك َر ِّائ ِّ َ ،وَي ْخ َت ِّفُّ َف ْه ُم
الش ْع ِّب َع َجًبا َو َع ِّج ًيباَ ،ف َت ِّب ُ
َع ُ
آية ( " -:)14لذل َك هأََن َذا و ُ
ود و ْ
ُف َه َر ِّائ ِّ »".

تمرايِكلمةِ َع َجًبياِللتدكيهدِوالتعجهبنِوالعجهبِأنِيتهروِ ِشهعبهِ ههمِتركهعهِوحهيالِتركهعهِتهركهمِ زهاعاِحكمهتهمِ
لسليِسيقبلعنِحدِالمسياِ يِأواخرِاايامِِ.و يِأيامِالمسياِتركعاِالمسياِليسمععاِكهالمِالفريسهيييالنِو هيِأيهامِ

إشعياءِوتيمياءِتركعهمِليسمععاِاانبيهاءِالمسبهةِ.وقهدِيكهعنِالعمهلِالعجيهبِههعِمجهيءِالمسهياِالهسيِيبطهلِحكمهةِ
ِ

اآلخريالِ .
ِ

ِّ ِّ 15
ِّ
َع َرياُل ُه ْم ِّفيُّ الظْل َر ِّيةَ ،وَيُقوُليو َن:
ين َي َت َع ِرُقو َن لَِّي ْك ُت ُروا َ ْوََي ُه ْم َع ِّن ِ
يير و ْ
اآليات (َ " -:)16-15وْي ٌل لِلذ َ
الير ِّبَ ،ف َتص ُ
16
يف ُكم! هل يحسب اْلج ِّابل َك ِّ
ِّ
ِّ
الُ ِّ
ول اْل َر ْصُنو ُع َع ْن َص ِّان ِّع ِّ َ« :ل ْيم
ينَ ،ح ِتى َيُق ُ
« َم ْن ُيْبصُرَنا َو َم ْن َي ْع ِّرُفَنا »َ .يا َل َت ْح ِّر ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ
ِّ
ول اْل ُجْبَل ُة َع ْن َِ ِّابلِّ َهاَ« :ل ْم َي ْف َه ْم» "
َي ْصَن ْعنُّ» .و َْو َتُق ُ
اايجاِأنِيكعنِالرأيِالسيِأيادواِأنِيكتمعهِهعِالتحالفِممِمصرِ ياِلغباوتهمِ همِِإعتبهرواِأوالًِأنِ ِلهالِيعلهمِ
م امرتهمِنِووانياًِأنهمِبحكمتهمِالسياسيةِ يِالتحالفِيفهمعنِأكثرِمالِ ِ.و يِهسهِاآلياتِنريِالسببِ يِكلِ
خطاياهمِوعنادهمِوهعِشععيهمِبدنِ ِالِيريِ .
ِ

آية (17" -:)17وََلي ِّ
ان ُي ْح َس ُب َو ْعًار
ان ُب ْس َتاًناَ ،واْلُب ْس َت ُ
س فُّ ُمِد ٍة َي ِّس َيرٍة ِِّدًّا َي َت َح ِو ُل ُلْبَن ُ
َْ
انِ=ِالععرِوالغاباتِالتيِجالِومهرَِ.ي َت َح ِيو ُل ُب ْس َيتاًناِ=ِأيِيكهعنِ يههِومهايِوبعهدِالمسهياِصهايِاامهمِيالهععر ِ
ُلْبَن ُ
ان ياليهعدِالسيالِكانِلهمِوماي ُي ْح َس ُب َو ْعًارِجالِومرِنِانِ ِتخلمِعنهمِِ .
م منيالِلهمِوماينِ َواْلُب ْس َت ُ
ِ
آية (18" -:)18ويسرع ِّفُّ ذلِّ َك اْليومِّ الصم وَ َْوال ِّ
ظُر ِّم َن اْلَق َتامِّ َوالظْل َر ِّة ُعُيو ُن اْل ُع ْر ُِّّ"،
الس ْف ِّرَ ،وَتْن ُ
ََ ْ َ ُ
َْ
َ َ
ينسكبِالرو ِالقدسِعليِااممِ يسمععنِويهروننِوالسهممِالروحهيِوالبصهيرةِالروحيهةِالداخليهةِههيِمهالِعنهدِ ِ.
وَ َْوال ِّ
الس ْف ِّرِ=ِكالمِ ِالسيِ يِالمتالِالمقدسِ .
َ َ
19
اس ِّبُقد ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين الِن ِّ
يل.
آية (َ " -:)19وَي ْزَد ُاد اْلَب ِّائ ُسو َن َفَر ًحا ِّب ِ
الر ِّبَ ،وَي ْهت ُ
ف َم َساك ُ
وس إ ْسَرائ َ
مالِومايِعملِ ِالفر ِالداخلينِوكلماِاادادتِالمعر ةِالروحيةِإادادِالفر ِ .

ِ
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ياه ِّرين عَليى ِّ ِّ 21
الس ِّ
ِّ
ِّ
ين َِ َعُليوا
اآليات (21" -:)21-21أل ِ
ِّئَ ،واْنَق َ
ُ َع ُكل ِ
َن اْل َعات َُّ َ ْد َب َادَ ،وَفن َُّ اْل ُر ْس َت ْهز ُ
اإل ْثيمِّ اِليذ َ
َ َ
اإل ْنسان ي ْخ ُِّئ ِّب َكلِّرةٍ ،وَنصبوا َف ًّخا لِّْلرْن ِّص ِّ
ف ِّفُّ اْلَب ِّ
ابَ ،و َصدوا اْلَب ِاَ ِّباْلُب ُْ ِّل" .
ِّ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
ُ
مالِهع اْل َع ِّاتُِّ=ِإالِكهلِمهالِتجبهرِعلهيِشهعبِ ِمثهلِالاهيطانِاِل ِّيذي َِ َعيل شيعب هللا ُي ْخ ُِّيئِّ ِِِ.فيُّ اْلَب ِّ
يابِ=ِ
ُ
ُ
َ
ِّ
حيهثِكههانِالقزههاةِيجلسههعننِ مههانِمههالِيحكههمِبعههد ِيههدجرونِلههِمكيههدةِ=ِ َف ًّخيياَ َِ ِِِ.عييل ِّ
يئ ِّب َكلِّ َري ٍةِ=ِ
اإل ْن َسي َ
يان ُي ْخُي ُ
هكساِ علِالفريسيعنِباجالِاإلنسانِ لقدِحاولعاِأنِيصطادوهِبكلمةِ.يماِِ 15ِ:ِ22
ِ

ِّ ِّ
هكي َذا يُقيول لِّبي ِّيت يعُقيوب ِ ِ ِّ
ِّ ِّ22
يوب،
س َ
يمَ« :ل ْيي َ
يل َي ْعُق ُ
اآليات ( " -:)23-22ليذل َك َ َ ُ َ ْ َ ْ َ
اآلن َي ْخ َج ُ
اليرب اليذي َف َيدى إْب َيراه َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ 23
يُ ِّ يَق ِّدسييو َن ِّ
ِّ
ِّ
وس
س َ
اسييرَُّ ،وُيَقد ُسييو َن َُييد َ
َوَلي ْيي َ
ْ
اآلن َي ْصي َفاَ َو ِْ ُهي َُ .بي ْيل عْني َيد َُ ْؤَييية و َْوالَد َع َرييل َيي َيد ِي فييُّ َو َسي ُ ُ
ِّ ِّ ِّ
يلِ " .
َي ْعُق َ
وبَ ،وَيْرَهُبو َن إل َ إ ْسَرائ َ
يعقعلِالسيِظالِبدنِعاللتهِإنتهاِوقطمِمنهاِمعر ةِ ِنِإ ِتركهمِ ِبعدِصلبهمِللمسهياِِِ.سهيفر ِبهدنِيهريِ
كثيريالِآمنعاِبالمسياِوصايواِأوالداًِلهِباإليماننِوهساِماِحدثِبعدِالفداءِ ِ.

َي ْصييي َفاَ َو ِْ ُهييي ُِ=ِيبه ههاِويحه ه نِانِأوالدهِصه هلبعاِالمس ههياِ ص ههايواِمر عح ههيالِ.ياام ههمِص ههايواِأوالداًِإلجه هراهيمِ
وليعقعلِباإليمان .إشايةِلألممِمثلِكرنيليعسِ َع َر ِّل َي َد ِي =ِهساِعملِيديِ ِ
ِ

24
ن ِّ
ِ
ف ِ
يرا" .
الضالو األَََْو ِّ
آية (َ " -:)24وَي ْع ِّر ُ
اح َف ْه ًراَ ،وَي َت َعل ُم اْل ُر َت َر ِّرُدو َ َت ْعل ً
ِ
اح واْل ُر َت َر ِّرُدو َنِ=ِهمِشعبِإسراليلِالسيالِسيععدونِ يِنهايةِاايام ِ.فيِهسهِالنبعةِنر ِي ضِِ
الضالو األَََْو ِّ

اليهعدِلقساوةِقلعبهمِوعميِعقعلهمِنِوبعدِ ليِنريِخالصِااممِوقبعلهمِالباايةِنِومِيجعشِاليهعدِ يِالنهاية.
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اإلصحاح الثالثون

عودة للجدول

ِ

همِيلجدونِلمصرِلحمايتهمنِوههيِويهرِقهاديةِعلهيِ لهينِجهلِسهت يهمِكالحيهاتِيآيهةِ ِ 0هيِههساِاإلصهحا ِومهاِ
بعدهِشر ِللخالصِالسيِيدتيِبطريقةِمعج يهِوتهديدِبالعيلِلمالِيتملِعليِمصرِالتيِسبقِوأ لتهمِ .
ِ

1
ِّ
الرب ،ح ِتى وَِنهم يجرو َن ْوَيا وَلي ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
س
ول ِ
ين اْل ُر َت َر ِّرد َ
آية (َ « " -:)1وْي ٌل لْلَبن َ
َ
س منيَُّ ،وَي ْس ُيكُبو َن َسيك ًيبا َوَل ْيي َ
ًَ َ ْ َ
ُ ْ ُ ُْ
ينَ ،يُق ُ
ِّبر ِّ
يدوا َخ ُِّ َيئ ًة َعَلى َخ ُِّ َيئةٍ" .
وحُّ ،لَِّي ِّز ُ
ُ
ِّ
ينِبالرومِمالِخطاياهمِوتمردهمِوطلبهمِالتحالفِممِمصرَ ِ.وَي ْس ُيكُبو َن َس ِّيك ًيبا
ِيبيالِمحبتهِلليهعدِويسميهمَِبن َ
=ِمهالِعهاداتِالهعونييالِأنههمِيسهكبعنِأمهامِاآللههةِسهكيبةِمهالِخمهرِِوايهاِلتصهديقِالعههدِ.واليههعدِ علهعاِههساِأمههامِ
آلهةِالمصرييالِ يِتحالفهمِمعهمِ.وهساِكلهِليسِبحسبِإيادةِ ِوالِبايشادِيوحه=َِليس ِّبر ِّ
وحُّ ِ
َْ ُ

ِ

ِّ 2
ين َي ْذ َهُبو َن لَِّيْن ِّزُلوا ِّإَلى ِّم ْصَر َوَل ْم َي ْسأَُلوا َف ِّرُّ ،لَِّيْل َت ِّجُئوا ِّإَلى ِّح ْص ِّن ِّفْر َع ْو َن َوَي ْح َت ُروا ِّب ِّظ ِّيل
اآليات ( " -:)3-2اِلذ َ
ِّمصرَ 3 .في ِّصير َل ُكم ِّحصن ِّفرعو َن َخجالً ،و ِّ
اء ِّب ِّظ ِّل ِّم ْصَر ِّخ ْزًيا" .
َ َ ْ
َ ُ ْ ْ ُ ْ َْ
َْ
االحت َر ُ
ِّ
ِّلَيْن ِّزُليوا ِّإَلييى م ْصيَير =ِ اإلتمهها ِعلههيِمصههرِأوِأيِأحههدِويههرِ ِهههعِنه و ِجينمههاِأنِاإلتمهها ِعلههيِ ِهههعِصههععدِ
للسماوياتِ.وكانِس ا ِالرلِعهالِطريهقِيلهيسِالمهنهةِيااوييهمِوالتمهيم ِأوِاانبيهاءنِو هيِأيامنهاِبالصهالةِوقهراءةِ
المتالِالمقدسِوس ا ِالمنيسةِوالرو ِيرشدِ" اهللِلمِيعطناِيو ِالفالِجلِيو ِالقهعةِوالمحبهةِوالنصها"ِي2تهمِ:ِ1

ِ .ِ 1
ِ

5
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اآليات (4" -:)5-4أل ِ
ييع ِّم ْين َش ْيع ٍب الَ
اء ُ َص ُاَوا فُّ ُص َ
يل اْل َجر ُ
وع َنَ ،وَبَل َع َُُسُل ُ ِّإَلى َحيان َ
يسْ َ .يد َخج َ
َن ََُؤ َس َ
س لِّْل َر ُعوَن ِّة َوالَ لِّْل َرْن َف َع ِّةَ ،ب ْل لِّْل َخ َج ِّل َولِّْل ِّخ ْزِّي»".
َيْن َف ُع ُه ْمَ .لْي َ
ِّ
اء يهوذاِ=ِأيِ
ُص َ
وع َنِ=ِهيِصالحجرِعليِنهرِالنيلِيتانيس ِكماِدعاهاِاليعنانييالَ .حان َ
يسِ=ِأهناسياََُِ.ؤ َس َ
المرسلعنِلعقدِالتحالفِممِمصرِوكانِخجلهمِ يماِبعد ِ

حيالِتخليِعنهمِالمصريعنِوقاِالحاجةِ .
ِ

ِّ
ِّ
وبِّ :فُّ وََ ِّ ِّ
ِ
اآليات (َ 6" -:)7-6و ْحُّ ِّم ْن ِِّ َه ِّة َب َه ِّائمِّ اْل َجُن ِّ
ان
َسُد ،األَ ْف َعى َوالث ْعَب ُ
ْ
ض شِد ٍة َوض َيقةٍ ،مْن َها اللْب َوُة َواأل َ
ٌ
7
ُِياَ ،يح ِّرُلو َن عَلى وَ ْك َت ِّ
يير َث ْيرَوَت ُهمَ ،و َعَليى وَس ِّينر ِّة اْل ِّجر ِّ
ياف اْل َح ِّر ِّ
يعَ .ف ِّيإ ِن
ِ
يال ُكُن َ
السام ال ِ ُ َ ْ
َ
يوزُه ْمِّ ،إَليى َش ْيع ٍب الَ َيْن َف ُ
ْ
َ
ْ َ
ِّمصر ُت ِّعين ب ِّ
اطالً وعب ًثاِّ ،ل ِّ
ذل َك َد َع ْوُت َها «َََه َب اْل ُجُل ِّ
وس»".
َ ََ
ُ َ
َْ
َب َه ِّائمِّ اْل َجُن ِّ
وبِ=ِالجنعلِههيِمصهرنِويسهلِاليههعدِالمرسهليالِإلهيِمصهرِماهبهيالِبالبههالمنِإ ِههمِالِيفهمهعنِأنِ
ِ
انِ=ِ هساِتصعيرِلمصرِأنهاِأيضِوحهعرِكاسهرةِ
َسُد َوث ْعَب ُ
ِهعِالقاديِعلمِحمايتهمِ يلجدواِلغيرِ ِ.لْب َوُة َوو َ
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يب اْل ُجُل ِّ
يوسِويههبِ
تستعدِلإل تراسنِوممِهساِأيسلِلهمِالاعبِههداياهمِ ِ.هنهاِيصهعيِمصهرِباسهمِشهعريَََِه َ
تعنيِكبرياءِوتعومنِوالجلعسِأيِكالتماويلِالتمِيصنعهاِالمصرييالِنِ هيِالِتنفمِشيئِاًِولالِتتحروِلتحميهمِ .
ِ

8
آت لِّألََبي ِّيد ِّإَلييى
اآلن ا ْك ُتي ْيب ه ي َذا ِّعْني َيد ُه ْم َعَلييى َلي ْيو ٍح َو ْاَ ُسي ْير ُ ِّفييُّ ِّسي ْيف ٍر ،لَِّي ُكييو َن لِّي َيزَم ٍن ٍ
يال َ
اآليييات (َ " -:)9-8ت َعي َ
9
الد ُه ِّ
الر ِّب" .
يع َة ِ
اءوا و ْ
َن َي ْس َر ُعوا َش ِّر َ
وَ .ألَ ِن ُ َش ْع ٌب ُم َت َر ِّرٌد ،و َْوالٌَد َك َذَبةٌ ،و َْوالٌَد َل ْم َي َش ُ

ِ

ِيطلبِمالِالنبيِالِأنِيكتفيِبالمالمِجلِيكتبِعليِلع ِليراهِكلِإنسانِوليصباِهساِشاهداًِعليهمِ .

ِّ
ِّ 11
ِّ ِّ
ِّ
اتَ .كلِّ ُروَنييا
ير ٍ
ين« :الَ َتْن ُ
ين« :الَ َتي َير ْوا»َ ،ولِّلِنيياظ ِّر َ
ين َيُقوُلييو َن للي ِيرائ َ
اآليييات ( " -:)12-11اِلييذ َ
ظي ُيروا َلَنييا ُم ْسي َيتق َ
11
ِّ ِّ
اعر ِّ
ِّ ِ ِّ
ِّ
ِّ
ييدوا َعي ِّين ال ِ
الس ِّيب ِّ
ُ ِّر ِّ
يل»
ظيُروا ُم َخ ِّاد َعي ٍ
يات .اْن ُ
ييقِّ .ميُليوا َع ِّين ِ
ياتِّ .ح ُ
يلْ .
اع ِّزُليوا م ْين وَ َمامَنييا َُيد َ
وس إ ْسيَيرائ َ
بالن َ
12
ِّ ِّ
اج َوا ْس َتَن ْد ُت ْم َعَلْي ِّه َرا"،
االع ِّو َِ ِّ
لِّذلِّ َك َ
يل« :ألَ ِن ُك ْم َََف ْض ُت ْم ه َذا اْلَق ْو َل َوَت َوِكْل ُت ْم َعَلى الظْلمِّ َو ْ
ول َُد ُ
وس إ ْسَرائ َ
هك َذا َيُق ُ
هناِنريِالاعبِير ضِالعععِالسيِيكافِخطاياهِويطلبِكالماًِناعماًِونبعاتِكا بةِتتفقِممِمايئتهِ.وقاينِ
ممِسفرِالرؤياِحيالِيفر ِالناسِبقتلِالنبييالِويرسلعاِهدايا ِ

لبعزهمِييؤِِ 11ه الءِير زعنِقدوسِإسراليلِ.ههسهِتاهبهِ"أنههِسهيكعنِوقهاِالِيحتملهعنِِ يهه التعلهيمِالصهحياِ
جلِحسبِشهعاتهمِالخاصةِيجمععنِلهمِمعلميالِمستحكةِمسهامعهم"ِأ ِيريهدونِأنِيسهمععاِمهاِيحبعنههِوير زهعاِ

سماشِكالمِ ِي2تمِ .ِ 3ِ:ِ4

ض َن ِّ
اآليات (13" -:)14-13لِّذلِّ َك َي ُكو ُن َل ُك ْم ه َذا ِّ
يات ٍئ ِّفيُّ ِِّ َيد ٍاَ ُمْرَت ِّف ٍيعَ ،يي ْأ ِّتُّ هيد ُ َب ْغ َتي ًة ِّفيُّ
اإل ْث ُم َك َص ْد ٍع ُميْنَق ٍ
14
ِّ
ِّ
ِّ
يح ِّ
َخ ِّيذ َني ٍاَ ِّم َين
َل ْح َ
وَ ِّ َش َيق َف ٌة أل ْ
ظةٍَ .وُي ْك َسُر َك َك ْس ِّير ِّإَنياء اْل َخ ِيزاف َ
وِ ُيد فيُّ َم ْس ُ
يحوًَا ِّبيالَ َشي َفَقةٍَ ،ح ِتيى الَ ُي َ
ينَ ،م ْس ُ
اْلروَ َد ِّة ،وَو لِّ َغر ِّ
اء ِّم َن اْل ُج ِّب»".
ف َم ٍ
ْ ْ
َْ

ال َص ْد ٍعِيكهعنِقبهلِالههدمِيههدمِالجهداي ِ.ويكهعنِ يههِويه دادِيويهداًِيويهداًنِويهرِأنِههدمِالجهدايِيكهعنِد عهةِواحهدةِ
َب ْغ َت ًةِنِوهكساِسيكعنِسقعطِيهع اِولمالِمالِأسهبالِقديمهةِداخليهةِيوسيكسهرِحتهمِالِيصهلاِسهعيِللم بلهةِوكسهرِ
اإلناءِهسهِنراهاِبالتفصيلِ يِيإيِِ . 12
ِ

15
وس ِّإ ْسَرِّائيلِّ « :بالر ُِوِّع َوالس ُكو ِّن َت ْخُل ُصيو َنِّ .باْل ُه ُيد ِّ
وء َوالُ َرأِّْنيَن ِّية
ال ِ
آية ( " -:)15ألَ ِن ُ َ
السِّيُد الِرب َُد ُ
َ
هك َذا َ َ
اءوا" .
َت ُكو ُن َُ ِوُت ُك ْم»َ .فَل ْم َت َش ُ

هههمِلههمِيقبل هعاِالخههالصِبطريقههةِ ِالتههيِكلهههاِهههدوءِوطمدنينههةِوسههالمِجههد ِالمخههاو ِ.ولمههالِهههساِالسههالمِيتطلههبِ
الرجعشِهللِبالتعبةِوالهدوءِجثقةِ ِّبالر ُِوِّع َوالس ُكو ِّن َت ْخُل ُصو َنِ=ِأيِبالرجعشِعهالِخطايهاهمِخصعصهاًِاإلتمها ِعلهيِ
مصهرِنِأوِاإلتمها ِعلههمِ ياشِباهرِأوِأ ِشه ِآخههرنِوهكهساِقها ِالههرلِ"مهاِأعسهرِدخههع ِالمتملهيالِعلهمِاامهعا "ِ

يمرِ .ِ 24ِ:ِ16
ِ
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16
ِّ ِّ
يب» .لِّيذلِّ َك
اآليات (َ " -:)17-16وَُْل ُت ْم« :الَ َب ْل َعَليى َخْييل َن ْه ُير ُب» .ليذل َك َت ْهُرُبيو َنَ « .و َعَليى َخْييل َس ِّير َ
يع ٍة َنْرَك ُ
17
ف ِّم ْن َز ِْرِّة و ِّ
ياََي ٍة َعَليى َ ْوَ ِّ
احدٍِّ .م ْين َز ِْ َيرِّة َخ ْر َسي ٍة َت ْهُرُبيو َنَ ،ح ِتيى وَِن ُك ْيم َتْبُقيو َن َك َس ِّ
س
ُي ْسُر ُع َ
ط ِّاَُد ُ
وك ْمَ .ي ْهُر ُب وَْل ٌ
َ َ

ََِبلَ ،وَكَرَاي ٍة َعَلى و ََك َرةٍ" .
اشههتهرتِمصههرِقههديماِبالخيههلِوالملههيِسههليمانِأخههسِخيههلِمههالِمصههرِوالمعنههيِإص هرايهمِعلههيِاالتمهها ِعلههيِمصههرِ
وقعتهاِالحربيةِ.وهمِي زعاِدععةِ ِ يِآيةِيِ 15وقالعاِال بل على خيلِنهربِإليِمصرنِظانيالِأنهاِقاديةِأنِ
تنقسهمنِ ا اِبالعدوِيطايدهمِجهلِيهربهعنِمهالِالِشهيءنِوههساِناشه ِعهالِيعهبهمِ ِ.هنهاِينهسيهمِبهدنِإتمهالهمِعلهيِ

مصرِسيكعنِسبباًِ يِتاتتهمَ ِ.ك َس ِّاََي ٍةِ=ِشجرةِوحيدةِباقيهةِبعهدِقطهمِكهلِااشهجايَ ِ.وَكَرَايي ٍة َعَليى و ََك َري ٍةِ=ِههيِ
ِاييةِ يِمكانِظاهرِتبقمِبعدِتاتاِالجنعدِعبرةِللجميمِ.هناِنريِأيزاًِصعيةِالبقية.
اآلياتِيِ 20ِ–ِ18صعيةِجميلةِللاعبِبعدِإنتهاءِالحصاينِوهساِوعدِمالِ ِلهمِأنهمِلعِتركعاِاإلعتمادِعليِ
مصرِويجععاِإليهِيرحمهمِ.هسهِالبركاتِهيِللبقيةِسعاءِبعدِ يِحصايِأشعيِأوِالرجعشِمهالِالسهبيِيمهالِباجهل ِ

أوِللم منيالِبالمسياِ ِ.
ِ

ِّ ِّ
اآليات (18" -:)19-18ولِّذلِّ َك يْن َت ِّظر ِ ِّ
يوبى
يوم لَِّي ْير َح َر ُك ْم ،أل ِ
َن ِ
الير ِب ِّإلي ُ َحيقُ .
اء َ
ط َ
َ ُ
َ
الرب لَي َت َير َ
ف َعَل ْيي ُك ْمَ .وليذل َك َيُق ُ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َن ِ
يك ِّعْني َيد َصي ْيو ِّت
لِّ َج ِّريي ِّيع ُمْن َت ِّظ ِّريي ِّ 19 .أل ِ
ف َعَلْيي َ
اء ُ
الشي ْيع َب فييُّ صي ْيهَي ْو َن َي ْسي ُيك ُن فييُّ و ُ
ياءَ .ي َتيَير َ
يم .الَ َتْبكييُّ ُب َكي ً
ُوَ َشييل َ
ِّ ِّ
يب َل َك" .
ُصَراخ َك .حيَن َرا َي ْس َر ُع َي ْس َت ِّج ُ
الَ َتب ِّكُّ =ِ ِالمحبِالسيِالِيحتملِبكالناِجلِيعطيناِ رحاًِداخلياِ.و ِّعْن َد صو ِّت صر ِّ
اخناِ=ِيسممِويستجبِ.هناِ
ْ
َ ْ َُ
نههريِ ِينتوههرِعههعدتهمِويجههععهمِلهههِ.وهنههاِيسههكنهمِالههرلِ ههيِأويشههليمِ ههيِهههدوءِوسههالمِ.وهههسهِإشههايةِلسههكنيِ

الم منيالِ يِالمنيسةِ يِسالمِ.وهسهِتسكرناِبقع ِالرلِإليلياِعالِأخالِ"هلِيأياِكيهفِإتزهمِأخهالِأمهاممِِ..
الِأجلههبِالاههرِ ههمِأيامههه"ِي1مههلِ 22ِ:ِ21هههساِبعههدِأنِكههانِ ِقههدِأيسههلِإيليههاِاخههالِوهههددهِنِوتههسكرناِبقههع ِ
العريسِ"حعلمِعنمِعينييِ انهماِقدِولبتانم"ِينشِ .ِ 5ِ:ِ0
ِ

ِّ ِّ
ِّ 21
ييق وم ِّ
ِّ
ِّ
يكم ِ ِّ
يوك َب ْع ُيدَ ،ب ْيل َت ُكيو ُن
يئ ُم َعلِّ ُر َ
ياء فيُّ الش ِيدة .الَ َي ْخ َت ِّب ُ
السيُد ُخْب ًاز فيُّ الض ِّ َ َ ً
اآليات (َ " -:)21-21وُي ْعُ ُ ُ
21
ان َكلِّر ًة َخْل َفك َ ِّائَليةًِّ « :
ِّ
ِّ
ِ
يهيا»ِّ .حيَنريا َت ِّريُليو َن
اك َت ْسر َع ِّ
اك َتَرَي ِّ
هيذ ِّ ِّه
َ
ان ُم َعلِّر َ
َعْيَن َ
اسيُل ُكوا ف َ
يُّ الُ ِّر ُ
ييقْ .
َ
َ
يكَ ،ووُ ُذَن َ َ
َ
ِّإَلى اْلَي ِّر ِّ
ين َو ِّحيَن َرا َت ِّريُلو َن ِّإَلى اْلَي َس ِّاَ" .

حتهمِلههعِتزههايقعاِ ههيِالسههبينِأوِلههعِعههادواِمههالِالسههبيِوسههكنعاِ ههيِأويشههليمِوأتههاِعلههيهمِأيههةِحههيقةِيوهههسهِتنطبههقِ
علينههاِاآلنِونحههالِ ههمِالمنيسههةِمعرحههيالِلتجههايل ِ ههالرلِالِيتههركهمِوالِيقطههمِعههنهمِالقههعتِالروحههيِأيِنعمتهههِ

اليعميههةِ.والقههعتِالروحههيِيرسههلهِلهههمِ ِعههالِطريههقِالههرو ِالقههدسِالههسيِيعلههمِويههسكرِويهههبِيو ِالتعلههيمِللمعلمههيالِ
السيالِيرسلهمِالرلِلناِوللاعبِ ِ.لمِيتروِشعبهِ يِالسبيِدونِأنبياءِجهلِأيسهلِلههمِح قيها ِودانيها َ ِ.كلِّ َري ًة
َخْل َف َكِ=ِكتالهيالِعالِالطريقِيسمععنِصعتِدليلهمِيصعتِالرو ِالقدس ِمالِويالهمِيقع ِلهمِأيجععاِ .
ِ
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22
وتي ِّية ،و ِّغ َشي ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يال َذهي ِّيب ُكم اْلرسييب ِّ
وكَ .ت َُْر ُح َهييا ِّم ْث ي َل
ياء ت ْر َثي ِّ َ ُ َ ْ ُ
آييية (َ " -:)22وُتَن ِّج ُسييو َن َص ي َفائ َح َت َراثيي ِّيل ف ِضييت ُك ُم اْل َرْن ُح َ َ
َ
اخُرُِِّّ»".
ول َل َهاْ « :
ِّفْر َص ِّة َح ِّائ ٍ
ضَ .تُق ُ

هناِنريِجركاتِالتجربةِ.وأنهمِي زعاِأووانهمِبكراهيةِشديدةِ .
ِ

23
ِ ِّ
ُيير زَِّعييك اِل ِّييذي ت ْييزَع األََ َ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ن
ييرا
اآليييات (ُ " -:)26-23ثيي ِم ُي ْعُييُّ َم َ َ َ ْ َ
َ َُ ْ
ض بيي َ ،و ُخْب َييز َغليية األََْضَ ،فَي ُكييو ُ َد َس ً
24
ِّ ِ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وسي ِّيريًنا ،وَترعييى م ِّ
يل َعَل ًفييا
يل األََْ َ
اشيَيي ُت َك فييُّ ذلِّي َ
يك اْلَيي ْيومِّ فييُّ َمْر ًعييى َواسي ٍيعَ .واألَْبَقي ُ
ََ
ض َتأ ُْكي ُ
ياَ َواْل َحرييُير التييُّ َت ْع َري ُ
ََْ َ
25
ف واْل ِّر ْذَ ِّ
ِّ ِّ
ِ
اةَ .وَي ُكو ُن َعَلى ُك ِّل ََِبل َعال َو َعَلى ُك ِّيل و ََك َري ٍة ُمْرَت ِّف َعي ٍة َس َيواق َو َم َجياَِّي ِّمَييا ٍ ِّفيُّ
ُم َرل ًحا ُم َذَِى ِّباْلرْن َس َ َ
26
يومِّ اْلر ْقَتَل ِّة اْلع ِّظ ِّ ِّ
الش ْير ِّ
الش ْير ِّ
يوَ ِ
يوَ ِ
يوَ اْلَق َر ِّير َكُن ِّ
س َي ُكيو ُن َس ْيب َع َة
يرة ،حيَن َريا َت ْسيُق ُ األَْب َير ُ
سَ ،وُن ُ
اجَ .وَي ُكيو ُن ُن ُ
َ َ
َْ َ
الرب َك ْسَر َش ْع ِّب ِّ َوَي ْش ِّفُّ ََ ِ
اف َكُن ِّ
ض َضْربِّ ِّ " .
َض َع ٍ
وَ َسْب َع ِّة وَِيامٍِّ ،فُّ َي ْومٍ َي ْجُبُر ِ
وْ
نبههعءةِبدحسههالِالبركههاتِللمنيسههةُ ِ.خْبي َيز َغِلي ِّية =ِهنههاِنههريِالجهههادِوالنعمههةنِ ههالم مالِيه يشِوالههرلِيبههايوِ ههيِالثمههايِ.
يك َ +سي َيواق َو َم َجيياَِّي ِّمَيييا ٍ ِ=ِهههسهِعطايههاِالههرو ِ
ويوحيهاًِ ملمههةِ ِهههيِطعههامِالقلههبِلمههالِيتدمههلِ يهههاَ ِ.م َ
ُيَير َزَِّْعي َ
ِّ
يير إشهايةِلألجسهادنِوهنهاِيعهدِ ِبدنههاِتدكهلِأحسهالِطعهامِعلفهاًِمملحهاًِنقيهاًِمهالِ
القدسِِ.و هيِيِ 24األَْبَق ُاَ َواْل َحر ُ
التبالِوااتربةِعالمةِاالهتمامِبالجسدِالسيِتقدسِلحسالِالمسياِِ.و يِيِ 25نعمهةِ ِسهتفيضِعلهيِالعومهاءِ

يالجبهها ِوعلههيِالبسههطاءِياآلكههام ِوه ه الءِم هرتفعيالِبحيههاتهمِالسههماويةنِأمههاِالمتمب هريالِيااج هراج ِ سيسههقطعنَِيي ْيومِّ
ِّ ِّ
ير ِّةِ=ِهعِيهعمِههالوِجهيشِأشهعينِيهعمِال هِِ185666أوِههعِيهعمِنهايهةِباجهلنِأوِههعِيهعمِالصهليبنِ
اْل َر ْقَتَلة اْل َعظ َ
يعمِصراشِالمسياِممِالايطانِعليِالصليبِِ.والسيِمالِبعدهِقاماِالمنيسةِمنتصرةنِأوِهعِ يِاايهامِااخيهرةِ
بعههدِالمعركههةِالعويمههةِومجههيءِالمسههياِ.ويههعمِالصههليب ِّفييُّ َيي ْيو ٍم َي ْجُبي ُير الي ِيرب َك ْسي َير َشي ْيع ِّب ِّ َوَي ْشي ِّيفُّ ََ ِ
ض َضي ْيربِّ ِّ ِ
سقطاِااجراجِيج لياً ِأيِالاياطيالِالمتمبريالِ.و يِمجيئهِالثانيِتمعنِنهايتهمِونهايةِكبريالهم.
ييوَ اْلَق َري ِّيير كنيييوَ الشيييرس =ِأيِنههعيِالمنيسههةِكنههعيِالمسههياِنِ
و ههيِيِ 20بعههدِمجههيءِالمسههياِااو ِيصههباُِني ُ
المسياِقا ِلناِأناِهعِالنعيِِ..وقا ِأنتمِنعيِ.ِ...وبعدِالمج ِالثانمِ المنيسةِتتمجدِوتوهرِصعيةِالمسهياِإ ِ
نههريِ ِ ههيِكمهها ِمجههدهِ" يغيههرِصههعيةِجسههدِتعاحههعناِإلههمِصههعيةِجسههدِمجههده"ِ"ِ+ونمههعنِمثلههه"ِي ههمِ+ِ21ِ:ِ3

الش ْير ِّ
يوَ ِ
افِ=ِأيِنهعيِكامهلِاننهاِسهنريِ ِوجههاًِلعجههنِنهراهِ هيِكمها ِ
َض َيع ٍ
س َس ْيب َع َة و ْ
1يعِ 2ِ:ِ3نِ َوَي ُكو ُن ُن ُ
مجدهِنِوليسِ مِلغ ِأوِكماِ مِمرآةنِهساِ يِالسماءِِ ِ.

أمههاِعلههيِاايضِ مههالِيأيِالمسههياِهههعِكمههالِيأيِاآللِ.والههرو ِالقههدسِالسههاكالِ ينههاِيعطينههاِيؤيههةِواحههحةِهللِِِ.
َس ْيب َع ِّة وَِييامٍِ=ِيقهمِِ1يقهمِكامهلِوالمعنهيِسهنعر ِهههسهِالمعر هةِطهعا ِحياتنهاِ هيِالمسهياِو هيِااجديهةِسهنمعنِ ههيِِ
هساِالمجدِلألجدنِجالِنهايةِ .
ِ

آياتِيِ 33ِ-21هناِتتداخلِآياتِالبركةِوالدينعنةِ .
ِ

27
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ييمَ .ش ي َف َتا ُ م ْرَتلَِّئ َتي ِّ
ُا،
يخ ً
يان َسي َ
اسي ُيم الي ِير ِّب َي يأْتُّ مي ْين َبعيييدٍَ .غ َضي ُيب ُ ُم ْشي َيتع ٌل َواْل َح ِّريي ُ
آييية (ُ " -:)27هي َيوَذا ْ
يق َعظي ٌ
ُ
ولِّساُن َكَن ٍاَ ِّ
آكَلةٍ"،
َ َ ُ
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ههِالم َس همِمِنِومعنههيِالمههالمِأنِالههرلِسههيوهرِنفسهههِوقد ايتهههِالغيههرِمحههدودةِ
اسي ُيم الي ِير ِّب =ِاإلسههمِهههعِمههاِيعههر ِبه ُِ
ْ
ييدِ ههعِإنتوهرِطهعيالًِوأطها ِأناتههِلعهلِيأشهعيِ
بدعما ِمخيفةِليعر ِكلِالناسِقعةِوزبهِ.و َغ َضُب ُ َيأ ِّْتُّ ِّم ْن َب ِّع ٍ
أوِالاهيطانِأوِكهلِإنسهانِشهرير ِيت ارجهمِعهالِكبريالههِوشهرويهِ.وههعِمهالِبعيهدِانِااشهرايِيونعنههِبعيهداًِوعقابهههِ
ُاِللعصهاةِّ .ل َساُن ُِ=ِلسهانِ ِ
بعيدنِجلِيبماِظنعاِأنهِلالِيدتيِ.و َش َف َتا ُ ِ=ِشفتاِالرلِتقطرانِدسماًِاوالدهِو َس َخ ً
ِّ
يم=ِهالوِأشعيِأوِهالوِاايهامِااخيهرةِ..
يدععِالملِلخيراتهِالسماويةِويكعنِكنايِآكلةِللمزاديالِ.اْل َح ِّر ُ
يق َعظ ٌ
ييدِوسهريعاًِمهاِتمتله ِالسهماءِويعمهاًِوتسهعدِالسهماءِويهدتيِالمطهرِ
وتصعيرِوزبِ ِهناِأنهِكغيمةِتهدتيِ ِّم ْين َب ِّع ٍ
والرياِ.ومالِالبروقِياتعلِحريقِعويمِ.هعِمطرِيسببِ يزاناًِمهلماًِباإلحا ةِلحريقِعويمِ .
ِ

يوء ،وعَليى ُف ُك ِّ
آية (28" -:)28وَن ْف َخ ُت َكَنه ٍر َغ ِّ
الرََب ِّة .لِّ َغْرَبَل ِّية األُم ِّيم ِّب ُغْرَب ِّ
يوك الش ُيع ِّ
وب ََ َس ٌين
ام ٍر َيْبُل ُع ِّإَلى ِ
يال الس ِّ َ َ
ُ ْ
َ
َ
ُم ِّض ٌّل" .
الرََب ِّةِ=ِههسهِتفههمِأنِملهيِأشهعيِوصهلِحتهمِ
َن ْف َخ ُت ُ َكَن ْه ٍر =ِ ِينفخِ يِالرياِ تعطيِمط اًرِبفيزانَِيْبُل ُع ِّإَلى ِ
أويشليمِيالرقبة ِلمنهِلمِيغرقهاِ هعِلمِيدخلهاِ.وتفهمِعليِملهيِأشهعيِنفسههِأنِوزهبِ ِوصهلِإلهيِيقبتههِ قهدِ
ِ
هلههيِجياهههِأمههاِالملههيِنفسهههِ لههمِيهلههيِجههلِعههادِلههبالدهِ.والحههعِ ههيِاآليههةِيِ 25أنِالمههاءِكههانِيرمه ِلفههيضِالههرو ِ

القدسِعليِالمنيسة ِ.نفخةِ ِلمنيستهِ يهاِكلِملءِالبركةِونفختهِحدِأعدالهِ يزانِيهلمههمُ ِ.غْرَب ِّ
ال الس ِّ
يوء=ِ
هعِالسيِالِيبقمِ يهِسعيِالهايمِوهساِمصيرهِالحريقِ.والغربا ِ يِيدِ ِيعمِالحصادِهعِلغربلة األممِ=ِ مهالِ
ي مالِيخلصِومالِيقاومِوير ضِيهليِ=ِلمِيتروِ يِهساِالغربا ِسعيِالقشِيااممِالمقاومةِِ/إجليسِِ/ااشرايِ

ِبعههدِأنِإنتقههيِأوالدهِومههاِتبقههيِ ههيِوربهها ِالسههعءِهههعِللحريههقِ.وههمِشههبهِاامههمِالمقاومههةِأوِجههيشِأشههعيِبحصههانِ
يلِ=ِأيِعلههيِ مهههِلجههامِيق هعدِللزههال نِ هههعِقههدِسههممِعههالِخبههرِيصِ 1ِ:ِ31عههالِ
جههاماِعلههيِ مهههََِ َسي ٌين ُم ِّضي ٌّ
خروجِالمصرييالِعليهِوخدعهِهساِالخبرِ ِ.
ِ

اآليات (َ 29" -:)31-29ت ُكو ُن َل ُك ْم وُ ْغ ِّنِي ٌة َكَلْيَل ِّة َت ْق ِّد ِّ
الير ِّب،
الس ِّائ ِّر ِّبالِن ِّ
اي ،لَِّيأ ِّْت َُّ ِّإَلى ََِب ِّل ِ
يس ِّعيدٍَ ،وَفَر ُح َْل ٍب َك ِ
اليرب ِيالَ ل صيوِّت ِّ  ،وييرِّي ُن ُيزول ِّذَ ِّ
ياَ ِّ
يخ ِّر ِّإسيرِّائ ِّ 31
يان َغ َض ٍيب َوَل ِّه ِّ
ِّ
اعي ِّ ِّب َهَي َج ِّ
آكَليةٍَ ،ن ْيوٍء
ييب َن ٍ
يلَ .وُي َسير ُع ِ َ َ َ ْ
َُ
َ َ
إَلى َص ْ ْ َ َ
31
وَِّ .باْلَق ِّض ِّ
يب َي ْض ِّر ُب" .
َو َسْيل َو ِّح َج َاَِّة َبَرٍد .ألَ ِن ُ ِّم ْن َص ْو ِّت ِ
الر ِّب َيْرَت ُ
اع وَش ُ
الصههعيةِهنههاِ ههمِهههسهِاآليههاتِليههعمِالدينعنههةِ نجههدِالقديسههيالِوقههدِوصههلعاِللسههماءِ=ِ ََِبي ِّيل اليِير ِّبِِ.و ههمِيههعمِالدينعنههةِ
أيزاِيوهرِعد ِ ِ مِعقعبةِااشرايِِ .

فمِآيةِيِِ 22الصعيةِهناِللقديسيالِالسيالِيفرحهعنِِبهاهللِ همِالسهماءِِ.و همِيِ36نِِ 31نهر ِ ِيوههرِلقديسهيهِ

عدلهِحدِأعدالهمِ.ويكعنِلهمِ ليِكليلةِعيدِ همِسيدتعنِهللِجالِعالقِمتهلليالِويسبحعنِييؤِِ. 2ِ:ِ14و رحةِ

القديسيالِجدينعنةِااشرايِستمعنِانِه الءِأهانعِ ِجداِوأح نعاِقلبهِِ .
ِ

32
وب َثي ِّ
ياء اِل ِّتييُّ يْن ِّزُلهييا اليِيرب عَليي ِّ ِّبالييد ُف ِّ
وَ عصييا اْلَق َضي ِّ
وف َواْل ِّعيي َيد ِّ
يائَرٍة
ِّحيُير ٍ
انَ .وب ُ
َْ
ُ َ
آييية (َ " -:)32وَي ُكييو ُن ُكييل ُميُير ِّ َ َ
ُي َح ِّاَُب ُ" .
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وَ عصا اْلَق َض ِّ
اء =ِالزرباتِالتيِوقعاِعليِأشعيِيإجليس ِوالقزاءِالسيِتمِ يهاِ يههِ هر ِبالهد ع ِاجنهاءِ
ُمُر ِّ َ َ
ِ.
ِ

ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َن « ُت ْف َت َة» مَرِتَب ٌة مْن ُذ األ َْم ِّ
يب
يس ،مهييأَة ِّه
آية (33" -:)33أل ِ
ياَ َو َح َ
وم ُت َهيا َن ٌ
ٌُ
يُّ وَْي ًضيا لْل َرليكَ ،عر َيقي ٌة َواس َيعةٌُ ،ك َ
ُ
ُ
ُ َِ ٌ َ
يت ُت ِّ
وَُد َها" .
الر ِّب َكَن ْه ِّر ِّكْب ِّر ٍ
ِّب َك ْثَرٍةَ .ن ْف َخ ُة ِ

ُت ْف َتي َةِ=ِكانهاِمكانهاًِلمعلههيِإلههِجنهيِعمهعنِحيهثِيعقههدونِ هيِتمثها ِنحاسهيِلهههِويلقهعنِأوالدههمِعليههِكمحرقههاتِ.
ولقههدِأ اا ِيعشههياِهههسهِالعبههادةِوجعههلِهههساِالمكههانِالههسيِ ههيِواديِإجههالِهنههعمِم بلههةِ.و يهههاِترمههيِالجثههثِومعقههدةِ=ِ

ماههتعلةِ يهههاِالني هرانِدالم هاًِللتنقيههةِليتههنجسِالمكههانِبالجثههثِوالقهها وياتِ ههالِيسههتخدمعنِالمكههانِم هرةِأخههر ِللعبههادةِ

َم ِّ
سِ=ِ يِمقاصدِ ِاااليةِنِ نايِجهنمِمعهدةِإلجلهيسِوجنهعدهِ" وهمِيقهع ِأيزهاِللهسيالِعهالِ
العونيةُ ِ.مَرِتَب ٌة ُمْن ُذ و ْ
اليسههايِإ هبهعاِعنههيِيههاِمالعههيال إلههمِالنههايِااجديههةِالمعههدةِإلجلههيسِوماللمتههه"ِيمهها .ِ 41ِ:ِ25اْل َرلِّي ِّيك=ِهههعِملههيِ
أشعيِأوِإجليسِ.وهسهِالصعيةِهيِنفسهاِ يِييؤِ. 16ِ:ِ26
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اإلصحاح الحادي والثالثون

عودة للجدول

ِ

ِّ ِّ 1
ين َيْن ِّزُلو َن ِّإَلى ِّم ْصَر لِّْل َر ُعوَن ِّةَ ،وَي ْس َت ِّنُدو َن َعَلى اْل َخْي ِّل َوَي َت َوِكُلو َن َعَلى اْل َرْرَكَبا ِّت ألَ ِن َها
آية (َ " -:)1وْي ٌل لِلذ َ
ان ألَ ِنهم وَ َْ ِّوياء ِِّدًّا ،والَ يْنظُرو َن ِّإَلى َُد ِّ ِّ ِّ
ِّ
يل َوالَ َي ُُْلُبو َن الِر ِب" .
َ َ ُ
وس إ ْسَرائ َ
َكث َيرٌةَ ،و َعَلى اْل ُفْر َس ِّ ُ ْ َ ُ

كاناِيهع اِمملمةِحعيفةِجيالِمصرِوأشعيِااقعياءنِوكانِمالِالحكمهةِالسياسهيةِأنِتعتمهدِيههع اِعلهيِإحهداهماِ

لحمايتهههاِولمههالِ ِيقه ِع ِهنههاِأنِهههساِيعتبههرِخيانههةِللههرلِ اإلتمهها ِعلههيِويههرِالههرلِيحطههمِاإليمههاننِو يهههِإسههتهانةِ
بالرلِ .
ِ

2
الش ِّر والَ ير ِّ ِّ ِّ
الش ِّر وعَلى معوَن ِّة َف ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اعلُِّّ
يم َوَيأْتُّ ِّب ِ َ َ ْ ُ
وم َعَلى َبْيت َفاعلُّ ِ َ َ َ ُ
آية (َ " -:)2و ُه َو وَْي ًضا َحك ٌ
ِع ب َكالَم َ ،وَيُق ُ
ِّ
اإل ْثمِّ" .
ِّ
ييم =ِكثيههرونِيونههعنِأنِ ِيهههتمِ قههبِبالروحيههاتِوالِيسكرونهههِسههعيِ ههيِوقههاِالعبههادةِ.أمههاِأمههعيِ
َو ُهي َيو وَْي ًضييا َحكي ٌ
السياسةِيوأعمالناِاليعمية ِ هيِمالِاهتماماتناِجدونِتدخلِ ِِ.ومحعيِهساِاإلصحا ِأنِ ِيهتمِبالسياسةِوهعِ
أيز هاًِحكههيمِ يهههاِجههلِو ههمِكههلِأمههعيِحياتنههاِنِونحههالِلنههاِش هركةِالههرو ِالقههدسِيو ِالنصههاِي2تههمَ ِ. 1ِ:ِ1وَي يأ ِّْتُّ
ِّب ِ
الش ِّرِ=ِأيِالنمباتِوهعِيدتيِجهاِكعقالِعليِالارِوالخطيةِنِ همِ يِعالقتهمِبمصرِتعلمعاِالعونيهةَ ِ.وهيو الَ
ِع ِّب َكالَ ِّم ِّ ِ=ِانهِالِيخط ِأماِاإلنسانِ يخط ِ .
َيْر ُ
ِ
3
ِّ
ِّ
وحَ .و ِ
ينَ ،وَي ْسُق ُ
اس الَ آلِّ َهةٌَ ،و َخْيُل ُه ْم َِ َسٌد الَ َُ ٌ
الرب َي ُرد َي َد ُ َفَي ْع ُثُر اْل ُرع ُ
آية (َ " -:)3ووَ ِما اْلر ْص ِّريو َن َف ُه ْم وَُن ٌ
ان َوَي ْفَنَي ِّ
ان ِّكالَ ُه َرا َم ًعا" .
اْل ُر َع ُ
اعتقههدِالمص هريعنِأنِملههعكهمِآلهههةِوليس هعاِباههرِ.وهنههاِ ِياههر ِأنهههمِمههاِهههمِإالِأنههاسِمههالتيالنِومههالِيتمههلِعلههيِ

المعتمِيصيرِميتاًِمثلهمِومالِيلتصقِبالمعتيِيصيرِمثلهمنِومالِيلتصهقِبهاهللِالحهيِيحيهاِوياهايكهِأمجهادهِ ِ.
يار ِلهمِهناِأنِأسلحةِالبارِوأسلحةِالجسدِالِتخلصنِجلِالخالصِهعِمالِعندهِوحدهِ .

4
ِّ
الربَ « :كرا ي ِّهر َفوق َف ِّر ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اعي ٌة
ال لِّ َُّ ِ
اآليات ( " -:)5-4ألَ ِن ُ َ
ْ َ
َس ُيد َوالش ْيب ُل اِليذي ُي ْيد َعى َعَلْيي َِ َر َ
َ َ
يست األ َ
َ
هك َذا َ َ
ِّ
هك َذا َيْن ِّيزل ََب اْل ُجُن ِّ
يود لِّْلر َح َاََب ِّية َع ْين ََِب ِّيل ِّص ْيهَي ْو َن
اع ِّم ْن َص ْوِّت ِّه ْم َوالَ َي َت َذِل ُل لِّ ُج ْر ُه ِّ
وَِّه ْمَ ،
ِّم َن الر َعاة َو ُه َو الَ َيْرَت ُ
ُ
ُ
5
ود ع ْن وُوَ َشلِّيم .يح ِّ
ِّ
امُّ َفُيْن ِّق ُذَ .ي ْع ُفو َفُيَن ِّجُّ»".
َو َع ْن و ََك َر ِّت َهاَ .ك ُ
ُُي ٍ
وَ ُم ِّرِف ٍة َ
ُ َ َُ
هك َذا ُي َحامُّ ََب اْل ُجُن ِّ َ

الههرلِياههبهِنفسهههِهنههاِبدسههدِيهجههمِعلههيِ ريسههتهنِأيِأشههعينِويم قهههاِحتههمِيحمههيِشههعبهِ.هنههاِنههريِقههعةِ ِ ههيِ
وَ ُم ِّرِف ٍة =ِهسهِتهتمِبصغايهاِ.هناِنريِصعيةِمحبةِ ِكدمِترعيِأوالدهاِ .
الحمايةِ.ومِيابهِنفسهِ ب ُ
ُُي ٍ
ِ
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اآليات (ِّ6" -:)8-6اَِِّعوا ِّإَلى اِل ِّذي اََتِد بُنو ِّإسيرِّائيل عْني ُ م َتع ِّر ِّقيين7 .أل ْ ِّ ِّ
يك اْلييومِّ يرُف ُضيو َن ُكيل و ِّ
اح ٍيد
َْ َ َ ُ َ َ
َن فيُّ ذل َ َ ْ َ ْ
ْ َ
َ
ْ ُ
8
وَوَثيان ِّف ِض ِّيت ِّ ووَوَثيان َذه ِّبي ِّ اِل ِّتيُّ صيَنع ْتها َل ُكيم وَي ِّيد ُ ِّ
ِّ
ف َغْيي ِّير
يوَ ِّب َس ْييف َغْي ِّير ََ ُِيلَ ،و َس ْيي ُ
َْ َ َ
ْ َ
َ َ َ ْ ْ
يك ْم َخُ َيئيةًَ .وَي ْسيُق ُ وَشي ُ
ِّ
السي ِّ
ِّ
فَ ،وَي ُكو ُن ُم ْخ َت ُاَوُ َت ْح َت اْل ِّج ْزَية" .
ِّإْن َس ٍ
َمامِّ ِ ْ
ان َيأ ُْكُل َُ ،فَي ْهُر ُب م ْن و َ
ِّ ِّ
ينِ=ِ مِعنادهمِ همِكانعاِقدِأخطدواِعمداًِوقصداًنِويبماِأشايتِالملمةِإليِمقاصدهمِالسريةِأيزاًِ.وهمِ
ُم َت َعرق َ
يِعالقتهمِممِمصرِوتحالفاتهمِتعمقعاِ يِوونيتهمِإلت اماًِباروطِالتحالفِ.واإلصال ِالحقيقهيِأنِيفحهصِكهلِ
واحهدِعمههاِ هيِقلبهههِوأنِينه شِخطيتههِ.ووَوَثييان ِّف ِضي ِّيت ِّ =ِانهههاِإسهاءةِهللِّ ِ.بسييي ِّ
ف َغْيي ِّير ََ ُِييلِ=ِالنِأشههعيِسههقطاِ
ْ َ
َْ
بسيفِالرلِ.جلِصايتِأشعيِ َت ْح َت اْل ِّج ْزَي ِّةِلباجلِ .
ِ

9
ِّ
ِّ ِّ
ف ي ُزول ،و ِّمن ِ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ول ِ
الرب اِلذي َل ُ َن ٌاَ فُّ ص ْهَي ْو َنَ ،وَلي ُ
آية (َ " -:)9و َص ْخُرُ م َن اْل َخ ْو َ ُ َ َ
الرَاية َيْرَتع ُب ََُؤ َس ُاؤُ َ ،يُق ُ
َتنوَ ِّفُّ و ِّ
يم" .
ٌ
ُ
ُوَ َشل َ
َص ْخُرُ ِ=ِصخرِأشعيِأيِملمههنِههمِظنهعهِصهخ اًرِولمنههِسهي و نِأمهاِالهرلِصهخرناِ ههعِالقهاديِعلهيِكهلِشهيءِ.
وملههيِأشههعيِ ِّميين ِ ِّ ِّ
يب =ِ ههاهللِحينمههاِيعجههدِ ههيِمكههانِتر ههمِيايتهههِدليههلِحمايتهههِلهههساِالمكههانِ"علمهههِ ههعقيِ
َ
الرَاييية َيْرَتعي ُ
ياَ ِّفييُّ ِّصي ْيهَي ْو َنِ=ِنههايِمههسباِالمحرقههةنِنههايِالعبهادةنِهههيِنههايِتخههرجِ
محبههة"ِينههشِ 4ِ:ِ2وهههساِيرعههبِااعههداءَِ.ني ٌ

لتحرقِااعداءِ.

ِكانِعمعدِنايِلاعبهنِوسهعيِمهالِنهايِلاهعبهِ.وجهعدِ ِ هيِصههيعنِو هيِوسهبِشهعبهِههعِ

وجعدِنايِحايقةِاعداءِكنيسته.
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اإلصحاح الثانُّ والثالثون

عودة للجدول

ِ

1
ِّ ِّ ِّ ِّ
اء ِّباْل َح ِّق َي َتَورِ ُسو َن" .
آية (ُ " -:)1ه َوَذا باْل َع ْدل َي ْرل ُك َمل ٌكَ ،وََُؤ َس ُ
قدِيكهعنِالملهيِههعِح قيهاِولمنههِيرمه ِهنهاِللمسهيانِوالنبهيِيمدحههِهنهاِعلهيِاسهتجاجتهِلعهدمِالتحهالفِمهمِمصهرِ.

ياءِ=ِههمِالرسهلنِ
والمالمِأبعدِمالِح قيانِ ملِماِقيلِهناِالِينطبقِعليِح قياِجلِعلهيِالمسهياِنِويكهعنِاَلُرَؤ َس ُ

أوِالم منيالِالسيالِلهمِسلطانِعليِأجسادهمِ .
ِ

2
يان َي ِّ
ان َك َر ْخَبٍأ ِّم َن ِّ
يخَرٍة
الس ْيي ِّلَ ،ك َس َيو ِّاَُّ َم ٍ
الر ِّ
يح َو ِّس َيت َاٍَة ِّم َين ِ
سَ ،ك ِّظ ِّيل َص ْ
ياب ٍ
ياء ِّفيُّ َم َك ٍ
آية (َ " -:)2وَي ُكو ُن ِّإْن َس ٌ
ِّ
ض ُم ْعِّيَيةٍ" .
ير ٍة ِّفُّ وََْ ٍ
َعظ َ
ِّ
يري ٍةِتفعهلِنفهسِالاهيءِ.
يلجدِالمسا رِإليِالمخبدِ يسترياِسعاءِمالِالرياِالحايةنِأوِالرياِالبايدةِ.وال َص ْخَرٍة ال َعظ َ
انِ.وبعلسِقا ِإنِالصخرةِكاناِالمسياِ ِ.
والمعنيِواحاِ يهِالتجسدِبقعلهِ َوَي ُكو ُن ِّإْن َس ٌ
ياء =ِالمسهياِأيسهلِلنهاِالهرو ِالقهدسِيههرويِالنفهعسِالعطاهيِ هيِالبريهةِالقاحلهةِ.ولهعِ همنهاِأنِالمههالمِ
َك َس َيو ِّاَُّ َم ٍ

عالِح قياِ هعِلتاجيعهِليكملِباقيِإصالحاتهِ .
ِ

آية (3" -:)3والَ َتح ِّسر عيو ُن الِن ِّ
اظ ِّرين ،وآ َذان ِ ِّ ِّ
ين َت ْص َغى"،
السامع َ
َ َ ُ
َ ْ ُ ُُ
الععدِهناِأنِ ِيهبِلمالِ يِملمعتهِالقديةِعليِالسممِوالفهمِ.ولسليِنصلمِأوشيةِاإلنجيهلِقبهلِقهراءةِاإلنجيهلِ

ليجعلناِ ِمستحقيالِلسماعهِو همِماِيريدهِ ِمناِِ .
ِ

4
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يحا.
ين َت ْف َه ُم عْل ًراَ ،ووَْل ِّسَن ُة اْل َعِّيِّي َ
وب اْل ُر َت َس ِّرع َ
ين ُتَبادَُ ِّإَلى ال ِت َكل ِّم َفص ً
آية (َ " -:)4وَُُل ُ
اْل ُر َت َس ِّرِّعو َنِهمِالسيالِيتملمعنِوليسِلهمِمعر ةِ.واْل َعِّيِّيو َنِه الءِلهمِمعر ةِلمنهمِالِيقديونِعليِالمالمِ.والععدِ

هناِأنهِ يِملمعتِالمسياِيتجددِالقلبِواللسانِ يتملمِالجميهمِبمحبهةِالمسهياِ.بطهرسِكمثها ِبعهدِأنِكهانِخالفهاًِ

بعوةِواحدةِآمالِِ .3666

5
اكر يَقال َل َن ِّبيل6 .أل ِ ِ ِّ
ِ ِّ
ِّ
ِ ِّ
يل
يراَ ،والَ اْل َر ُ ُ ُ ُ ٌ
يم َيي َت َكل ُم بيالل ْؤمَِّ ،وَْلُبي ُ َي ْع َر ُ
َن اللئ َ
اآليات (َ " -:)8-5والَ ُي ْد َعى اللئ ُ
يم َب ْعُد َك ِّر ً
ِّ
ان7 .واْلر ِّ
ُ َع ِّشْر َب اْل َع ُْ َش ِّ
اكُر آالَ ُت ُ ََِّد َيئيةٌ.
ِّإ ْث ًرا لَِّي ْصَن َع ِّن َفا ًَاَ ،وَي َت َكِل َم َعَلى ِ
س اْل َج ِّائ ِّع َوَي ْق َ
الر ِّب ِّبا ْفتَر ٍاءَ ،وُي ْف ِّر َ َن ْف َ
َ َ
هو ي َتآمر ِّباْل َخب ِّائ ِّث لِّيهلِّك اْلب ِّائ ِّسين ِّبأَ َْو ِّ ِّ
ين ِّباْلح ِّق8 .ووَ ِما اْل َك ِّر ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
آمُر،
ال اْل َكذ ِّبَ ،ح ِتى فُّ َت َكلمِّ اْلر ْسك ِّ َ
ُْ َ َ
َ
َ
َ َ
ُ َ َ َُ
ُ
يم َفباْل َكَرائمِّ َي َت َ
ِّ ِّ
وم" .
َو ُه َو باْل َكَرائمِّ َيُق ُ
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طمِنعمةِالتميي ِواإل رااِ الِننخدشِونحسبِاللئيمِكريمانِوالِداعهيِللريهاءِ يقها ِللئهيمِأنههِ
يِملمعتِالمسياِنع َِ
ُِ

كريمِأوِالعكس ِ.دجناءِهساِالدهرِيعتبرونِالناسِبحسبِأمعالهمِومراك همِولمالِهسهِلالِتغيرِمالِطبمِاإلنسانِ.
ولمنناِنصيرِ" مِالمسياِخليقةِجديدة"ِي2كع ِ 11ِ:ِ5الِنابهِهساِالعالم.
ِ

9
ِّ
ِّ
ِّ
اصي َغْي َن لَِّق ْيولُِّّ.
يات اْل َواثَق ُ
اس َير ْع َن َص ْيوِّتُّ .وَِي ُت َهيا اْلَبَن ُ
ياء اْل ُر ُْ َرئِن ُ
ياتْ ،
ياتْ َُ ،ر َين ْ
اآليات ( " -:)15-9وَِي ُت َهيا الن َس ُ
11
ِّ ِّ11
ِّ
ِّ
يين وَِي ُت َهيييا
ييات ،ألَ ِنييي ُ َي ْييد َم َضيييى اْل ِّق َ
اميييا َعَليييى َسيييَن ٍة َتْرَت ِّعي ْييد َن وَِي ُت َهيييا اْل َواثَقي ُ
ُي ُ
يياء الَ َييييأْتُّ .اََْت ِّج ْفي َ
ييافْ .
االِتَني ُ
وَِي ً
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ُ ْقن عَلييى األَحَقي ِّ
َِي ِّيل
ياء 12الَ ِّط َري ٍ
ياتْ .اََت ِّعي ْيد َن وَِي ُت َهييا اْل َواثَقي ُ
اْل ُر ُْ َرئِني ُ
يات َعَلييى الثييد ِّي مي ْين و ْ
ْ
ياتَ .ت َجيِيرْد َن َوَت َعي ِيرْي َن َوَت يَن ِ َ َ
13
ِّ
ِّ
ض َشع ِّبُّ ي َُْلع َشو ٌك وحس ٌك ح ِتى ِّفُّ ُك ِّيل بيي ِّ
ِّ
اْل ُحُق ِّ
وت اْل َف َير ِّح
ول اْل ُر ْش َت َهاةَ ،و ِّم ْن و ْ
َِ ِّل اْل َكْرَمة اْل ُر ْثرَرِّةَ .عَلى وََْ ِّ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ
ُُ
ِّ
ياَ م َغ ِّ
يايَر ِّإَليى األََب ِّيد،
ِّم َن اْل َر ِّديَن ِّة اْل ُرْب َت ِّه َج ِّة14 .أل ِ
وَ اْل َر ِّديَن ِّية َ ْيد ُت ِّير َك .األ َ
َن اْلَق ْصَر َ ْد ُهد َمْ ُِ .ر ُه ُ
َك َري ُة َواْلُب ْير ُج َص َا َ
15
ِّ
ِّ
َن يس َكب عَليَنا َ ِّ
ير اْل َو ْح ِّ
ش ،مْر ًعى لِّْلُق ُْ َع ِّ
َمَر ًحا لِّ َح ِّر ِّ
يب
انِّ .إَلى و ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ٌ
وح م َن اْل َعالَءَ ،ف َتص َ
يير اْلَب ِّرِيي ُة ُب ْس َيتاًناَ ،وُي ْح َس َ
َ

ان َو ْعًرا" .
اْلُب ْس َت ُ
قاينِهسهِاآلياتِباإلصحا ِالثالثِ يبدوِأنِجنهاتِأويشهليمِكهالِوها التِ=ِاهتمهامهالِبهالملبسِوال ينهةِالخايجيهةنِ
امييا َعَلييى
ممههاِد ههمِبههداواجهالِلولههمِالنههاسِليحصههلعاِعلههيِأمهعا ِلاهراءِهههسهِالمسهتل ماتنِوهنههاِيحههسيهالِأنهههِبعههدِوَِي ً
َس يَن ٍة =ِأيِبعههدِسههنةِوبزههعةِأيههامِتههدتيِالزههيقاتِجعاسههطةِسههنحاييب ِ.مههالِيسههيءِإسههتخدامِالخي هراتِيجههردهِ ِ
منهاِ.ه الءِالنسعةِيمثلالِالعساي ِالجاهالتِأوِ اي زيِالمسيانِهمِيلهعنِ يِالعالمِ تزيمِمنهمِأ ار ِالحصادِ
يافِ=ِحينمهاِتهدتيِحهيقةِالحصهايِلهالِيكهعنِهنهاوِمجها ِ
وععضِالسالمِيحلِخع ِويعدةِ.ألَ ِن ُ َ ْد َم َضى اْل ِّق َ
ُ ُ
للقطهها ِأوِجنههيِالثمههايِ.وسههع ِيت َجي ِيرْد َن َوي َت َعي ِيرْي َنِ=ِمههالِالمالبههسِالغاليههةنِ ِويلبسههالِمسههعحاًِويلطمههالِكمههالِلهههمِ
مياِ.و ليِانِأيحهمِالخصبةِداسهاِجنعدِأشعيِ خرباِوطلمِ يهاِ َش ْو ٌك َو َح َس ٌكِ.ويمتدِنورِالنبيِابعدِمالِ
وَ اْل َر ِّديَن ِّة َ ْد ُت ِّر َكِ=ِوقدِتمعنِالنورةِأبعدِمالِ لهيِ
أشعيِويريِماِصنعتهِباجلِ يِهدم اْلَق ْصَر والسبيِ=ِ ُِ ْر ُه ُ
تمعنِهسهِالنبعةِعالِخهرالِأويشهليمِيأيهامِالرومهان ِالتهيِلهمِتعهر ِامهانِإ تقادههاِ.ويتطهاجقِهنهاِكهالمِالنبهيِمهمِ

َك َر ي ُة َواْلُبي ْير ُج =ِأقسههامِمههالِ
كههالمِالسههيدِالمسههياِ"يههاِجنههاتِأويشههليمِ..الِتبكههيالِعلههيِِجههلِإبكههيالِعلههيِأنفسههكال"ِِِ.األ َ
وح ِّم َن اْل َعالَ ِّءِ=ِهسهِتفهمِ:
أويشليمِوقدِ َص َا
اَ َم َغ ِّايَر نتيجةِالخرالِويستمرِهساِالخرالِإليِأنُِي ْس َك َب َُ ٌ
أِِ-حلع ِالرو ِالقدسِيعمِالخمسيالِ .

لِِ-إيمههانِبههاقيِاليهههعدِالههسيالِكههانعاِ ههيِخ هرالنِ ههيِآخههرِاايههامِ.وبعههدِحلههع ِالههرو ِالقههدسِتحههع ِ

اِوعرِلر زهمِالسيدِالمسياِ .
ااممِيالععر ِإليِبستانِ.واليهعدِالسيالِكانعاِبستاناًِصايو ِا
َن اْلَق ْصيَير َي ْيد ُهي ِّد َم =ِ قههدِكههانِ ِ
وبصههعيةِأشههملِنِ اإلنسههانِقبههلِالمسههياِكانههاِالخطيههةِقههدِخربتهههِوأ سههدته = أل ِ
يسههكالِ ههمِاإلنسههانِ مههانِاإلنسههانِقص هراِيسههكالِ يهههِملههيِالملههعوِِ.وأوقلههاِالخطيههةِظه هرهِجنتالجهههاِالمسلههةِوعرتهههِ
ِّ
اء الَ َيأ ِّْتُِِّ.وطلعِشيوك وحسيكِِ.
و زحتهِ=ِتعرين وتجردنِِ.وبسببِالخطيةِلعناِاايضِوخرباِ= ْ
االِتَن ُ
اَ َم َغ ِّايَر ِ
َك َر ُة َواْلُبْر ُج َص َا
وتنحطاِقيمةِاإلنسانِون ِمالِمكانتهِالسماويةِالمرتفعةِ=ِاأل َ
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وبعههدِالفههداءِي ههمِالمسههياِالخطيههةِوحههلِالههرو ِالقههدسِعلههمِاإلنسههانِليحعلهههِلخليقههةِجديههدةِنِويعيههدِلنههاِالفههر ِالههس ِ
ِّ
ير =ِههساِعهالِاليههعدِالهسيالِلهالِيقبلهعاِ
ان َو ْع ًا
يب اْلُب ْس َيت ُ
قدناهِويععدِاإلنسانِمثمهراِ=ِ َف َتص َ
يير اْلَب ِّرِيي ُة ُب ْس َيتاًناَ .وُي ْح َس َ
المسياِ ير زهمِ ِِ.وبعدِأنِكانِااممِمر عحيالِ=ِ َف َت ِّص َير اْلَب ِّرِي ُة ُب ْس َتاًنا =ِقبهلِ ِاامهمِوأصهبحعاِمثمهريالِ

بعدِأنِكانعاِجريةِ .
ِ

اآليييات (َ 16" -:)19-16فيسي ُيكن ِّفييُّ اْلب ِّرِيي ِّية اْلحييق ،واْلعي ْيدل ِّفييُّ اْلبسي َيت ِّ ِّ
ييمَ 17 .وَي ُكييو ُن ُصيْن ُع اْل َعي ْيد ِّل َس يالَ ًما،
َْ ُ
َ
َ
ُْ
َ َ ُ
ان ُيقي ُ
18
السالَمِّ ،وِّفُّ مس ِّ
اك َن ُم ُْ َر ِّئِن ٍة َوِّفُّ َم َحالِ ٍت
َو َع َر ُل اْل َع ْد ِّل ُس ُكوًنا َو ُ
ط َرأِّْنيَن ًة ِّإَلى األََب ِّدَ .وَي ْس ُك ُن َش ْع ِّبُّ ِّفُّ َم ْس َك ِّن ِ
َ ََ
َميَنةٍ19 .ويْن ِّزل برٌد ِّبهب ِّ
و ِّ
وط اْل َو ْع ِّرَ ،وِّإَلى اْل َح ِّض ِّ
وض ُع اْل َر ِّديَنةُ" .
يض ُت َ
َ َ ُ ََ ُ ُ
يعههمِالعههد ِوالحههقِ ههيِكههلِمكههانِ َوَيْني ِّيز ُل َبيَيرٌد =ِهههسهِأحكههامِ ِعلههيِأويشههليمِ الجههدِمههالِحههدوثِالتدديههبِقبههلِو ههاءِ
المعاعيدِ.واْل َو ْع ِّرِ=ِقدِيكعنِأشعيِأوِباجلِأوِالقعاتِالتيِستثيرِمعركةِحخمةِ يِاايامِااخيرةِ ِ.
ِ

21
اك ْم وَي َها ِ
الز ِّاَ ُعو َن َعَلى ُك ِّل اْل ِّرَيا ِّ  ،اْل ُر َس ِّر ُحو َن وََْ ُِ َل ال ِث ْو َِّ َواْل ِّح َر ِّاَ.
آية (ُ " -:)21
وب ُ
طَ
ِ
الز ِّاَ ُعو َنِ=ِأيِالمباهرونِالهسيالِي يعهعنِكلمهةِ ِبعمهلِالهرو ِالقهدسِاْل ِّرَييا ِّ ِ.وهه الءِطعبهاهمِِ ههمِيفمهعنِأسهرِ
وعبعديةِال ِث ْو َِّ َواْل ِّح َر ِّاَِ=ِالثعيِكحيعانِطاهرِيرم ِلليهعدِ.والحمايِكحيعانِنجسِيايرِلألممِ.وتابيههماِجثعيِ
وحمايِ سليِانهماِكبارِكانِالملِمستعبدِللخطيةِاجلِاللسةِ.وبحسبِالنامعسِماِكانِالثعيِوالحمايِيرعيانِ

معاًِيتثِ ِ 16ِ:ِ22الِعبادةِماتركةِجيالِاليهعدِوااممنِأماِ يِكنيسهةِالمسهياِ لقهدِصهايِالمهلِواحهداًِيرعيهانِ

معا.
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اإلصحاح الثالث والثالثون

عودة للجدول

ِ
آخرِالنبعاتِالمتعلقةِبسنحاييبِوكانِح قياِقدِأيسهلِ ههبِو زهةِالهيكهلِلسهنحاييبِ َِقبهلِأوالًِأنِيتهروِالمدينهةِ

لمنهِنمثِالعهدنِومِأيسلِيبااقيِوعيِرِ ِوحاصرِالمدينةِولمالِالنبيِتنبدِهناِجنجاتهاِ .
ِ

1
ِّ
ين َتْن َت ِّهُّ ِّم َن ال ِت ْخ ِّر ِّ
يب ُت ْخَر ُب،
آية (َ " -:)1وْي ٌل َل َك وَي َها اْل ُر ْخ ِّر ُب َووَْن َت َل ْم ُت ْخَر ْبَ ،ووَي َها الِناه ُب َوَل ْم َيْن َهُب َ
وكِّ .ح َ
ين َت ْفَر ُ ِّم َن الِن ْه ِّب َيْن َهُبوَن َك" .
َو ِّح َ
خرلِ هعِسيخرلِ.وويلِلباجلِولملِمقاومِللمنيسةِوكلِعدوِمتاامخِعلمِ ِوعلمِشعبهِ ِ.
ويلِاشعيِالم ِ
ُِ

يستعملِه الءِااعداءِكعصاِتدديبِومِيعاقبهمِهمِ.وهساِالمالمِينطبقِعلمِالايطانِالسيِيدجرِشرويهِحدناِ

ولمالِيستخدمهاِ ِلتدديبناِِ.ومِأخي اًرِسيلقيهِ يِالبحيرةِالمتقدةِبالنايِ .
ِ

2
ظرَناُ .كن ع ُضدهم ِّفُّ اْل َغدو ِّ
اتَ .خالَصَنا وَي ًضا ِّفُّ وَْ ِّت ِّ
الشِد ِّة" .
اء ْ
ف َعَلْيَناِّ .إِي َ
َ ْ
اك اْن َت َْ
َ
ََ
ْ َ َ ُْ
آية (َ " -:)2يا ََبَ ،تَر َ
صالةِالنبيِّ ِ.فُّ اْل َغدو ِّ
ات ِ=ِ همِوجدواِأشعيِجثثاً ِ يِالصبا ِومراحمِ ِجديدةِكلِصبا ِيمراِ22ِ:ِ 3نِِ
ََ

ِ 23هسهِالصالةِاجلِالبقيةِالمقدسةِالتيِعاشاِداخلِأويشليمِهرباِمالِجيشِأشعيِ .
ِ

ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
آية (ِّ 3" -:)3م ْن َص ْو ِّت ِ
ُم ُم" .
الض ِّج ِّ
يج َهَرَبت الش ُع ُ
وب .من ْاَت َفاع َك َتَبِد َدت األ َ
هناِاستجابةِسريعةِلصالةِالنبيِ يِآيةِيِ ِ. 2إستجالِبدكثرِمماِطلبعاِ همِتخلصعاِمالِأعدالهمِوأيزِاًِ
نهبعهمَ ِ.ص ْو ِّت ِ
وب ِ=ِجيشِأشعيِمكعن ِمالِ
الض ِّج ِّ
يج =ِوتترجمِاليرِهعِصعتِ ِالمرعبِلألعداءِ.والش ُع ُ
شععلِكثيرةِ .
4
اك ِّ
ض َعَلْي ِّ " .
اك ُ
ض اْل ُجْنُد ِّب ُي َتَر َ
آية (َ " -:)4وُي ْجَنى َسَلُب ُك ْم ََِنى اْل َجَرِّادَ .ك َتَر ُ
حينماِإكتافِالاعبِمعتِجيشِأشعيِسلبعاِماِقدِتركعهِوسلباِباجلِأشعيِ .

ِ

5
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ن ًّ
 6ن
ِ
ان و َْوَ ِّات َك َوْفَرَة
اآليات (َ " -:)6-5ت َعاَلى ِ
َم ُ
الرب ألَن ُ َساك ٌن فُّ اْل َعالَءَ .مألَ ص ْهَي ْو َ َحقا َو َع ْدالًَ .فَي ُكو ُ و َ
الر ِّب ِّهُّ َكْن ُزُ.
ص َو ِّح ْك َر ٍة َو َم ْع ِّرَفةٍَ .م َخا َف ُة ِ
َخالَ ٍ
َ
حينماِيوهرِ ِعدلهِ ِويحكمِحدِأعداءِشعبهِوي َرألَ ِّص ْهَي ْو َن َحًّقا َو َع ْدالًِيكعنِالاعبِ يِأمانِ.وعادةِماِيكعنِ
الر ِّب هيِكن ِالاعبِولقدِتمِالتدديبِ
ص َو ِّح ْك َر ٍة ف َر َخا َف ُة ِ
أوقاتِاامانِمدعاةِللارِولمالِاآلنِسيكعنِ َوْفَرَة َخالَ ٍ
وأتمِجثمايهِ .

ِ
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7
السالَمِّ يب ُكو َن ِّبرراٍَةَ 8 .خَل ِّت ِّ
الس َك ُكَ .ب َاد َع ِّابُر
اآليات (ُ " -:)9-7ه َوَذا وَْب َ
ُاُل ُه ْم َ ْد َصَر ُخوا َخ ِّاَ ًِاَُُ .س ُل ِ
َْ
ََ َ
9
الس ِّب ِّ
فَ .ص َاَ َش ُاَو ُن
ِ
يلَ .ن َك َث اْل َع ْه َدَََ .ذ َل اْل ُرُد َنَ .ل ْم َي ْع َتِد ِّبِّإْن َس ٍ
اح ْتَ ،ذُبَل ِّت األََْ ُ
ان َوَتلِّ َ
ضَ .خ ِّج َل ُلْبَن ُ
انَ .ن َ
ان َوَكْرَم ُل" .
َكاْلَبا ِّدَي ِّةُ .ن ِّثَر َب َ
اش ُ

ُاُل ُه ْم ِ=ِأيِأبطا ِيهع اِالمرسلعن ِليطلبعاِالصلاِمالِسنحاييبِن ِويجععاِووياجهمِمم قةِيِ.ِ 22ِ:30وكانِ
وَْب َ
حالهمِمح ن ِإ ِلمِيستطيععاِسع ِ ِالص ار ِ يِعج ِوخع َ ِ.خَل ِّت ِّ
الس َك ُك ِ=ِخع اِمالِااشعيييالِالسيالِنمثعاِ
العهدَََِ.ذ َل اْل ُرُد َنِ=ِلمِيهتمِجهاِجلِحطمهاِولقدِأحرقِسنحاييبِِِ40مدينةِمالِيهع اِقبلِأنِيحاصرِأويشليمِ ِ.

ان ماهعيِبدياهَ ِِِِِِِِِِِِِ.ش ُاَو ُنِماهعيِجعيودهِ ِ.
ُلْبَن ُ
انِِ=ِماهعيِبمراعيهَِ ِِِِِ.وال َكْرَم ُلِماهعيِبقمحهِ ِ.
َب َ
اش ُ
ِ

11
11
يشَ ،تلُِّدو َن
ول ِ
اآلن وَََْت ِّف ُعَ .ت ْحَبُلو َن ِّب َح ِّش ٍ
َص َعُدَ .
الربَ .
اآليات (« " -:)12-11اَ َ
اآلن و ْ
ومَ ،يُق ُ
آلن وَ َُ ُ
يشاَ .ن َفس ُكم َناَ َتأ ُْكُل ِّ 12
ق ِّبالِن ِّاَ»".
اكا َم ْق ُ
س ،و ْ
ود ِّكْل ٍ
َ ِّش ً
َش َو ً
وب َوَُ َ
وع ًة ُت ْحَر ُ
ُ َ
ُ ْ ٌ
كمَ .وَتص ُير الش ُع ُ
ْ
يشا أيِقشِ.وهساِيايرِلخيبةِمقاصدِ
اآلن ِتد ِعلمِوزبِ ِالاديدِ.وت ْحَبُلو َن ب َح ِّش ٍ
يش وَتلُِّدو َن َ ِّش ً
تمرايِ َ
أشعي ِ.ماِيعج ِاإلنسانِأنِيعملهِنِهساِيعملهِ ِ.وَن َف ُس ُك ْم َن ٌاَ آ ُكُل ِ=ِكانِكالمِالمبرياءِوالتجديلِالسيِ

وع ًة ِ=ِأيِيابسةِ
اكا َم ْق ُ
خرجِمالِأ عاهِااشعيييالِسبباً ِ يِهالكهم ِ.اآليةِتقع ِأنهمِأهلمعاِأنفسهم ِِ ِِِِ.و ْ
َش َو ً
ُ َ
تحرقِسريعاًِ .
ِ

ِّ13
اع ِّرُفوا وَي َها اْلَق ِّر ُيبو َن َب ُْ ِّشُّ.
اآليات ( " -:)14-13ا ْس َر ُعوا وَي َها اْلَب ِّع ُ
يدون َما َصَن ْع ُتَ ،و ْ
اف ِّقين« :م ْن ِّمِنا يس ُكن ِّفُّ َن ٍاَ ِّ
ِّ
َخ َذ ِّت ِّ
آكَل ٍة َم ْن ِّمِنا َي ْس ُك ُن ِّفُّ َوَ ِّائ َد
ِّص ْهَي ْو َن اْل ُخ َ
ُا ُة .و َ
َْ ُ
الر ْع َد ُة اْل ُرَن َ َ
يدون ِ=ِهمِااممِِِ.واْلَق ِّر ُيبو َن ِ=ِهمِاليهعد ِ.الدععةِتاملِالجميمِوهمِتحسيرِلهمِمالِبطشِ ِنِ مماِ
اْلَب ِّع ُ
ْ 14اََت َع َب ِّفُّ
وََب ِّدِي ٍة »"

أن ِهناو ِخطايا ِلألمم ِهكسا ِهناو ِخطايا ِلليهعدِ .والتحسير ِهنا ِأن ِوزب ِ ِكناي ِآكلة ِتحرق ِالخطاة ِ ِومالِ

يحتملِ.نايِ ِهيِأشعيِحدِأويشليمنِوهمِمالوِ ِحدِأشعينِومالِيتعلِيهرلِمالِنايِ ِ .
ِ

15
السالِّك ِّباْلح ِّق واْلر َت َكلِّم ِّب ِّ
ظالِّمِّ ،الِن ِّ
ض َي َدْي ِّ ِّم ْن َْب ِّ
ض الِر ْش َوِّة،
ام ِّةِ ،
الرِّاذ ُل َم ْك َس َب اْل َر َ
اف ُ
ْ
آية (ُ ُ َ َ ُ ِ " -:)15
االستَق َ
ِّ
ِّ
ِ ِّ
الدم ِّ
ظ ِّر ِّإَلى ِ
الش ِّر" .
ض َعْيَنْي ِّ َع ِّن الِن َ
اءَ ،وُي َغ ِّر ُ
الذي َي ُسد وُ ُذَنْي َع ْن َس ْر ِّع َ
ِّ
ِّ
الدم ِّ
اء ِ=ِالِيستممِ
لالِيستطيمِالعقع ِقدامِ ِإالِمالِهسهِمعاصفاتهِوبهاِيرحمِالرلَِي ُسد وُ ُذَنْي َع ْن َس ْر ِّع َ
لم امراتِقاصدي ِسفي ِالدماء ِ .اعب ِ ِالسيِطالماِظلمِااجرياءِوسفمعا ِدماءهمِن ِ اآلن ِ حينماِيدتي ِمالِ
ِّ
ِّ
الدم ِّ
اءِ .
يسفيِدماءهمِنِويصرخ ِعنِِهللِنِ لالِيستجيبِ ِلهمِ=َِي ُسد وُ ُذَنْي َع ْن َس ْر ِّع َ
ِ
ِّ 16
َعالُِّّ َي ْس ُك ُنُ .ح ُصو ُن الص ُخ ِّ
ْموَنةٌ" .
وَ َمْل َجأُ ُ ُ .ي ْع َ
ُى ُخْب َزُ َ ،و ِّمَي ُ
آية (ُ " -:)16ه َو فُّ األ َ
اه ُ َمأ ُ
َعالُِِّّ=ِ ِيكعنِحصناًِلهِ .
السيِلهِاالوصا ِالمسكعيةِ يِآيةِيِ 15يسكالِ يِاامانِ.األ َ
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ِ

17
ِّ ِّ
اكَ .تَرَي ِّ
يد ًة" .
ان وََْ ًضا َب ِّع َ
آية ( " -:)17اَْل َرلِّ َك ِّبَب َهائ َتْنظُُر َعْيَن َ
ِّ ِّ
يد ًة ِ= ِأيِ
اإلنسان ِالباي ِ ي ِيهع ا ِينور ِالملي ِح قيا ِوقد ِخلمِالمسع ِوايتد ِمالبسه ِ ِّبَب َهائ ِويَرى وََْ ًضا َب ِّع َ
يخرجِمالِأسرِوحصايِأويشليمِِ.ولمالِالمعنم ِالمقصعدِأبعدِمالِ لينِأنِير ِالمسياِ يِجهاءِمجدهِوير ِ

اايضِالجديدةِالبعيدةِاآلنِوهمِالسماءِ .
ِ

18
ِّ
ِّ
اج »"
آية (َْ " -:)18لُب َك َي َت َذ ِكُر الر ْع َب « :وَْي َن اْل َكات ُب وَْي َن اْل َج ِّابُّ وَْي َن اِلذي َعِد األَْبَر َ
وحيالِيتسكرِاايامِالماحيةَِ.ي َذ ِكُر الر ْع َب ِ=ِيعبِاْل َك ِّات ُب ِ=ِالسيِيعدِأسر ِاليهعدِ.واْل َج ِّابُّ ِ=ِالسيِيقبضِ
ِّ
اج ِ=ِليهدمهاِولمنهِالِيجدهمِيوه الءِيرم ون ِللاياطيال ِ ِ.مِالسماءِيمساِ ِكلِ
الج يةِ.واِلذي ي َعِد األَْبَر َ
دمعةِمالِالعيعنِييؤِ .ِ 11ِ:ِ1

ِ

ِّ
اإل ْدَ ِّ
الشعب اْل َغ ِّ
الش ْع َب ِ
آية (ِ 19" -:)19
ان الَ ُي ْف َه ُم" .
اك ،اْل َعِّي ُِّ ِّبلِّ َس ٍ
ام َ
ض الل َغة َع ِّن ِّ َ
الش ِّر َ
س الَ َتَرىَ ْ ِ .
الش ِّرس =ِأشعيِِ/الاياطيالَ ِِِِ.غ ِّ
ِ
ض الل َغ ِّة =ِالاياطيالِالِتعر ِالمحبةِ .
ام َ
الش ْع َب ِ َ
21
ظر ِّصهيو َن م ِّديَن َة و ِّ
ان و ِّ
يم َم ْس ِّكًنا ُم ُْ َر ِّئًّناَ ،خْي َر ًة الَ َتْن َت ِّق ُل ،الَ ُتْقَل ُع
َعَيادَناَ .عْيَن َ
ْ
آية ( " -:)21اُْن ُْ
اك َتَرَي ِّ ُ
ُوَ َشل َ
َْْ َ
و َْوَت ُاد َها ِّإَلى األََب ِّدَ ،و َشُّ ٌء ِّم ْن وَ ْطَن ِّاب َها الَ َيْنَق ُِّ ُع" .
ْ
ِّ
ظْر ِّص ْهَي ْو َن بعدِنجاتهاِمالِأشعيِوععدتهاِلحالتهاِااولمِواعيادهاِوأ راحهاِ.و َخْي َر ًة الَ َتْن َتق ُلِ=ِالِيحطمهاِ
وْن ُ
حتمِالمعتِوهمِأجديةِ.والمدينةِالثاجتةِإلمِااجدِهيِأويشليمِالسماويةِحيثِنر ِ ِونعيشِمعهِلألجدِ.وكنيسةِ

مسياِلالِتقع ِِعليهاِأجعالِالجحيم.
ِ
ال
ِ

21
اسع ِّة ِ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اف،
يها َ ِّاَ ٌب ِّب ِّر ْق َذ ٍ
اك ِ
الرب اْل َع ِّز ُ
آية (َ " -:)21ب ْل ُهَن َ
يز َلَنا َم َك ُ
الش َواط ِّئ .الَ َيس ُير ف َ
ان وَْن َه ٍاَ َوُتَر ٍع َو َ
ِّ
ِّ
ِّ
يها" .
ير ٌة الَ َت ْج َت ُاز ف َ
َو َسفيَن ٌة َعظ َ

أويشليم ِمدينةِجال ِأنهاين ِولمال ِالرل ِسيكعن ِلها ِنه ار ِوسفال ِااعداء ِال ِتدخل ِهسا ِالنهر ِ ِينهر ِيعطم ِأيزاًِ

خصعبةِووماي نِوحيثِالِأعداءِستحياِالمدينةِ يِسالمِ اهللِهعِحاممِأويشليمِيالمنيسة ِِ.ولمالِهسهِاآليةِلهاِ

معنمِأخر ِ .اإلنسانِمابه ِهنا ِبسفينةِن ِِواانهاي ِتايرِللرو ِالقدس ِالسي ِيحملنا ِعلمِشرطِأن ِال ِنقاومهِ.
وما اِيقاومِتيايِالنهرِإالِالسفن العظيرةِ اتِالاراشِأوِالقعايلِالتيِلهاِمجدا ِ مالِلهِمجدا ِأوِشراشِ هعِ

يتحكمِ يِوجهتهنِأماِمالِيتروِنفسهِلرو ِ ِ هعِيحملهِيياجمِيعِِِِ. 8:ِ3وياجمِتفسيرِيح ِ 5ِ–ِ1ِ:ِ41

ِ.وقعلهِعظيرةِ هساِيايرِلسلعوِالمبرياء ِ
ِّ
ِّ
ير ٌة = جاءتِكلمةِسفينةِ مِأصلهاِالعبر ِ ِمالِأصلِبمعنمِ=ِ" يسن تشريعا " ِوالمعنمِأنِ ِ
َو َسفيَن ٌة َعظ َ
هعِالمارشِلناِكماِيوهرِ مِاآليةِالتاليةِنِأماِمالِيارشِلنفسهِ هعِمالِيقاومِتعجيهِالرو ِالقدسِنِأوِمالِيقع ِ
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"ما اِأييدِأناِوليسِما اِيريدهِ " ِنِوهساِمعنمِكلمةِخطيةِنِومالِيفعلِهساِالِنصيبِلهِ مِالمجدِ"الجميمِ

أخطدواِوأععاهمِمجدِ "ِييوِ.ِ 23ِ:ِ 3أماِمالِيقع ِ"ليسِماِأييدهِجلِماِيريدهِ ِ اياهِأ عل" ِ هساِيكعنِ

نصيبهِ مِالمجدِِ .
ِ

22
الر ِب َ ِّ
الرب َملِّ ُكَنا ُه َو ُي َخلِّ ُصَنا" .
الرب َش ِّاَ ُعَناِ .
اضيَناِ .
آية (َ " -:)22فِّإ ِن ِ
يِكنيستهنِوهعِالسيِي َاِرشِلهانِقدمِإنجيلهِدستع اًيِلمملمتهِ.ويقزمِبالحبنِهعِمليِعلمِكنيستهِ
الرل ِيمليِ
ُ

ِخلصهاِوتشتراهاِ .
ِ
إ

23
ِّ
ِّ ن ِّ
ن ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ير ٍة َك ِّث َيرٍة.
آية (ْ " -:)23اََت َخ ْت حَباُلك .الَ ُي َشدُدو َ َاع َد َة َس ِّاََيته ْم .الَ َيْن ُشُرو َ َْل ًعا .حيَنئ ٍذ َُس َم َسَل ُب َغن َ
اْل ُعْر ُج َن َهُبوا َن ْهًبا" .

المنيسةِمابهةِهناِبسفينةِإ يتخاِحبالهاِلمسلِالمالحيالنِولمالِانِالرلِيمليِعلمِكنيستهِلالِيتركهانِكماِلمِ
يتروِأويشليمِوهعِواحبِعليها ِجل ِخلصهاِجسياعهن ِونهبِسكانِأويشليمِونيمةِأشعيِ .وشعب ِأويشليم ِهناِ

مابه ب ْاأل ُعْر ُج =ِلتماسلهم ِولخطيتهم ِالتمِهمِمحبعسعن ِداخلِأسعايِأويشليم ِبسببهاِوبهساِ همِكالعرجِن ِوممِ
هساِكانِلهمِنصيبِ يِالغنيمةنِونيمةِأشعينِ اهللِيعطمِقعةِلاعبه ِحتمِالزعيفِمنهمن ِجهاِيه معن ِعدوهمِ
إجليسِ .

24
الشعب ِ ِّ ِّ
ِّ
وَ ِّ
اإل ْثمِّ" .
الساك ُن ف َ
يها َم ْغ ُف ُ
ول َساك ٌن« :وََنا َم ِّر ْض ُت»ُ ْ ِ .
آية (َ " -:)24والَ َيُق ُ
هسه ِهي ِالمنيسة ِالتي ِيتمتم ِ يها ِالم منعن ِبغفران ِالخطايا ِ ال ِتمرض ِجل ِتمعن ِصحيحة ِدالماً ِكعزع ِأوِ

أعزاءِصحيحةِ يِجسدِالمسيا ِالطبيبِالحقيقي ِالسيِأتيِمالِأجلِالخطاةِِِ.وبالنسبةِلليهعدِ ماناِلهمِ
عقيدةِأنِالمرضِنتيجةِللخطيةِ .عمعماِ اهللِسين شِمالِالمنيسةِيأويشليم ِخطيتهاِومرحهانِوستتمتمِالمنيسةِ
بغفرانِخطاياهانِخال ِالتعبةِالدالمة .والَ يُقول س ِّ
اك ٌن« :وََنا َم ِّر ْض ُت =ِانِمالِقا ِعنهمِقبالِأنهمِعرجِهاِهمِ
َ َ ُ َ
ينهبعننِانِ ِحرلِلهمِأعداءهمِ.
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اإلصحاح الرابع والثالثون

عودة للجدول

مههالِاإلصههحا ِيِ 13حتههمِيِ 33نبههعءاتِمزههمعنهاِأحكههامِ ِعلههمِاامههمِأيِأعههداءِشههعبِ ِ.ونب هعاتِعلههمِ
اليهعدِومعاعيدهِلهمِيأيِالمنيسةِأيزاً ِ .

واإلصههحاحانِي35نِ 34همههاِنبههعةِواحههدةِوخاتمههةِالنبههعءاتِالمههسكعيةِ.وصههفِالنبههيِ ههمِاإلصههحا ِيِ 34سههخبِ

الرلِعلمِكلِااممِوالِسيماِأدومِ همِكانعاِينهبعنِويسلبعنِِمالِيهع اِ يِمحنتهمِحينماِيهاجمهمِعدوِباالتفاقِ

ممِهساِالعدوِ .

أمهاِاإلصهحا ِي ِ 35فيههِوصهفِللبركههاتِالتهيِسهيمنحهاِ ِلاهعبهِبعههدِإنتقامههِمهالِأعدالههِ.إ اًِ اصههحا ِيِ 34
هههعِتحعيههلِجههالدِمثم هرةِإلههمِقفههرِنِوتصههحا ِيِ 35هههعِتحعيههلِقفههرِلههبالدِمثم هرةِ.وأدومِتاههيرِللاههيطانِلألسههبالِ

اآلتيةِ :

 -1عداوةِتقليديةِجيالِيعقعلِوعيسعِمالِالبطالِ .

 -2أدومِيعنمِدمعيِوهسهِطبيعةِإجليسِوالايطانِكانِقتاالًِللناسِمنسِالبدء.
 -3شمتعاِ يِجليةِشعبِ ِعلمِيدِباجلِأوِأشعي.
 -4ساعدواِأعداءِيهع اِحدِيهع ا.

 -5باععاِالهايبيالِمالِشعبِيهع اِكعبيدِ.وتجليسِإستعبدِالبار.
 -0جاءواِبدونامهمِترعمِ يِيهع اِبعدماِصايتِيهع اِخرالِ.

وكلِنفسِمقاومةِهللِيستعبدهاِإجليسِ تصيرِخراباًِومدو ِلأل مايِالدنسةِوالععاطفِالمنحر ةنِتلههعِجههاِالخطايهاِ

وتلعبِجهاِالاياطيالِ .
ِ

ِّ
آييية (ِّ1" -:)1ا َْ َت ِّربييوا وَيهييا األُم ِّ
ض َو ِّمْل ُؤ َهييا .اْل َر ْس ُييكوَن ُة َوُكييل
يير ِّع األََْ ُ
َ
ُ
وب ْ
يير ُعواَ ،ووَي َهييا الش ُ
ييع ُ
َُ
اصيي َغ ْوا .ل َت ْس َ
ييم ل َت ْس َ
َن َت ِّائ ِّج َها" .
واحاِأنِالمالمِاآلتيِلهِأهميةِخاصةِ .
ِّ
ُممَِّ ،و ُح ُر ًّوا َعَلى ُك ِّل َِْي ِّش ِّه ْمْ َ .د َحِرَم ُه ْمَ ،د َف َع ُه ْم ِّإَلى ال ِذْب ِّح" .
آية (2" -:)2أل ِ
َن لِّ ِلر ِّب َس َخ ً
ُا َعَلى ُكل األ َ
ِّ
ُممِِّ.وااممِهناِهمِكلِالمقاوميالِلاعبِ ِانِالرلِالِيسرِ
انِهسهِالنبعةِهيِختامِالنبعاتِ هعِيكلمُ ِ.كل األ َ
بسفيِدماءِشعبهِ.وقدِتعنمِااممِالاياطيالِومالِتبعهمِوتنقادِلخداعاتهمِ اي زاِ ِومسيحهِييؤِ16ِ:ِ26نِ

ِ.ِ 26ِ:ِ12ِ+ِ15حرمهمِ=ِهعِتعبيرِكتاجمِيعنمِأنِ ِقريِأنهمِيمعتعاِكلهمِويهلمعاِِ ِ.
ِ

3
ِّ
ِّ
ِّ
ال ِّب ِّد َم ِّائ ِّه ْم" .
يل اْلجَب ُ
آية (َ " -:)3فَق ْتالَ ُه ْم ُت َُْر ُحَ ،وَِي ُف ُه ْم َت ْص َعُد َن َتاَن ُت َهاَ ،وَتس ُ
القتلمِكثيريالِوقدِتايرِللمعركةِااخيرةِيح 38نِِ . 32
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ِ

4
ِّ
ات َك َدَْ ٍجَ ،وُكل ُِْن ِّد َها َيْن َت ِّثُر َكاْن ِّت َث ِّاَ اْل َوََ ِّق ِّم َن اْل َكْرَم ِّة
آية (َ " -:)4وَي ْفَنى ُكل ُِْن ِّد ِ
الس َر َاواتَ ،وَتْل َتف ال ِس َر َاو ُ
والسَق ِّ
اط ِّمن ِّ
التيَن ِّة" .
َ
َ
ِّ
ِّ
الس َر َاواتِ=ِأيِالاياطيالِ.إ اًِأدومِكاناِيم اًِللاياطيالَِ.تْل َتف َك َدَْ ٍجِ=ِالرلِبسبِالسمعاتِ.ولمالِ يِ
ُِْند ِ
نهايةِاايامِست و ِالسماءِااولمِليكعنِهناوِسماءِجديدةِِييؤِِ.ِ 1:ِ21وهناوِتدملِ الديجِهعِالمتالِ

القديمنِِوهساِكانِيتمعنِمالِقطعةِطعيلةِجداًِمالِالعيقِملتفةِعلمِبعزهاِعلمِهيئةِييو ِوتيادةِ ِمعلنةِ
يِالمتالِالمقدسِولمالِعقع ِااشرايِكدنهاِمنغلقةِعالِمعر ةِإيادةِ ِكالمتالِالملتفِكديجِ الِيمكالِ

قراءتهِ .
ِ

5
ِّ
ِّ
وم َيْن ِّز ُلَ ،و َعَلى َش ْع ٍب َحِرْم ُت ُ لِّ ِلدْيُنوَن ِّة" .
ِّي ِّفُّ ِ
آية ( " -:)5ألَ ِن ُ َ ْد ََو َ
الس َر َاوات َسْيفُُّ .ه َوَذا َعَلى وَُد َ
السراو ِّ
َ ْد َو ِّ
ات َسْي ِّفُِّ=ِالسيفِسيفِ ِوالقزاءِصديِ يِالسمعاتِأنِشعبِأدومِسيهليِ .
َ َ
ِّي فُّ ِ َ َ

ِ

6
ف َ ِّد ام َتألَ َدما ،ا ِ
يحي ًة
ياش .أل ِ
طَلى ِّب َش ْحمٍِّ ،ب َدمِّ ِّخَر ٍ
َن لِّ ِ
يح ِّم ُكَليى ِّكَب ٍ
اف َوُتُي ٍ
آية ( " -:)6لِّ ِلر ِّب َسْي ٌ
يوسِّ ،ب َش ْ
لير ِّب َذ ِّب َ
ْ
ً
ِّفُّ بصرَة وَذبحا ع ِّظ ِّ
ِّ
وم" .
يرا فُّ وََْض وَُد َ
َُْ َ ًْ َ ً
ام َتألَ َدماِ=ِإشايةِلسباِعويمِ يِالدينعنةِ.ا ِ
يح ٍمِ=ِكهانعاِيهدهنعنِالسهيع ِبالاهحمِقبهلِالمعركهةِحتهمِالِ
طَليى ِّب َش ْ
ْ
ً
يلتصهقِجهههاِالههدمِ.والمعنههمِأنِالسههيفِأوِحامههلِالسههيفِمسههتعدِللمعركهةِوالقتههلِ.ولمنهههِشههحمِيمه ِ هههعِمههالِكلههمِ
وسِ=ِإشايةِلألدومييالِبعدِ بحهمُِِ.ب ْصَرَةِ=ِمدينةِ يِأدومِومالِأعومِمدنهاِ .
ِّخَر ٍ
اف َوُتُي ٍ
ِ
آية (7" -:)7ويسُق ُ اْلبَقر اْلوح ِّشُّ معها واْلعجيول م ِّ
اليدمَِّ ،وُت َيرُاب ُه ْم ِّم َين ِ
يير ِّ
انَ ،وَت ْيرَوى وََْ ُض ُيه ْم ِّم َين ِ
يحمِّ
الش ْ
َُ َْ
َََ َ ُ ُ ُ َ َ
يع الث َ
ََ ْ
ُي َس ِر ُن" .
شبهِاادوميعنِهناِباْلَبَقُر اْل َو ْح ِّشُِّ.ومالِالمعرو ِأنِالجثثِويرِالمد عنةِتخصبِاايضِ.ونالحعِأنِهه الءِ

أحبعاِاايضِ اختلبِدمهمِباايضِ .
ِ

ِّ
ِّ
آية (8" -:)8أل ِ ِّ
َِ ِّل َد ْع َوى ِّص ْهَي ْو َن" .
َن ل ِلر ِّب َي ْوَم اْنتَقامٍَ ،سَن َة َِ َز ٍاء م ْن و ْ
الرلِي خرِقصاصِأعدالهِلغاياتِ .
 -1يعطيهمِ رصةِللتعبةِ .

ِ

 -2ي دلِشعبهِولمالِقدِعيالِيعماًِلالنتقام.

9
ِّ
يير وََْ ُضي َيها ِّزْف ًتييا ُم ْشي َيت ِّعالًَ11 .لي ْييالً َوَن َهي ًا
ياَ الَ
اآليييات (َ " -:)12-9وَت َت َحي ِيو ُل وَْن َه ُاََهييا ِّزْف ًتيياَ ،وُتَرُاب َهييا ِّكْب ِّر ً
يتيياَ ،وَتصي ُ
ِّ
ِّ
اآلب ِّدين الَ ي ُكو ُن م ْين يج َت ُ ِّ
ِّ
َتْن َ ِّ
يهياَ 11 .وَي ِّرُث َهيا
َ َْ
ياز ف َ
ئِّ .إَلى األََبد َي ْص َعُد ُد َخاُن َها .م ْن َد ْو ٍَ ِّإَلى َد ْو ٍَ ُت ْخَر ُبِّ .إَلى وََبد ِّ َ َ
ُف ُ
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اْلُقوق واْلُقْن ُف ُذ ،واْل َكرِّكُّ واْل ُغراب يس ُكَن ِّ ِّ
يهاَ ،وُيرد َعَلْي َها َخْي ُ اْل َخَر ِّ
ياك
اب َو ِّم ُْ َر ُاَ اْل َخالَ ِّء .و ْ
س ُهَن َ
ان ف َ
َشَار ُف َها َل ْيي َ
ُ َ
َ ْ َ َ ُ َْ
َ
َم ْن َي ْد ُعوَن ُ لِّْل ُرْل ِّكَ ،وُكل ََُؤ َس ِّائ َها َي ُكوُنو َن َع َد ًما" .

إشايةِللخرالِالدالمِالتامِكماِحدثِ هيِسهدومِوعمهعيةِ.وهنهاِإشهايةِاتهعنِالنهايِالمتقهدِأوِبحيهرةِالنهايِالمتقهدةِييؤِ
ِ 16:ِ26ولههآلنِ مكههانِأدومِخهرالِوأمتههدِلهههاِخههيبِخهرالِجههد ِخههيبِالبنههاءِ.والقههعقِوالقنفههسِ...الههخِيعياههعنِ ههيِ
الخ ارلهبِ.ولمهالِقعلهههِِّإَليى األََبي ِّيد َي ْص َيعُد ُد َخاُن َهيياِ=ِ يههِإشههايةِللههالوِااجههديِولهيسِلخهرالِأدومنِ يهههِإشهايةِلهههالوِ
إجليسِ يِالبحيرةِالمتقدةِجنايِ.هسهِاآلياتِتايرِللدينعنةِااجديةِ لقدِتحع ِالمالمِجدالِمالِأنِيكعنِعقعبهةِأدومِ
إلمِعقعبةِالايطانِااجديةِالتمِكاناِأدومِيم اِلهاِِ .
ِ

يونهاَ .ف َت ُكيو ُن مس ِّيكًنا لِّ ِّ
الشيوك .اْلَق ِّيريص واْلعوس ِّ
ليذَئ ِّ
اآليات (َ 13" -:)15-13وَي َُْل ُع ِّفيُّ َُ ُص ِّ
اب
يوََها ِ ْ ُ
ُ َ َْ َ ُ
يج فيُّ ُح ُص ِّ َ
َْ
14
ِّ
اَ لِّبَن ِّ
ش ي ْيدعو ص ِّ
ِّ ِ
يل َوَي ِّج ُيد
ات الِن َعامَِّ .وُتالَ َُِّّ ُو ُح ُ
ياحَب ُُ .هَن َ
َوَد ًا َ
وش اْلَق ْف ِّر َبَنات َ
آوىَ ،و َم ْع ُز اْل َيو ْح ِّ َ ُ َ
ياك َي ْس َيتقر اللْي ُ
15
ِّ
يض وُت ْف ِّر ُخ وُتربُِّّ َتحت ِّظلِّها .وهَناك َتج َت ِّرع ِ ِّ
ض.
ين َب ْع ُض َيها ِّب َيب ْع ٍ
لَِّن ْف ِّس َم ِحالًُ .هَن َ
الش َواه ُ
َْ َ َُ َ ْ ُ
ََ
اك ُت ْح ِّجُر الِن ِك َازُة َوَت ِّب ُ َ
"
ِّ ِ
يازُةِ=ِحيهةِخبيثهةِومهالِأخبهثِ
يلِ=ِكنايهةِعهالِالحه نِوالخهع  .والِن ِك َ
الحعِأنِكلِمالِهناوِوحعرِ.وَي ْس َتقر اللْي ُ
أنهِهعاشِالحيههاتِوتاههيرِلسههكنمِاايوا ِالاهريرةِالقاتلههةِ ههيِالنفههعسِالمقاومههةِهللِّ ِ ِ.
ينِ=ِطيههعيِجايحههةِتسههببِ
الشي َيواه ُ
يعبهاًِ.وهههسهِصههعيةِالخهرالِالمامههلِلمملمههةِالاههيطانِهههساِالههس ِكههانِيوههالِأنهههِ ههمِحمايههةِنِ عقههالِالاههيطانِكههانِ
مرتبطاِبخالصِاإلنسانِنِوكانِالايطانِالِيتصعيِأنِهناوِحلِلماكلةِمعتِاإلنسانِِ .
ِ

16
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يادَ َشيُّء ص ِّ
الير ِّب َوا َْ َوُ
َن
ياحَب ُ ،أل ِ
اآليات (َ " -:)17-16ف ِّت ُشيوا ِّفيُّ ِّس ْيف ِّر ِ
يرواَ .واح َيد ٌة م ْين هيذ الَ ُت ْفَق ُيد .الَ ُي َغ ُ
ٌْ َ
وح ُ ُه َو َِ َر َع َهاَ 17 .و ُه َو َ ْد وَْلَقى َل َها َُْر َعةًَ ،وَيُد ُ َ َس َر ْت َها َل َها ِّباْل َخْي ِّ ِّ .إَلى األََب ِّد َت ِّرُث َهاِّ .إَليى
َمَرَ ،وَُ َ
َف َر ُ ُه َو َ ْد و َ
ِّ
يها" .
َد ْو ٍَ َف َد ْو ٍَ َت ْس ُك ُن ف َ
النبعءاتِ–ِجميعهاِلالِتسقبنِالنبعاتِعالِأدومِوعالِأعداءِ ِعمعماًِيحدثِهساِعلمِيدِنبعخسِنصرِوسيحدثِ

يِاليعمِااخير ِوقرعةِهسهِالحيعاناتِالاريرةِيالاياطيال ِ يِهساِالمكانِالمرعب.
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اإلصحاح الخامس والثالثون

عودة للجدول

ِ
يِصِيِ 34يأيناِ ِيديالِأعداءِشعبهنِوكانِهساِاجلِجنيانِشعبهِوتمجيدهمِوكلِهساِتمِبالصليبِ.وهساِ

اإلصحا ِقدِيايرِلععدةِإسراليلِمالِالسبمِكرم ِأوِإادهايِمملمةِح قياِكرم ِِ ِ.ولمنهِيايرِحقيقةِإلادهايِ
كنيسة ِالمسيا ِوللخالص ِبالصليبن ِالمسيا ِيسكب ِمجده ِعلم ِكنيسته ِبعد ِأن ِه م ِعدوها ِوخرل ِمملمتهِ

يإصحا ِِ . 34
ِ

1
ض اْلَي ِّاب َسةَُ ،وَيْب َت ِّه ُج اْلَق ْفُر َوُي ْزِّهُر َكالِنْرِِّ ِّ
س" .
آية (َ " -:)1ت ْفَر ُح اْلَب ِّرِي ُة َواألََْ ُ
هناِنر ِ ر ِا ايضِجتقييدِالايطاننِأوِهعِ ر ِاليهعدِجرجععهمِمالِسبمِباجلِأوِ ر ِااممِباإليمانِوالحريةِ

أو ِ ر ِالمنيسة ِبالخالصِ .عمعماً ِ الفر ِهع ِسمة ِكنيسة ِالعهد ِالجديدِ .والفر ِناش ِمال ِأن ِالقفر ِقد ِو ْزَهرِ

ِوأومرِ .
ِ

ِّ
ِّ
ِّ
اء َكْرَم َل َو َش ُاَو َنُ .ه ْم َيَر ْو َن َم ْج َد
آية (ُ2" -:)2ي ْزِّهُر ِّإ ْزَه ًا
اِا َوُيَرن ُمُ .ي ْد َف ُع ِّإَلْي َم ْجُد ُلْبَن َ
اَ َوَيْب َت ِّه ُج ْابت َه ً
انَ .ب َه ُ
ِ ِّ
اء ِّإ ِّ
لهَنا" .
الربَ ،ب َه َ
ُه ْم َيَر ْو َن =ِالم منعن ِيرون ِمجد الرب ِ يماِهمِ يهِمالِجما ِوومايِومجدِ اهللِأعطاهمِجماالً ِكجما ِلبنانِ.
ومجدِالرلِوبهاؤهِيتجلمِ يِالقلبِكعربعنِللمجدِااجديِالسماويِ.ي2كعِ11:ِ4ِ+ِ1ِ:ِ5نِِ ِ.ِ 18
ِ

ِّ
ِّ 3
ِّ
وهاَُ 4 .وُلوا لِّ َخ ِّائ ِّفُّ اْلُقُل ِّ
وبَ « :ت َشِدُدوا الَ
اآليات (َ " -:)4-3شدُدوا األََياد َي اْل ُر ْس َتْر ِّخَيةََ ،والرَك َب اْل ُرْرَتع َش َة َث ِّب ُت َ
َت َخا ُفوا .هوَذا ِّإله ُكم .اال ْن ِّتَقام ي ْأ ِّتَُّ ِِّ .زاء ِّ
هللاُ .ه َو َيأ ِّْتُّ َوُي َخلِّ ُص ُك ْم».
َُ
َُ
ُ
ُ ُ
َش ِّدُدوا األََي ِّاد َي = ِهنا ِنجد ِنغمة ِالجهاد ِمم ِاإليمان ِ .لناجم ِبعزنا ِبعزاً ِوال ِناي ِ ي ِالمعاعيدِ .وليصيرِ
اإلنسانِسنداً ِإلخعتهِالزعفاءِ.و ُه َو َيأ ِّْتُّ َوُي َخلِّ ُص ُك ْم ِ=ِقدِيكعن ِالخالصِمالِأشعيِأوِباجلِلمالِالنبي ِيتحدثِ
عالِالخالصِبالمسيا.

ِّ 5
ِّ ِّ 6
ِّ
َعَر ُج َك ِّ
ان
اإلِي ِّل َوَي َتَرِن ُم ل َس ُ
ان الص ِّم َت َت َف ِت ُحِّ .حيَنئ ٍذ َي ْقف ُز األ ْ
اآليات (ِّ " -:)6-5حيَنئ ٍذ َت َت َفِق ُع ُعُيو ُن اْل ُع ْر َُِّّ ،وآ َذ ُ
َخَر ِّ
س ،ألَ ِن ُ َ ِّد اْن َف َجَر ْت ِّفُّ اْلَب ِّرِي ِّة ِّمَيا ٌ َ ،ووَْن َه ٌاَ ِّفُّ اْلَق ْف ِّر.
األ ْ
المعنم ِأنه ِبحلع ِالرو ِالقدس ِتتفتا ِالعيعن ِالروحية ِوالبصيرة ِالداخلية ِتنفتا ِلتعايال ِااسراي ِاإللهية ِواا نِ

الداخليةِتسممِصعتِ ِوتستعسبهِ.وااخرسِيوحياًِيترنمِجتساجياِ.والمسياِصنمِهسهِالمعج اتِ عالً ِ قدِ تاِ
عيعن ِالعممِوشفمِااخرسِليثباِأنهِمرسلِمالِاآللِ.والسيدِالمسياِإستعملِهسهِاآليةِ مِالردِعلمِتالميسِ
يعحناِالمعمدانِليعلالِلهمِمالِهعيِماِ .ِ 0-2:11
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ِ

7
اءِّ .فُّ مس ِّك ِّن ِّ
ابِّ ،فُّ مرب ِّ
الذَئ ِّ
ِّض َها َد ٌاَ لِّْلَق َص ِّب
يع َم ٍ
َِ ًراَ ،واْل َر ْع َ
آية (َ " -:)7وَي ِّص ُير ِ
اب و َ
ُ َش ُة َيَن ِّاب َ
َْ
َْ
السَر ُ
َواْلَبْرِّد ِّي" .

اب ِهعِخداشنِمنورِلماءِويرِمعجعدنِهعِكنايةِعالِخيراتِواشةِيطلبهاِالناسِوالِيحصلعن ِعليهانِأماِ
ِ
السَر ُ
األَ َِ ًمِ هيِأماكالِيعجدِ يهاِماءنِوهمِكنايةِعالِخيراتِحقيقيةِيعطيهاِ ِلاعبه ِ.ععضِالجفا ِيصيرِ يضِ
ماءِهعِ يضِالرو ِالقدسِييع31ِ:ِ 1نِ ِ 38يتحع ِالمرايِ يِنفسِاإلنسانِلتع ياتِ.وااماكالِالتيِكاناِ
جالِماءِويسكنهاِالسلالِيالاياطيال ِصايتِمملعءةِماءِحتمِتصباِدايِللقصبِوالبرديِ.هكساِنفعسناِبعدِأنِ

كاناِمسكناًِللاياطيالِأصبحاِهياكلِللرو ِالقدسِليسكالِ يهاِ .
ِ

8
ِّ
ِ
سَ ،ب ْل ِّهُّ َل ُه ْمَ .م ْن
اك ِّس ِك ٌة َو َ
آية (َ " -:)8وَت ُكو ُن ُهَن َ
ط ِّر ٌ
يها َن ِّج ٌ
ِس ُة» .الَ َي ْعُبُر ف َ
ال َل َها« :الُ ِّر ُ
يق اْل ُرَقد َ
يق ُيَق ُ
َ
سَل َك ِّفُّ ال ِ
ُ ِّر ِّ
ال ،الَ َي ِّضل" .
َ
يق َح ِتى اْل ُج ِه ُ
ِّس ِك ٌة ِ=ِقدِتمعن ِالطريقةِالتيِيهيئهاِ ِلاعبهِللععدةِمالِالسبمِ.و مِالعهدِالجديدِ الطريقِهعِالمسياِ.وقدِ

هيدِلنا ِالمنيسةِبدسرايهاِكعسالبِللخالصِ .وكما ِيطمئال ِ ِاليهعدِالمسبييالِ يِباجلِأنِيععدوا ِ هع ِقد ِهيدِ
السكةنِهكسا ِيعطيناِطمدنينةِقالالِ"أناِهعِالطريق"َِ .ب ْل ِّهُّ َل ُه ْم =ِلمالِهعِواجاِ مِالمسياِأ ِمالِيسليِ مِ
َ
القداسةِ=ِالُريقِالرقدسة ِ .
ِ

9
اكَ .ب ْل َي ْسُل ُك اْلر ْف ِّديو َن
َسٌدَ .و ْح ٌ
وُِد ُهَن َ
اآليات ( " -:)11-9الَ َي ُكو ُن ُهَن َ
س الَ َي ْص َعُد ِّإَلْي َها .الَ ُي َ
ش ُم ْف َت ِّر ٌ
اك و َ
َ
11
ِّ
ِّ
الر ِّب َيْرِِّ ُعو َن َوَيأ ُْتو َن ِّإَلى ِّص ْهَي ْو َن ِّب َتَرن ٍمَ ،وَفَر ٌح وََب ِّد ٌّي َعَلى َُُؤ ِّ
اج َوَفَر ٌح ُي ْد ََِّك ِّان ِّه ْم.
يهاَ .و َم ْف ِّديو ِ
وس ِّهمِّْ .ابت َه ٌ
ف َ
َوَي ْهُر ُب اْل ُح ْز ُن َوال ِتَنهُد" .
األَ َسٌدِ=ِيايرِلملِمالِحايقِشعبِ ِيسنحاييبِِ/الايطان ِ.اْل َر ْف ِّديو َنِ=ِهمِالمحريونِمالِعبعديةِيباجلِِ/
إجليس ِِّ.إَلى ِّص ْهَي ْو َن =ِكانِالععدِأنِالمفديعنِيصلعنِلصهيعنِأوِاويشليمِالسماليةِ.و َعَلى َُُؤ ِّ
وس ِّهمِِّ=ِ ر ِ

أجد ِكدكاليلِ .

وأِويشليم ِالسمالية ِال ِيدخلها ِدنس ِن ِال ِيدخلها ِسع ِالمفديعن ِالسيال ِتبريوا ِووسلعا ِوياجهم ِجدم ِالمسيا ِوهناوِ
يمساِ ِكلِدمعةِمالِعيعنهمِنِهناوِمكانِالفر ِوالتهليلِوالترنمِييؤِ4ِ:ِ21نِِ+ِ21يؤِ+ِ14ِ:ِ1يؤِِ14
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اإلصحاح السادس والثال ثون

عودة للجدول

ِ

مزههمعنِاايبعههةِاإلصههحاحاتِيِ 32ِ–ِ30هههيِنفسهههاِمههسكعيةِ ههيِيِ2مههلِِ 26ِ–ِ18والبهاًِ ماتبهههاِكلهههاِهنههاِ
وهنههاوِهههعِإشههعياءِنفسهههِوهههسهِاإلصههحاحاتِجههاءتِهنههاِكتحقيههقِللنبهعاتِالسههابقةنِ مههلِمههاِتملههمِعنهههِإشههعياءِ ههيِ

نبعاتهِيِمالِإصحا ِِ ِ35ِ–ِ1هاِهعِقدِحدثِتماماًِ.وبدايةِقصةِسنحاييبِممِح قياِأنهِطلبِج يةِحتمِالِ
هدهِوتسههتدايِوحههرلِ
يزههرلِالمدينههةِ ههد عهاِح قيههاِِ366وانههةِ زههةِِ36ِ+وانههةِ هههبِلمههالِسههنحاييبِوههديِجععه ِ

يهع اِوأخسِِ266666أسيرِِِ.وتشعياءِهناِلهمِيهسكرِههساِ ههعِيريهدِأنِيوههرِإمكانيهةِالغلبهةِعلهمِااعهداءنِ هنهاِ
نر ِإمكانيةِأنِيعيشِاإلنسانِمنتص اًرِ.قدِينتصرِالعدوِلفترةِلمنههِ هيِالنهايهةِسهينه مِ.والتفسهيرِتجهدهِ هيِسهفرِ

الملعوِوهناِبعضِالتدمالتِ.ويرجمِمراجعهةِالمقدمهةِعمهاِويدِعهالِالملهيِح قيهاِ همِأسهفايِ2مهلِنِ2أ ِلتمتمهلِ
الصعيةِ ِ.
1
ِّ
وَ َص ِّع َد َعَلى ُك ِّل ُمُد ِّن
الر ِّاب َع ِّة َع َشَرَة لِّْل َرلِّ ِّك َح َزَِِّيا و ِ
السَن ِّة ِ
ان ِّفُّ ِ
اآليات (َ " -:)22-1وَك َ
يب َمل َك وَش َ
َن َسْن َح ِّاَ َ
2
يش ِّإَلى وُوَ َشلِّيمِّ ،إَلى اْلرلِّ ِّك ح َزَِِّيا ِّبجي ٍ ِّ
ِّ
يم،
َي ُهوَذا اْل َح ِّصيَن ِّة َوو َ
وَ ََْب َشاَى ِّم ْن الَ ِّخ َ
ش َعظ ٍ
َ َ
َْ
َخ َذ َهاَ .ووََْ َس َل َمل ُك وَش َ
ُ َ
3
َفوَقف ِّعْند ََن ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ط ِّر ِّ ِّ
يم ْب ُن ِّحْل ِّقِيا اِل ِّذي َعَلى اْلَبْي ِّتَ ،و َشْبَن ُة
اة اْل ِّبْرَك ِّة اْل ُعْلَيا ِّفُّ َ
َ َ َ
يق َحْقل اْلَق ِص ِّاََ .ف َخَر َج إَلْي وَلَياَ ُ
ِّ
اف اْل ُر َس ِّج ُل.
آس َ
اْل َكات ُبَ ،وُيوآ ُخ ْب ُن َ
4
االت َك ِّ
هك َذا يُقول اْلرلِّك اْلع ِّظيم ملِّك وَشوَ :ما هو ه َذا ِّ
ال اِلذي ا ِت َكْل َت ُ
ال َل ُه ْم ََْب َشاَىَُ « :وُلوا لِّ َح َزَِِّياُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ :
َ َ َُ
ُ
َفَق َ
5
الش َف َتي ِّن ُهو م ُشوٌَة وبأ ِّ
اآلن َعَلى َم ِّن ا ِت َكْل َت َح ِتى َع َصْي َت َعَل ُِّ ِّ6إِن َك َ ِّد ا ِت َكْل َت
ْس لْل َحْر ِّبَ .و َ
ول ِّإِن َرا َكالَ ُم ِ ْ َ َ َ َ َ ٌ
وَ َُ ُ
هذ ِّ اْلَقصب ِّة اْلرر ُض َ ِّ
عَلى ع ِك ِّاز ِّ
ِّ
ِّ
هك َذا
َحٌد َعَلْي َها َد َخَل ْت ِّفُّ َك ِّف ِّ َوَثَقَب ْت َهاَ .
وضةَ ،عَلى م ْصَر ،اِلتُّ إِّ َذا َت َوِكأَ و َ
َ ُ
َ َ َْ
7
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِ
الر ِّب ِّإ ِّ
ال َح َزَِِّيا
ِّفْر َع ْو ُن َملِّ ُك م ْصَر لِّ َجر ِّ
ين َعَلْي َ .وِّإ َذا َُْل َت لَُِّّ :عَلى ِ
يع اْل ُر َت َوكل َ
لهَنا ا ِت َكْلَنا ،وَ َفَلْي َ
س ُه َو الذي و ََز َ
8
ِّ
ِّ
ِّ
مرَت َفع ِّات ِّ وم َذ ِّابح ُ ،وَال لِّيهوَذا وأل ِّ
وَ،
ام ه َذا اْل َر ْذَب ِّح َت ْس ُجُدو َنَ .ف َ
اآلن ََاه ْن َسِّيدي َمل َك وَش َ
ُْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ
َم َ
ُوَ َشل َ
يم :و َ
9
ِّ ِّ
َفأ ِّ
يد سِّي ِّدي ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الص َغ ِّاَ،
اس َت َ
يك وَْل َف ُّْ َفَر ٍ
ُ ْع َت و ْ
ين! َف َكْي َ
ُعُ َ
َن َت ْج َع َل َعَلْي َها ََاك ِّب َ
ْ
س ِّإ ِّن ْ
ف َتُرد َو ِْ َ َوال َواح ٍد م ْن َعب َ
11
الر ِّب ص ِّع ْدت عَلى ِّ
ِّ
ِّ
هذ ِّ األََْ ِّ
ال
َِ ِّل َمْرَكَب ٍ
ُخ ِّرَب َها ِ
ض أل ْ
ات َوُفْر َس ٍ
ان َو َ
َوَت ِتك ُل َعَلى م ْصَر أل ْ
اآلن َه ْل ِّبُدو ِّن ِ َ ُ َ
الرب َ َ
لُِّّ :اصع ْد ِّإَلى ِّ
هذ ِّ األََْ ِّ
اخ ِّرْب َها».
ض َو ْ
ْ َ
ود ِّي ِّفُّ مس ِّ
يدك ِّباألََ ِّ
َ 11فَق ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ام ُِّّ ألَِنَنا َن ْف َهر َُ ،والَ ُت َكلِّرَنا ِّباْلَي ُه ِّ
ام ِّع
يم َو َشْبَن ُة َوُيوآ ُخ لَرْب َشاَىَ « :كل ْم َع ِّب َ َ َ
ََ
ْ
َ
ال وَلَياَ ُ
ُ
12
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِ
ين َعَلى الس ِّ
ال ََْب َشاَىَ « :ه ْل ِّإَلى َسِّيد َك َوِّإَلْي َك وََْ َسَلنُّ َسِّيدي ل َكُّ و ََت َكِل َم ِّبه َذا اْل َكالَم
الش ْع ِّب اِلذ َ
وَ»َ .فَق َ
ْ
ِّ
الر َِ ِّ
ين َعَلى الس ِّ
س ِّإَلى ِّ
وَ ،لَِّيأ ُْكُلوا َع ِّذَََت ُه ْم َوَي ْشَرُبوا َب ْوَل ُه ْم َم َع ُك ْم ».
ال اْل َجال ِّس َ
وََلْي َ
14
13
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ف ََْب َشاَى َوَن َادى ِّبص ْو ٍت َع ِّظ ٍ ِّ
هك َذا
وَ.
َ
ُث ِم َوَق َ
اس َر ُعوا َكالَ َم اْل َرلك اْل َعظيمِّ َملك وَش َ
الْ « :
َ
يم باْلَي ُهود ِّي َوَ َ
15
ِّ
الر ِّب َ ِّائالًِّ :إْنَقا ًذا
َن ُيْن ِّق َذ ُك ْمَ ،والَ َي ْج َعْل ُك ْم َح َزَِِّيا َت ِت ِّكُلو َن َعَلى ِ
ول اْل َرلِّ ُك :الَ َي ْخ َد ْع ُك ْم َح َزَِِّيا ألَ ِن ُ الَ َي ْقدَُ و ْ
َيُق ُ
16
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
اع ِّقُدوا
ُيْن ِّق ُذَنا ِ
وَ .الَ َت ْس َر ُعوا لِّ َح َزَِِّيا .ألَ ِن ُ َ
وَْ :
ول َمل ُك وَش َ
الرب .الَ ُت ْد َف ُع هذ اْل َرديَن ُة ِّإَلى َيد َملك وَش َ
هك َذا َيُق ُ
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ِّ
ِّ
اح ٍد ِّم ْن ِ ْفَن ِّت ِّ  ،وُكل و ِّ
اخرِوا ِّإَل ُِّ وُكُلوا ُكل و ِّ
اء ِّبْئ ِّرِّ َ 17ح ِتى
اح ٍد ِّم ْن ِّتيَن ِّت ِّ َ ،و ْ
َ
َمعُّ ُصْل ًحاَ ،و ْ ُ ُ
َ َ
َ
َ
اشَرُبوا ُكل َواح ٍد َم َ
18
ِّ
ُ ٍة َو َخ ْر ٍر ،وََْ ِّ
ض ِّم ْث ِّل وََْ ِّض ُك ْم ،وََْ ِّ
الرب
وم .الَ َي ُغِرُك ْم َح َزَِِّيا َ ِّائالًِ :
ض ِّحْن َ
آت َُّ َوآ ُخ َذ ُك ْم ِّإَلى وََْ ٍ
ض ُخْب ٍز َوُكُر ٍ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وَ 19وَْي َن آلِّ َه ُة َح َرا َة َووَََْف َاد وَْي َن آلِّ َه ُة َس َفْرَوايِّ َم
ُممِّ ُكل َواح ٍد وََْ َض ُ م ْن َيد َملك وَش َ
ُيْنق ُذَناَ .ه ْل وَْنَق َذ آل َه ُة األ َ
امرَة ِّمن ي ِّدي 21من ِّمن ُك ِّل آلِّه ِّة ِّ
هذ ِّ األََ ِّ
هل وَْنَق ُذوا ِ ِّ
الرب و ِّ
يم
اضُّ وَْنَق َذ وََْ َض ُه ْم ِّم ْن َي ِّديَ ،ح ِتى ُيْن ِّق َذ ِ
َْ ْ
َ
الس َ ْ َ
ُ
َ
َْ
ُوَ َشل َ
ِّ ِّ
ان َ ِّائالً« :الَ ُت ِّج ُيبوُ».
ِّم ْن َي ِّدي »َ 21 .ف َس َك ُتوا َوَل ْم ُي ِّج ُيبوا ِّب َكلِّ َر ٍة أل ِ
َمَر اْل َرلك َك َ
َن و ْ
ِّ ِّ ِ ِّ
ِّ
ِّ
َ 22فج ِّ ِّ
اف اْل ُر َس ِّج ُل ِّإَلى َح َزَِِّيا َوِّثَي ُاب ُه ْم
آس َ
يم ْب ُن حْلقِيا الذي َعَلى اْلَبْيت َو َشْبَن ُة اْل َكات ُب َوُيوآ ُخ ْب ُن َ
َ َ
اء وَلَياَ ُ
َخَبُروُ ِّب َكالَمِّ ََْب َشاَى.
ُم َر ِزَةٌَ ،فأ ْ
1
يوَ َص ِّيع َد َعَليى ُك ِّيل ُم ُيد ِّن
الر ِّاب َع ِّة َع َشَرَة لِّْل َرلِّ ِّيك َح َزَِِّييا و ِ
السَن ِّة ِ
ان ِّفُّ ِ
يب َمِّل َ
اآليات (َ " -:)2-1وَك َ
يك وَش َ
َن َسيْن َح ِّاَ َ
2
يش ِّإَلى وُوَ َشلِّيمِّ ،إَلى اْلرلِّ ِّك ح َزَِِّيا ِّبجيي ٍ ِّ
ِّ
ييم،
َي ُهوَذا اْل َح ِّصيَن ِّة َوو َ
وَ ََْب َشاَى ِّم ْن الَ ِّخ َ
ش َعظ ٍ
َ َ
َْ
َخ َذ َهاَ .ووََْ َس َل َمل ُك وَش َ
ُ َ
َفوَقف ِّعْند ََن ِّ
ط ِّر ِّ
يق َحْق ِّل اْلَق ِص ِّاَ" .
اة اْل ِّبْرَك ِّة اْل ُعْلَيا ِّفُّ َ
َ َ َ

ََْب َشاَىِ=ِكانِيليسِسقاةِوكانِحليعاًِ يِاللغةِالعبرانيةِ .
يش =ِمدينةِ لسطينيةِعلمِطريقِمصرِويبدوِأنِورحههِكهانِ هتاِمصهرِو همِالطريهقِقصهدِتهدميرِالمهدنِ
الَ ِّخ َ
الحصينةََِ.ن ِّ
اة اْل ِّبْرَك ِّة =ِقناةِتحاِاايضِلجلبِالماءِمالِخايجِأويشليمِإلمِداخلهاِيِ 3:ِ1
يِاآلياتِيِ 2-1لما اِيسماِ ِاشعيِأنِتزرلِيهع اِجينماِأنِح قياِمليِيهع اِمليِقديس؟
السببِجبساطةِهعِأنِالاعبِما اا ِ يِخطيته ِ.ح قياِعملِإصالحاتِكثيرةنِولمالِما اا ِالاعبِ يِمحبتهِ

للخطيةِ.

ِيسماِبالزرباتِلينقيِشعبهِ .

الايطانِحسدِح قياِعلمِقداستهِومحبةِ ِلهِ ديادِأنِي يهِ.

ِسماِجهساِحتمِي دلِالاعبِ.و يِحربةِ

أشعي ِحد ِيهع ان ِأحرق ِسنحاييب ِِ 40مدينةِحتم ِأتم ِأخي اًر ِوحاصر ِأويشليم ِتنفيساً ِلنبعة ِإشعياء ِيِ 8:8أنِ

أشعي ِتبلغ ِ"العنق"يأويشليم ِبعد ِأن "يبس ِناحين" ِيأي ِسنحاييب ِ"ملء عرض بالدك يا عرانوئيل" ِيكلِ
يهع ا ِولقدِأحرقِ يِطريقهِِ40مدينةِ .
ِ

4
ِّ
هك َذا يُقول اْلرلِّ ُك اْلع ِّظ ِّ
ِّ ِّ
يال اِل ِّيذي
يم َمل ُك وَش َ
وََ :ما ُه َيو هي َذا االت َك ُ
آية (َ " -:)4فَق َ
َ ُ
ال َل ُه ْم ََْب َشاَىَُ « :وُلوا ل َح َزَِياَ ُ َ َ :
ا ِت َكْل َت ُ "
ظالِيبااقمِأنِعومةِأشعيِتستدعمِمالِح قياِأنِيتملِعلمِأحدِمثلِمصرِوينبهِهناِأنهِباطلِاالتمها ِعلهمِ

مصرِأوِحتمِعلمِ ِِ.وتاكييِيبااقمِ يِقديةِ ِعلمِحمايةِشعبهِهعِعمهلِالاهيطانِدالمهاًنِلهسليِيقهع ِ"
ِّ
ال اِل ِّذي ا ِت َكْل َت ُ ".
َما ه َذا االت َك ُ
ِ
5
الش َف َتي ِّن ُهو م ُشوٌَة وبأ ِّ
اآلن َعَلى َم ِّن ا ِت َكْل َت َح ِتى َع َصْي َت َعَل ُِّ "
ْس لْل َحْر ِّبَ .و َ
ول ِّإِن َرا َكالَ ُم ِ ْ َ َ َ َ َ ٌ
آية ( " -:)5وَ َُ ُ
معنمِالمالمِأنِماعيةِاليهعدِوبدسهمِهعِمجردِكالمِولمالِجالِ علِ .
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ِ

7
ِّ ِّ
ِ ِّ
ِّ
ِّ
الر ِّب ِّإ ِّ
ال لَِّي ُهيوَذا
آية (َ " -:)7وِّإ َذا َُْل َت لَُِّّ :عَلى ِ
لهَنا ا ِت َكْلَنا ،وَ َفَلْي َ
ال َح َزَِيا ُمْرَت َف َعات َو َم َذاب َح َُ ،وَ َ
س ُه َو الذي و ََز َ
وأل ِّ
ام ه َذا اْل َر ْذَب ِّح َت ْس ُجُدو َن" .
َ ُ
َم َ
ُوَ َشل َ
يم :و َ

بحسبِ همِيبااقمِأنِالمساباِالتيِأاالهاِح قياِهيِمساباِهللِ هعِوونمِ .
ِ

11
الرب َال لُِّّ :اصع ْد ِّإَلى ِّ
الر ِّب ص ِّع ْدت عَلى ِّ
هيذ ِّ األََْ ِّ
هذ ِّ األََْ ِّ
ض
ُخ ِّرَب َها ِ
ض أل ْ
آية (َ " -:)11و َ
اآلن َه ْل ِّبُدو ِّن ِ َ ُ َ
ْ َ
َ
َوا ْخ ِّرْب َها»".

كثيرِمالِملعوِالعونيعنِاعتبرواِأنفسهمِيسالًِآللهتهمِ .

ي ِاآليات ِيِ 16-ِ 3الحع ِكبرياء ِيبااقي ِ ي ِيده ِعلم ِيسل ِالملي ِح قياِ .هع ِظال ِكما ِيوال ِالعونييال ِأنِ

الحرولِهيِحرولِأساساًِجيالِاآللهةنِوأنِإلههِسبقِوأنِه مِكلِآلهةِالاععلِالمجاويةنِإ اًِطبيعيِأنِيه مِ

إلهِإسراليل.

"كالم الشفتين هو مشوَة" ِ=ِأيِأنيِالِتمليِياِح قياِسع ِكالمِالافتيالنِهسهِهيِماعيتينِلمنيِجالِقعةِ
حقيقيةنِ حتمِلعِأعطيتيِ"ولفُّ فرس"ِ لالِتجدِعندوِ رسانِلهانِإ اً ِبما اِتحايبنيِ؟!ِهساِالمتمبرِالِيعر ِ
مالِهعِيهعهِالقديرِ.وت اِكانِ ِقدِسماِلهِجتدميرِِ 40مدينةنِ مانِ ليِبسببِخطاياِيهع اِ.وهساِهعِمعنمِ

نبعة ِإشعياء ِالسابقةن ِأن ِ ِهع ِالسي ِكلفهم ِجهسان ِأي ِأن ِي دجعا ِشعبه ِ .ميف ِيفتخرون ِعلم ِ ِخالقهم ِ؟!ِ

يِ 15:16

يِاآلياتِيِ 12-ِ11إلياقيمِويسلِح قياِأيادواِأنِالاعبِالِيسممِهسهِااقعا ِلميِالِتنهايِمعنعياتهمنِولمالِ

يبااقيِبخبثِأيادِأنِيهيجِالاعبِ يثعيواِعلمِالمليِ تسهلِمهمتهِ يِ تاِأسعايِأويشليمِ.ويبااقيِيستعملِ

أسلعباً ِمعرو ِ ي ِتهييج ِالاععلن ِ هع ِياير ِإلم ِقسعة ِالحياة ِالتي ِيعياعنها ِ ي ِالحصاين ِ هم ِيدكلعنِ
زالتهم.

ِ

ِّ
اخُر ُِوا ِّإَل ُِّ َوُكُلوا
اع ِّقُدوا َم ِّعُّ ُصْل ًحاَ ،و ْ
وَْ :
ول َمل ُك وَش َ
َيُق ُ
احي ٍيد ميياء ِّبْئي ِّيرِّ 17ح ِتييى ِّ
ُكييل و ِّ
ض ِّم ْثي ِّيل
آتي
يُّ َوآ ُخي َذ ُك ْم ِّإَلييى وََْ ٍ
َ
َ
َ َ
َ

16
هك َذا
اآليات ( " -:)17-16الَ َت ْس َر ُعوا لِّ َح َزَِِّيا .ألَ ِن ُ َ
احي ٍيد ِّمي ْين ِ ْفَن ِّتي ِّ  ،وُكييل و ِّ
ُكييل و ِّ
اشيَيرُبوا
احي ٍيد ِّمي ْين ِّتيَن ِّتي ِّ َ ،و ْ
َ
َ َ
َ
ُ ٍة َو َخ ْر ٍر ،وََْ ِّ
وََْ ِّض ُك ْم ،وََْ ِّ
وم" .
ض ِّحْن َ
ض ُخْب ٍز َوُكُر ٍ
ه ههعِيطل ههبِم ههنهمِأنِي ههسهبعاِمع هههِايح هههِويع ههدهمِب ههدنِيعط ههيهمِأياضِكديح هههمِوه ههساِو ههشِوخ ههداشِان هههِك ههانِ

سيستعبدهمِأوِيقتلهمِ.وهسهِحيلةِإجلهيسِدالمهاًِأنِيجهسلِالهنفسِخهايجِأسهعايِأويشهليمِيأيِخهايجِأسهعايِالمنيسهة ِ

لينفردِجهاِويسلهاِ.وحكمةِح قياِواححةِ يِعدمِالجدا ِممِيبااقمِوعلينهاِأنِالِنتحهاويِمهمِإجلهيسِمهمهاِكانهاِ
وععدهِتطبيقاًِلقع ِجعلسِ"أماِالمناقااتِالغبيةِ اجتنبها"ِولنالحعِأنِحعاءِسقطاِحينماِتحاويتِممِالايطانِ .
ي ِاآلياتِيِ 21-ِ 13الحعِخداشِيبااقيِيوهعِنفسهِخداشِإجليس ِ هعِيعرضِعلمِالاعبِملساتِعالميةِ

يأكلِوشرلِوسالمِاالف ِ.لمالِهلِيستطيمِإجليسِأنِيعطيِسالماًِ؟!ِهساِسالمِواطمئنانِكا لِ .
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18
ِّ
الرب يْن ِّق ُذَناَ .هل وَْنَق َذ آلِّه ُة األُممِّ ُكل و ِّ
اح ٍد وََْ َض ُ ِّم ْن َي ِّد
َ
اآليات ( " -:)22-18الَ َي ُغِرُك ْم َح َزَِِّيا َائالًُ ِ :
َ
ْ
َ
19
الس ِّ
امَرَة ِّم ْن َي ِّدي َ 21م ْن ِّم ْن ُك ِّل آلِّ َه ِّة
وَ وَْي َن آلِّ َه ُة َح َرا َة َووَََْف َاد وَْي َن آلِّ َه ُة َس َفْرَوايِّ َم َه ْل وَْنَق ُذوا ِ
وَش َ
األََ ِّ
الرب و ِّ
َمَر
يم ِّم ْن َي ِّدي »َ 21 .ف َس َك ُتوا َوَل ْم ُي ِّج ُيبوا ِّب َكلِّ َر ٍة أل ِ
اضُّ وَْنَق َذ وََْ َض ُه ْم ِّم ْن َي ِّديَ ،ح ِتى ُيْن ِّق َذ ِ
ُ
َ
َن و ْ
ُوَ َشل َ
ِّ
ِّ
ِّ
ان َائالً« :الَ ُت ِّج ُيبوُ».
اْل َرلك َك َ
ِّ ِّ ِ ِّ
ِّ
ِّ
َ 22فج ِّ ِّ
ياب ُه ْم ُم َر ِزَيةٌ،
آس َ
اف اْل ُر َس ِّج ُل ِّإَلى َح َزَِِّييا َوِّثَي ُ
يم ْب ُن حْلقِيا الذي َعَلى اْلَبْيت َو َشْبَن ُة اْل َكات ُب َوُيوآ ُخ ْب ُن َ
َ َ
اء وَلَياَ ُ
َخَبُروُ ِّب َكالَمِّ ََْب َشاَى" .
َفأ ْ

َملِّ ِّك
هذ ِّ
ِّ

كانعاِيعتقدونِأنِالحرولِهمِِحرولِجيالِاآللهةِوالنصرةِهيِلآللهةِ .

ي آيةِي ِ 22تم يقِالثيالِهيِعادةِيهعديةِإ اِسمععاِتجديلِعلمِ ِ.وهكساِ علِقيا اِليتهمِالسيدِالمسياِ

بالتجديلِيما. 05:20
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اإلصحاح السابع والثالثون

عودة للجدول

ِ

ِّ 2
1
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ق ِّثياب ُ وَت َغ ِ
يم
ُى ِّب ِّر ْس ٍح َوَد َخ َل َبْي َت ِ
اآليات (َ " -:)38-1فَل ِرا َسر َع اْل َرل ُك َح َزَِِّيا ذل َك َم ِز َ َ َ َ
الربَ .ووََْ َس َل وَلَياَ َ
ِّ
ِّ
وح ِّإَلى ِّإ َش ْعَي َ ِّ
وص الِن ِّب َُِّّ 3 .فَقاُلوا َل ُ:
اِل ِّذي َعَلى اْلَبْي ِّت َو َشْبَن َة اْل َك ِّات َب َو ُشُي َ
وخ اْل َك َهَنة ُم َت َغُ َ
ين ِّب ُر ُس ٍ
آم َ
اء ْبن ُ
َن األ ِّ
َِِن َة َدَن ْت ِّإَلى اْل َر ْولِّ ِّد َوالَ َُ ِوَة َعَلى اْل ِّوالََد ِّةَ4 .ل َع ِل
ِّهاَنةٍ ،أل ِ
ول َح َزَِِّيا :ه َذا اْلَي ْوُم َي ْوُم ِّشِد ٍة َوَتأ ِّْد ٍ
« َ
يب َوإ َ
هك َذا َيُق ُ
ِّ
ِ ِّ
ِّ
ِّ
وَ َسِّيُد ُ لُِّي َعِّيَر ِّ
ِ
اإل ل َ اْل َح َُِّ ،فُي َوب َ
ِّخ َعَلى اْل َكالَمِّ اِلذي َسر َع ُ
الر ِب ِّإ َ
له َك َي ْس َر ُع َكالَ َم ََْب َشاَى الذي وََْ َسَل ُ َمل ُك وَش َ
ِّ
ود ِّة».
ِ
َِ ِّل اْلَب ِّقِية اْل َر ْو ُِ َ
له َكَ .ف ْاََف ْع َصالَ ًة أل ْ
الرب ِّإ ُ
6
ِّ
َ 5ف َجاء َع ِّب ُ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ول ِ
الرب :الَ
هك َذا َتُقوُلو َن لِّ َسِّي ِّد ُك ْمَ :
اءَ « :
هك َذا َيُق ُ
ال َل ُه ْم إ َش ْعَي ُ
اءَ .فَق َ
يد اْل َرلك َح َزَِيا إَلى إ َش ْعَي َ
َ
7
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
وحا َفَي ْس َر ُع َخَبًار
َت َخ ْف ِّب َسَب ِّب اْل َكالَمِّ اِلذي َسر ْع َت ُ ،اِلذي َِِد َ
وَ .هأََن َذا و ْ
ف َعَل ُِّ ِّب غْل َر ُ
َِ َع ُل في َُ ً
ان َملك وَش َ
ِّ ِّ
السي ِّ
ف ِّفُّ وََْ ِّض ِّ ».
ُس ِّق ُ
ُ ُ ِّب ِ ْ
َوَيْر ُ
ِع ِّإَلى وََْض َ ،وو ْ
8
ِّ
يشَ 9 .و َس ِّر َع َع ْن ِّتْرَهاَ َة َملِّ ِّك
وَ ُي َح ِّاَ ُب لِّْبَنةَ ،ألَ ِن ُ َس ِّر َع وَِن ُ ْاََت َح َل َع ْن َل ِّخ َ
َفَر َِ َع ََْب َشاَى َو َو َِ َد َمل َك وَش َ
11
هك َذا ُت َكلِّ ُرو َن َح َزَِِّيا َملِّ َك َي ُهوَذا
وش َ ْوالًْ َ« :د َخَر َج لُِّي َح ِّاََب َك»َ .فَل ِرا َس ِّر َع وََْ َس َل َُ ُسالً ِّإَلى َح َزَِِّيا َ ِّائالًَ « :
ُك َ
ِّ ِّ ِّ
َ ِّائلِّين :الَ ي ْخ َدع َك ِّإله َك اِل ِّذي وَْن َت م َتوِّكل عَلي ِّ ِّ َ ،ائالً :الَ ُت ْد َفع و ِّ
وَِّ11 .إِن َك َ ْد َس ِّر ْع َت
َ ْ
َ
َُ ٌ َْ
ُ
يم ِّإَلى َيد َملك وَش َ
ُ ُ
ُوَ َشل ُ
12
يرها .وهل َتْنجو وَْنت هل وَْنَق َذ آلِّه ُة األُممِّ ُ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َهَل َك ُه ْم
وَ ِّب َج ِّر ِّ
ين و ْ
َ
َما َف َع َل ُمُل ُ
هؤالَء اِلذ َ
يع األَََاضُّ ل َت ْح ِّر َ َ َ ْ ُ
َ
وك وَش َ
َْ
َ
ِّ
ِّ
ين ِّفُّ َتَل ِس َاَ 13وَْي َن َملِّ ُك َح َرا َة َو َملِّ ُك وَََْف َاد َو َملِّ ُك َم ِّديَن ِّة َس َفْرَوايِّ َم
آب ِّائَُّ ُِ ،
ان َوََ َص َ
ف َوَبنُّ َع َد َن ،اِلذ َ
ان َو َح َاَ َ
وز َ
َ

َو َهْيَن َع َو ِّع ِوا ».
14
َخ َذ ح َزَِِّيا ِ ِّ ِّ ِّ
َهاُ ،ث ِم ص ِّع َد ِّإَلى َبْي ِّت ِ ِّ
ِّ
ام الِر ِّبَ 15 ،و َصِلى
الر َسائ َل م ْن َيد الرُس ِّل َوََور َ
َفأ َ َ
َ
َم َ
الربَ ،وَن َشَرَها َح َزَِيا و َ
16
ِّ ِّ ِّ ِّ
ح َزَِِّيا ِّإَلى ِ ِّ ِّ
ِّ
ق اْل َكُروبِّيمِّ ،وَْن َت ُه َو ِّ
اإل ل ُ َو ْح َد َك لِّ ُك ِّل َم َرالِّ ِّك
س َف ْو َ
َ
يل اْل َجال َ
الرب َائالًَ« :يا ََ ِب اْل ُجُنود ،إل َ إ ْسَرائ َ
17
السراو ِّ
ِّ
األََْ ِّ
اس َر ْع ُك ِل َكالَمِّ
اس َرعِّ .ا ْف َت ْح َيا ََب َعْيَنْي َك َواْن ُ
ات َواألََْ َ
ض .وَْن َت َصَن ْع َت ِ َ َ
ظْرَ ،و ْ
ض .وَم ْل َيا ََب وُ ُذَن َك َو ْ
18
سْنح ِّاَ ِ ِّ
ِّ ِّ
ُممِّ َووََْ َض ُه ْمَ 19 ،وَد َف ُعوا
هللا اْل َح َُِّ .حًّقا َيا ََب ِّإ ِن ُمُل َ
وك وَش َ
َ َ َ
يب الذي وََْ َسَل ُ لُي َعيَر َ
وَ َ ْد َخِرُبوا ُك ِل األ َ
21
آلِّ َه َت ُه ْم ِّإَلى الِن ِّاَ ،ألَ ِن ُه ْم َلْي ُسوا آلِّ َه ًة َب ْل َصْن َع ُة وَْي ِّدي الِن ِّ
لهَنا
اآلن وَي َها ِ
اسَ ،خ َش ٌب َو َح َجٌرَ ،فأََب ُاد ُ
وه ْمَ .و َ
الرب ِّإ ُ
َخِّل ْصَنا ِّم ْن َي ِّد ِّ َ ،ف َت ْعَلم مر ِّال ُك األََْ ِّ
الرب َو ْح َد َك».
ض ُكِّل َها وَِن َك وَْن َت ِ
َ ََ
21
الرب ِّإل ِّإسرِّائيل اِل ِّذي صِليت ِّإَلي ِّ ِّمن ِِّهةِّ
ِّ
ِّ
ول ِ
وص ِّإَلى َح َزَِِّيا َائالًَ « :
َ َْ ْ ْ َ
آم َ
ُ َْ َ
هك َذا َيُق ُ
َفأََْ َس َل إ َش ْعَي ُ
اء ْب ُن ُ
22
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اس َت ْه َوز ْ ِّ
اء ْابَن ُة ِّص ْهَي ْو َن.
وَ :ه َذا ُه َو اْل َكالَ ُم اِل ِّذي َت َكِل َم ِّب ِّ ِ
يب َملك وَش َ
الرب َعَلْي  :ا ْح َتَقَرْت َكْ .
َسْن َح ِّاَ َ
َت ب َك اْل َع ْذََ ُ
َنحو َك وَْن َغ َض ِّت ابَن ُة و ِّ
يم َ ْوَ َس َهاَ 23 .م ْن َعِيْر َت َو َِِد ْف َتَ ،و َعَلى َم ْن َعِلْي َت َص ْوًتاَ ،وَ ْد َََف ْع َت ِّإَلى اْل َعالَ ِّء
ْ
ُ
َْ
ُوَ َشل َ
24
وس ِّإسرِّائيل! عن ي ِّد ع ِّب ِّ
لسِّي َدَ ،وَُْل َتِّ :ب َك ْثَرِّة مْرَكَب ِّاتُّ َ ْد ص ِّع ْد ُت ِّإَلى ُعُل ِّو اْل ِّجَب ِّ
ال،
يد َك َعِيْر َت ا ِ
َْ َ َ
َ
َعْيَنْي َك َعَلى َُد ِّ ْ َ َ
َ
ِ
ِّعَق ِّ
يل َووَ ْف َض َل َسْر ِّوِّ َ ،وو َْد ُخ ُل وَ َْ َصى ُعُل ِّوِّ َ ،و ْعَر َكْرَملِّ ِّ 25 .وََنا َ ْد َح َفْر ُت َو َش ِّرْب ُت
انَ ،فأَ َْ َ
اب ُلْبَن َ
ُ ُع وَََْزُ الُ ِّو َ
26
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ير ِّة َص ِوَُْت ُ.
اهاَ ،ووَُن ِّش ُ
مَي ً
ف ِّبَب ُْ ِّن َ َدمُّ َِر َ
يع ُخْل َجان م ْصَر .وََل ْم َت ْس َر ْع ُمْن ُذ اْلَبعيد َصَن ْع ُت ُُ .مْن ُذ األَِيامِّ اْلَقد َ
27
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اآلن و ََتْي ُت ِّب ِّ َ .ف َت ُكو ُن لِّ َت ْخ ِّر ِّ
اعوا
َ
يب ُمُد ٍن ُم َح ِصَن ٍة َح ِتى َتص َير َََو ِّاب َُّ َخ ِّرَبةًَ .ف ُس ِكاُن َها َ َص ُاَ األَْيدي َد ْاََت ُ
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و َخ ِّجُلوا .صاَوا َكع ْش ِّب اْلحْق ِّل وَكالِنب ِّ
وح َبل ُنر ِّوِّ 28 .و ِّ
َخ َض ِّرَ ،ك َح ِّش ِّ
لكِن ِّنُّ َعالِّ ٌم
ُ ِّ
يش الس ُ
ات األ ْ
َ َ َ
َ
ُ
َ ُ
َ
وحَ ،وَكاْل َرْل ُف ِّ ْ َ ُ
29
ِّ
َن َهيجاَن َك عَل ُِّ وع ْجرَف َت َك َ ْد ص ِّع َدا ِّإَلى وُ ُذَن ُِّ ،و َ ِّ
وس َك َو ُخُر ِّ
ِّب ُجُل ِّ
ام ِّتُّ
وِ َك َوُد ُخولِّ َك َو َهَي َجان َك َعَل ُِّ .أل ِ َ َ
َ ََ َ
َ
َض ُع خ َز َ
ِّفُّ وَْن ِّف َك و َش ِّكير ِّتُّ ِّفُّ َش َف َتْي َك ،ووََد َك ِّفُّ ال ِ
ُ ِّر ِّ
يق اِل ِّذي ِِّْئ َت ِّفي ِّ .
َُ
َ
َ
31
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِ ِّ
يها َت ْزََ ُعو َن
السَنة ال ِثانَية ِّخْل َفةًَ ،ووَ ِما ِ
يعاَ ،وِّفُّ ِ
« َوهذ َل َك اْل َعالَ َمةَُ :تأ ُْكُلو َن هذ ِ
السَن ُة الثال َث ُة َفف َ
السَن َة ِّزَِّ ً
31
ن
ِّ ن
َسَف َل،
اِو َن ِّم ْن َبْي ِّت َي ُهوَذا اْلَبا َُو َن َي َتأ ِ
وما َوَتأ ُْكُلو َن وَ ْث َر َاََهاَ .وَي ُع ُ
ود الِن ُ
َصُلو َن ِّإَلى و ْ
َوَت ْحصُدو َ َ ،وَت ْغ ِّر ُسو َ ُكُر ً
ِّ
ق32 .ألَ ِن ُ ِّم ْن و ِّ
اِو َن ِّم ْن ََِب ِّل ِّص ْهَي ْو َنَ .غْيَرُة ََ ِّب اْل ُجُن ِّ
ود
َوَي ْصَن ُعو َن َث َرًار ِّإَلى َما َف ْو ُ
يم َت ْخُر ُج َبقِيةٌَ ،وَن ُ
ُ
ُوَ َشل َ
َت ْصَن ُع ه َذا.
33
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
اك َس ْه ًراَ ،والَ َي َتَقِد ُم َعَلْي َها
ول ِ
«لِّذلِّ َك َ
وَ :الَ َي ْد ُخ ُل هذ اْل َرديَنةََ ،والَ َيْرِّمُّ ُهَن َ
الرب َع ْن َملك وَش َ
هك َذا َيُق ُ
ِّ ِّ ِّ ِّ
يق اِل ِّذي ِ ِّ ِّ
س ،والَ ي ِّقيم َعَلْيها ِّم ْترسةًِّ 34 .فُّ ال ِ
ِّ
ُ ِّر ِّ
الرب.
ول ِ
اء في َيْر ُ
َ ََ
ِعَ ،وِّإَلى هذ اْل َرديَنة الَ َي ْد ُخ ُلَ ،يُق ُ
َ َ
ب ُتْر ٍ َ ُ ُ
35
امُّ عن ِّ
ِّ
هذ ِّ اْلر ِّديَن ِّة أل َ ِّ
َِ ِّل َد ُاوَد َعْب ِّدي».
ُح ِّ َ ْ
َِ ِّل َن ْف ِّسَُّ ،و ِّم ْن و ْ
ُخل َص َها م ْن و ْ
َوو َ
َ
36
ِّ
ِّ
ش وَش ِّ
الر ِّب َو َضَر َب ِّم ْن َِْي ِّ
يعا ُِ َث ٌث
َف َخَر َج َمالَ ُك ِ
وَ مَئ ًة َو َخ ْر َس ًة َوَث َران َ
ين وَْل ًفاَ .فَل ِرا َب ِكُروا َصَب ً
احا ِّإ َذا ُه ْم َِر ً
َ
37
له ِّ
ِّ
اِ ًعا َووََام ِّفُّ ِّنيَن َوىَ 38 .وِّفيرا ُه َو س ِّ
وَ َوَذ َه َب ََ ِّ
وخ ِّإ ِّ
اٌِد ِّفُّ َبْي ِّت ِّن ْسُر َ
َمِّي َتةٌَ .فاْن َصَر َ
يب َمل ُك وَش َ
ف َسْن َح ِّاَ ُ
َ
َ
َ
السي ِّ
فَ ،وَن َج َوا ِّإَلى وََْ ِّ
َسْر َحدو َن ْابُن ُ ِّع َو ًضا َعْن ُ.
ض وََََا
اَ َ
آصُر ْابَنا ُ ِّب ِ ْ
َضَرَب ُ و َْدََِمَل ُك َو َشْر َ
طَ .و َمَل َك و َ
3
َن األ ِّ
ِّهاَنةٍ ،أل ِ
ول َح َزَِِّيا :ه َذا اْلَي ْوُم َي ْوُم ِّشِد ٍة َوَتأ ِّْد ٍ
َِِن َة َدَن ْت ِّإَلى اْل َر ْولِّ ِّد َوالَ
آية (َ " -:)3فَقاُلوا َل َُ « :
يب َوإ َ
هك َذا َيُق ُ
َُ ِوَة َعَلى اْل ِّوالََد ِّة" .
ِال ِّشِد ٍة ِ =ِأنِيصلِااشعيييالِإلمِبالِأويشليمِويجد عاِعلمِ ِ.وطالماِهعِيعمِشدةِ ليكالِيعمِصالةِتعيالِ

علمِالعالدةِالمتعسرةِويعطمِطمدنينةِللقلبِ.ولقدِ همِح قياِأنهِطالماِهناوِشدةنِ عياءِالادةِالتيِسماِجهاِ ِ
الجد ِوسيكعن ِهناو ِوالدة ِأي ِوالدة ِأمة ِجديدةَ ِ .والَ َُ ِوَة َعَلى اْل ِّوالََد ِّة ِتابيه ِيد ِعلم ِأالم ِشديدة ِ اهلل ِيسماِ
بالتجايلِحتمِيكعن ِمالِويالهاِخيرِكثيرِلناِولمالِإلحتما ِالتجايلِعليناِأنِنطلبِونصر ِهللِحتمِنجتااِ
هسهِالادةِ.وهساِالفهمِالمستنيرِلح قياِلألالمِوالتجايلِأشايِلهِالسيدِالمسياِ يِييعِِ . 21ِ:ِ10
ِ

4
ِ ِّ
ِّ
وَ َسِّيُد ُ لُِّي َعِّيَر ِّ
ِّخ َعَلى
آية (َ " -:)4ل َع ِل ِ
اإل ل َ اْل َح َُِّ ،فُي َوب َ
الر ِب ِّإ َ
له َك َي ْس َر ُع َكالَ َم ََْب َشاَى الذي وََْ َسَل ُ َمل ُك وَش َ
ِّ
ود ِّة»".
اْل َكالَمِّ اِل ِّذي َس ِّر َع ُ ِ
َِ ِّل اْلَب ِّقِية اْل َر ْو ُِ َ
له َكَ .ف ْاََف ْع َصالَ ًة أل ْ
الرب ِّإ ُ
له َك =ِاعتر عاِبدنِالرلِممِإشعياءِوأنهِنبيِالرلِ ِ
ِ
الر ِب ِّإ َ

ي ِاآلياتِيِ 4-ِ 1أيِمليِعاديِيسممِتهديدِمثلِتهديدِيبااقيِيجممِواياءهِوقادتهِليعملِمجلسِحرلِ

ليقريِما اِيفعلِ.لمالِح قياِكمليِقديسِلجدِهللِللماعيةِوليسِلعايالهِوقادتهِ.و هبِهللِ"مغُى برسوح" ِ=ِ
خلمِمالبسهِالملميةِوايتد ِمالبسِمالِشعرِوخيشِلينسحقِأمامِ ِ.والحعِأنِأكثرِماِتدورِبهِح قياِأنِ

يبااقيِهساِأهانِاسم ِ ِ=ِ"ليعير هللا الحُّ" ِ .هساِماِيجبِأنِنعملهِأمامِأعداءناِالمتمبريالِااقعياءنِأنِنلجدِ

هللِوهعِيتصر ِ .
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6
ِّ
اآليات (َ 5" -:)6-5ف َجاء َع ِّب ُ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
هك َذا
هك َذا َتُقوُلو َن لِّ َسِّي ِّد ُك ْمَ :
اءَ « :
ال َل ُه ْم إ َش ْعَي ُ
اءَ .فَق َ
يد اْل َرلك َح َزَِيا إَلى إ َش ْعَي َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
وَ" .
ول ِ
الرب :الَ َت َخ ْف ِّب َسَب ِّب اْل َكالَمِّ اِلذي َسر ْع َت ُ ،اِلذي َِِد َ
ف َعَل ُِّ ِّب غْل َر ُ
ان َملك وَش َ
َيُق ُ
ِّ
انِ=ِكلمةِاحتقايِلربااقمِوي قالهِ .
غْل َر ُ
ِ
7
ِّ ِّ
ِّ ِّ
السي ِّ
ف ِّفُّ وََْ ِّض ِّ »".
ُس ِّق ُ
آية ( " -:)7هأََن َذا و ْ
َِ َع ُل في َُ ً
ُ ُ ِّب ِ ْ
وحا َفَي ْس َر ُع َخَبًار َوَيْر ُ
ِع ِّإَلى وََْض َ ،وو ْ
ِّ ِّ
وحا =ِيو ِخع ِأوِهعِيو ِالارِالسيِقبلهِبمحضِإختيايهِ يرتدِعليهِشرهِ.وجعلِ ِخع هِِمن
وْ
َِ َع ُل في َُ ً
السي ِّ
ف =ِوكانِهساِجيدِإجناهِ يِهيكلِإلههِالسيِلمِيستطمِحمايتهِ .
ُس ِّق ُ
ُ ُ ِّب ِ ْ
َخَبر َي ْس َر ُع ِ=ِعالِترهاقةِنِ َوو ْ
يِاآلياتِي "ِ 1-ِ5هأنذا وِعل في َوحاًِ"ِ=ِيو ِيعبِإ ِماتِمنهمِِ185,666جيدِمالوِالرلِ.ومِأخبايِ

عالِترهاقةِ.سممِمليِآشعيِأنِترهاقةِمليِمصرِخرجِليحايبه.

ِح قياِاتزمِأمامِ ِ ر عهِ.وسنحاييبِتمبرِأمامِ ِ ايتعبِ.ح قياِطلبِصالةِوشفاعةِإشعياءِولمالِهعِ

أيزاًِلمِيكفِعالِالصالةِ .
ِ

8
ِّ
يشَ 9 .و َس ِّر َع
وَ ُي َح ِّاَ ُب لِّْبَنةَ ،ألَِن ُ َس ِّر َع وَِن ُ ْاََت َح َل َع ْن َل ِّخ َ
اآليات (َ " -:)9-8فَر َِ َع ََْب َشاَى َو َو َِ َد َمل َك وَش َ
وش َ ْوالًْ َ« :د َخَر َج لُِّي َح ِّاََب َك»َ .فَل ِرا َس ِّر َع وََْ َس َل َُ ُسالً ِّإَلى َح َزَِِّيا َ ِّائالً" :
َع ْن ِّتْرَهاَ َة َملِّ ِّك ُك َ

يبدوِأنِسنحاييبِتروِلخيشِوحايلِلبنةِوهمِقريبةِمالِلخيشِ.وِّتْرَهاَ َة ِ=ِوالباً ِكانِيمليِعلمِمصرِ يِ
ليِالعقاِوقدِخرجِلمحايبةِأشعيِ .هنا ِنجدِيبااقمِيعجهِتهديداً ِوانياً ِاويشليمِوسببهِهعِخع هِمالِمصرنِ

ديادِاإلنتهاءِمالِأويشليمِواالستيالءِعليهاِجدونِحرلِلتمعنِسنداًِلهِِ.وجاءِ يِيععِِ 15ماِ علتهِيفعلِبينِ
هعِحايلِأويشليمِوهاِمصرِتحايبهِ .

يِاآلياتِيِ 13-ِ8لبنةِولخيشِعلمِجبا ِيهع اِوهماِقريبتانِمالِبعزهماِالبعضنِوالِنعر ِلما اِتروِمليِ
ِجدأِيحدِثِايتباكاًِ يِجيعرِأشعيِ
ُِ
أشعيِلخيشِو هبِإلمِلبنةِ؛ِيبماِأنِلخيشِالِتستحقِ.لمالِالمهم ِأنِ
يتركعنِمكاناًِويسهبعنِإلمِمكانِآخرنِويسمععنِعالِترهاقةِ يرتعبعنِ .

16
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
اإل ل ُ َو ْح َد َك لِّ ُك ِّل مرالِّ ِّك األََْ ِّ
ق اْل َكُروبِّيمِّ ،وَْن َت ُه َو ِّ
ض.
س َف ْو َ
يل اْل َجال َ
آية (َ« " -:)16يا ََ ِب اْل ُجُنود ،إل َ إ ْسَرائ َ
ََ
السراو ِّ
ض" .
ات َواألََْ َ
وَْن َت َصَن ْع َت ِ َ َ

َيا ََ ِب اْل ُجُن ِّ
ودِ=ِ هعِإلهِالحرلِونحالِوماللمتهِكلناِجنعدهِ .
يِاآلياتِيِ 26-ِ14لمِيكتفِح قياِبصالةِإشعياءنِجلِهاِهعِأيزاًِيصليِوينسحقِأمامِ ِ[ِ.الِيكفيِأنِ
نطلبِمالِالمنيسةِأنِتصليِلنانِجلِأنِنصليِنحالِونطلبِمالِالمنيسةِأنِتصليِلناِ].
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هك َذا يُقول ِ ِّ ِّ ِّ
يل اِل ِّذي
الرب إل ُ إ ْسَرائ َ
« َ َ ُ
ِّ ِّ
َت ِّب َك
ِّب ِّ ِ
اس َت ْه َوز ْ
الرب َعَلْي  :ا ْح َتَقَرْت َكْ .

21
ِّ
وص إَِّلى َح َزَِِّيا َ ِّائالً:
آم َ
اآليات (َ " -:)23-21فأََْ َس َل إ َش ْعَي ُ
اء ْب ُن ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِ
وَ22 :ه َذا ُه َو اْل َكالَ ُم اِل ِّذي َت َكِل َم
يب َملك وَش َ
َصلْي َت ِّإَلْي م ْن ِِّ َهة َسْن َح ِّاَ َ
اْلع ْذَاء ابَن ُة ِّصهيو َنَ .نحو َك وَْن َغ َض ِّت ابَن ُة و ِّ
يم َ ْوَ َس َهاَ 23 .م ْن َعِيْر َت َو َِِد ْف َتَ ،و َعَلى َم ْن َعِلْي َت َص ْوًتاَ ،وَ ْد
ْ
ََُ ْ
َْْ
ُ
َْ
ُوَ َشل َ
ِّ
ِّ
َََف ْع َت ِّإَلى اْل َعالَء َعْيَنْي َك َعَلى َُد ِّ ِّ
يل! "
وس إ ْسَرائ َ
اء ْابَن ُة ِّص ْهَي ْو َن ِ =ِأيِالمدينةِالتيِلالِتفتاِجعاسطةِسنحاييبِجلِسته أِبهِوتنغضِالرأسِله يمتهنِ مالِ
اْل َع ْذََ ُ

يعومِنفسهِعلمِ ِيصيرِمعحمِسخريةِ .
ِ

آية (24 -:)24عن ي ِّد ع ِّب ِّ
السِّي َدَ ،وَُْل َتِّ :ب َك ْثَرِّة مْرَكَب ِّاتُّ َ ْد ص ِّع ْد ُت ِّإَلى ُعُل ِّو اْل ِّجَب ِّ
الِّ ،عَق ِّ
ان،
يد َك َعِيْر َت ِ
اب ُلْبَن َ
َْ َ َ
َ
َ
ِ
يل َووَ ْف َض َل َسْر ِّوِّ َ ،وو َْد ُخ ُل وَ َْ َصى ُعُل ِّوِّ َ ،و ْعَر َكْرَملِّ ِّ .
َفأَ َْ َ
ُ ُع وَََْزُ الُ ِّو َ
اِبقديتهمِعليهِّ .عَق ِّ
اب
كانِالملعوِيكسرونِااشجايِلتمرِمركباتهمِالحربيةِوتشتهرِملعوِأشعيِجهساِجلِوتفاخرو ِ

ان =ِإلمِحدودِلبنانِِ .
ُلْبَن َ
ِ

25
ِّ
ِّ
ِّ
يع ُخْل َج ِّ
ان ِّم ْصَرِ .
اهاَ ،ووَُن ِّش ُ
آية ( " -:)25وََنا َ ْد َح َفْر ُت َو َش ِّرْب ُت مَي ً
ف ِّبَب ُْ ِّن َ َدمُّ َِر َ
بعدِتصعيرِانتصاياتهِعلمِمصاعبِالجبا ِيصعيِهناِانتصاياتهِعلمِالقفرِحيثِالعطشِوعلمِنهرِالنيلِ

كعالقِلجنعدهِأوِكرم ِلجيعرِمصرِ .أ ِلعِكاناِالخلجانِعالقِطبيعمِلعبعيِالجيشِسدنافهاِوأعبرِِ.أوِ
أنِعندهِجيعرِجبايةِعددهاِحخمِقاديةِأنِتارلِمياهِاانهايِ .
ِ

26
يد صَنعت  .مْن ُذ األَِيامِّ اْلَق ِّد ِّ
ِّ ِّ
اآلن و ََتْي ُت ِّب ِّ َ .ف َت ُكو ُن لِّ َت ْخ ِّر ِّ
يب ُمُد ٍن
يرة َص ِوَُْت َُ .
َ
آية ( " -:)26وََل ْم َت ْس َر ْع ُمْن ُذ اْلَبع َ ْ ُ ُ ُ
ُم َح ِصَن ٍة َح ِتى َت ِّص َير َََو ِّابُّ َخ ِّرَبةً" .
َ
وََل ْم َت ْس َر ْعِ=ِكالمِالرلِلسنحاييبِأيِهلِلمِتسممِأننمِأناِالس ِشققاِالبحرِااحمرِونهرِاايدنِأمامِشعبمِ

وألمِتسمم ِعالِالنبعاتِالتيِتنبدِجهاِعلييِأنبياليِ.أوِهلِلمِيخبروِعقليِبدننيِالقاديِوحدي ِوأننيِأناِالسيِ
صنعتيِوأعطيتيِالقديةِعلمِماِصنعاِ الِداعيِأنِتفتخرِ .
ِ

اآليات (28" -:)29-28و ِّ
وس َك َو ُخُر ِّ
لكِن ِّنُّ َعالِّ ٌم ِّب ُجُل ِّ
َن َهَي َجاَن َك َعَل ُِّ
وِ َك َوُد ُخولِّ َك َو َهَي َج ِّان َك َعَل ُِّ29 .أل ِ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َض ُع ِّخ َزامتُّ ِّفُّ وَْن ِّف َك و َش ِّكيرتُّ ِّفُّ َش َف َتْي َك ،ووََد َك ِّفُّ ال ِ
ُ ِّر ِّ
يق اِلذي ِِّْئ َت ِّفي .
َو َع ْجَرَف َت َك َ ْد َص ِّع َدا ِّإَلى وُ ُذَن ُِّ ،و َ
َُ
َ
َ
َ
"
ِّ
ام ِّتُّ ِّفُّ وَْن ِّف َكِ=ِهكساِكانِااشعييعنِيفعلعنِبدسراهمِ .
خ َز َ
ي ِاآلياتِيِ 22-ِ 21هنا ِنر ِاستجابة ِ ِللصلعاتن ِ ِال ِجد ِوأن ِيستجيب ِ= ِ"إسدلعاِتعطعاِ" ِلقدِظالِ
سنحاييبِأنهِمصديِيعبِاويشليمِولمالِ ِالقديرِجعلهِسخريةِلها ِ.ملِمالِيعاديِ ِيصيرِبالساًِ.
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هسهِالرسالةِالجدِوتمعن ِقدِوصلاِليدِسنحاييبِبطريقةِأوِبدخر ِ هيِمعجهةِلهِ.ونر ِسنحاييبِمستمرِ يِ

كبريالهِ يقع ِ" وَُع وَز الُويلِ"ِ.وكانِااياِ يِهسهِاايامِيايرِللملعونِ المعنمِأنهِالِيعجدِمليِاستطاشِ
أنِيقاومهِ.يواآلياتِ24نِِ 25هيِترديدِلماِقالهِسنحاييبِ يِقلبهِانناِلمِنسممِأنِيبااقيِقا ِهساِ.ولمالِ

الملمنِوقدِكافِهساِلنبيهِإشعياءِ.وحينماِيسممِسنحاييبِأنِ
ِ
ِيعر ِماِ يِالقلعلِ هعِ احصِالقلعلِو

إشعياءِيرددِماِ يِقلبهِي مالِأنِإلهِإسراليلِالِمثيلِلهِ .

"ونا َد حفرت وشربت مياها "ِ=ِأيِو اِأماكالِكثيرةِبجهعدهِوشرلِمياهاًِمالِأنهايهاِ .

ةِأنِتارلِمياهِاانهايِكلهاِ.وآيةِِ ِ20يريدِ
ِ
"ونشف بأسفل َدمُِّ=ِ"...عندهِجيعرِجبايةِعددهاِحخمِقادي
أنِيقع ِأنِكلِماِصنعتهِكانِبسما ِمنيِلتدديبِشعبينِ دناِمجردِأداةِلتدديبِشعبيِ .

ِحيالِناِفاِالبحرِااحمرِأمامِ
َِ
"ولم تسرع منذ البعيد صنعت ِ"ِ=ِماِخطرِعلمِباليِكتابيهِأناِقدِصنعتهِ عالً
شعبينِ ديالِقعتيِمالِقعتيِ؟!ِألمِتسممِأننيِ علاِهساِ؟ِومنسِالبعيدِأيزاًِأناِخططاِأنِت دلِأناِشعبينِ
وهاِأناِتنفسِماعياتيِ.وآيةِ ِ 21تصعيرِلحا ِشعبِيهع اِ يِعج هِأمامِمليِأشعيِولمالِكانِ ليِانِ ِ
تخلمِعنهمِبسببِخطاياهمنِولمالِ"مالِيحبهِالرلِي دبهِ"ِيعبِ. 0:12

ِير ِكبرياءِمليِأشعيِيوير ِ

كبرياءِالايطان نِلمالِ ِيتركهمِحتمِينتهيِعملهمِ يِالتدديبِومِيزربهمِ .

هذ ِّ َلك اْلعالَمةَُ :تأ ُْكُلو َن ِّ
آية («31" -:)31و ِّ
السَن ُة ال ِثالِّ َث ُة
السَن ِّة ال ِث ِّانَي ِّة ِّخْل َفةًَ ،ووَ ِما ِ
يعاَ ،وِّفُّ ِ
هذ ِّ ِ
السَن َة ِّزَِّ ً
َ
َ َ َ
ِّ
ن
ِّ ن
ن
وما َوَتأ ُْكُلو َن وَ ْث َر َاََها" .
َفف َ
يها َت ْزََ ُعو َ َوَت ْحصُدو َ َ ،وَت ْغ ِّر ُسو َ ُكُر ً
هسا ِك الم ِالرل ِلح قيان ِ ربما ِكان ِقدوم ِسنحاييب ِ ي ِالصيف ِ خسر ِاليهعد ِولتهم ِولم ِيفلحعا ِ ي ِالخريلِ

خسروا ِأيزاً ِوال ِالسنة ِالتاليةِ .وأما ِالسنة ِالثالثة ِ– ِي يععن ِويحصدون ِومعنم ِالمالم ِأن ِااشعييعن ِلالِ

يععدواِأجداًِ .

يعاِ ِّ ِِGrows of Itselfخْل َف ًةِ=ِأيِماِتبقمِمالِالس نةِااولمِ
ِّزَِّ ً
ععاِجلِيعطعاِياحةِانفسهمِولأليضِ.و مِمقاجلِ ليِيعطيهمِ ِ يِالسنةِالثانيةِ
أععامِو مِالعامِالسابمِالِي ي ِ

ِكانِقدِطلبِمالِاليهعدِأنِي يععاِستةِ

حعفيالنِأيِيبايوِ ِولةِالعامِالسادسِ تمفمِسنتيالِ.ولمنهمِلطمعهمِلمِينفسواِالعصيةنِوهناِالرلِيبدأِمعهمِ

مال ِجديدن ِ مم ِهسه ِالادة ِالتي ِهم ِ يهان ِوت ِجاءت ِاآلن ِالسنة ِالسابعة ِعليهم ِأن ِال ِي يععا ِ

ِسيطعمهمِ

وستمعن ِال ِييعةِكا يةِلسنتيال ِحتمِالِي يععاِ يِالسنةِالسبتيةِالتيِكاناِستجيءِبعدِالحصايِ.وهسهِالبركةِ

سماهاِخلفةِأيِماِيتخلفِعالِال ييعةنِومِيبدأونِ يِال ياعةِبعدِ ليِ .
ِ

31
َسَف َلَ ،وَي ْصَن ُعو َن َث َرًار ِّإَلى َما
اِو َن ِّم ْن َبْي ِّت َي ُهوَذا اْلَبا َُو َن َي َتأ ِ
اآليات (َ " -:)32-31وَي ُع ُ
ود الِن ُ
َصُلو َن ِّإَلى و ْ
ِّ
ق32 .ألَِن ُ ِّم ْن و ِّ
اِو َن ِّم ْن ََِب ِّل ِّص ْهَي ْو َنَ .غْيَرُة ََ ِّب اْل ُجُن ِّ
ود َت ْصَن ُع ه َذا" .
َف ْو ُ
يم َت ْخُر ُج َبقِيةٌَ ،وَن ُ
ُ
ُوَ َشل َ
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قالاِالمتاباتِااشعييةِأنهمِأسرواِِ 266156مالِيهع اِ

ِيعدهمِبدنهمِسيتدصلعن ِوانيةِ.وهساِماِحدثِ انِ

ق ِ=ِتمعن ِلهمِحياةِ
المملمةِ يِامانِيعشياِكاناِتقاين ِ يِعومتهاِبدحسالِأيامهاَ ِ.وَي ْصَن ُعو َن َث َرًار ِّإَلى َما َف ْو ُ
سماويةِوهسهِومايِالتجايلِ .
ي ِاآلياتِي "ِ 32-ِ 31يتأصلون إلى وسفل ِ" ِ=ِ بعدِهسهِالحرولِتاتتاِالعالالتِولمالِ ِسيعيدهمِإلمِ

أماكالِسكنهمنِ النبيِيابههمِجنباتِلهِجسويهِالثاجتةِ يِاايضِولهِومايهِ.أيِسيثبتعنِومِي دهروننِويكعنِلهمِ

ومايِنا عةِلآلخريالِ.وكلِم مالِيكعنِلهِجسويهِبايمانهِبالمسياِومِيصيرِلهِومايهنِوهسهِهيِجركاتِااالمِالتيِ
مرواِجهانِوهسهِهيِالعالدةِالجديدةِالتيِتملمِعنهاِح قياِالملي.

"ألن من ووَشليم تخرج البقية" ِ=ِالسيالِكانعاِمحجعايالِداخلِااسعاينِه الءِسيخرجعن ِوتمعن ِلهمِحريةِوالِ
ش ِيععد ِيخيفهمِ .ولمال ِهسهِاآليات ِتنور ِللبقيةِالتيِستنجع ِمال ِإسراليلِ يِاايامِااخيرة ِييوِ 28-21:2

وسيدخلعنِإلمِمجدِأوالدِ ِ.وهسهِإشايةِأنِالخالصِسيخرجِمالِصهيعنِ .

ي ِاآلياتِي ِ 35-ِ 33الِسلطانِاشعيِعلمِمدينةِ نِوالِسلطانِإلجليسِعلمِشعبِ ِإالِبسما ِمالِ ِ

وللتدديبِو يِحدودِيحددهاِ ِ[ِياجمِقصةِأيعل]ِ .

36
ِّ
ش وَش ِّ
الر ِّب َو َضَر َب ِّم ْن َِْي ِّ
ين وَْل ًفاَ .فَل ِرا َب ِكُروا
اآليات (َ " -:)37-36ف َخَر َج َمالَ ُك ِ
وَ مَئ ًة َو َخ ْر َس ًة َوَث َران َ
َ
37
ِّ
ِّ
ِّ
ام ِّفُّ ِّنيَن َوىِ " .
يعا ُِ َث ٌث َمِّي َتةٌَ .فاْن َصَر َ
َصَب ً
يب َمل ُك وَش َ
احا ِّإ َذا ُه ْم َِر ً
ف َسْن َح ِّاَ ُ
وَ َوَذ َه َب ََاِ ًعا َووََ َ
سممِهيرودوتسِمالِكهنةِالمصرييالِأنِالفئرانِهيِالتيِأكلاِجيشِأشعيِوأسلحتهنِلينسبعاِالمعج ةِآللهتهمِ .

ِ

وخ ِّإ ِّ ِّ
السي ِّ
آية (َ 38" -:)38وِّفيرا ُه َو س ِّ
فَ ،وَن َج َوا ِّإَلى وََْ ِّ
ض
اٌِد ِّفُّ َبْي ِّت ِّن ْسُر َ
آصُر ْابَنا ُ ِّب ِ ْ
له َضَرَب ُ و َْدََِمَل ُك َو َشْر َ
َ
َ
َسْر َحدو َن ْابُن ُ ِّع َو ًضا َعْن ُ" .
وََََا
اَ َ
طَ .و َمَل َك و َ

لهِأجناهِانهماِحسداِأخيهماِأسرحدونِحينماِشعراِبدنهِسيرثِالعررِ .
ِ
قت

يِاآلياتِي ِ 38-ِ30نهايةِالمتمبريالِ.و يِبعضِااحيانِيتدخرِتنفيسِالنبعاتنِولمالِهسهِالنبعةِتمِتنفيسهاِ يِ

تليِالليلة ِ.ولقدِتمردِسنحاييبِعلمِخالقهنِ مانِمالِالعد ِأنِيثعيِويتمردِعليهِإجناهِويهليِجياهِالسيِا تخرِ

بهِعلمِ .
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اإلصحاح الثامن والثالثون

عودة للجدول

ِ

1
ِّ
ض َح َزَِِّيا لِّْلر ْو ِّتَ ،ف َج ِّ ِّ ِّ
هك َذا
ال َل َُ « :
اآليات (ِّ " -:)22-1فُّ ِّتْل َك األَِيامِّ َم ِّر َ
آم َ
وص الِنبُّ َوَ َ
اء إَلْي إ َش ْعَي ُ
َ
اء ْب ُن ُ
َ
2
الر ِّب 3وَال« :آ ِّ
الرب :و َْو ِّ
يش»َ .ف َو ِِ َ َح َزَِِّيا َو ِْ َه ُ ِّإَلى اْل َح ِّائ ِّ َو َصِلى ِّإَلى ِ
ول ِ
وت َوالَ َت ِّع ُ
ص َبْي َت َك ألَِن َك َت ُر ُ
َ َ
َيُق ُ
يا َب ،ا ْذ ُكر َكيف ِّسرت وَمامك ِّباأل ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يرا.
َماَنة َوبَِّقْل ٍب َسلِّ ٍ
ْ ْ َ ُْ َ ََ
َ َ
يم َوَف َعْل ُت اْل َح َس َن فُّ َعْيَنْي َك»َ .وَب َكى َح َزَِيا ُب َك ً
اء َعظ ً
َ
5
4
ِّ
ِّ
َف َص َاَ َ ْول ِ ِّ ِّ ِّ
يكْ َ :د َسر ْع ُت
ول ِ
اء َائالً« :ا ْذ َه ْب َوَُ ْل لِّ َح َزَِِّياَ :
الرب ِّإل ُ َد ُاوَد و َِّب َ
هك َذا َيُق ُ
الرب إَلى إ َش ْعَي َ
ُ
هذ ِّ
امك َخرس ع َشرَة سَنةً6 .و ِّمن ي ِّد ملِّ ِّك وَشوَ وُْن ِّق ُذك و ِّ
ِّ
ِّ
وع َك .هأََن َذا وُض ُ ِّ
َصالَ َت َكْ َ .د َوََْي ُت ُد ُم َ
َ َ
َ
يف إَلى وَِي َ ْ َ َ َ َ
َ ْ َ َ
هذ ِّ اْلر ِّديَن ِّة7 .و ِّ
امُّ عن ِّ
ِّ
الر ِب َي ْف َع ُل ه َذا األ َْمَر اِل ِّذي َت َكِل َم
الر ِّب َعَلى و ِ
َن ِ
هذ ِّ َل َك اْل َعالَ َم ُة ِّم ْن ََِّب ِّل ِ
ُح ِّ َ ْ
اْل َرديَنةََ .وو َ
َ
َ
ِّب ِّ 8 :هأََن َذا وَُِِّع ِّظ ِل ِ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الش ْر ِّ
ات ِّإَلى اْل َوََ ِّاء»َ .فَر َِ َع ِّت ِ
آح َاز ِّب ِ
س
س َع َشَر َدََ َِ ٍ
الدََ َِات اِلذي َن َز َل فُّ َدََ َِات َ
َ ُ
الش ْر ُ
الدَِ ِّ
ع َشر َدَِ ٍ ِّ
ات اِل ِّتُّ َن َزَل ْت َها.
ات فُّ ِ َ َ
َ َ ََ
11
ِّ
ِّ
ض و ُش ِّفُّ ِّم ْن مر ِّض  :وََنا َُْل ُتِّ « :فُّ ِّع ِّز وَِي ِّ
امُّ وَ ْذ َه ُب ِّإَلى وَْب َو ِّ
اب اْل َه ِّ
اوَية.
ِّ 9كتاب ٌة ِّلحزَِّيا مِّل ِّك يهوذا ِّإذ م ِّر
ََ
َ َ ََ ِ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
11
ض األَحي ِّ
الر ِبِّ ِ .
ظُر ِّإْن َساًنا َب ْعُد م َع ُس ِك ِّ
ان اْل َف ِّانَي ِّة.
ُع ِّد ْم ُت َب ِّقِي َة ِّس ِّن َُُِّْ .ل ُت :الَ وَََى ِ
اء .الَ وَْن ُ
َ ْد و ْ
الر ِب فُّ وََْ ِّ ْ َ
َ
12
الر ِّ
ُ ُع ِّنُّ .الِن َه َاَ َوالِلْي َل
َم ْس ِّك ِّنُّ َ ِّد اْنَقَل َع َواْن َتَق َل َع ِّنُّ َك َخْي َر ِّة ِ
اعَُّ .ل َف ْف ُت َكاْل َح ِّائ ِّك َحَي ِّاتُِّّ .م َن الِن ْو ِّل َي ْق َ
13
احَ .كاأل ِّ
امُّ .الِنهاَ واِلَليل ُت ْف ِّن ِّ
ُت ْف ِّن ِّ
ظ ِّ
ِّ
ِّ
ينَُّ 14 .ك ُسُنون ٍة ُم َزَْ ِّزَ ٍة
الصَب ِّ
ينَُّ .صَر ْخ ُت ِّإَلى ِ
يع ِّع َ
َسد ه َك َذا ُي َهش ُم َِر َ
َ
ََ َ َْ
ِّ
َصيح .و ِّ
اظرًة ِّإَلى العالَ ِّء .يا َبْ َ ،د َت َضاي ْق ُتُ .ك ْن لُِّّ َض ِّ
امًناِّ 15 .ب َرا َذا
َ
هك َذا و ِّ ُ ْ
َ
َ َ
َ
اي َن َ
امةٍْ َ .د َض ُع َف ْت َعْيَن َ
َهدَُ َك َح َر َ
16
السِّيدِّ ،ب ِّ
ِّ ِّ
و ََت َكِلمَ ،فِّإِن ُ َ ِّ
هذ ِّ َي ْحَي ْو َن،
َِ ِّل َمَرَاَِّة َن ْف ِّسُّ .وَي َها ِ ُ
ال لُّ َو ُه َو َ ْد َف َع َل .و ََت َر ِشى ُم َت َر ِّهالً ُك ِل ِّسن ُِّ من و ْ
َ
ُ
17
لسالَم ِّة َد َتح ِوَلت لُِّّ اْلرراَُة ،ووَْنت َتعِل ْقت ِّبَن ْف ِّسُّ ِّمن وهدةِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وبِّها ُكل حياة َ ِّ
ْ َ َْ
وحُّ َف َت ْشفينُّ َوُت ْحِّيينُُّ .ه َوَذا لِّ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ
ََ ُ
18
ِّ
َن اْل َه ِّ
ُو َن
اي .أل ِ
اوَي َة الَ َت ْح َرُد َك .اْل َر ْو ُت الَ ُي َس ِّب ُح َك .الَ َيْر ُِو اْل َه ِّاب ُ
ظ ْه ِّر َك ُك ِل َخ َ
اء َ
اْل َهالَ كَ ،فِّإِن َك َ
طَر ْح َت َوََ َ
ُ َاي َ
21
19
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ف
ين َحِق َكِ .
الرب لِّ َخالَصَُّ .فَن ْع ِّز ُ
َب ُي َع ِّر ُ
ف اْلَبن َ
َماَن َت َك .اْل َحُّ اْل َحُّ ُه َو َي ْح َرُد َك َك َرا وََنا اْلَي ْوَم .األ ُ
إَلى اْل ُجب و َ
الر ِّب».
ِّبأ َْوَت ِّاََنا ُك ِل وَِيامِّ َحَي ِّاتَنا ِّفُّ َبْي ِّت ِ
ِّ
ين َوَي ْضرُدوُ َعَلى ِ ِّ
ِّ 22
َ 21وَك َ ِّ
الَ « :ما ِّهُّ اْل َعالَ َم ُة
ص ِّت ٍ
ال« :لَي ْأ ُخ ُذوا َُْر َ
الدْبل َفَيْبَوَر»َ .و َح َزَِيا َ َ
اء َ ْد َ َ
ان إ َش ْعَي ُ
ُ
َ
ِّ
الر ِّب ».
َص َعُد ِّإَلى َبْي ِّت ِ
وَنُّ و ْ

ح قياِكانِمليِقديسِولمالِلنالحعِأنِالقداسةِالِتمنمِالمرضِأوِالمعتِ .
ِ

ِّ 3
2
ِّ
ِّ ِّ
ِ ِّ
ِّ
ِّ
يف ِّسي ْير ُت
يال« :آ َيييا ََب ،ا ْذ ُكي ْير َكْيي َ
اآليييات (َ " -:)3-2ف َو ِِ ي َ َح َزَِيييا َو ِْ َه ي ُ إَلييى اْل َحييائ َو َص يلى إَل يى اليِيرب َوَي َ
وَمامك ِّباأل ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يرا" .
َماَنة َوبَِّقْل ٍب َسلِّ ٍ
َ ََ
يم َوَف َعْل ُت اْل َح َس َن فُّ َعْيَنْي َك»َ .وَب َكى َح َزَِيا ُب َك ً
اء َعظ ً
َ

لمِتمالِ يِالعهدِالقديمِ مرةِواححةِعالِحياةِماِبعدِالمهعتِ مهانِالجميهمِيخها عنِالمهعتِ.وهنهاِنهر ِاالسهتجابةِ

للصالةِالتيِصالهاِح قياِ .
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ِ

5
يك .هأََني َذا
ول ِ
آية (« " -:)5ا ْذ َه ْب َوَُ ْل لِّ َح َزَِِّياَ :
يكْ َ :د َس ِّر ْع ُت َصيالَ َت َكْ َ .يد َوََْي ُ
وع َ
الرب ِّإل ُ َد ُاوَد و َِّب َ
يت ُد ُم َ
هك َذا َيُق ُ
ِّ
ِّ
س َع َشَرَة َسَنةً" .
وُض ُ
يف ِّإَلى وَِيام َك َخ ْر َ

إحا ةِعمرِلح قياِ يهاِنبعةِويم ِوتشايةِلقيامةِالمسياِإجالِح قياِنِإجالِداودِ ِ.مدنِح قياِإجهالِداودِت يهدِأيامههِ
يم اًِللمسياِإجالِداودِالسيِاادتِأيامهِبالقيامةِِ.ولهساِأشايِالم معيِيم ِِ . 0:ِ01
ِ

6
امُّ عن ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
هذ ِّ اْل َر ِّديَن ِّة" .
ُح ِّ َ ْ
وَ وُْنق ُذ َك َوهذ اْل َرديَنةََ .وو َ
آية (َ " -:)6و ِّم ْن َيد َملك وَش َ
يبماِتايرِهسهِاآليةِأنِهسهِالحادوةِوقعاِقبلِحصايِأشعيِاويشليمِ .

يِاآلياتِيِ 8-ِ1هناوِس االنِ :

ِِ 1هلِكلِمالِيبكيِيطيلِ ِعمرهِ؟ ِِ

ِِ 2لما اِكاناِال يادةِِ15سنةِ قبِ؟

ِواإلجابةِأنهِكماِكانِسليمانِإجالِداودِيم اً ِللسيدِالمسياِ يِحكمتهِو يِأنهِهعِبانيِالهيكلِوأنهِاجالِداودنِ
هعِاجالِداودِوبعدِأنِحممِعليهِبالمعتِأطا ِ ِ يِعمرهنِوقيلِعالِهساِ
هكساِصايِح قياِيم اًِللسيدِالمسياِ
ُ
"إلمِأيامِالمليِتزيفِأياماًنِسنينهِإلمِدويِ دويِ.يجلسِقدامِ ِإلمِالدهرِ"ِيم ِِ. 1-0:01وقعلهِ"إلمِ

الدهر"ِجعلاِالقع ِنبعةِعالِالسيدِالمسيانِ ح قياِلمِيجلسِملماًِإلمِالدهرِ .

وِيقمِ ِ15بالعبريةِ=ِ"ِيِههِ"ِ ملِيقمِلهِحر ِمالِحرو ِاابجديةنِوحرو ِ"ِيِههِ"ِإشايةِليهعةنِوبالتاليِ
انِالمعنمِأنِالسيدِالمسياِسيقعمِبقعةِالهعتهِ هعِنفسهِيهعهِ ِ.

وِالحعِ يِقع ِح قياِ"ِكيف سرت ومامك باألمانةِ"...وهكساِكانِالسيدِالمسياِجالِخطيةِ.ومِأنِاإلشايةِانِ
ِسينقسِح قياِمالِيدِمليِأشعيِوينقسِالمدينةنِ هساِإشايةِأنِ ِسينقسِالمسياِمالِكلِمحاوالتِإجليسِأنِ

ِأقامهِبعدِأنِماتنِوأنِ ِسيحميِ
ِ
يقتلهِقبلِالصليبِيلعِِ+ِ36-28:4يعِِ+ِ44-36:1يعِِ. 52:8وأنِ
كنيستهِبعدِأنِيحريهاِمالِيدِإجليسِ .

"ووص بيتك ألنك تروت" ِ= ِهي ِوصية ِلملِمناِأن ِيرتب ِحياته ِبالتعبة ِليستعدِلهسه ِاللحوةِ .والسيد ِالمسياِ
ِكنيستهِجتعاليمهِووصاياهِقبلِأنِيصلبِِ .
أوصمِجيتهِأ
ُ

"وِ حزَيا وِه إلى الحائ "ِ=ِهيِصالةِخاصةِهللنِويبماِوجهِوجههِناحيةِالهيكلِ يِإشتياقِأنِيراهِمرةِ
أخر نِوكاناِهسهِطلبةِسليمانِالمليِأنِمالِينورِللهيكلِويصليِيستجيبِلهِ ِي1ملِِ33:8وماِبعده ِِ .

"دَِات آحازِ"ِ=ِهيِماِتسممِبالم ولةِوهيِعبايةِعالِعامعدِتسقبِعليهِأشعةِالامسِوتعطيِظلهاِوبحسبِ
الولِتَُِدِيجِاايضِتحتهاِوهسهِهيِالساعةِالامسيةِ.والمعج ةِهناِأنِالولِسايِعكسِالطبيعةِوكدنِالامسِ
ِ
ويرتِإتجاهِدويانهاِيهساِمعنمِالقع ِ"ِتكون آليات ِ"ِ يِتيِ 14:1أيِلمعج ات ِ.ولمالِماِمعنيِأنِترجمِ
ِنِوأنِمعج ةِشفاءِح قياِإشايةِلقيامةِ
الامسِااليِالعياءِ؟ِِلعِ همناِأنِالمسياِهعِشمسِالبرِيِمالِِ ِ2ِ:ِ4
المسياِالتيِجهاِتبريناِنِولمالِجرِالمسياِكانِالِجدِأنِياملِأباءِالعهدِالقديمِكماِياملِمالِآمالِبالمسياِبعدِ
ليِِ.وهساِمعنيِيجعشِالامسِاليِالعياءِأيِأنِجرِالمسياِنِشمسِالبرِسياملِمالِجاءِقبلهِمالِأجرايِالعهدِ
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القديمِومِإنِإستمراي ِالامسِبعدِ ليِإليِاامامِيعنيِأنِجرِالمسياِسيمتدِللم منيالِإليِنهايةِاايامِِ .وياجمِ

ِوهيِعالِتبريرِمالِهمِقبلِالمسياِ.أماِيِيو ِ 20:ِ3هيِعالِتبريرِمالِآمالِبهِبعدِمجيئه ِ
ِ
ييوِِ25ِ:ِ3
ملحوظةِِ:لقدِإادادِعمرِح قياِ عالًِولمالِما اِجناهِمالِ ليِِ ِ:

 1أنجبِأشرِملعوِإسراليلِوهعِمنسمِالسيِأ سدِيهع اِتماماًِ .
 2سقبِ يِمعحعشِأمراءِباجلِ .

إ اًنِحقاً ِكانِح قياِيم اً ِللسيدِالمسياِ يِايادةِعمرهنِولمالِمالِالناحيةِالعمليةِ انِي ضِماعيةِ ِتمعنِ

نتالجهِسيئةِ.لسليِعلِمناِالسيدِالمسياِأنِنصليِقالليالِ" لتكن مشيئتك "ِ
ِ

11
اب اْله ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ُع ِّد ْم ُت َب ِّقِي َة ِّس ِّن ُِّ" .
اوَيةْ َ .د و ْ
آية ( " -:)11وََنا َُْل ُت« :فُّ ع ِّز وَِيامُّ وَ ْذ َه ُب ِّإَلى وَْب َو ِّ َ
ِّع ِّز وَِي ِّ
امُِّ=ِكاناِسنهِوقتئسِِ32سنةِوكانِاليهعدِيعتقهدونِأنِ ِلهعِأحهبِأحهداًِيطيهلِأيامههنِولهعِمهاتِمبكه اًرِ

مدنِ ِيطردهِمالِأمامهِ .

ِ

11
ض األَحي ِّ
ِّ
ظُر ِّإْن َساًنا َب ْعُد م َع ُس ِك ِّ
ان اْل َف ِّانَي ِّة" .
آية (َُْ " -:)11ل ُت :الَ وَََى ِ
اء .الَ وَْن ُ
الر ِب .الِر ِب فُّ وََْ ِّ ْ َ
َ
الر ِبِ=ِانِح قياِكانِي مالِأنهِير ِالرلِ يِطقعسِالعبادةِولعِمهاتِ سهيسهبِإلهمِالمجههع ِولهالِيهراهِ
الَ وَََى ِ

بعدِ ليِ .
ِ

ِّ ِّ ِّ 12
اعييَُّ .ل َف ْفييت َكاْلح ِّائي ِّيك حيي ِّ
الر ِّ
ُ ُع ِّنييُّ.
يل َع ِّنييُّ َك َخْي َري ِّية ِ
ياتُِّّ .مي َين الِني ْيو ِّل َي ْق َ
ُ
َ
آييية (َ " -:)12م ْسييكنُّ َييد اْنَقَلي َ
ََ
يع َواْن َتَقي َ
الِنهاَ والِليل ُت ْف ِّن ِّ
ينُّ" .
ََ َ َْ
يل َع ِّنييُّ =ِإشههايةِ
ياههبهِحياتهههِبخيمههةِال ارعههيِالتههيِتبقههمِ ههيِمكانهههاِمههدةِقليلههةِوهههسهِتعطههمِإحسههاسِالغربههةَ ِ.واْن َتَقي َ
لمعتِالجسدَِ.ل َف ْفت َكاْلح ِّائ ِّك =ِيابهِنفسهِبحاليِوأنِحياتهِكنسيجِقطعههِمهالِالنهع ِوالنسهيجِلهمِيهتمُ ِ.ت ْف ِّن ِّ
ينيُِّ=ِ
ُ
َ
يخاطبِالرلِهناِ .
ِ

13
يامُّ .الِنهيياَ واِلَليييل ُت ْف ِّن ِّ
ظي ِّ
ِّ
ِّ
ينييُّ.
الصي َيب ِّ
اآليييات (َ " -:)14-13صي َير ْخ ُت ِّإَلييى ِ
يع ِّع َ
َسي ِّيد َ
هك ي َذا ُي َهشي ُيم َِريي َ
احَ .كاأل َ
َ َ َ ْ َ
14
ِّ
َصيح .و ِّ
ِّ
ياي ْق ُتُ .ك ْين
َك ُسُنون ٍة ُم َزَْ ِّزَ ٍة َ
هك َذا و ِّ ُ ْ
العيالَءَ .ييا ََبْ َ ،يد َت َض َ
ياي َنياظَرًة ِّإَليى َ
امةٍْ َ .د َض ُع َف ْت َعْيَن َ
َهدَُ َك َح َر َ
لُِّّ َض ِّ
امًنا" .

َسي ِّيدِسههماِجهههسهِااالمِعليهههِليفنيهههِويهاههمِعوامهههِ.وكههانِيصههياِ
يصههفِهنههاِأالمهههِالاههديدةِويصههعيِأنِالههرل َكأ َ
َكسُنون ٍةِأيِ يِحعفِإ ِخفاِصعتهِبسببِالمرضُ ِ.ك ْن لُِّّ َض ِّ
امًناِ=ِشبهِنفسهِبمديعنِِمحكعمِعليهِبالحبسِ
ُ
ولالِيخرجِإالِبمالِيكفله.
ِ

ِّ ِّ
آية (ِّ 15" -:)15برا َذا و ََت َكِلمَ ،فِّإِن ُ َ ِّ
َِ ِّل َمَرَاَِّة َن ْف ِّسُّ" .
ال لُّ َو ُه َو َ ْد َف َع َل .و ََت َر ِشى ُم َت َر ِّهالً ُك ِل ِّسن ُِّ من و ْ
َ
ُ
َ
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ِ
ِّ
يلِ=ِأيِ
بعدِقع ِإشعياءِج يادةِعمرهِتحع ِللتسبيانِب َرا َذا و ََت َكل ُمِ=ِالِأسهتطيمِأنِأعبهرِعهالِشهكريَ ِ.و ُه َيو َ ْيد َف َع َ
قدِجرلهاِوقهدِإسهتفادِمهالِالمهرضِوالتدديهبِ تعاحهمِوتماهمِ ُم َيت َر ِّهالًِوكهانِيهسكرِ َم َيرَاَِّة َن ْف ِّسي ِ=ِليتمههلِبقيهةِأيهامِ
ِ
حياتهِ .

16
ِّ
ِّ ِّ
ينُّ وُتحِّي ِّ
وحُّ َف َت ْش ِّف ِّ
اة َ ِّ
ينُّ" .
آية ( " -:)16وَي َها ِ
َ ْ
السِّيُدِّ ،بهذ َي ْحَي ْو َنَ ،وب َ
ِّها ُكل َحَي ُ
ِّب ِّ
ِومراحمهههِيحيههاِالنههاسِ"لههيسِبههالخب ِوحههدهِيحيههاِاإلنسههان"ِكههسليِبالتدديههبِيحيههاِ
ِ
هييذ ِّ َي ْحَي ْييو َنِ=ِأيِبمعاعيههدِ

اإلنسان ِ.مالِيثقِ يِأنِمعاعيدِ ِوأحكامهِهيِللخيرِيحياِ يِسالمِ.وأماِمالِالِيثقِ يِهساِ يحياِ يِم اريةِ .
ِ

آية (17" -:)17هوَذا لِّ ِ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اء
يك َ
طَر ْح َ
لسالَ َمة َ ْد َت َح ِوَل ْت لِّ َُّ اْل َرَرَاَُةَ ،ووَْن َت َت َعِل ْق َت ِّبَن ْف ِّسُّ م ْن َو ْه َدة اْل َهيالَ كَ ،فِّإِن َ
َُ
يت َوََ َ
اي" .
ظ ْه ِّر َك ُك ِل َخ َ
َ
ُ َاي َ
َت َعِل ْق َتَ بن ْف ِّسُّ ِّم ْن َو ْه َد ِّة اْل َهالَ ِّكِ=ِإختبرِح قياِالرلِ يِألمهِأكثرِمماِإختبرهِ همِأيهامِسهالمتهنِ ههعِأحهسِبهاهللِ
ين ِإليهِ يِأعماقِحيقهِوير عهِويخلصهِويطر ِخطاياهِوالِيسكرهاِجهلِيغفرههاِ.ومهاِجعهلِح قيهاِيفهر ِبهااكثرِ

هعِوفرانِخطاياهِ .
ِ

ِّ
اوَي َة الَ َت ْحرُد َك .اْلر ْو ُت الَ ُيس ِّب ُح َك .الَ َيْر ُِو اْل َه ِّاب ُ ن ِّ
َن اْل َه ِّ
َماَن َت َك" .
آية (18" -:)18أل ِ
َ
ُو َ إَلى اْل ُجب و َ
َ
َ
هههساِالمههالمِمههالِأ زههلِأتقيههاءِالعهههدِالقههديمِيههد ِعلههمِجهلهههمِبمههاِبعههدِالمههعتِوقههاينِمههمِقههع ِج هعلسِالرسههع ِ"لههيِ

اشتهاءِأنِأنطلقِوأكعنِممِالمسياِ هساِأ زلِجداً"ِ ِ.
ِ

19
ِّ
ين َحِق َك" .
َب ُي َع ِّر ُ
ف اْلَبن َ
آية ( " -:)19اْل َحُّ اْل َحُّ ُه َو َي ْح َرُد َك َك َرا وََنا اْلَي ْوَم .األ ُ
هعِوعدِ ِبدنِيربمِإجنههِ هيِمخا هةِالهرلنِوقهدِ عهلِولمهالِلهيسِ نبههِأنِمنسهمِإجنههِبعهدِأنِكبهرِإختهايِطريهقِ

الارِ .
ِ

ِّ
ين َوَي ْضرُدوُ َعَلى ِ ِّ
ِّ 22
اآليات (َ 21" -:)22-21وَك َ ِّ
ال:
ص ِّت ٍ
ال« :لَي ْأ ُخ ُذوا َُْر َ
الدْبل َفَيْبَوَر»َ .و َح َزَِيا َ َ
اء َ ْد َ َ
ان إ َش ْعَي ُ
ُ
ِّ
ِّ
الر ِّب »".
َص َعُد ِّإَلى َبْي ِّت ِ
« َما ه َُّ اْل َعالَ َم ُة وَنُّ و ْ
الي ِيدْب ِّلِ=ِدملههةِخبيثههةِوالتههيالِلههيسِ يهههِشههفاءنِجههلِأنِ ِيسههتخدمِوسههالبِطبيعيههةِمههالِأجههلِتنفيههسِأو ارحهههِ.وهكههساِ
إس ههتعملِالط ههيالِلخل ههقِعين ههيِااعم ههمنِوالم ههاءِللمعمعدي ههةِوال ي ههاِللمي ههرونِومس ههحةِالمرح ههمِوالخبه ه ِوالخم ههرِ
لإل خايستياِ اإلنسانِجسدِويو نِوالتعاملِممِالجسدِيستل مِشيئاًِملمعساًِومحسعساًِ .

ونالحعِأنهِ يِيِ2ملِِ 8:ِ26حينماِوعدِإشعياءِح قياِبدنهِلالِيمعتِلمِيسد ِماِالعالمةِأننيِأعيشنِجهلِمهاِ

العالمةِأنِأصعدِجياِالرلنِ بياِالرلِ يِقلبهِ .
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ينِِ:التيالِومرةِلهاِجسويِكثيرةِوطعمهاِحلعِوهمِتايرِللاعبِالمجتممِ مِمحبةِوبنفسِواحدةِ
ص ال ِّت ٍ
َُْر َ
ينسكبِعليهِالرو ِالقدسِيم ِ 133وجسدِح قياِالمريضِالمقبلِعلمِالمعتِيايرِللمنيسةِالتمِكاناِميتةِ

ومِأحياهاِالمسياِبقيامتهِوحياتهِوحلع ِالرو ِالقدسِالس ِجمعهاِ مِمحبةِوقرصِالتيالِالس ِوحمِعلمِالدجلِ
افمِح قياِيايرِهساِللمنيسةِجسدِالمسياِالتمِحينماِشفياِاجتمعاِ مِمحبةِ عالمةِحياةِالجسدِهمِ

المحبةِ"نحالِنعلمِانناِقدِإنتقلناِمالِالمعتِالمِالحياةِالنناِنحبِاإلخعةِنِمالِالِيحبِأخاهِيبقِ يِالمعت"ِ

ي1يعِ . 14:3

ي آيةِيَ "ِ 21رص التينِ"ِ =ِهعِمثلِالدقيقِوالملاِممِإليام...الخِِ.ولمالِماِمعنيِالتيالِ؟ِا اِكانِح قياِ

يرم ِللمسيا ِيكعن ِجسد ِح قيا ِيم ا ِلجسد ِالمسيا ِالسي ِهع ِالمنيسة ِِ .ومرض ِجسد ِح قيا ِإشاية ِللمنيسةِ

المريزةِبالخطيةِوعالجهاِأنِتتابهِبمسيحهاِإجالِ ِن ِ

ِمحبةِ.والتيالِجبسويهِالمثيرةِداخلِوال هِوطعمهِ

الحلعِيايرِللمنيسةِالمملعءةِمحبةنِوهسهِالمنيسةِتمعنِكثمرةِتيالِحلعةِيفر ِجهاِ ِ تحياِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.
ِ

ملحوظة ِ ِ:يِيملِ 5:26نجدِقع ِالرلِ"فُّ اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب"ِمماِيجعلِقصةِايادةِعمرِ
ح قياِهيِإشايةِواححةِلقيامةِالسيدِالمسياِ يِاليعمِالثالثِِ .وأيزاِم معيِ"ِِ 01إليِأيامِالمليِتزيفِأياماِ

نِسنينهِكدويِ دويِ.يجلسِقدامِ ِاليِالدهر" ِ.هلِعارِح قياِللدهرنِإنماِهسهِكاناِنبعةِعالِقيامةِالمسياِ .
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اإلصحاح التاسع والثالثون

عودة للجدول

ِ
لقدِيجعاِالامسِجدالً ِمالِأنِتتقدمنِوكانِ ليِليسِ يِأويشليمِ قبِجلِ يِباجلِو يِكلِالعالمنِمماِأوايِ

دهاةِالباجلييالِالسيالِيعبدون ِالامسِ.وهساِجعلهمِيتصعيون ِأنِمالِحدواِبسببهِهسهِالمعج ةِهعِأعومِمالِ

إلههم ِ.دتعاِلتحيةِحِقيانِوكاناِهسهِالفرصةِ رصةِ هبيةِأنِيبارِبالههِالسيِ علِهسانِولمنهِسقبِبزربةِ
يمينية.

وِ يِهساِالعقاِكاناِباجلِمااالاِخاحعةِاشعينِوكانِواححاً ِأنِنجمِباجلِكانِ يِصععدنِوبدأتِتتمردِ
علمِأشعيِ.لسليِأيادِح قياِأنِياهدِه الءِاامراءِبقعتهِووناهِأمامِمليِباجلِ يتحالفِمعهِيبماِليحميهِمالِ

أشعي يِالمستقبلِ .ولمالِهلِمليِباجلِقاديِأنِيفعلِماِ علهِمالوِالرلِإ ِقتلِِ 185,666مال ِجيشِأشعيِ
يِليلةِواحدةِ .

مالِالم كدِأنهِلعِ هبِح قياِإلشعياءِقبلِأنِيفعلِ ليِلمنعهِإشعياءِمالِأنِيسقبِهسهِالسقطةِ.أوِلعِصلمِ

تهِأشعيِ.ولمالِيحسبِلح قياِتسليمهِلقع ِالرلِوعدمِتسمرهِ
ح قياِلمانِ ِقدِأيشدهِكماِصلمِحيالِحاصر
ُ
عليهِ .

ملحوظةِ :جيش ِأشعي ِيمثل ِخطايا ِظاهرة ِكثيرة ِ ي ِحياتنا ِيوح قيا ِعر ِكيف ِينتصر ِعلم ِهسه ِ .أما ِباجلِ
تمثلِخطاياِالمبرياءِوالغرويِوهسهِسقبِ يهاِح قيانِ مانِكمالِأخسِيعلالِ زاللهِوصالحهِأمامِاآلخريالِ .

ياِليتناِنخفيِكلِماِأعطاناِالرلِمالِصال ِ يِداخلِأنفسناِحتمِالِيسرقِعهدوِالخيهرِكهلِمهاِلنهاِكمهاِسهرقاِ

باجلِكلِكنعاِأويشليمِالتيِأياهاِح قياِلسفراءِباجلِ .
ِ

َموز حزَيا الرلك للرسيح
 1هعِاجالِداودِوالمسياِاجالِداودِالمليِوهعِمليِالملعوِحاببِالملِ ِ.

 2وح قياِمليِعلمِشعبِ ِإسراليلِنِوالمسياِمليِعلمِقلعلِشهعبهِبصهليبهِ"تمهعنِالرياسهةِعلهمِكتفهه"ِ
يإرِ.ِ 0ِ:ِ2والحعِأنِ ِيرسلِإشعياءِِويقهع ِ"َل لحزَياَِئيس شعبى"ِي2مهلِِ.ِ 5ِ:ِ26وَئييسِ
تستخدمِبمعنمِمليِنِ المالمِيايرِللمسياِالمليِ.

 3جرِح قياِيايرِللمسياِالس ِجالِخطيةِي2ملِ3ِ:ِ18نِِ .ِ 5

هياِحمهمِعليههِبهالمعتِوقهامِليحيهاِ
 4كانِمحكعماِعليهِبالمعتِبسببِاليدبلِوشهفيِليعهيشِِ15سهنةِ.والمس ُ
إلمِااجدِ .

ِ15 5سنةِهيِيم ِانِالمسياِقامِبقهعةِالهعتههِنِ هرقمِِ15بالعبريهةِيكتهبِى هِوههعِإختصهايِإسهمِ ِ
يهعهِِ .
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 0جسدِح قياِالمحكعمِعليهِبالمعتِيايرِللمنيسةِجسدِآدمِالمحكعمِعليههِبهالمعتِبسهببِالخطيهةِنِولمهمِ
يحيمِالمسياِهساِالجسدِالمياِماتِليمياِالحياةِالعتيقةِوقامِليقيمِجسدِجديدِهعِمتحهدِبههِِ.والمسهياِ

اجههالِ ِهههعِالقيامههةِوالحيههاةِ

ِمحبههةِ.ويرمه ِللمحبههةِبقييرص التييينِ ِ.المحبههةِعههادتِللمنيسههةِ صههايتِ

جسدِالمسياِنِوعادتِلهاِالحياةِِ.انِالمسياِإجالِ ِهعِالحيهاة ِ.ايجهمِاآليهاتِي1يهعِِِ14ِ:ِ3نِِِ15

ِِ+يعِِ . ِ25ِ:ِ11

َِ 1وع الشيرس عشيرِدَِيات والمسهياِههعِ"شهمسِالبهرِوالاهفاءِ همِأجنحتهها"ِيمهلِ 2ِ:ِ4نِوههساِياهيرِ
انِجرِالمسياِياملِأباءِالعهدِالقديمِييوِ 25ِ:ِ3نِوعيودة الشيرسِلمسهايهاِالطبيعهمِياهيرِانِجهرِ

المسياِياهملِالمه منيالِبههِبعهدِمجيئههِييوِ.ِ 20ِ:ِ3والحهعِأنِيقهمِِ11ياهيرِللممها ِالتاهريعمِ عهددِ

مِالمسياِنحسبِكامليالِوأجرايِوبالِلعمِيكعِ+ِ28ِ:ِ1أ ِ .ِ 4ِ:ِ1
العصاياِِ.ِ11والمعنمِأنناِ
ُ

ِ ِ0 8اسمِاوجةِح قياِحفصيبةِومعنيِاإلسمِمسرتيِجهاِ"الِيقا ِبعدِليِمهجعيةِوالِيقا ِبعدِايحيِ
معحاةِجلِتدعيالِحفصيبةِوأيحيِتدعمِبععلةِِ.انِالرلِيسرِبيِوأيحيِتصيرِ اتِبعل"ِِيِ

ياجمِِ2ملِِ+ِِ1ِ:ِ21إرِِ ِ4ِ:ِ02وهسهِإشايةِاليِالمنيسةِعروسِالمسياِالتيِمسرتهِجهاِ .

ِّ
ووص بيتك ألنك تروت "ِ=ِوصيةِالمسياِلناِهعِماِأعطاهِالسيدِالمسياِمالِتعاليمِ
 2قع ِالنبمِلح قياِ"

ووصاياِلمنيستهِخال ِوالثِسنعاتِقبلِأنِيسهبِللصليبِنِوهساِماِأوصاناِبهِاآللِ"لهِإسمععا"ِ

16
11

يماِ.ِ 5ِ:ِ11وهكساِقالاِأمناِالعسياءِمريمِ"مهماِقا ِلممِ ا علعه"ِييعِ . 5ِ:ِ2

"ِهدنساِأشفييِ" .فى اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب"ِي2ملِ=ِ 5ِ:ِ26المسياِقامِمالِ

اامعاتِ مِاليعمِالثالثِِ .

" َد سرعت صالتك َ .د َويت دموعك  .هنذا وشفيك  ...وونقذك من يد ملك وشوَ مع هذ

الردينة ووحامى عن هذ الردينة من وِل نفسى ومن وِل داود عبدىِي2ملِ5ِ:ِ26نِِ.ِ 0المعنمِ
المباشرِلهسهِاآلياتِهعِنجاةِح قياِمالِالمعتِنِونجاةِأويشليمِمالِمليِأشِعيِِ.ولمالِلنزمِأمامناِ

قع ِجعلسِالرسع ِعالِالسيدِالمسياِأوناءِأالمِصلبهِ"الس ِ مِأيامِجسدهِإ ِقدمِبص ار ِشديدِودمعشِِ

طلباتِوتزرعاتِللقاديِأنِيخلصهِمالِالمعتِوسممِلهِمالِأجلِتقعاهِِ...وت ِكملِصايِلجميمِالسيالِ

يطيععنهِسببِخالصِأجد "ِيعبِ1ِ:ِ5نِ ِ.ِ 2يكعنِقع ِ َِد سرعت صالتكِكدنهِمعجهِللمسياِ
الس ِبافاعتهِالمفاييةِوأالمِصلبهِإستجالِ ِوخلصِالمنيسةِودا مِعنهاِوصايِحامياِلهاِِ.ويكعنِ

قعلهِونقذك من يد ملك وشوَِيعنمِالِسلطانِللمعتِعلمِالمسياِ الايطانِهعِمليِالمعتِنِجلِالِ
12

سلطانِللمعتِعلمِالم منيالِأ ِالمنيسةِ=ِالردينةِأويشليمِالتمِسيحاممِ ِعنهاِ.

ونقذك من يد ملك وشوَ =ِهسهِتايرِانِ ِحفعِالمسياِ لمِيتمكنعاِمالِقتلهِقبلِأنِينهمِ

خدمتهِوتعليمهِويسالتهِأوالِنِوكانِاليهعدِقدِحاولعاِقتلهِم ارياِو العاِإ ِكانِيجتااِوسطهمِوالِيقديواِ

أنِيمدواِأيديهمِإليهِيلعِ22ِ:ِ4نِِ+ِ36يعِ 52ِ:ِ8وهمِجنفسِمعنمِ"الرلِعالِيمينيِيحطمِ مِيعمِ

يج هِملعكا"ِيم ِ.ِ 5ِ:ِ116وأيزاِالرلِيحفعِالمنيسةِجسدِالمسياِ.
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ِّ
ِّ
ِّ ِّ 1
الزم ِّ
ان وََْ َس َل َمُر َ
ان َملِّ ُك َب ِّاب َل ََ َسائ َل َو َهدِي ًة ِّإَلى َح َزَِِّيا ،ألَ ِن ُ
ان ْب ُن َبالََد َ
ود ُخ َبالََد َ
اآليات ( " -:)8-1فُّ ذل َك ِ َ
2
ِّ ِّ ِّ
ِ
الزْي َت ال ِ
اب َو ِ
ُِّي َبَ ،وُك ِل
َس ِّر َع وَِن ُ َم ِّر َ
ض ُث ِم َصحَِ .ف َف ِّر َح ِّب ِّه ْم َح َزَِِّيا َووَََ ُ
اه ْم َبْي َت َذ َخائ ِّر  :اْلف ِض َة َوالذ َه َب َواألَ ْطَي َ
ِّ
َسلِّ َح ِّت ِّ َوُك ِل َما ُو ِِّ َد ِّفُّ َخ َزِّائ ِّن ِّ َ .ل ْم َي ُك ْن َشُّ ٌء َل ْم ُي ِّرِّه ْم ِّإِيا ُ َح َزَِِّيا ِّفُّ َبْي ِّت ِّ َوِّفُّ ُك ِّل ُمْل ِّك ِّ .
َبْيت و ْ
ْ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ 3ف َج ِّ
هؤالَ ِّء ِّ
ال
ال ُ
اءوا إَلْي َك » َفَق َ
الَ ،وم ْن وَْي َن َِ ُ
الر َِ ُ
ال َل َُ « :ما َذا َ َ
اء الِنبُّ إَلى اْل َرلك َح َزَِيا َوَ َ
اء إ َش ْعَي ُ
َ
4
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال َح َزَِِّياَ« :وَ َْوا ُك ِل َما فُّ
اءوا ِّإَل ُِّ م ْن وََْ ٍ
ض َبع َ
الَ « :ما َذا َوَ َْوا فُّ َبْيت َك » َفَق َ
يدةٍ ،م ْن َباب َل»َ .فَق َ
َح َزَِياُ َِ « :
ِّ 6
ِّ
بي ِّتَُّ .ليس ِّفُّ َخ َزِّائ ِّنُّ َشُّء َلم و َُِِّّهم ِّإِيا »َ 5 .فَقال ِّإ َشعي ِّ
ِّ
ام
َْ
ٌْ ْ ْ ُ
َْ
اء ل َح َزَِِّياْ « :
اس َر ْع َ ْو َل ََب اْل ُجُنودُ :ه َوَذا َتأْتُّ وَِي ٌ
َ َْ ُ
7
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يك
ول ِ
الربَ .و ِّم ْن َبن َ
يها ُكل َما فُّ َبْيت َكَ ،و َما َخ َزَن ُ َ
ُي ْح َر ُل ف َ
آب ُاؤ َك إَلى ه َذا اْلَي ْومِّ ،إَلى َباب َل .الَ ُي ْتَر ُك َش ُّْ ٌءَ ،يُق ُ
8
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اء:
ين َي ْخُر ُِو َن مْن َك اِلذ َ
اِلذ َ
ال َح َزَِيا ِّإل َش ْعَي َ
ين َتلُد ُه ْمَ ،ي ْأ ُخ ُذو َنَ ،فَي ُكوُنو َن خ ْصَياًنا فُّ َ ْص ِّر َملك َباب َل»َ .فَق َ
ان ِّفُّ وَِي ِّ
ن
الر ِّب اِل ِّذي َت َكِل ْر َت ِّب ِّ »َ .وَ َ ِّ ِ
امُّ».
« َِِّيٌد ُه َو َ ْو ُل ِ
َم ٌ
الَ « :فإن ُ َي ُكو ُ َسالَ ٌم َوو َ
جدأِهساِاإلصحا ِ يِاإلشايةِإلمِسبمِباجلنِوكانِمالِقبلِيتملمِعالِسبمِأشعيِومهاِبعهدِههساِاإلصهحا ِتحهع ِ
المالمِإلمِباجلِكعدوِللاعبنِولسبمِباجلِومِالخالصِمنهِ .
ِّ
ِّ
ِّ ِّ 1
ان ملِّ ُ ِّ
الزم ِّ
ان وََْ َس َل َمُر َ
يل ََ َسيائ َل َو َهدِيي ًة ِّإَليى َح َزَِِّييا ،ألَ ِني ُ
ود ُخ َبالََد َ
يك َباب َ
ان ْب ُين َبيالََد َ َ
اآليات ( " -:)2-1فُّ ذل َك ِ َ
2
ِّ ِّ ِّ
ِ
الزْي َ ِ
ياب َو ِ
يبَ ،وُكي ِل
َس ِّر َع وَِن ُ َم ِّر َ
ض ُث ِم َصحَِ .ف َف ِّر َح ِّب ِّه ْم َح َزَِِّيا َووَََ ُ
يت الُِّي َ
اه ْم َبْي َت َذ َخيائ ِّر  :اْلف ِضي َة َواليذ َه َب َواألَ ْطَي َ
ِّ
َسلِّ َح ِّت ِّ َوُك ِل َما ُو ِِّ َد ِّفُّ َخ َزِّائ ِّن ِّ َ .ل ْم َي ُك ْن َشُّ ٌء َل ْم ُي ِّرِّه ْم ِّإِيا ُ َح َزَِِّيا ِّفُّ َبْي ِّت ِّ َوِّفُّ ُك ِّل ُمْل ِّك ِّ " .
َبْيت و ْ
ْ
كاناِباجلِ يِ ليِالعقاِمااالاِتحاِحكمِأشهعيِولمهالِنجمههاِجهدأِيبه لِوبهدأتِتتمهردِعلهمِأشهعينِوأيسهلِملهيِ
باجلِح قياِيهنئهِبالافاءنِجلِويستفهمِعالِااعجعبةِالفلميةِ يِيجعشِالولنِ همِ يِباجهلِكهانعاِيعبهدونِالاهمسِ

ِ.وكاناِ رصةِلح قياِأنِياهدِإللههِ.ولمالِبكبريالهِ ال ِ.مدنهِنجاِأمامِيباهاقمِوناهرِيسهاللهِوصهلمِطالبهاًِ
مععنةِالرلِِ.أماِهناِ رسبِ يِهسهِالتجربةِاليمينيةِيهناِنر ِ الدةِللتجايلِالم لمةِمثلِحصايِأشعيِ هسهِقدِ
قربههاِح قيههاِهللِ ِولمههالِمههمِالتجربههةِاليمينيههةِالتههيِ يهههاِتمجيههدِللههساتِلههمِيستاههرِالههرلِولههمِياهههدِلهههِالنِالرسههاللِ
كاناِتمجدِالمليِبسببِماِحدثِللامسِبسببهنِوبسببِه يمةِأشهعيِعهدوِباجهلِعلهمِأسهعايِأويشهليمنِجهلِوأتهمِ

يسلِباجلِمعهمِجهداياِ لمِيسد ِالرلِعالِالرساللِالتيِكانِمالِالمحتملِأنهاِتتزهمالِتجهاديلِعلهمِ ِ.ويبمهاِ
مرِح قياِأنِباجهلِلههاِمسهتقبلِقهع ِويمكهالِاإلعتمهادِعليههاِأوِالتحهالفِمعههاِ.ولنسهد ِح قيهاِونسهد ِأنفسهناِبعهدِ

كلِماِنالهِح قياِمالِ ِما اِكانِسيزا ِإليهِمالِه الءِاامهراءِالبهاجلييالِ.جهلِكهانِيجهبِأنِياهفقِعلهيهمِ هيِ

وونيتهمِإ ِهمِالِيعر عنِ ِ .
ِ

ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
آية (َ 3" -:)3ف َج ِّ
هؤالَ ِّء ِّ
يك »
ال ُ
ياءوا ِّإَلْي َ
يالَ ،وم ْين وَْي َين َِ ُ
الر َِ ُ
ال َل َُ « :ما َذا َ َ
اء الِنبُّ إَلى اْل َرلك َح َزَِيا َوَ َ
اء إ َش ْعَي ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يدةٍ ،م ْن َب ِّاب َل»".
اءوا ِّإَل ُِّ م ْن وََْ ٍ
ض َبع َ
ال َح َزَِياُ َِ « :
َفَق َ
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ِّ
يد ٍةِ..
اءوا ِّإَل ُِّ ِّم ْن وََْ ٍ
ض َب ِّع َ
اءوا هؤالء الرِالِ.وجعالِح قياِ يهِا تخايِ َِ ُ
كالمِإشعياءِ يهِتحقيرِلهمِم ْن وَْي َن َِ ُ
دناِأستحقِهساِ .
ِ

6
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
آب ُ ِّ
يل .الَ
يها ُكل َما فُّ َبْيت َكَ ،و َما َخ َزَن ُ َ
ام ُي ْح َر ُل ف َ
اآليات (ُ " -:)7-6ه َوَذا َتأْتُّ وَِي ٌ
ياؤ َك إَليى هي َذا اْلَي ْيومِّ ،إَليى َباب َ
7
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين َتلِّ ُيد ُه ْمَ ،ي ْأ ُخي ُذو َنَ ،فَي ُكوُنيو َن ِّخ ْص َيياًنا ِّفيُّ َ ْص ِّير
ول ِ
ين َي ْخُر ُِو َن مْن َ
الربَ .و ِّم ْن َبن َ
يك اِليذ َ
يك اِلذ َ
ُي ْتَر ُك َش ُّْ ٌءَ ،يُق ُ
َملِّ ِّك َب ِّاب َل»".
هسهِنبعةِواححةِبسبيِباجلنِوسبمِباجلِلمِيحدثِنتيجةِهسهِالخطيةِولمالِبسببِخطاياِمنسمِومالِجاءواِبعدهِ

جههلِوخطايههاِالاههعبِكلهههِولمههالِ كههرِالسههبيِهنههاِكتههعبيخِلح قيههاِكمههالِيقههع ِ"هه الءِالهسيالِتفمههرِ ههيِالتحههالفِمعهههمِ

سيفعلعنِكساِ ِ."....

8
ِّ
ن
الر ِّب اِل ِّذي َت َكِل ْر َت ِّب ِّ »َ .وَ َ ِّ ِ
يان ِّفيُّ
اءَِِّ « :يٌد ُه َو َ ْو ُل ِ
َم ٌ
ال َح َزَِيا ِّإل َش ْعَي َ
آية (َ " -:)8فَق َ
الَ « :فإن ُ َي ُكيو ُ َسيالَ ٌم َوو َ
وَِي ِّ
امُّ»ِ ".

هناِح قياِيعتر ِبخطيتهِويسلمِاامرِإليادةِالرلِبعدِأنِأعطاهِإشعياءِديساًِ يِالتعاحمِ .

ملحوظييةِِ:إظهههايِكههلِمخههاانِح قيههاِحههدِقههع ِداودِأنِكههلِمجههدِاجنههةِالملههيِمههالِداخههلِ.لههسليِعلينههاِأنِنحههتفعِ
بعالقتناِباهللِسرًاِ.

صِِ–ِ1صِِ35نر ِ يهمِماِوصلاِإليهِالباريةِمالِإنحطاطِومعتِ
صِِ–ِ30صِِ32نر ِ يهمِح قياِينتصرِعلمِالمعتِإشايةِالنِعدوناِااو ِأيِالمعتِسيتمِاالنتصايِعليهِِِِ
ولمالِكيفِننتصرِ؟ ِ

هساِماِسع ِنراهِ مِاإلصحاحاتِِ46إلمِِ .00

صِِ–ِ46صِِ00نر ِالمسياِالمخلصِالسيِسينقسناِمالِالمعتِم سساًِكنيستهِ .
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كوَش الرلك

مقدمة لإلصحاحات 66 - 41
مِاإلصحاحاتِِِ00ِ–ِ46يتملمِكثي اًرِعالِكعيرِالمليِ مالِهعِكعيرِالمليِ؟ِ ِ

كههعيرِمههالِمملمههةِمههاد ِوهههعِمتسلسههلِمههالِأسههتياجيسِملههيِميههدياِ.علههمِأنِالههبعضِيقعلههعنِأنهههِلقههيبِ.وأنهههِكههانِ
معرحهاًِللمههعتِل هعالِأنِأنقستهههِاوجههةِأحههدِالرعههاةِولمههالِعلههمِأ ِااح هعا نِكههانِيج هالًِعبقري هاًِناههيطاًِ.وس هريعاًِمههاِ
صايِمعتب اًرِحيالِحاو ِمليِليدياِإمتالوِجالدهِ ثايِعليهِحتمِإمتليِهعِليدياِنفسهاِالمملمةِالغنيةِجداًِ اوتنمِ
هههعِجههداًِ.وكههانِونههمِملههيِليههدياِيكروسههيس ِمز هرباًِلألمثهها ِ.وههمِإسههتعمرِبههاقيِالممالههيِالتههيِتتبههمِليههديانِوهههساِ
شجعهِعلمِأنِيهاجمِباجلِنفسهاِممِخالهِداييعسِالفايسمِوبههساِإتحهدتِمهاد ِو هايسِ.وكهانِمحهيبِباجهلِِ45

ميالًِأوِأكثرِوسعيهاِِ32قدماًِوايتفاعهِ ِ166ياشِوالبعضِيصلِجتقديراتهِإلمِحعفِهسهِاايقامِ.ويقعلعنِأنههِ
كانِيمكالِ ِِ0مركباتِحربيةِأنِتسيرِعلمِسعيِباجلِمتعاايهةِ.وكهانِلباجهلِِ166بهالِنحاسهيِلههاِمه اليجِمهالِ

حديدِ.وعومةِباجلِأور ِكعيرِعلمِأنِيخطبِويصممِعلمِو وِباجلِالقعيةِالغنيةِ.وهسهِالنبعاتِعهالِكهعيرِ
قيلاِقبهلِحهدووهاِج هِِ216سهنةِوهكهساِكهانِ ِيعهدِالخهالصِلاهعبهِحتهمِقبهلِأنِيسهقبِ هيِالسهبيِ.ومهالِناحيهةِ

ِيعِدِايباجلِقالدِمسيرةِالععدةِمالِالسبيِ.وكعيرِ يِكلِماِسنقرأهِعنهِهعِيم ِللمسياِِ -:
أخر ِكانِ ُِ
ِ

كوَش كرمز للرسيح

 ِِ)1ممههاِحههريِكههعيرِاليهههعدِمههالِسههبمِباجههلِحرينههاِالمسههياِمههالِالسههبيِالاههيطانيِالرهيههبِ"إنِحههريكمِاالجههالِ
بالحقيقةِتمعنعنِأح ار اًي"ِِ .

ِِ)2وكمهاِجنههيِالمسههياِهيكهلِجسههدهِيالمنيسههة ِِأصههديِكهعيرِأمه اًرِجبنههاءِالهيكهلِيعه ِ.ِ 4ِ-ِ2ِ:ِ1وتههمِالتنبه ِ
عنهِقبلِأنِيعلدِيإرِ44نِِ 45وهكساِالمسياِنِوالمعنمِأنِخطبِ ِلخالصِشعبهِأاليةِِ .

ِِ)3وكماِكسرِكعيرِااجعالِالرهيبةِالمنيعةِلباجلِييم ِمملمهةِالاهيطان ِهكهساِ عهلِالمسهياِإ ِكسهرِمصهاييمِ
الهاويةِوحريِاامعاتنِوكسرِكلِتحصيناتِإجليسِِ ِ.

ِِ)4وقا ِالم يخيالِعالِكعيرِأنهِمثا ِأعلمِللقعةِممِالبساطةِوالطهايةِوحببِالنفسِ .

يول
ِِ)5أسماهِالمتالِمسياِالرلِ هعِمعيالِمالِقبلِالرلِلعملِخالصِلاعبهِيم اًِللمسهياِالمخلهصَ ِ.
هكي َذا َيُق ُ
ِ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ش يإرِ .ِ 1ِ:ِ45
وَ َ
الرب ل َرسيح  ،ل ُك َ
ِّ
يل
ِِ)6ومعنههمِإسههمِكههعيرِ=ِشههمسِيالمسههياِشههمسِالبههر ِوبااياميههةِي ايعههي ِيمه ِللمسههياِال ارعههمِالصههالا .اْلَقائي ُ
ش َ ِّ
اع ُِّ يإر ِ.ِ 28ِ:ِ44هكساِقا ِعنهِ ِ.
وَ َ َ
َع ْن ُك َ
ِّ
ِّق ِ ِّ
ِّ
ِ )7قيلِعالِكعير ِ من وَْنه َ ِّ
ِّ ِّ ِ
وك
ُم ًرا َو َعَلى ُمُل ٍ
َ
ام ُ و َ
َم َ
ض م َن اْل َر ْش ِّر الذي ُيالََي الن ْصُر عْن َد َِّ َِْلْي َد َف َع و َ
ُ َُ َِ .عَل ُهم َكالتَر ِّ
اب ِّب َسْي ِّف ِّ َ ،وَكاْلَق ِّ
ش اْل ُرْن َذَِّي ِّبَق ْو ِّس ِّ  .والمسياِهعِشمسِالبرِوالافاءِ مِأجنحتهاِيمالِ:ِ4
َسِل َ
ْ
ِ 2والمسياِسيدتمِمالِالارقِ.وكانِالمسياِعلمِالصليبِقدِالقاهِالنصرِعلمِالايطانِوالخطيةِوالمعتِِ.
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وِعلهم كالتراب ِ = ِوالترل ِللدوس ِن ِوهسا ِما ِقاله ِالرل ِيسعش ِلتالميسه ِ" ِأعطيتمم ِسلطان ِأن ِتدوسعا ِالحياتِ
والعقايلِوكلِقعةِالعدو"ِيلعِ .ِ 12ِ:ِ16
اع ِّم َن اْلر ْش ِّر ِّق اْل َك ِّ
اسَر يإرِ = 1ِ :ِ 40الكاسر ِنعش ِمال ِالنسعي ِن ِوكعير ِكان ِله ِأنف ِمثل ِالنسعيِ
َ ِ 8د ٍ
َ
دسمعه ِالماسر ِن ِباإلحا ة ِانه ِكان ِينقض ِعلم ِأعداله ِكالنسر ِن ِوالمسيا ِاآلتم ِمال ِالسماء ِإنقض ِعلمِ
الايطانِكالنسرِ.

خُة فتح بابل بواسُة كوَش ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
نِ
ايِحسهبِالرسهمِ يمهاِعهداِمنطقهةِالنههرِإ ِأنِالنههرِههعِعهالقِطبيعهيِ.وأقامهاِمخهاا ِ
كاناِباجلِقدِأقامهاِأسهعِِاً

للطعههامِتمفيهههاِِ26سههنةنِونهههرِالفهراتِيمههدهاِبالمههاءِ.لههسليِكههانِمههالِالعبههثِحصههايهاِ مههالِالههسيِسيحاصههرِمدينههةِ
لمدةِِ26سنةِ .
ِولمالِجاءِكعيرِبخطةِعجيبةِإ ِوجدِبحيرةِجا ةِحفرتهاِإحد ِملماتِباجلِإلقامةِبحيرةِصناعية ِ.حع ِ
اتِدخلِجنعدِالفرسِمالِخال ِالنهرِإلمِداخلِباجلِو تحعاِااجعالِ
ِ
مجر ِالنهرِإليهاِولماِجفِمجر ِنهرِالفر
مالِالداخلِليدخلِبقيةِالجيشِ.وكاناِباجلِ يِهسهِالليلةِ يِحالةِسكرِمالِالمليِللحراس ِ.زربهمِكعيرِ

وجنعدهِحربةِعويمةِيداِِ 5وهسهِالخطةِالعسكريةِتنبدِعنهاِإشعياءِيصِ44نِِ . 45
ِ
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اإلصحاح األَبعون

عودة للجدول

ِ
إ تههتاِالسههفرِبالماههفِعههالِمه اريةِمههاِوصههلِإليهههِالاههعبِمههالِ سههادنِومههاِوصههلاِإليهههِالباهريةِكلهههاِ.وهنههاِنمتاههفِ
خطةِالخالصِ.لقدِسبقِو ايقِمجدِالرلِالهيكلِو هبِالاعبِللسهبيِِ.وهنهاِيعهعدِالاهعبِاويشهليمِمدينهةِ ِ
وقالدِالمسيرةِهعِ ِ=ِوعدوا طريق اليربِ.هنهاِنهر ِالهرلِمح ِهر اًيِأوالدهِويقهعدهمِجنفسههِ هيِطريهقِالرجهعشِ.و همِ

هساِإشايةِلمعكبِالمسياِالهسيِيهدخلِلحيهاةِالباهريةِ.يبالنسهبةِليههع اِكهانِههساِلهمِيحهدثِبعهدِتاييخيهاِولمهالِالنبهمِ
يكتبِجرو ِالنبعةِنِوماِيتنبدِبهِهعِماِسيحدثِإ ِيدتمِالمسياِليردِسبمِاإلنسانِمالِالعبعدية ِِ .

الجزء األولِ ِ

مالِالنبعةِقدِيكعنِويرِمع نِولمالِ ِأظهرهِليعر عاِحالهمِوحاجتهمِلمخلصِيوهرهِلهم ِ.هيِالجه ءِااو ِمهالِ
النبههعةِيوهههرِ ِأنهههِسيزههرلِ.ولمننههاِنجههدهِ ههمِالجه ءِالثههانيِأنهههِيزههرلِويجههر ِلياههفمِ.والمخلههصِالمععههعدِبهههِ

يوهه ههرِجعحه ههع ِ ه ههيِالج ه ه ءِالثه ههانمِمه ههالِالنبه ههعةِِ.و ه ههمِهه ههساِالج ه ه ءِنه ههر ِشه ههخصِكه ههعيرِالمله ههيِكرم ه ه ِللمسه ههياِ
المخلصييرجمِالرجعشِلنهايةِاإلصحا ِالساجقِيِ 32لقراءةِمالِهعِكعيرِالملي ِِ ِ.

الجزء الثانُِّ .

ويقهها ِأنِالنبههيِكتههبِهههساِالج ه ءِأونههاءِ ت هرةِحكههمِمنسههمِالملههيِوكههانِالنبههيِ ههيِشههيخعختهنِوقههدِ أي ِ وههالمِحكههمِ

منسمِالسيِأقامِمساباِلملِجندِالسماءِوسفيِدماًِجريئاِكثي اًرِجداًِحتمِمهألِِأويشهليمنِوتتاهابهِهنهاِحالهةِإشهعياءِ
الايخِ يِيؤياهِالمع يةِممِيؤياِيعحناِالايخِ يِبطمسِ يِ ترةِنفيهِوألمهِ.وتشعياءِهناِيتملمِكمهاِلهعِكهانِ هيِ

الرو ِير ِأحداواًِبعيدةِويوهرِإشعياءِ يِهساِالج ءِعدةِمعاحيمِ .

ِِ-1هللاِ:الِيعجدِإالِإلهِواحدِحقيقيِ قبِويصفِمعر تهِوقداستهِوقديتهِويوهرِحقايةِااووانِ .

ِ-2الشعبِ:وععدِللم منيالِبالتع يةِومعاعيهدِالخهالصِيمهالِسهبمِباجهلِوالخطيهةِعمعمهاً ِوتنهسايِلألشهرايِبالتعبهةِ

ليرحمعا.

ِ-3الرخلص ِ:يِحا ِإتزاعهِو مِحا ِايتفاعه.

ِ-4الكنيسةِ:الديالِالحقيقيِالِينحصرِ يِأويشليمِوالِ يِالهيكلِ قدِسممِ ِلصلعاتِالاعبِ يِباجل.
ِ

اِبعزهمِويهيئعاِالطريقِلهِ .
ِ
أماِمزمعنِاإلصحاح األَبعونِهعِأنِالرلِآتِإلمِشعبهِ عليهمِأنِيع و
ِ

1
ِّ
له ُك ْم" .
ول ِّإ ُ
آية (َ " -:)1عزواَ ،عزوا َش ْعبَُّ ،يُق ُ
َعزوا َعزوا = ِالتمراي ِللتدكيدن ِويبما ِهي ِيسالة ِلليهعد ِولألممِ .والمخاطبعن ِهم ِمعلمع ِالاعب ِمثل ِاانبياءِ
ِّله ُك ْمِ.أيِلمِي ا ِ ِإلهاِلهمِوهمِشعبهِ
والمتبةِ.جلِالاعبِيع ِبعزهنِوأحسالِكلمةِتع يةِهيِقعلهِ َش ْع ِّبُّ وإ ُ

بالرومِمالِسبيهمِ.هناِيتملمِعالِالتع يةِوعالِأنِهناوِخالصاًِ.ولنتصعيِكمِكاناِهسهِاآلياتِماجعةِلهمِوهمِ
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اهللِيعِدِالتع يةِقبلِأنِتدتمِالماكلةِوعملِخدامِ ِبالرو ِالقدسِأنِيع واِ.وتمرايهاِيايرِإلهتمامِ
يِالسبيُ ِ.
ِجسليِوانِبعضِالناسِيكعنعاِقدِأولقعاِقلعبهمِ اي زيالِالتع يةِ.والحعِمحبةِ ِ بعدِكلماتِالععيدِالسابقةِ
تدتمِالتع يةِ.جلِهعِهنا ِيريدِي مِيو ِاليدسِمالِالمسبييالِ.وممِأنِ ِيعطيِوععدِبالتع يةِإالِأنِالتدديبِ

الجدِأنِيتمِ الِتستغربعاِالبلع ِالمحرقةِالتيِجينممِي1ببِِ2ِ+ِ12ِ:ِ4كعِِ . 5:ِ1
ِ

2
طِّيبوا َْلب وُوَ َشلِّ
َن ِّإ ْث َر َها َ ْد ُع ِّفُّ َعْن ُ ،وَِن َها َ ْد َ ِّبَل ْت ِّم ْن َي ِّد
يم َوَن ُاد
آية (" -:)2
َن ِِّ َه َاد َها َ ْد َك ُر َل ،و ِ
وها ِّبأ ِ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
اها" .
ِ
الر ِّب ِّض ْع َفْي ِّن َع ْن ُك ِّل َخ َ
ُ َاي َ
ماِأحلمِأنِتمعنِلناِاا نِالمديبةِعلمِسماشِصعتِ ِحيالِيع ِالقلبِوتستطيمِالمحبةِأنِتمافِالمحبةِ

وأحلمِماِتسمعهِالنفسِأنِحبيبهاِصفاِعنهاِِ.ولمالِهناوِنتالج ِللخطيةنِ السبيِحدثِبعدِالنبعة ِِ .ولما ا
الَقْل َب =ِهعِمرك ِكلِاالنفعاالتِّ ِ.ض ْع َفْي ِّنِ=ِع اءِ ِيكعن ِحعفِماِتدلمناِبهنِوحدثِهساِممِأيعلِحر ياِ.
والزعفِنصيبِالبكرنِومسيحناِالبكرِبجسدهِويثِالسماءِوالمجدِلنروهماِنحالِِ .
ِ

4
اآليات (3" -:)4-3صوت ص ِّاَخ ِّفُّ اْلب ِّرِي ِّة« :و ِّ
اء
طٍ
يق ِ
الر ِّبِّ َ .و ُموا ِّفُّ اْلَق ْف ِّر َس ِّبيالً ِّإل َل ِّهَناُ .كل َو َ
َعدوا َ
َُْ َ ٍ
ط ِّر َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
يب َس ْهالً" .
َيْرَت ِّف ُعَ ،وُكل ََِبل َوو ََك َر ٍة َيْن َخ ِّف ُ
يراَ ،واْل َعَراَ ُ
ضَ ،وَيص ُير اْل ُر ْع َوج ُم ْس َتق ً
َص ْو ُت َص ِّاَ ٍخ =ِانِاإلصحاحاتِيِ 00ِ –ِ 46هي ِج ءِإنجيليِلسليِنجدهاِتبدأِبالمعمداننِالصعتِالصاي ِ

ي ِالبرية ِيجرية ِهسه ِالحياة ِالقاحلة ِوينتهي ِهسا ِالج ء ِيِ 00ِ –ِ 46بالسمعات ِالجديدة ِواايض ِالجديدة ِالتيِ

سمعناِعنهاِ يِسفرِالرؤياِ.ونالحعِأنِوععدِالنبيِهناِبالخالصِهيِوععدِبخالصِأكبرِجعاسطةِالمسياِ.أماِ

بالنسبةِ لليهعدِ الصعتِالصاي ِهعِاانبياءِوالنبعاتِالتيِتبارِبدنِوقاِالخالصِقدِجاءِ.وهساِالمالمِينطبقِ
علمِالمعمدانِالسيِجاءِليمهدِالقلعلِبالتعبةِيماِ2ِ:ِ 3نِِ 5وهساِالنداءِينطبقِعلمِحياتنانِ لممِيوهرِ
مجدِالمسياِ يِحياتناِعليناِأنِنتعل ِ.يعحناِناديِبالتعبةِوأعقبِهساِمعج اتِالمسياِ.وعليناِأنِنقدمِتعبةِوالِ

الً ِ همِكعابِيمعتِويتمجدِ ِ.وبالتعبةِ ُكل ََِبل يمتمبر ِ
نخا ِالناسِ مهما ِكاناِقعةِالناسِيالباجلييالِمث ِ
اء يصغيرِالنفس ِيثقِ يِإلههَِيْرَت ِّف ُعِ لنبارِجهساِللجميم.
طٍ
ضِ=ِكلِإنسانِمتمبرِيتعاحمِوُكل َو َ
َيْن َخ ِّف ُ
والتمثيلِهناِكدنِالمليِسيمرِ يِطريقِ يرسلِأمامهِمالِيمهدِلهِالطريقِوالمسا ةِجيالِباجلِوأويشليمِيحعاليِِ3

– ِِ 4أشهر ِمملعءةِبالمصاعبِالطبيعيةنِجبا ِعاليةِ= ِوتايرِلر ضِباجلِاطالقِسراحهمِ .وأودية ِسحيقة=ِ
تايرِاليِحالةِاليدسِالتيِهمِ يهاِ.ولمالِهساِالمناد ِيناد ِبدنِكلِجبلِينخفضِوكلِوطاءِيرتفمِأيِكدنهمِ

يمهدواِالطريقِأمامِالمليِلمرويهنِوهساِالنداءِيطمئالِالاعبِبدنِكلِماِيعتبرونهِعالقاًِووع اًرِ يِطريقِالععدةِ
سيمهدهِ ِلهمنِوهساِماِيحدثِ يِطريقِالتعبةِلنععدِإلمِ نِوهناِال َجَبلِ=ِكبرياءِاالنسانِواألودية =ِصغرِ

النفسِواليدسِمالِالخطيةِأو ِاليدسِمال ِوفرانِ ِ.ولقدِإستعملِيعحناِالمعمدانِهساِالتابيهِعالِنفسهِحينماِ
سدلعهِمالِأناِ.وهناِنسممِالصعتِوالِنر ِمالِأطلقهِوهساِيعطمِااهميةِللقع ِالِللقاللنِ اهللِعبرِالعصعيِ
يتملمِمالِخال ِخدامهنِونحالِنستممِالِللخدامِولمالِلصعتِ ِ .
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5
ِّ
الر ِّب َت َكِل َم»".
يعا ،أل ِ
َن َف َم ِ
آية (َ " -:)5فُي ْعَل ُن َم ْجُد ِ
الر ِّب َوَيَار ُ ُكل َب َش ٍر َِر ً
ُعلالِ يِالععدةِمالِالسبمِج لياًِو مِتجسدِالمسياِكلياًِ .قا ِالسيدِلفيلبسِ"الس ِيآنمِ قدِ
و ْعل ُن َم ْجُد ِ
الر ِّب =ِأ ْ

أي ِاآلل"ِييعِ 2ِ:ِ 14نِ حينماِظهرِالمسياِأمامِالناسِويأوهِ همِ أيواِصعيةِاآللِو أيواِ يهِمجدِالرلِِ.
والقديسِأوناسيعسِالرسعلمِيقع ِأنِوجهِاآللِهعِالمسياِالس ِيأيناِ يهِصعيةِاآللِِ.ونر ِ مِهسهِاآلياتِ

شرحاِلسليِ"ِ.ياِ ِايجعناِوانرِجعجهيِ نخلص"ِيم "ِِ+ِ 3ِ:ِ86النهِليسِبسيفهمِامتلمعاِااليضِوالِ ياعهمِ

خلصتهمِلمالِيمينيِو ياعيِونعيِوجهيِالنيِيحياِعنهم"ِيم ِ.ِ 3ِ:ِ 44و مِاآليةِااخيرةِنر ِأنِيميالِ
ِأ ِقعة ِ ِوهع ِالمسيا ِو ياش ِ ِوهع ِالمسيا ِونعي ِوجه ِ ِوهع ِالمسيا ِن ِهسه ِوالوة ِصفات ِللمسياِ

المخلصِِ .
ِ

ِّ
ِّ
الِّ « :ب َرا َذا وَُن ِّادي » « ُكل َِ َس ٍد ُع ْش ٌب،
َائلَ« :ناد»َ .فَق َ
8
الر ِّب َهِب ْت َعَلْي ِّ َ .حًّقا ِ
س
أل ِ
َن َن ْف َخ َة ِ
الش ْع ُب ُع ْش ٌب! َي ِّب َ

َوُكل َِ َرالِّ ِّ َك َزْه ِّر اْل َحْق ِّل.
اْل ُع ْش ُبَ ،ذُب َل ِ
الزْهُرَ .ووَ ِما

اآليات (َ 6" -:)8-6ص ْو ُت
7
س اْل ُع ْش ُبَ ،ذُب َل ِ
الزْهُر،
َي ِّب َ
َكلِّر ُة ِّإ ِّ
لهَنا َف َت ْثُب ُت ِّإَلى األََب ِّد»".
َ
ِّ
ِّ
ال ِّب َرا َذا وَُناديِ.والمعنمِحعفِاإلنسانِالسيِيابهِالعابِوقصرِأيامهِوأمانةِ ِ
سممِالنبيِصعتاًِقالالًَِناد َفَق َ
ِبالمسياِأنهِوتنِكانِالبارِيمعتعنِ يِحعفِ
ِ
لما اِيخا ِعاِالباجلييالِ.ومعنيِهسهِاآلياتِبالنسبةِللخالصِالس
ععدهِوتيادتهِ يِحياةِأجديةِللبارِوخالصهمِلالِتسقبِ .
ِ
لهناِوو
ِ
اآلنِنِولمالِكلمةِإ

يِأنهِوتنِكناِنر ِأنِهساِصعبِنِ اهللِيقع ِوهلِيستحيلِعليِِش ِ .
ِ
و يِاآلياتِالقادمةِنر
ِ

9
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يم.
اآليات (َ " -:)11-9عَلى ََِبل َعال ْ
اص َعديَ ،يا ُمَبشَرَة ص ْهَي ْو َنْ .اََفعُّ َص ْوَتك بُق ِوٍةَ ،يا ُمَبشَرَة وُوَُ َشل َ
11
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
السِّيُد ِ
له ِّكُ .ه َوَذا ِ
َُِرُت ُ
اع ُ َت ْح ُك ُم َل ُُ .ه َوَذا و ْ
الرب ِّبُق ِوٍة َيأْتُّ َوِّذََ ُ
ْاََفعُّ الَ َت َخافَُُّ .ولُِّّ ل ُرُد ِّن َي ُهوَذاُ « :ه َوَذا ِّإ ُ

ِام ُ" .
َم َع ُ َو ُع ْرَل ُت ُ َُد َ
هناِنر ِالمنيسةِالتيِقاماِعلمِأساسِالرسلِ.هناِنر ِالباايةِبالرجعشِمالِالسبيِونمعِأويشليمِكرم ِللباايةِ

اإلنجيليةِالمفرحةِ .
َيا ُمَب ِّشَرَة ِّص ْهَي ْو َن ِ=ِكاناِمريمِالمجدليةِأو ِمالِبارِبالقيامةنِومعنمِاآليةِهناِأنِالتالميسِالمبارون ِعليهمِ
أنِيعلنعاِالباايةِبصعتِعا  ِ.المبارون ِهمِمالِحملعاِالباايةِللعالمِ.وسماهاِهناِمبارةِصهيعن ِوسبقِأنِ

سماهاِجناِأويشليمِ هيِعروسِالمسياِالتيِتحملِالباايةنِهيِالمنيسةِكلهاِ.ال َجَبل ال َعالُّ =ِهعِالمنيسةِ
اع ُ َت ْح ُك ُم َل ُ =ِالسياشِتعنمِالمسياِ المسياِهعِقعةِ ِوحكمتهِوالسياشِ
الجديدةِالسماويةِالثاجتةِ مِإيمانهاَ ِ.وِّذََ ُ

َُِرُت ُ مع =ِقدِتعنمِالبركاتِالتيِيعطيهاِعندِمجيئهِوقدِتعنمِأنِالمسياِ
يم ِللقعةِيِ1كعُِ ِ.ِ 24:ِ1ه َوَذا و ْ
سيحصلِعلمِأجرتهِعالِعملهِالفدالينِوماِهمِأجرتهِالتيِسيفر ِجهاِ؟ِهمِالم منعن ِالسيالِسيصبحعن ِلهِ
ومع ِ مِالمجدِِ.كماِأنِيعقعلِأخسِأجرتهِقطعاناًِمالِالغنمنِوهساِالتفسيرِااخيرِيتمامِممِماِبعدهَ ِ.و ُع ْرَل ُت ُ
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ِام ُِ=ِ ِHis workأيِالسيالِخلصهمِجيديهِوآمنعاِبهِ"ِ.هاِأناِوااوالدِالسيالِأعطانيهمِالرلِ"ِيعبِ 13ِ:ِ2
َُد َ
ِ.
ِ

11
ِّ
اع ِّ يجرع اْلحرالَ ن ،وِّفُّ ِّح ْض ِّن ِّ يح ِّرُلها ،ويُقود اْلرر ِّضع ِّ
ِّ ِّ
ات»".
آية (َ " -:)11كَر ٍ
َ ْ َ َ َ ُ ُْ َ
يع ُِّ .بذََ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
اع َيْر َعى َُ َ
اعيِالصالاِالسيِيربضِالقطيمِ يِمراشِخزرِويعيدهِإلمِمياهِالراحةِويرحمِالزعيفِ .
المسياِهعِالر
ُ

ِ

12
السراو ِّ
ِّ ِّ ِّ
ات ِّب ِّ
الشْب ِّر،
اس ِ َ َ
ال ِّب َكف اْلرَيا َ َ ،وَ َ
اآليات (َ " -:)17-12م ْن َك َ
13
ِّ
يز ِّ
ال ِّباْلَقِب ِّ
ان
وح ِ
انَ ،و َ
ام ِّباْل ِّر َ
الر ِّبَ ،و َم ْن ُم ِّش ُيرُ ُي َعلِّ ُر ُ
اس َُ َ
َم ْن َ َ
اْلجَب َ
اآلك َ
15
ِ
ِّ
ط ِّر ِّ
ُ ٍة ِّم ْن
يل اْل َف ْهمِّ.
ُم ُم َكُن ْق َ
َ
يق اْل َح ِّقَ ،و َعل َر ُ َم ْع ِّرَف ًة َو َعِرَف ُ َسب َ
ُه َوَذا األ َ
17
16
افيا لِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِام ُ.
اْل َج َزائُر َيْرَف ُع َها َكُد َِةٍ! َوُلْبَن ُ
س َك ً
إل َيقادَ ،و َحَي َواُن ُ َلْي َ
ان َلْي َ
ُممِّ َكالَ َش ُّْ ٍء َُد َ
س َكافًيا ل ُر ْحَرَةٍُ .كل األ َ
ِّمن اْلعدمِّ واْلب ِّ
اط ِّل ُت ْح َس ُب ِّعْن َد ُ " .
َ ََ َ َ
ِيوهرِلاعبهِأنهِياشِمتعاحمنِ ِولمنهِهناِيوهرِقعتهِوجبروته ِ.يِآيةِيِ 11نراهِياشِلاعبهِ.وهناِنراهِجبا اًيِ

ِّ
اب األََْ ِّ
ضَ ،و َو َز َن
ال ِّباْل َكْيل ُتَر َ
َوَك َ
14
اس َت َش َاَُ َفأَ ْف َه َر ُ َو َعِل َر ُ ِّفُّ
َم ِّن ْ
يز ِّ
ان ُت ْح َس ُبُ .ه َوَذا
َدْل ٍوَ ،وَك ُغَب ِّاَ اْل ِّر َ

أمامِأعداءِشعبهِوسيخلصِقطيعهِبقعةِ.ونر ِهناِإنِكانِ ِيهتمِويزببِالخليقةِالجامدةِ هلِيتركناِنحالِ

قطيعهِ.كانِالاعبِالسيِ هبِإلمِباجلِقدِ أيواِعومةِالباجلييالِو أيواِاآلال ِمنهمِيسجدونِآللهتهمِ يِهياكلهمِ
الجبايةِالسهبيةِوأصنامهمِالسهبيةِ.والنبيِهناِيعجهِاانوايِهللِويقع ِأنهِليسِمثلهِ ِ.
ِ

12
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اب األََْ ِّ
ال
اس ِ
ال ِّب َكف اْلرَيا َ َ ،وَ َ
ال ِّباْل َكْيل ُتَر َ
ضَ ،و َو َز َن اْلجَب َ
الس َر َاوات بالشْب ِّرَ ،وَك َ
آية (َ " -:)12م ْن َك َ
يز ِّ
ِّباْلَقِب ِّ
ان "
انَ ،و َ
ام ِّباْل ِّر َ
اآلك َ
المكاييلِوالمقاييسِالمسكعيةِهناِصغيرةِيكفِِ/شبرِِ/كيل ِولمالِجهسهِالمكاييلِيكيلِ ِاايضِ مفِ ِيسمِ

كلِالبحايِ.إ ًِاِالمقصعدِإظهايِعومةِ ِ.وقدِيكعنِه الءِالمسبيعنِظنعاِأنِ ِتركهمِولمالِعليناِأنِنثقِأنِ
ِ

ِالِيتروِشعبهِلمالِ ِلهِطرقهِالتيِقدِالِنفهمهاِ.وعليناِأنِنرددِهساِ يِحيقاتناِ .

14
ط ِّر ِّ
يق
اس َت َش َاَُ َفأَ ْف َه َر ُ َو َعِل َر ُ ِّفُّ َ
َم ِّن ْ
يز ِّ
ان ُت ْح َس ُبُ .ه َوَذا اْل َج َزِّائُر
َدْل ٍوَ ،وَك ُغَب ِّاَ اْل ِّر َ

13
وح ِ
الر ِّبَ ،و َم ْن ُم ِّش ُيرُ ُي َعلِّ ُر ُ
اس َُ َ
اآليات (َ " -:)15-13م ْن َ َ
15
ِ
ِّ
ُ ٍة ِّم ْن
يل اْل َف ْهمِّ.
ُم ُم َكُن ْق َ
اْل َح ِّقَ ،و َعل َر ُ َم ْع ِّرَف ًة َو َعِرَف ُ َسب َ
ُه َوَذا األ َ
َيْرَف ُع َها َكُد َِةٍ! "
هناِنر ِ ِكلمِالحكمةنِولمالِخطتهِويرِخطةِالبار ِن ِوأ هامهِتعلعِعلمِأ هامناِوتداجيرهِتعلعِعالِتداجيرناِ

ُ ٍة فُّ َدْل ٍوِِ ِ.
ييوِِ 34:ِ11جلِااممِالقعيةِالتيِترعبهمِوتريدِأنِتحكمِالعالمِكباجلِيالاياطيال ِماِهيِإالِِنق
ُْ َ ْ
من َاس َوح الرب ِ=ِ وليسِالمقصعدِجرو ِ ِهناِالرو ِالقدسِااقنعمِالثالثنِجلِقديةِ ِ المقصعدِمالِ
يستطيمِأنِيعر ِقديةِإلهناِوماِالسيِيستطيعهِبقدياتهِ .وكلمةِيو ِتعنمِأيزاِيياِوتعنمِنفسِمالِتنفسِنِ

وبهساِقدِيايرِالمعنمِلطع ِأناةِ ِِ ِ.
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ُ ٍة تسقبِ ِّم ْن َدْل ٍوِ=ِ الِياعرِجهاِأحدَ ِ.كُد َِ ٍةِ=ِشيءِصغيرِجداًِ ِ.
ُم ُم َكُن ْق َ
ُه َوَذا األ َ
ِ
17
16
افيا ِّل ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِام ُ.
اآليات (َ " -:)17-16وُلْبَن ُ
س َك ً
إل َيقادَ ،و َحَي َواُن ُ َلْي َ
ان َلْي َ
ُممِّ َكالَ َش ُّْ ٍء َُد َ
س َكافًيا ل ُر ْحَرَةٍُ .كل األ َ
ِّمن اْلعدمِّ واْلب ِّ
اط ِّل ُت ْح َس ُب ِّعْن َد ُ " .
َ ََ َ َ

المقصعدِالِشيءِيستطيمِأنِيكفرِعالِالخطيةنِالِكلِحيعانِلبنانِوالِكلِأخاابهِكا يةِ الخطيةِمريعةِجداًِ.

الِشيءِيغفرِسعيِالصليبِ .
ِ

19
الص ِّائ ُع ي َغ ِّشي ِّ
ِّ
ِّ 18
الص ِّان ُعَ ،و ِ
لصَن ُم َي ْس ِّب ُك ُ ِ
َي َشَب ٍ ُت َع ِّادُلو َن ِّب ِّ اَ ِ
هللاَ ،وو ِ
ُ
اآليات (َ " -:)26-18فب َر ْن ُت َشب ُهو َن َ
ِّ
ِّب َذه ٍب ويصو ُ سالَ ِّسل ِّف ِ ِّ 21
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ص َب
ضةٍ .اْل َفق ُير َع ِّن ال ِت ْقد َمة َيْن َتخ ُب َخ َشًبا الَ ُي َس ِّو ُ
سَ ،ي ُُْل ُب َل ُ َصان ًعا َماهًار لَيْن ُ
َ ََ ُ
َ
َ
َصَن ًرا الَ َي َت َز ْع َز ُع!
21وَالَ َتعَلرو َن وَالَ َتسرعو َن وََلم ُت ْخبروا ِّمن اْلبداء ِّة وََلم َت ْفهروا ِّمن وَساس ِّ
ض ِّ 22
ات األََْ ِّ
س َعَلى ُكَرِّة
اْل َجال ُ
ْ َُ
ْ َُ
ْ َ َ
َ ََ َ
ْ َُ
ْ ُ
23
ِّ
ِّ
األََْ ِّ
لس َك ِّن .اِل ِّذي َي ْج َع ُل اْل ُع َ
قَ ،وَيْب ُس ُ
ُ َها َك َخْي َر ٍة لِّ ِ
ض َو ُس ِكاُن َها َكاْل ُجْنُد ِّب .اِل ِّذي َيْن ُشُر ِ
اء الَ
الس َر َاوات َك َسَراد َ
ظ َر َ
24
ض َكاْلب ِّ
َص ْل ِّفُّ األََْ ِّ
ض َسا َُ ُه ْمَ .فَن َف َخ وَْي ًضا
اط ِّلَ .ل ْم ُي ْغَر ُسوا َب ْل َل ْم ُي ْزََ ُعوا َوَل ْم َي َتأ ِ
َشْيًئاَ ،وُي َصِّيُر َُ َضا َة األََْ ِّ َ
ف يح ِّرُلهمَ «25 .ف ِّبرن ت َش ِّبهوَن ِّنُّ َفأُس ِّ ِّ
ِّ
ِّ
وسْ 26 .اََف ُعوا ِّإَلى اْل َعالَ ِّء
َعَلْي ِّه ْم َف َجفواَ ،واْل َعاص ُ
َْ ُ ُ
ول اْلُقد ُ
َ
ف َكاْل َع ْص َ ْ ُ ْ
اوي » َيُق ُ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِ ِّ
ِ
يد
َس َر ٍ
ُعُيوَن ُك ْم َواْن ُ
اء لِّ َك ْثَرِّة اْلُق ِوِّة َوَك ْوِّن َشد َ
ظُرواَ ،م ْن َخَل َ
ق هذ َم ِّن الذي ُي ْخ ِّر ُج ِّب َع َد ٍد ُِْن َد َهاَ ،ي ْد ُعو ُكل َها ِّبأ ْ
َحٌد" .
اْلُق ْدََِّة الَ ُي ْفَقُد و َ
عتالِلمالِيسهبعن ِويتعبدون ِلألووانِ.والِأحدِيتعبدِلألووانِهسهِاايامِ.ولمالِهناوِمالِيتعبد ِلاهعاتهِأوِللما ِ

أوِلساتهِيشخصه ِِ .

آيةِيِ 21حتمِالطبيعةِتاهدِأنِهناوِإلهاًِوياءهانِصنعهاِوخلقهاِويدجرهاِوهساِواحاِلليهعدِمالِكتبهمِوواحاِ
للعونييالِمالِالطبيعةِييوِ12ِ:ِ1نِ. 26

يِ 22هناِيتملمِعالِاايضِككرةِقبلِأنِيكتافِ ليِبقروننِوقاِأنِكانعاِيقعلعنِأنهاِمنبسطةِِِ.اْل ُجْنُد ِّبِ=ِ
ِّ
ق ِ=ِوطاءِمال ِنسيجِناعمِكالستايةَ ِِ ِ.ك َخْي َر ٍة ِ=ِالسمعاتِالتيِالِنديوِ
جراد ِصغيرِحعيفِجداًَ ِِ ِ.ك َسَراد َ
مداهاِوالِنهايتهاِوالِعددِنجعمهاِنِبكل ِعومتها ِهيِعندِ ِكخيمةِيمكالِأنِيطعيهاِيلسليِقيلِأنِالسمعاتِ
ست و ِ ِِ .

مِاآلياتِيِ 25ِ–ِ23هناِيقاجلِ ِبالملعوِوالعوماءِ.وكانِقدِسبقِ ِوقاجلِالرلِبالخليقةِ مِاآلياتِيِ–ِ12

.ِ 11

َل ْم ُي ْغَر ُسوا = ِالمقصعد ِأن ِالملعو ِبار ِيمعتعن ِوممالمهم ِتخرل ِوهم ِال ِيقديون ِأن ِيقاومعا ِ ِوال ِيجرواِ
مقاصدهمنِجلِكالعصا ةِتحملهاِالريا.
آيةِيِ 20يسممِالنجعمِ=ِال ُجْن َدِ

ِيعر هاِواحداًِواحداًِوهكساِيعر ِالبارِواحداًِواحداًِ.الفليِيوهرِعملِ ِ

وقدياتهِ .وانِالعونييالِعبدواِالنجعمِعبادةِالسبئييالِيِ sabaismنِقا ِاليهعدِأنِالنجعمِوالمعاكبِماِهمِإالِ
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خليقةِ ِوهمِكجندِتتحروِبدمرهِومالِهناِجاءِلقبِيلِالصباؤوتِ.ونفهمِنحالِأنِ ِيلِالجنعدِالسماويةِأ ِ

طغماتِالماللمةِويلِالبارِويلِالخليقةِكلهاِمالِنجعمِِ...إلخِِ.الملِجنعدِيتحركعاِبدمرهِوهعِحاببِالملِ.
ِ

آيات (-:)31 – 27
ِّ ِّ
ط ِّر ِّ
ِّ 27
ِ
ات َح ِّقُّ ِّإ ِّ
لهُّ» "
يقُّ َع ِّن ِ
اخ َت َف ْت َ
يلِّ َ« :د ْ
الر ِّب َوَف َ
ول َيا َي ْعُق ُ
وب َوَت َت َكل ُم َيا إ ْسَرائ ُ
آية ( " -:)27ل َرا َذا َتُق ُ
أنهمِيتصعيواِأنِ ِالِير ِطريقهمِوالِيهتمِجهم.
ِ
آية (ِ)27عتالِلليهعدِ
ات َح ِّقُّ ِّإ ِّ
لهُِّ =ِحقيِ يِالخالصِلمِيعطهِليِ نِانهمِكانعاِمولعميالِ يِباجلِ.ولمالِ ِيعطيِالمعييِ
َوَف َ
قديةِولعديمِالقعةِيكثرِشدة.
28
ِّ
الرب َخالِّق وَ ْطر ِّ
اف األََْ ِّ
َما َعَرْف َت و َْم َل ْم َت ْس َر ْع ِّإل ُ ِ
س َع ْن
الد ْه ِّر ِ
ض الَ َيكل َوالَ َي ْعَياَ .لْي َ
ُ َ
آية ( " -:)29-28و َ
ِّ ِّ
صُ29 .ي ْع ُُِّّ اْل ُر ْعِّيُّ َُ ْدًََةَ ،ولِّ َع ِّديمِّ اْلُق ِوِّة ُي َك ِّثُر ِّشِد ًة" .
َف ْهر َف ْح ٌ
َ
َما َعَرْف َت و َْم َل ْم َت ْس َر ْع ِ= ِ ِيعاتب ِالمسبييال ِليدسهم ِ ي ِالخالص ِويسكرهم ِبدعماله ِمم ِأبالهم ِن ِوقعله ِياِ
وَ
ِ.وآيةِيِ ِ 22يعملِ يِالزعيفِ
يعقعل ِيآيةِِ 21ليسكرهمِجععدهِاجيهمِلتقعاهنِ هناِيحثهمِأنِيصيرواِمثله ِ ِ

ل"ِولنالحعِأنِالخطيةِتزعفِإيمانناِولمالِ ِيعطمِقعة.
يِالزعفِتُ ِْم َِم ِْ
ِ
يتقع ِ"قعتيِ
31
ِّ
ِّ 31
الر ِّب َفُي َج ِّدُدو َن َُ ِوًة.
ان َي َت َعثُِرو َن َت َعثًراَ .ووَ ِما ُمْن َت ِّظُرو ِ
ان ُي ْعُيو َن َوَي ْت َعُبو َنَ ،واْلف ْتَي ُ
اآليات ( " -:)31-31اَْلغْل َر ُ
َِ ِّن َح ًة َكالن ُس ِّ
وََ .يْرُك ُضو َن َوالَ َي ْت َعُبو َنَ .ي ْر ُشو َن َوالَ ُي ْعُيو َن" .
َيْرَف ُعو َن و ْ

قدِيثقِالابانِ يِقعتهمِولمنهمِسريعاً ِماِيخعيواِ.ولمالِمالِيعتمدِعلمِ ِتمعن
حلِقِعالياًِ
ِلهِقعةِمتجددةِوي َِ
ُِ

تجاه ِ ِو لي ِبالرو ِالقدسن ِيو ِالقعةِ .إنتواي ِالرل ِأي ِترجم ِععنه ِبالصبر ِ ي ِالمحال ِمم ِالتدكد ِأنه ِالِ
َِ ِّن َح ًة َكالن ُس ِّ
وَ ِ=ِتايرِإليمانِ
يتباطدِ ِ.يمناِقعةِجديدةِلملِِمهمةِجديدةِولملِتجربةِجديدةَِ.يْرَف ُعو َن و ْ
قع ِبهِينتورونِالرل.
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اإلصحاح الحادي واألَبعون

عودة للجدول

ِ
هساِاإلصحا ِيتلخصِ يِقع ِإيلياِالماهعيِ"إنِكانِ ِهعِ ِ اعبدوهِوتنِكانِالبعلِهعِ ِ اعبدوه"ِِ.
يدععِ ِأقصاءِاايضنِأيِالج الرنِوالمعنمِكلِاايضِلتحددِبمنطقِبسيبِمالِيستطيمِأنِيخبرِبالمستقبلِ

يِ 23ِ –ِ 21ومِجدأِهعِيتنبدِبدنِهناوِمليِيخرجِمالِالمارقنِوهعِكعيرنِوالحعِأنِكعيرِالمخلصِيم ِ
للمسياِالمخلصِمالِسبمِإجليس ِيعالِكعيرِالمليِياجمِنهايةِاإلصحا ِِ . 32وحينماِيعلالِ ِهساِالتحديِ
ير زعنهاِنِوياددِالنجايِالصالغِلياددِاآللهةِصنعتهِيِ 1-5ويجمععنِ
تبدأِااصنامِ يِالتحديِجلِاإلنهيايِ ِ

أدلةِأوهيِمالِخيعطِالعنمبعتِانِاانبياءِالمسبةِكانعاِيردونِجردودِعالمةِأوِنبعاتِكا بةنِأماِنبعاتِ ِ فيِ
منتهيِالدقةنِوالِحيلةِلمهنةِااووانِلميِيدايواِآلهتهمِإالِأنِيزععاِعلمِأووانهمِأجملِالمجعهراتِ .ومِي كدِ

الرلِلاعبهِأنهِمعهمِوسيحفوهمِويعتنيِجهمِ .
ِ

1
اك َر ِّة" .
آية (« " -:)1اُْن ُص ِّتُّ ِّإَل ُِّ وَِي ُت َها اْل َج َزِّائُر َوْل ُت َج ِّد ِّد اْلَقَب ِّائ ُل َُ ِوًة .لَِّي ْق َت ِّرُبوا ُث ِم َي َت َكِل ُروا .لَِّن َتَقِد ْم َم ًعا ِّإَلى اْل ُر َح َ
لتنصاِاْل َج َزِّائُر ِ=ِقيلِأنهاِالبالدِالبعيدةِوقيلِأنهمِاليهعدِالسيالِ هبعاِبعيداً ِإلمِباجلِوأحاطِجهمِالباجلييالِمالِ

كلِمكانِكالماءِالسيِيحيبِج يرةنِجلِحاصرتهمِالتجايلِ.ولمالِالمعنمِالمقصعدِهعِأنهاِيسالةِلملِالعالمِأنِ
ينصا ِ= ِوْن ُص ِّتُّ= ِ نحال ِلال ِنسمم ِصعت ِ ِما ِلم ِنصما ِونقترلِ .لَِّي ْق َت ِّرُبواِ .مال ِ ِونبتعد ِعال ِحجيجِ
العالمَ ِ .وْل ُت َج ِّد ِّد اْلَقَب ِّائ ُل َُ ِوًة ِ = ِ عليهم ِأن ِيثبتعا ِإدعالهم ِبدن ِآلهتهم ِقادية ِعلم ِالتنب ِبالمستقبل ِكما ِيفعل ِ
اُْن ُص ِّتُِّ المعحعشِهامِ.ياِلتعاحمِ ِالسيِيدخلِ يِالمحاكمةِممِخليقتهِ .
ِ
ِّ
ق ِ ِّ
ِّ
آية (2" -:)2م ْن وَْنه َ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِ
ُ ُ.
ُم ًرا َو َعَلى ُمُل ٍ
وك َسِل َ
َ
ام ُ و َ
َم َ
ض م َن اْل َر ْش ِّر الذي ُيالََي الن ْصُر عْن َد َِّ َِْلْي َد َف َع و َ
َ
َِ َعَل ُهم َكالتَر ِّ
اب ِّب َسْي ِّف ِّ َ ،وَكاْلَق ِّ
ش اْل ُرْن َذَِّي ِّبَق ْو ِّس ِّ " .
ْ
كعيرِهعِهساِاإلنسانِوالصفاتِالتيِقيلاِعنهِهناِتنطبقِعليهِتماماً ِو كرهِهناِيناسبِإطالقِاليهعدِمالِ

يِالعالمنِوتشتهرِبالاجاعةِوالسرعةِ يِالحرلِوالحكمةِوالعد ِوالمرامةِولهِِإعتبايِ
ِ
السبيِ.صايِأعومِمليِ

خاص ِ ي ِالمتالِالمقدسن ِإستخدمه ِ ِكآلةِإليجاشِشعبه ِمال ِالسبيِ .قا ِكعيرِ ي ِنهايةِحياتهنِأنهِ"لمِ
يبتدئِعمالً ِإالِنجاِ يه"ِِ َكاْلَق ِّ
ش اْل ُرْن َذَِّي =ِالباجلييالِييم ِللاياطيال ُِيالَ َِّي ِّ الِن ْصُر ِّعْن َد َِّ َِْلْي ِّ ِ=ِلهِسرعةِ
حركةِ.ولقدِعر ِكعيرِبالعدالةِأماِجياهِ اشتهرواِبالاراسةِّ ِ.م َن اْل َر ْش ِّر ِّق =ِ المسياِهعِشمسِالبرِإالِأنِ

كعيرِأيزاًِجاءِمالِالارقنِ هعِهناِكانِيم ِاًِللسيدِالمسياِ .
ِ

3
ط ِّريق َل ْم َي ْسُل ْك ُ ِّب ِّر َِْلْي ِّ " .
طَرَد ُه ْمَ .مِر َسالِّ ًرا ِّفُّ َ
آية (َ " -:)3
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ط ِّريق َل ْم َي ْسُل ْك ُ ِّب ِّر َِْلْي ِّ ِ=ِكانِسريعاً ِكدنهِمالِ
َمِر َسالِّ ًرا ِ=ِلحكمتهِكاناِخسالرهِ يِالحرولِأقلِماِيمكالَ ِ.
هيِسرعةِإنتاايِاإلنجيلِ .
ِ
الطيعيِ ِوكدنهِالِيمسِاايضِيداِِ 5:ِ8وت اِ همناِاآليةِعلمِالمسياِ
ِ

4
ِّ
الرب األ َِو ُلَ ،و َم َع
ال ِّم َن اْلَب ْد ِّء وََنا ِ
آية (َ " -:)4م ْن َف َع َل َو َصَن َع َداعًيا األ ْ
ََِي َ
َم ْن َف َع َل =ِالرلِهعِالسيِأنجاِكعيرِيع ِ 2:ِ1وكعيرِِإعتر ِجهساِنِ

ِّ
ين وََنا ُه َو»".
اآلخ ِّر َ
ِعملِويبقمِعامالًِممِشعبهِمالِ

البدايةِللنهاية ِن ِ ِسمِمِنفسهِ مِيإرِ 0ِ:ِ 44ااو ِواآلخر .ولمالِقعلهِهنا ونا الرب األول هسهِإشايةِ
لمعنهِ ِااالمِوالس ِقا ِللاعب ِاليهعد ِأنِإسمهِيهعهِوأنهمِخاصتهِ .ومع ِّ
ين وََنا ُه َو ِ=ِالسيِيتملمِ
اآلخ ِّر َ
َََ
هناِهعِيهعهِو ِّ
اآلخرينِهناِهمِمالِآمنعاِبدنِالمسياِهعِيهعهِ=ِونا هوِويكعنِااوليالِهمِشعبِإسراليلِ.وبهساِ
يصيرِالمسياِهعِيهعهِ هساِإسمهِالسيِقالهِعالِنفسهِااو ِواآلخرِييؤِ 11ِ:ِ1والمعنمِأنهِجالِجدايةِمعجعدِ
ِ

قبلِكعن ِالعالمنِأجد ِالِينتهينِحاببِالملِ.الملِمكاع ِأمامه ِن ِالماحيِوالحاحرِوالمستقبلنِهعِالسيِ
يحكمِالعالمِوأحكامهِالِتتغيرنِإ اً ِ هعِالسيِأتمِبكعيرِوهاِهعِيخبرِعنهِقبلِمجيئهِجه ِِ 266سنةِ .يياجمِ

التفسيرِ مِنهايةِاإلصا ِااو ِمالِسفرِالرؤيا ِِ .
ِ

ِّ
ِّ
آية (َ5" -:)5ن َ ِّ
اف األََْ ِّ
اء ْت" .
ظَرت اْل َج َزائُر َف َخا َف ْت .وَ ْطَر ُ
ض ْاََت َع َدت .ا َْ َتَرَب ْت َو َِ َ
كل ِالممالي ِايتعدت ِ حينما ِسمعا ِخبر ِكعيرن ِوكل ِالممالي ِقاما ِحده ِ يما ِيابه ِالعحدة ِيباجل ِومصرِ
وويرهما ِ .
ِ

7
6
احب ويُقول أل ِّ ِّ
ِّ
الص ِّ
ِّ
ِّ
اَ ُل ِّباْل ِّر َُْرَ ِّة
الص ِّائ َعِ .
ِاَ ِ
َخي َ « :ت َشد ْ
ِد»َ .ف َشِد َد الِنج ُ
اآليات (ُ " -:)7-6كل َواح ٍد ُي َساعُد َص َ ُ َ َ ُ
السْند ِّ ِّ
اإل ْلحامِّ« :هو ِِّيٌد»َ .فر ِكَن ِّبرس ِّ
ِ
ام َير َح ِتى الَ َي َتَقْلَق َل" .
الض ِّاَ َب َعَلى ِ َ
َُ َ
انَ ،ائالً َع ِّن ِّ َ
َ ُ ََ

كانِاستعدادهمِبصنمِآلهةِجديدةِلفالِماِعندهمنِأوِهمِيصلحعن ِوياددون ِماِعندهمِ.ولمالِالمعنمِيايرِ
ابعدِمالِ ليِكماِقلناِسابقاًِأنِااصنامِوصانععهاِ يِحالةِتحد ِهللِ.هناِنر ِوعيةِالعونييالِد اعاًِعالِآلهتهمِ
كماِ علِاال سسييالِايطاميسِيِأشِِ 28:12همِيدا ععن ِعالِآلهتهمِأماِنحالِ لناِإلهِيدا مِعناِحتمِونحالِ

صامتيالِ .
ِ

8
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يم َخلِّيلُِّّ"،
وب اِل ِّذي ْ
يل َعْبديَ ،يا َي ْعُق ُ
آية (َ « -:)8ووَ ِما وَْن َت َيا إ ْسَرائ ُ
اخ َتْرُت َُ ،ن ْس َل إْبَراه َ
ِّ ِّ
يل =ِااممِالتيِتعتمدِعلمِأووانهاِخا انِأماِإسراليلِالمتملِعلمِالرلِ الِيخا ِانهِي مالِ
وَ ِما وَْن َت َيا إ ْسَرائ ُ

أنِكلِاامعيِتعملِللخيرِلاعبِ ِ .
ِ

آية (9" -:)9اِل ِّذي وَمس ْك ُت ِّم ْن وَ ْطر ِّ
اف األََْ ِّ
اخ َتْرُت َك َوَل ْم
ضَ ،و ِّم ْن وَ َْ َ
ُ ِّاََها َد َع ْوُت َُ ،وَُْل ُت َل َك :وَْن َت َعْب ِّد َيْ .
َْ ُ
َ
وََُْف ْض َك" .

222

سفر إشعياء (اإلصحاح الحادى واألربعون)

ِ ِّ
َم َس ْك ُت ُ =ِأوالًِ ِأمسيِإجراهيمِودعاهِمالِأوينِومِأمسيِأوالدهِودعاهمِمالِمصرِوأخرجهمِمالِعبعديتهاِ
الذي و ْ
وصايواِلهِ .
11
ِّ
ِّ
َعْن ُت َك َو َع َض ْد ُت َك ِّبَي ِّر ِّ
ين ِّبرِّي" .
له َكْ َ .د وَِي ْد ُت َك َوو َ
آية ( " -:)11الَ َت َخ ْف ألَنُّ َم َع َك .الَ َتَتَل ِف ْت ألَنُّ ِّإ ُ
اآليات ِيِ 26-16آيات ِتاجيم ِللمسبييال ِولاعب ِ ِ ي ِكل ِمكانن ِ اهلل ِقعة ِللزعيفن ِوهع ِيرو ِالنفسِ

العطاانة ِدالماِ .والحع ِتمراي ِقعله ِال ِتخف ِ الخع ِيفقدنا ِسالمنا ِالداخلين ِوالخع ِعمعماً ِسببه ِالاععيِ

بالعحدةِأماِنحالِ المسياِالمخلصِأتمِليسكالِداخلناِوالِيتركناِ يِاحتياجِ .
ِ

11
ِّ
ِّ
ين َعَلْي َكَ .ي ُكو ُن َكالَ
يع اْل ُر ْغ َتاظ َ
اآليات (ِّ " -:)13-11إِن ُ َسَي ْخ َزى َوَي ْخ َج ُل َِر ُ
12
وك َكالَ َشُّ ٍء َوَكاْل َع َدمِّ13 .أل َِّنُّ وََنا
ُت َف ِّت ُ
يك َوالَ َت ِّجُد ُه ْمَ .ي ُكو ُن ُم َح ِّاَُب َ
ش َعَلى ُمَن ِّازِّع َ
ْ
اْلَق ِّائل َلك :الَ َت َخ ْف .وََنا و ِّ
ُعيُن َك" .
ُ َ
لمِيتصعيِأحدِ يِأيامِالسبيِأنِيفتشِأحدِعالِالباجلييالِ الِيجدهمِ .

ِّ
يدو َن.
وك َوَي ِّب ُ
َش ُّْ ٍء ُم َخاص ُر َ
الرب ِّإلهك اْلرر ِّسك ِّبي ِّر ِّ
ين َك،
ِ
ُ َ ُْ ُ َ

ِ

14
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
يل.
ول ِ
آية (« " -:)14الَ َت َخ ْف َيا ُد َ
الربَ ،وَفاد َ
يك َُد ُ
ود َة َي ْعُق َ
وس إ ْسَرائ َ
يل .وََنا وُعيُن َكَ ،يُق ُ
وبَ ،يا شْرذ َم َة إ ْسَرائ َ
"

وبِ= ،تايرِلزعفِاليهعدِوعدمِاستحقاقهمِ.وقدِداسهمِ رععن ِكدودةِ عالًنِوهكساِ علِنبعخسِنصرِ
ُد َ
ود َة َي ْعُق َ
وباد ِالجباجرة ِوبقمِشعبِ ِ .شرذمة =ِالار مة ِهمِج ء ِصغير ِمالِجماعةِن ِ هسه ِهناِمعجهة ِلاعب ِ ِ
ِّ
يك ِ=ِكلمةِ اد ِبالعبرانيِتعنمِالسيِيفيِالمبيمِيالِ ِ 25:25حيالِيفتقرِأحدِويبيمِ
المنفمِو مِحعفَِ ِ.فاد َ
يولَِِي ُِه ِويفيِمبيمِأخيهنِوالعليِهعِالفاد نِوالملمةِتفيدِأيزاً ِالسيِيخلصِمالِالخطيةِ.
مالِملمهِيدتيِآخر ِ َِ
يكعنِجهساِكعيرِ يِهسهِالنبعءةِيم اًِللمسياِالسيِ يِدينناِوخلصناِوحريناِ .

ِ

15
ِّ
انَ .ت ْدَُ ُ ِّ
ام
َسَن ٍ
ال َوَت ْس َحُق َهاَ ،وَت ْج َع ُل َ
آية ( " -:)15هأََن َذا َ ْد َِ َعْل ُت َك َن ْوََ ًِا ُم َحِدًدا َِد ً
يدا َذا و ْ
س اْلجَب َ
اآلك َ
َكاْل ُع َصا َف ِّة" .

إ اِكناِ يِنورِأنفسناِدودةِلمالِ ِقاديِأنِيجعلناِنعايجِقاديةِعلمِسحق ِالجبال ِواألكام ِ .وااكامِهمِأقلِ
إيتفاعاِمالِالجبا ِِ.الجبا ِهسهِقيلاِهناِعالِجيشِباجلِوااكامِهمِيبماِعالِالجيعرِالمتزامنةِمعهمِِ.

والجبا ِهيِأيزاِإنسانناِالقديمِالمتمبرنِ
ِ

ِيخرجِمالِالزعفِقعةِ.وهكساِ للِ ِلهمِكلِالصعالِللععدةِ .

16
الر ِّبِّ .بُقد ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يها َف ِّ
يل َت ْف َت ِّخُر" .
ف ُتَب ِّدُد َهاَ ،ووَْن َت َتْب َت ِّه ُج ِّب ِ
يح َت ْحرُل َها َواْل َعاص ُ
الر ُ
آية (ُ " -:)16ت َذ َِّ َ
وس إ ْسَرائ َ
يها يالجهاد ِأماِ ِّ
يحِالتيِتحملهاِ هيِإشايةِللنعمة ِ.عملِ
الر ُ
هناِنر ِصعيةِلعملِالجهادِممِالنعمةِ اسراليلِ ُت َذ َِّ َ
اإلنسانِالامِبجانبِنعمةِ ِوالنتيجةِالم كدةِهيِ ر ِيمألِقلبِالم مال َتْب َت ِّه ُج وَت ْف َت ِّخُرِ .
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ِ

ِّ 17
ِّ
اكين َ ِّ
ُ ِّ
الرب
س .وََنا ِ
وُِد .لِّ َساُن ُه ْم ِّم َن اْل َع َ
اآليات (« " -:)21-17اَْلَبائ ُسو َن َواْل َر َس ُ
اء َوالَ ُي َ
ش َ ْد َي ِّب َ
طالُبو َن َم ً
يب َل ُهم .وََنا ِّإل َ ِّإ ْسَرِّائيل الَ وَ ْتُرُك ُهم18 .وَ ْف َت ُح َعَلى اْل ِّه َض ِّ
و ْ ِّ
َِ َع ُل اْلَق ْفَر
اب وَْن َه ًاَاَ ،وِّفُّ َو َس ِّ اْل ِّبَق ِّ
يع .و ْ
اع َيَن ِّاب َ
ْ
َس َتج ُ ْ
َ
19
ض اْلي ِّابس َة م َف ِّ ِّ
اآلس َو َش َجَرَة ِ
َض ُع ِّفُّ
َِ َر َة َم ٍ
َِ َع ُل ِّفُّ اْلَب ِّرِي ِّة األَََْز َو ِ
الزْي ِّت .و َ
اَِر مَيا ٍ .و ْ
وَ
السْن َ َو َ
اءَ ،واألََْ َ َ َ َ
21
ِّ ِّ
السرو و ِّ ِّ
ان َو ِ
الر ِّب َف َعَل ْت ه َذا
ظُروا َوَي ْع ِّرُفوا َوَي َتَنِب ُهوا َوَي َتأَ ِمُلوا َم ًعا و ِ
َن َي َد ِ
ِّين َم ًعا .لِّ َك ُّْ َيْن ُ
الشْرب َ
السْندَي َ
اْلَبادَية ِ ْ َ َ
ِّ ِّ
يل وَْب َد َع ُ" .
َوَُد َ
وس إ ْسَرائ َ
نبعة ِبحلع ِالرو ِالقدس ِ= ِمفاِر ميا ِن ِ اهلل ِيابم ِويرو ِييع31ِ :ِ 1ن ِِ 38واْلَب ِّائ ُسو َن ِهنا ِهم ِمساكيالِ
إسراليلِ يِالسبي ِن ِأو ِالمساكيالِبالرو ِيالمتعاحعيال ِوهمِالجياشِوالعطارِإلمِالبرِ .األَض اليابسة مفاِر

ميا ِ= ِكان ِاإلنسان ِقبل ِالمسيا ِوبدون ِالرو ِالقدس ِأيحا ِيابسةن ِوبعد ِحل ِع ِالرو ِالقدس ِإيتعت ِاايضِ
وأخرجا ِوما اي ِعبر ِالعحم ِعنها ِهنا ِبدنها ِأشجاي ِوَز وسن ِِ ...ولمال ِهسه ِااشجاي ِلها ِصفات ِتعبر ِعالِ

اإلنسانِالس ِسكالِ يهِالرو ِالقدسِِ -:

األَز ِ=ِالملمةِماتقةِمالِأصلِعبر ِبمعنمِواجاِأوِياسخِِ.وااياِشجرةِطعيلةِيصلِطعلهاِ مِلبنانِإلمِ
حعالم ِِ 21ِ –ِ 23مت ار ِو م ِجبا ِالهيمااليا ِتصل ِإلم ِِ 56مت ار ِِ .وهم ِشجرة ِيالعة ِالجما ِن ِتمتد ِعرحياِ
لمسا ةِكبيرةِن ِوهم ِدالمةِاإلخزرايِن ِوبها ِعصاية ِتحفوهاِمالِالفساد ِوالديدانِ ِ .اسمها ِياير ِللثبات ِ مِ

اإليمان ِِ .وهم ِبطعلها ِتاير ِللطبيعة ِالسماوية ِللمسيحم ِن ِوبدوامِخزرتها ِتاير ِللحيعية ِ المسيحم ِله ِحياةِ
المسياِنِولسليِالِيمعتِوهساِماِيايرِإليهِأنِااياِالِيفسدِِ .

الِي َسعسِ هعِإ اً ِالِيفسدِنِوكانِالخابِالمصنعشِمنهِتاجعتِالعهدِمالِخابِ
السن ِ=ِينباِ مِالصحراءِو ُ
السنبِنِ جسدِالمسياِلمِير ِ ساداِنِو ليِانِناسعتهِمتحدِجالهعتهِنِأماِنحالِ الجسدِيفسدِبالمعتِلمالِلناِ
قيامةِوحياةِأجديةِِ.والسنبِينباِ مِالصحراءنِوالمسيحمِلهِحياةِبالرو ِالقدسِهناِعلمِاايضِالتمِليسِلهاِ

حياةِوالِومرِ .

اآلس ِ=ِيالحتهِطيبةِويثمرِبعدِإنتهاءِ ترةِالاتاءِنِوالمسيحمِيثمرِبعدِأنِينتهمِمالِجرودتهِالروحيةِويكعنِ
يالحةِالمسياِال كيةِي2كع.ِ 15ِ:ِ2

شجرة الزيت ِ=ِويرِمعرو ِتماماِهلِالمقصعدِشجرةِال يتعن ِ منهاِيحصلعن ِعلمِاياِال يتعن ِالس ِيصنمِ
منهِدهالِالمسحةِنِأوِهمِشجرةِأخر ِِ.لمالِالمهمِاإلشايةِلل ياِ هعِيم ِللرو ِالقدسِالس ِينسكبِعلمِ
الاخصِسعاءِمليِأوِيليسِكهنةِحيالِيمساِبال ياِِ.وبهساِترم ِهسهِالاجرةِإلمتالءِالمسيحمِبالرو ِالقدسِ

ِ.

السروِ =ِدالمِالخزرةِوتستخدمِ مِجناءِالهيكلِنِويستخدمِمجاااِللتعبيرِعالِالعومةِوالقعةِنِوينمعِ مِالباديةِ
دليلِعلمِقديةِ ِِ.وشبهِإجالِسي ار ِأونياِالماهالِالعويمِبالسروِالمرتفمِإلمِالسحالِ ايتفاعهِيصلِإلمِِ26

–ِِ25متراِوأوصانهِعريزةِِ .

السنديانِ=ِشجرِحخمِوصلبِوطعيلِيايرِلصالبةِإيمانِالم منيالِِ .
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الشربينِ=ِشجرةِكالسروِولمنهِأاكمِيالحةِنِوالمسيحمِهعِياِلحةِالمسياِال كيةِِ .
ِِ

21
ِّ 22
الرب .و ِّ
ِّ
وها
ول ِ
اآليات (ِّ َ« " -:)24-21د ُموا َد ْع َو ُ
وب .لُِّيَقد ُم َ
ْ
ول َمل ُك َي ْعُق َ
َحضُروا ُح َج َج ُك ْمَ ،يُق ُ
اك ْمَ ،يُق ُ
ِّ
ف ِّ
َعلِّ ُروَنا اْل ُر ْس َت ْق ِّبالَ ِّت.
ات و ْ
َوُي ْخ ِّبُروَنا ِّب َرا َسَي ْع ِّر ُ
ضَ .ما ه َُّ األ َِولِِّي ُ
وبَنا َوَن ْع ِّر َ
آخَرَت َها ،و َْو و ْ
َخ ِّبُروا َفَن ْج َع َل َعَلْي َها َُُل َ
23و ْ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ظَر َم ًعاَ 24 .ها وَْن ُت ْم ِّم ْن الَ َشُّ ٍء،
ف وَِن ُك ْم آلِّ َهةٌَ ،وا ْف َعُلوا َخْيًار و َْو َشًّار َفَنْل َت ِّف َت َوَنْن ُ
يرا َب ْعُد َفَن ْع ِّر َ
َخبُروا باآلتَيات ف َ
ْ
ِّ
س ُه َو اِل ِّذي َي ْخ َت ُاَُك ْم" .
َو َع َرُل ُك ْم م َن اْل َع َدمٌِّ ِْ َِّ .

كانِالعونيعن ِيعتبرون ِأنِمعر ةِالمستقبلِهيِأهمِشيءِبالنسبةِللعبادةِالعونيةنِوكانِال ِعونيعن ِيعتبرون ِاآللهةِ

كملعوِلهمِمثلِمعليِأوِملمعمِإلهِالعمعنييال ِوأديمليِإلهِلسفروايمِ.وهاِهعِ ِيعلالِأنهِهع ِالملي ِالحقيقيِ
ِّ
ِّ
اتِ=ِأيِااشياءِااوليةِالتيِحدواِ
وب ِنِ هعِإلههمِوملمهمِوواحمِشريعتهمَ ِ.ما ه َُّ األ َِولِِّي ُ
لاعبهِ=ِ َمل ُك َي ْعُق َ
قبالًِ.أيِالمقصعدِدعهمِيروناِنبعءاتهمِالسابقةِالتيِتحققاَ ِ.وا ْف َعُلوا َخْيًار و َْو َشًّار =ِ همِالِيستطيععنِأنِيفعلعاِ
شرِ نخا ِمنهِ.وهمِبطبيعتهمِويرِقادييالِعلمِ علِالخيرِوهساِيعطيناِاطمئنانِأنهِليسِ يِسلطةِأعدالناِأنِ
ِِاً
يزروناِأوِيسيئعنِإليناِ .
ِ

الشر ِّ
الش ْر ِّ
ال َفأ ََتىِّ .م ْن م ْش ِّر ِّق ِ
آية (ْ َ«25" -:)25د وَْن َه ْض ُت ُ ِّم َن ِ
اس ِّرَُّ .يأ ِّْتُّ َعَلى اْل ُوالَ ِّة َك َرا َعَلى
س َي ْد ُعو ِّب ْ
َ
َ
ِّ
ين" .
اْل ِّرالَ ِّطَ ،وَك َخ ِز ٍ
وس الُ َ
اف َيُد ُ

بعدِأنِأخجلِ ِعبدةِااووانِوأظهرِلهمِجهلِآلهتهمِبالمستقبلِهاِهعِيخبرهمِبالمستقبلِويكلمهمِعالِكعيرِ
الشر ِّ
الش ْر ِّ
الِّ .....م ْن م ْش ِّر ِّق ِ
مرة ِأخر = ِوَْن َه ْض ُت ُ ِّم َن ِ
س = ِجالد ِ ايس ِشرق ِباجل ِوبالد ِمادي ِإلم ِجهةِ
َ
َ
اس ِّرُّ ِ=ِ معيرِِإعتر ِبدنِالرلِهعِإلهِالسماءِيع ِ 4ِ–ِ1:ِ 1وهعِقدِداسِملعوِ
الاما ِالارقيَ .ي ْد ُعو ِّب ْ

كثيرونِ.ولمالِمعنمِاآليةِاابعدِعالِالمسياِشمسِالبرِالسيِأشرق ِكالامسِوجاءِمالِالاما ِأيِالناصرةنِ
اس ِّرُِّ=ِالمسياِ
الناصرةِشما ِأويشليمنِوهعِأتمِليدوسِملعوِاايضِأيِالاياطيالِوالملِيخزمِلهَ .ي ْد ُعو ِّب ْ
أتيِليستعلالِلناِاآللِأيِيعطيناِأنِنعر هِنِومالِيأيِالمسياِ مدنهِيأيِاآللِِ .
ِ

26
ِّ
َخَبَر ِّم َن اْلَب ْد ِّء َح ِتى َن ْع ِّر َ ِّ
ق الَ ُم ْخ ِّبٌر َوالَ ُم ْس ِّر ٌع
اآليات (َ " -:)29-26م ْن و ْ
ولُ :ه َو َصاد ٌ
فَ ،وم ْن َْبل َح ِتى َنُق َ
28
ِّ
امع وَ َْواَل ُكم27 .وََنا و َِوالً َُْل ُت لِّ ِّصهيو َنَ :ها! َها ُهم .وأل ِّ
انَ ،و ِّم ْن
يم َِ َعْل ُت ُمَب ِّشًراَ .وَن َ
س ِّإْن َس ٌ
َْْ
ظْر ُت َفَلْي َ
ْ َ ُ
َوالَ َس ٌ َ ْ
ُوَ َشل َ
29
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يح َو َخالَ ٌء" .
َع َراُل ُه ْم َع َد ٌمَ ،و َم ْسُب َ
وك ُات ُه ْم َِّ ٌ
َسأََل ُه ْم َفَيُردو َن َكل َرةًَ .ها ُكل ُه ْم َباط ٌلَ ،وو ْ
ه ُؤالَء َفَلْي َ
س ُمش ٌير َح ِتى و ْ
ِّ
قِ
َح ِتى َن ْع ِّر َ
فِ=ِالمتملمِهناِهعِالرلِوشعبهِالم منعنِبهِ.وهمِيفتاعنِي ِوشعبه ِلعِِ ُوج َدِهناِمال ُه َو َصاد ٌ
يِنبعءاتهِلصدقعهِ ِ.وحدهِهعِالسيِأخبرِشعبهِسابقاًِبخبرِععدتهمِمالِالسبيِ َها َها ُهم .وأل ِّ
يم َِ َعْل ُت
ْ َ ُ
ُوَ َشل َ
ِّ
انِ=ِلمِ
س ِّإْن َس ٌ
ُمَبشًارِ=ِ ِيخبرِشعبهِبدنهِأو ِمالِبارهمِبععدتهمِمالِالسبيِعلمِيدِكعيرِالمخلصَ ِ.وَلْي َ

يعجدِإنسانِليردِحتمِيعتبرِإلهاًِلسليِصايوا ُكل ُه ْم َخالَ ٌءِأيِالِشيء.
ُ
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اإلصحاح الثانُّ واألَبعون

عودة للجدول

ِ
تملمِمالِقبلِعالِيعحناِالمعمدانِكساجقِللمسياِ.واآلنِيتملمِعالِالمسياِنفسهِ ِ.

مزمعنِاإلصحا ِعبد الربِ.وخالصِشعبِ ِوالصععباتِالعاقعةِ يِطريقِهساِالخالصنِومنهاِعدمِإيمانِ
إسراليلِ.ويسممِهناِأيزاًِإسراليلِعبدِالرلنِ المسياِيأسِالمنيسةنِأخلمِ اتهِأخساِصعيةِعبدِمااجهاًِعروسهِ
وكنيسههتهنِصههايِعبههداًِليحملهههاِإلههمِأمجههادهنِوكنالههبِعنههاِأطههاشِاآللِحتههمِيحقههقِخالصهههاِويثبتهههاِ يهههِ تحسههبِ

مطيعههةِوتصههيرِمعحههمِسههرويِاآللِيأ ِ ِ 5-3ِ:ِ1هها اِوجههدناِوصههفاًِأنِعبههدِالههرلِأعمههمِوأصههمِ هههعِيقصههدِ
شعبِإسراليلِالسيِلمِيعر هِوي زهِِ.وتنِقا ِعنهِمختاي ِ هعِالمسياِ .

آياتِيِ 4-1قيلاِعالِالمسياِ يِيماِِ 21ِ–ِ11ِ:ِ12ويسميهِعبديِلطاعتهِوخزععهِلماهيئةِاآللِ.ههعِ
جاءِليعلالِسرِالحبِالعمليِخال ِالبس ِي يِ .ِ 8-5ِ:2
ِ

1
ِّ ِ ِّ
َع ُضُد  ،م ْخ َتاَِّي اِل ِّذي سِر ْت ِّب ِّ َن ْف ِّسُّ .و َضع ُت َ ِّ
ق
وحُّ َعَلْي ِّ َفُي ْخ ِّر ُج اْل َح ِ
َ ْ ُ
ُ
آية (ُ « " -:)1ه َوَذا َعْبدي الذي و ْ ُ ُ
ِّ
ُممِّ" .
لأل َ
ُهي َيوَذا َعْبي ِّيدي =ِ المسههياِأخههسِشههكلِالعبههدِووسههلِااقههدامنِجههلِقبههلِاإلهانههةِمههالِعبههدِيلههيسِالمهنههةِالههسيِلطمهههِ.
ُم ْخ َتاَِّيِ=ِالمسياِهعِالعحيدِالسيِيستحقِهساِاللقبِ هعِقدِقدمِالمما ِلإلنسانيةِ دشبمِيوبةِالسماءِ هيِكمها ِ
اإلنسانِو يهِنحسبِكامليالِيكعُ ِ. 28ِ:ِ1سِر ْت ِّبي ِّ َن ْف ِّسيُِّ=ِههساِههعِاجنهمِالحبيهبِالهسيِسهريتِبههِنِوسهرويِ
اآللِبهِهعِسرويِأالينِ هعِاالجالِالمحبعلِيأ ِِ 0:ِ1وسرويهِبهِأيزاًِلطاعتهِوسرويهِبالبارِالسيالِصايواِ
بطاعتهِأجناءِهللِ يهِ.وأعلالِهساِوقاِالعمادَ ِ.في ْخ ِّرج اْلح ِ ِّ
ُممِِّ=ِهعِالحقِجاءِلألممِليقبلعهِ مِحياتهمِكسهرِ
ُ ُ َ
ق لأل َ

خالصِ ِ.
ِ

ِّ 2
يح َوالَ َيْرَف ُع َوالَ ُي ْس ِّر ُع ِّفُّ ِ
الش ِّاَ ِّع َص ْوَت ُِ " .
آية ( " -:)2الَ َيص ُ
ِّ
يح =ِ يِإنتصاياتهِنِهادئِوالِ
جهساِتمي ِالمسياِعالِاانبياءِالمسبةِ هعِلمِيستعملِالقعةِولمِيعبخِبادةِالَ َيص ُ
يصياِويدقِالطبع ِمثلِأمراءِالعالمِ.والِيصياِتعطيناِ مرةِأنناِالِنسممِصعتهِسع ِ يِالهدوءِوالسكعنِ

حينماِنقترلِإليهِيإيلياِوكيفِسممِصعتِ ِ مِالجبل ِ.والمسياِهعِ"العديمِوالمتعاحمِالقلب"ِيماِ:ِ11
ِ .ِ 22
ِ

4
3
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ئِّ .إَلى األَم ِّ
ان ُي ْخ ِّر ُج اْل َح ِ
ق .الَ َي ِّكل َوالَ
آية (َ َ " -:)4-3صَب ًة َمْر ُض َ
وض ًة الَ َي ْقص ُ
فَ ،وَفتيَل ًة َخام َد ًة الَ ُي ُْف ُ
َ
ِّ
ِّ
ق ِّفُّ األََْ ِّ
يع َت ُ»" .
َيْن َك ِّسُر َح ِتى َي َض َع اْل َح ِ
ضَ ،وَتْن َتظُر اْل َج َازئُر َش ِّر َ
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هنههاِنههر ِاهتمامهههِبكههلِواحههدِمهمههاِحههعفنِ هههعِيهههتمِبههالنفعسِالمحطمههةِليبعههثِ يهههاِالرجههاءِ...هههعِالسههامر ِ

يقِ=ِكههدنِالحههقِكههانِمخفههيِوالوههالمِوالههبِ ههيِالعههالمِوجههاءِالمسههياِليوههرهِويثبتهههِويديمهههِ.
الصههالاُِ.ي ْخي ِّير ُج اْل َحي ِ
والمسههياِهههعِالحههقِييههعِ 0ِ:ِ14هههعِالحههقِظههاه ارِللعههالمِنِومههالِيعر هههِسههيديوِأنِالعههالمِباطههلِ"تعر ههعنِالحههقِ
والحقِيحهريكم"ِييهعِ.ِ 32ِ:ِ8ومهالِيعهر ِالحهقِسهيتسوقِطعهمِالسهالمِ=ِاألميانِ ههعِملهيِالسهالمِِ.واآليهةِ همِ

اإلنجلي يةِ"يدتمِبالحكمِإلمِالحق"ِنِوالمعنييالِمتمامالنِنِ العالمِسادهِالباطلِوتختفمِالحقِ اختفمِمعهِالسالمِ
=ِالمقصعدِجهاِهناِأقصمِاايضِوااممِالبعيدةِيأمريكاِِ/إنجلت ار ِ.الَِي ِّكل َوالَ َيْن َك ِّسُر =ِكهانِالمسهياِ
ِ
 .الجزائرِ
يِالواهرِحعيفاًنِولمنهِكانِ يِمنتهمِالقعةِأمامِإجليسِولمِيتدورِبكلِتعييراتِالفريسييالِولمِيخا ِالمعتِ ِ.
5
ِّ
ِّ
اشرَها ،ب ِّ
ِّ
اس ُ األََْ ِّ
ض َوَن َت ِّائ ِّج َها ،م ْع ُُِّّ ِ
الش ْع ِّب َعَلْي َها
ق ِ
آية (َ " -:)7-5
الس َر َاوات َوَن ُ َ
هللا الِربَ ،خال ُ
ول ُ
هك َذا َيُق ُ
ُ
6
ِّ
اك ِّن ِّ
َنسرةً ،و ِ ِّ
ِّ ِّ
َِ َعُل َك َع ْهًدا ِّل ِ
وَ
لش ْع ِّب َوُن ًا
وحا« :وََنا ِ
َح َف ُ
ظ َك َوو ْ
ُم ِّس ُك ِّبَيد َك َوو ْ
الس َ
يها َُ ً
ين ف َ
ََ َ
الر ِب َ ْد َد َع ْوُت َك باْلب ِّرَ ،فأ ْ
ِّ
ينِّ ،م ْن بي ِّت ِّ
لِّألُممِّ7،لِّ َت ْف َت َح ُعُيو َن اْل ُع ْر ُِّّ ،لِّ ُت ْخ ِّر َج ِّم َن اْل َحْب ِّ
ْس ِّ
ين ِّفُّ الظْل َر ِّة" .
الس ْج ِّن اْل َجال ِّس َ
وَ َ
َْ
س اْل َرأ ُ
َ
ناشرهاِ=ِمدهاِوبسطهاِوخلقِالطغماتِالسماليةِوأسكنهاِ يها .باس األَض ونتائجها =ِاايضِوكلِماِيخرجِ

منهاِنِ اايضِتخرجِم يوعاتِِ...ولمالِاإلنسانِمدخع ِمالِترالِاايضِنِوهسهِهمِالخليقةِااولمِِ.ونر ِ
مِاآليةِيِ ِ 0يدععِاإلجالِالملمةِليبريِالخليقةِوليخلقهاِخلقةِجديدةِوانيةِيأ .ِ 16ِ:ِ2

بيياْل ِّب ِّرِ=ِقهدِتعنههمِجههرِ ِأيِالههسيِيحكهمِبعههد ِيِو ههيِالعبريهةِكلمههةِ"ِبيير"ِهههيِنفسهههاِكلمهةِ"عههد "ِ هههعِالِيبههايوِ
لألش هرايِجههلِيعههاقبهمنِوالِيسههماِلألقعيههاءِبولههمِالزههعفاءِ.لمههالِاآللِدعههاهِلمههيِيحمههلِهههعِهههسهِالعقعبههةِويبههريِ
االنسان ِوتعنمِصدقهِوأمانتهِ يِتتميمِمعاعيدهِوقدِتعنمِجرِاإلنسانِوهساِتعبيرِيايرِلعد ِاإلنسانِواستقامتهِ

ولمالِليسِبايِوالِواحدنِالبايِالعحيدِهعِ ِ.وبهساِيكعنِجرِالمه مالِيعنهمِأنِ ِيغفهرِلههِخطايهاهِويعطيههِمهالِ
جرِالمسياِ=ِ"السيِجالِخطيةِصايِخطيةِاجلناِلنصباِنحالِجرِ ِ يه"ِييؤِ ِ. 14ِ:ِ1

َِ َعُل َك َع ْهًدا =ِالعهدِالجديدِهعِعهدِالنعمةِوالمسياِجدمهِصايِهعِالعهدِالجديدِجهيالِ ِواإلنسهاننِههعِصهايِ
َوو ْ
جيحةِقاديةِعلمِإقامةِميثاقِجيالِاآللِواإلنساننِوصايِوسيطاًِجيالِ ِواإلنسان.
ُن ا ِّ
ُممِّ=ِالنعيِيايرِانهِيفتاِبصيرتناِالداخليةِلنعايالِالنهعيِونعهر ِطريهقِالخهالصِييهعِِ. 2ِ:ِ1وههساِمهاِ
ً
وَ لأل َ
ِّ
ينِّ ،م ْن بي ِّت ِّ
نراهِ يِآيةِي ِِِ.ِ 1لِّ ُت ْخ ِّر َج ِّم َن اْل َحْب ِّ
ْس ِّ
ين ِّفُّ الظْل َر ِّة =ِالمسياِبعدِمعتهِ
الس ْج ِّن اْل َجال ِّس َ
وَ َ
َْ
س اْل َرأ ُ
علمِالصليبِن ِإلمِالجحيمِليخرجِمالِكانعاِ يهِعلمِيجاءِالخالصِودخلِجهمِإلمِالفردوسِِ .
ِ

8
الرب ه َذا اس ِّرُّ ،ومج ِّدي الَ و ِّ ِّ
وت ِّ
آلخر ،والَ َتس ِّب ِّ
ات.
آية (« " -:)8وََنا ِ
يحُّ لِّْل َرْن ُح َ
ْ
ََْ
ُعُي َ َ َ ْ
ْ
9
ِّ
ُعلِّ ُر ُك ْم ِّب َها»".
ات وََنا ُم ْخ ِّبٌر ِّب َهاَْ .ب َل و ْ
ات َ ْد و ََت ْتَ ،واْل َحدي َث ُ
آية (ُ " -:)9ه َوَذا األ َِولِِّي ُ
َن َتْنُب َت و ْ
ِّ
اتِ=ِنبعءاتِعالِكعيرِيم اِللمسياِ .
اتِ=ِالنبعءاتِالسابقةِقدِحدواِِِِ.اْل َحدي َث ُ
األ َِولِِّي ُ
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والمعنمِأنِالمسياِهعِ ِيبناِ حيالِيقع ِمجد ِالِأعطيهِآلخرِوالمسياِستمجدهِالاععل ِِ .إ اً ِحيالِينسبِ

المجدِللمسياِ يكعنِالمسياِهعِ "ِ.وحينئسِيبصرونِاجالِاالنسانِآتياِ يِسحالِبقعةِكثيرةِومجد"ِيماِ:ِ13
ِ .ِ 20

يدخس ِالبعض ِهسه ِاآلية ِويهاجمعن ِعقيدة ِالافاعة ِويقعلعاِ ِ :يقع ِ"مجدى ال وعُي آلخر" ِ ميف ِتمجدواِ
القديسيال؟ِواإلجابةِبسيطة ِ.الرلِيسعشِلهِالمجدِأعطمِللم منيالِالمجدِالس ِلهِييعِ. 22ِ:ِ 11وحيثِيكعنِ

المسيا ِ هناو ِيكعن ِالمجد ِ"أكعن ِمجدا ِ م ِوسطها" ِياوِ 5ِ :ِ 2والمسيا ِ يناِ .ولمال ِالمجد ِالس ِ ينا ِاآلنِ
مستترنِولمنهِسيستعلالِ يناِبعدِ ليِكماِيقع ِالقديسِج ِعلسِالرسع ِ"المجدِالعتيدِأنِيستعلالِ ينا"ِييوِ:ِ 8

 ِ. 18نحالِحيالِنمجدِالقديسيالِننسبِلهمِمجداِأعطاهِيلِالمجدِلهمِكماِلنانِولمنناِنمرمهمِونمجدهمِتنفيساِ
لععد ِ ِلهم ِ"أنا ِأكرم ِالسيال ِيكرمعننم" ِي1صمِ . 36ِ :ِ 1أما ِقعله ِ"مجدى ال وعُي آلخر" ِ هسا ِمقصعد ِبهِ

الرنحوتاتِ=ِا اوواننِكماِيتزاِمالِبقيةِاآليةِ.نحالِالِنعبدِالقديسيالِوالِنزمِصعيهمِكنعشِمالِالعبادةِكماِ
يقا ن ِولمال ِنزم ِصعيهم ِ م ِحب ِوصداقةِ .وال ِأحتمل ِإهانة ِصعيهم ِكما ِأحم ِصعي ِمال ِيحل ِعنم ِمالِ

أحبالمنِولالِأطيقِأنِأي ِأحداًِيهيالِصعيِأحبالمِالسيالِ ايقعنمِ.وتنَِقبلاِصعيةِأحدِمالِالراحليالِ هساِليسِ
نععاِمالِالعبادةِجلِنععاِمالِالحبِواإلشتياقِأنِأياهِ مِالسماءِ.كلمةِلألحباءِال ار زيالِإلكرامِالقديسيالِوقعلهمِ

أنِ مِهساِتقليلِمالِعالقتناِممِالمسياِ:المسياِهعِالملِ مِالملنِولمنهِهعِصالاِالسمالييالِممِاايحييالِ

وهعِيفر ِجهسهِالمحبةِجينناِوبيالِالقديسيالِ .

11
ِّ
ِّ
يح ُ ِّم ْن وَ َْ َصى األََْ ِّ
ض .وَي َها اْل ُرْن َح ِّدَُو َن ِّفُّ اْلَب ْح ِّر
اآليات (َ " -:)13-11غنوا لِّ ِلر ِّب وُ ْغنَي ًة َِد َ
يد ًةَ ،ت ْس ِّب َ
ِّ
ِّ
الدياَ اِل ِّتُّ س َكَنها َِّ َ ِّ
ِّ 11
ان َسالِّ َعِّ .م ْن
يد ُاَ .ل َت َتَرِن ْم ُس ِك ُ
َ َ
َو ِّمْل ُؤُ َواْل َج َزائُر َو ُس ِكاُن َها ،ل َتْرَف ِّع اْلَب ِّرِي ُة َو ُمُدُن َها َص ْوَت َهاُ َ ،
13
12
الر ِب م ْجًدا وي ْخ ِّبروا ِّب َتس ِّب ِّ
وس اْل ِّجَب ِّ
َُُؤ ِّ
الرب َكاْل َجِب ِّاَ َي ْخُر ُجَ .كَر ُِ ِّل
يح ِّ ِّفُّ اْل َج َزِّائ ِّرِ .
ال لَِّي ْه ِّت ُفوا .لُِّي ْع ُ
َُ ُ
ْ
ُوا ِ َ
ِّ
َع َد ِّائ ِّ " .
ُحُر ٍ
وب ُيْن ِّه ُ
ض َغْيَرَت َُ .ي ْهت ُ
ف َوَي ْصُر ُخ َوَي ْق َوى َعَلى و ْ
هسهِأونيةِالمفدييالِمالِاليهعدِوااممِييؤِِ 16ِ:ِ1والمسياِأتمِليحايلِإجليسِوماِ اا ِيحايبهِ ينا ِ.هعِ َكَر ُِ ِّيل
وبِ.هههعِجههاءِلمههلِالعههالمِِ َِّيي َييد ُاَِ=ِجههالدِالعههرلِ.و َسيييالِّ َعِ=ِعاصههمةِأدومِ.واْل َج َزِّائيييرِ=ِأيِالههبالدِالبعيههدةِ.
ُح ُيير ٍ
ِّ
ييد ًةِ=ِتسهاجيحناِ همِالسهماءِههيِ
وُيْن ِّه ُ
ض َغْيَرَتي ُِ=ِقهامِ هيِمهلءِال مهانِلهيخلصِشهعبهِلغيرتههِعلهيهمِ.وغنيية َِد َ
دالماًِجديدةِ.الِتايخِوالِتقدمِنانهاِتعبرِعالِحيهاةِالفهر ِالسهماويِّ ِ.م ْين وَ َْ َصيى األََْ ِّ
ضِ=ِكهلِالمه منيالِعملههمِ
سيكعنِالتسبياِ.ونالحعِهناِأنِأدومِمالِحمالِالسيالِيسبحعاِ ِأيِآمنعاِبهِ.ولنقاينِمهمِالنبهعاتِالسهابقةِعهالِ

خرالِأدومِيصِِ34مثالً ِ نفهمِأنِالمعنمِأنِ ِالِتعجدِعداوةِجينهِوبيالِأيِمهالِالباهرِ ههعِيريهدِأنِالجميهمِ
يخلصههعننِوهههاِأدومِت ه مالِوتسههباِوويرهههاِإشههايةِإليمههانِكههلِاامههمِ.ولمههالِحههيالِيتحههدثِعههالِخ هرالِأدومِ يكههعنِ

المعنمِلمالِيرم ِلهِأدومِأيِالايطانِومالِيتبعهِ .
ِ
ِ

ِّ ِّ ِّ
آية (ْ َ«14" -:)14د َص َرت ُمْن ُذ ِ
يح .وَْن ُف ُخ َووََن ُخُر َم ًعا" .
الد ْه ِّرَ .س َكتَ .ت َجِل ْد ُتَ .كاْل َوال َدة وَص ُ
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سكت .تجلدتِ=ِأيِأنِ ِكانِيتمنمِأنِيكعنِالخالصِ عيِسقعطِآدمِ.ولمهالِهنهاوِدالمهاًِوقهاِمحهددِيسهميهِ
المتالِملءِال مانِيولِِ 4ِ:ِ4وهعِالعقاِالسيِيهراهِ ِمناسهباًِليهتمِالعمهلِ.والتاهبيهِهنها َكاْل َوالِّ َيد ِّةِ=ِاننهاِنعلهدِ
والدةِجديدةِيولِ"ِ 12:ِ4ياِأوالديِالسيالِأتمخضِجهمِإلمِأنِيتصعيِالمسياِ يهم"ِِ.والمخاضِهناِيساو ِ=
وَْن ُف ُخ َووََن ُخُرِ.كمِكانِ ِماتاقاِليعمِخالصِالباريةِِ.وتفسرِهسهِاآليةِعلمِالمهد ِالقريهبِبهالخالصِمهالِباجهلِ
ووالدةِأمةِجديدةِ .
ِ

15
اآلكام وو ِّ
ِّ
ام"،
آية ( " -:)15و ْ
َِ َع ُل األَ ْن َه َاَ َيَب ًسا َووَُن ِّش ُ
ُِف ُ
ف ُك ِل ُع ْش ِّب َهاَ ،وو ْ
ف َ
ال َو َ َ َ َ
َخ ِّر ُب اْلجَب َ
اآلِ َ
ِّ
يامِياههيرواِللممالههيِ.انِاانهههايِمصههديِالخي هراتِ
يال َو َ
ياَ و َ
يام =ِهههمِكههلِمههالِيرتفههمِعلههمِ ِ.واألَ ْن َهي َ
اْلجَبي َ
اآلِي َ
اآلكي َ

والحياة ِ.مالِلمِيبايوِ ِعلمِعطاياهِمالِالعد ِأنِيحرمهِ ِمالِهسهِالخيراتِ .
ِ

16
ِّ
ِّ
وها وُم ِّش ِّ
وَا،
ُسِّيُر اْل ُع ْر َُّ ِّفُّ َ
ط ِّريق َل ْم َي ْع ِّرُف َ
يه ْم .و ْ
ام ُه ْم ُن ً
آية (َ " -:)16وو َ
َم َ
َِ َع ُل الظْل َر َة و َ
وها .فُّ َم َسال َك َل ْم َي ْدَُ َ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
وَ وَ ْف َعُل َها َوالَ وَ ْتُرُك ُه ْم" .
ُم ُ
يرةً .هذ األ ُ
َواْل ُر ْع َوِِات ُم ْس َتق َ

اْل ُع ْرُِّهناِهمِااممِالعونيةِالتيِقادهاِ ِ يِطريقِاإليمانِالسيِلهمِيعر هعهِمهالِقبهلِ.وت اِ همنهاِأنِالمسهياِههعِ
َ
الطريقِنِ المسياِيدخسناِ يهِإلمِالسماءِِ .
17
وك ِّ
وت ِّ
ات :وَْن ُت ِن
ات ،اْلَق ِّائُلو َن لِّْل َر ْسُب َ
آية (ِّ َ " -:)17د ْاََتدوا ِّإَلى اْل َوََ ِّاءَ .ي ْخ َزى ِّخ ْزًيا اْل ُر ِت ِّكُلو َن َعَلى اْل َرْن ُح َ
آلِّ َه ُتَنا! "
َ ِّد ْاََتدوا =ِيخ ِعبدةِااووانِمالِأووانهمِبعدِإيمانهمِبالمسياِ .

ِ

18
ظُروا لِّ ُتْب ِّصُروا" .
اس َر ُعوا .وَي َها اْل ُع ْر ُُّ اْن ُ
آية (« " -:)18وَي َها الصم ْ
هناِالرلِيكلمِشعبهِإسراليلِوقا ِعنهمِعممِوصمِانهمِي زعاِالمسياِولمِيعر عهِ ِ.وسهببِالصهممِوالعمهمِههعِ

الخطاياِ .
ِ

19
ِّ
ِّ
ِّ
َع َرى
َع َرى َكاْل َكام ِّلَ ،وو ْ
َصم َكَر ُسولُِّّ اِلذي وَُِّْسُل ُ َم ْن ُه َو و ْ
اآليات (َ " -:)21-19م ْن ُه َو و ْ
َع َرى ِّإالِ َعْبديَ ،وو َ
الر ِّب َ21ن ِّ
وح األُ ُذَنْي ِّن َوالَ َي ْس َر ُع»".
اظٌر َك ِّث ًا
َك َعْب ِّد ِ
ير َوالَ ُتالَ ِّح ُ
ظَ .م ْف ُت ُ
َع َرييى ِّإالِ َعْبي ِّيديِ=ِعبههدِالههرلِهنههاِهههعِإس هراليلِالههسيِأيسههلهِ ِكرسههع ِوسههبِاامههمِلياهههدواِهللنِ ِ
َمي ْين ُهي َيو و ْ
وحمِ يِوسطهمِالهيكلِوأعطاهمِالاريعةِوكلِشيءِليكعنعا َكاْل َك ِّ
ام ِّلِ=ِإ ِإنتورِمنهمِالقداسةِولمهنهمِاسهتمرواِ
يِعماهمَِ.ن ِّ
ظِ=ِ المسياِصنمِ يِوسطهمِالمثيرِولمِيعر عهِ .
اظٌر َك ِّث ًا
ير َوالَ ُتالَ ِّح ُ
ِ
21
ِّ
َِ ِّل ِّب ِّرِّ ُ .ي َع ِّظ ُم ِ
يع َة َوُي ْك ِّرُم َها" .
آية (ِ " -:)21
الرب َ ْد ُسِر م ْن و ْ
الش ِّر َ
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هاهمِسههرِِأنِيخلصهههمِويعوههمِشهريعتهِالتههيِأعطاهههاِلهههمِ
الههرلِمههالِأجههلِأمانتهههِ ههيِتتمههيمِمعاعيههدهِوبههالرومِمههالِعمه
ُ
وابالهمِ .
ِ

لكِن َشعب مْنهوب ومسُلوبِّ َ .د اص ُِّيد ِّفُّ اْلح َف ِّر ُكل  ،وِّفُّ بي ِّ
ِّ 22
وت اْل ُحُب ِّ
اخ َتَبأُواَ .ص ُاَوا
وس ْ
ْ َ
ُ
آية (َ " -:)22و ُ ْ ٌ َ ُ ٌ َ َ ْ ٌ
ُ َ ُُ
ِّ
ولَُ« :دِ!»" .
َن ْهًبا َوالَ ُمْنق َذَ ،و َسَلًبا َوَلْي َ
س َم ْن َيُق ُ

ِيريههدِأنِيخلصهههمِولمههنهمِلههمِيريههدواِيمههاِِ 31ِ:ِ23ونههر ِهنههاِاآلالمِالتههيِسههيعانعنِمنهههاِإ ِي زهعاِالمسههياِ

وصلبعهِ .
ِ

24
السيَل ِّب وإ ِّ
يل
اآليات (َ 23" -:)25-23م ْن ِّمْن ُك ْم َي ْس َر ُع ه َذا َي ْص َغى َوَي ْس َر ُع ِّل َرا َب ْعُد
وب ِّإَلى ِ
َ ْ
َم ْن َد َف َع َي ْعُق َ
ِّس َيرائ َ
ُ ْأَنا ِّإَلي ِّ وَلم ي َشياءوا وَن يسيُل ُكوا ِّفيُّ ُ ِّ
ِّ
ِّ
يع ِّت ِّ َ 25 .ف َس َيك َب
س ِ
َخ َ
الرب اِل ِّذي و ْ
ِّإَلى الِناه ِّب َ
طُرَِّي َوَل ْيم َي ْسي َر ُعوا ل َش ِّير َ
ين وََلْي َ
ْ َ ْ َ ُ ْ َْ
عَلي ِّ حر ِو َغ َض ِّب ِّ و ِّشِد َة اْلحر ِّبَ ،فأَوَ َد ْت ُ ِّم ْن ُك ِّل َن ِّ
َحَرَ ْت ُ َوَل ْم َي َض ْع ِّفُّ َْل ِّب ِّ " .
احَي ٍة َوَل ْم َي ْع ِّر ْفَ ،وو ْ
ْ
َْ
َ
َ ْ ُُ

هيِشر ِلآليةِي. 22
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اإلصحاح الثالث واألَبعون

عودة للجدول

ِ
إنتهيناِ يِاإلصحا ِالساجقِبدنِالاعبِعاندِ نِ قبلِ ِاامم ِ= ِيعقعلِالحقيقي= ِإسراليلِ ِأ ِالمنيسةِ
يولِ ِ.ِ 10ِ:ِ 0ومالِقبلِاإليمانِمالِاليهعدِكانعاِهمِالبقيةِالتيِخلصاِنِوِدخلِلإليمانِااممِالسيالِ داهمِ

المسياِ .
ِ

1
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يل« :الَ َت َخ ْف أل َِّنُّ َف َدْي ُت َكَ .د َع ْوُت َك
ول ِ
اآلن َ
آية (َ " -:)1و َ
الربَ ،خالُق َك َيا َي ْعُقو ُب َو َِابُل َك َيا إ ْسَرائ ُ
هك َذا َيُق ُ
اس ِّر َك .وَْن َت لُِّّ" .
ِّب ْ

َف َدْي ُت َكِ=ِ ِ د ِالاعبِاليهعديِسابقاًِبخرو ِالفصاِي داءِاابكاي ِو د ِالمنيسةِبالمسياِ صحناِي1كعِِ5
اس ِّر َكِ=ِ هيِدععةِخصعصيةِمالِالمسياِلمنيستهنِوماِيع ِ يِهسهِاآليةِأنِالمسياِيعر نيِ
َ ِ. 1ِ:د َع ْوُت َك ِّب ْ
باسممِويدععنيِللدخع ِمعهِ يِعالقةِحبِ.وَْن َت لُِِّّ=ِالرلِيحبناِويعتنيِجناِلألجدِوبصعيةِج ليةِ هسهِاآليةِ
تعنمِخالصِاليهعدِمالِسبمِباجلِ .
حيال ِيسكر ِالعحم ِيعقعل ِوتسراليل ِ هسا ِيعتبر ِإشاية ِلليهعد ِييعقعل ِواامم ِيإسراليل ِ .و لي ِبسبب ِإنح ار ِ

إسراليلِالمملمةِالاماليةِللعونيةِوتختالطهاِبااممِبعدِسبمِأشعيِسنةِِ122ق.مِ .
ِ

2
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِ
يب
آية (ِّ " -:)2إ َذا ْ
اِ َت ْز َت فُّ اْلرَيا َفأََنا َم َع َكَ ،وِّفُّ األَ ْن َه ِّاَ َفالَ َت ْغ ُرُر َكِّ .إ َذا َم َشْي َت فُّ الِن ِّاَ َفالَ ُتْل َذ ُعَ ،والل ِّه ُ
الَ ُي ْح ِّرَُ َك" .

طريقةِالرلِالِأنِيخرجناِمالِنايِالتجايلنِأوِمالِماءِالزيقاتِالسيِيغرقناِجلِيدتيِويكعن ِمعناِخال ِهسهِ

الزيقاتِ الِتستطيمِأنِت يناِ.كماِ علِممِالثالوةِ تيةِ يِأتعن ِالنايِ.وكتدملِيوحيِ يِهسهِاآليةِ الِمياهِ
محبةِالعالمِوالِنايِالاهعاتِقاديةِأنِتهليِأوالدِ ِ .
ِ

3
ِّ ِّ
وش َو َسَبا ِّع َو َض َكِّ4 .إ ْذ
آية ( " -:)3أل َِّنُّ وََنا ِ
يلُ ،م َخلِّ ُص َكَ َِ .عْل ُت ِّم ْصَر ِّف ْدَي َت َكُ ،ك َ
الرب ِّإ ُ
له َك َُد ُ
وس إ ْسَرائ َ
يز ِّفُّ عيَنُّ م َكِرما ،ووََنا َ ْد وَحبب ُتك .و ِّ
ض َن ْف ِّس َك" .
ِّصْر َت َع ِّز ًا
اسا ِّع َو َض َك َو ُش ُعوًبا ِّع َو َ
ْ َْ َ ْ
َْ ِ ُ ً َ
ُعُُّ وَُن ً
الرب ُم َخلِّ ُصكِ=ِتمريتِهسهِالعبايةِكثي اًرِ يِهساِالج ءِمالِالسفرِوهساِاالسمِمخلصِهعِاسمِالمسياِيسعشِ
وََنا ِ
ومعحعشِنبعةِإشعياءَ َِ ِ.عْل ُت ِّم ْصَر ِّف ْدَي َت َكِ=ِهساِتفسيرهِبالنسبةِللاعبِاليهعديِ :
ِ-1هساِماِحدثِممِجيشِ رععنِوأبكايِالمصرييالِ .

ِ -2سيد مِمصرِوكعرِوسباِليدِكعيرِععضِإطالقهِلليهعدِمالِباجلِ ِ.

ِ-3وت اِ همناهاِعالِالخالصِ يِالعهدِالجديدِ انِمصرِترم ِلفسادِالاياطيالِنِ مصرِمالِأيامِمعسمِوعنادِ
رععن ِترم ِللعنادِ.وكعرِترم ِلسعادِالخطيةِ"هلِيغيرِالمعشمِجلده" ِيإيِِ. 23:ِ 13وسباِيوالِأنهاِشما ِ

جالد ِااحبار ِوهم ِمناطق ِونية ِترم ِلغنم ِهسا ِالعالم ِومجد ِهسا ِالعالمن ِويليس ِهسا ِالعالم ِهع ِالايطانِ.
231

سفر إشعياء (اإلصحاح الثالث واألربعون)

وبالتالي ِتمعن ِمصر ِوكعر ِوسبا ِيم اً ِ ِإلجليس ِالمعاند ِيليس ِهسا ِالعالم ِالغايق ِ ي ِشرويهِ .وجعلتهم ِ ديةِ
وععضِّ ِ .ف ْدَي َت َكِّ ِ ...ع َو َض َك ِ=ِأيِأن ِاإلنسان ِكانِنصيبه ِالهالو ِبسببِخطيتهِ ِ داهِبدنِاشتراهِالمسياِ
جدمهنِوأهليِإجليسِجدالًِمنهِ.و مِتطبيقِتاييخيِهناوِممالينِكالدولةِالرومانيةِمثالًنِ هباِمالِأمامِالمنيسةِ
وبقياِالمنيسةِ.ولما اِيفعلِ ِهسا؟ِلحبهِللمنيسةِيآيةِِ ِ. 4
ِ

اآليات (5" -:)6-5الَ َت َخ ْ ِّ ِّ
ِّ
ِّق ِّ ِّ ِّ
لشر ِّ
ِّ
ِّ
َِر ُع َك6 .وَ َُ ُ ِّ ِ
َع ِّ ،
ال :و ْ
ول ل َ
ف َفإنُّ َم َع َك .م َن اْل َر ْش ِّر آتُّ بَن ْسل َكَ ،وم َن اْل َر ْغ ِّرب و ْ َ
وب :الَ َترَنعِّ .ا ِّ
َولِّْل َجُن ِّ
يت ِّبَب ِّن ُِّ ِّم ْن َب ِّعيدٍَ ،وبَِّبَن ِّاتُّ ِّم ْن وَ َْ َصى األََْ ِّ
ض" .
ْ ْ

نبعةِعالِأنهِبعدِالسبيِيجممِ ِإسراليلِمرةِأخر ِمالِالاتاتِِ.وهمِنبعةِجدخع ِااممِمالِكلِمكانِلإليمانِ .
ِ

ِّ
ِّ 7
اس ِّرُّ َوِّل َر ْج ِّدي َخَل ْق ُت ُ َو ََِبْل ُت ُ َو َصَن ْع ُت ُ" .
آية (ِّ " -:)7ب ُكل َم ْن ُدع َُّ ِّب ْ
ِإختايِمالِشععلِالعالمِمالِيمجدهنِلمنهِيختايِمالِسبقِ عر همِأنهمِسيتجاوبعنِممِعملِنعمتهِييوِِ:ِ8
22نِِ. 36

ِ مِمجدهِخلقِاإلنسانِليمجدهِوهساِبدنِينعكسِمجدهِعليهِ يوهرِمجدِ ِ مِاإلنسانِنِ

ِيع ْد ْنِ=ِ ر ِنِ
مِمحبتهِإ ِأحبِاإلنسانِخلقهِ مِجنةِجميلةِليفر َ

ِحينماِيخلقنِيخلقِحياةِوالِيخلقِ

ِ

معتاِِ.إ اًِ ِخلقِاإلنسانِمالِمحبتهِليحياِأجدياِوليفر ِأمامهِويوهرِمجدهِ يهِنِومالِ ر ِاإلنسانِيسباِ ِ

كتعبيرِعالِ رحتهِِ.جلِليعلالِ ِعالِخيريتهِيأ ِأنهِإلهِصانمِخيرات ِكاناِأو ِآيةِ مِالمتالِالمقدسِ" مِ

البدءِخلقِ ِالسمعاتِواايض"ِِ.لرجدىِ=ِإلعالنِطبيعتمِومحبتمِوقدياتمِِ.وهساِماِعملهِالماللمةِإ ِ
هتفعاِعندماِ أيواِأعما ِ ِ مِالخليقةِيأ .ِ 1ِ:ِ38

ِيريدناِأنِنعر هِوأنِنجعلهِمعرو اِللعالمِ.ولمالِكيف؟ِهساِماِأجالِعنهِالرلِيسعشِبقعلهِ"لممِير ِالناسِ

أعمالممِالصالحةِ يمجدواِأباكمِالس ِ مِالسمعاتِ.هساِباإلحا ةِلتعريلِالناسِباهللِوبمحبتهنِكيف؟ِعليناِأنِ

نحياِحياةِمسيحيةِأوِبااحر ِأنِنجعلِقلعبناِنقيةِ يوهرِللناسِالمسياِالس ِ يناِكماِقا ِجعلسِالرسع ِ"ياِ
أوالد ِالسيالِأتمخضِبكمِإلمِأنِيتصعيِالمسياِ يكم"ِيولِ . 12ِ:ِ4

الامسِتخرجِأشعةِولمالِإ اِوجدتِهسهِااشعةِش ِتنعكسِعليهِحينئسِتوهرِاإلحاءةِ.وهساِيحدثِداخلِ

الغال ِالجع ِ.أماِ مِحالةِالخروجِمالِالغال ِالجع ِكماِيحدثِممِمركباتِالفزاءنِ انهمِيااهدونِقرصِ
الامسِمتعهجاِلمالِالوالمِمخيمِتماماِانهِالِيعجدِماِتنعكسِعليهِااشعةِ .

ِخلقِكلِالمعجعداتِلنر ِ يهاِجما ِخلقتهِوتمكانياتهنِكماِهتفاِالماللمةِحينماِ أيواِعملِ ِ مِالخلقةِ

يأ ِ. 1ِ-ِ4ِ:ِ38وخلقِ ِاإلنسانِأيزاِليوهرِعملِ ِأمامِالعالمِ يعر ِالناسِ ِ.ومالِهناِنديوِ

تقصيرناِكدوالدِهللنِإ اِعاناِكماِيعيشِكلِالناسِ مِالعالمنِولمِنعدِنعكسِصعيةِمجدِ ِبدنِنحياِ مِقداسةنِ

كدوالدِهللنِ اي زيالِخطاياِالعالمِ.ولنر ِكيفِيطبقِجعلسِالرسع ِهساِالمفهعمِ"ويرِأنهمِكانعاِيسمععنِ:أنِ

السيِكانِيزطهدناِقبالنِيبارِاآلنِباإليمانِالسيِكانِقبالِيتلفهنِ فكانواِيرجدون هللا ف ِى"ِيولِ23ِ:ِ1نِ

 ِ. 24الناسِمجدواِ ِحيالِ أيواِعملِ ِالقع ِممِشاو ِالطرسعسمِوكيفِجعلِمنهِجعلسِالرسع ِالماياِ

العويمِ .
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أماِ مِااجديةِسنعجدِ مِحزرةِ ِونعكسِمجدهِ يصيرِلناِأجساداِممجدةنِونعكسِنعيهِ يصيرِلناِأجساداِ
نعيانيةِ ِ.
ِ

8
َخ ِّر ِّج ِ
ان" .
آية ( " -:)8و ْ
َص ِم َوَل ُ آ َذ ٌ
الش ْع َب األ ْ
َع َرى َوَل ُ ُعُيو ٌنَ ،واأل َ
الاعبِااعممِهمِإما ِ

ِيِ 1إسراليلِلعنادهمِوي زهمِللمسياِ .

ِيِ 2العونييالِوهم ِلعبادتهم ِلألووان ِصايوا ِعمم ِمثل ِأووانهمِال ِيسمععن ِوال ِيرون ِمثلهمِ.والعمم ِهنا ِعممِ

َخ ِّر ِّجِ .
ِيوحيِلمالهماِ.ه ِ
الءِوأولئيِسيخرجِمنهمِم منيالِ=ِو ْ
ِ

آية (ِّ«9" -:)9اِ َت ِّرعوا يا ُك ِل األُممِّ معا وْلَتْل َت ِّئمِّ اْلَقب ِّائل .من ِّمْنهم ي ْخ ِّبر ِّبه َذا ويعلِّرَنا ِّباأل َِولِِّي ِّ
ات لُِّيَق ِّد ُموا
َ ُ َْ
ْ ُ َ
ُْ ُ ُ
َ ًَ َ
َُ ْ ُ
ِّ
ِّ
ق" .
ُش ُه َ
ود ُه ْم َوَي َتَبِرَُوا .و َْو لَي ْس َر ُعوا َفَيُقوُلوا :ص ْد ٌ
تحد ِللاععلنِإماِيثبتعاِأنهمِقادييالِأنِيخبرواِبالمستقبلِأوِتمعنِلهمِنبعاتِقدِتحققاِ=ِاأل َِولِِّي ِّ
اتِ.أوِيعلنعاِ
إيمانهمِباهللِالسيِيفعلِ ليِ .
ِ

11
ِّ
اخ َتْرُت ُ ،لِّ َكُّ َت ْع ِّرُفوا َوُت ْؤ ِّمُنوا ِّبُّ َوَت ْف َه ُروا وَِّنُّ وََنا ُه َو.
ول ِ
الربَ ،و َعْب ِّدي اِل ِّذي ْ
آية ( " -:)11وَْن ُت ْم ُش ُهوديَ ،يُق ُ
ْ
َْبلُِّّ َل ْم ُي َص ِوَْ ِّإل ٌ َوَب ْع ِّدي الَ َي ُكو ُن" .
الاعب ِاليهعدي ِهم ِشهعد ِهلل ِان ِعندهم ِنبعات ِ ِالتي ِتحققا ِوالتي ِستتحققِ .ونحال ِالسيال ِانفتحا ِأعينناِ

وعر ناِ ِالجدِأنِناهدِلهِبحياتنانِوناهدِلصدقِالنبعاتِالتيِتحققاِإعالناًِلصدقهِوألعهيتهِ .
ِ

11
ِّ
ص" .
آية ( " -:)11وََنا وََنا ِ
س َغْيرِّي ُم َخل ٌ
الربَ ،وَلْي َ
ليسِالدليلِالعحيدِعلمِاالعهيةِهعِالتنب ِبالمستقبلِن ِجلِأيزاًِتنفيسِالمقاصدِ.والرلِيخبرِشعبهِجنبعة ِمفرحةِ

الرب،
أنهِسيخلصهمنِهعِسيكعن ِالمخلصِوقدِظهرِكما ِهساِالقع ِوهسهِالنبعةِ يِشخصِالمسياِ.وََنا وََنا ِ
ِّ
ص =ِالمتملمِهناِهعِيهعهِنِوالخالصِهعِعملِالمسياِ"تدععِإسمهِيسعشِانهِيخلصِشعبهِ
س َغْيرِّي ُم َخل ٌ
َوَلْي َ
مالِخطاياهم"ِيما ِ.ِ 21ِ:ِ1المسياِهعِيهعهِِ .

12
ِّ
هللا.
ول ِ
اآليات ( " -:)13-12وََنا و ْ
َخَبْر ُت َو َخِل ْص ُت َوو ْ
س َبْيَن ُك ْم َغ ِّر ٌ
َعَل ْر ُت َوَلْي َ
الربَ ،ووََنا ُ
يبَ .ووَْن ُت ْم ُش ُهوديَ ،يُق ُ
13وَْي ًضا ِّم َن اْلَي ْومِّ وََنا ُه َوَ ،والَ ُمْن ِّق َذ ِّم ْن َي ِّدي .وَ ْف َع ُلَ ،و َم ْن َيُرد »".

يب ِ=ِأيِليسِجينممِإلهِوريبِ.ومعنمِاآليةِأنِ ِهعِ ِوليسِااصنامِوهعِيقدمِدليليالِ
س َبْيَن ُك ْم َغ ِّر ٌ
َوَلْي َ
علمِ ليِ :

 1معر تهِالتيِالِتسقبِأجداًِ هعِقدِأخبرِبخالصِلليههعدِمهالِالسهبينِالِيعهعدونِبعهدهِلعبهادةِآلههةِوريبهةِ.
وهساِحدثِحر ياًِ لمِيعدِاليهعدِللعونيةِبعدِالسبيِ .
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 2قعتهِالتيِالِيردهاِأحدنِ هعِيزرلِوي دلِوالِأحدِيستطيمِأنِيردِقزالهِمهالِههسهِااووهانِاله يلهةِوالِ
الاياطيالِالتيِوياءها.

من اليوم ونا هوِ=ِونا هوِتعنمِيهعهِالمخلصَِ .والَ ُمْن ِّق َذ ِّم ْن َي ِّدي =ِسيديالِالايطانِ .
وهساِههعِنفهسِمهاِقالههِالمسهياِعهالِنفسههِلليههعدِ"انمهمِإنِلهمِت منهعاِإنهمِونيا هيوِتمعتهعنِ همِخطايهاكم"ِييهعِ:ِ8

"ِ+ِ 24متمِي عتمِإجهالِاإلنسهانِنِ حينئهسِتفهمهعنِإنهمِونياِهيو"ِييهع ِ.ِ 28ِ:ِ8يههعهِ همِيإرِ 13ِ:ِ43يقهع ِ

ونا هوِنِوالمسياِيقع ِونا هوِنِ نفهمِأنِالمسياِهعِيهعهِ.
ِ

14
ِّ
ِّ
يكم َُدوس ِّإسرِّائيل« :أل ِّ
يق ُكِل َها
ول ِ
آية (َ " -:)14
ْ
َِل ُك ْم وََْ َسْل ُت ِّإَلى َب ِّاب َل َووَْلَقْي ُت اْل َر َغال َ
الرب َفاد ُ ْ
ُ َْ َ
هك َذا َيُق ُ
ِّ
ين ِّفُّ ُس ُف ِّن َتَرن ِّر ِّه ْم" .
َواْل َكْل َدانِّي َ

يتملمِبفعلِالماحيِقبلِالحادوةِبعاراتِالسنيالنِانِاامرِقدِصديِمالِ ِبدنِيرسلِكعيرِلي يلِمغاليقِ
باجلِالحصينةُ ِ.س ُف ِّن َتَرن ِّر ِّه ْم ِ=ِيقا ِأنهِكانِللباجلييالِعادةِالترنيمنِوكانِلهمِأال ِالسفالِ يِأنهايهمِيرنمعنِ
نِللاياطيالِالسيالِكانعاِ يِ ر ِووناءِجهالوِالبارِ .
يهاِِ.والباجلييالِيرم و ِ
ِ

15
الرب َُدوس ُكمَ ،خالِّ ِّ ِّ
يلَ ،ملِّ ُك ُك ْم" .
آية ( " -:)15وََنا ِ
ُ
ُ ْ
ق إ ْسَرائ َ
تدكيداًِلععدهِيسكرِصفاتهِكمعطمِلهسهِالعععدِ .

ِ

16
الرب اْلج ِّ
ط ِّر ًيقا َوِّفُّ اْل ِّرَيا ِّ اْلَق ِّوِي ِّة َم ْسَل ًكا17 .اْل ُر ْخ ِّر ُج
ول ِ
اع ُل ِّفُّ اْلَب ْح ِّر َ
اآليات (َ " -:)17-16
َ
هك َذا َيُق ُ
ش َواْل ِّع ِزَ .ي ْض َ ِّ ن
ُ َفأُوا" .
ومو َنْ َ .د َخ ِّرُدواَ .ك َف ِّتيَل ٍة اْن َ
س ،اْل َجْي َ
اْل َرْرَكَب َة َواْل َفَر َ
ُج ُعو َ َم ًعا الَ َيُق ُ
الرل ِيسكرهم ِبما ِ عله ِمعهم ِ ي ِالبحر ِااحمر ِالسي ِشقه ِونهر ِاايدن ِالسي ِأوقفه ِأمام ِياعشِ .وجعل ِلاعبهِ

طريقاً ِ يِكليهمانِوأهليِجيشِمصرِأمامهمِ.وهاِهعِسينقسهمِمالِيدِمليِباجلِبدنِيجففِنهرِالفراتِأمامِ
كعير ِ= اْلج ِّ
ط ِّر ًيقا ِعالمة ِعلم ِخالص ِالمسيا ِوخالص ِكل ِخاط ِيريد .اْل ُر ْخ ِّر ُج اْل َرْرَكَب َة
اع ُل ِّفُّ اْلَب ْح ِّر َ
َ
س =ِ ِأخرجِباجل وجياهاِلتدديبِشعبهِِ.وبعدِأنِينتهمِالتدديب = َي ْض َ ِّ ن
ومو َن ِ .
َواْل َفَر َ
ُج ُعو َ َم ًعا الَ َيُق ُ
ِ

18
ِّ
ِّ ِّ
ات الَ َت َتأَ ِمُلوا ِّب َها" .
ير ُ
آية (« " -:)18الَ َت ْذ ُكُروا األ َِولِياتَ ،واْلَقد َ
يقع ِلهمِالرلِأنهِمالِعومة ِالخالصِالجديدِجيدِكعيرِلالِيسكرواِكلِماِمرِلعدمِأهميتهِبالمقاينةِبالخالصِ

الجديدِ.ولمالِبكلِالمقاييسِكانِالخالصِعلمِيدِمعسمِوياعش ِيِ 066666يجلِممِشقِبحرِوويره ِأيوشِ

بكثيرِمماِحدثِأيامِكعير ِيمالِعادِكانعاِِ 43666وبدون ِشقِبحرِأوِنهر نِلسلي ِي خسِهناِخالصِكعيرِ

علمِأنهِيم ِلخالصِالمسياِ.خالصِالمسياِهعِالخالصِالسيِتتزاء ِأمامهِكلِااحداثِالسابقة.
ِ

19
ِّ
ِّ
ط ِّر ًيقاِّ ،فُّ اْلَق ْف ِّر وَْن َه ًاَا" .
َِ َع ُل ِّفُّ اْلَب ِّرِي ِّة َ
َمًار َِد ً
اآلن َيْنُب ُت .وَالَ َت ْع ِّرُفوَن ُ و ْ
يداَ .
آية ( " -:)19هأََن َذا َصان ٌع و ْ
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مالِشقِلهمِطريقاًِوسبِالبحرِسياقِلهمِطريقاًِ يِالبريةِيسيناء ِومالِشقِطريقِسيناءِسياقِلهمِطريقاًِ يِ
خال ِععدتهمِمالِباجلِإلمِأويشليمِ.ومالِصنمِهساِكلهِسياقِللمنيسةِطريقِللخالصِي هعِالطريقِوسبِجريةِ

هساِالعالمِوحتمِالسماء ِ .
ِ

ِّ
آية (21" -:)21ير ِّجدِّنُّ حيوان ِ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اَ ِّفُّ اْلَق ْف ِّر،
اء ،وَْن َه ًا
اب َوَبَن ُ
َُ ُ
َََ ُ
الص ْحَراء ،الذَئ ُ
ات الِن َعامِّ ،ألَنُّ َِ َعْل ُت فُّ اْلَب ِّرِية َم ً
َس ِّقُّ َش ْع ِّبُّ ُم ْخ َتاَِّي" .
أل
ْ َ
مالِيو ِشعبهِبماءِمالِالصخرةِهكساِسيرو ِشعبهِ يِالعهدِالجديدِبماءِالرو ِالقدسِ يتحع ِحيعانِالصحراءِ
ِّ
ات الِن َعامِِّهمِ
اب َوَبَن ُ
لم منيالِيمجدونِإسمهِ.وقدِقا ِجعلسِالرسع ِ"حايباِوحعشاًِ يِأ سس"ِه الءِالعحعرِذَئ ُ
العونييالِقبلِاإليمان ِ.السلالِمتعحاةِ.والنعامِمعرو ِعنهِالحماقةِيأ ِِ 11ِ:ِ 32و ليِلعبادتهمِلألووانِ
تابهعاِجهانِوهمِحيعاناتِالبريةنِ البريةِهيِقفرِشديدِوخرالِوهساِهعِوحمِالعونييالِ .وباإليمانِتمتمِه الءِ

بماءِالرو ِالقدسِ تغيرتِطبيعتهمِ .
ِ

21
الشعب ِبْل ُت ُ لَِّن ْف ِّسُّ .يح ِّد ُث ِّب َتس ِّب ِّ
يحُِّ " .
َُ
آية ( " -:)21ه َذا ِ ْ ُ َ َ
ْ
هساِالاعبِإقتناهِجدمه .ل َتس ِّب ِّ
يحُِّ=ِهساِعملِالم منيالِ .
ْ

ِ

ِّ ِّ
اآليات («22" -:)28-22ووَْن َت َلم َت ْدع ِّنُّ يا يعُقوب ،ح ِتى َت ْتعب ِّم ْن و ِّ
يلَ23 .ل ْم ُت ْح ِّضْر لُِّّ َشا َة
ْ
ْ ُ َ َْ ُ َ
َ
ََ
َِلُّ َيا إ ْسَرائ ُ
24
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّش ْحمِّ
َس َت ْخد ْم َك ِّب َت ْقد َم ٍة َوالَ وَ ْت َعْب ُت َك ِّبُلَب ٍ
انَ .ل ْم َت ْش َت ِّر لُِّّ ِّبف ِض ٍة َ َصًباَ ،وب َ
ُم ْحَرَت َكَ ،وبِّ َذَبائح َك َل ْم ُت ْك ِّرْمنَُّ .ل ْم و ْ
25
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َِ ِّل َن ْف ِّسُّ،
اس َت ْخ َد ْم َت ِّنُّ ِّب َخ َ
ُ َاي َ
وب َك أل ْ
اك َووَ ْت َعْب َتنُّ ِّبآ َثام َك .وََنا وََنا ُه َو اْل َراحُّ ُذُن َ
َذَبائح َك َل ْم ُتْر ِّوِّنُّ .لك ِّن ْ
27
ِّ
ُ ُاؤ َك َع َص ْوا َعَل ُِّ.
ُأََ ،وُو َس َ
َخ َ
َو َخ َ
وك األ َِو ُل و ْ
اك الَ وَ ْذ ُكُرَها»َ «.ذ ِّكْرِّنُّ َفَن َت َح َ
اك َم َم ًعاَ .حد ْث لِّ َك ُّْ َت َتَبِرََ .وَُب َ
ُ َاي َ
28
س ،ود َفعت يعُقوب ِّإَلى الِلع ِّن ،وإ ِّ
يل ِّإَلى ِ
الش َت ِّائمِّ" .
ْ َ ْ
اء اْلُق ْد ِّ َ َ ْ ُ َ ْ َ
ِّسَرائ َ
َف َدِن ْس ُت ََُؤ َس َ

ِيسكِرِاليهعدِبخطاياهمِليعر عاِسببِالسبيِالسيِهمِ يهِولتوهرِمراحمهِ.ولمالِهسهِاآلياتِلناِأيزاًنِ مالِ
ُِ

هعِ يِحيقةِوتجايلِشديدة ِعليه ِأن ِيسد ِنفسه ِ بما ا ِأح نتي ِياِيلِوكنا ِمثل ِه الءِ .هسهِأياتِعتالِ
وتسكيرِبعملِ ِمعهمِوخيانتهمِلهِِ .لم تشتر ِبفضة لى َصبا ِ=ِهعِقصبِالسييرةِوهعِمالِمكعناتِعطعيِ

اياِالمسحةِيخرِ .ِ 23ِ:ِ36
ِ

ِّ ِّ
آية («22" -:)22ووَْن َت َلم َت ْدع ِّنُّ يا يعُقوب ،ح ِتى َت ْتعب ِّم ْن و ِّ
يل" .
ْ
ْ ُ َ َْ ُ َ
َ
ََ
َِلُّ َيا إ ْسَرائ ُ
هساِالاعبِلمِيدشِ ِولمِيسبحهِوي ضِأنِيتعبِاجلهِهناِالدعاءِيايرِللصالةنِوالصالةِهيِسرِتمتعناِ

بعمل ِ ن ِواستخدام ِإسم ِيعقعل ِهنا ِليسكرهم ِبه ِكرجل ِصالةن ِإ ِهم ِكفعا ِعال ِالصالة ِومال ِيهمل ِالصالةِ
ِّ
َِلُِّّ.
يتزايقِمالِخدمةِ ِويعتبرهاِواجباتِ=ِ َح ِتى َت ْت َع َب م ْن و ْ
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23
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َس َت ْخ ِّد ْم َك ِّب َت ْق ِّد َم ٍة َوالَ وَ ْت َعْب ُت َك
اآليات (َ " -:)24-23ل ْم ُت ْحضْر لُّ َشا َة ُم ْحَرَت َكَ ،وبِّ َذَبائح َك َل ْم ُت ْك ِّرْمنَُّ .ل ْم و ْ
24
ِّ
ُاياك ووَ ْتعب َت ِّنُّ ِّبآ َث ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ام َك" .
ِّبُلَب ٍ
انَ .ل ْم َت ْش َت ِّر لُِّّ ِّب ِّف ِض ٍة َ َصًباَ ،وب َ
اس َت ْخ َد ْم َتنُّ ِّب َخ َ َ َ َ َ ْ
ِّش ْحمِّ َذَبائح َك َل ْم ُتْر ِّوِّنُّ .لك ِّن ْ

هسا ِالاعب ِي ض ِالصالة ِيكما ِ ي ِآية ِ ِ 22انحطعا ِعال ِأبالهم ِديجات ِكثيرةِ .وقد ِجدأوا ِيزيقعن ِجدينهمِ
وطقعسهمن ِوهسا ِنتيجة ِطبيعية ِلترو ِالعبادة ِونتيجة ِحيقهم ِكانعا ِياع ِرونِ ِبالتعب ِمال ِممايساتهم ِالدينية ِوهمِ

إستمثرواِالنفقاتِالتيِيد ععنهاِ يِشراءِالمحرقاتِواللبانِ...الخِ.وكدنهمِيعدون ِلعِِإعتسيواِعالِشرالهاِ.وهسهِ
لناِنتعِبِ .
مااالاِماكلتناِ نحالِنعطمِنقعدناِوأوقاتناِلملِشيءِماِعداِ نِ نحالِماا ُِ
ويبما ِإنتقعا ِاله يل ِووير ِالصالا ِللتقدمة ِوكدن ِ ِيقع ِأنا ِلم ِأطلب ِمني ِكل ِهسان ِأي ِال ِأييد ِمني ِهسهِ
المعاملةنِانِتقدماتيِالِتمرمنيِجهاِ مدنِتقدماتيِالتيِتقدمهاِكدنيِلمِتقدمَِ.ل ْم ُت ْح ِّضْر لُِّّ َشا َة =ِ ِالِيريدِ
اك = ِهم ِبخطاياهم ِ هبعاِإلمِباجل ِومِوحععاِعليهِحملِإنقا هم ِمالِ
اس َت ْخ َد ْم َت ِّنُّ ِّب َخ َ
ُ َاي َ
شاة ِجلِيريد ِالقلبْ ِ .
ستُعبِدنا ِن ِووحعنا ِعلم ِ ِحمل ِإنقا نا ِمال ِهسه ِالعبعديةِ .لسليِ
عبعدية ِباجل ِولمال ِهسه ِتفهم ِأننا ِبخطايانا ِإ ِ
تجيءِاآليةِالقادمةِ ِ.
ِ

25
ِّ
اك الَ وَ ْذ ُكُرَها»".
َِ ِّل َن ْف ِّسَُّ ،و َخ َ
ُ َاي َ
وب َك أل ْ
آية ( " -:)25وََنا وََنا ُه َو اْل َراحُّ ُذُن َ
ِيمحمِالسنعلِالِعالِاستحقاقِ يهمِوالِ يناِجلِمالِأجلِنفسهِ .

ِ

26
اك َم َم ًعاَ .ح ِّد ْث لِّ َكُّ َت َتَبِرََ" .
آية (َ « " -:)26ذ ِّكْرِّنُّ َفَن َت َح َ
ْ
َذ ِّكْرِّنُِّ =ِ ِالِينسمِلنسكرهنِولمنهِيعاتبهمِويدععهمِليسكرواِهمِنِإنِكانعاِقدِقدمعاِهللِأيِأعما ِصالحةِو مِ

هسهِيدِعلمِالفريسمِِالسيِظالِأنهِبدعمالهِيتبريِ .
ِ

28
27
اء اْلُق ْد ِّ
وب
ُأََ ،وُو َس َ
َخ َ
وك األ َِو ُل و ْ
اآليات ( " -:)28-27وَُب َ
سَ ،وَد َف ْع ُت َي ْعُق َ
ُ ُاؤ َك َع َص ْوا َعَل َُِّ .ف َدِن ْس ُت ََُؤ َس َ
ِّإَلى الِلع ِّن ،وإ ِّ
يل ِّإَلى ِ
الش َت ِّائمِّ" .
ْ َ ْ
ِّسَرائ َ

ُ ُاؤ َك =ِالمهنةِالسيالِأخطدوا ِيح ِِ 12-8ِ:ِ 8
وك األ َِو ُل =ِهعِأجعناِآ ِ
دمنِوآبالهمِالسيالِعصعاِ َ .وُو َس َ
وَُب َ
اء اْلُق ْد ِّ
سِ=ِأيِأسلمتهمِللسبي.
واانبياءِالمسبةَ ِ.ف َدِن ْس ُت ََُؤ َس َ
ِ
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اإلصحاح الرابع واألَبعون

عودة للجدول

ِ
هناِنجهدِوعهعدِوبركهاتِبعهدِالعهعدةِمهالِالسهبيِ.وهنهاِتمملهةِلإلصهحا ِالسهاجقِيعلهالِ يههِ ِعهالِتحقيهقِخالصهناِ

بسكبِيوحهِالقدوسِعلمِكنيستهِاجلِتجديدهاِالمستمرِ.وليعطهاِجروحهِشبعاًِععحاًِعهالِالفهرالِالروحهيِأيهامِ

عبادتهاِلألصنامِ تمعنِكنيستهِشاهدةِلهِ .
ِ

2
اآليات («1" -:)2-1واآلن اسرع يا يعُقوب عب ِّدي ،وإ ِّ
الرب َص ِّان ُع َك َو َِ ِّابُل َك
ول ِ
يل اِل ِّذي ْ
اخ َتْرُت َُ .
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َْ
َ ْ
هك َذا َيُق ُ
ِّسَرائ ُ
ِّ
ِّ
ِّم َن ِ ِّ
اخ َتْرُت ُ" .
وَو ُن اِل ِّذي ْ
وبَ ،وَيا َي ُش ُ
الرحمُِّ ،معيُن َك :الَ َت َخ ْف َيا َعْبدي َي ْعُق ُ
يعقوبِهناِهمِأباءِوأتقياءِاليهعدِِ.وإسرائيل ويشوَونِهمِالمنيسةِِ.والمسياِجمعهماِ .

=ِدعههيِ
يوَو ُنِ ُ
عبههدِالههرلِهنههاِهههمِالم منههعنِااتقيههاءِأيِالمنيسههةِالمفديههةِكلهههاِالتههيِأُيسههلِلهههاِالههرو ِالقههدسَِ.ي ُشي ُ

إس هراليلِجهههساِاالسههمِِ4م هراتِيتههثِِ 5:ِ33ِ+ِ5ِ:ِ32ومعنههاهِالمسههتقيمِ.وتس هراليلِالروحههيِهههيِالمنيسههةِلههسليِ
الر ِّحمِِّ=ِالمعمعديةِ .
سماهاِياعيون ِ.ياعيونِأيِالمستقيمِليسِإسراليلِالخاطئةِجلِالمنيسةِ .
ِ

ِّ 3
يان ،وسييوالً عَليى اْلي ِّابس ِّية .وَس ُيكب َ ِّ
وحيُّ َعَليى َن ْسيلِّ َك َوَبَرَك ِّتيُّ َعَليى
اء َعَلى اْل َع ُْ َش ِّ َ ُ ُ َ
ْ ُ ُ
آية ( " -:)3ألَنُّ و ْ
َ َ
َس ُك ُب َم ً
ُذ َِِّي ِّت َك" .
المقصعدِبالماءِهعِالرو ِالقدسِانه-:
ِ-1ين ِمالِ عقِكالمطرِ .

ُِ-2يطهرِالقلعلِكماِالماءِللجسد.

ِ-3الجسدِكاايضِ ااجسادِأخستِمالِترالِاايضِنِوالماءِيعطيهاِأنِتثمرِيول22ِ:ِ5نِ.ِ 23
ِ-4يحلِعلمِالبارِبالقعةِوالمثرةِكماِالمطرِالغ ير.

ِ-5مالِتسوقِعطاياهِومعاهبهِياعرِبهالعطشِإليههِ"طهعبمِللجيهاشِوالعطهارِإلهمِالبهرنِانههمِياهبععن"ِيمهاِ:ِ5
ِ ِ.ِ 0

هاِتُسهمِمِياهعيونِأيِالمسهتقيم ِ.ههعِ"الهس ِيبكهاِعلهمِخطيهةِوعلهمِ
ِ-0عملِالرو ِ يِالمنيسةِهعِالهسيِيجعله ِ

جرِِ"ِ...ييعِ 8ِ:ِ10نِوهعِالس ِيعطمِالمععنةِييوِ . 20ِ:ِ8

ِ-1الماءِيايرِللرو ِالقدسِكماِيوهرِجعحع ِمالِهسهِاآليةِييعِ . 32-31:1

ومالِاآلياتِيِ1نِِ 2يأيناِأنِالمالمِمعجهِلمنيستمِالعهدِالقديمِوالجديدِنِ بالنسبةِللعهدِالقديمِكانِالرو ِ

القدسِينسكبِعلمِالبعضِيالملعوِويؤساءِالمهنةِواانبياء ِو ليِليقعدواِالاعبِنِأماِ مِالعهدِالجديدِ صايِ

الرو ِالقدسِينسكبِعلمِالملِِ .
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4
الص ْفص ِّ
ِّ ِّ
اف َعَلى َم َجاَِّي اْل ِّرَيا ِّ " .
آية (َ " -:)4فَيْنُب ُتو َن َبْي َن اْل ُع ْشب م ْث َل ِ َ
الم من ههعنِيكعن ههعنِكالصفص هها ِوه ههعِنب ههاتِمرتف ههمِالس ههاقِنِووي ههرِالمه ه منيالِكالعا ههبِال ههسيِي ههداسِ.والح ههعِأنِ

الصفصا ِيحتاجِلمياهِكثيرةِ .
ِ

5
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يل ُيَل ِّق ُب»".
وبَ ،وه َذا َي ْك ُت ُب ِّبَيد  :ل ِلر ِّبَ ،وب ْ
اسمِّ َي ْعُق َ
ول :وََنا ل ِلر ِّبَ ،وه َذا ُي َكنُّ ِّب ْ
ِّاسمِّ إ ْسَرائ َ
آية ( " -:)5ه َذا َيُق ُ
ِّ
ِّ
يوبِ=ِياهيرِالنزهمامِالمه منيالِإلهمِ
اسمِّ َي ْعُق َ
ول وََنا ل ِلر ِّبِ=ِالم منعنِيكرسعنِأنفسهمِللرلَ ِ.وه َذا ُي َكنُّ ِّب ْ
ه َذا َيُق ُ

المنيسههةِودعههعتهمِباسههمِالمسههيانِ ههالم منيالِسينسههعنِنسههبتهمِلههبالدهمِوعههالالتهمِويفتخههرونِباسههمِمسههيحيِالههسيِ
حصلعاِعليهَ ِ.وه َذا َي ْك ُت ُب ِّبَي ِّد ِّ ِ=ِو مِترجمةِيأخر ِيتعهدِجيدهِللرلنِيتعهدِبدنِيكعنِللرلِأ ِيكتبِتعهدِ .
ِ
6
ود« :وََنا األ َِول ووََنا ِّ
الرب ملِّ ُك ِّإ ْسَرِّائيل َوَف ِّادي ِّ ََ ،ب اْل ُجُن ِّ
اآلخُرَ ،والَ ِّإل َ َغْي ِّري.
اآليات (َ " -:)7-6
ُ َ
َ
هك َذا َيُق ُ
ول ِ َ
ِّ
ِّ
َ 7وم ْن ِّم ْثلُِّّ ُيَن ِّاديَ ،فْلُي ْخ ِّبْر ِّب ِّ َوَي ْع ِّر ْض ُ لُِّّ مْن ُذ َو َض ْع ُت ِ
وه ْم
يمَ .واْل ُر ْس َت ْق ِّبالَ ُت َو َما َسَيأْتُّ لُِّي ْخ ِّبُر ُ
الش ْع َب اْلَقد َ
ُ
َ
ِّب َها" .
وََنا األ َِول ووََنا ِّ
اآلخر=ِااو ِواآلخرِهناِلقبِيههعهِنِو همِييؤِ 11ِ:ِ1ههعِلقهبِالمسهيانِِ يكهعنِالمسهياِقطعهاًِ
ُ َ
هعِيهعهِ.وهسهِاآليةِيقفِأمامهاِشهعدِيهعهِالسيالِينمرونِألعهيةِالمسياِحياي ِ.مالِناحيةِالمكهانِوال مهانِ ههعِ
جهالِجدايههةِوالِنهايههةِنِأالههمِأجههد ِنِيحههع ِكههلِشه ِوالِيحعيههِشه ِييرجههمِمراجعههةِتفسههيرِلقههبِااو ِواآلخههرِ ههمِ

نهايةِاإلصحا ِااو ِ مِسفرِالرؤيا ِِ .
ِ

8
ِّ
َخَبْرُت َك َفأَْن ُتم ُش ُه ِّ
َعَل ْر ُت َك ُمْن ُذ اْلَق ِّديمِّ َوو ْ
وُِد ِّإل ٌ َغْيرِّي َوالَ
َما و ْ
وديَ .ه ْل ُي َ
آية ( " -:)8الَ َتْرَتعُبوا َوالَ َتْرَت ُ
ْ
اعوا .و َ
َعَل ُم ِّب َها »"
َص ْخَرَة الَ و ْ
الَ َتْرَت ِّعُبوا =ِمالِكلِماِيحدثِمالِمواهرِقعةِااصنامِيخاصةِ يِباجل ِ الِيعجدِ َص ْخَرَةِإالِ ِ=ِالصخرةِلهاِ
قعةِووباتِوتحممِمالِحرِالامسِوسيع ِالمطرِيالتجايلِوالزهيقات ِنِلهسليِقيهلِالمسهياِههعِصهخرتناِِ.وهنهاِ

ِيتساء ِهلِهناوِصخرةِسعا ِقاديةِعلمِحمايتممِوسبِههسهِاآللههةِوأنهاِال وعليم بهياِنِ هالِيعجهدِصهخرةِإالِ

ِصخرتناِ .
ِ

ِّ
ِّ
ِّ 9
ِّ
ف َح ِتى
ين ُي َص ِّوَُو َن َصَن ًرا ُكل ُه ْم َباط ٌلَ ،و ُم ْش َت َهَي ُات ُه ْم الَ َتْن َف ُعَ ،و ُش ُه ُ
ود ُه ْم ه َُّ .الَ ُتْبصُر َوالَ َت ْع ِّر ُ
آية ( " -:)9اِلذ َ
َت ْخ َزى" .
السيالِيصنععنِااصنامِهمِبارِمحدوديِالقديةِ ممِبااولمِااصنامِالتيِيصهنععنهاِ.هنهاِسهخريةِمهالِااصهنامِ

يِيهعهِإلههمِالقع ُ ِ.م ْش َت َهَي ُات ُه ْمِ=ِأصنامهمِ
ِ
حتمِالِينخدشِاليهعدِ يِالسبيِبقعةِآلهةِالباجلييالِويكعنِلهمِوقةِ
ود ُه ْم ِّهُِّ=ِااصنامِتاهدِعلمِنفسهاِأنهاِالِتسممِوالِتعر ِ سيخ ِعاجدوهاِ .
َ ِ.و ُش ُه ُ
َ
ِ
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11
ِّ
اع ُه ْم ِّم َن
لِّ َغْي ِّر َن ْف ٍع
َص َح ِّاب َي ْخ َز ْو َن َوالصِن ُ
َها ُكل و ْ
"

11
لها َو َسَب َك َصَن ًرا
اآليات (َ " -:)11-11م ْن َص ِوََ ِّإ ً
الِن ِّ
اسَ .ي ْج َت ِّر ُعو َن ُكل ُه ْمَ ،ي ِّق ُفو َن َيْرَت ِّعُبو َن َوَي ْخ َز ْو َن َم ًعا.
َي ْج َت ِّر ُعو َنِ=ِكماِإجتممِديمتريعسِوشعبِأ سسِيصرخعنِساعتيالِِ"عويمهةِههيِأيطهاميسِآلههةِاا سسهييال"ِِ.
وليسِهساِالص ار ِسع ِتعبيرِعالِيعبهمِوخ يهمِ همِلهمِآلهةِومالِالمخجلِأنهمِيدا ععنِعنههاِ.وأمهاِنحهالِ لنهاِ

إلهِيدا مِعناِحتمِونحالِصامتعنِ الِنخ ِيأشِ28ِ:ِ12نِِ . 22
ِ

12
ِّ
اع َُ ِوِّت ِّ َ .ي ُجو ُع وَْي ًضا
ُ ِّاَ ِّق ُي َص ِّوَُُ َفَي ْصَن ُع ُ ِّب ِّذََ ِّ
وماَ ،و َع ِّر َل ِّفُّ اْل َف ْحمَِّ ،وبِّاْل َر َ
آية (َ " -:)12
طَب َع اْل َحد َ
يد َُد ً
اء َوَ ْد َت ِّع َب" .
َفَلْي َ
س َل ُ َُ ِوٌةَ .ل ْم َي ْشَر ْب َم ً

كههانِمههالِعههادةِصههانعيِااووههانِأنِالِيههدكلعاِوالِيا هربعاِحتههمِينته هعاِمههالِعملهههمِيهههسهِالجديههةِتههديالِتهاوننههاِنحههالِ

الم منيال ِ انِكانعاِهمِالصانعيالِتخعيِقعتهمِ ممِبااولمِحعفِوتفاهةِاآللهةِالتيِيصنععنهاِ .
ِ

ِّالد ِواَِّة يرسر َ .فيصَنع َك َشب ِّ
مِد اْل َخي َِّ .باْل ِّر ْخرِّز يعلِّر  ،يصَنع ِّباأل ََز ِّ
ام ِّ
َ َُ ُ ُ َ ْ ُ ُ
ْ
يلَ ،وب ِ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ
َ
ِّفُّ اْلَبْي ِّت! "

آية (َ13" -:)13نجَِر َخ َشًبا.
ََ ُِلَ ،ك َجر ِّ
ان ،لَِّي ْس ُك َن
ال ِّإْن َس ٍ
َ
اآليةِالسابقةِعالِصانمِااووانِالحديديةِوهسهِعالِصانعيِااووانِالخابية.
ِ

14
وبًار
َخ َذ ِّسْن ِّدَياًنا َوَبلو ً
اآليات (َ َ " -:)17-14
طاَ ،و ْ
اخ َت َاَ لَِّن ْف ِّس ِّ ِّم ْن و ْ
ُ َع لَِّن ْف ِّس ِّ وًََْاز َوو َ
س َسُن َ
َش َج ِّاَ اْل َو ْع ِّرَ .غَر َ
اس لِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِ
ُُر ُيْن ِّري ِّ َ 15 .فَي ِّص ُير لِّلِن ِّ
لها َفَي ْس ُجُد! َ ْيد
َواْل َر َ
إل َيقادَ .وَي ْأ ُخ ُذ مْن ُ َوَي َت َدفأُُ .ي ْشع ُل وَْي ًضا َوَي ْخ ِّب ُز ُخْب ًزاُ ،ث ِم َي ْصَن ُع ِّإ ً
ِّ ِّ ِّ
ِّ16
ِ
ِّ
ول:
َصَن َع ُ َصَن ًرا َو َخِر َل ُ .ن ْص ُف ُ و ْ
َحَرَ ُ بالِن ِّاََ .عَلى ن ْصف َيأ ُْك ُل َل ْح ًراَ .ي ْشوِّي َم ْش ِّوًّيا َوَي ْشَب ُع! َي َت َدفأُ وَْي ًضا َوَيُق ُ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ْت .وََي ُت َن ا ِّ 17
ِ
يول:
لهياَ ،صيَن ًرا لَن ْفسي ! َي ُخير َلي ُ َوَي ْس ُ
«َب ْخ! َ ْد َت َدفأ ُ َ ْ
اَ»َ .وَبقِي ُت ُ َ ْيد َصيَن َع َها ِّإ ً
ً
يجُدَ ،وُي َصيلُّ إَلْيي َوَيُق ُ
«َن ِّج ِّنُّ ألَ ِن َك وَْن َت ِّإ ِّ
لهُّ»".

اإلنسانِهعِالسيِورسِالاجرةِوهعِالسيِقطعههاِليتهد دِجبعزههاِوياهع ِلحمهاًِبهالبعضِويقهع ِبهخِِAHAعالمهةِ

اندهارِويصنمِجبقيةِالخابِإلهاًِ .
ِ

18
ط ِّر َس ْيت ُعُييوُن ُه ْم َع ِّين ِّ
اإلْب َص ِّ
يوب ُه ْم َع ِّين ال ِت َعق ِّيل.
اآليات ( " -:)19-18الَ َي ْع ِّرُفو َن َوالَ َي ْف َه ُرو َن ألَ ِن ُ َ ْيد ُ
ياََ ،وَُُل ُ
19
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ياََ ،و َخَب ْيز ُت وَْي ًضيا َعَليى َِر ِّيرِّ
يت ِّبالِن ِّ
َحَرَْ ُ
يول« :ن ْصي َف ُ َ ْيد و ْ
َوالَ ُيَردُد فُّ َْل ِّب َوَلْي َ
ْ
س َل ُ َم ْع ِّرَف ٌة َوالَ َف ْه ٌم َح ِتيى َيُق َ
َصَن ُع َب ِّقِي َت ُ َِّ ِْ ًساَ ،ولِّ َس ِّ
اق َش َجَرٍة وَ ُخر »"
ُخْب ًزاَ ،ش َوْي ُت َل ْح ًرا َوو ََكْل ُت .وَ َفأ ْ

سههببِهههسهِالغبههاوةِلههيسِحههعفِالعقههلِج هلِقسههاوةِالقلههبِومحبههةِالخطيههةِ هههمِالِيريههدونِأنِيعر هعاِاإللهههِالطههاهرِ
القدوسِالسيِالِيرحمِبالخطيةِ يغمزعنِعيعنهمِويقسعنِقلعبهمِبايادتهمِ .
ِ

21
َضِل َفالَ يَن ِّجُّ َن ْفس والَ يُقول« :وََليس َك ِّذب ِّفُّ ي ِّر ِّ
ينُّ »".
ٌ
َ
آية (َ " -:)21يْر َعى َََم ًاداَْ .ل ٌب َم ْخُدو ٌع َ ْد و َ ُ ُ
َْ
َ َُ َ ُ
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َيْر َعى َََم ًاداِ=ِهه الءِالعونيهعنِيخهدععنِأنفسههمنِ ههمِي ارعهعنِأخاهالِيأحرقهعاِبقيتههاِ هيِالتد ئهةِوالاهعاءِ تحعلهاِ
يماداً ِلعِإحترقاِأيزهاًِلتحعلهاِإلهمِيمهادِ.وههمِينتوهرونِأنِيكهعنِلههمِخيهرِمهالِوياءِههساِ.والَ ُيَن ِّجيُّ َن ْف َسي ُ =ِ

همِمااالعاِيخا عنِمالِاايوا ِالاريرةِوتقلباتِالطبيعةِومالِالمعتِويعانعنِمالِتسلبِالاهعاتِ ِ.
َك ِّذ ٌب ِّفُّ عيني ِ=ِالِيعتر ِبدنِهناوِخطدِ يِاامعيِالجعهرية.
ِ
21
ِّ ِّ
ِّ ِّ
يلَ ،فِّإِن َك وَْن َت َعْب ِّديْ َ .د ََِبْل ُت َكَ .عْبٌد لُِّّ وَْن َتَ .يا
اآليات (« " -:)23-21اُ ْذ ُكْر هذ َيا َي ْعُق ُ
وبَ ،يا إ ْسَرائ ُ
22
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اكِّ .اَِِّْ ْع ِّإَل ُِّ أل َِّنُّ َف َدْي ُت َك»َ 23 .تَرِن ِّرُّ وَِي ُت َها
وب َك َوَك َس َح َاب ٍة َخ َ
ُ َاي َ
يل الَ ُتْن َس ُِّّ منُّْ َ .د َم َح ْو ُت َك َغْي ٍم ُذُن َ
إ ْسَرائ ُ
افل األََ ِّ ِّ ِّ
الر ِب َ ْد َفعلِّ .ا ْه ِّت ِّفُّ يا و ِّ
ِّ
َن
ال َتَرن ًرا ،اْل َو ْعُر َوُكل َش َجَرٍة ِّفي ِّ  ،أل ِ
ات أل ِ
َن ِ
ِ
الس َر َاو ُ
َس َ ْ
َ َ
ض .وَشيدي وَِي ُت َها اْلجَب ُ
ََ
ِّ ِّ ِّ
ِد" .
ِ
يل َت َرج َ
الر ِب َ ْد َف َدى َي ْعُق َ
وبَ ،وفُّ إ ْسَرائ َ
ِّ ِّ
وب َك َغْي ٍمِ=ِانهاِتفصلِ
الَ ُتْن َس ُِّّ منُِّ=ِ ِالِينسمِشعبهنِأماِالاعبِ قدِظنعاِأنِ ِقدِنساهمِ.وال ُذُن َ
اإلنسانِعالِ ِوتجلبِعلمِاإلنسانِوزبِ ِكالرععدِ ِ.سي يلهاِ يععدِحعءِالامسِيوهرنِأيِحنانِ
ومحبةِ ِ.وكلِماِيطلبهِ ِِّاَِِّْ ْع ِّإَل ُِّ بالتعبةِ.وحينماِنسكرِ ِونرجمِلهِيسكرناِ ِويحايلِمالِأسلمناِليدهمِ
قِحكمتهمِويمسِلِحكماؤهمِالسيالِتنبدواِلهمِجدوامِالسيادةِممِإستمرايِالخطيةِوبدونِتعبةِ .
ُِ
حمِ
وي َِ
ُِ
ِ

24
ِّ
يك َو َِ ِّابُل َك
ول ِ
اآليات (َ " -:)25-24
الرب َفاد َ
هك َذا َيُق ُ
ِّ
ض .من م ِّعُّ 25مب ُِّل آي ِّ
ِّ
ِّ
ات
ِ
َُ ٌ َ
الس َر َاوات َو ْحديَ ،باس ٌ األََْ َ َ ْ َ
اْل َوََ ِّاءَ ،و ُم َج ِّه ٌل َم ْع ِّرَف َت ُه ْم" .
ِّ ِّ
َف ِّاديييكِ=ِالمسههياِنِوهنههاِتاههيرِإلههمِ ِالههسيِسههيفد ِشههعبهِمههالِسههبمِباجههلِ.مب ُِّييل ِّ
ينِ=ِكههلِمههاِ
َ
آيييات اْل ُر َخييادع َ
َُ ٌ َ
ِّ
يع اْل ُح َكر ِّ
اءِمهَِدعِمِ
ِ
يحدثِيعا قِأقعا ِالرلِتماماً
ِويكسلِأقعا ِالعه ار يالُ ِ.مَرِِّ ٌ
َ َ
ياء إَليى اْل َيوََاءِ=ِأيِيوههرِ سهادِأي ُ

الرب ص ِّان ٌع ُك ِل َشُّ ٍءَ ،ن ِّ
اشٌر
ِّم َن اْلَب ُْ ِّن« :وََنا ِ
َ
ْ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اء ِّإَلى
ق اْل َعِراف َ
اْل ُر َخادع َ
ين َو ُم َحر ٌ
ينُ .مَرِ ٌع اْل ُح َك َر َ

الحكمةِ .
ِ

ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اآليييات (26" -:)28-26م ِّقي ِّ
يمَ :سي ُيت ْع َرُرَ ،وِّل ُري ُيد ِّن َي ُهييوَذا:
يل َعي ْين و ُ
ُ ٌ
ييم َكل َر ي َة َعْبييد َ ،و ُمي َيتر ٌم َ ْوَ َي َُُسييل  .اْلَقائي ُ
ُوَ َشييل َ
28
ستبَنين ،و ِّخربها و َُِّيم27 .اْلَق ِّائل لِّلج ِّ
شِّ َ :
ِّ
ِة :اْن َش ِّفُّ ،ووَْنهاَِّك و ِّ
اع َُِّ ،ف ُك ِل َم َسِرِّتُّ ُي َت ِّر ُم.
ُِف ُ
َ ََ َ
َ ُْ ْ َ َ َ َ َ
وَ َ َ
ف .اْلَقائ ُل َع ْن ُك َ
ُ
ُ
ويُقول ع ْن و ِّ
س»".
ََ ُ َ
يمَ :س ُتْبَنىَ ،ولِّْل َهْي َك ِّلَ :س ُت َؤ ِس ُ
ُ
ُوَ َشل َ
عالِكعيرِياجمِنهايةِاإلصحا ِ32
ِّ
يم َكلِّ َر َة َعْب ِّيد ِّ ِ=ِأيِسهيتممِ ِكهلِنبهعاتِإشهعياِعبهدِالهرلَ ِ.و ُم َيت ِّر ٌم َ ْوَ َي َُُسيلِّ ِّ ِ=ِاانبيهاءِكايميهاءِيإيِِ:ِ22
ُمق ٌ
ِّ
يل لِّل ِجي ِّيةِ=ِأيِنهههرِالفهراتِالههسيِناههفهِكههعيرِلمههاِأخههسِباجههلِنِ
ِ 14-1وح قيهها ِيِ 28-25ِ:ِ32وويههرهمِ.اْلَقائي ُ
ِّ
شِ=ِالهرلِهنههاِ كههرِإسههمِكههعيرِصهراحةِ.وكههعيرِ
يوَ َ
يل َعي ْين ُكي َ
وهههساِعمههلِ ِانهههِأنهههضِكههعيرِوأيسههلهِ.اْلَقائي ُ
معنهمِإسهمهِشهمسِيمه ِللمسههياِشهمسِالبهرنِومعنهمِإسههمهِباآلياميهةِياشِ.وقهدِ كهرِإسههمِكهعيرِقبهلِأنِيعلهدِبمههاِ
ي يهدِعههالِالمالهةِعههامِ.و كهرِإسههمهِجرههانِقههاطمِعلهمِأنِالههرلِههعِاإللهههِالحقيقهيِوحههدهِ.وحينمهاِ أي ِكههعيرِهههسهِ
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النبههعةِقهها ِالههرلِإلهههِالسههماءِأوصههانيِ...يع ه ِِ.ِ 2:ِ1وقهها ِيعسههيفعسِالم ه ي ِاليهههعديِأنِدانيهها ِيهههعِالههسيِ
شِّ َ :
اع ُِِّ=ِقيلِأنِكعيرِأحبِهساِاللقبِوقا ِ عالًِيجبِأنِيكعنِالمليِياشِ.
وَ َ َ
أعطمِهسهِالنبعةِلمعير ُ ِ.ك َ
ولمالِهناِكعيرِالراعيِيرم ِللراعيِالحقيقيِالسيِسيحريِشعبهِويرعاهمِبعدِكعيرِبحعاليِِ530سنه.
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اإلصحاح الخامس واألَبعون

عودة للجدول

ِ

1
ِّ ِّ ِّ
يح ِّ  ،لِّ ُكوَ َ ِ ِّ
الرب لِّر ِّس ِّ
َحل،
اء ُمُل ٍ
آية (َ " -:)1
ُم ًراَ ،وو ْ
وك و ُ
َم َس ْك ُت ِّبَيرين ألَُد َ
َ
َحَق َ
ش الذي و ْ
هك َذا َيُق ُ
ام ُ و َ
َم َ
وس و َ
ول ِ َ
ِّ
ق" :
ام ُ اْلر ْصَر َ
اب الَ ُت ْغَل ُ
اعْي ِّنَ ،واألَْب َو ُ
َم َ
ألَ ْف َت َح و َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
=ِكانِالملعوِاليهعدِيمسحعننِوهسهِهيِالمرةِالعحيدةِالتيِنسممِ يهاِعالِمساِمليِأمممِ
ُِ
ش
وَ َ
ل َرسيح ل ُك َ
هعِيم ِللمسياِ.وهمِالِتعنمِأنِأحداً ِمساِكعيرِجدهالِولمالِهساِيعنمِأنهِمكلفِجرسالةِوعملِمالِقبلِ
ُم ًراِ=ِ كرِ يِالتاييخِأنِكعيرِ تاِِ11مملمةِوكاناِعادةِالملعوِالمنتصريالِأنِيدوسعاِ
ِ.ألَُد َ
ام ُ و َ
َم َ
وس و َ

علم ِأعناق ِعوماء ِالمملمة ِالتي ِه معها ِييشِ 24:ِ 16وكعير ِ م ِهسا ِكان ِيمِاً ِللمسيان ِ هسا ِقيل ِعالِ

المسياِ"الرلِعالِيمينيِيحطمِ مِيعمِيج هِملعكا"ِيم ِ 5ِ: 116يالملعوِيم ِللاياطيالِيِؤساءِالعالمِوملعوِ
العونييالِالسيالِاحطهدواِالمسيحيةِ ِو مِيم ِ 16ِ:ِ116قيلِ"حتمِأحمِأعداءوِمعطئاًِلقدميي"ِوهسهِتناظرِ

ألدوس ومام ومراِ.ولنقاينِجيالِاالونيالِي1نِ ِ 5يِم معيِي ِ 116نر ِمرةِالمسياِعالِيميالِاآللِومرةِاآللِ
َحل=ِحلِالمنطقةِعالمةِحعفِ
اء ُمُل ٍ
عالِيميالِاإلجالِ.إ اًِاليميالِليسِمكاناًِجلِهعِإشايةِللقعةِوالمجدِ.و ْ
وك و ُ
َحَق َ
وانمسايِوهساِماِحدثِلبيلااصرِيداِِ . 0:ِ5
ِ

ِّ ِّ ِّ
آية («2" -:)2وََنا و َِّسير َُدِامك واْل ِّه َضاب وُم ِّهُد .و َ ِّ ِّ
ِّ
اع ُِّّ الن َح ِّ
ف" .
يق اْل َحديد وَ َْص ُ
ُكسُر م ْصَر َ
اسَ ،و َم َغال َ
ََ َ
ُ
َ َ
ِّ
اعِّين =ِ كرِالتاييخِأنهِكانِلباجلِِ166بالِنحاسِمغاليقهاِمالِالحديدِ
ابِ=ِهزالِالصععبات .الر ْصَر َ
اْل ِّه َض َ
ونحالِ يِالمسياِتنفتاِأمامناِااجعالِااجديةِلنحياِلألجدِ يِالسماءنِوأمامِالمسياِانفتحاِأجعالِالجحيمِليخرجِ

ااجراييِم ِِ ِ16ِ-1ِ:ِ24
ِ

ِّ
آية (3" -:)3وو ِّ
الرب اِل ِّذي ي ْدعوك ِّب ِّ
ف وَِّنُّ وََنا ِ
يك َذ َخ ِّائَر الظْل َرة َوُكُن َ
اسر َكِّ ،إل ُ
وز اْل َر َخ ِّاب ِّئ ،لِّ َك ُّْ َت ْع ِّر َ
ُعُ َ
َ ْ
َ ُ َ ْ
ِّ ِّ
يل" .
إ ْسَرائ َ
َذ َخ ِّائَر الظْل َر ِّة =ِِإعتادِالملعوِإخفاءِكنعاهمِحتمِالِيدخسهاِأحدِمالِااعداءِ.وكانِالباجليعنِقدِكن واِكثي اًرِمالِ
ورواتِالاععلنِوقدِأخسِكعيرِكلِشيءِمنهمنِكدنِ ِأعطاهِومناً ِلتحريرِشعبهِ .و خالرِالولمةِهمِالبارِ
السيالِكانعاِ ي ِظلمة ِالخطية ِوالعبعدية ِقبلِالمسيا ِنِوحريهمِالمسياِنِوهمِلهم ِقيمةِومينة ِجدا ِعند ِ ِ=
َذ َخ ِّائَر .
وو ِّ
يك = هم كانعاِلآللِوصايواِلإلجال يِيعِِ ِ0:ِ11لسليِ اسمناِاآلنِمسيحييالِِ .
ُعُ َ
َ ْ
ِ
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اآليات (4" -:)6-4ألَِ ِّل عب ِّدي يعُقوب ،وإ ِّ
اس ِّر َكَ .لِقْب ُت َك َووَْن َت َل ْس َت َت ْع ِّرُف ِّنُّ5 .وََنا
ْ َْ
يل ُم ْخ َتاَِّيَ ،د َع ْوُت َك ِّب ْ
َْ َ َ ْ
ِّسَرائ َ
6
آخر .الَ ِّإل َ ِّسوايَ .ن ِ
الش ْر ِّ
ُ ْق ُت َك َووَْن َت َل ْم َت ْع ِّرْف ِّنُّ .لِّ َكُّ َي ْعَلروا ِّم ْن م ْش ِّر ِّق ِ
َن
ِ
ِّها و ْ
س َو ِّم ْن َم ْغ ِّرب َ
س َُ
الرب َوَلْي َ
َ
ُ
َ َ
ْ
آخُر" .
س َغْيرِّي .وََنا ِ
س َ
الرب َوَلْي َ
َلْي َ
َلِقْب ُت َك ِ=ِحددتِعمليِكراعمِ ِومسيحمِّ .م ْن م ْش ِّر ِّ
الش ْر ِّ
ق ِ
ِّها = ِإ اِ هماِعالِكعيرِ همِتعنمِ
س إلى َم ْغ ِّرب َ
َ
إمتدادِمملمتهِأماِعال ِالمسيا ِ هع ِأتيِمالِأجلِكلِالعالمِيهعدِاً ِِوأممِوتمتدتِالمنيسةِ مِكلِمكانَِ .لِقْب ُت َك
ووَْن َت َلس َت َت ْع ِّرُف ِّنُّ = هسهِعالِكعيرِ اهللِأعطاهِإسمهِقبل أن يعلدِبحعالمِِ166سنةَِ .ن ِ
ُ ْق ُت َك َووَْن َت َل ْم َت ْع ِّرْف ِّنُّ
َ
ْ
= نُقتك تعنمِوحعاِمنطقةِحع حقعييِلتتاددِوتزرلِباجلِلتحريِشعبم = ألِل عبدى يعقوب ِ .
ِ

الرب ص ِّانع ُك ِّل ِّ
ِّ
ِّ
ق ِ
آية (ُ 7" -:)7م َص ِّوَُ الن ِّ
هذ ِّ " .
ق الظْل َر ِّةَ ،ص ِّان ُع ِ
الش ِّر .وََنا ِ َ ُ
السالَمِّ َو َخال ُ
وَ َو َخال ُ
ِّ
ق ِ
الش ِّر =ِ بعضِااممِالعونيةِومنهمِالفرسِكانِلهمِإيمانِبدنِهناوِإلهيالِإلهِللخيرِوتلهِللارِ.والمعنمِ
َخال ُ
هناِأنهِليسِسع ِإلهِواحدِوالارِهعِبسما ِمنهِ.

ِالِيتسببِ يِالارِأوِالخطيةنِ الخطيةِهيِعدمِالقديةِ

أوِ الِاإلنسانِ يِأنِيحياِ يِجرنِ السرقةِهيِ الِاإلنسانِأنِيحياِأميناًِ.ولمالِ ِ
الشر ِالمقصعدِهناِهعِماِ
يحسبهِاإلنسانِش ِاًرِمثلِالحرولِواامراضِوالمعتنِوهسهِيسماِجهاِ ِوهد هاِالتدديبِ.وكلمةِشرِهناِجاءتِ

ليساِبمعنمِخطيةِولمالِااوايِالتيِتسببهاِالخطيةِمالِح ن
ِوحيقِوأالمِ.هسهِااوايِهيِنتيجةِالخطيةِولمالِ
ِ

ِبمحبتهِحع ِهسهِااالمِللتدديبِللخالصِوهناِمعنمِماِنصلمِبهِبالقداسِالغريغعي ِ"حعلاِليِالعقعبةِ
ِ

خالصا"ِ ِ.
8
ِّ
السراو ُ ِّ
صَ ،وْل ُتْن ِّب ْت ِّبًّار
آية ( " -:)8اُ َْ ُ
قَ ،وْلُيْن ِّز ُل اْل َجو ِّبًّرا .لِّ َتْن َف ِّت ِّح األََْ ُ
ات م ْن َف ْو ُ
ض َفُي ْثرَر اْل َخالَ ُ
ُرِّي وَِي ُت َها ِ َ َ
الر ِب َ ْد َخَل ْق ُت ُ" .
َم ًعا .وََنا ِ

هناِإشعياءِينتقلِبالعحيِلخالصِالمسياِجدالً ِمالِخالصِكعيرِال منيِ.هنا ِنر ِالبرِالسيِلالِيكعن ِسع ِ
ُرِّي ِ=ِأيِأنِالبرِسيدتيِمالِالسماءِكماِيدتم ِالمطرِمالِالسماءِ.ونالحعِأنِاايضِهيِ
جسجيحةِالمسياِ.و َْ ُ

ااخر ِتنباِ ِّبًّار =ِواايضِلالِتنباِإالِجن و ِالمطر ِيإشايةِللرو ِالقدسِالس ِسيرسلهِالمسيا ِ.وت ا ِ همناِ
أنِاايضِهيِإشايةِللجسدِالمدخع ِمالِترالِاايضِنر ِهناِجهادِاإلنسانِالسيِبهِيقبلِنعمةِ نِ تصيرِ

اعزاءهِأالتِجرِِييوِ ِِ 13ِ:0
ِ

ِّ
َخ َز ِّ
آية («9" -:)9ويل لِّر ْن ي َخ ِّ
اف األََْ ِّ
ين لِّ َج ِّابلِّ ِّ َ :ما َذا َت ْصَن ُع و َْو
ف َبْي َن و ْ
اص ُم َِ ِّابَل َُ .خ َز ٌ
ول الُ ُ
َْ ٌ َ ُ
ضَ .ه ْل َيُق ُ
س َل ُ َي َد ِّ
ان "
ولَ :ع َرُل َك َلْي َ
َيُق ُ
س َل ُ َي َد ِّ
انِ=ِليسِمالِحقِاإلناءِالخ يِأنِيعترضِعلمِالخ ا ِقالالًِلما اِلمِتصنمِيدانِليِ.وهساِ
َع َرُل َك َلْي َ
المالمِمعجهِإلسراليلنِحتمِالِيتسمرواِعلمِ ِجاجلهِسالالًِلما اِتدخرِالخالصنِأوِلما اِكانِالخالصِعلمِ
يدِكعيرِوليسِعلمِيدِمليِمنهمِِ.وأيزاِليسِلهمِالحقِأنِير زعاِخالصِااممِ.
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ِ

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِِّ 11
ِّ
ين »".
ول أل َِّبي َ :ما َذا َتلُد َولِّْل َرْ ورَةَ :ما َذا َتلد َ
آية (َ " -:)11وْي ٌل للذي َيُق ُ
الِيليقِبانسانِأنِيتسمرِعلمِأجعيهِمعترحاًِعلمِ قرهِأوِالحا ِالتيِهعِ يهاِأوِالتيِهمِعليهاِكعاللة.
ِ

11
اآلتي ِّ
ِّ
وس ِّإ ْسَرِّائيل َو َِ ِّابُل ُِّ« :ا ْسأَُل ِّ
ات! ِّم ْن ِِّ َه ِّة َب ِّن ُِّ َو ِّم ْن ِِّ َه ِّة
ول ِ
آية (َ " -:)11
ونُّ َع ِّن َ
الرب َُد ُ
َ
هك َذا َيُق ُ
ِّ ِّ
ص ِّ
ونُّ! "
َع َرل َيدي و َْو ُ

اِتعطعاِ...صلعاِبايمانِ الصالةِج ءِمالِنوامِتعاون ِجيالِ ِواإلنسانِ.مثلِالفال ِعليهِأنِي يشِوعلمِ
ِْ
أسدلع
ِأنِينممِ .
ِّم ْن ِِّ َه ِّة َب ِّن ُِّ َو ِّم ْن ِِّ َه ِّة َعر ِّل َي ِّدي و َْو ُص ِّ
ونُّ
َ
تأمل فى الشفاعة

أليسِ مِهسهِاآليةِيدِعلمِمالِينمرِالافاعةِ.أوِليساِالافاعةِهمِصالةِوتعسلِاجلِاآلخريالِوتعصيةِ ِ

عليهمِكماِيطلبِ ِنفسهِهناِ.ألمِيفعلِأجعناِإجراهيمِهساِوتافمِعالِسدومِوعمعيةِ.وتافمِمعسمِعالِالاعبِ
لمِيهلمهمِ ِ.وأليساِوصيةِ"صلعاِبعزكمِاجلِبعضِِ...طلبةِالبايِتقتديِكثيراِ مِ علها"ِييمِ 10ِ:ِ 5

همِوصيةِكتاجيةِجعحمِمالِالرو ِالقدس ِ.هلِالِينفسِالسماليعن ِهسهِالعصيةنِوهلِيعجدِمالِنثقِ مِأنهِبايِ

أكثرِممالِهمِ مِالسماءِ عالِ.والسماليعن ِهمِالماللمةِوأيوا ِالقديسيالِالسيالِإنتقلعاِقبلناِويقع ِعنهمِالرلِ
يسعش ِالمسيا ِأنهم ِأحياء ِيماِ . 32ِ :ِ 22ويقع ِالرل ِ"الحصاد ِكثير ِولمال ِالفعلة ِقليلعن ِ دطلبعا ِمال ِيلِ

الحصادِأنِيرسلِ علةِلحصاده"ِيما ِ. 38ِ:ِ 2ممِعلمِالرلِبدنِالحصادِيحتاجِلحصاديالِلمنناِنجده ِ ُيسرِ
بدنِنصلمِاجلِ ليِ.ألمِيطلبِ ِمالِأصحالِأيعلِأنِيسهبعاِايعلِليصلمِمالِأجلهمنِوطلبِ ِمالِ

أجيماليِأنِيسهبِإلجراهيمِليصلمِلهِ.وبهساِأكرمِ ِأيعلِوتجراهيمِ.ولما اِندععِقسعسِالمنيسةِليصلعاِللمريضِ

ييم 14ِ:ِ 5نِولما اِيطلبِجعلسِالرسع ِأنِيصلمِلهِأهلِكعلعسمِليفتاِلهِ ِباباِللتملمِيكعِ 3ِ:ِ 4وهعِ

سيتملم ِبكلمةِ ن ِأليسِكل ِهساِإعالناِأن ِ ِيحبِأن ِنصلم ِبعزناِلبعضِويفر ِجهسا ِالحبِالواهرِ مِ

الصالة ِمال ِأجل ِبعزنا ِالبعض ِواإلهتمام ِباآلخريالِ ِ .يفر ِبالحب ِالمعجعد ِ م ِقلعبنا ِويوهر ِ م ِالصالةِ

اجلِالناسنِ

يحبِأنِيمرمِالقديسيالِالسيالِأكرمعه ِ.ماناِالخرق ِالتمِعلمِجسدِجعلسِتافمِالمرحمنِ
ِ
ُ

وصالةِبطرسِأقاماِطاجيثاِ.ونالحعِ مِييؤِ 2ِ:ِ 5نِِ 16أنِالسمالييالِيتملمعن ِجلساننا ِ.المسياِلمِيقدمِ

الفداءِعنهمِجلِعالِالبارِ .

ولنالحعِأنِ ِالِيغيرِق اريهِحينماِنتافمِبالقديسيالنِأوِحينماِنصلمِبعزناِلبعضِ ِ.وحمِ مِتدجيرهِأنهِ

ِيمرم ِالقديسِ ِ .لم ِيكال ِ م ِتدجيره ِأن ِيفنمِ
سيفعلن ِومال ِتدجيره ِأن ِالقديس ِسيافم ِمال ِأجل ِالطلبن ِوبهسا ُ

الاعبِومِويرِق اريهِبصالةِمعسمنِجلِهعِد مِمعسمِد عاِأنِيصلمِاجلِالاعبِويافمِ يهمِوكانِيعلمِأنهِ
سيفعلِ .
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يقعلعن ِ"وانِاخطد ِأحدِ لناِشفيمِعندِاآللنِيسعشِالمسياِالباي .وهعِكفايةِلخطاياناِ.ليسِلخطاياناِ قبنِجلِ

لخطايا ِكل ِالعالم ِأيزا" ِي1يعِ 1ِ :ِ 2ن ِِ . 2ولمال ِهسا ِعال ِالافاعة ِالمفايية ِأ ِأن ِدم ِالمسيا ِيكفر ِعالِ

الخاط ِ.والافاعةِالمفاييةِويرِالافاعةِالتعسليةِالتمِنصلمِ يهاِمالِأجلِاآلخريالِ.ولنالحعِأنِ ِيعلمِماِ

نحتاجهِقبلِأنِنطلبِولمنهِيقع ِ"إسدلعاِتعطعانِأطلبعاِتجدواِِ "..

يقع ِمثلثِالرحماتِقداسةِالباباِشنعدةِالثالثِ:أنِ ِيسماِللايطانِالماتممِأنِياتممِعلمِالبارنِأ الِ

يسماِللقديسيالِوالماللمةِأنِيصلعاِعالِالبارِ .
12
ِّ
ِّ
ض َو َخَل ْق ُت ِّ
َمْر ُت" .
اي وََنا َن َشَرَتا ِ
آية ( " -:)12وََنا َصَن ْع ُت األََْ َ
اإل ْن َس َ
الس َر َاواتَ ،وُك ِل ُِْند َها وََنا و َ
ان َعَلْي َهاَ .ي َد َ
أناِ علاِكلِهساِ هلِيعسرِعلمِِأمرنِهلِيعسرِعلمِِإصال ِماِأ سدهِإجليسِ .

ِ

آية (13" -:)13وََنا َد وَْنه ْضت ِّبالِنص ِّر ،وُك ِل ُ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ق َسْبِّيُّ ،الَ ِّب َث َر ٍن َوالَ ِّب َه ِّدِيةٍ،
ْ َ ُُ
ُس ِّه ُلُ .ه َو َيْبنُّ َمديَنتُّ َوُي ُْل ُ
ْ َ
طُرَ و َ
َال ََب اْل ُجُن ِّ
ود»".
َ
ِأنجاِطريقِكعيرِليفيِأسرِشعبهِِ.وأنجاِطريقِالمسياِليحريناِوي سسِهيكلِجسدهِيكنيسته ِوكانِهساِ

مجاناًِييوِِ24ِ:ِ3نِ. 25
ِ

14
وش َو ِ ِّ ن
ام ِّة إَِّلْي ِّك َي ْعُبُرو َن َوَل ِّك َي ُكوُنو َن.
ال ِ
الربَ « :ت َع ُب ِّم ْصَر َوِّت َج َاَُة ُك ٍ
آية (َ " -:)14
هك َذا َ َ
السَبئيو َ َذ ُوو اْلَق َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َخْل َف ِّك َير ُشو َنِّ .باْلُقُي ِّ
س ِّإل ٌ»".
ود َي ُررو َن َوَلك َي ْس ُجُدو َنِّ .إَلْيك َي َت َضِر ُعو َن َائل َ
س آ َخُرَ .لْي َ
هللا َوَلْي َ
ين :فيك َو ْح َدك ُ
ْ

شععلِبالنيابةِعالِكلِااممِوتنزمامهمِللمنيسةِ.إ اً ِالخالصِلملِالعالمِ.وستقدمِالاععلِ
ِ
الرلِيسكرِهناِِ 3

طاقاتهاِ ِوورواتهاِوكل ِمالهمِمالِتعبِأوِاياعةِأوِتجايةِللمسياِ.

ِأطلقِشعبهِمالِمصرِومالِباجلِأونياءنِ

وأطلقناِمالِعبعديةِإجليسِمملعليالِمالِالرو ِالقدسنِ اهللِالِيحريِأوالدهِومِيتركهمِ ايويالِّ .باْلُقُي ِّ
ودِ=ِالمقصعدِ

ِباهللنِبهِيقيِد ِاإلنسانِنفسهِ
ُِ
ليس ِسالسلِجلِتسلب ِالحق ِعلم ِعقع ِالناسِوحمالرهمِ.هيِتعنم ِإيمان ِحر
بحريتهِبالمسياِ.وحدثِبعدِالسبيِأنِتحع ِالمثيريالِإلمِاليهعديةِيإرِِ+ِ 11ِ:ِ 8اوِِ 23ِ:ِ 8وتحققِهساِ
يِالمنيسةِ.السبئيونِيِ SABAISMعبادِالمعاكبِ.

ِ

ِّ ِّ ِّ
ِّ
ًّ 15
ِّ
ِّ
صْ َ16 .د َخ ُزوا َو َخ ِّجُلوا ُكل ُه ْمَ .م َض ْوا
يل اْل ُر َخل َ
اآليات (َ " -:)16-15حقا وَْن َت إل ٌ ُم ْح َتج ٌب َيا إل َ إ ْسَرائ َ
ِّ
ِّباْل َخج ِّل ِ ِّريعاِّ ِ ،
يل" .
َ َ ً
الصان ُعو َن ال ِت َراث َ
ِّإل ٌ ُم ْح َت ِّج ٌب =ِأ مايهِتسمعِعالِأ مايناِوهكساِكلِطرقهِوحكمتهِ .
ِ
ِّ ِّ 17
الر ِّب َخالَ ًصا وََب ِّدًّيا .الَ َت ْخ َز ْو َن َوالَ َت ْخ َجُلو َن ِّإَلى ُد ُه ِّ
وَ األََب ِّد" .
ص ِّب ِ
يل َفَي ْخُل ُ
آية ( " -:)17وَ ِما إ ْسَرائ ُ
َخالَ ًصا وََب ِّدًّياِ=ِإ اًِالمقصعدِخالصِالمسياِوليسِخالصِكعيرِ .

245

سفر إشعياء (اإلصحاح الخامس واألربعون)

ِ

18
ِّ
ِّ
هللا .م َص ِّوَُ األََْ ِّ
ض َو َص ِّان ُع َهاُ .ه َو َِرَََهاَ .ل ْم
ال ِ
ق ِ
آية ( " -:)18ألَ ِن ُ َ
الربَ « :خال ُ
هك َذا َ َ
الس َر َاوات ُه َو ُ ُ
ي ْخُل ْقها ب ِّ
آخُر" .
لس َك ِّن َص ِوَََها .وََنا ِ
اطالً .لِّ ِ
س َ
َ َ َ
الرب َوَلْي َ

ِخلقِاايضِومنهاِأيضِاليهعدِالِليتركهاِخراباً ِجالِسكاننِإ اً ِ هساِوعدِبالععدةِ.كلِشيءِخلقهِ ِلهِ

قيمتهِوالِيعجدِشيءِباطلِأيِالِ الدةِمنهِ.وأيِإنسانِيقع ِأنهِخلقِجالِ الدةِ هساِخطدهِهعِنفسه"ِ .خلقناِ

اعما ِصالحةِسبقِ ِوأعدهاِلممِنسليِ يها"ِيأ ِ .ِ 16ِ:ِ2
ِ

ض م ْظلِّمَ .لم وَ َُل لَِّنس ِّل يعُقوب :ب ِّ
اء ِّفُّ م َك ٍ ِّ
آية (َ19" -:)19لم و ََت َكِلم ِّباْل ِّخ َف ِّ
اطالً ا ْطُلُب ِّ
الرب
ونُّ .وََنا ِ
ان م َن األََْ ِّ ُ ٍ ْ ْ ْ َ ْ َ َ
ْ
ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
امة" .
ُم َت َكل ٌم ِّبالص ْد ِّقُ ،م ْخ ِّبٌر ِّب ْ
االستَق َ
َلم و ََت َكِلم ِّباْل ِّخ َف ِّ
مِعالنيةِوصلبِعالنيةِ
هعِعلِ
اء =ِهناِنر ِصفةِجديدةِلخالصِالمسياِأنهِخالصِعلنيِ
َ
ْ
ْ
ُ
وأيسلِيسلهِليكراواِللعالمِعالنيةِ.وكاناِعادةِالمهنةِالعونييالِأنِيتملمعاِ يِالولمةِوبدلفاظِمبهمةنِأماِأعما ِ
المسياِ ماناِعالنيةِ نِوهكساِقا ِالمسياِلرليسِالمهنةِ"أناِكلماِالعالمِعالنيةِِ...و مِالخفاءِلمِأتملمِبا "ِ
ييعَِ.ِ 26ِ:ِ18لم وَ َُل ب ِّ
اطالً ا ْطُلُب ِّ
ونُِّ=ِ اهللِيسممِالصالةِويستجيبِ .
ْ ْ َ
ِ
آية (ِّ«21" -:)21اِ َت ِّرعوا وهُلروا َتَقدِموا معا وَيها الِناِو َن ِّمن األُممِّ .الَ يعَلم اْلح ِّ
امُلو َن َخ َش َب َصَن ِّر ِّه ْم،
ْ ُ ََ
َْ ُ َ
ُ
ُ ًَ َ
َ َ
ِّ
ص" .
َواْل ُر َصلو َن ِّإَلى ِّإل ٍ الَ ُي َخل ُ
ِّ
اِو َن =ِمالِباجلِبعدِأنِتعلمتمِأنِااصنامِالِقيمةِلهاِوالِتخلصِتابعيهاِالسيالِيحملعنهاِوالِ
ا ِْ َتر ُعواِِوَي َها الِن ُ
تحملهمِ.الَ َي ْعَل ُم =ِأيِأنِالجها ِهمِالسيالِيحملعنِخابِأصنامهمِ .
ِ
21
َخ ِّبرواِّ َ .دموا .وْلي َت َشاوَوا معا .من وَعَلم ِّب ِّ
س وََنا
هذ ِّ ُمْن ُذ اْلَق ِّديمِّ ،و ْ
َخَبَر ِّب َها ُمْن ُذ َزَم ٍ
ان وََلْي َ
آية ( " -:)21و ْ ُ
ُ َ َ َُ ًَ َ ْ ْ َ
آخر َغيرِّي ِّإل ٌ ب ٌّاَ وم َخلِّصَ .لي ِّ
اي" .
ِ
الرب َوالَ ِّإل َ َ َ ْ
َ َُ ٌ ْ َ
س س َو َ
َخ ِّبُروا َ ِّد ُموا ِ=ِ كرِالرلِم ار اًي ِ يِهسهِالنبعةِأنِاإلعالنِعالِالمستقبلِهعِدليلِاإللعهيةِ.وهناِهعِيعلمهمِ
وْ
ِّ
ص ِ=ِبايِانهِينفسِمعاعيدهِبالخالص ِنِهعِوعدِبكعيرِليخلصهمِوهاِقدِنفسِ
ِ
بكعيرِوعملهِِّ.إل ٌ َب ٌّاَ َو ُم َخل ٌ
وعدهِِ .
ِ

اصُّ األََ ِّ ِّ
اخُلصوا يا ِ ِّريع وََ ِّ
ِّ ِّ22
آخَرِّ 23 .ب َذ ِّاتُّ
س َ
اآليات ( " -:)23-22اْل َتف ُتوا ِّإَل ُِّ َو ْ ُ َ َ َ
ْ
هللا َوَلْي َ
ض ،ألَنُّ وََنا ُ
وَ َْسر ُتَ ،خرج ِّم ْن َف ِّرُّ ِّ
الص ْد ِّ
ان" .
ف ُكل لِّ َس ٍ
ِعِّ :إِن ُ لُِّّ َت ْج ُثو ُكل َُْكَبةٍَ ،ي ْحلِّ ُ
ََ
ق َكل َر ٌة الَ َتْر ُ
ُ
َْ
القسمِهناِيد ِعلمِأنِالمالمِالسيِيدتيِبعدهِمهمِوهعِ َت ْج ُثو لُِّّ ُكل َُْكَب ٍة ِ مالِكانِيصدقِوقتهاِأنِاايضِ
كلهاِتجثعِللرلِأيِت مالِبهِ.نر ِهناِقبع ِااممِوقاين ِممِي يِ ِ 16ِ:ِ 2للمسياِتجثعِكلِيكبةِوهساِانِ
المسياِهعِ ِيهعهِِ .
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25
24
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الر ِّب
ين َعَلْي ِّ ِّ .ب ِ
ال لُِِّّّ :إِن َرا ِّب ِ
يع اْل ُر ْغ َتاظ َ
الر ِّب اْل ِّبر َواْلُق ِوُةِّ .إَلْي َيأْتَُّ ،وَي ْخ َزى َِر ُ
اآليات (َ َ " -:)25-24
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يل»".
َي َتَبِرَُ َوَي ْف َتخُر ُكل َن ْسل إ ْسَرائ َ
الر ِّب اْل ِّبر َواْلُق ِوُةِ=ِهساِمالِجهةِالرلِأنهِصادقِ يِكلِمعاعيدهِوقاديِأنِيتممهاِ.
ال ِّلُِّ=ِقا ِالرلِللنبيِّ ِ.ب ِ
َ َ
والبرِالحقيقمِلإلنسانِهعِجرِيمكالِلإلنسانِأنِيحياِبهِحينماِتسكالِحياةِالمسياِ يناِبالمعمعديةِنِوهسهِمالِ

ومايِالخالصِالس ِكانِبقوةِوأتمِبالبرِ ِ.
ِّ
ِّ
ين ِ= ِه الء ِيخ ون ِويسلمعن ِللمسيا ِانهم ِليسعا ِقادييال ِعلم ِمقاومتهِ .وبالنسبة ِللمسيحمِ
يع اْل ُر ْغ َتاظ َ
َِر ُ
الاياطيالِهمِمالِإوتاظعاِمالِالخالصِالس ِقدمهِالمسياِوحريِالبارِمالِأياديهمِِ.وه الءِقدِخ واِبالصليبِ

ِ.لسليِ بنعِإسراليلِ ِأيِالمنيسةِيفتخرون بالرب.
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اإلصحاح السادس واألَبعون

عودة للجدول

ِ
بعدِسهقعطِباجهلِأمهامِكهعيرِالهسيِيه مالِباإللههِالعاحهدنِلهمِياهفقِكهعيرِعلهمِآلههةِباجهلِالمثيهرةنِجهلِجردوههاِمهالِ

نِههسهِاآللههةِالمحمعلهةِبهاهللِالهسيِيحمهلِإسهراليلِ
جعاهرهاِوحملهعاِاآللههةِعلهمِالحيعانهاتِكغنهالمِحهرلِ.وهنهاِيقهاي ِ

كطفلهِ البعضِيحملعنِآلهتهمِودياناتهمِوالبعضِوهمِنحالِيحملناِإلهناِودينناِ .

ِهناِيدععِالاعبِلالسته اءِبآلهةِباجلِ هيِويرِقاديةِعلمِأنِتمنعهمِمالِالرجهعشِإلهمِأويشهليمِوخالصههمِ.

وكمِكاناِهسهِاآلياتِماجعةِللاعبِوقاِالرجعشِ.لسليِيطلبِ ِمالِشعبهِأنِالِيساوواِجينهِوبيالِهسهِاآللهةِ
العهاج ةِالمحمعلهةنِوهههعِحامهلِالجميههمِبكلمهةِقديتهههِيعهبِِ 3:ِ1وهههعِالهسيِيقههع ِ"ِحملهتممِعلههمِأجنحهةِالنسههعيِ
وجئاِبكمِإلمِِ"ِيخرِِ+ِ4ِ:ِ12تثِِ ِ31ِ:ِ1جلِهعِحملِعناِخطاياناِ .
ِ

آية (ْ َ1" -:)1د ِ َثا ِّبيل ،اْنحَنى َنبو .صاَ ْت َتر ِّاثيُلهرا عَلى اْلحيواَن ِّ
ات َواْلَب َه ِّائمَِّ .م ْح ُروالَ ُت ُك ْم ُم َح ِرَل ٌة ِّح ْرالً
ُ َ َ َ َُ َ
ُ َ
َ
َََ
لِّْل ُر ْعِّيُّ" .

ِّ
يلِ=ِإسمِإلهِباجليِومنهِتنسبِأسماءِمثلِجيلااصرِ.وهعِيناظرِاالسمِالعبريِبعلِأيِالسيدِووالباًِههعِنفسههِ
ب ُ

اإللهِمرود َِِِ.نُبوِ=ِإسمِإلهِآخرِينسبِلهِأسماءِمثلِنبعخسِنصرِوهسيالِاإللههيالِهمهاِأعوهمِآلههةِباجهلنِوقهدِ
حطمِالفرسِتماويلهمِ مدنهاِجثثِوحملهاِالفرسِعلمِالبهالمِليسِكآلهةِجلِلقيمةِالمعهدنِالمصهنععةِمنههِ قهبِِ.

حرال للرعيىِ=ِصايتِهسهِاآللهةِحمالِعلمِالبهالمِالمعييةِ=ِالمتعبةِمالِحملهاِِ .
ِ

ِّ
ِّ 2
السْب ُِّّ" .
َن ُتَن ِّج َُّ اْل ِّح ْر َلَ ،و ِّه َُّ َن ْف ُس َها َ ْد َم َض ْت ِّفُّ ِ
آية (َ " -:)2د اْن َحَن ْتَ َِ .ث ْت َم ًعاَ .ل ْم َت ْقدَْ و ْ
تعبههةِمههالِحمههلِهههسهِالتماويههلِإنحنههاِوهههسهِاآللهههةِلههمِتسههتطمِأنِتعينهههاِ.وهههلِ
َي ِّيد اْن َحَني ْيت َ َِ .ثي ْيت =ِالحيعانه
هاتِالم َ
ُ
تسهتطيمِالاههعاتِالجسهديةِأوِاامهعا ِأنِتعه ِمهريضِمتههدلمِأوِمهريضِميئهعسِمهالِشههفالهِويعلهمِأنِسهاعتهِقههدِ

إقتربانِجلِع اءِالرو ِالقدسِ قبِهعِالقاديِعلمِ ليِنِوهساِلمالِيعر ِطريقِتع ياتِصالةِالمخدشِِ .

ِّ 3
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين
ين َعَل ُِّ م َن اْلَب ُْ ِّن ،اْل َر ْح ُرولِّ َ
يل ،اْل ُر َح ِرل َ
اآليات (« " -:)5-3ا ْس َر ُعوا لُّ َيا َبْي َت َي ْعُق َ
وب َوُك ِل َبقِية َبْيت إ ْسَرائ َ
4
الشيي ُخ َ ِّ
يت ،ووََنيا وَََفيع ،ووََنيا و ِّ
الشييب ِّة وََنيا و ِّ
ِّم َن ِ ِّ
يل َووَُن ِّجيُِّّ 5 .ب َر ْين
ْ
ْ
الرحمَِّ .وِّإَلى ِ ْ
وخة وََنيا ُه َيوَ ،وِّإَليى ِ ْ َ
يلْ َ .يد َف َعْل ُ َ ْ ُ َ
َحر ُ
َحر ُ
ُت َش ِّب ُهوَن ِّنُّ َوُت َسووَن ِّنُّ َوُت َر ِّثُلوَن ِّنُّ لَِّن َت َش َاب َ ".
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
يُّ =ِ ِيحمهلِشهعبهِمهالِ
يين َعَل ِ
يل =ِالبهاقيالِمهالِالحهرلِمهمِباجهلِو هبهعاِللسهبيِ هيِباجهلِاْل ُر َح ِرل َ
ُك ِل َبقِية إ ْسَرائ َ
همِوتحتمالههِ
وقاِوالدتهمِ يِالرحمِإلمِوقاِشهيخعختهمِو لهيِجرعايتههِلههمِوتهدجيرهِكهلِأمهعيهمِومعاعيهدهِالثاجتهةِله ِ

لهههمِوههمِبغف هرانِخطايههاهمِ.وقههاينِمههمِاآللهههةِالعونيههةِالتههمِصههايتِحمههالِعلههمِالبهههالمِالمرهقههةِمههالِوانهههاِفيييبرن
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يعِ=ِ ِأيسههلهمِللسههبيِلتههدديبهمِوههاِهههعِيعيههدهمِمههالِالسهبيِ.وهههعِأسههلمناِإلجلههيسِ
تشييبهوننىَِِ.ي ْيد َف َعْلي ُ
يت َووََنييا وَََْفي ُ
بسببِخطاياناِ استعبدناِوهاِهعِير مِعبعديةِإجليسِعناِويغفرِلناِخطاياناِ .
ِ

ِّ 6
ان َي ِّزُنو َنَ .ي ْس َتأ ِّ
ين ُي ْف ِّر ُغو َن ال ِذ َه َب ِّم َن اْل ِّك ِّ
يز ِّ
ُِْرو َن َص ِّائ ًغا لَِّي ْصَن َع َها
يسَ ،واْل ِّف ِض َة ِّباْل ِّر َ
اآليات (« " -:)7-6اَِلذ َ
7
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
فِّ .م ْن َم ْو ِّض ِّع ِّ الَ َيْبَر ُح.
لهاَ ،ي ُخرو َن َوَي ْس ُجُدو َن! َيْرَف ُعوَن ُ َعَلى اْل َكتفَ .ي ْحرُلوَن ُ َوَي َض ُعوَن ُ فُّ َم َكان لَِّيق َ
ِّإ ً
ِّ
يبِّ .م ْن ِّشِد ِّت ِّ الَ ُي َخلِّ ُص ُ" .
ق وَ
َي ْز َع ُ
َحٌد ِّإَلْي َفالَ ُي ِّج ُ
ُي ْف ِّر ُغييو َن الي ِذ َه َب =ِينفقهعنِمبههالغِباهوههةِلصهنمِآلهههةِلهههمِ.كهمِننفههقِنحههالِعلهمِشهههعاتناِالتههيِنتعبهدِلهههاِ.يجههبِأنِ
نخجلِمالِقلةِعطاياناِلإللهِالحقيقيِ.أوِأنِتع ياتناِ مِحيقاتناِمصديهاِماِاالاِملساتِالعالمِِ ِ.
ِ

اآليات («8" -:)11-8اُ ْذ ُكروا ه َذا وُكوُنوا َِِّاالًَِّ .ددو ِّفُّ َُُلوب ُِّكم وَيها اْلعصا ُة9 .اُ ْذ ُكروا األ َِولِِّي ِّ
ات ُمْن ُذ اْلَق ِّديمِّ،
َ َ ُ ُ
ُ
َ
ُ
ْ َ َُ
11
ِّ
اإل ل ُ وَليس ِّم ْثلُِّّ .م ْخ ِّبر مْن ُذ اْلب ْد ِّء ِّباأل ِّ
َخ ِّ
يرَ ،و ُمْن ُذ اْلَق ِّديمِّ ِّب َرا َل ْم ُي ْف َع ْلِّ َ ،ائالًْ َ :وَِّيُّ
ُ ٌ ُ َ
س آ َخُرَ ْ َ ِّ .
هللا َوَلْي َ
ألَنُّ وََنا ُ
وم َووَ ْف َع ُل ُك ِل َم َسِرِّتُّ" .
َيُق ُ

الاجاعةِوتحتماالتِالماهقاتِ.وَي َها اْل ُع َصيا ُةِ=ِالهسيالِيختهايونِالخطيهةِ
ِ
ُكوُنوا َِّ َِاالً=ِمالِممي اتِالرجا ِالثباتِو
ويستغنعنِعالِ ِ.وهساِقالهِجعلسِالرسهع ِاههلِكعينثهعسِي1كهعِِ 13ِ:ِ10إ اًِنفههمِأنِ ِيريهدهمِأنِيكعنهعاِ
يجاالًِويتخسواِق ار اًيِواجتاًِبدنِيتركعاِعبادةِااووانِويعبدوهِهعِ .
ِ

11
اع ِّم َن اْلر ْش ِّر ِّق اْل َك ِّ
ُِ ِّري ِّ َ َ .ضْي ُت َفأَ ْف َعُل ُ" .
اسَرِّ ،م ْن وََْ ٍ
ض َب ِّع َ
آية (َ " -:)11د ٍ
وَِّتُّْ َ .د َت َكِل ْر ُت َفأ ْ
يد ٍة ََ ُِ َل َم ُش َ
َ
اْل َك ِّ
ِمثلِالنسرِ.وكعيرِسممِجهساِاالسمِانهِسريمِالحركةِولادتهِوكانِلهِأنفِتاهبهِ
اسرِ=ِطالرِمالِالجعاي
ُ

المعاسههرِ سههمعهِهكههساِ ع هالًِ.وقههدِأتههمِكههعيرِمههالِالماههرقِ ع هالًِكنسههرِإنقههضِعلههمِباجههلِوخطفهههاِِكفريسههةِيم ه اًِ
للمسياِشمسِالبرِالمارق
ِمالِالمارقِالسيِإنقضِمالِالسماءِعلمِعدوِالخيرِكماِيهنقضِالنسهرِعلهيِ ريسهتهِ
َ
ُ
ِّ
يد ٍة =ِكانهاِ هايسِومهاد ِآخهرِالهبالدِالمعرو هةِولمهالِههسهِتاهيرِللمسهياِاآلتهيِمهالِ
وحطمِمملمتهِّ ِ.م ْن وََْ ٍ
ض َبع َ
وَِّتُِّ=ِالسيِيحققِإيادةِاآللِ .
السماءَ ُِ ََِ.ل َم ُش َ
ِ

اآليات (ِّ«12" -:)13-12اسرعوا لُِّّ يا و َِّشدِاء اْلُقُل ِّ ِّ ِّ
ين َع ِّن اْل ِّب ِّرْ َ13 .د َِرْب ُت ِّبرِّي ،الَ َيْب ُعُدَ .و َخالَ ِّصُّ
وب اْلَبعيد َ
َ
ْ َُ
َ
ِّ
ِّ ِّ
يل َِالَ لُِّّ" .
الَ َي َتأَ ِخُرَ .وو ْ
َِ َع ُل فُّ ص ْهَي ْو َن َخالَ ًصاِّ ،إل ْسَرائ َ

َ ْد َِرْب ُت ِّبرِّيِ=ِجرِ ِالسيِسيعطيهِللم منيالِأيِخالصهمِهساِقدِإقترلِمععدهِ.هسهِمثلِ"هاِأناِآتمِسريعِاً"ِ
ِّ
يل َِالَ لُِِّّ=ِمجدِالرلِوجاللهِسيكعنانِ يِوسبِكنيستهِياوِ"ِ 5:ِ2وأكعنِ يِوسطهاِ
ييؤِِّ ِ. 26:ِ22إل ْسَرائ َ
مجداً"ِإ اِإجتممِإونيالِأوِوالوةِباسممِ دناِأكعنِ يِوسطهم"ِوجعدِالمسياِوسبِكنيستهِمجدِلهاِ.هسهِاآلياتِ
دععةِلملِإنسانِحتمِالِيترددِ يِقبع ِالخالص.
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عودة للجدول

ِ
كمههاِوجهههِ ِيعنههانِجرسههالةِإلههمِنينههع نِهكههساِيعجهههِإشههعياءِجرسههالةِإلههمِباجههلنِ ههاهللِيحههسيِقبههلِأنِيزههرل ِ.ههيِ

اإلصحا ِالساجقِنبعةِبسقعطِآلهةِباجلِو مِهساِاإلصحا ِنبعةِبسقعطِباجلِنفسهاِبسببِخطاياهاِوهمِالمبرياءِ
والت ههنعمِوالحكم ههةِالباه هريةِوالعوني ههةِواالتم هها ِعل ههمِالم هها ِوممايس ههاتِالس ههحرِوالخ ار ههاتِ.ونالح ههعِأنِأو ِأس ههفايِ

المتالِالمقدسِ"التمعيال"ِأشايِلباجلِكمرك ِللمبرياءِوالتجديلِوآخرِأسفايِالمتالِ"الرؤيا"ِيايرِلهاِكمرك ِلقعةِ
العالمِالاريرِ.ونالحعِتسميةِباجلِهناِبعسياءنِوهعِتابيهِشالمِ هيِالمتهالِالمقهدسِعهالِالمهدنِالجميلهةِالتهيِلهمِ

يسههتعمرهاِأحههدِمههالِقبههلِنِمثههلِالعههسياءِالتههيِلههمِتت ه وجِمههالِقبههلنِولمههالِهههيِكعههسياءِالجههدِأنِتخطههبِاحههد ِ.امههاِ

تخطههبِهللِوتصهيرِعههروسِمقدسههةِيمثههلِأويشههليمِ ههيِحالههةِطهايتههها ِأوِتصههيرِعروسهاًِلعههدوِالخيههرِتتحههدِمعهههنِ
ولمهالِالمعنهيِهنهاِانههاِستسهتعبدِلمههعيرِ.وههساِمهاِحهدثِلباجهلِ صههايتِكمهاِيسهميهاِالمتهالِالمقهدسِ"أمِال وانههم"ِ

هايجيِوتنخهدشِبههِلمنههِ أي ِالعفعنهةِالتهيِ هيِالهداخلِ.وههساِمهاِسيتسهببِ
ِ
ييؤِ ِ.ِ 5ِ:ِ11اهللِلمِير ِالجمها ِالخ
ههيِخراجهههاِسهريعاًِوهكههساِكههلِنفههسِهههيِعههسياءِ.وياليتنههاِنتجههاولِمههمِدعههعةِجههعلسِالرسههع ِ"خطبههتممِاقههدمِعههسياءِ

للمسيا"ِ.وقدِتايرِكلمةِعسياءِانهاِلمِتلدِ الِاوجِلههاِ.وعهدمِاإلنجهالِ ايجهمِلخراجههاِالمحهتمنِ ههمِسهتمعنِجهالِ

ومرِقريباًِ .
ِ

آية (ِّ«1" -:)1اْن ِّزلُِّّ و ْ ِّ ِّ
ِّ
اِِّل ِّسُّ َعَلى األََْ ِّ
ض ِّبالَ ُكْرِّس ٍُّ َيا ْابَن َة
اء ْابَن َة َب ِّاب َلْ .
َ
اِلسُّ َعَلى التَراب وَِي ُت َها اْل َع ْذََ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ين ،ألَ ِن ِّك الَ َت ُع ِّ
ين ُت ْد َعْي َن َناع َر ًة َو ُم َتَرف َهةً" .
ود َ
اْل َكْل َدانِّي َ
ِّبالَ ُكرِّسُّ =ِ بعدِسقعطهاِلمِيعدِكرسيِالعررِ يهاِجلِإنحطاِجداًَِ.ن ِّ
اع َر ًة َو ُم َتَرِّف َهي ًةِ=ِتمثهلِباجهلِهنهاِالهنفسِ
ْ ٍ
الس ههاقطةِخ ههال ِالمبري ههاءِم ههمِالت ههر ِواا ه ه ار ِال مني ههةِوطل ههبِالا هههعاتِاايح ههيةِ.وكان ههاِباج ههلِمعلع ههةِبالس ههكرِ

والخالعةنِونهايةِهساِ بعدِأنِكاناِجهاءِالمماليِستصيرِخربةِوتسهبِللس ِوالعبعديةِ .

2
اعُبرِّي األَ ْن َه َاَ" .
آية (ُ " -:)2خ ِّذي ِ
الر َحى َوا ْط َح ِّنُّ َد َِّ ًيقا .ا ْك ِّش ِّفُّ ِّنَق َاب ِّكَ .ش ِّررِّي ال ِذْي َل .ا ْك ِّش ِّفُّ ِ
اقْ .
الس َ
الر َحييىِهههعِعمههلِالنسههاءِالفقي هراتِوالعبيههدنِ هههيِشههاجهاِشماههعنِإ ِأ لتهههِالخطيههةِ.
ياههيرِلسههبيهالِ ههالطحالِعلههمِ ِ

والنقالِهعِعادةِالسيداتِالمتر هاتِوعبعيِاانهايِإشايةِاخسهالِسباياِ .
ِ

آية (َ 3" -:)3تْن َك ِّشف عوَُت ِّك وُترى مع ِّاَ ِّ
يك .آ ُخ ُذ َن ْقر ًة والَ و ِّ
َحًدا»".
ُصال ُح و َ
ُ َْ َ َ َ َ َ
َ َ َ
المعنمِتبادِوروتهاِوكنعاهاِ.وي خسِمنهاِكلِشيءِوالمالمِيايرِلغزبِ ِالعويمِلعسالِشعبهِ يِباجلنِوعلمِ
يف َع ْوََُت ِّيك =ِهههساِمهاِحههدثِمهمِآدمِوحهعاءِ الخطيههةِتسهببِالعههر ِوالفزهيحةنِأمههاِبالتعبهةِ ههاهللِ
خطاياههاِِِ.تْن َك ِّشي ُ
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يسترِعليناِ.ولمالِتعبيرِععيةِالمدنِيايرِانهاِإنمافاِمداخلهاِونقاطِالزعفِ يهاِلجعاسيسِااعداءِيتيِ42

ِ .ِ 12ِ:
ِ

ِّ 4
ود اسر َُ .دوس ِّإسرِّائيل«5 .اِلِّ ِّسُّ ص ِّ
ام َت ًة و ْاد ُخلُِّّ ِّفُّ ال ِ
ظالَ ِّم َيا ْابَن َة
اآليات (َ " -:)5-4فاديَنا ََب اْل ُجُن ِّ ْ ُ ُ
ْ
َ
َ
ُ َْ َ
ِّ
ين ،ألَ ِن ِّك الَ َت ُع ِّ
ين ُت ْد َعْي َن َسِّي َد َة اْل َر َرالِّ ِّك" .
ود َ
اْل َكْل َدانِّي َ
ِّ
وسِانهِصهادقِ هيِوعهعدهِِِِِ.
كالمِالنبيِبالنيابةِعالِإسراليلِالتيِسمعاِبدخبايِالخالصِ قالاِهللِِ َفاديَنا وَُد ُ
ال َصر َتِ=ِيايرِللخرالِ الِبالمِوالِماتر ِ .
ِ

آية (َ «6" -:)6غ ِّضْب ُت َعَلى َش ْع ِّبَُّ .دِن ْس ُت ِّم َيرِّاثُّ َوَد َف ْع ُت ُه ْم ِّإَلى َي ِّد ِّكَ .ل ْم َت ْصَن ِّعُّ َل ُه ْم ََ ْحرةًَ .عَلى ِ
الشْي ِّخ َثِقْل ِّيت
َ
ِّن َيرِّك ِِّدًّا" .

هاِتُج ههريِأحك ههامِ نِكمههاِالِيب ههريِاليه ههعدِأنه ههمِ ههيِص ههلبهمِالمس ههياِتحق ههقِ
الِيبههريِباج ههلِ ههيِظلمه ههاِللا ههعبِأنه ه ِ
الخالصِللعالمَ ِ.دِن ْس ُت ِّم َيرِّاثُّ =ِجدخعلهمِالهيكلِالمقهدسَِ.ل ْم َت ْصَن ِّعُّ َل ُه ْم ََ ْح َريةِ=ِصهعيِاآلوهايِالقديمهةِتاهيرِ
لمليِجيدهِيماِيقلمِبهِعينهيِيههعديِ ايكهمِأمامههنِويهداهِمربعطتهانِخلهفِظههرهِوأخهر ِلبهاجليِيقهعدِيههعديِكدابهةِ

ممسههعكاًِمههالِأنفهههِومههمِهههساِكههانِبعههضِاليهههعدِ ههيِ ايحههةِ ههيِباجههلِ.وهههسهِاآليههةِتاههيرِلقههع ِجههعلسِالرسههع ِانِ "ِ

أسلمِالخليقةِللباطل"ِيِييوِ ِ26ِ:8

7
َكو ُن سِّيد ًة! ح ِتى َلم َت َض ِّعُّ ِّ
هذ ِّ ِّفُّ َْل ِّب ِّكَ .لم َت ْذ ُكرِّي ِّ
آخَرَت َها" .
آية (َ " -:)7وَُْل ِّتِّ :إَلى األََب ِّد و ُ
َ َ َ
ْ
ْ
َلم َت ْذ ُكرِّي ِّ
آخَرَت َهاِ=ِأيِآخهرةِخطايهاوِواتمالهيِعلهمِقعتهيِوجياهيِومالهيِ.وتعبيهرِلهمِتهسكر ِآخرتههاِمعجههِلمهلِ
ْ

مالِيسيرِ مِطريقِالخطيةِالس ِنهايتهِالهالوِِ .
ِ

8
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
س َغْيرِّي .الَ وَ َْ ُعُد
آية (َ " -:)8ف َ
اس َرعُّ ه َذا وَِي ُت َها اْل ُر َتَنع َر ُة اْل َجال َس ُة ِّبالُ َرأْنيَنة ،اْلَقائَل ُة فُّ َْل ِّب َها :وََنا َوَلْي َ
اآلن ْ
ف ال ِث َك َل" .
َع ِّر ُ
وَََْمَل ًة َوالَ و ْ
الُ َرأِّْنيَني ِّيةِ=ِالطمدنينههةِالتههيِتزههايقِ ِهههيِالطمدنينههةِالعهميههةِجينمههاِاإلنسههانِوههايقِ ههيِخطايههاهنِأمههاِالطمدنينههةِ
س َغْي ِّريِ=ِسببِآخرِلخراجهاِأنهاِقالاِأناِولهيسِويهريِ سهاوتِنفسههاِ
الحقيقيةِهيِومرهِعالقةِممِ ِ.وََنا َوَلْي َ
باهللِالسيِوحدهِيقديِأنِيقع ِهساِ هعِدالمِلألجدِوويرِمتغيرنِمعجعدِجساتهنِكاملِوالِنهاليِ.األَََْمَلة وال ِث َكَلىِ=ِ
أصعبِمالِالفقرِِوالح نِ .

ِ

ان ب ْغ َت ًة ِّفُّ يو ٍم و ِّ
آية (َ 9" -:)9فَيأ ِّْتُّ َعَلْي ِّك ه َذ ِّ
ام َ ْد و ََتَيا َعَلْي ِّك َم َع َك ْثَرِّة
احدٍ :ال ِث َك ُل َوال ِتَرم ُلِّ .بال ِت َر ِّ
ان اال ْثَن ِّ َ
َْ َ
وَ ََ ِّ
سح ِّ ِّ
اك ِِّدًّا" .
ُ ُ
وَكَ ،م َع ُوُف ِّ ُ
جدايةِالمصالبِيعمِدخع ِكعيرِ=ِ ِّفُّ يو ٍم و ِّ
ُس ُح ِّ
وَك=ِلمثرةِالسحرِ ِ.
اح ٍد.
َْ َ
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وََ ِّ
اكِ=ِكانِسحرتهاِيكتبعنِكلماتِعلمِأحجايِيلبسهاِالناسِلتحفوهمِ يِااخطاينِوكانعاِيحددونِأنِهناوِ
ُ
أيامِ د ِوأيامِنحسِ.وكانِهساِالسحرِوااباطيلِيطمئنانها .اال ْثَن ِّ
ان = ال ِث َك ُل َوال ِتَرم ُل ِ
ِ
اآليات (11" -:)11-11ووَْن ِّت ا ْطر ْأَنْن ِّت ِّفُّ َش ِّرِّكَُْ .ل ِّتَ :ليس م ْن يرِّانُِّّ .ح ْكر ُت ِّك ومع ِّرَف ُت ِّك هرا وَ ْف َتَن ِّ
اكَ ،فُقْل ِّت
َ َ َْ
ْ َ َ ََ
َ
َُ
َ
11
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يها،
ين و ْ
ين َف ْجَرُ َ ،وَتَق ُع َعَلْيك ُمص َيب ٌة الَ َت ْقد َِّ َ
س َغْيرِّيَ .فَيأْتُّ َعَلْيك َشٌّر الَ َت ْع ِّرِّف َ
َن َت ُصد َ
فُّ َْل ِّبك :وََنا َوَلْي َ
ِّ
ِّ
ين ِّب َها" .
َوَتأْتُّ َعَلْيك َب ْغ َت ًة َت ْهُل َك ٌة الَ َت ْع ِّرِّف َ
هفِي هدِععنِمعر ههةِالمسههتقبلِ.
أيِالاههرِيههدتيِكليههلِالِ جههرِلهههِ ههالِأمههلِ ههيِخههالصِمههالِهههساِالاههرَِ.ب ْغ َت ي ًة =ِ ميه َ
وبالنسههبةِللاههيطانِوتابعيهههِمههالِاالش هرايِالههسيالِيتبععنهههِنِسههيكعنِمصههيرهمِالولمههةِالخايجيههةِ=أيِخههايجِأويشههليمِ
ين َف ْجَرُ = هعِليلِجالِنهايةِِ.وهسهِاآلياتِمعجهةِلملِمالِيتصهعيِأنِ ِاليهراهِنِ يفعهلِمهاِ
السماليةِ= الَ َت ْع ِّرِّف َ
يريدهِوالِيهتمِبماِيريدهِ نِمثهلِههساِيفاجهدِبالمصهالبِتنهها ِعليههِ هاهللِقهدوسِالِيطيهقِالاهرِنِوالِياهمخِعليههِ

يولِ=ِ 1ِ:ِ0أ ِالِيسماِجبركةِلاخصِيتحداهِسالراِ مِخطاياهِويرِمكترثِبغزبِ ِِ .
ِ

وَِّك اِل ِّتُّ ِّفيها َت ِّعب ِّت مْن ُذ ِّصب ِّ
آية (ِّ َِّ «12" -:)12فُّ ِّفُّ ََ ِّ
اك َوِّفُّ َك ْثَرِّة ُس ُح ِّ
َن َتْن َف ِّعَُُِّ ،ب َرا
اكَُِ ،ب َرا ُي ْر ِّكُن ِّك و ْ
َ
ُ
َ ْ ُ
ين" .
ُتْرِّع ِّب َ

هتلرِلجدِللمنجميالِوتستعانِبخرالبِللحعِليحددِمتمِيهاجمنِوكبايِ
ِ
كلماِإجتعدِالناسِعالِ ِلجدواِللقع ِالخفيةِ
تجايِنيعيعيوِالِيعقدونِصفقاتِإالِبعدِأخسِ أي ِالمنجميالِ.وهكساِسهمعناِأنِكبهايِاعمهاءِالعهالمِيتاهاويونِمهمِ
ع ه ار يالِلههآلنِمثههلِييجههانِيلههيسِأمريكههاِااسههبقِوميت هرانِيلههيسِ رنسههاِالسههاجقِ.وهههساِااسههلعلِيلغههمِدويِالعقههلِ

ينِ=ِ قدِيحالفيِالنجا ِأوِتثيريالِالرعبِ يِقلعلِ
زالًِعالِأنهِتحدِهللِالسيِيعر ِالمستقبلِوحدهَُِِ.ب َرا ُتْرِّع ِّب َ
أعداءوِ .
ِ

الر ِّ
السر ِّ
آية (ْ َ13" -:)13د َضع ْف ِّت ِّم ْن َك ْثرِّة م ُش ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
اصُدو َن الن ُجوم ،اْلر َع ِّرُفو َن ِّعْن َيد َُُؤو ِّ
س
اء ِ
َ َ َ
ُ
َ ُ
وَاتك .لَيق ْف َاس ُرو ِ َ
وَ ،وي َخلِّص ِّ
وك ِّم ِرا َيأ ِّْتُّ َعَلْي ِّك" .
الش ُه ِّ َ ُ ُ
نراهمِمعتمديالِعلمِسحرتهمِالسيالِيسدلعنِالنجعمِويؤوسِالاهعيْ َِ.د َض ُع ْف ِّت =ِعقلِاإلنسانِيزعفِمالِعهدمِ
استعمالهِوتتمالهِعلمِالسحرِوالاعع ةِ.هساِباإلحا ةِانِاعتمادناِعلهمِويهرِ ِيحرمنهاِمهالِمععنهةِ ِ نصهيرِ
ِ
حعفاءِ.ومالِيعتمدِعلمِ ِيصيرِ ِقعتهِ .
َحَرَ ْت ُهم الِن ُاَ .الَ ُيَنجيو َن وَْن ُفس ُيهم ِّم ْين َي ِّيد الِل ِّه ِّ
آية (َ 14" -:)14ها ِّإِن ُه ْم َ ْد َص ُاَوا َكاْلَق ِّ
ير
س ُه َيو َِ ْر ًا
ش .و ْ
ييبَ .ل ْيي َ
َ ْ
ُ
لِّالس ِّت ْد َف ِّ
اَ لِّْل ُجُل ِّ
اه َها" .
اء َوالَ َن ًا
وس ُت َج َ
ْ

علمههاؤهمِوكهنههتهمِيكعنههعنِكههالقشِالههسيِالِيههردِالنههاينِ سيتالشهِهعاِِِ.والنههايِلههالِتمههعنِمحههدودةِكنههايِلإلسههتد اءِجههلِ

ستمعنِحريقِعويمِ .
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15
ِّ
ِّ ِّ
يهمُ .تج ِّ
هك َذا صاَ َل ِّك اِل ِّذ ِّ ِّ ِّ
ِّ
س َم ْن
َ
ِاَك ُمْن ُذ صَباك َ ْد َشَرُدوا ُكل َواح ٍد َعَلى َو ِْ ِّه َ ،وَلْي َ
ُ
آية (َ َ َ " -:)15
ين َتعْبت ف ِّ ْ
ُي َخلِّ ُص ِّكِ " .

لمِيهتمِجهاِأحدِلينقسهاِجلِأنِحتمِتجايهاِهربعاِ.

ملحوظةِ:الارويِالتيِكاناِ يِباجلِمااالاِمعجعدةِحتمِاليعمنِومااالاِباجلِالروحيةِتقاومِملمعتِ .
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اإلصحاح الثامن واألَبعون

عودة للجدول

ِ
ينقسمِالقسمِالثانيِمالِنبعةِإشعياءِأيِاإلصحاحاتِيِ 00ِ –ِ 46إلمِوالوةِأقسامِ يِكلِمنهاِِ 2إصحاحاتِ

ينتهي ِكل ِقسم ِمنها ِبعباية ِال ِسالم ِقا ِالرل ِلألشراي ِكما ِنر ِ ي ِهسا ِاإلصحا ِالسي ِهع ِنهاية ِالتسعةِ
اإلصحاحات ِااولمِ .والتسعة ِاإلصحاحات ِااولم ِيِ 48ِ –ِ 46تزمنعا ِالنبعة ِبكعير ِوالتميي ِجيال ِاإللهِ

الحقيقيِوااصنامِ.و مِهساِاإلصحا ِنر ِعتالِأجعيِيقيقنِ اهللِيسكرِشعبهِبخطاياهمِويسكرهمِبمحبتهِحتمِ
الِيععدواِلخطاياهمِوانيةِ .
ِ

آياتِيِ 8ِ-1يار ِ ِأنِسبيهمِإلمِباجلِكانِلعونيتهمِوعنادهمِ رقاجهمِكالحديدِ .
ِ

ِّ 1
ِّ
ِّ ِّ
ين َخَر ُِوا ِّم ْن ِّمَيا ِّ َي ُهوَذا،
يل ،اِلذ َ
وب ،اْل َر ْد ُع ِّو َ
ين ِّب ْ
اآليات (« " -:)2-1ا ْس َر ُعوا ه َذا َيا َبْي َت َي ْعُق َ
اسمِّ إ ْسَرائ َ
الر ِّب ،واِل ِّذين ي ْذ ُكرو َن ِّإل ِّإسرِّائيلَ ،ليس ِّب ِّ
ِّ ِّ
الص ْد ِّق َوالَ ِّباْل َح ِّق! َ 2فِّإِن ُه ْم ُي َس ِر ْو َن ِّم ْن م ِّديَن ِّة اْلُق ْد ِّ
س
اْل َحالف َ
َ َْ َ ْ َ
اسمِّ ِ َ َ َ ُ
ين ِّب ْ
َ
َوُي ْسَنُدو َن ِّإَلى ِّإل ِّ ِّإ ْسَرِّائيلََ .ب اْل ُجُن ِّ
اس ُر ُ.
ود ْ
َ
ِّ ِّ
يل = ِوتسم ِإسراليل ِياير ِإلستالمِ
وب ِ=ِإسم ِيعقعل ِيايرِلألصل ِالطبيعي ِِ .اْل َر ْد ُع ِّو َ
ين ِّب ْ
بيت َي ْعُق َ
اسمِّ إ ْسَرائ َ
ِّ
ين َخَر ُِوا ِّم ْن ِّمَيا ِّ َي ُهوَذا ِ=ِسببِيهع اِ
المعاعيد ِ مِشخصِأجعهمِيعقعل ِ ا ِاًِهمِشعبِمختاي ِولهمِوععدِ .اِلذ َ
هع ِالسبب ِالملمين ِإ اً ِهمِشعب ِملعكيِ .وكان ِ يه ِالهيكل ِوالمهنعت ِوالعبادةِالتم ِبحسب ِقلب ِ ِوكانِ ِ

بمجدهِ مِوسطهمِ مِالهيكلِِ.وكلمة ِميا ِجاءتِبمعنمِينبعشِالِينزبِنِ عجعدِ ِ مِوسبِهيكلهِ مِ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
يل= ِأي ِيستندون ِعليه ِويتملعن ِعليهِِ.
أويشليم ِكان ِمصدي ِال ِنهالم ِللبركات ُِِ ِ ِ .ي ْسَنُدو َن إَلى إل إ ْسَرائ َ
ِّ ِّ
الر ِّبِ = ،أ ِكان ِلهم ِعالقة ِخاصة ِباهللِ .ولمال ِبعد ِأن ِأعطاهم ِالرل ِهسه ِالعالقة ِالخاصةنِ
اسمِّ ِ
اْل َحالف َ
ين ِّب ْ
ِّ ِّ ِّ
يل ِولكن ليس بالصدقن ِمم ِأنهم ِينتمعن ِاويشليم ِوهللِ
اسمِه وَي ْذ ُكُرو َن إل َ إ ْسَرائ َ
انقلبعا ِإلم ِمراليال ِِْي َحلفِ ِع َن ِب ْ
القدوسِ .
ِّ ِّ
يل ويفهمِأنِخالصِالمسياِهعِلليهعدِييعقعل ِ
وب ،اْل َر ْد ُع ِّو َ
ين ِّب ْ
ملحعظةِِ-:يتمريِالقع َيا َبْي َت َي ْعُق َ
اسمِّ إ ْسَرائ َ
وللمنيسةِيإسراليلِ ِول ِ.ِ 10ِ:ِ 0المسياِأتمِلخالصِالجميمِيهعداً ِوأممِوليجعلِاإلونيالِواحداً ِِ.ولمالِ
المقصعدِهناِأنهِكانِلهمِوععدِخاصةِ .
ِ

آية (ِّ 3" -:)3باأل َِوِّلِي ِّ
ْت ِّب َهاَ .ب ْغ َت ًة َصَن ْع ُت َها َفأ ََت ْت" .
ان و ْ
ات ُمْن ُذ َزَم ٍ
َخَبْر ُتَ ،و ِّم ْن َف ِّرُّ َخَر َِ ْت َووَْنَبأ ُ
األ َِولِِّي ِّ
اتِ=ِهيِكلِالنبعاتِالقديمةِالتيِتنبدِجهاِأنبيالهمِوهمِلهمِتاييخِطعيلِممِ ِو أيواِتنفيسِنبعاتِاانبياءِ.
وكانا ِتحدث َب ْغ َت ًة ِ=ِأيِجالِمقدماتِكهالوِجيشِسنحاييبِ

ِطالماِتملمِ هعِينفسِوهمِتمتععاِبالنبعاتِ
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اإللهيةنِوكانِ ِيخبرهمِباآلتياتِلتثبيتهمِ يِاإليمان ِييعِ 22ِ:ِ 14وليمي واِجيالِ ِوااوواننِوممِهساِلمِ

يسمععاِوصلبعاِيقاجهمِ .
ِ

4
اس"،
اسَ ،و َع َض ٌل ِّم ْن َح ِّد ٍ
آية ( " -:)4لِّ َر ْع ِّرَف ِّتُّ وَِن َك َ ٍ
يد ُعُنُق َكَ ،و َِْب َه ُت َك ُن َح ٌ
تعبيخِشديدِإلسراليلِيناديِ يِإشعياءِكثيرِجداًِ مِح قيا ِ ِ
اس=ِقلةِحياءِوعنادِ ِ.
يدِ=ِإشايةِلعنادهم.
ُعُنق َح ِّد ٍ
َِْب َه ُت َك ُن َح ٌ

ِ

5
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َمَر
آية ( " -:)5و ْ
َخَبْرُت َك ُمْن ُذ َزَم ٍ
انَْ .بَل َرا و ََت ْت وَْنَبأ ُْت َك ،لَئالِ َتُق َ
ولَ :صَنرُّ َ ْد َصَن َع َهاَ ،و َمْن ُحوتُّ َو َم ْسُبوكُّ و َ
ِّب َها" .

النبعاتِصادقةِ همِدليلِعلمِألعهيةِ ِ.ويبدوِأنِاليهعدِعبدواِااصنامِ ترةِطعيلةِ .
ِِ

ات َل ْم
ِّر ْخ ِّفِي ٍ
ِّب َح ِّدي َث ٍ
ات ُمْن ُذ َ
اآلنَ ،وب َ
هأََن َذا َ ْد َعَرْف ُت َها" .

اآليات (ْ َ6" -:)7-6د َس ِّر ْع َت
7
ِّ
س ُمْن ُذ
َت ْع ِّرْف َها.
َ
اآلن ُخلَق ْت َوَلْي َ
ظر ِ=ِإنتورِإتمامهاِ.وَالَ ُت ْخ ِّبُرو َن ِ=ِكانِيجبِعلمِشعبِ ِأنِ
َ ْد َس ِّر ْع َت =ِأيِإسراليلِسممِالنبعاتَ ِ.فاْن ُ
اتِ=ِالنبعاتِالحديثةِ يِإشعياءِعالِالمسياِليسِ يهاِ
يخبرِباقيِالاععلِبماِجيالِيديهِلي مالِاآلخريالِّ ِ.ب َح ِّدي َث ٍ
اآلن ُخلَِّق ْت =ِأيِأظهرتِوأعلناَ ِ.وَْب َل اْلَي ْومِّ َل ْم َت ْس َر ْع ِّب َها ِ=ِأيِأنِ
شيءِويرِواحاِعالِالمسياِوملمعتهَ ِ.
النبعاتِالسابقةِلنبعاتِإشعياءِليساِجهساِالعحع ِ.ولآلنِ اليهعدِينمرونِالمعانمِالعاححةِللنبعاتِِ .
ظْر ُكِل َهاَ .ووَْن ُت ْم وَالَ ُت ْخ ِّبُرو َن
َفاْن ُ
انَ ،وَْب َل اْلَي ْومِّ َل ْم َت ْس َر ْع ِّب َها،
َزَم ٍ

َ ْد
لَِّئالِ

وَْنَبأ ُْت َك
ول:
َتُق َ

ِ

8
ِّ
ِّ
يت
آية (َ " -:)8ل ْم َت ْس َر ْع َوَل ْم َت ْع ِّر ْفَ ،و ُمْن ُذ َزَم ٍ
ان َل ْم َتْن َفت ْح وُ ُذُن َكَ ،فِّإنُّ َعلِّ ْر ُت وَِن َك َت ْغُدَُ َغ ْدًَاَ ،و ِّم َن اْلَب ُْ ِّن ُس ِّر َ
ع ِّ
اصًيا" .
َ

كانعاِقدِسمععاِالنبعاتِولمنهمِلمِينتبهعاِلهاِوالِآمنعاِجهاِ مدنهمِلمِيسمععاِِ .
ِّم َن اْلَب ُْ ِّن =ِمنسِأنِصايواِشعباًَ ِ.ت ْغُدَُ َغ ْدًاَ ِ=ِخالفعاِالعهدِالسيِجينهمِوبيالِإلههمنِولقدِظهرِهساِمالِأو ِ
تاييخهمِوحتمِصلبِالمسياِولآلنِ مِإنمايهمِِ .
ِّ 9
َِ ِّل اس ِّرُّ وَُب ُِّئ َغ َض ِّبَُّ ،و ِّم ْن و ْ ِّ
ُ َع َك" .
ُم ِّس ُك َعْن َك َح ِتى الَ وَ َْ َ
آية ( " -:)9م ْن و ْ ْ
ُ
َِل َف ْخرِّي و ْ
ِأبطدِوزبهِمالِأجلِمعاعيدهِوحتمِالِيسخرِمنهِااممِويتهمعهِبدنهِأخرجِشعبهِليفنيهمِ يِالصحراءِ.
هناِيطمئنهمِحتمِالِييدسعاِويونعاِأنِ ِتركهمِلخطاياهمِوي زهمِولمنهِسيرحمهمِويقبلهمِاجلِاسمهِ .

ِ

ِ

11
اخ َتْرُت َك ِّفُّ ُك ِّ
وَ اْل َر َشِق ِّة" .
س ِّب ِّف ِضةٍْ .
آية ( " -:)11هأََن َذا َ ْد َنِقْي ُت َك َوَلْي َ
ِأجااهمِ يِكعيِالماقةِلينقيهمِويحصلِعلمِ زةِنقيةِأيِشعبِنقمِ .
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س ِّب ِّف ِض ٍة = خالصِالمسياِمجانمِ هعِالِيقديِجثمالِِ.وكوَ الرشقة هعِالعالمِالس ِنحياِ يهِوأالمهِهمِ
َوَلْي َ
التجايلِالتمِتنقمِ=ِ"حعلاِلمِالعقعبةِخالصا"ِِ .
ِ

آية (ِّ 11" -:)11من وَِ ِّل َن ْف ِّسُِّّ ،من وَِ ِّل َن ْف ِّسُّ وَ ْفعل .ألَ ِن َكيف يدِنس اس ِّرُّ وَكرام ِّتُّ الَ و ِّ
آلخَر" .
يها َ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ُعُ َ
ُ ْ َ َُ ُ ْ
َُ
َ ََ
ِلمِيختايهمِلقداستهمِأوِوناهمِأوِقعتهمِجلِليوهرِ يهمِمحبتهِوخالصهِ.ولعِتركهم ِالرل ِجالِتدديبِعلمِ
ِ

خطاياهمِأوِلعِتركهمِجالِخالصِي َدنِسِإسمهِِ .
ُِ
ِ

اآليات (ِّ«12" -:)13-12اسرع لُِّّ يا يعُقوب ،وإ ِّ
يل اِل ِّذي َد َع ْوُت ُ :وََنا ُه َو .وََنا األ َِو ُل َووََنا اآل ِّخُرَ 13 ،وَي ِّدي
ْ َْ
َ َْ ُ َ ْ
ِّسَرائ ُ
ِّ
ض ،وي ِّر ِّ
و ِ ِّ
وه ِن َفَي ِّق ْف َن َم ًعاِ " .
ينُّ َن َشَر ِّت ِ
الس َر َاوات .وََنا و َْد ُع ُ
َس َست األََْ َ َ َ

ليسمععاِمالِ ِ هعِالقاديِعلمِكلِشيءِوهعِالسيِما اا ِيحفعِالسمعاتِواايض ِ.مهماِكاناِقعةِالباجلييالِ
همِويرِقادييالِعلمِمنعهمِمالِالععدةِ.وهعِالقاديِأنِيخلصِ .

ِ

ِّ ِّ
ِّ ِّ14
الربَ .ي ْصَن ُع م َسِرَت ُ ِّبَب ِّاب َلَ ،وَي ُكو ُن
َحِب ُ ِ
اس َر ُعواَ .م ْن ِّمْن ُه ْم و ْ
َخَبَر ِّبهذ َ ْد و َ
آية ( " -:)14ا ِْ َتر ُعوا ُكل ُك ْم َو ْ
َ
ِّ
ِّ
ين" .
اع ُ َعَلى اْل َكْل َدانِّي َ
ذََ ُ

ِم ْال ِم ْال ِاامم ِأخبر ِبسقعط ِباجلن ِولمنني ِهاأنسا ِأخبرت ِجهسا ِقبل ِحدووهِ
إجتمععا ِأيها ِاإلسراليليعن ِ
ِوتسمععا َ
بعاراتِالسنيالنِوتنبدتِبكعيرِالسيِأحببتهِانهِصنمِمسرتيِ يِباجلِوحايبهمِوكاناِ ياعهِعليهمِ= َوَي ُكو ُن
ِّ
ِّ
ين =ِالمسياِ ياشِ ِعلم الايطانِوأتباعهِِ .
اع ُ َعَلى اْل َكْل َدانِّي َ
ذََ ُ
ِ

15
ط ِّريُق ُ" .
آية ( " -:)15وََنا وََنا َت َكِل ْر ُت َوَد َع ْوُت ُ .و ََتْي ُت ِّب ِّ َفَيْن َج ُح َ
ِهعِالسيِدعاِكعيرِ .

ِ

اء .مْن ُذ وِ ِّ ِّ
آية (َ 16" -:)16تَقِدموا ِّإَلُّ .اسرعوا ه َذاَ :لم و ََت َكِلم ِّمن اْلب ْد ِّء ِّفُّ اْل َخ َف ِّ
السِّيُد
اآلن ِ
ود وََنا ُهَن َ
اك» َو َ
ُ ُُ
ْ َ َ
ِ ْ َُ
ْ
ُ
الرب وََْ َسَل ِّنُّ َوَُو ُح ُ" .
ِ
هناِينتقلِجعحع ِمالِكعيرِإلمِالمسياِالمخلصَِ.لم و ََت َكِلم ِّمن اْلب ْد ِّء ِّفُّ اْل َخ َف ِّ
اءِ=ِكلمِمعسمِمالِعلمِالجبلِ
ْ َ َ
ْ
ِموا
وأخبرهِجتجسدِالمسياِيتثِ.ِ 18ِ:ِ18كماِكلمِالاعبِمالِعلمِالجبلِوكالمِ ِمفهعمِوليسِوامزاًَ ِ.تَقد ُ
ِّإَلُِّ=ِالرلِهعِالمتملمِأيِالمسياِ.مْن ُذ وِ ِّ ِّ
اكِ=ِمنسِااا نِمنسِوجعدِاآللِااالي ِ.المسياِمعجعدِ
ِ
ود وََنا ُهَن َ
ُ ُُ
ِّ
وح ُ ِ=ِمالِداخلِالماعيةِالثالعويةنِ
السِّيُد ِ
هعِأاليِمثلهِ هعِقعتهِوحكمته ِي1كعِ .ِ 24ِ:ِ 1و ِ
الرب وََْ َسَلنُّ َوَُ ُ
رسلِليقعمِبعملِالفداء ِ.المسياِهعِالملمةنِ ِكلمِالناسِبهِ
ُ
كانِعملِااقنعمِالثانيِأنِيتجسدِويوهرِوي َ
وأظهرِبهِمجدهِ.وت اِ همناِأنِاآليةِعلمِكعيرِوأنِ ِويوحهِأيسالهِنفهمِمْن ُذ ُو ُِ ِّ
ود ِّ =ِأيِوجعدِاامرِ
ُ
بايسا ِكعيرِليحريِالاعبنِوأنِهساِاامرِكانِأالياًِ .

256

سفر إشعياء (اإلصحاح الثامن واألربعون)

ِ

17
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ط ِّريق
يل« :وََنا ِ
ول ِ
يك ِّفُّ َ
آية (َ " -:)17
ُم ِّش َ
الرب َفاد َ
الرب ِّإ ُ
يك َُد ُ
وس إ ْسَرائ َ
هك َذا َيُق ُ
له َك ُم َعل ُر َك ل َتْن َتف َعَ ،وو َ
َت ْسُل ُك ِّفي ِّ " .

الرلِيعلمِشعبهِجلسانِاانبياءِوبالتدديبِأيزاًِ.وكعن ِالرلِمعلمِشعبهِ هساِيايرِلمحبتهِوطع ِأناتهِولقيمةِ

اإلنسانِعندهِ.وأيزاً ِلمسئعليةِاإلنسان ِ.اهلل ِالِيعاملهِكحيعانِيجبرهِعلمِشيءِجلِيعلمهِليفهمِويعر نِ ِ
يقنعهِليقتنمِيإيِِ 1ِ:ِ26ويطيمِالرلِبايادتهِ .
ِ

18
ِّ
ان َكَن ْه ٍر َسالَ ُم َك َوبِّر َك َكُل َج ِّج اْلَب ْح ِّر" .
ايَ ،ف َك َ
آية (َ " -:)18لْي َت َك و ْ
َص َغْي َت ل َو َص َاي َ
ان َكَن ْه ٍر َسالَ ُم َك =ِهعِنهرِانهِمالِ عقنِ المطرِ
َلْي َت َك ِ=ِ اهللِيريدِأنِجميمِالناسِيخلصعنِ ِجلِويفرحعنَِ ِ.ك َ
ناا ِمالِالسماءِوهعِدالماً ِنهرِجاي ِالِتنقطمِمياههِوالِينافِوهعِيرو ِاايضِالعطاانةِيالجسد ِ يثمرنِ

والنهرِالجاي ِينوفِالنهرِبصفةِدالمةِإ ِتمنسِالمياهِالجاييةِكلِالقا وياتِالتمِ مِالنهرِن ِلسلي ِنصلمِ
"يوحيِالقدوسِجددهِ مِأحاالم"ِومالِيتنقمِي دادِسالمهِِ.أماِسالمِالعالمِ مسيع ِااوديةِمخربةِومدمرةِ.لعِ

أطاععا ِليس ِ قب ِما ِكانعا ِقد ِسقطعا ِ ي ِالسبي ِوتنما ِكان ِ ِيفيض ِعليهم ِسالماً ِكنهر ِمتسم ِوعميق ِودالمِ

الجريانِومرو ِللجميم.

َوبِّر َك َكُل َج ِّج اْلَب ْح ِّر ِ= ِ ِهعِالعاملِ يناِأنِنريدِوأنِنعملِي يِِ 13:ِ 2وتنِتركناِ ِيعملِ يناِولمِنقاومهِ
نمعنِأج ار اًينِوسرِهسا البرِ....هعِالبرِالسيِبالمسياِالسيِيغطمِكلِشيءِكلججِالبحرِالقعيةِ .
ِ

19
الرم ِّل َنسُلك ،وُذ َِِّي ُة وَح َش ِّائك َكأَح َش ِّائ ِّ  .الَ يْنَق ُِّع والَ يب ُاد اسر ِّم ْن وَم ِّ
امُّ" .
َ ُ َ َُ ْ ُ ُ
ْ َ ْ
آية (َ " -:)19وَك َ
ان َك ِ ْ ْ َ َ
َ
اس ُر ُ =ِأيِإسمِإسراليلِالِ
هساِالععدِتمِج لياًِ يِأوالدِإجراهيمِبالجسدِوكلياًِ يِأوالدِإجراهيمِباإليمانِ.الَ ُيَب ُاد ْ

يبادِبحرلِأوِسبمِ .

21
ِّ
اهُرُبوا ِّم ْن وََْ ِّ
َخ ِّبُرواَ .ن ُادوا ِّبه َذاَ .شِّي ُعوُ ِّإَلى
ينِّ .ب َص ْو ِّت ال ِتَرن ِّم و ْ
آية (« " -:)21اُ ْخُر ُِوا ِّم ْن َب ِّاب َلْ ،
ض اْل َكْل َدانِّي َ
وَ َْ َصى األََْ ِّ
وب" .
ضَُ .وُلواْ َ :د َف َدى ِ
الرب َعْب َد ُ َي ْعُق َ

نبعءةِبالرجعشِمالِالسبيِ.وهناِ ِيحثِشعبهِالسيالِ يِالسبيِأنِيععدواِاويشليمنِ اهللِالِيجبرِأحداً ِِ.جلِ

يناد ِعلمِكلِواحدِليخرجِبايادتهِيو عالً ِخرجِحعاليِِ 43666شخصِ ِِ.وكانِمعومِاليهعدِ يِباجلِقدِ

ولدواِ يهاِ استصعبعاِالععدةنِوهناِ ِينسيهمِبالخطرِ يِإستمرايهمِ سيقمِعليهمِنفسِالزرباتِالخطيرةِالتيِ
ِأنِيتروِشعبِ ِخطاياِالعالمِويعت لعهاِ=ِ"الِ
ِ
ستقمِعلمِالباجلييالِ.وهساِهعِنفسِالنداءِ يِييؤِ4:ِ 18

تحبعاِالعالمِوالِااشياءِالتيِ يِالعالم"ِ ِ .ونالحعِأنِهروبهمِيصاحبهِ ر ِوترنمِبالفداءِوعليهمِأنِينارواِهساِ

يِاايضِ=ِ َشِّي ُعوُ  .واآلنِبعدِأنِتممِالمسياِالفداءِيعجهِ ِنفسِالنداءِلملِواحدِليتروِويهرلِمالِكلِ
خطيةِلينجعِ=ِوخرِوا من بابلِيمكانِالخطية ِِ .
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ِ

21
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اض ِّت
اءَ ،و َش ِ
ق ِ
ََِرى َل ُه ْم ِّم َن ِ
آية (َ " -:)21وَل ْم َي ْع َ
الص ْخَر َف َف َ
يها .و ْ
ُ ُشوا فُّ اْلق َف ِّاَ اِلتُّ َسِيَرُه ْم ف َ
الص ْخ ِّر َم ً
اْل ِّرَيا ُ " .

يدِالرلِكاناِمعهمِ يِالرجعشنِوكماِيو ِ ِشعبهِالخايجِمالِمصرِمالِالصخرةنِيرو ِ ِالم منيالِخال ِ

يحلةِحياتهمِمالِيوحهِالقدوسِ.ومالِيمتل ِمالِالرو ِالقدسِيمتل ِسالماًنِ هناوِسالمِلمالِيرجمِهللِبالتعبةِ.
مِاآليةِالسابقةِدععةِبالتعبةِنِومال ِيستجيبِيمتل ِمالِالرو ِِ.والرو ِيعطمِسالماِوسبِهساِالعالمِالمملعءِ

أالماِ=ِولم يعُشوا فى القفاَ .
ِ

22
َشَر ِّاَ»".
ال ِ
الرب لِّأل ْ
آية ( " -:)22الَ َسالَ َمَ َ ،
أماِااشرايِ الِسالمِلهمِ.المعحعشِإختياي ِإماِنععدِهللِجتعبةِصادقهِ نحياِ يِسالمِأوِنحياِ يِالارِولسةِ

الخطيةِونحرمِمالِالسالم.
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اإلصحاح التاسع واألَبعون

عودة للجدول

ِ
يِالج ءِيِ 48ِ–ِ46وجدناِمجادلةِالرلِممِإسراليلِحع ِوونيتهمِلسليِنجدِآخرِآيةِ يِهساِالج ءِالِسالمِ

يقع ِيبمِلألشرايِ.و مِهساِالج ءِالجديدِيِِ 51ِ –ِ 42كالمِواحاِعالِملمعتِالمسياِأيِكنيستهِومجيئهِ
وي ضِاليهعدِلهِومعاملتهمِالسيئةِلهِجلِوصلبهِلسليِنجدِختامِهساِالج ءِأيزاً ِالِسالمِيقع ِإلهيِلألشرايِ

ِوتجتداءِمالِهناِالِكالمِعالِكعيرِوالِعبادةِااصنامِ .
يإرِِ 21:ِ51

واآلياتِهناِ يِعومتهاِالِيمكالِأنِتايرِلععدةِِ43666اويشليمنِجلِهمِظلعاِخاحعيالِلمليِالفرسِوتحاِ

الج يةِ.جلِهيِتايرِللمنيسةِوللمسياِالسيِكانِقليلِعليهِأنِيدتيِلليهعدِ قبِليخلصهمنِلسليِأتمِلملِالعالمنِ
جلِأنِحتمِأكثرِاليهعدِي زعهِ.و مِاإلصحا ِالساجقِأشايِإليساليةِالمسياِيِ 10ِ:ِ 48واآلنِيتحدثِعالِ

هسهِاإليساليةِالفريدةِالتيِ يهاِيخلمِاالجالِ اتهِلميِيمجدناِ يهِ .
ِ

ِّ
الرب ِّمن اْلب ُْ ِّن َدع ِّانُِّّ .م ْن وَح َش ِّ
ِّ ِّ ِّ1
اء
ُم ُم ِّم ْن َب ِّعيدٍِ :
ْ
َ
َ َ
اآليات ( " -:)2-1ا ْس َرعُّ لُّ وَِي ُت َها اْل َج َزائُرَ ،و ْ
اص َغ ْوا وَي َها األ َ
ِّ
َخ َف ِّانُّ" .
اس ِّرَُّ 2 ،و َِ َع َل َف ِّرُّ َك َسْي ٍ
ف َحادٍِّ .فُّ ِّظ ِّل َي ِّد ِّ َخِبأَِّنُّ َو َِ َعَل ِّنُّ َس ْه ًرا َمْب ِّرًّياِّ .فُّ ِّكَناَن ِّت ِّ و ْ
وُمُّ َذ َكَر ْ
المتملمِهعِالمسياِ الصفاتِالمسكعيةِبعدِ ليِالِتنطبقِإالِعليهِ .
وَِي ُت َها اْل َج َزِّائُرِ=ِكانِاليهعدِيتطلععنِللج الرِ يِالبحرِالمتعسبِأنهاِبعيدةِعالِاليهعدِووريبةِعنهمِ.جلِأطلقاِ
الملمةِعلمِكلِماِهعِبعيدِعالِأيضِإسراليلِِ .
يدِ=ِ المسياِمرسلِلملِااممِ.وهمِ مالِبعيدِانهمِ يِكلِأنحاءِالعالمنِوهمِمالِبعيدِإ ِلمِيدخلعاِ
ُم ُم ِّم ْن َب ِّع ٍ
األ َ
يِشركةِممِ ِكاليهعدِمالِقبل ِ.يِيصِِ 48كانِيكلمِاليهعدِوهناِنجدهِيكلمِاامم.
م ِيسعشِأيِمخلصِقبلِأنِيعلدِ" يِباايةِالمالوِ
المسياِسمِ ِ
الرب ِّم َن اْلَب ُْ ِّن َد َع ِّانُّ ِ=ِهسهِإشايةِللتجسدنِو
ِ
ُ َ
ف =ِهعِصاحبِسلطانِياجمِييؤِِ+ِ 10ِ:ِ 1يؤِِ+ِ 10:ِ 2ماِ"ِ ِ 22ِ:ِ 1كلمةِ
ِ
للعسياء"َ َِ ِ.ع َل َف ِّرُّ َك َسْي ٍ
ِحيةِو عالةِوأمزمِمالِكلِسيفِ يِحديال" ِيعبَِ ِ 12ِ:4س ْه ًرا َمْب ِّرًّيا ِ=ِالسهمِيستخدمِلزرلِااعداءِ
البعيديالنِ هعِسهمِحدِإجليسِ.وهعِسهماً ِمبرياًنِأيِويرِصدأنِمصقع  ِ.المسياِشهدِلهِأعداءهِ"لمِيتملمِ
إنسانِقب ِهكساِمثلِهساِاإلنساننِولمِيستطمِأحدِأنِيجيبهِبكلمةِّ ِ.فُّ ِّظ ِّل َي ِّد ِّ َخِبأَِّنُّ ِ=ِيدِ ِتايرِللمسياِ
تعنمِاآليةِأنِالهعتِالمسياِكانِمختفياِ مِناسعتهنِوقدِتايرِأيزاِإلمِأن ِ ِحفوهِحتمِالساعةِالمعينةِ
مالِااعداءِالحانقيالنِ مانِيختفيِمالِوسطهمِعدةِمراتِحيالِكانعاِيريدون ِقتلهِقبلِأنِتدتمِساعةِالصليبِ.
مانِ.وهعِخبِدِحقيقتهِعالِالاياطيالِ لمِيعر عهِِ.
واآليةِتعنمِأيزاًِأنِ ِكتمِسرِإيسا ِإجنهِحتمِجاءِملءِال
َ
خبِدِ يِالنبعاتِ.ومِظهرِبغتةِكسهمِمصعلِحدِإجليسِعلمِالصليبِ.وهعِ
ِم َِ
وهعِأيِالمسياِكانِسرهِمكتعماً ُِ

سهم ِمعجه ِللم منيال ِيجرحهم ِحباً ِينش ِِ 5ِ :ِ 2ويجعلهم ِماتاقيال ِإليه ِكل ِحيالن ِال ِيتحدوعن ِسع ِعنه ِوالِ
يستمععنِسع ِلهِ .
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ِ

ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
اآليات (3" -:)4-3وَ ِّ
ِد»4 .وَ ِما وََنا َفُقْل ُت:
يل اِلذي ِّب و ََت َرجُ
ال لُّ« :وَْن َت َعْبدي إ ْسَرائ ُ
َ َ
« عب ًثا َت ِّعبت .ب ِّ
اطالً وَف ِّاَ ًغا وَ ْفَني ُت َُ ْدَِّتُِّّ .
الر ِّبَ ،و َعرلُِّّ ِّعْن َد ِّإ ِّ
لهُّ»".
لك ِن َح ِّقُّ ِّعْن َد ِ
ْ
ُْ َ
ََ
َ
َ
َ
ونت عبدى =ِ"اإلجالِأخلمِنفسهِآخساِصعيةِعبدِصالراِ مِشبهِالناس"ِي م.ِ 1ِ:ِ2
ِّ
ِّ
مجدِومجِدِاآللن ِ بهِصالاِاآللِممِالبارِ.
ِد ِ=ِقاين ِممِييعِ5ِ:ِ 11ن ِ 4المسياِبصليبهِت
اِلذي ِّب و ََت َرجُ
َ
َعَب ًثا َت ِّعْب ُتِ=ِهساِلسانِحا ِالمسياِوهعِعلمِالصليبِمعلقِواليهعدِشامتيالِ اي زيالِوالتالميسِهايبيالِماتتيالِ.
وتايرِاآليةِلر ضِاليهعدِلهِ"إلمِخاصتهِجاءِوخاصتهِلمِتقبله"ِييعِ.ِ 11ِ:ِ 1هساِموهرِالصليبِالخايجيِ
وأماِعملهِو اعليتهِالحقيقيتيالِ يوهرانِ يِآياتِي0نِ . 5
ِ

اآليات (-:)6-5
ِد ِّفُّ َعْيَن ُِّّ
َفأ ََت َرجُ
ِّ ِّ ِّ
يل.
َم ْح ُفوظُّ إ ْسَرائ َ

5
اع يعُق ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
يل
ال ِ
" َو َ
الرب َِ ِّابلُّ م َن اْلَب ُْ ِّن َعْبًدا َل ُِّ ،إلَْ َِ ِّ َ ْ َ
وب إَلْي َ ،فَيْن َضم إَلْي إ ْسَرائ ُ
اآلن َ َ
ِّلهُّ ي ِّصير َُ ِوِّتَُّ 6 .فَقالَ« :لِّيل وَن َت ُكو َن لُِّّ عبدا ِّإلَام ِّة و ِّ
وبَ ،وََِّد
ِ
ًَْ
ٌ ْ
الر ِّبَ ،وإ ِّ َ ُ
َسَباط َي ْعُق َ
َ ْ
َ
وَ لِّألُممِّ لِّ َت ُكو َن َخالَ ِّصُّ ِّإَلى وَ َْ َصى األََْ ِّ
ض»".
َفَق ْد َِ َعْل ُت َك ُن ًا َ

كانا ِكل ِأما ِاليهعد ِ م ِالسبم ِأن ِيععدوا إلم ِجالدهم ِوينزم ِإليهم ِإخعتهم ِمال ِبقية ِااسباط ِيمال ِالمملمةِ

الامالية ِِ .وهنا ِوعد ِمال ِ ِبدنه ِسيحقق ِهسا ِلهم ِن ِوأنه ِسيرسل ِلهم ِأحد ِعبيده ِ يرجم ِالمسبييال ِمال ِيهع اِ
اع يعُق ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
يل ِ.ولمالِإمتدتِالنورةِالنبعيةِللمسياِالمخلصِ
ومعهمِأسباطِإسراليلِ=ِ ِّإلَْ َِ ِّ َ ْ َ
وب إَلْي َفَيْن َضم إَلْي إ ْسَرائ ُ
الس ِسيجممِاليهعدِوااممِمعاِ مِجسدهِالس ِسيدخسهِمالِبطالِالعسياءِ= ِ َِ ِّابلُِّّ ِّم َن اْلَب ُْ ِّن =ِتجسدِالمسياِ
ِّ ِّ
يل = ِقد ِتمعن ِنبعة ِبععدة ِاليهعد ِ يِ
مال ِالرو ِالقدس ِومال ِالعسياء ِمريم ِآخساً ِصعية ِعبد َِ ِ .فَيْن َضم إ ْسَرائ ُ
المستقبلنِولمنهاِتايرِلدخع ِاامم ِ= ِإسراليلِ ِيول ِ ِ 10:ِ 0المسيا ِكان ِقليالً ِعليه ِأن ِيدتمِليخلصِ
اليهعدنِجلِهعِأتمِلخالصِكلِااممِ ِ.

إسراليلِالمملمةِالاماليةِسريعاِماِإنحر اِلعبادةِااووانِنِوانهاِتاتتاِسريعاِ مِالعالمِعلمِيدِمليِأشعيِ
سنةِ122ق.مِصايتِترم ِلألممِِ.ومِيسكرِدخع ِااممِصراحةِ=ِ َفَق ْد ِعْل ُت َك ُن ا ِّ
ُممِّ لِّ َت ُكو َن َخالَ ِّصُّ ِّإَلى
ً
ََ
وَ لأل َ
وَ َْ َصى األََْ ِّ
ض» .وعملِالخالصِالعويمِليسِعملِإنسانِمحدودِجلِعملِاإللهِالغيرِمحدودِنِ هعِإنتصايِ
الحياةِعلمِالمعتِ

ِهعِالحياةِ=ِوإلهى يصير َوتىِ.

ِ

7
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ان الِن ْف ِّ ِّ
وس ُ ،لِّْلر َه ِّ
ظُر
ال ِ
ينَ« :يْن ُ
آية (َ " -:)7
س ،ل َر ْكُروِّ األُ ِمة ،ل َعْبد اْل ُر َت َسلُ َ
يلَُ ،د ُ
الرب َفادي إ ْسَرائ َ
هك َذا َ َ
ُ
وك َفيُقومو َنََ .ؤساء َفيسجدو َن .ألَِ ِّل ِ ِ ِّ
ين ،وَُد ِّ ِّ ِّ
ِّ
اخ َت َاَ َك»".
يل اِل ِّذي َ ِّد ْ
ُ َ ُ َ ْ ُُ
ْ
الر ِّب الذي ُه َو وَم ٌ َ
وس إ ْسَرائ َ
ُمُل ٌ َ ُ
ِّ ِّ ِّ
ان الِن ْف ِّ
وس ُ ،لِّْلر َه ِّ
س =ِهسهِمثلِ"قا ِالرلِلربم"ِيم  ِ.ِ 1ِ:ِ 116اآللِ
ال ِ
َ
يلَُ ،د ُ
الرب َفادي إ ْسَرائ َ
هك َذا َ َ
ُ
يقع ِلإلجال ِالمتجسد ِالمهان ِن ِأنه ِلي ِسيسجد ِملعو ِِ .والحع ِأن َِدوس ِااولم ِ م ِاآلية ِهم ِعال ِاإلجال ِنِ

والثانية َِدوس إسرائيل ِهمِعالِاآللِالس ِإختايِاإلجالِوقدسهِليقعمِبعملِالفداءِوالخالصِ" الس ِقدسهِاآللِ
اخ َت َاَ َك = ِوهسا ِالتمليف ِباتفاق ِمال ِداخل ِالماعية ِالثالعويةِ
وأيسله ِإلم ِالعالم" ِييعِ =ِ 30ِ :ِ 16اِل ِّذي َ ِّد ْ
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ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ينِ
يإرَ ِ.ِ 10ِ:ِ48م ْكُروِّ األُ ِمةِ=ِيسممِالتلمعدِالمسياِ"المنبع ِالمصلعلِأوِالمسياِااجرص"ِ َعْبد اْل ُر َت َسلُ َ
ِّ
ان الِن ْف ِّ
كاْلر َه ِّ
س ِ= ِهسا ِكان ِنبعة ِعما ِسيحدثِ
= ِكان ِالمسيا ِكعبد ِوهع ِيقف ِجيال ِيدي ِجيالطس ِوهيرودس ِ ُ
ومو َن ِ=ِجاءِللملمةِ يكتعيياِيليسِإ ريقيِوونمِيسدلهاِ
للمسياِ سيكعن ِمتزعاً ِ قي اًرِمر عحاًَِ.يْن ُ
ظُر ُمُل ٌ
وك َفَيُق ُ
الًنِوقالاِأناِم منةِبالمجيءِالثانينِويبماِأنِ ِأطا ِ
إالمِتنسبيالِنجا ِإمبراطعييتيِ قالاِلهساِوأعطتهِإنجي ِ

عمري ِليعطيني ِ رصة ِأن ِأحم ِتاجي ِعند ِقدمي ِالسيد ِالمسيا ِعندما ِيجيءِ .وهسا ِحا ِكثيريال ِمال ِالملعوِ
الر ِّب اِل ِّذي هو و ِّ
ين ِ اهللِيتمجدِ يِكنيستهِالتيِإشتراهاِوطهرهاِوالِيخيبِيجاءِأحدِالمتمليالِ
َِ ِّل ِ
َم ٌ
الم منيالِ.أل ْ
َُ
عليه ِن ِ ِوعد ِبالخالص ِللبار ِوهع ِأميال ِوسيتمم ِالخالص ِ م ِشخص ِالمسيا ِالس ِسيتدلم ِويهان ِلمنهِ
سيتمجدِليمجدِ يهِالطبيعةِالباريةَِ .ؤساء فيسجدون ِ=ِوحينماِيفهمِالبارِويديكعاِماِإحتملهِ ِالقدوسِمالِ

ألمِومهانةِسيسجدواِلهِشاكريالِمسبحيالِِِ ِ.
ِ

8
ِّ
ِّ
ِّ
اس َت َجْب ُت َكَ ،وِّفُّ َي ْو ِّم اْل َخالَ ِّ
َِ َعُل َك َع ْهًدا
ال ِ
َح َف ُ
آية (َ " -:)8
ظ َك َوو ْ
َعْن ُت َكَ .فأ ْ
صوَ
الرب« :فُّ َوَْت اْلُقُبول ْ
هك َذا َ َ
لشع ِّبِّ ،إلَام ِّة األََ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َمالَ ِّك اْلَبَراَِّ
ِّي"،
ْ
ل ِْ
ض ،ل َت ْرليك و ْ
َ

هناِالرلِيكلمِالمسياِقالالً ِأنهِأعانهِ يِيعمِالخالصنِ انِكانِاآللِقدِأيسلِلهِماللمةِلتقعيه ِيلعِِ:ِ 22
 ِ 43مم ِصنم ِاآلل ِجنفسه ِمعهِّ ِ .فُّ َوَْ ِّت اْلُقُب ِّ
ول = الصلا ِوالقبع ِتم ِبالصليب ِ ِإستجال ِوكاناِ
اإلستجابةِج تدسيسِالمنيسةِ يِالعهدِالجديدِ.ووقاِالقبع ِبالنسبةِلناِهعِكلِوقاِنقدمِ يهِتعبةِطالماِنحالِ

َِ َعُل َك َع ْهًدا
أحياءِ.وهسهِومايِالخالصِ نحالِصرناِمقبعليالِباإلجالِو مِاإلجالِلد ِاآللِ يستجيبِاآللِلناَ ِ.وو ْ
=ِاآللِقدمِإجنهِعهداًِجديداًِليسِمنقعشاًِعلمِحجايةِجلِمسجالًِبالدمِ يِجسدِاالجالنِوبهساِالعهدِتنا ِالمنيسةِ
اثِالِيعبِرِعنهِّ ِ.إلَام ِّة األََْ ِّ
ض ِ=ِأيِلتعميرِاايضِالخربةنِ مماِخرلِالباجليعن ِأويشليمِ
ُِ
مملمةِسماويةِومير
َ
ِخِرل ِإجليس ِأيحنا ِأي ِجسدنا ِوالمسيا ِأتم ِليقيمه ِمال ِالخرال ِوليكعن ِمثم اًرِ.
وعادوا ِمال ِالسبي ِليعمروهان َ
ِّ ِّ
َمالَ ِّك اْلَبَراَِّ
ِّيِ=ِبعدِالسبمِعادِالاعبِإلمتالوِأيحهِالخربةِالتيِصايتِكالبراييِوبعدِالصليبِعادِ
ولِّ َت ْرليك و ْ
المسياِليمتليِشعبهِبعدِأنِكانعاِللايطانِالس ِخربهمِكالبراييِ.ولنرثِنحالِنصيبناِ مِالسماءِِ .
ِ

ِّ ِّ
ِّ ِّ 9
ين ِّفُّ ال ِ
ظالَمِّ :ا ْظ َهُرواَ .عَلى الُُر ِّق َيْر َع ْو َن َوِّفُّ ُك ِّل اْل ِّه َض ِّ
اب
َسَرىْ :
اخُر ُِوا .لِلذ َ
اآليات (َ " -:)11-9ائالً لأل ْ
11
يع اْل ِّريا ِّ
َن اِل ِّذي َيْر َحر ُه ْم َي ْه ِّد ِّ
س ،أل ِ
اه ْم .الَ َي ُجو ُعو َن َوالَ َي ْع َ
َمْر َع ُ
ُ ُشو َنَ ،والَ َي ْض ِّرُب ُه ْم َحٌّر َوالَ َش ْر ٌ
يه ْم َوِّإَلى َيَن ِّاب ِّ َ
ُ
ُي ِّ
وَُد ُه ْم" .

المسياِن ِإلمِالجحيمِمالِقبلِالصليبِليخلصِمالِكانعاِ يهِعلمِيجاءِمالِقديسمِالعهدِالقديمِنِو تاِلهمِ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ين ِّفُّ ال ِ
ظالَمِّ :ا ْظ َهُروا ِ.وبالنسبةِلمالِكانعاِأحياء ِبالجسدِولمالِ
َسَرىْ :
اخُر ُِوا .لِلذ َ
بال ِالفرد ِوس ِ= َِائالً لأل ْ
مستعبديالِوأسر ِظالمِالخطيةِنِ ه الءِحريهمِاإلجالِييعِ.ِ 30ِ:ِ 8الحريةِومرةِمالِومايِالخالصِ الِيععدِ

للعدوِسلطانِعلمِأسر ِالخطيةِأسر ِالوالمِوالاهعاتِالسيالِحريهمِالمسياِ.ومالِالثمايِأيزاًِالتمتمِبمرعمِ

إلهي ِخصيبَ ِ .عَلى الُُر ِّ
ق َيْر َع ْون ِ= ِ اهلل ِقادي ِأن ِيرعم ِشعبه ِحتم ِخايج ِالمراعم ِولع ِحلعا ِ م ِالطريقِ
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يعيدهمِنِكماِ تشِعالِالخرو ِالزا ِليعيدهِِ.ومالِيععدِيرعاهِالراعمِالصالاِ= ِ َوِّفُّ ُك ِّل اْل ِّه َض ِّ
اه ْم
اب َمْر َع ُ
= إشايةِ انِالحياةِممِالمسياِي عتناِمالِاايحياتِإلمِالسماوياتِنِو مِحيقتناِيع يناِويوللِعليناِ= ِال

نِ
يضربهم حرِ.والمعانيِهناِتطبقِج لياًِعلمِاايضِإ ِنحياِ يِسالمِممِ ِو ر نِولمالِالتطبيقِالماملِيكع ِ
يِالسماء.

11
ط ِّر ًيقا ،ومَن ِّ
اه ِّجُّ َتْرَت ِّف ُع" .
َِ َع ُل ُك ِل َِِّبالُِّّ َ
آية (َ " -:)11وو ْ
ََ
مِاآليةِالسابقةِيأيناِأنِ ِيرعمِشعبهِعلمِالهزالِنِلمنهِيقعدناِدالماِمالِنمعِإلمِنمعِنِوهاِهعِيقعدناِ مِ

طريقِجبا ِنِ نعلعِ مِالسماوياتِِ.ولمالِكيفِنعلعِ مِطريقناِعلمِالجبا ِ؟ِتجيبِاآليةِوتقع ِأنِهساِيكعنِ

باإللت امِجعصاياِالرلِوالحياةِالسماويةِالتيِيريدهاِ ِلناِ.ولمالِ ِيمهدِلناِالطريقِمهماِجداِشاقاًِباتحادناِممِ
المسياِالطريقِ تتحع ِالعصيةِإلمِلسةِ=ِوهساِمعنمِمناهجى ترتفعِ ِ.
مَن ِّ
اه ِّجُّ َتْرَت ِّف ُع=ِستمعن ِالعصيةِالتيِهيِمناهجِأوِمساليِالرلِسهلةِنحالِلالِنن ِللعالمِجلِنصعدِللرلنِ
َ
علمِجبا ِالرلِلنحياِ يِالسماوياتِ .
ِ

ِّ ِّ ِّ
ال و ِّمن اْلر ْغ ِّر ِّب ،و ُ ِّ ِّ
يد يأ ُْتو َن ،و ُ ِّ ِّ
اآليات (ِّ ِّ ِّ ُ 12" -:)13-12
ِ ِّ
يم».
هؤالَء م ْن َبع ٍ َ
َ
َ
هؤالَء م ْن وََْض سين َ
هؤالَء م َن الش َر َ َ َ
13
الر ِب َد عزِى َشعب  ،وعَلى ب ِّائ ِّسي ِّ
اتَ ،و ْاب َت ِّه ِّجُّ وَِي ُت َها األََْ ُ ِّ ِّ ِّ ِّ
ال ِّبال ِتَرنمِّ ،أل ِ
َتَرِن ِّرُّ وَِي ُت َها ِ
الس َر َاو ُ
َن ِ ْ َ
َْ ُ َ َ َ
ض .ل ُتشد اْلجَب ُ
ِم" .
َي َتَرح ُ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يم ِ=ِقدِتايرِاسعان ِحيثِآلهةِااووانِالمصريةِ مِجنعلِمصر ِوقدِتايرِ
المعاعيدِللجميم م ْن وََْض سين َ
للجنعلِعمعماًن ِ اآلتيالِهناِ مِاآليةِأتعاِمال ِالشرال ومن الغرب ِ يتبقمِالجنعلِأماِالارق ِ محجعاِللمسياِ
هعِأتمِمالِالارق ِليزمِالجميمِِ .وأمامِهساِالخالصِ لتفر ِاايضِكلهانِوالترنمِهعِسمةِالم منيالِبسببِ

تع ياتِالرو ِالقدسِ .

14
الربَ ،و َسِّي ِّدي َن ِّسَي ِّنُّ»".
آية (َ " -:)14وَاَل ْت ِّص ْهَي ْو ُنْ َ« :د َتَرَك ِّنُّ ِ
قدِتمعنِهسهِأقعا ِصهيعنِقالتهاِ يِمدةِسبيهانِوقدِتمعنِقالتهاِحيالِقبلِ ِااممِ.وقدِيكعنِهساِقع ِااممِ

مِشقالهمِوهمِيراحعن ِتحاِوقلِالخطيةِو ِالايطانِللبارِقبلِالمسياِِ.وهساِالقع ِهعِلسانِحا ِكلِ

نفسِأوِالمنيسةِ مِتجايبهاِومااكلهاِ .
ِ

15
ِّ
هؤالَ ِّء يْنسين ،ووََنا الَ وَْنس ِّ
ِّ
اك.
يع َها َفالَ َتْر َح َم ْاب َن َب ُْن َها َح ِتى ُ َ َ ْ َ َ
اآليات (َ « " -:)16-15ه ْل َتْن َسى اْل َرْ وَر ُة ََض َ
َ
16هوَذا عَلى َك ِفُّ َنَق ْش ُت ِّك .وَسواَِّك وَم ِّ
امُّ َد ِّائ ًرا" .
ِ
َُ َ
َُْ َ
َنَق ْش ُتك=ِهساِيدِ ِعلمِمالِيتصعيِأنِ ِنسيهِوأهملهِ.وحيالِينقشِ ِعلمِكفهِ هعِالِينسمنِ هساِالنقشِ

هعِكالعشمِالِي و ِ.وكاناِهناوِعادةِأنِينقشِالعاحدِإسمِمحبعبتهِعالمةِحبهِااجديِلهاِ.والمسياِنقشِ
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علمِكفيهِأوايِالمساميرِعالمةِحبهِلمنيستهِ.قدِياعرِاإلنسانِ يِتجربتهِأنهِوحدهِولمالِأمامِهسهِاآلياتِ
َس َو ُاَِّك ِ=ِأيِمعحعشِحمايتهاِأمامِ ِكلِحيالِ ِ.سيعيدِلهاِأسعايهاِ.جلِيكعن ِلهاِسعيِمالِناي"ِ
يتع ِ.و ْ
ياو ِ.ِ 5ِ:ِ 2وسيعيدِحمايتهاِوبنالهانِوسيعيدِإليهاِجنيهاِكماِكانانِوهعِحيالِيقع ِأنهِيسكرِأسعايهاِ هعِ
يسكرهاِ يِحالةِمجدهاِوياتاقِأنِيعيدِإليهاِمجدهاِااو ِ .

هناو ِتطبيق ِلطيف ِمال ِطقس ِالمنيسة ِن ِ قد ِتععدت ِالمنالس ِأن ِتزم ِجيض ِنعام ِ م ِالمنالس ِن ِوهسا ِانِ

النعامةِحمقاءِتزمِجيزهاِوتتركهِوتنساهِ تدوسهِالعحعرِنِولمالِ ِيحفعِجنسِالنعامِيأ ِ 18ِ-ِ13ِ:ِ32
ِ.وتزمِالمنيسةِجيضِالنعامِلنسكرِدالماِأنهِحتمِإنِنسيتناِأمهاتناِ اهللِالِينساناِِ .
ِ

17
وك وم ْخ ِّرب ِّ
ِّ ِّ
ِّ
وك ِّمْن ِّك َي ْخُر ُِو َن" .
َسَر َع َبُنوكَ .هاد ُم َ ُ ُ
آية (ْ َ " -:)17د و ْ
ِالِيسماِبخرالِالمنيسةِولمالِلألسفِ الهادمعنِوالمخربعنِيخرجعنِمالِالمنيسةِواوراحهمِالاخصيةِوهساِ

ماِأد ِلعجعدِطعالفِمتعايحةِ .

18
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ين
ول ِ
آية (ِّ " -:)18اََْف ِّعُّ َعْيَنْي ِّك َح َواَلْي ِّك َواْن ُ
الربِّ ،إِنك َتْلَب ِّس َ
ظرِّيُ .كل ُه ْم َد ْ
اِ َت َر ُعوا ،و ََت ْوا إَلْيكَ .ح ٌُّّ وََناَ ،يُق ُ
ِّ
ِّ
وس" .
ين ِّب ِّه ْم َك َعُر ٍ
ُكِل ُه ْم َك ُحل ٍَُّ ،وَت َتَنُِق َ
السيالِيجتمععاِهمِالم منعننِوهمِأجملِاينةِللمنيسةِكماِأنِأجملِاينةِللعالديالِهمِأجناؤهمِالصالحيالِ .

ِ

19
ان ،وي َتباعُد مبَتلِّع ِّ
ض َخَر ِّاب ِّكِّ ،إِن ِّك َت ُك ِّ
وك" .
آية (ِّ " -:)19إ ِن ِّخَرَب ِّك َوَبَر ِّاَِي ِّك َووََْ َ
ين َ
ون َ
اآلن َضِّيَق ًة َعَلى الس ِك ِّ َ َ َ َ ُ ْ ُ
هسهِنبعةِباتساشِشعبِ ِوكنيستهِجدخع ِااممِجميعاًِلإليمانِ .

ِ

21
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َس ُك َن.
ق َعَل ُِّ اْل َر َك ُ
ول وَْي ًضا فُّ وُ ُذَنْيك َبُنو ُث ْكلكَ :ضِّي ٌ
انَ .وسعُّ لُّ أل ْ
آية (َ -:)21يُق ُ
َبُنو ُث ْكلِّ ِّك ِ =ِجنعِِالثملِهمِأجناءِالتيِكاناِقدِ قدتِأجنالهاِيإشايةِلر ضِاليهعدِلإليماننِ مدنِالمنيسةِاامِ
عدمتهم ِ دصباِلهاِأجناءِآخريالِيإشايةِلقبع ِااممِلإليمان َ ِ.و ِّس ِّعُِّ=ِإشايةِلمثرةِالداخليالِلإليمانِمالِااممِ .
ِ
ود ٌة و ُ ِّ
ِّ
ِّ
آية (َ 21" -:)21ف َتُقولِّين ِّفُّ َْل ِّب ِّك :م ْن وَل َد ِّلُّ ُ ِّ
اه ْم
هؤالَء َم ْن ََِب ُ
َ
هؤالَء َووََنا َث ْكَلىَ ،و َعاٌَر َمْنفِي ٌة َو َم ُُْر َ َ
َ َ
هؤالَ ِّء وَْي َن َكاُنوا »".
هأََن َذا ُكْن ُت َم ْتُر َ
وك ًة َو ْح ِّديُ .
المنيسةِهناِمابهةِبامرأةِمطرودةِمهجعيةِومِأصباِلهاِأجناءِ .

ِ

22
الرب« :ها ِّإِّنُّ وَََفع ِّإَلى األ ِّ
ِّ ِّ
يم َََاي ِّتَُّ ،فَيأ ُْتو َن ِّبأ َْوالَِّد ِّك
السِّيُد ِ
ال ِ
آية (َ " -:)22
َ
ْ ُ
هك َذا َ َ
ُم ِّم َيدي َوِّإَلى الش ُعوب وَُ ُ
َ
ان ،وبَن ُات ِّك عَلى األَ ْك َت ِّ
ِّ
اف ُي ْح َرْل َنِ " .
فُّ األ ْ
َ
َح َض ِّ َ َ
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كالقالدِير مِيدهِليجممِااممِإلمِأحزانِالمنيسةِييعِِ ِ 32ِ:ِ 12وي مِاليدِتمِعلمِالصليب ِنِ يدِ ِهعِ
المسياِوقعلهِوَفعِتايرِلر عهِعلمِالصليب ِ.مانِالصليبِيايةِلألممِعالمةِالنصرِوالخالصِِ.بسبِالمسياِ

ياعيهِليجممِكلِاامم.
َي ِّد ِ=ِيم ِلتجسدِالمسياِ ياشِ ِأيِِقعةِ ِِ .
اض ِّن ِّ
آية (23" -:)23وي ُكو ُن اْلرُلوك ح ِّ
يك َو َسِّي َد ُات ُه ْم مْر ِّض َع ِّات ِّكِّ .باْل ُو ُِوِّ ِّإَلى األََْ ِّ
ض َي ْس ُجُدو َن َل ِّكَ ،وَيْل َح ُسو َن
ُ ُ َ
ََ
ُ
ِّ
ِّ
الرب اِل ِّذي الَ َي ْخ َزى ُمْن َت ِّظُروُ»ِ ".
ين وَِّنُّ وََنا ِ
ُغَب َاَ َِّ َِْلْيكَ ،ف َت ْعَلر َ

الملعوِيتعهدون ِالمنالسِبالرعايةِومثا ِلهساِكعيرِوتستيرِقديماً ِجلِإنِاإلسكنديِااكبرِ رضِحمايتهِعلمِ

أويشليمِوقسطنطيالِوويئعدوسيعسِحديثاًِ .
ِ

25
ير ٌة َو َه ْل ُيْفلِّ ُت َسْبُّ اْل َرْن ُص ِّ
الرب:
وَ
اآليات (َ 24" -:)26-24ه ْل ُت ْسَل ُب ِّم َن اْل َجِب ِّاَ َغ ِّن
ال ِ
َفِّإِن ُ َ
هك َذا َ َ
َ
ُ
ِّ 26
ِّ
ِّ
ِّ
اصم م َخ ِّ
«ح ِتى سبُّ اْلجِب ِّاَ يسَلب ،و َغ ِّنير ُة اْلع ِّاتُّ ُتْفلِّ ُت .ووََنا و َ ِّ
ِّ
ِّ
ص و َْوالََدكَ ،ووُ ْطع ُم َظالريك َل ْح َم
اص َر ِّك َوو َ
ُخل ُ
َ
َ َْ ُ َ ُْ ُ َ َ َ
ُخ ُ ُ
فَ ،فيعَلم ُكل ب َش ٍر وَِّنُّ وََنا الِرب م َخلِّص ِّك ،وَف ِّاد ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
وب»".
يك َع ِّز ُ
َ
َ
يز َي ْعُق َ
ُ ُ
وَْن ُفسه ْمَ ،وَي ْس َكُرو َن ب َدمه ْم َك َرا م ْن ُسالَ ٍ َ ْ ُ

هيِتدعيمِلملِمالِأصابهِاليدسِوالتاكيِ يِمحبةِ ِوقديتهِعلمِالخالصِ.وهناِنر ِ ِالغالبِالمنصعيِ

يِمعركةِالصليبِيقتنمِأوالدهِجدمهنِولالِيهليِأحدِمنهمِإالِإجالِالهالوِنِهساِالس ِي ضِبعنادِكلِمحاوالتِ

ِمعهِليثباِ مِالمسياِويخلصِييعِِ 12ِ:ِ11وهساِماِنراهِ مِهسهِاآلياتِِ.وقاينِآيةِيِ 20ممِييؤِِ:ِ10
 ِ 0اهللِقاديِأنِيهيجِأعداءِكنيستهِبعزهمِحدِبعضِ ينقسِكنيستهِمالِجيالِأيديهمَِ.ي ْس َكُرو َن ِّب َد ِّم ِّه ْم =ِعملهمِ
يرتدِعلمِيؤوسهمِ يسوقعنِمالِعنفهمِم اريةِنِحتمِيكعنِكمالِيفقدواِوعيهمِ ِوكمالِ يِحالةِسكر.
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اإلصحاح الخرسون

عودة للجدول

ِ
ِهناِيابهِنفسهِلمسبيمِباجلِيأوِمسبيمِإجليسِقبلِالمسيا ِج وجِخانتهِاوجتهِومالِحقهِأنِيطلقهاِوممِهساِ

لم ِيفعل ِوشبه ِنفسه ِبدل ِن ِواال ِبحسب ِالاريعة ِكان ِيمكنه ِأن ِيبيم ِإجنه ِلسداد ِديعنهن ِ

ِباعهم ِم قتاًِ

للباجلييالِلتدديبهمِو ايقهمِإلمِحيالِلسليِهمِجالِهيكلِبعيداً ِعالِأويشليمنِطردهمِم قتاً ِمالِأمامهِكماِطردواِ

مريمِأخاِمعسمِمالِالمحلةِيِ1أيام ِ .
ِ

1
ِّ ِّ
ِّ
طالَ ِّق و ِّ
ِّ
ال ِ
ُم ُك ُم اِل ِّتُّ َ
اب َ
اآليات (َ " -:)3-1
طِل ْق ُت َها ،و َْو َم ْن ُه َو م ْن ُغَرَمائُّ اِلذي ِّب ْع ُت ُ
الرب« :وَْي َن ك َت ُ
هك َذا َ َ
ِّ
ِّ
ِّ 2
ام ُكم َ ْد بع ُتم ،و ِّم ْن وَِ ِّل ُذُنوب ُِّكم ُ ِّ
س
ِّإِي ُ
س ِّإْن َس ٌ
ْ
اك ْم ُه َوَذا م ْن و ْ
انَ ،ن َادْي ُت َوَلْي َ
طلَق ْت وُم ُك ْم .ل َرا َذا ِِّْئ ُت َوَلْي َ
َِ ِّل آ َث ْ ُ ْ ْ َ
ْ
م ِّجيب هل َصر ْت ي ِّدي ع ِّن اْل ِّفد ِّاء وهل َليس ِّفُّ َُ ْدٌَة لِّ ِّ ِّ
َِ َع ُل األَ ْن َه َاَ
َ
إل ْنَقاذ ُه َوَذا ِّب َز َِْرِّتُّ وَُن ِّش ُ
ف اْلَب ْحَر .و ْ
َ
ُ ٌ َْ ََ َ
َ َْ ْ َ ِ َ
3
السراو ِّ
َ ْفرا .يْن ِّتن سر ُكها ِّم ْن ع َدمِّ اْلر ِّ
ُ ِّ
اء َها»".
َِ َع ُل اْل ِّر ْس َح ِّغ َ
ات َ
وت ِّباْل َع َ
اءَ ،وَي ُر ُ
ظالَ ًماَ ،وو ْ
َ
ً ُ ُ ََ َ
س ََِ
ش .وُْل ِّب ُ
َُ
َ
بالرومِمالِ نعبهمِ اهللِلمِيطلقهاِطالقاًِنهالياًِبدنِيرسلِلهاِكتالِطالقِيإسراليلِكرم ِوالباريةِكلهاِكحقيقةِ ِ.
ولمِيسلمهمِالرلِاحدِمالِورمالهِأوِباعهمِلهِّ ِ.م ْن وَِ ِّل آ َث ِّ
ام ُك ْم َ ْد ُب ْع ُت ْمِ=ِأنتمِالسيالِبعتمِأنفسكمِباقبالممِعلمِ
ْ
طلَِّق ْت وُم ُك ْمِ،وقعلهِوَْي َن
ملساتِالخطاياِوشهعاتهاِ ِ.إنِكانِأبعدهاِم قتاًِ ألجلِ نعبهاِالمثيرةِ.ونالحعِقعلهِ ُ
طالَ ِّق و ِّ
ِّ
ُم ُك ُم =ِإ اًِطالماِالِيعجدِكتالِطالقِ هعِإبعادِم قاِكحادوةِمريمِأخاِمعسمِالتمِبقياِخايجِ
اب َ
ك َت ُ

المحلةِبسببِجرصهاِلمدةِأسبعشِومِشفاهاِ ِوأعادهاِ .

لمالِالسيِوعدِأنِإومهاِقدِعفمِعنهِيِ 2ِ:ِ46يار ِالطريقةِالتيِسيدتيِجهاِ .
ِو
ُ

يب ِ =
ِ
ان ِ
س ِّإْن َس ٌ
س ُم ِّج ٌ
=ِأيِلالِيقبلعاِالمسياِالس ِيدتمِلخالصهمِ .وسيناد َوَلْي َ
َوَلْي َ
ظالَ ًماِ
فى َدَة لإلنقاذِأناِالسيِسبقاِونافاِالبحرِونهرِاايدنِلديجةِأنِسمكهاِماتِمالِعدمِالماءِ.وِعلت َ
ِ
=ِعلمِالمصرييالِ.وأناِقاديِأنِأ علِنفسِالا ِممِالباجلييالِجلِوكلِأعداءكمِنِوأمنمِالخيرِعنهمِ يمعتعنِ=ِ
ِيتساء ِِهل ليس

يروت السرك من العُشِِ.والمالمِأيزاِمعجهِللايطانِالس ِسيلقيهِ ِ مِالولمةِِ ِ.

وآيةِيِ 2المقصعدِمنهاِلما اِلمِتقبلعنيِوعنديِوحديِخالصكمِ الِيعجدِسعا ِمالِهعِقاديِعلمِخالصكمِنِ
وقدِإختبرتمعنمِمالِقبلِ يِخروجكمِمالِمصرِ.وكماِهعِقاديِأنِيخلصِأوالدهِ هعِقاديِأنِيجعلِأعداءهِ يِ

ظالمِنِويجعلِالسمعاتِترتديِمسحاًِ الِتعطيهمِحعءاًِ يصيرواِ يِح نِوظالمِوهساِمعنمِآيةِيِ . 3
ِ

آياتِيِ 2-ِ4قدِيكعن ِإشعياءِقدِقالهاِإ ِي زهِاليهعدِوي زعاِنبعاتهِنِولمنهاِجرو ِالنبعةِكاناِمنطبقةِعلمِ
المسياِالسيِي زعهِوأهانعهِوصلبعهِ .
ِ
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4
الرب لِّسان اْلر َتعلِّ ِّرين ألَع ِّرف و ِّ
يث اْلر ْعِّيُّ ِّب َكلِّرةٍُ .ي ِّ
اح لُِّّ
السِّيُد ِ
وَ ُ
َع َ
ُ ِّانُّ ِ
َ َ ُ َ َ ْ َ ْ
اآليات ( " -:)5-4و ْ
ظ ُك ِل َصَب ٍ
َن وُغ َ ُ َ َ
5
ِّ ِّ
ِّ
ُع ِّان ْدِّ .إَلى اْل َوََ ِّاء َل ْم وَََْتدِ" .
السِّيُد ِ
ينِ .
َس َر َع َكاْل ُر َت َعلر َ
الرب َف َت َح لُّ وُ ُذًنا َووََنا َل ْم و َ
وُ ُذًنا ،أل ْ
ِّ ِّ
ِّ
ين =ِالِنتعجبِأنِقيلِهساِعالِالمسيانِ قدِقيلِعنهِأنهِكانِينمعِ يِالقامةِوالحكمةِوالنعمةنِ
ان اْل ُر َت َعلر َ
ل َس َ
ِوقا ِعالِنفسهِأتملمِجهساِكماِعلمنيِأجمِييعِِ "ِ+ِ 28ِ:ِ8كلمناِ مِإجنه"ِيعب ِ.ِ 2ِ:ِ1اآللِأعطمِإجنهِ

يأيِلجسدِإجنه ِكلِهساِواإلجالِ يِتعاحعهِكانِيحبِدالماًِأنِياهدِلآللِ هعِأتمِليستعلالِلناِاآلل.
و ِّ
يث اْل ُر ْعِّيُّ =ِ هعِالسيِقا ِ"تعالعاِإلمِِياِجميمِالمتعبيالِوالثقيلمِااحما ِوأناِأييحكم"ِ.وهعِالسيِكانِيع ِ
ُغ َ
َ
اح أيِدالماً ِ.اانبياءِكانعاِيسمععن ِمالِ ِبعضِااوقاتِولمالِ
الناسِبالمالمِالسيِيسمعهِمالِاآللِ ُك ِل َصَب ٍ
ليسِكهنةِم َجِرلِ يِكلِ
اإلجالِكانِعلمِاتصا ِدالمِبدجيهنِيعر ِإيادتهِ همِواحدِ.باإلحا ةِإلمِأنهِ"كانِي
ُ
شيء"ِ هعِكانِيكلمناِكمختبرِااالمِمثلناُ ِ.ي ِّ
ظِ=ِتترجمِيزيفنِأيِأعطانيِأ ناًِداخليةِمستعدةِكلِلحوةِ
وَ ُ
لسماشِصعتِاآللِلتعر ِمايئتهِ= ِ َف َت َح لُِّّ وُ ُذًنا كلِهساِلنفهمِأنِالمسيا ِيعلالِإيادةِاآللِويستعلالِاآللِإ ِ
هع ِواآلل ِواحد ِوأ نه ِمفتعحة ِبصفةِمستمرة ِعلم ِإيادةِاآللِ .وكلماتِالتع يةِللاعب ِالتيِسمعهاِمالِاآللِ

أسمعهاِلناِ .

ِولمال ِفتح لى وذنا تعنمِأنِاإلجالِأخلمِ اتهِآخساِصعيةِعبدِبايادتهِالحرةِنِ العبدِبحسبِالاريعةِإ اِجاءِ
وقاِتحريهِبعدِ ِ 1سنيالِمالِالعبعديةِنِوتختايِأنِيولِعبداِبايادتهِلسيدهِانهِيحبِسيدهِنِيثقبِسيدهِأ نهِ
عالمةِعلمِأنهِبحريتهِإختايِ ليِيخرِ+ِ0ِ-ِ1ِ:ِ 21م ِ.ِ 0ِ:ِ 46والمسياِأخسِجسداِليصلبِبهِويمعتِ

عنا ِليخلصنا ِبحريته ِِ .ولسلي ِترجما ِالسبعينية ِهسه ِاآلية ِ"هيدت ِلم ِجسدا" ِوهكسا ِإقتبسها ِجعلس ِالرسع ِ
يعبِ. 5ِ:ِ 16وهعِعر ِأنِإيادةِاآللِهمِمعتهِعلمِالصليبَِ.ل ْم ي َع ِّان ْد وِّإَلى اْل َوََ ِّاء َل ْم وَََْتِد ِنِ"جلِأطاشِ
حتمِالمعتِمعتِالصليب"ِي يِِ ِ 8ِ:ِ2
ِ

6
لض ِّاَبِّين ،و َخد ِ ِّ ِّ ِّ
ظ ْهرِّي لِّ ِ
َس ُتْر َع ِّن اْل َع ِّاَ َواْلَب ْص ِّق" .
آية (َ " -:)6ب َذْل ُت َ
ِي للِناتف َ
َ َ
ينَ .و ِْ ِّهُّ َل ْم و ْ
سبقِويأيناِما اِعملهِالمسيانِوهناِنر ِما اِعملعهِ يِالمسياِ .

ِ

7
الص ِو ِّ
َخ َزى" .
السِّيُد ِ
َخ َج ُل .لِّذلِّ َك َِ َعْل ُت َو ِْ ِّهُّ َك ِ
آية (َ " -:)7و ِ
ان َو َعَرْف ُت وَِّنُّ الَ و ْ
الرب ُي ِّعيُن ِّنُّ ،لِّذلِّ َك الَ و ْ
الص ِو ِّ
ان ِ=ِأيِ
التالميسِحيالِحربعهمِ"خرجعاِ رحيالِانهمِحسبعاِمستدهليالِأنِيهانعاِمالِأجلِأسمه"َ ِِِِِ ِ.ك ِ

بع مِواجاِ.والمسياِحيالِأتمِوقاِالصلبِ"وباِوجههِتجاهِأويشليم"ِجالِترددِيلعِ 51ِ:ِ2نِو مِليلةِالصليبِ
جينماِكانِيكلمِتالميسهِإ ِبهِيقع ِ"قعمعاِننطلقِمالِههنا"ِييعِ 31ِ:ِ14نِ هعِماضِ مِطريقِالصليبِجثباتِ

ِ.
ِ

8
ِ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ف! م ْن ُهو ص ِّ
اح ُب َد ْع َوى َم ِّعُّ لَِّي َتَقِد ْم ِّإَل ُِّ! "
آية (ِّ َ " -:)8ر ٌ
يب ُه َو الذي ُيَب ِّرَُِّنَُّ .م ْن ُي َخاص ُرنُّ لَن َت َوا َق ْ َ َ َ
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اآلل ِكان ِدالماً ِقريب ِمال ِاإلجال ِوشهد ِله ِيعم ِالمعمعدية ِويعم ِالتجلي ِو ي ِجثسيمانم ِأيسل ِله ِمالو ِيقعيهِ.
وكانا ِقيامته ِوصععده ِأعوم ِشاهد ِمال ِ ِعلم ِجرهن ِو م ِكل ِهسا ِكان ِ ِيبري ِاالجال ِأي ِيوهر ِجره ِللعالمِ

ويحكمِأنهِبايِ.ومالِيريدِأنِيخاصمِالمسياِ سيجدِاآللِجنفسهِيدا مِعنهِويبريهِ .
ِ

9
الرب ُي ِّعيُن ِّنَُّ .م ْن ُه َو اِل ِّذي َي ْح ُك ُم َعَل ُِّ ُه َوَذا ُكل ُه ْم َكال ِث ْو ِّب َيْبَل ْو َنَ .يأ ُْكُل ُه ُم اْل ُعث" .
السِّيُد ِ
آية (ُ " -:)9ه َوَذا ِ
ِومِصلبِبايادتهِِ.
الرب يعيننى =ِليكملِيسالتهِنِ لمِيقديواِأنِيقتلعهِحتمِأكملِيسالتهِيلعِ22ِ:ِ4نِ36
ُ

وأيالِأعداءِالمسياِمالِكتبةِو ريسييالِ...الخِكلهمِبادواِكاْل ُعث.

ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ 11
ف ِ
وَ َل ُ
اآليات (َ " -:)11-11م ْن مْن ُك ْم َخائ ُ
الر ِّبَ ،سام ٌع ل َص ْوت َعْبد َم ِّن الذي َي ْسُل ُك فُّ الظُل َرات َوالَ ُن َ
ِّ
ِّ ِّ
له ِّ 11 .يا ُ ِّ ِّ
ِّ
الر ِّب َوَي ْس َت ِّن ْد ِّإَلى ِّإ ِّ
اسُل ُكوا ِّبُن ِّ
وَ
اسمِّ ِ
ين َن ًاَا ،اْل ُر َتَنُق َ
يع ُك ُم ،اْلَقاد ِّح َ
َ
هؤالَء َِر ُ
ين ِّب َشَر ٍاَْ ،
َفْلَي ِتك ْل َعَلى ْ
َن ِّاَُك ْم َوب ِ
ُ ِّج ُعو َن" .
ِّالشَر ِّاَ اِل ِّذي و َْوَ ْد ُت ُروُ ِّ .م ْن َي ِّدي َص َاَ َل ُك ْم ه َذاِّ .فُّ اْل َو َِ ِّع َت ْض َ

هساِكالمِالرلِلاهعبهِعلهمِلسهانِالنبهينِوالاهعبِههعِشهعبِالهرلِ هيِأيِوقهاِ.ومهنهمِمهالِههعِسهاممِلعبهدهِأيِ
للمسياِومنهمِمالِير ضِويعاندِالمسياِ ِ.فيِيِ 16نجد مهالِيطيهمِاإليمهانِ=ِس ِّ
يام ٌع لِّ َص ْيو ِّت َعْب ِّيد ِّ ِ.حتهمِوتنِ
َ
ِّ
ِّ
وَ َل ُِ يِحيقاتِههساِالعهالمِحهيالِيه مالِيكهعنِالمسهياِنهع اًيِلهه ِ.هيِآيهةِيِ 11هنهاِ
كانَِيسير فُّ الظُل َرات َوالَ ُن َ
ِّ
ياَِ=ِأيِيسهلمعاِ
ين َن ًا
العكسِ نهر ِصهعيةِالهسيالِي زهعاِالمسهياِليكهعنِنهع اًيِلههمِ.جهلِكهانعاِيقهدحعنِنها اًيِ= اْلَقياد ِّح َ
حسههبِحكمههتهمِالساتيههةِوبههرهمِالههساتيِنِوالمملههعليالِمههالِالحقههدِحههدِالمسههياِوكنيسههتهِصههلبعهِومههاِ اال هعاِحتههمِاليههعمِ
يهينههعهِويزههطهدواِكنيسههتهِنِونههر ِهنههاِأحقههادِاليهههعدِوحسههدهمِ=ِالقييادحين نييا اًَِ.وهههساِقههادهمِلصههلبِالمسههياِ=ِ

اسلكوا بنوَ ناَكمِ=ِ"انهِعر ِيأ ِجيالطس ِأنِيؤساءِالمهنةِكانعاِقهدِأسهلمعهِحسهداً"ِيمهرِِ. 16:15ولهسليِ
تمعنِنهايتهمِ مِالوِع تضُجعونِ .
ِ

وتفهم ِعلم ِمال ِيسلمعا ِباحثيال ِكيف ِيرحعا ِشهعاتهم ِولساتهمن ِمتعقعيال ِ ي ِهسا ِسعادتهم ِوال ِيديكعن ِأن ِاللسةِ
مجردِشرايِينيرِلحواتِومِيختفينِأماِسالمِالمسياِ نعيِدالمِو ر ِمستمرِ.أماِمالِيسليِ يِنعيِشهعاتهِ
اسُل ُكوا ِّبُن ِّ
ُ ِّج ُعو َن ِأيِتبقعنِ
وَ َن ِّاَُك ْم ِلعلهاِتفيدكمنِالِجلِتجعلممِ ِّفُّ اْل َو َِ ِّع َت ْض َ
وحكمتهِ اهللِيتهكمِعليهمِقالالًِ ْ
يِالوالم.
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اإلصحاح الحادي والخرسون

عودة للجدول

ِ
يأيناِ مِاإلصحا ِالساجقِأنِ ِتروِالباريةِ ترةِبسببِالخطيةِولمنهِلمِيطلقهاِوير زهاِنهالياِ"أيالِكتالِ
طالقِأمكم"ِنِ اهللِلمِيعطهاِكتالِطالقِِ.وتساء ِ ِ"هلِقصرتِيد ِعالِالفداء"ِِ.ويأيناِأنِالصلاِتمِبدنهِ

أيسلِإجنهِ ر زهِاليهعدِنِولمالِكانِهناوِس ا ِهلِيمكالِلمالِماتِأنِيحياِوهلِيمكالِأنِتخرجِحياةِمالِ

المعتِ؟ِِ.ونجدِ ِيسكرناِبدنِهساِممكالِ قدِخرجاِحياةِمالِمستعدشِسايةِوتجراهيمِِ.إ اًِمالِعملهاِمرةِقاديِ

أنِيعطمِحياةِللباريةِالمالتةِِ.وج لياِ اهللِقاديِأنِيعيدِإسراليلِمالِالسبمِِ .

إصحا ِ يه ِتع ية ِللمسبييال ِوللم منيال ِالمتدلميال ِ ي ِكل ِجيلِ .ويقع ِلهم ِالنبي ِأن ِ ِالسي ِأعطم ِإسحقِ

إلجراهيم ِمال ِمستعدش ِميا ِكالصخر ِهع ِقادي ِأن ِيخلص ِوأن ِيعطم ِحياة ِللمنيسةِ .ولمل ِإنسان ِكان ِميتاًِ

بالخطيةِجلِهعِقاديِأنِيعجدِكنيسةِمالِالِشيءِولمالِليسكرِكلِمالِولدِجديداًِكيفِكاناِوالدتهِصعبةِمثلِ

النحاِ يِالصخرِ .

لقدِتملمِعالِعبدِالرلِوأالمهِ يِاإلصحا ِالساجقِوسيتملمِعنهِوانيةِإجتداءِمالِيِ.ِ 13:ِ 52وما ِجيالِهسيالِ
ِ

الفصليالِكالمِتع يةِمالِالرلِلاعبهِ.وهناِنجدِوالوةِأوامرِبدنِنسمم ِِ ...إسرعوا لُّ ِيآيةِِ 1وم ِِ ...إنصتوا

لُّ ِيآية ِِ 4وم ِِ ...إسرعوا لُّ ِيآية ِ ِ 1ان ِكان ِإجال ِ ِسمم ِوأطاش ِن ِ بااولم ِنسممِنحال ِونطيمن ِ ملمةِ
إسمععاِهيِحثِعلمِالطاعةنِومالِيسممِيصيرِتابعِاًِللبرِ .
ِ

اآليات (ِّ«1" -:)2-1اسرعوا لُِّّ وَيها ال ِت ِّابعو َن اْل ِّبِر ال ِ
الص ْخ ِّر اِل ِّذي ِّمْن ُ َُ ُِّ ْع ُت ْمَ ،وِّإَلى
ُالُِّبو َن ِ
ظُروا ِّإَلى ِ
الر ِب :اْن ُ
َ
ُ
ْ َُ
2
ُن ْقرِّة اْلج ِّب اِل ِّتُّ ِّمْنها ح ِّفرُتم .اْن ُ ِّ ِّ ِّ
يكم ،وِّإَلى ساََة اِل ِّتُّ وَل َد ْت ُكم .أل َِّنُّ َدعوُت ُ و ُهو و ِّ
احٌد
َ ُ
َْ َ َ َ
َ َ
يم و َِّب ُ ْ َ
َ ْ
ظُروا إَلى إْبَراه َ
َ ُ ْ ُ
َوَب َاَْك ُت ُ َووَ ْك َثْرُت ُ" .

ال ِت ِّ
ياب ُعو َن اْل ِّب ِير =ِههمِكهلِمهالِيريهدِأنِيتبهمِوصهاياِالهرلِلمنههِمتاهكيِ هيِإمكانيهةِأنِيتبهريِ عهالًِويصهيرِقديسهِاًِ
جينماِهعِمياِ يِخطاياهِ ِ.يسكرِه الءِبدنهِقدِأعطمِمالِقبلِإلجراهيمِوسايةِنسلِكرملِالبحرِبعهدِأنِ قهداِ
كلِأملِ يِأنِتخرجِمنهمهاِحيهاةنِ ههلِيعجه ِاآلنِ.مهاِحهدثِإلجهراهيمِلهيسِبقعتههِجهلِمهالِعنهدِ نِوههساِيعطهمِ

لملِمناِااملِ مِالقداسةنِ ماِسهيحدثِلهيِمهالِقداسهةِوبهرِههعِمهالِعمهلِ ِ هيِِأنهاِالخهاط ِالميهاِ.ونهر ِ همِ
هسدِاآلياتِأنهِكماِأتمِإسحقِمالِبطالِميتةِهكساِأتمِالمسياِمالِبطالِالعسياءِجدونِايشِبارِبطريقةِإعجاايةِ

ليعيدِالفر ِوالبرِ .
ِ

3
ِّ
ِّ
الر ِّب .اْل َفَر ُح
ِّهاَ ،وَي ْج َع ُل َب ِّرِي َت َها َك َع ْد ٍنَ ،وَب ِّادَي َت َها َك َجِن ِّة ِ
آية (َ " -:)3فِّإ ِن ِ
الر ِب َ ْد َعزِى ص ْهَي ْو َنَ .عزِى ُك ِل خَرب َ
واالب ِّتهاج يوِ َد ِّ ِّ
يها .اْل َح ْرُد َو َص ْو ُت ال ِتَرنمِّ" .
َ ْ َ ُ ُ َ
ان ف َ
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ِقدِع ِشعبهِوكنيستهنِهسهِالتيِكاناِخرباًِ صايتِكجنةِ.هساِعملِنهرِالرو ِالقدسِالسيِكانِلهِومايهِ

مالِ ر ِظهرِ يِالتسبياِوالترنيم.
ِ

4
ِّ
وَ
يع ًة ِّم ْن ِّعْن ِّدي َت ْخُر ُجَ ،و َح ِّقُّ وُ َث ِّب ُت ُ ُن ًا
اص ِّغُّ ِّإَل ُِّ :أل ِ
َن َش ِّر َ
آية (« " -:)4اُْن ُص ُتوا ِّإَل ُِّ َيا َش ْع ِّبَُّ ،وَيا وُ ِمتُّ ْ
لِّلش ُع ِّ
وب" .
يع ًة =ِهيِشريعةِالعهدِ
يا َش ْع ِّبُّ وَيا وُ ِم ِّتُّ =ِهيِكلماتِمع يةنِ اهللِما اا ِيعتبرهمِويعتبرناِخاصته أل ِ
َن َش ِّر َ
وَ لِّلش ُع ِّ
وبِ .وشعبِ
الجديد ِالتيِأعطاها ِ ِ=ِ ِّم ْن ِّعْن ِّدي َت ْخُر ُج ِليسِإلسراليلِوحدهاِجل ِلملِالاععل ِ= ُِن ًا
الرلِهعِمالِيخزمِلاريعةِالرلِ.وهسهِالاريعةِليساِوقيلةِجلِهيِنع اًي ِللاععلِهيِانطالقِوحريةِو ر ِ
وَ =ِالمسياِهعِالحقِوقدِأُظهرِليكعنِنعياِللاععلِ
نمِوتمتالوِللسماءِوليساِقيعداًَ .و َح ِّقُّ وُ َث ِّب ُت ُ ُن ًا
وتسبياِوتر ِ
ِ.

ِ

وبِّ .إِياي َترِو اْلج َزِّائر وَتْن َت ِّظر ِّذَ ِّ
ِّ
ان لِّلش ُع ِّ
ِّ
آية (ِّ َ5" -:)5ر ٌ ِّ ِّي
اعاي َي ْق ِّضَي ِّ
اعُّ" .
َ ُْ
َ ُ َ ُ َ
يب بر ْ َ .د َبَرَز َخالَصَُّ ،وذََ َ َ
َ ِّريب ِّبرِّيِ=ِلقدِإقترلِالبرِوالخالصِالسيِللمسياِوهعِللجميمِحتم اْلج َزِّائر .وِّذَ ِّ
اعُِّ=ِأيِقعتيِأيِالمسياِ
ٌ
َ
َ ُ

المنتورِ .
ِ

6
السراو ِّ
ِّ
ظروا ِّإَلى األََ ِّ ِّ
ات َكالد َخ ِّ
ان َت ْض َر ِّحل،
آية (ِّ« " -:)6اََْف ُعوا ِّإَلى ِ
ْ
ض م ْن َت ْح ُتَ .فِّإ ِن ِ َ َ
الس َر َاوات ُعُيوَن ُك ْمَ ،واْن ُُ
ض َكال ِث ْو ِّب َتْبَلىَ ،و ُس ِكاَن َها َكاْلَب ُع ِّ
ض" .
وتو َن .وَ ِما َخالَ ِّصُّ َفِّإَلى األََب ِّد َي ُكو ُن َوبِّرِّي الَ ُيْنَق ُ
َواألََْ َ
وض َي ُر ُ

السماء ِواايض ِي والن ِولمال ِكالمي ِال ِي و ِيما ِ ِ 35:ِ 24خالص ِ ِالمعععد ِهعِخالص ِأجد ِواجاِ

وليسِقاجالًِللتغيرِكاإلنسان ِ .وهسهِاآليةِتسكرناِبقع ِالقديسِجعلسِالرسع ِ"إنِكنتمِقدِقمتمِممِالمسياِ دطلبعاِ

ماِ عق ِِ"...يكعِ.ِ 1ِ:ِ 3عليناِأنِالِنععدِناتهمِاايحياتِأوِنزمِيجاؤناِ يهاِ همِستنتهمِنِجلِنرك ِ
مرناِ مِالسماءِ.

ِ

ِ ِّ
ير الِن ِّ
اآليات (ِّ7" -:)8-7ا ْسر ُعوا لُِّّ َيا َع ِّاَِّفُّ اْل ِّب ِّرِ ،
يع ِّتُّ ِّفُّ َْل ِّب ِّ  :الَ َت َخا ُفوا ِّم ْن َت ْعِّي ِّ
اس،
الش ْع َب الذي َش ِّر َ
َ
8
ِّ
ِّ ِّ
ِ
وس .وَ ِما ِّبرِّي َفِّإَلى األََب ِّد َي ُكو ُن،
َو ِّم ْن َش َتائر ِّه ْم الَ َتْرَت ُ
اعوا ،ألَ ِن ُ َكالث ْو ِّب َيأ ُْكُل ُه ُم اْل ُعثَ ،وَكالصوف َيأ ُْكُل ُه ُم الس ُ
َو َخالَ ِّصُّ ِّإَلى َد ْو َِّ األ َْد َو ِّاَ»".
المخاطبعن ِهناِهمِالم منيالِبالرلِوهمِعرحةِللخع ِمالِكثرةِالمزطهديالِوقعتهمنِ ِيطمئنهمِبدنِه الءِ
المزطهديالِكباجلِمصيرهمِال وا ِوهمِكالعث ِ .ولنا ِنحال ِالم منيال ِالسيالِعر ناِخالصِالمسيا ِعلينا ِأن ِالِ
نزطرلِمالِشتالمِاآلخريالِحدِالبرِوالخالصِالس ِكانِبالصليبِِ ِ.
ِ

ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ9
اس َتْي ِّق ِّظُّ َك َرا ِّفُّ وَِيامِّ اْل ِّق َدمَِّ ،ك َرا ِّفُّ
اع ِ
اس َتْي ِّقظُّ! اْلَب ِّسُّ َُ ِوًة َيا ذََ َ
الر ِّب! ْ
اآليات ( " -:)11-9ا ْس َتْيقظُّْ ،
األَدو ِّاَ اْلَق ِّد ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اطع َة َهب ،ال ِ ِّ
ِّ ِّ
ين 11وََل ْس ِّت وَْن ِّت ِّهُّ اْل ُرَن ِّش َف َة اْلَب ْحَرِّ ،مَيا َ اْل َغ ْر ِّر
ُاعَن َة التن َ
َْ
يرة .وََل ْست وَْنت اْلَق َ َ َ َ
َ
َ
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11
ِّ
ِّ
ِّ
ط ِّر ًيقا لِّ ُعُب ِّ
الر ِّب َيْرِِّ ُعو َن َوَيأ ُْتو َن ِّإَلى ِّص ْهَي ْو َن ِّبال ِتَرنمِّ،
ين
َو َم ْف ِّديو ِ
اق اْلَب ْح ِّر َ
وَ اْل َر ْفدِّي َ
اْل َعظيمِّ ،اْل َجاعَل َة و ْ
َع َر َ
ِّ
ِّ
َو َعَلى َُُؤ ِّ
اج َوَفَر ٌح ُي ْد ََِّك ِّان ِّه ْمَ .ي ْهُر ُب اْل ُح ْز ُن َوال ِتَنهُد" .
وس ِّه ْم َفَر ٌح وََبد ٌّيْ .ابت َه ٌ
ِّ
الر ِّب ِ= ِقعته ِأي ِالمسيا ِي1كع ِِ 24:1وهسا ِنداء ِله ِليقعم ِأ ِليتجسد ِويخلص ِشعبهِ .كما ِ عل ِ يِ
اع ِ
ذََ َ
الماحيِمم َََه َبِ=ِأيِمصرِأيامِمعسمِ.إستيقظىِ=ِإشايةِأيزاِعلمِالقيامةِِ .

ِ

12
يكم .م ْن وَْن ِّت ح ِتى َت َخ ِّ
وتَ ،و ِّم ِّن ْاب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان اِل ِّذي
افُّ ِّم ْن ِّإْن َس ٍ
ان َي ُر ُ
َ
اآليات (« " -:)13-12وََنا وََنا ُه َو ُم َع ِّز ُ ْ َ
13
ِّ
ِّ
الر ِب ص ِّانع َك ،ب ِّ
س األََْ ِّ
ضَ ،وَت ْف َز ُع َد ِّائ ًرا ُك ِل َي ْومٍ ِّم ْن َغ َض ِّب
ُي ْج َع ُل َكاْل ُع ْش ِّب
اس َ ِ
َوَتْن َسى ِ َ َ َ
الس َر َاوات َو ُم َؤس َ
اْلر َض ِّاي ِّق ِّعْن َدما َهِيأَ لِّ ِّ
إل ْهالَ ِّكَ .ووَْي َن َغ َض ُب اْل ُر َض ِّاي ِّق "
َ
ُ

جعالِالرلِلصالةِشعبهِ حعاهِأنِينورواِإليهِوحدهِوالِيخا عن ِمالِبارِالسيالِيمعتعن ِوهمِمهماِجلغاِقعتهمِ

همِحعا ِكالعابِيداسعنِ.وين غضب الرضايقِ=ِأيالِوزبِ رععنِوأيالِوزبِمليِأشعيِوأيالِجنعدهِنِ

همِأصعاتِتوهرِ ترةِومِتنتهمِِ.جلِو مِوقاِالزيقِالس ِيثيرهِهِالءِحدِشعبِ ِنِالِيتركناِ ِجلِ
يعطمِتع ياتِِ.من ِّ
ونت حتى تخافى ِ=ِليسد ِكلِمناِنفسهِ"هلِتديوِمالِأناِوأنيِأصبحاِإجالِ  ِ.انِ
كناِإجناِلمليِالملعوِالقديرِ ميفِيهمليِِ .
ِ

14
ِّ
وت ِّفُّ اْل ُج ِّب َوالَ ُي ْع َد ُم ُخْب ُزُ " .
ق اْل ُرْن َحنَُّ ،والَ َي ُر ُ
يعا ُي َُْل ُ
آية (َ " -:)14س ِّر ً
اْل ُرْن َح ِّنُّ ِ=ِأيِااسيرِالسيِيزععن ِيجليهِ يِالمقطرةِويأسهِمربعطِعندِالعنقِإشايةِللمسبييالِي يِباجلِأوِ

سبمِالخطية ِأوِالجحيم ِووعدِجتحريرِحتمِهساِالمنحنم ِوالمسياِن ِإلمِالجحيمِلينقسِمالِكانِقدِماتِعلمِ

الرجاءِ .
ِ

15
له َك ُم ْزِّع ُج اْلَب ْح ِّر َف َت ِّعج ُل َج ُج ُ.
اآليات (َ " -:)16-15ووََنا ِ
الرب ِّإ ُ
َف ِّرك ،وب ِّ
السراو ِّ
يس األََْ ِّ
ات َوَتأ ِّْس ِّ
ِّظ ِّل َي ِّدي َس َتْرُت َك لِّ َغْر ِّ
ول
س ََِ
َ َ
ضَ ،ولِّ َتُق َ

ََب اْل ُجُن ِّ
اس ُر َُ 16 .وَ ْد َِ َعْل ُت وَ َْ َوالُِّّ ِّفُّ
ود ْ
لِّ ِّص ْهَي ْو َن :وَْن ِّت َش ْع ِّبُّ»".

لما اِتخا عن ِوالرلِقاديِأنِي عجِالبحرنِالبحرِيايرِلباجلِالتيِكدنهاِأورقتهمِ.والرلِقاديِأنِي عجِالبحرِ

ويرعبِأعداءِشعبهِكماِ علِممِالمصرييالِوكماِ علِممِِمعآلِأيامِجدععنِ.وطالماِهعِيستطيمِأنِي عجهمِ
هعِقاديِأنِيسكنهمِأيزاًَ ِ.وَ ْد َِ َعْل ُت وَ َْ َوالُِّّ ِّفُّ َف ِّر َكِ=ِالمخاطبِهناِهعِالمسياِكلمةِ ِوهعِالسي سي َغْر ِّ
س
السراو ِّ
ات =ِأيِالمنيسةِالتيِعلمِاايضِولمنهاِسماويةِيانِسيرتممِهيِ يِالسماويات ِ .يغرسِالسمعاتِ
ََِ
هسهِمثلِ"طدطدِالسمعاتِون "ِ هعِجعلِكنيستهِالتمِعلمِاايضِكالسمعاتِيِم ِِ . 2:18
ِ

ِّ
ِّ ِّ17
ومُّ يا و ِّ
ْس َغ َض ِّب ِّ ُ ،ثْف َل َكأ ِّ
ْس ال ِتَرن ِّح
يم اِل ِّتُّ َش ِّرْب ِّت ِّم ْن َي ِّد ِ
الر ِّب َكأ َ
آية ( " -:)17اْن َهضُّ ،اْن َهضُّ! َُ ِّ َ ُ
ُوَ َشل ُ
َش ِّرْب ِّتَ .م َص ْص ِّت" .

كاناِهناوِعادةِأنِيعطعاِللمحكعمِعليهِباإلعدامِكدسِخمرِشديدةِليترناِقبلِإعدامهنِوالمالمِهناِاويشليمِ

التيِشرباِمالِيدِالرلِكدسِوزبهِو هباِتحاِنيرِباجلِ.وكاناِخطاياهاِسببِهالكهاِ.والنداءِلهاِهناِأنِ
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تنهضِللحريةِمالِباجلِوالنداءِأيزاً ِللمنيسةِ.وللنفسِالباريةِالتيِطالماِعاناِمالِالعبعديةِللخطيةِولسلطانِ
الاهعاتِوإلجليسِ.اْن َه ِّضُّ! َُ ِّ
ومُّ =ِهمِالقيامةِااولمِمالِمعتِالخطيةِكعربعنِللقيامةِالثانيةِ ِ.
ِ

يع اْلب ِّنين اِل ِّذين وَلد ْتهم ،وَليس من ير ِّسك ِّبي ِّدها ِّمن ِ ِّر ِّ ِّ
ِّ
آية (َ18" -:)18ليس َلها م ْن يُق ُ ِّ
ين
يع اْلَبن َ
ود َها م ْن َِر ِّ َ َ
َ َ َ ُْ َ ْ َ َْ ُْ ُ َ َ ْ َ
َْ َ َ َ
ِّ
ين ََِب ْت ُه ْم" .
اِلذ َ

ود َها = ِ ملعكها ِأسر ِويؤساؤها ِهربعاِ .وأي ِأيض ِجال ِقالد ِتخرل"ِ .إحرل ِالراعي ِ تتبددِ
س َل َها َم ْن َيُق ُ
َلْي َ
الرعية"ِوالمعنمِقبلِالمسياِلمِيكالِهناوِقالدِأوِمرشدِلطريقِالخالصِ الِأحدِيعر هِأماِالمسياِ هعِالطريقِ .

السيفِّ .بر ْن وُع ِّز ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
آية (ِّ19" -:)19ا ْثَن ِّ
يك "
اق َواْل ُجو ُع َو ِ ْ ُ َ َ
اب َواال ْنس َح ُ
ان ُه َرا ُمالَََياكَ .م ْن َيْرِّثُّ َلك اْل َخَر ُ
ِّ
ِّ
اال ْثَن ِّ
اق ِهعِالسيف ِ ي ِالخايجِ .وال ِمحامِ
اب ِ= ِالجعش ِ ي ِالداخل َِ ِ .واال ْنس َح ُ
ان ِهماِالخرال ِواالنسحاقِ .اْل َخَر ُ
عنيِ .
ِ

ِّ 21
ُ َج ُعوا ِّفُّ َ ْوَ ِّ
الر ِّب،
س ُك ِّل ُزَاق َكاْل َو ْع ِّل ِّفُّ َشَب َكةٍ .اْل َرآلُنو َن ِّم ْن َغ َض ِّب ِ
اض َ
َعَي ْواْ .
آية (َ " -:)21بُنوك َ ْد و ْ
ِّم ْن َز َِْرِّة ِّإ ِّ
له ِّك" .
سِويزرلِويعسلِنفسهِوالِيقديِأنِيخلصِ
النبيِهناِكدنهِير ِماِحدثِبعدِالسبيِ َكاْل َو ْع ِّل ِّفُّ َشَب َك ٍة ِ=ِير
ُ
الر ِّبِ.وهكساِكلِأسر ِشباوِالخطيةِ .وهساِكانِحا ِ
ياليهعدِ يِباجل ِ.وكلِ اوِانهمِ َمآلُنو َن ِّم ْن َغ َض ِّب ِ

البارِقبلِالمسياِِ .
ِ

ِّ ِّ 21
س
اس َر ِّعُّ ه َذا وَِي ُت َها اْلَب ِّائ َس ُة َو ِ
الس ْكَرى َوَلْي َ
آية ( " -:)21لذل َك ْ
س
هنا ِ ِيكلم ِشعبهِ .الالهم ِ ي ِخطاياه ِوكدنهم ِ ِس ْكَرىَ ِ .وَلْي َ
وزبِالرلِوأالمِكثيرةِ .

ِّباْل َخ ْر ِّر" .
ِّباْل َخ ْر ِّر ِ= ِجل ِبالخطاياِ .وقطعاً ِج اء ِالخطيةِ

ِ

22
ِّ ِّ ِّ
الرب ،وإِّله ِّك اِل ِّذي يح ِّ
ِّ
ْس ال ِتَرن ِّحُ ،ثْف َل
اك ُم لِّ َش ْع ِّب ِّ « :هأََن َذا َ ْد و َ
آية (َ " -:)22
َُ
ال َسِّيُدك ِ َ ُ
َخ ْذ ُت م ْن َيدك َكأ َ
هك َذا َ َ
ْس َغ َض ِّبُّ .الَ َت ُع ِّ
َكأ ِّ
ين َت ْشَربِّيَن َها ِّفُّ َما َب ْعُد" .
ود َ

العحمِاآلنِأنِالاعبِمعسلِبسببِخطاياهِوالرلِأتمِليحاكمِ.لمالِلمِيكالِمحامِكماِ كرناِقبالًِ.وهناِقامِ
الرلِجهساِالدوي ِ.مانِهعِالمحاممِعالِشعبهِجلِهعِالسيِأخسِمالِيدهاِكدسِالترناِ هعِحملِخطاياناِوحملِ

عقعباتها ِ.المسياِتجسدِليحملِعناِكدسِوزبِ ِِ.هعِحملهاِلمالِهعِأيزاِأعطاهاِللايطانِليارلِمماِ
علهِباإلنسانِِ .

ِ

23
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ين َاُلوا لَِّن ْف ِّس ِّك :اْن َح ِّنُّ لَِّن ْعُبَرَ .ف َو َض ْع ِّت َكاألََْ ِّ
ظ ْهَرِّك َوَكالزَ ِّ
اق
ض َ
آية (َ " -:)23وو َ
َض ُع َها فُّ َيد ُم َعذ ِّبيك اِلذ َ
ِّ
ين»".
لْل َع ِّاب ِّر َ
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كانا ِالعادة ِأن ِالمنتصر ِيدوس ِعلم ِيقبة ِالمه وم ِلسلي ِأمرها ِالغالبعن ِأن ِتنطر ِأيحاً ِليسير ِالعدو ِعلمِ

ظهرهاِك قاقِحيقِيعبرِ يهنِهناِنر ِمسلةِالخطيةنِولمالِكماِعسجهمِالباجليعن
ِهكساِعسِجعاِهمِ.وبعدِالفداءِنا ِ
ُ
الايطانِكلِاآلالمِالتيِكانِيكيلهاِللبارِوأُعِدِلهِالبحيرةِالمتقدةِبالنايِالتيِنايهاِالِتطفدِودودهاِالِيمعتِ .
ملحوظةِ -:المسيا ِبفداله ِالقع ِيااي ِله ِبالسياشِ .أما ِالرو ِالقدس ِ يااي ِله ِباإلصبم ِ= ِإصبع هللاِ .قاينِ

يماِ 28:12ممِيلعِ. 26:11انِااصابمِتعيدِتاكيلِاآلنيةِالتمِيعملهاِالخ ا ِيإيِِ. 0-1:18واآلنيةِ
همِنحالِي2تمِ26:2نِِ. 21والرو ِالقدسِيجددِطبيعتناِجناءِعلمِعملِالمسيا ِ.ااصابمِالتعملِجدون ِقعةِ

السياش.
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اإلصحاح الثانُّ والخرسون

عودة للجدول

ِ

آية (ِّ1" -:)1اس َتي ِّق ِّظُّ ،اس َتي ِّق ِّظُّ! اْلب ِّسُّ ِّع ِزِّك يا ِّصهيو ُن! اْلب ِّسُّ ِّثياب ِرالِّ ِّك يا و ِّ
يم ،اْل َر ِّديَن ُة
ْ ْ
ْ ْ
َْْ
َ
َ
َ
َ َ ََ َ ُ
ُوَ َشل ُ
س" .
ود َي ْد ُخُل ِّك ِّفُّ َما َب ْعُد و ْ
اْل ُرَقِد َسةُ ،ألَ ِن ُ الَ َي ُع ُ
َغَل ُ
ف َوالَ َن ِّج ٌ
مِاإلصحا ِالساجقِيأيناِأخبايِخالصِالمسياِنِوهناِنر ِواجبناِأنِنقعم ونستيقظ .
ِّ ِّ ِّ
اس َتْي ِّق ِّظُِّ=ِسبقِوكريِكلمةِإسمععاِِ3مراتِوهناِيكريِكلمةِإستيقوم ِ.هساِالمالمِمعجهِاويشليمِ
ا ْس َتْيقظُّْ ،
الثملةِمالِكدسِوزبِالرلنِوهمِكانعاِ يِباجلِكدمعاتِيالسيالِمالِالععدةِ.وكلمةِإستيقومِهناِمثلِ"طاجيثاِ
قعمم"ِلتستيقعِصهيعن ِمالِسباتهانِأوِلتستيقعِالمنيسةِمالِمعتهانِأوِيستيقعِكلِخاط ِمالِمعتهِيأ ِِ:ِ 5

ِ 0:ِ 2ِ+ِ 14والمنيسةِتمعتِممِالمسياِ يِالمعمعديةِوتقعمِمعهِ يِجدةِالحياةِييوِِ 0وهساِنداءِيعنمِأنِ

المنيسةِستقعمِمالِالمعتِممِالمسياِمخلصهاِو اديهاِبعدِأنِكاناِ يِحالةِالسبيِللخطيةِ.و مِاإلصحا ِ

الساجقِتمريتِكلمةِإستيقومِِ3مراتِمعجهةِلسياشِالرلِوهناِمعجهةِمرتيالِللمنيسةِيأممِويهعد ِ اهللِالِيعملِ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
اب َِ َرالِّ ِّك =ِهناِنر ِععدةِالباريةِإلمِ
وحدهِ.وبالِعملِمنهمِنِالِيعملِهعِاجلهمِ.اْلَبسى ع ِزك واْلَبسى ثَي َ
مكانهاِااو ِلتعيشِحرةِكماِأيادِلهاِ ِ.وهسهِتناظرِإلبسعاِالمسيانِ المسياِهعِجرناِهعِيغطيناِجدمهِ نتبريِ
فِ=ِواحاِأنِهساِلمِ
ويكعنِهعِلناِكلِشيءنِقعتناِوطريقناِلنسيرِ يِجرِ يِهسهِالحياةِأيزاًِ.الَ َي ْد ُخُل ِّك و ْ
َغَل ُ
يتحققِ يِيجعشِإسراليلِمال ِالسبيِ قدِدخلهاِبعدِ ليِاليعنانييالِوالرومانِولمالِهساِتحققِ يِإقامةِالمنيسةِ
السماوية ِعلم ِاايضِ .وبالنسبة ِلليهعد ِ قد ِنفهم ِاآلية ِعلم ِأنهم ِلم ِيععدوا ِللعونية ِوأمرهم ِع اي ِونحميا ِجتروِ

اوجاتهمِالعونياتِ .
ِ

ومُّ اِلِّ ِّسُّ يا و ِّ
آية (ِّ2" -:)2اْن َت ِّف ِّضُّ ِّم َن التَر ِّ
يم .اْن َحلُِّّ ِّم ْن َُُب ِّ ُعُن ِّق ِّك وَِي ُت َها اْل َر ْس ِّبِي ُة ْابَن ُة
ابْ ِّ َُ .
َ ُ
ُوَ َشل ُ
ِّص ْهَي ْو َن" .

اَ َِمةِأويشليمِصايتِسيدة"ِ.أن ِ
هساِعكسِماِقيلِلباجلِإن لمِوتجلسمِ يِالترالنِباجلِالسيدةِصايتِِأَ َِمةِنِوا ِ

ااع اءِعالِالمراسمِيالايطان ِوي مِالمتزعيالِيالبارِالسيالِآمنعاِوتستيقوعا "ِيلعِ. 52ِ:ِ1والمعنمِأنِالمنيسةِالِ
ببِالخطيةِ.يُبب الخطيةِمثلِمحبةِالما ِوالمجدِ
يصاِأنِتمعنِمرتبطةِبالترالِبعدِأنِحلهاِالمسياِمالِي
ُ
العالممِوالعاداتِالرديئةِوبعدِأنِكاناِمربعطةِمالِعنقهاِبالخطيةِوتسحبِكالحيعاناتِعادتِلهاِكرامةِ

الحرية.
3
الربَ « :مجِاًنا ُب ْع ُت ْمَ ،وبِّالَ ِّف ِض ٍة ُت َفكو َن»".
ال ِ
آية (َ " -:)3فِّإِن ُ َ
هك َذا َ َ
خالصِالمسياِكانِمجاناًِوبالِ زةِ.والخاط ِهعِالس ِيبيمِنفسهِللخطيةِي اهللِلمِيبعهمِجلِهمِباععاِأنفسهمِ

جتركهمِهلل ِ=ِ"إنِحريكمِاإلجالِ بالحقيقةِتمعنعن ِأح اريا"ِييعِ.ِ 30ِ:ِ 8مالِيبيمِنفسه ِيبيمِماِالِيقديِبما ِ
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مجاناِ النفسِواليةِجداِنِألمِيفدهاِالمسياِجدمهنِانِالمتعةِالتيِيجنيهاِمالِلسةِالخطيةِتا هةِِوالِتساو ِشيئاًِ.

والحعِ الايطانِالِيعطمِملساتِمجاناِجلِ"خرِوتسجدِلم"ِِ.أماِ ِ يعطمِبسخاءِوالِيعيرِييم.ِ 5ِ:ِ1
ِ

4
ِّ
وَ ِّبالَ َسَب ٍب.
السِّيُد ِ
اكُ .ث ِم َ
ال ِ
آية ( " -:)4ألَ ِن ُ َ
الربِّ« :إَلى م ْصَر َن َز َل َش ْع ِّبُّ و َِوالً لَِّي َت َغِر َب ُهَن َ
ظَل َر ُ وَش ُ
هك َذا َ َ
"

الاعب ِإستعبد ِِ 3مرات ِلمصر ِواشعي ِولباجل ِ د لهم ِه الءِ .وكل ِأوالد ِ ِقبل ِالمسيا ِإستعبدوا ِللاياطيالِ
د لعهمِّ ِ .بالَ َسَب ٍب ِ= ِلم ِيكال ِهناو ِداش ِسياسي ِأو ِعسكري ِلمصر ِأو ِباجل ِأن ِتس ِالاعب ِوتنما ِكان ِهساِ
لمحبتهمِللخطيةنِوبالِسببِتمرهناِالاياطيالنِولمالِ ِسلمناِلهمِبسببِخطاياناِ .
ِ

ِّ ِّ
الرب ،ح ِتى و ِّ
يحو َن،
ِ
ُخ َذ َش ْع ِّبُّ َمجِاًنا اْل ُر َت َسلِّ ُ
ُو َن َعَلْي َيص ُ
َ
اس ِّرُّ .لِّذلِّ َك ِّفُّ ذلِّ َك اْلَي ْومِّ َي ْع ِّرُفو َن وَِّنُّ وََنا ُه َو
َي ْع ِّر ُ
ف َش ْع ِّب َُّ ْ

5
ِّ
ول
اآليات (َ " -:)6-5ف َ
اآلن َما َذا لُّ ُهَناَ ،يُق ُ
الرب ،وَد ِّائرا ُك ِل يومٍ اس ِّرُّ يهان6 .لِّ ِّ
ذل َك
َُ ُ
َْ ْ
َيُق ُ
ول ِ َ ً
اْل ُر َت َكلِّ ُم .هأََن َذا»".
ِّ ِّ
يحو َنِ=ِهمِ
َما َذا لُِّّ ُهَناِ=ِتعبيرِيعنمِلما اِأيحمِجهساِالعحمنِسدقعمِلخالصِشعبيِ.اْل ُر َت َسلِّ ُ
ُو َن َعَلْي َيص ُ
يجد عنِعلمِ نِو مِنفسِالعقاِيعاملعنِشعبِ ِمعاملةِمهينةِويفرحعنِجهساِكدنهِإنتصايِ.ويعمِالخالصِ

السيِأُعل َالِهنانِ يهِيعر عنِأنِ ِهعِالمتملم ِ.السيِتجسدِهعِكلمةِ ِ" ِبعدِماِكلمِاآلباءِباانبياءِ...كلمناِ

يِهسهِاايامِااخيرةِ يِإجنه"ِِ.والمسياِيقع ِ"مالِيآنمِ قدِ أي ِاآلل"ِِ.المعنمِأنِيعمِالخالصِسنعر ِأنِ
اوِالسيِماتِعناِهعِ ِالسيِكانِيكلمناِ يِالنبعاتِو مِالمتالِكلهِوأنهِهعِقامِليخلصِشعبهِمالِه الء.

ِ

آيات (ِ )12 -7ياير ِللخالص ِمال ِباجل ِكرم ِلخالص ِالمسيا ِوم ِ ي ِاآليات ِيِ 15ِ –ِ 13ينتقل ِصراحةِ
للخالصِبالمسياِ .
7
َِرل َعَلى اْل ِّجَب ِّ
السالَمِّ ،اْلرَب ِّش ِّر ِّباْل َخْي ِّر ،اْلر ْخ ِّب ِّر ِّباْل َخالَ ِّ
ص ،اْلَق ِّائ ِّل
ال َ َد َم ُِّّ اْل ُرَب ِّش ِّر ،اْل ُر ْخ ِّب ِّر ِّب ِ
آية (َ " -:)7ما و ْ َ َ
ُ
ُ
ِّ ِّ
له ِّك!»" .
لص ْهَي ْو َنْ َ« :د َمَل َك ِّإ ُ
ِّ
له ِّكِ=ِ ِبخالصهِالسيِصنعهِمليِ
اْل ُرَبشرِهعِالمسياِالسيِكانِيجلسِعلمِالجبا ِليعلمِتالميسهْ َِ.د َمَل َك ِّإ ُ
علمِقلعبناِ.ونحالِنصلمِليدتيِملمعتيِ .وماِجدأهِالمسياِجهسهِالباايةِأكملهِيسلهِوتمملهِالمنيسةِحتمِاآلنِِ.

ونالحعِأنِكلمةِإنجيلِتعنمِباايةِمفرحةِِ .
ِ

اآليات (8"" -:)9-8صو ُت مر ِّاَ ِّب ِّ
يكَ .يْرَف ُعو َن َص ْوَت ُه ْمَ .ي َتَرِن ُرو َن َم ًعا ،ألَ ِن ُه ْم ُيْب ِّصُرو َن َعْيًنا لِّ َعْي ٍن ِّعْن َد َُ ُِوِّع
َ ْ َُ
الر ِّب ِّإَلى ِّصهيو َن9 .و َِّش ِّ
الر ِب َ ْد عزِى َشعب َُ .ف َدى و ِّ
يدي َترِن ِّرُّ معا يا ِّخرب و ِّ
يم" .
يم ،أل ِ
َن ِ
ِ
َ
َْْ
َْ
ُ
ًَ َ َ َ ُ
َ
ُوَ َشل َ
ُوَ َشل َ
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مراَبيك =ِكماِكانِحبقعق ِيراقبِوينتورِيدِ ِمالِالسماءِيحبِ 1ِ:ِ 2نِهكساِكانِمنتوروِالخالصِ مِ

العهدِالقديمِينتورونِمخلصاِمالِالسماءِنِولماِوجدوهِكماِقا ِ يلبسِ"وجدناِالس ِكتبِعنهِمعسمِِ"...ييعِ1

ِ 45ِ:ي ععاِأصعاتهمِبالفر ِوالترنيمِو هبعاِيبارونِكلِاايضِِ .
اِأصعاتهمِ
ال ُرَر ِّاَ ِّبين ِ=ِهمِالرسلِوالتالميسِالسيالِلهمِأعيالِلتنورِوه الءِإكتافعاِعملِالمسياِوخالصهِ ر عع ِ
بالباايةِبعدِأنِيأتِعيعنهمِي1يعِ1ِ:ِ1نِِ ِ.ِ 2
الر ِّب ِّإَلى ِّص ْهَي ْو َن =ِهسهِتعنمِالصلاِجيالِ ِوصهيعنِنِ لليهعدِ
وسببِالفر ِليسِالرجعشِاويشليمِجلَُِ ُِوِّع ِ
تعنم ِيحم ِالرل ِعليهم ِوتعادتهم ِإلم ِصهيعن ِن ِولنا ِ هسا ِيسكرنا ِبقع ِالمسيا ِللمجدلية ِ"أجم ِوأجيكم ِوتلهمِ
وتلهكم"ِنِوهساِيعنمِيجعشِالرلِلناِبالفر ِوععدتناِإلمِحزالِاآللِكدجناءِ مِالمسياِِ .ينظرو َن َعْيًنا لِّ َعْي ٍنِ
بالنسبةِلليهعدِينورون ِتحقيقِالنبعات ِبالرجعشِوأنهاِتحققاِوعادواِ.وبالنسبةِللمنيسةِ هيِبالرو ِالقدسِتر ِ
أمجادِالسماءِاآلنِكماِ يِلغ ِكماِ يِمرآةِو مِالسماءِتر ِ ِوجهاًِلعجهِِ .
ِ

11
اع َُ ْد ِّس ِّ وَمام عيو ِّن ُك ِّل األُممَِّ ،ف َترى ُكل وَ ْطر ِّ
ص ِّإ ِّ
اف األََْ ِّ
لهَنا" .
الرب َع ْن ِّذََ ِّ
آية (ْ َ " -:)11د َش ِرَر ِ
َ َ ُُ
ض َخالَ َ
َ
َ
َ
اع َُ ْد ِّ
الربِ=ِتعبيرِيعنمِقعةِالرلنِوالمسياِهعِقعةِ ِوحكمةِ ِي1كعِ 24ِ:ِ1
ِّذََ ِّ
س ِ
الرب عن ِّذَ ِّ
اع =ِتعنمِالتجسدِأوِتعنمِأنِ ِيوهرِقعتهِاعدالهِ .
و َش ِرَر ِ َ ْ َ

ِ

ِّ11
ِّ
ُ ِهروا يا ح ِّ
ِّ
ِّ
املُِّّ
اك .الَ َت َرسوا َن ِّج ًساْ .
اع َت ِّزُلواْ .
اخُر ُِوا م ْن ُهَن َ
آية ( " -:)11ا ْع َت ِّزُلواْ ،
اخُر ُِوا م ْن َو َسُ َهاَ .ت َ ُ َ َ
الر ِّب" .
ِّآنَي ِّة ِ

المنورِالسيِنراهِكرم ِلفداءِالمسياِهعِخروجِاليهعدِمالِباجلِويجععهمِإلمِصهيعنِ.وهمِعادواِ مِمعكبِ

حاشدِيتحروِجببءِولمالِجالِخع ِ.وهعِليسِماهدِجماعةِمالِالعبيدِالهايبيالِالسيالِيخاعنِمتابعةِسادتهمنِ
جلِيسيرونِ يِوقةِوترنيمِويركضِأمامهمِمالِيبارِبالسالمِ.ومعهمِكهنتهمِحامليالِآنيةِجياِالرلنِولقدِ

إستغرقاِالرحلةِِ4شهعيِ.وكانعاِيرنمعننِوحيالِيرنمعنِتر ِاايضِكلهاِخالصِ ِلاعبهِ.والمعنمنِ بعدِأنِ
يقدمِالمسياِالخالصِلاعبهنِعلمِشعبهِأنِالِيخا ِبطشِعدونِسعاءِشياطيالِأوِمالِتحركهمِالاياطيالنِ هعِ
تحريِمنهمِ.وعلمِشعبِ ِأنِيعت ِالارِويحياِحياةِالتسبياِشاهداًِلخالصِإلههِ.وكماِإعت ِاليهعدِالسيالِ
تععدواِالحياةِ يِباجلِحياتهمنِعلمِالمنيسةِشعبِ ِأنِتعت ِحياةِالخطيةِ= الَ َت َرسوا َن ِّج ًساِ=ِعليناِأنِالِ

نمعنِمثلِاليهعدِالسيالِأخرجهمِالرلِمالِمصرِ خرجعاِومحبةِااوواننِأيِالعجلِالسهبيِ يِقلعبهمِ دهلمتهمنِ
عليناِأنِنزحيِباللساتِالعقتيةِِ.ويجبِأنِنطمئالِمالِجهةِالطريقنِ اهللِهعِالسيِيقعدِويحا عِعلمِالمسيرةِ.

وعليناِأنِنتبمِأوايِمالِسبقعناِمالِالقديسيالِوالاهداءنِوعلمِيجا ِالمهنعتِحامليِآنيةِالرلِأنِيتطهرواِ
يواآلنيةِهيِالتيِأخسهاِنبعخسِنصرِ دعادهاِكعيرِنِوياجمِاإلصحا ِااو ِمالِسفرِع ِِاي .
ِ

12
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يل َي ْج َر ُع
ِّين .ألَ ِن ِ
آية ( " -:)12ألَ ِن ُك ْم الَ َت ْخُر ُِو َن ِّباْل َع َجَلةَ ،والَ َت ْذ َهُبو َن َه ِّاَب َ
ام ُك ْمَ ،وإِّل َ إ ْسَرائ َ
َم َ
الر ِب َسائٌر و َ
َساَ َت ُك ْم" .
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ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يل َي ْج َر ُع َساَ َت ُك ْم ِ= ِساقة ِالجيش ِهم ِم خرته ِمالِ
لال ِيخرجعا باْل َع َجَلة ِ= ِكما ِخرجعا ِمال ِمصر ِ َوإِّل َ إ ْسَرائ َ
ِوالنساءنِحتمِه الءِالزعفاءِ اهلل ِيجمعهمِ.إ اًِالعدوِالِيستطيمِأنِيبطشِجهمِمالِ
الزعفاءِوااطفا ِوالايع ِ

خلفِ اهللِهعِالقالدِ .

14
13
ِّ
ِّ
ِّ
ش ِّمْن َك َك ِّث ُيرو َن.
امى ِِّدًّاَ .ك َرا اْن َد َه َ
اآليات (ُ " -:)15-13ه َوَذا َعْبدي َي ْعق ُلَ ،ي َت َعاَلى َوَيْرَتقُّ َوَي َت َس َ
15
يرينِّ .من وَِلِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ظُرُ َك َذا م ْفسًدا وَ ْك َثَر ِّم َن ِ ِّ
آد َم.
َمْن َ
َ
وَُت ُ وَ ْك َثَر ِّم ْن َبنُّ َ
ْ ْ
ُم ًرا َكث ِّ َ
ص َ
الر ُِلَ ،و ُ
ُ َ
هك َذا َيْنض ُح و َ
اه ُه ْم ،ألَ ِن ُه ْم َ ْد وَْب َصُروا َما َل ْم ُي ْخَبُروا ِّب ِّ َ ،و َما َل ْم َي ْس َر ُعوُ َف ِّه ُروُ " .
ُمُل ٌ
وك وَ ْف َو َ

ان
َك َ
َي ُسد

التفسيرِ مِاإلصحا ِالتالم
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اإلصحاح الثالث والخرسون

عودة للجدول

ِ

الِشيِ يِأنِعبدِالرلِهناِهعِالمسيانِوهكساِ سرهِاليهعدِحتمِالقرنِِ.12لمالِنتيجةِجدالهمِممِالمسيحييالِ

إ حطروا ِأن ِيفتاعا ِعال ِتفسير ِآخر ِ .قا ِبعزهم ِأن ِعبد ِالرل ِهع ِشعب ِاليهعد ِوالبعض ِقالعا ِأنه ِإيمياِ
والبعضِيعشياِ.ولقدِآمالِكثيرون ِمالِاليهعدِبالمسياِبمطالعتهمِلهساِالفصلِومقاجلتهِبالعهدِالجديدِو مِاايامِ

الحديثةنِأسقبِاليهعدِهساِالفصلِيِ 12ِ:ِ53ِ–ِ13ِ:52مالِِالقراءاتِالمنتخبةِللقراءةِااسبععيةنِ هعِنبعءةِ
كاملة ِعال ِأالم ِالمسيا ِقبل ِالمسيا ِبحعالي ِِ 166سنةِ .وهسه ِااالم ِكانا ِحتم ِيفد ِشعبهن ِلقد ِجعل ِنفسهِ
جيحةِإومِيِ 16ِ:ِ53وبهسهِالنبعةِنقترلِإلمِ ِوننورِإلمِسرِالفداءِ ِ.

ِ

13
ِّ
ِّ
ِّ
امى
اآليات (ُ " -:)15-13 :52ه َوَذا َعْبدي َي ْعق ُلَ ،ي َت َعاَلى َوَيْرَتقُّ َوَي َت َس َ
15
ِّ
ظُرُ َك َذا م ْفسًدا وَ ْك َثَر ِّم َن ِ ِّ
هك َذا
آد َم.
ان َمْن َ
َ
وَُت ُ وَ ْك َثَر ِّم ْن َبنُّ َ
َك َ
ص َ
الر ُِلَ ،و ُ
ُ َ
اه ُه ْم ،ألَ ِن ُه ْم َ ْد وَْب َصُروا َما َل ْم ُي ْخَبُروا ِّب ِّ َ ،و َما َل ْم َي ْس َر ُعوُ َف ِّه ُروُ " .
ُمُل ٌ
وك وَ ْف َو َ
أطاشِلنحسبِ يهِمطيعيالَِ.ي ْع ِّق ُل ِ=ِ هعِ
ُِ
َعْب ِّدي َي ْع ِّق ُل ِ=ِ َعْب ِّدي ِانهِأخلمِ اتهِ يِتجسدهنِآخسِاً ِصعيةِعبدِ.و
14
ش
ِِّدًّاَ .ك َرا اْن َد َه َ
ِّ
ُم ًرا َك ِّث ِّ
ين.
ير َ
َيْنض ُح و َ

ِّمْن َك َك ِّث ُيرو َن.
ِّ
َِلِّ ِّ َي ُسد
م ْن و ْ

أقنعمِاللعوعسِالعقلِالمنطعق ِبهِأوِالنطقِالعاقلِ.هعِأقنعمِالحكمةِ.هعِحكمةِ ِوقعتهِي1كعِِ.ِ 24ِ:ِ 1
والمسياِبالجسد ِكانِإنساناِكامالِيااجهناِ مِكلِش ِ ِوكانِينمعِ يِالحكمةنِوكانِكالمه ِكلهِبحكمةِأ هلاِ

الناسِ .

َي َت َعاَلى َوَيْرَت ِّقُّ ويتسامى =ِهعِيتعالمِويرتقمِانهِتناا ِوتعاحمِأوالًِ نجا ِعملهِأيِالفداءِي عهِ يِأعيالِكلِ
العالمِ.وانهِتعاحمِ"ي عهِ ِوأعطاهِإسماِ عقِكلِإسم"ِي يِ2ِ:ِ2نِِ 16والتعاليِوالتساميِصفاتِهللنِ هكساِ

أي ِإشعياءِ ِجالساِعلمِكرسيِعا ِيإرِِ 1:ِ0ونفسِالمفهعمِنجدهِ يِيإرِِ 15ِ:ِ51لسليِ المسياِهعِ
ِ ِ.

هك َذا َيْن ِّض ُح –ِينزاِلهاِمعنييال:
َ
 1يسهل ِ.هعِكانِإتزاعهِمسهالًِ اليهعدِإنتورواِمسيحاًِ يِصعيةِمجدِالِمسيحاًِمتدلماًِ .

 2يررِ المسياِيرِدمهِعلمِالم منيالِمالِكلِااممِاجلِتطهيرهمِ.
وَُت ُ وَ ْك َثَر ِّم ْن َب ِّنُّ آدمِ=ِصعيتهِ هيِجروحههِودمههِالهسيِوطهمِجسهمهنِ
ف َرْن َ
ظُرُ َك َذا ُم ْف َسًدا وكثر من الرِل َو ُص َ
حتمِأنِجيالطسِقها ِ"ههع اِاإلنسهان"ِييهع ِ.ِ 5ِ:ِ12اإلنسهانِبسهببِالخطيهةِوقعهاِعليههِأالمهاِشهديدةِو سهدتِ
صعيةِالمجدِالتمِخلقهِ ِعليهاِإ ِكانِاإلنسانِ مِالجنهةِيعكهسِمجهدِ ِانههِكهانِيهر ِ ِِ.ومنوهرِالمسهياِ

علمِالصليبِنِوالصليبِلعنهةِ" ملعهعنِكهلِمهالِعلهقِعلهمِخاهبة"ِيتهثِ 23ِ:ِ21وشهكلِجروحههِوأالمههِكانهاِ

أكثرِمالِأ ِجنمِآدمِنِهعِأيادِأنِيااجهناِ مِكلِش ِحتمِأبامِأنهعاشِااالمِواللعنهةِ يكهعنِإنسهاناِكهامالِحتهمِ
مِااالمِنِوههساِمعنهمِ"يكمهلِيلهيسِخالصهناِبهااالم"ِيعهبِ.ِ 16ِ:ِ2وونهمِعهالِالقهع ِأنِالمسهياِبجسهدهِلهمِ

277

سفر إشعياء (اإلصحاح الثالث والخمسون)

يكالِلهِصعيةِالمجدِنِجلِهعِطلبهاِلجسدهِليتمجدِالجنسِالبار ِ يهِييعِ.ِ 5ِ:ِ11هعِقبلِاللعنةِلنتمجهدِ يههِ

ِ.

وَْب َصُروا َميا َل ْيم ُي ْخَب ُيروا ِّبي ِّ ِ=ِههمِ أيواِ هيِالمسهياِوعر هعاِمهاِلهمِيخبهرهمِبههِكهنهتهمِوعه ار يهمِ.ههمِ أيواِ همِالمسهياِ
و يماِحدثِللمسياِتحقيقاِللنبعاتِ.
ِ

1
ِّ
الر ِّب "
اع ِ
اس ُت ْعلَِّن ْت ذََ ُ
آية (َ " -:)1م ْن َصِد َ
ق َخَبَرَناَ ،ولِّ َر ِّن ْ
ق َخَبَرَناِ=ِالمسياِأتمِلليهعدِولمنهمِلمِيصدقعهِ.والصليبِكانِس اًرِمسهالًِلمِيصدقهِأحدِ ِ.
َم ْن َصِد َ
ِّ
ِّ
ِّ
اع اليِير ِّب ِإسهِهتُعلِناِمحبههةِ ِوقعتهههِ.والسه ا ِ يهههِاسههتنمايِلمعقههفِ
اع اليِير ِّبِ=ِ ههيِالمسههياِيذََ ُ
اسي ُيت ْعلَِّن ْت ذََ ُ
ِل َري ِّين ْ
اليهههعدِمههالِالمسههياِ هههعِتجسههدِمههنهمِوأتههمِلهههمِلمههنهمِلههمِي من هعاِبهههِ قههدِإنتوههروهِملم هاًِوقالههداً"ِ.إلههمِخاصههتهِجههاءِ

وخاصتهِلمِتقبله"ِِ .
ِ

2
ظَر َفَن ْش َت ِّهَي ُ.
ال َفَنْنظَُر ِّإَلْي ِّ َ ،والَ َمْن َ
ِام ُ َك َفْر ٍخ َوَك ِّعْرق ِّم ْن وََْ ٍ
ض َي ِّاب َسةٍ ،الَ ُص َ
وََة َل ُ َوالَ َِ َر َ
آية (َ " -:)2نَب َت َُد َ
"

ِام ُ =ِأيِقدامِالرلنِ" مانِالصبيِينمعِويتقع ِبالرو "ِيلعِِ ِ 46ِ:ِ2
َنَب َت َُد َ
=ِلمِيخرجِ يِصعيةِقالدِعويمنِجلِجاءِكفر ِيوصهال ِمهالِأصهلِشهجرةِجا هةِ.خهرجِكقزهيبِمهالِجهسشِِ
ِ
َك َفْر ٍخِ
يسمِالاجرةِاليابسةِي دسرةِداودِإنتهاِأيامِسبمِباجلِسهنةِِ580أيهامِصهدقياِالملهيِآخهرِملهعوِااسهرة ِأوِتفههمِ
وََة َلي ُ َوالَ َِ َريا َلِ=ِكانهاِعيهعنِاليههعدِمغلقهةِ
أنِالمسياِخرجِمالِالطبيعةِالباريةِالتيِهيِأيضِيابسةِ.الَ ُص َ
لمِيرواِجمالهِالداخلمنِجما ِقداستهنِو مِهسهِكانِ"أجرشِجماالًِمالِجنمِالباهر"ِيمه ِِ.ِ 2:ِ45إختفهمِجمالههِ

مههالِأمههامِعيههعنهمِ لههمِيههرواِسههع ِ قهرهِوتعاحههعهِوصههليبهنِجههلِكههانِمكروه هاًِلتعبيخهههِالنههاسِعلههمِخطايههاهمِ.يقههع ِ

الههبعضِِ ههيِأيامنههاِلههعِيأينههاِالمسههياِآلمنههاِبهههِ.والِيعر ههعنِأنِاإليمههانِبالمسههياِاآلنِوهههعِ ههيِمجههدهِأسهههلِمههالِ
اإليمانِبهِ يِهسهِالصعيةِالمحتقرةِالتيِتناسبِماِيريدهِالناسِمالِقعةِومالِعومةِ .
ِ

3
ول ِّم َن الِن ِّ
وهَناُ ،م ْح َتَقٌر َفَل ْم َن ْع َتِد
اع َو ُم ْخ َت ِّبُر اْل َح َز ِّنَ ،وَك ُر َس ِت ٍر َعْن ُ ُو ُِ ُ
اسُ ُِ ََ ،ل و َْو َِ ٍ
آية (ُ " -:)3م ْح َتَقٌر َو َم ْخ ُذ ٌ
ِّب ِّ " .

ُم ْخ َت ِّبُر اْل َح َز ِّن=ِكاناِملحعظةِأحدِنبالءِالرومانِعالِالمسياِوقدِأيسلهاِلمجلسِالايع ِالرومانيِأنِالمسياِ
ول
الِيزحينِجلِقيلِ يِالمتالِالمقدسِعالِالمسياِأنهِبكمِولمالِلمِيقا ِوالِمرةِأنهِححيُ ِ.م ْح َتَقٌر َو َم ْخ ُذ ٌ

وهَناِ=ِ
=ِهكساِإحتقرِاليهعدِويؤساءهمِالمسياِوقالعاِعنهِمجنعننِوقالعاِبهِشيطانِ....الخِ َوَك ُر َس ِت ٍر َعْن ُ ُو ُِ ُ
همِسترواِوجعههمِعنهِكدجرصِِ.وحينماِيِأواِالمسياِعلمِالصليبِقالعاِهساِمالِوزبِ ِ.كماِقالعاِسابقاًِ
أأخطدِهساِأمِأجعاهِ عندهمِأنِاالمِعقعبةِللخطيةِولمِيعر عاِأنهِيتدلمِاجلهمِهمِ .
ِ
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لكي ِين وَح َازَنَنييا حرَلهييا ،ووَوِاعَنييا َتح ِرَلهييا .وَنحيين ح ِّسييبَنا مصييابا م ْضييروبا ِّميين ِّ
اآليييات (ِّ 4" -:)6-4
هللا َو َمي ْذُلوالً.
َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َُ ً َ ُ ً َ
ْ
ََ َ َ ْ َ َ
5
ِّ
ِّ
ِّ
ق أل ِّ ِّ
ِّ
ِّحُب ِّيرِّ ُش ِّيفيَناُ 6 .كلَنيا َك َغيَن ٍم َضيَلْلَنا.
َو ُه َو َم ْجُر ٌ
َِ ِّل َم َعاصيَناَ ،م ْس ُحو ٌ ْ
وح أل ْ
ييب َسيالَمَنا َعَلْيي َ ،وب ُ
َِيل آ َثامَنياَ .تأْد ُ
اح ٍد ِّإَلى َ ِّ ِّ
الرب و َضع عَلي ِّ ِّإ ْثم ِ ِّر ِّ
ِّمْلَنا ُكل و ِّ
يعَنا" .
ط ِّريق َ ،و ِ َ َ َ ْ َ َ
َ
قا ِالمسياِعلمِالصليبِ"ياِأجتاهِِإوفرِلهم"ِوالمقصعدِمالِهساِليسِأنِالمسياِسامحهمِعماِ علعهنِجلِإنهِوهعِ
هليبِوجسههدهِكلهههِمغطههيِ
ِ
معلههقِعلههمِالصههليبِوايق هاًِومغطههمِجدمالهههِجههدأِشههفاعتهِالمفاييههة ِِ.المسههياِعلههمِالصه
بالههدماءِكدنهههِيقههع ِلههآللِجسههديِالههسيِهههعِكنيسههتيِِهههعِاآلنِمغطههيِبالههدمِنِوهههسهِهههيِالمفههايةِ لتبههدأِايهههاِاآللِ

القههدوسِ ههيِوف هرانِخطايههاِالمنيسههةِالتههمِهههمِجسههد ِيأ  ِ.ِ 36ِ:ِ5دمهههِالِيطلههبِالثههديِمثههلِدمِهاجيههلِجههلِ

الغفرانِيعبِِ ِ.ِ 4ِ:ِ12

َح َازَنَنا َح َرَل َهاِ=ِااحه انِناتجهةِعهالِالخطيهةِ ههعِحمهلِخطايانهاِوأوايههاِليعطينهاِسهالمِ ِالهسيِيفهعقِكهلِعقهلِ.
وْ
ِّ
ِّ
ِّحُب ِّيرِّ ِ=ِههيِأوهايِالجهرو ِ
يب َسالَمَناِ=ِهعِاحتملِنيابهةِعنهاِالتدديهبِونتيجهةِههساِحصهلناِعلهمِالسهالم َ .وب ُ
َتأْد ُ
يع اليرب َعَلْيي ِّ ِّإ ْث َيم
التيِنتجاِعهالِحهرباتِالسهعطِوالقصهبةِوالاهعوِوجهرو ِالمسهاميرِواللمهمِواللطهمِ.وهكهساِ َو َض َ
ِ ِّر ِّ
يعَناِ=ِِريعناِ الجميمِااوعاِو سدواِوأععاهمِمجدِ ِ .
َ

ِ

7
ِّ
ِ
ظلِّم وَ ِما ُه َو َف َت َذِلل َوَلم َي ْف َت ْح َفا ُ َ .ك َشا ٍة ُتس ُ ِّ
يها َفَل ْم َي ْف َت ْح
ام َِ ِّاز َ
َ
َ ْ
َم َ
آية (َ ُ " -:)7
اق إَلى الذْب ِّحَ ،وَكَن ْع َج ٍة َصام َت ٍة و َ
َفا ُ " .
ظلِّ َمِ=ِمحاكمتهِكاناِظالمةِوأتعاِلهِباهعدِاويِ.وَ ِما ُه َو َف َتي َذِل َل =ِأيِسهلمِنفسههِللولهمَ ِ.وَل ْيم َي ْف َيت ْح َفيا ُ ِ=ِ ههعِ
ُ
اق ِّإَلى ال ِذْب ِّحِ=ِأيِجالِمقاومةنِ ههعِيعهر ِمهاِجهاءِاجلههِوههعِ
سكاِأمامِقيا اِوبيالطسِوهيرودسَ ِ.ك َشا ٍة ُت َس ُ
عر ِنيهةِمحاكميههِوظلمههمنِوكهانِسهكعتِالمسهياِههساِأجلهغِدليهلِعلهمِقعتههنِ ههعِلهمِيسهتخدمِقعتههِحهدهمِوتالِ

كانِالفداءِقدِتعطلِ .
ِ

ِّ ِّ
آية (ِّ 8" -:)8من الض ْغ َ ِّ
ض األَحي ِّ
ِّ ِّ
الديُنوَن ِّة و ِّ
ياء ،وَِني ُ ُض ِّير َب
ان َي ُ
ُخ َذَ .وِّفُّ ِِّيل َم ْن َك َ
َ
ُة َو ِّم َن ِ ْ
ظن وَِن ُ َُُ َع م ْن وََْ ِّ ْ َ
ِّ
َِ ِّل َذْن ِّب َش ْع ِّبُّ "
م ْن و ْ
ُ ِّة =ِالادةِوالزيقِوالماقةَ ِ.و ِّم َن ِ
الدْيُنوَن ِّة =ِالمحاكمةِأمامِيؤساءِالمهنةِوهمِالملهعوَ ِ.وِّفيُّ ِِّيلِّي ِّ =ِ
ِّم َن الض ْغ َ
ِّ
يع ِّم ْين
أيِالاعبِالسيِيآهِيصلبِلمِيفهمِأنهِصلبِومهاتِمهالِأجهلِ نهبِالاهعبِولهيسِمهالِأجهلِ نبههِههعَ َُُ ِ.
ِّ
ِّ
ض األ ِّ
يع  ...ووَِني ُ ُض ِّير َب ِّم ْين
َحَياءِ=ِماتِم ْن و ْ
وََْ ِّ ْ
َِ ِّيل َذْن ِّيب َش ْيع ِّبُِّولهيسِلخطيهةِ يههِ.ولنقهرأِاآليهةِهكهساِوَِني ُ َُُ َ
َِ ِّل َذْن ِّب َش ْع ِّبُّ "
وْ
9
ظْل ًراَ ،وَل ْم َي ُك ْن ِّفُّ َف ِّر ِّ ِّغ ٌّ
ش" .
َشَر ِّاَ َْبُرُ َ ،و َم َع َغ ِّن ٍُّ ِّعْن َد َم ْوِّت ِّ َ .عَلى وَِن ُ َل ْم َي ْع َر ْل ُ
آية (َ " -:)9و ُِ ِّع َل َم َع األ ْ
َشَر ِّاَ َْبُرُ ِلهاِتفسيريال :
ُِ ِّع َل َم َع األ ْ
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ِ-1قدِتايرِلحراسةِالجنعدِالرومانِااشرايِوهمِقدِقبلعاِالرشعةِليكتمعاِخبرِالقيامةنِ ههمِكها جيالِمرتاهيالنِقهالعاِ
كناِنيامِوأتمِالتالميسِوسرقعه.

ِ-2كانِالمخطبِأنِيلقعاِجسدهِ هيِواديِإجهالِهنهعمِليحهرقِبالنهايِكمهاِيعملهعنِدالمهاًِمهمِالمصهلعبيالِ.ولمهالِ ِ
دجرِأنِيد الِ يِمقبرةِيعسفِالراممِنِالرجلِالغنمِ=ِ َو َم َع َغ ِّن ٍُّ ِّعْن َد َم ْوِّت ِّ ِ .
ِ
11
ام َُ ،و َم َسِرُة
آية ( " -:)11وَ ِما ِ
يح َة ِّإ ْث ٍم َيَرى َن ْسالً َت ُ
الرب َف ُسِر ِّبأ ْ
َن َي ْس َحَق ُ ِّباْل َح َز ِّنِّ .إ ْن َِ َع َل َن ْف َس ُ َذ ِّب َ
ُ ُ
ول وَِي ُ
الر ِّب ِّبَي ِّد ِّ َتْن َج ُح" .
ِ
َن َي ْس َحَق ُ ِّباْل َح َز ِّنِ=ِوتنِكهانِااشهرايِههمِالهسيالِدجهرواِههساِحهدِالمسهياِإالِأنِههساِكهانِ هيِقصهدِ
ِ
الرب َف ُسِر ِّبأ ْ
ِوهعِسرِِبدنِيسحقِإجنهِبالح نِحتمِنخلصِنحالِونفر ِ.وقطعاِ هالرلِلهمِيكهالِمسهروياِبعهسالِإجنههِجهلِههعِ
ُِ
ييم =ِ
يحيي َة ِّإ ْث ٍ
ييل َن ْف َسيي ُ َذ ِّب َ
مسههرويِبالنتيجههةِوهههمِيجههعشِأوالدهِإلههمِحزههنهِنِ هههلِهنههاوِحههبِأعوههمِمههالِهههساَ َِ ِ.ع َ
المسههياِلههمِيتههدلمِجسههدياًِ قههبِجههلِنفسههياًِبههااكثرِلحملهههِخطايههاِالعههالمِومههالِخيانههةِالمههلِلهههِ.ومههالِالاههرِالههسيِ ههيِ

وِلنقبلِنحالِ=َِيَرى َن ْسالًِ=ِالنسهلِههمِالمه منيالِالهسيالِ هداهمِ.كهانِههعِحبهةِالحنطهةِالتهيِسهقطاِ
البارنِهعِتُر ُ
الير ِّب ِّبي ِّيد ِّ
ليكعنِهناوِحبعلِكثيرةَ ِ.ت ُ
ام ُِ=ِأيِلالِتنتهيِحياتهِبالمعتِوههساِنبهعةِعهالِالقيامهةَ ِ.و َم َس ِيرُة ِ َ
ُ ُ
ول وَِي ُ
َتْن َج ُحِ=ِمسرةِالرلِهيِخالصِالناسِ"هساِهعِإجنمِالحبيبِالس ِبهِسريت"ِِ .
ِ

آية (ِّ 11" -:)11م ْن َت َع ِّب َن ْف ِّس ِّ َيَرى َوَي ْشَب ُعَ ،و َعْب ِّدي اْلَباَ ِّب َر ْع ِّرَف ِّت ِّ ُيَب ِّرَُ َك ِّث ِّ
ام ُه ْم ُه َو َي ْح ِّرُل َها" .
ير َ
ينَ ،وآ َث ُ
َيَرى َوَي ْشَب ُعِ=ِير ِِأجرِتعبهِوهعِخالصِالنفعسِالمثيرةِومالِكثرتهاِيابمِ.هساِمعنمِمهاِقالههِالمسهياِللتالميهسِ
ههيِقصههةِالسههامريةِييههعِِ"ِ 32ِ:ِ4أنههاِلههيِطعههامِآلكههلِلسههتمِتعر عنهههِأنههتمِ...طعههاميِأنِأعمههلِماههيئةِالههسيِ

أيسلنيِوأتممِعمله"ِييعِِ.ِ 34ِ:ِ4والِيعجدِشبمِبعيداًِعالِالمحبهةِ.والِتعجهدِمحبهةِجهدونِتعهبِوالِيعجهدِتعهبِ
الِي َِع ِعضِبالسرويِوبقديِمهاِيكهعنِالتعهبِبمهاِ يههِمهالِأالمِومه اريةِبقهديِمهاِتمهعنِالبركهةِوالاهبمِّ ِ.ب َر ْع ِّرَف ِّتي ِّ ُيَب ِّيرَُ
ُِ
َك ِّث ِّ
ينِ=ِمالِي مالِبهِيتبريِأيِيعطيهِالمسياِجرهِوتمعنِأوامههِمحسهعبةِعلهمِالمسهياِ.وههعِيغفهرِلنهاِكهلِيهعمِ
ير َ
بافاعتهِالمفاييةِ .
برعرفت =ِهسهِلهاِتفسيريالِوكالهماِمكمليالِلبعزهماِالبعضِِ -:

 1هعِبساجقِمعر تهِيعر ِمالِسيتجاولِمعهِوهساِهعِمالِسيتبريِييو. 22ِ:ِ8

 2كلمةِمعر ةِتعنمِإتحادنِ اتحادناِبالمسياِتمعنِلناِحياتهِ تمعنِأعزاءناِأالتِجرِ ِ
ِ

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يز ِّء ومييع اْلع َ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ 12
َِي ِّيل وَِن ي ُ َسي َيك َب لِّْل َري ْيوت َن ْف َس ي ُ
ير يةً ،مي ْين و ْ
آييية ( " -:)12لييذل َك وَ َْسي ُيم َل ي ُ َبي ْيي َن األَعي ِا َ َ َ ُ
ظ َريياء َي ْقسي ُيم َغن َ
ِّ
ِّ
ُح ِّصُّ َم َع وَ َث َرةٍَ ،و ُه َو َح َر َل َخ ُِِّي َة َك ِّث ِّ
ين" .
وو
ين َو َش َف َع فُّ اْل ُر ْذن ِّب َ
ير َ
َ ْ َ
األ ِّ
َعي ِيز ِّاءِ=ِملههعوِاايضِااقعيههاءِكملههعوِأشههعيِوباجههلِوالفههرسِالههسيالِقهههرواِممالههيِوأخزههععاِاايضِكلهههاِلهههمنِ
وهكساِأعطمِ ِالمسياِأنِيكعنِملماًِيخزمِالناسِلنفسهِ.ولمالِالمعنمِااصاِأنِالاياطيالِالتيِكاناِتمليِ
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علمِقلعلِشعبِ ِمالِقبلِوكانعاِكدع اءِوهمِملعوِهسهِاايضنِجلِأنِكلِمالِيمهعتِيغتنمهعهِلههمنِأمهاِاآلنِ
هدِيبههبِالاههيطانِوُقي هدِوأصههباِهنههاوِنسههلِللمسههيانِونيمههةِللمسههيانِوأجههداًِلههالِيكههعنِالملمههعتِ ايو هاًِوالجحههيمِ
قه ُ

مملههعءاًِ.وهههساِمههاِيآهِالقههديسِيعحنههاِالالهههعتمِييؤِِ"ِ 2ِ:ِ1بعههدِهههساِنوههرتِوت اِجمههمِكثيههرِلههمِيسههتطمِأحههدِأنِ
يعههدهِمههالِكههلِاامههمِوالقبالههلِوالاههععلِواالسههنةِواقفههعنِأمههامِالعههررِوأمههامِالخههرو ِمتسهربليالِجثيههالِجههيضِو ههمِ

أيديهمِسعفِالنخلِ"ِ ِ.

والرلِحيالِسدلعهِأقليلِالسيالِيخلصعنِلمِيجبِجنعمِجلِقا ِإجتهدواِأنِتدخلعاِمالِالبالِالزيق.
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عودة للجدول

ِ
بعههدِأنِتملههمِعههالِأالمِالمسههياِ ههيِيصِِ 53كههانِمههالِالمناسههبِهنههاِأنِيتحههدثِعههالِنمههعِالمنيسههةِوم هرةِعملهههِ

الفدالينِسبقِ يِيصِِ 53وقا ِأنهِير ِنسلهِوهاِهعِير ِِنسلهنِأيِالم منيالنِيبمهاِياهيرِالمهالمِج ليهاًِعهالِ
الععدةِمالِالسبيِ.ولمالِواحاِأنِالمالمِهناِعالِالمنيسةِالتيِتمتدِمالِاليميالِلليسايِ تزمِكلِالاععلِوااممِ

ِوتتساعهاِومحبةِالرلِلهاِومجدهاِ .
ِ

اَر اِل ِّتُّ َلم َتلِّ ْد .و َِّش ِّ
ِّ
ِّ 1
َن َب ِّنُّ اْل ُر ْس َت ْو ِّح َش ِّة
ض ،أل ِ
يدي ِّبال ِتَرن ِّم وَِي ُت َها اِل ِّتُّ َل ْم َت ْر َخ ْ
آية (َ « " -:)1تَرِنرُّ وَِي ُت َها اْل َع ُ
ْ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الرب" .
ال ِ
وَ ْك َثُر م ْن َبنُّ َذات اْلَب ْعلَ َ ،
مالِهي اْلع ِّ
ياَُرِ؟ِ=ِقهدِتمهعنِالبقيهةِالراجعهةِإلهمِأويشهليمِوتجهدهاِخربهةنِ ِهنهاِيعهدهاِبدنههاِسهتمعنِأكثهرِمهالِ
َ
ااو ِحيالِكانِلهاِبعلِيأيِ ِنفسه ِوالمعنمِأنِ ِسيعيدِلهاِمجدهاِأكثرِمالِااو ِ.وقدِتمهعنِالعهاقرِههيِ
كنيسههةِاامههمِالتههيِكانههاِوهههمِبعيههدةِعههالِ ِعههاق اًرِولههمِتلههدِومستعحاههةِ=ِوحيههدةِجههالِاوجِوالِأوالدِنِ

ِيعههدهاِ

أنهاِستمعنِبدوالدهاِأكثرِكثي اًرِجداًِمالِكنيسةِاليهعدِالتيِلههاِبعهلِ ههيِأيزهاًِأصهبحاِعروسهاًِللمسهياِ.وهكهساِ
همِجعلسِالرسع ِهسهِاآليهةِأنههاِإشهايةِللمنيسهةِيوهلِ20ِ:4نِِ 21وقهدِتمهعنِالعهاقرِههيِأنهاِوأنهاِحهيالِتمهعنِ

حياتناِ يهاِعقهمِوجفها ِولمهالِمهراحمِالهرلِواسهعةِتجعهلِللعهاقرِجنهيالنِ هالِنيهدسِمهالِخطايهاِالماحهيِلتمهعنِلنهاِ
ومايِيِجنيالِ ِوالثمايِهمِومايِالرو ِالقدسِِ.والمطلعلَ ِ.ترِن ِّرُّ ..وو َِّش ِّ
يديِمالِأجلِماِهعِآتِباإليمانِ ِ.
َ
هسهِاآليةِهيِمفتا ِلهساِاإلصحا ِوماِبعدهِ .
ِ

اك ِّن ِّك .الَ ُتر ِّس ِّكُّ .و ِّ
آية (2" -:)2وَو ِّس ِّعُّ م َكان َخير ِّت ِّك ،وْل ُتبس ْ ُشَقق مس ِّ
َطيلُِّّ وَ ْطَن َاب ِّك َو َش ِّد ِّدي و َْوَت َاد ِّك"،
ْ
ُ ََ
َ َْ
ْ
َ َ َْ
ِّ
ان َخْي َر ِّت ِّكِ=ِهيِخيمةِانهاِمكانِسكالِم قاِأمهاِالبيهاِ
هساِيد ِعلمِانتاايِالمنيسةِعلمِاايضِو َْو ِّسعُّ َم َك َ

الثاجاِ هعِ يِالسماءِيِ2كعِِ 1:ِ5والمعنمِكثرةِالداخليالِلإليمهاننِ لهمِتعهدِاليهعديهةِتمفهيهمنِجهلِإحتهاجعاِلمهلِ
العههالمِ.وْل ُتبس ي ْ ُشي َيقق مسي ِّ
ياك ِّن ِّك =ِالاههققِهههيِالسههتالرِوهههمِيمه ِللجمهها ِمههالِالههداخلِ مههلِمجههدِاجنههةِالملههيِمههالِ
ُ ََ
َ َْ
داخلِ .
ِّ
آية (3" -:)3ألَ ِن ِّك َتر َت ِّد َ ِّ
ِّ ِّ
ُم ًراَ ،وُي ْع ِّرُر ُمُدًنا َخ ِّرَبةً" .
ْ
ين إَلى اْلَيرين َوِّإَلى اْلَي َس ِّاََ ،وَي ِّر ُث َن ْسُلك و َ
امتدادِالمنيسةِوالمدنِالمخربةِيقدِتمعن ِأويشليمِوقدِتمعن ِإشايةِللنفعسِالتيِخربهاِإجليس ِستعمرِوتصباِ
المنيسةِهيِأويشليمِالروحيةِ .
ِ
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افُّ ألَ ِن ِّك الَ َت ْخ َزين ،والَ َت ْخجلُِّّ ألَ ِن ِّك الَ َتس َت ِّحينَ .فِّإِن ِّك َتْنسين ِّخ ْزي صب ِّ
آية (4" -:)4الَ َت َخ ِّ
اكَ ،و َع ُاَ َتَرملِّ ِّك الَ
ْ َ
َ
ََْ َ ََ
َْ َ
َت ْذ ُك ِّريَن ُ َب ْعُد" .
يافُّ =ِمههالِأنِالِينجه ِالععههدِّ ِ.خي ْيزي صييب ِّ
الَ َت َخي ِّ
اكِ=ِعبعديههةِمصههر ِ.ههانِحرينههاِالمسههياِنمههعنِبالحقيقههةِأحه ار اًيِ.
َ َ َ
َو َع ُاَ َتَرملِّ ِّك =ِ يِسبمِباجلِصايتِإسهراليلِكهامرأةِمهجهعيةِبسهببِخطيتههاِ.والمعنهمِأنِالفهر ِالهسيِيعطيههِ ِ
جرجععهاِاويشليمِسينسيهاِأيامِالعايِوالخ يِ.وهساِالمالمِمعجهِلملِنفسِعاشاِبعيداًِعالِالمسياِلفترةِطعيلةِ
متروكةِكماِ يِالسبيِليسِمالِيمألِ رالِقلبهاِ.لمالِإنِعادتِيفرحهاِالمسهياِوينسهيهاِخ يههاِ.هنهاوِمهالِعهارِ
مِالخطيةِ ترةِنِويخا ِمالِالع ِعدةِحتمِالِيخجلِأمامِالناسِمالِخطاياهِالقديمةِنِ

ِيقع ِلهِهناِالِتخا ِ

والِتخجلِ اهللِسع ِيسترِعليهِِ .
ِ

ِّ ِّ
ِّ
َن َب ْعَل ِّك ُه َو ص ِّان ُع ِّكََ ،ب اْل ُجُن ِّ
يلِّ ،إل َ ُك ِّل األََْ ِّ
ض ُي ْد َعى" .
آية (5" -:)5أل ِ
اس ُر َُ ،و َوِّليك َُد ُ
ود ْ
َ
وس إ ْسَرائ َ
َن َب ْعَل ِّك =ِالمنيسةِهيِعروسِالمسياَ ِ.ولِّي ِّكِ=ِهعِمالِيفيِالميهراثِالمرههعنِوالمعنهمِأنِالهرلِيفهد ِشهعبهنِ
أل ِ
وههعِيتمفههلِبخالصهههم ِ.المنيسههةِللههرلنِأوالًِانهههِصههانعهانِووانيهاًِانهههِوليهههاِأيِمخلصهههاِ.هييو صي ِّ
يان ُع ِّكِ=ِومههالِ
َُ َ
صنعيِمرةِقاديِأنِيصلاِماِ سدِ ييِِ .
6
ِّ
وح َدع ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
له ِّك" .
اك ِ
وٍَة َو َم ْح ُزوَنة الر ِّ َ
ال ِّإ ُ
آية ( " -:)6ألَ ِن ُ َكا ْمَوَر ٍة َم ْه ُج َ
الربَ ،وَك َز ْو َِة الصَبا إ َذا َُذَل ْتَ َ ،
َزوِي ِّية ِّ
الصي َيبا =ِهههيِالتههيِأحبهههاِالههرلِقههديماًِدونِويرهههاِ.وههمِي زهههاِبسههببِخطاياهههاِ صههايتِمهجههعيةِ.ولمنهههِ
َْ

لهاِويدِهاِ .
َِ
لمحبتهِااولمِلهاِلمِيقديِأنِينساهاِ غفرِ
ِ

7
ِّ
ظ ًة َترْك ُت ِّك ،وب ِّ
َِر ُع ِّكِّ 8 .ب َفَي َض ِّ
ظيةً،
يت َو ِْ ِّهيُّ َعْن ِّيك َل ْح َ
يان اْل َغ َض ِّيب َح َجْب ُ
اآليات (ُ " -:)8-7ل َحْي َ َ
يري ٍة َسيأ ْ َ
ِّر َيراح َم َعظ َ
َ َ
وبِِّّإحس ٍ ِّ
ِّ
الرب" .
ال َولِّي ِّك ِ
َ َْ
ان وََبد ٍي وََْ َح ُركَ َ ،
يان وََبي ِّيد ٍي واْل َغ َضي ِّيبِكغيمههةِتحجههبِعنههاِنههعيِالاههمسِ
التدديههبِلمههدةِمحههددةِ=ِل َحْي َ
ظي ًةِ.أمههاِالمه ارحمِ دجديههةِ=ِ ِّبِّإ ْح َسي ٍ
ظ ي ًةِتركنههاِ ِ ههيِيههدِالاههيطانِيِ ِأسههلمِالخليقههةِ ههيِيههدِالباطههلِولمههالِ
ولمنهههاِسههرعانِمههاِته و ِ.هههسهِتسههاويِ ُل َحْي َ

علههيِيجههاءِِِِيوِ ِ ِ26ِ:ِ8مهمههاِطهها ِامههالِوحههعناِالحههاليِبعيههداِعههالِالمجههدِ هههعِالِش ه ِبالنسههبةِلألجديههةِِ.
ِّ
ويهدتيِالمسهياِ هيِمجيئههِالثههانيِوب ِّ
يري ٍة يدخههسناِالهيِالمجهدِالمعهدِلنههاِِ ِ.خلهقِاإلنسهانِللمجهدِنِوبعههدِ
ِّر َيراح َم َعظ َ
َ َ
السقعطِكانِيبهدوِوقهدِمهاتِاإلنسهانِو قهدِصهعيةِالمجهدِو سهدتِصهعيتهِوطبيعتههِأنِقصهدِ ِقهدِتعطهلِنِولمهالِ
هساِالِيمكالِأنِيحدثِوكانِالفداءِوسيدتمِالمسياِ مِمجيئهِالثانمِليردناِإلمِالمجدِوانيةِويتمِالقصدِاإللهمِنِ
ومهماِطالاِالفتهرةِمهالِالسهقعطِوحتهمِالمجه ِالثهانمِوكانهاِبهدال ِالسهنيالِنِ ههمِالِشه ِأمهامِااجديهةِالتهمِجهالِ

نهايههةِِ.هههسهِالفتهرةِالبسههيطةِجههداِأسههماها لحيظييةِ=ِوهههمِامههالِقليههلِجههداِجههداِنِ قصههدِ ِمههالِالخليقههةِالِجههدِوأنِ

َِ َر ُعكِ=ِمالِاليهعدِوااممِوكلِالاععلِ .
يكملَِ ِِِِ.سأ ْ
ِ
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9
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
وح َعَلى األََْ ِّ
هك َذا َحَل ْف ُت
ضَ ،
وح هذ لَُِّّ .ك َرا َحَل ْف ُت و ْ
َن الَ َت ْعُبَر َب ْعُد مَيا ُ ُن ٍ
اآليات ( " -:)11-9ألَ ِن ُ َكرَيا ُن ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ 11
ول َعْن ِّكَ ،و َع ْهُد
ولَ ،و َ
وْ
ام َت َت َز ْع َز ُع ،وَ ِما إ ْح َسانُّ َفالَ َي ُز ُ
ال َت ُز ُ
َن الَ وَ ْغ َض َب َعَلْيك َوالَ و َْز َُِركَ .فإ ِن اْلجَب َ
اآلك َ
سالَ ِّمُّ الَ ي َت َز ْع َز ُعَ ،ال َ ِّ
الرب" .
اح ُر ِّك ِ
َ
ََ
َ
ِّ
ِّ
هذ ِ=ِأيِالزهيقاتنِحهيقاتِشهعبهِوالميهاهِوطهاِاايضِكلههاِولمنههاِبعهدِأيهامِإنحسهرتِوعهادتِالحيهاةِوهكهساِ

ت هرةِالزههيقِالتههمِيمههرِجهههاِاإلنسههانِعلههمِاايضِاآلنِلهههاِ ت هرةِوسههتنتهمِويعههعدِأوالدِ ِإلههمِالسههماءِوهنههاوِالِ

حيقِِ.لمالِكماِطهرِالطع انِالعالمِمالِخطيتهِهكساِ الزيقاتِتطهرِالمنيسةِ .

ِأيِأنِعهدِسالمِ ِلمنيستهِعهدِأجد ِمثلِقعسِق ِ.وبالرومِمالِحيقاتهاِ لالِتفنمِالمنيسةِنِجلِتمهعنِلههاِ
ااالمِتنقيةِوتطهيرِ"حعلاِلمِالعقعبةِخالصا"ِِ.وكماِوعدِ ِنع ِبدنِالِيكعنِطع انِوانيةنَِِيعِدِكنيستهِبعهدِ

سالمِوأنهاِلالِت و ِمالِأمامهِ ِ.

آيات (ِ)17 ،11نر ِالمنيسةِالتيِإتزعاِوتسللاِوناحاِ يِتعبةِويجعاِ رجمِلهاِ ِوكانِسرِمجدهاِ .
11
ُ ِّرب ُة َغير اْلر َتع ِّزي ِّة ،هأََن َذا وَب ِّنُّ ِّباألُ ْثر ِّد ِّحجاََت ِّك ،وبِّاْليا َُ ِّ
ِ ِّ
وت
ْ
َ َ
اآليات (« " -:)12-11وَِي ُت َها الذليَل ُة اْل ُر ْض َ َ ْ ُ ُ َ َ
ُ ََ
ِّ 12
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ير ًة" .
َِ َع ُل ُشَرَف ِّك َيا َُ ً
األ َْزََ ِّق و َُؤ ِّس ُسكَ ،وو ْ
وتاَ ،ووَْب َو َابك ح َج َاًَة َب ْهَرَمانِيةًَ ،وُك ِل ُت ُخومك ح َج َاًَة َك ِّر َ
ُ ِّرَب ُةِ=ِبسهببِهجهرِ
هكساِكانِوحمِالمنيسةِقبلِالمسياِحينماِكانهاِمر عحهةِ=ِ ِذلِّيَلي ُةِبسهببِالعبعديهةِ.و ُم ْضي َ
الرو ِالقدسِمصهديِالسهالمِلههاِوههمِكمدينهةِكانهاِخربهةِ.هأََني َذا وَْب ِّنيُّ ِّباألُ ْث ُر ِّيد ِّح َج َاََت ِّيكِ=ِالحجهايةِههيِالنفهعسِ
الباريةِالتيِتطهرتِجدمِالمسياِوصايتِحجايةِحيةِ يِهيكلِالهرلِيِ1بهبِِ 5ِ:ِ2واألثريدِههعِالحجهرِالهسيِ

يكتحههلِبهههِييصههنمِمنهههِكحههلِالعيههعنِلي يههدِمههالِقههعةِإبصههايها ِوالمعنههمِأنِيكههعنِشههعبِالمسههياِمبصه اًرِلهههِعيههعنِ
يوحيةِتر ِبالرو ِالقدسِ.وبِّاْليا َُ ِّ
وت األ َْزََ ِّق و َُؤ ِّس ُس ِّكِ=ِإ اًِااساسِسماوينِ ااساسِالسيِتبنمِعليههِالمنيسهةِ
َ َ
وتِ=ِالاهر ِهههيِالجه ءِالههسيِننوهرِمنهههِللخهايجِ.وهنههاوِ
ههعِالمسهياِ.واللههعنِااايقِلهعنِالسههماءِ.وال ُش َيرف َيييا َُ ً
لعنيالِمالِالياقعتِ ِ:

ِ 1ااايقِوكماِقلناِأنهِإشايةِللسماوياتنِ مالِهسهِالار ِيتطلمِالم منيالِللسماوياتِهكساِأعطمِ ِالم منيالِ
أنِينورواِللسماوياتِمالِاآلنِولمنهمِينورونهاِكماِ مِِلغ ِكماِ يِمرآةِ .

ِِ 2الاهفا ِوهههساِإشههايةِلقداسهةِالقلههبِونقاوتهههِوبهرِاإلنسههانِ ِ.وبههدونِههساِالِيههر ِأحههدِالسهماوياتِ"طههعبمِانقيههاءِ

القلبِ.انهمِيعاينعنِ "ِِيما"ِ+ِ. 5:8إتبععاِالسالمِممِالقداسةِالتيِجدونهاِلهالِيهر ِأحهدِالهرل"ِيعهبِِ:ِ12
وم ِّك ِّح َج َاًَة َك ِّرير ًةِ=ِأيِأسهعايوِ=ِ ُت ُخ ِّ
ِ.ِ 14وُت ُخ ِّ
وم ِّيك=ِوالمقصهعدِأنههاِمحاطهةِبالفزهاللنِ ههيِكنيسهةِجميلهةِ
َ
ِّ ِّ
يياًَة َب ْهَرَم ِّانِييي ًةِ=ِااج هعالِهههيِالح هعاسِوهههمِ
مجيههدةِطههاهرةِ.وتاههيرِللتقههديسِالمامههلِللههنفسِوالجسههدِ.وَْب َو َابييك ح َج َ
مقدسةِأيزاًِ ِ.
ِ

13
الر ِّب ،وسالَم ب ِّن ِّ
ِّ ِّ ِّ
يك َك ِّث ًيرا" .
آية (َ " -:)13وُك ِل َبنيك َتالَمي َذ ِ َ َ َ َ
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البركههةِالمععههعدِجهههاِهههيِالسههالمنِوهههعِأعوههمِمههالِالغنههمِوالمجههدِوالسههلطةِومههالِلههساتِالعههالمِ.وهههعِسههالمِلههيسِكمههاِ

يعطمِالعالمنِجلِسالمِيفعقِكلِعقلِ.وكلناِتالميسِالرلِ هعِالمعلمِوههعِالهسيِيرسهلِالهرو ِالقهدسِ"يعلمكهمِكهلِ

شيءِويسكركمِبكلِماِقلتهِلمم"ِوالسيدِقا ِأنِمالِيريدِأنِيصيرِلهِتلميساًِعليهِأنِيحملِصليبهِويتبعههُ ِ.كلِ=ِ

قطعاًِكلِمالِيريدِأنِيتعلمِ .
ِ

14
ِّ
ِّ
االَِّت َع ِّ
اب َفالَ َي ْدُنو ِّمْن ِّك.
ين َب ِّع َ
يد ًة َع ِّن الظْلمِّ َفالَ َت َخاف َ
آية (ِّ -:)14باْل ِّب ِّر ُت َثِبت َ
ينَ ،و َع ِّن ْ
ِّ
يينِ ِ.يعيننهاِأنِ
البرِهناِوعدِ ِااميالِللمه منيالنِههعِيعطينهاِجهرهنِومهالِيقبهلِويكهعنِبها اًيِيثبهاِ=ِ ِّبياْل ِّب ِّر ُت َثِبت َ
يد ًة َع ِّين الظْليمِّ
نسليِ يِجرهِ.ومالِيجتهدِأنِيثباِ يِهساِالبرِيثباِ يِالرلِ.والسيدِناد ِقالالًِ"أوبتعاِ هيِ"َِ.ب ِّع َ
ِّ
ينِ=ِالجههدِأنِنفهههمِأنِ ِحههاممِكنيسههتهِالِيسههتطيمِأحههدِأنِيولمهههاِ عليهههاِأالِتخهها ِ.ولمههالِهنههاوِ
َفيييالَ َت َخييياف َ
احطهادِوحيقِيقعانِعلمِالمنيسةِ ميفِنفسرِهساِ؟ِقا ِالسيدِالمسياِ يِالعالمِسيكعنِلممِحيقِوعليناِأنِ

نحملِصليبهِونتبعهِ.ولمنهِ يِنفسِالعقاِقا ِلبيالطسِ"لمِيكهالِلهيِعلهمِِسهلطانِالبتهةِإنِلهمِتمهالِقهدِأعطيهاِ

مالِ عقِ...أ ِمالِ "ِ .

إ اًِالزيقِالعاقمِعلينانِالِيقمِعليناِمالِالناسِااشرايِانهمِأقعياءنِجلِمالِ ِالسيِيسماِجسلينِوطالماِنحهالِ
يِيدِ ِ عليناِأنِالِنخا ِوالِنرتعبِمالِمخلهعقِ.والزهيقِههعِللتدديهبنِ مهالِيحبههِالهرلِي دبههِ.والسهببِ همِ

ل ِومِالتدديبِأنِاإلنسانِبسببِالخطيةِويثِنفساِمتمردةِتبحثِعماِتريدهِوليسِمهاِيريهدهِ ِِ.

ِمهالِمحبتههِ

ُيَقعمِالنفسِِ .
ِ

اآليات (15" -:)17-15ها ِّإِنهم يج َت ِّرعو َن اِ ِّتراعا َلي ِّ ِّ ِّ
اِ َت َر َع َعَلْي ِّك َفِّإَلْي ِّك َي ْسُق ُ16 .هأََن َذا
س م ْن عْنديَ .م ِّن ْ
ْ َ ً َْ
َ ُْ َ ْ ُ
ِّ
ِاد اِل ِّذي َيْن ُف ُخ اْل َف ْح َم ِّفُّ الِن ِّاَ َوُي ْخ ِّر ُج آَل ًة لِّ َع َرلِّ َ ،ووََنا َخَل ْق ُت اْل ُر ْهلِّ َك لَِّي ْخ ِّر َب.
َ ْد َخَل ْق ُت اْل َحد َ
17
ِّ
اث ع ِّب ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ييد
« ُكل آَل ٍة ُص ِّوََ ْت ِّض ِيد ِّك الَ َتيْن َج ُحَ ،وُكيل لِّ َس ٍ
يوم َعَلْييك فيُّ اْلَق َضياء َت ْح ُكر َ
يير ُ َ
يين َعَلْيي  .هي َذا ُه َيو م َ
يان َيُق ُ
ِّ ِّ ِّ
ِ ِّ
الربِ " .
ول ِ
الرب َوبِّرُه ْم م ْن عْنديَ ،يُق ُ

هنههاوِم ه امراتِكثي هرةِحههدِالمنيسههةِوهههمِقطع هاًِليسههاِمههالِعنههدِ ِولههسليِ هههيِمحكههعمِعليهههاِبالفاههلِ.ولمههالِمههاِ
يسماِبهِ ِأنِيتمِمالِحيقاتِعلمِالمنيسةِهعِلصالحهاِللتدديب ِ.اهللِوحدهِقاديِأنِيخرجِمالِاآلكلِأُكهلِ=ِ

ُكههلِههعِالتدديههبِلتخهرجِكنيسههةِقعيههةِنقيهةِنِإ اًِالزههيقِلههيسِ
اآلكهلِهنههاِههعِمه امراتهمِوهههد هاِتهدميرِالمنيسههةِ.واا ُ
تخلمِمالِ ِجلِبسما ِمالِ ِِ.جلِإنِأعومِمثها ِِلههساِههعِالصهليبِنفسههِ.و همِالنهايهةِسهتنتهيِكهلِمقاومهةِ

حدِالمنيسةِوتتمللِالمنيسةِعروسِالمسياِ .
ِّ
س ِّم ْن ِّعْن ِّديِ=ِ دشعيِوباجلِخربعاِأويشليمِبعلمِوأوامرِالرلنِأماِاآلنِ لالِيخرلِأحدِكنيسةِ ِ
ْ
اِت َر ً
اعا َلْي َ
إالِلعِتركاِهسهِالمنيسةِ ِوي زتهِنِحينئسِتسممِهسهِالمنيسةِقعالِمخيفاِ" تبِوتالِ انمِآتمِوأاح ِمنايتي"ِ

ييؤِ 5ِ:ِ2أ ِيستغنمِ ِعالِهسهِالمنيسةِتماماِنِوعلمِالمستع ِالفرد ِإ اِي ضِإنسانِ ِيسممِهساِالقع ِ
المخيفِ"أناِم ممِأنِأتقيدوِمالِ مم"ِييؤِ. 10ِ:ِ3ومالِيفعل ِّإَلْي ِّك َي ْسُق ُِ=ِأعداءِالمنيسةِسع ِينزمعنِ
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إليهاِوأشهرِمثا ِعلمِهساِاإلمبراطعييةِالرومانيةِنِأشهرِمالِإحطهدِالمسيحيةِتحعلاِأخي اًرِللمسيحيةِنِجلِ

شاو ِالطرسعسمِصايِجعلسِالرسع  .ون ْا َخَل ْق ُت اْل َحِد َاد =ِكلِمالِيقعمِحدِالمنيسةِكدنهِحدادِينفخِ مِالنايِ
لياكلِالحديدنِ ِيستعملِالزيقاتِلتاكيلِكلِم مالِليخلصنِ ِيستعملِأعداءِالمنيسةِلخالصهاِ ِ.
اث =ِكلِماِ كرِمالِجركاتِكالسالمِوالبرِواامانِوحمايتهاِمالِالوالميالِهعِميراثِالمنيسةِ.ع ِّب ِّ
يد
ه َذا ُه َو ِّم َير ُ
َ
اِوتعتمدواِوصايِالمسياِحياًِ
الر ِّب =ِجسدِالمسياِعبدِالرلِّ ِ.برُه ْم ِّم ْن ِّعْن ِّدي= عبيدِالرل ِتبريواِحينماِآمنع ِِ
ِ
واجتاًِ يهمِيعطيهمِحياتهِوبرهِنِ يسلمعنِبالبرِوجعلِيوحهِ يهمِيبكتهمِإ اِأخطدوانِوتنِتاجعاِيغفرِلهمِوالرو ِ
يبكتهمِإنِلمِيسلمعاِ يِالبرِِ.وتمعنِلهمِأعما ِجرِنِوتنِجاهدواِوسلمعاِ يِالنعيِوسلمعاِ يِأعما ِصالحةِ

يعطيهمِمالِجرِالمسيا.
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اإلصحاح الخامس والخرسون

عودة للجدول

ِ
هناِنر ِالهدععةِللجميهمِليتركهعاِملهساتِالعهالمِويتهسوقعاِنعمهةِالهرو ِالقهدسِوأ ارحههِوتعاليمههنِدعهعةِليتهعلِالجميهمِ
وير زعاِالارنِولي مالِويرِالم منيالِ يتسوقعاِومايِالخالصِمالِشهبمِوتيتهعاءِ.واحهاِ هيِههساِاإلصهحا ِنتهالجِ

الخالصِوهعِحلع ِالرو ِالقدسِ.والخالصِمالِباجلِهعِيم ِللخهالصِالعوهيمِالهسيِصهنعهِالمسهيانِوالِيهسكرِ

خالصِباجلِبجانبهِ حيالِيتمِالمرمعاِإليهِالِنععدِنسكرِهساِالرم ِ .
ِ

1
ِّ ِّ ِ ِّ
ُ ُ ِّ
اش َتُروا
آية (« " -:)1وَي َها اْل ِّع َ
اش َتُروا َوُكُلواَ .هُلروا ْ
س َل ُ ِّف ِض ٌة َت َعاَل ْوا ْ
يعا َهُلروا ِّإَلى اْلرَيا َ ،والذي َلْي َ
اش َِر ً
ِّبالَ ِّف ِض ٍة َوبِّالَ َث َر ٍن َخ ْرًار َوَلَبًنا" .
اْل ِّرَيا ِّ ِ=ِهيِيناجيمِالرو ِالقدسِييعِِ+ِ31ِ:ِ1يؤِِ 11ِ:ِ22والمتملمِهناِكبالمِيقفِليبيمِبزاعتهِمجانِاًِ=ِ
بال فضةِ.والارطِالعحيدِأنِياهعرِاإلنسهانِبعطاههِأيِباالحتيهاجِليهدتيِويدخهسِ.وههساِالخهالصِمقهدمِلمهالِلييس

ل فضةِأيِ قيهرِ هيِالمها ِو قيهرِ هيِااعمها ِالصهالحةنِ ههعِمقهدمِللمحتهاجيالِييؤِِ.ِ 18-14ِ:ِِ3وبركهاتِ
الخالصِ القةِالثمالِالِيقديِأحدِعلمِد همِومنههاِ لهسليِيقهدمهاِالمسهياِمجانهاًِوال َخ ْر ًيرِ=ِيعنهمِالفهر ِ مهالِومهايِ
الرو ِالقدسِ ر ِوسالمَ ِ.والَلَب ًنِ=ِيعنمِالتعليمِ هعِيعلمناِكلِشيءِ .
ِ

اآليييات (2" -:)3-2لِّرييا َذا َت ِّزُن يو َن ِّف ِض ي ًة لِّ َغيي ِّير ُخبي ٍيز ،وَتعييب ُكم لِّ َغيي ِّير َشييبع اسي َيت ِّرعوا لِّييُّ ِّ
ِ
يب،
اسييت َر ً
ْ َ ََ ْ ْ
ْ
ٍَ ْ ُ
اعا َوُكُل يوا الُِّيي َ
ْ
َ
3
ِّ
ِّ
ِّ
َوْل َتَتَل ِذ ْذ ِّب ِ
يع َل ُك ْيم َع ْه ًيدا وََبيدًّياَ ،م َيراح َم َد ُاوَد
اس َر ُعوا َف َت ْحَيا وَْن ُف ُس ُيك ْمَ .ووَ َْ َ
َُ
الد َسمِّ وَْن ُف ُس ُك ْم .وَميُلوا آ َذاَن ُك ْم َو َهُلروا ِّإَل ُِّْ .
الص ِّادَةَ" .
ِ
لِّ َرييا َذا َت ِّزُنييو َن ِّف ِض ي ًة لِّ َغْيي ِّير ُخْبي ٍيزِ=ِلههمِيكههالِهنههاوِنقههعدِمسههكعكةِ ههمِ لههيِالعقههاِجههلِكههانعاِيعطههعنِ ههمِمقاجههلِمههاِ
ياترونهِ زةِبالعانِ.والخب ِهعِللابمِوللحياةِنِوالمعنمِلما اِتبعثرونِطاقاتممِومعاهبكمِأيِواناتممِ يِالعالمِ

ال الههلِالباطههلِو يمههاِلههيسِ يهههِشههبمِ=ِلغييير َشي َيب ٍعِ=ِشهههعاتِالعههالمِالِتاههبمِنِولههيسِ يهههاِحيههاةِ=ِليييس خبييز ن

ههالخب ِيعطههمِحيههاةِللجسههدِِ.أمههاِهههساِالعههالمِباهههعاتهِهههعِكاابههايِالماههققةِالتههيِالِتزههببِمههاءِأ ِلغييير شييبعِ
اس َت ِّر ُعوا لُِّّ =ِعليناِأنِننتبهِأنِوععدِ ِحقِونستممِإليهِ اهللِالِ
والنهايةِمعتِأجد ِوهساِمعنمِليس خبزِْ ِِ.
يرومناِعلمِطريقهِ.ومالِيستممِسيأَ ُكل ال ِ
ُِّي َبَ ،وْل َتَتَل ِذ ْذ ِّب ِ
الد َسمِّ وَْن ُف ُس ُك ْمِ=ِ"يروونِمالِدسمِجيتيِومالِنهرِنعميِ
ُ
تسقيهم"ِيم ِِ ِ.ِ 8ِ:ِ30

ِوهييذا َع ْه يد وََبييدىِ=ِالعهههدِالجديههدِالههس ِحصههلناِعليهههِهههعِعهههدِالنعمههةنِنِوأكههلِالدسييمِهههعِأكههلِجسههدِالمسههياِ
وسههكنمِالههرو ِالقههدسِ ينهها ِ.التنههاو ِيفههتاِااعههيالِ نعههر ِالمسههياِنِوالههس ِيخبرنههاِبهههِهههعِالههرو ِالقههدسِِ.والاههبمِ
معناهِأنِمالِيعر ِالمسياِحقيقةِيحبهِويجدِ يهِكفايتهِويستغنمِبهِعالِالعهالمِ"معهيِالِأييهدِشهيئاِ همِاايض"ِ

يم ِِ ِ.ِ 13
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ووَُع لكم عهدا وبديا  ،مر ِّ
اح َم َد ُاوَد الصيادَة =ِالعههدِالجديهدِكهانِجهدمِالمسهياِنِوميراحم داود أيِالععهعدِجهدوامِ
ََ
مملمةِداودنِأ ِأنِالمسياِيمليِعلمِشعبهِ نمعنِلهِشعباًِويمليِهعِعلينا"ِ.ليهدتِملمعتهي"ِنِوههساِعههدِأجهد ِ
وصادقِِ .
ِ

وبَِّ ،ئيسا وم ِّ
وصًيا لِّلش ُع ِّ
آية (ُ 4" -:)4ه َوَذا َ ْد َِ َعْل ُت ُ َش ِّاَ ًعا لِّلش ُع ِّ
وب" .
َ ً َُ
المسياِهناِسمِمِداودِ مِاآليةِالسابقةنِِ هعِمالِنسلهِ"هعِأصلِو ييةِداود"ِيإيِِ+ِ2ِ:ِ36حه ِِ+23ِ:ِ34
ُ
=ِأيِماِرشِشريعةِالمحبةِالجديدة ِ.المسياِكهانِيقهع ِ"سهمعتمِأنههِقيهلِللقهدماء...أماِ
َِ
يؤِِ.ِ 10ِ:ِ22و َش ِّاَ ًعاِ

أناِ دقع ِلمم"ِيماِ21ِ:ِ5نِِ 22نِهناِنجدِالمسياِيهعهِالس ِشرشِشريعةِالعهدِالقديمِهعِنفسهِمارشِشريعةِ
العهدِالجديدِِ.المسياِالِيغيهرِالاهريعةِجهلِيكملههاِنِ العههدِالقهديمِإكتفهمِجعصهيةِالِتقتهلِعلهمِقهديِقامهةِإنسهانِ

العهههدِالقههديمِنِأمههاِالعهههدِالجديههدِومههمِإمكانيههاتِالنعمههةِوصههلِل هديجاتِأعلههمِ قهها ِالِتغزههبِنِجههلِقهها ِ"أحب هعاِ
أعداءكم"ِ الرو ِالقدسِالس ِيسكالِ يناِ مِالعهدِالجديدِيعطيناِهسهِاإلمكانياتِالجديدةِِ .
ِ

5
لهك وَُد ِّ ِّ ِّ
ِّ
َِ ِّل ِ
وهاَ ،ووُ ِم ٌة َل ْم َت ْع ِّرْف َك َتْرُك ُ
يل ألَِن ُ
آية (َ " -:)5ها وُ ِم ٌة الَ َت ْع ِّرُف َها َت ْد ُع َ
ض ِّإَلْي َك ،م ْن و ْ
الر ِّب ِّإ ِّ َ َ
وس إ ْسَرائ َ
ِد َك»".
َ ْد َمج َ

المخاطبِهناِهعِالمسياِوالمعنمِأنِااممِسيدععهمِالمسياِوسيركزعنِإليهِ .
ِِ

6
الر ِب ما َدام يوِ ُيدْ .ادعيو و ُهيو َ ِّرييب7 .لِّي ْتيرِّك ِّ
يل ِّ
ياَُ ،
الش ِّير ُير َ
اآليات ( " -:)7-6اُ ْطُلُبوا ِ َ َ ُ َ
اإل ْثيمِّ وَ ْف َك َ
ٌ َ ُ
ُ ُ َ َ
ط ِّر َيقي َُ ،وََ ُِ ُ
ِّ
الر ِّب َفَيْر َحر َُ ،وِّإَلى ِّإ ِّ
ان" .
َوْلَي ُت ْب ِّإَلى ِ
لهَنا ألَ ِن ُ ُي ْكثُر اْل ُغ ْفَر َ
َ

هناِنر ِأهميةِالصالةِوالتعبةِدالماًِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.
ِ

9
ُ ِّ
ات َع ِّين
ول ِ
الرب .ألَ ِن ُ َك َرا َعَل ِّيت ِ
الس َير َاو ُ
طُرََُّ ،يُق ُ
ِ

طُرَُ ُك ْم
اآليات («8" -:)9-8أل ِ
َن وَ ْف َكاَِّي َلْي َس ْت وَ ْف َك َاَُك ْمَ ،والَ ُ
األََْ ِّ
طُرَِّ ُك ْم َووَ ْف َكاَِّي َع ْن وَ ْف َك ِّاَُك ْم.
طُرَُِّّ َع ْن ُ
هك َذا َعَل ْت ُ
ضَ ،
طرقِ ِعجيبةنِ هعِيحع ِإنسانِخاط ِللتعبةِعالِطريقِإصاجتهِبمهرضِأوِتجربهةِ.وهكهساِعهالِطريهقِالسهبيِ
امتنمِاليهعدِنهالياًِعالِالعونيةِ.وقدِاستخدمِجعلسِالرسع ِهسهِاآليهاتِحينمهاِتدمهلِ هيِأنِ َِقبهلِاليههعدِأوالًِوهمِ

ي زهمِوَقبلِااممنِومِيععدِ يِنهايةِااامنةِويقبلِاليهعدِييوِ23ِ:ِ11نِِ ِ 24
ِ

11
السير ِّ
ِ ِّ
ياكَ ،ب ْيل ُيْر ِّوَي ِّ
اء َوالَ َيْرِِّ َع ِّ
ض
اآليات ( " -:)11-11ألَ ِن ُ َك َريا َيْن ِّيز ُل اْل َر َ
يان األََْ َ
يان ِّإَليى ُهَن َ
ُ ُير َواليثْل ُج م َين ِ َ
ِّ ِّ ِّ 11
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
يُّ
َوَي ْج َعالَ ِّن َها َتلُِّد َوُتْن ِّب ُت َوُت ْع ُُِّّ َزَْ ًعا لِّ ِلز ِّاَ ِّع َو ُخْب ًاز لآلكل،
َ
ِيع ِّإَل ِ
هك َذا َت ُكو ُن َكل َرتُّ اِلتُّ َت ْخُر ُج م ْن َفريُّ .الَ َتْر ُ
َف ِّاَ َغةًَ ،ب ْل َت ْع َر ُل َما ُس ِّرَْ ُت ِّب ِّ َوَتْن َج ُح ِّفُّ َما وََْ َسْل ُت َها َل ُ" .
كلرتى =ِالمسياِكلمةِ ِالس ِسيتجسدِويفد ِويارشِلالِيفالِعملهِجلِسيدتمِجثمايه.
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ِع َف ِّاَ َغ ًةِ=ِجلِيكهعنِلههاِومهايِوكلمهةِ ِتاهبهِالمطهرِانههاِ
ِوكلمةِالرلِ يِكتابهِالمقدسِأوِكلمةِالم اراةِالَ َتْر ُ
ناالههةِمههالِِالسههماءنِ ِوتن ه ِعلههمِاايضِاليابسههةِيآدمِوكههلِشههعبِ ِأُخههسواِمههالِاايضِوتلههمِالت هرالِيعههعدونِ ِ
يرويهاِويكعنِلهاِومايِ..والمطرِالِيععدِإلهمِالسهماءِإالِبعهدِأنِيهرو ِاايضِويعمهلِعملههِيههعِيعهعدِللسهماءِ

بعدِأنِيتبخر ِ .
ِ

12
ِّ
ِّ
ام ُك ْم َتَرن ًراَ ،وُكل َش َج ِّر اْل َحْق ِّل
ال َو َ
ام ُت ِّش ُ
آية ( " -:)12ألَ ِن ُك ْم ب َفَر ٍح َت ْخُر ُِو َن َوب َ
ِّسالَ ٍم ُت ْح َضُرو َن .اْلجَب ُ
اآلك ُ
َم َ
يد و َ
ِّ
ق ِّباألََي ِّادي" .
ُت َصف ُ

الاعبِسبقِلهمِالخروجِمالِمصرِيم ِالعبعديةِ.بفر ِخرجعانِوبعدِخروجهمِينمعانِهكساِ يِخروجناِمالِسهبمِ

خطيتناِعليناِأنِنفر ِونتهللِ ِ.
ِ

ِّ
الش ْو ِّك َيْنُب ُت َسْرٌوَ ،و ِّع َو ًضا َع ِّن اْلَق ِّر ِّ
آية (ِّ 13" -:)13ع َو ًضا َع ِّن ِ
اس ًراَ ،عالَ َم ًة
يس َي َُْل ُع ٌ
آسَ .وَي ُكو ُن ل ِلر ِّب ْ
وََب ِّدِي ًة الَ َتْنَق ُِّ ُع»".
ِ
الش ْو ِّكِكانِلعنةِمالِومايِالخطيةِوالمعنمِهناِأنهِععحاًِعالِلعنةِالخطيةِستمعنِجركاتِوتمعنِأشجايِجميلةِ
ِّ
اس ًراِ=ِأيِيتمجدِالرلِ يِأجنالهِالم منيالِنِجلِيبدأِويرِ
نا عةِع ِعحاًِعالِااشعاوِالم لمةَ ِ.وَي ُكو ُن ل ِلر ِّب ْ
الم منيالِيعر عنهِوي منعا.
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ِ
يِاآلياتِيِ 8ِ-1نجدِعمعميةِالدععةنِ هيِلملِإنسانِتالبنِحتمِمالِالخصهيانِوالغربهاءِوالعبيهدِولمهالِعلهمِ

الم منيالِأنِيطيععاِ ِويتمسكعاِبهنِ فيِمقاجلِنعمِ ِعلينانِ عليناِنحهالِواجبهاتِينبغهيِتنفيهسهاِبجههادِحقيقهيِ
نتقاجههلِ ههيِالطريههقِ.و ههمِاآليههاتِيِ 12ِ-2المحرومههعنِهههمِيعههاةِِإس هراليلِالههسيالِانحر هعاِوياءِال هرباِوالخمههرِ

وتركعاِالرعيةِ .
ِ

1
ِّ
َُِروا اْل َع ْدل .ألَ ِن ُ َ ِّر ٌ ِّ
اس ِّيت ْعالَ ُن ِّبيرِّي.
ظوا اْل َح ِ
ال ِ
اح َف ُ
اآليات (َ " -:)2-1
ق َوو ْ
الربْ « :
يُّء َخالَصيُّ َو ْ
يب َمج ُ
َ
هك َذا َ َ
2
ِّ
ِّ ِّ
اإل ْنس ِّ ِّ
إل ْنس ِّ ِّ
السب َت لَِّئالِ يَن ِّجس  ،واْلح ِّ
ِّ
اف ِّظ َي َد ُ ِّم ْين
ُ
ُ َ ُ َ َ
ان اِلذي َي َت َر ِس ُك ِّب  ،اْل َحافظ ِ ْ
ان اِلذي َي ْع َر ُل ه َذاَ ،و ْ
طَ
الب ِّن ِّ َ
وبى ل ِّ َ
ُك ِّل َع َر ِّل َشر»ِ ".

ق واْل َع ْد َلِِبصعيتهمِالماملةِالمطلقةِلالِيكعناِإالِ يِالسماءنِولمالِعليناِأنِنحفوهمِبقديِإمكانناِمهالِاآلننِ
اْل َح ِ
أيِكدنناِنعيشِحياةِسماويةِو ليِيكعنِبحفعِالعصهيةِّ َِ.ر ٌ ِّ
ُّء َخالَ ِّصُِّ=ِيقعلههاِإشهعياءِ هالخالصِبهاقِ
يب َمج ُ
لههِِ166سههنةِ قههبِ.وااهههمِأنِالخههالصِقريههبِلمهلِأحههد "ِ...الملمههةِ ههيِداخههلِالقلههب"ِي ِيوِِِ.ِ 8ِ:ِ16ويقعلهههاِ
إشعياءِللمسبييالِ يِباجلِلينتورواِععدتهمِمالِالسبيِعلمِيجاءِِ.ويقعلهاِلليهعدِ يِإسهراليلِبعهدِأنِعهادواِمهالِ

السبيِلينتورواِمجيءِالمسياِااو ِِ.ويقعلههاِلنهاِاآلنِلننتوهرِمجهيءِالمسهياِالثهانيِأوِننتوهرِكهلِواحهدِلقالنهاِ

معهِعلمِحدةِبعدِانتقالناِمالِهسهِالحياةِ ِ.

هباِتَ َِمسه هيِبانتمالن ههاِهللِوللس ههماءنِ الس ههباِيمتن ههمِ ي هههِ
السي ْييب َتِ=ِيا ههيرِللس ههباِخصعصه هاًِانِ ههيِالتمس ههيِبالس ه ِ
ِ
اإلنسههانِعههالِالعمههلِليتفههرلِللههرلِويههسكرِأنهههِوريههبِعل همِاايضِ.لههسليِمههالِاسههتطاشِأنِيكههرسِالسههباِللههرلِ

ويقدسهههِأ ِيخصصهههِللصههالةِوالخلههعةِمههمِ ِنِيعههر ِأنِيكههرسِحياتهههِكلهههاِللههرلِ.واسههتبدلاِالمنيسههةِالسههباِ
بااحدِ هعِيعمِالقيامةِ..و يهِالِنطلبِأحدِسع ِالرلِ .
ِ

يالر ِّب َ ِّ
اآليات (َ 3" -:)6-3فالَ َي َت َكِلمِّ ْاب ُن اْل َغ ِّر ِّ
اليرب ِّم ْين َش ْيع ِّب ِّ »َ .والَ َيُق ِّيل
يائالًِّ« :إ ْف َيرًا
از وَ ْفَرَزِّنيُّ ِ
يب اِل ِّذي ا َْ َت َير َن ِّب ِ
4
هك ي َذا َييال الي ِيرب لِّْل ِّخصييي ِّ ِّ
ِّ
ظييو َن سي ُيب ِّ
ياَو َن َمييا
ين َي ْح َف ُ
يجَرٌة َي ِّاب َس ي ٌة» .ألَ ِن ي ُ َ
ان اِلييذ َ
اْل َخصييَُّ « :هييا وََنييا َشي َ
ْ َ
وتَُّ ،وَي ْخ َتي ُ
ُ
َ
يسرِّنُّ ،وي َتر ِس ُكو َن ِّبعه ِّيديِّ«5 :إِّنيُّ و ِّ
ييهم ِّفيُّ بي ِّتيُّ وِّفيُّ وَسيواَِّي ُنصيبا واسيرا وَ ْف َضيل ِّمين اْلب ِّنيين واْلبَن ِّ
يات.
ْ
َْ
َ َ َ َ َ َ
ْ َ
َْ َ
ُعُ ِّ ْ
َُ
ًُ َ ْ ً
ََ َ
6
ييهم اسييرا وَبي ِّيدًّيا الَ يْنَق ُِّييع .ووَبَنيياء اْل َغ ِّريي ِّيب اِلي ِّيذين ي ْق َت ِّرُنييو َن ِّبي ِ ِّ ِّ
و ِّ
ِّ
اسي َيم اليِير ِّب لَِّي ُكوُنيوا َلي ُ
ْ
َ َ
َ
ُعُي ِّ ُ ْ ً َ
يالر ِّب لَي ْخييد ُموُ َولُِّيحبيوا ْ
ُ َْ ُ
ِّ
السْب َت لَِّئالِ ُيَن ِّج ُسوُ َ ،وَي َت َر ِس ُكو َن ِّب َع ْه ِّدي"،
ين َي ْح َف ُ
ظو َن ِ
َع ِّب ً
يداُ ،كل اِلذ َ
كانعاِ يِالعهدِالقديمِيهتمعنِبدنِيكعنِلههمِأوالدنِليبقهمِلههمِإسهمِبعهدِمهعتهمنِأمهاِ هيِالعههدِالجديهدِ هنحالِأحيهاءِ
باإليمانِبالمسياِوالِأحدِيههتمِبهدنِيكهعنِلههِأوالدِليوهلِإسهمهِحيهاِ همِأوالدهِنِ الماللمهةِلهيسِلههمِأوالدنِولمهنهمِ

أحياءنِ

ِيعطمِللجميمِحياةِ.ولسليِكانِاليهعدِالِيدخلعنِِالخصمِإلمِجماعةِالرلِ هعِويرِمثمرِوعقيمِنِ
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والمعنمِأنِالِينزمِللمحا لِوالِللمهنعتِنِوويهرِالمثمهرِياهيرِللميهاِيوحيهاِ.وكهسليِالغربهاءِانههمِالِياهبهعنِ

شعبِ ِولمالِه الءِحينماِدععاِلإليمانِالمسيحيِلمِيععدواِأشجا اًيِيابسةِويرِمثمرةِ.ههمِبعهدِأنِقبلهعاِالمسهياِ

ُِمخلِص هاًِحههلِعلههيهمِالههرو ِالقههدسِ تمسههكعاِباإليمههانِوحفو هعاِالسههباِ.وهكههساِكههمِمههالِالههسيالِكههانعاِمر عحههيالِقههبالًِ
صايواِقديسيالِعوماءِيمعسمِااسعد ِ ِ.
ِ

ياتهم وَذب ِّ
ِّ
ِّ
ِّ 7
ِّ
ِّ
يائ ُح ُه ْم َم ْقُبوَلي ًة َعَليى
آية ( " -:)7آتُّ ِّب ِّه ْم ِّإَلى ََِب ِّل َُ ْدسيَُّ ،ووُ َف ِّير ُح ُه ْم فيُّ َبْييت َصيالَ تَُّ ،وَت ُكيو ُن ُم ْحَرَ ُ ُ ْ َ َ
الصالَ ِّة ُي ْد َعى لِّ ُك ِّل الش ُع ِّ
وب»ِ ".
َم ْذَب ِّحُّ ،أل ِ
َن َبْي ِّتُّ َبْي َت ِ

هنههاِنههر ِأ ه ار ِالعبههادةِ ههيِالمسههيحيةنِوالصههالةِ ههيِايتفاعهههاِللسههماوياتِعلههمِجبههلِالههرل ِ.المنيسههةِجيههاِصههالةِ
سماويِِ= ََِب ِّل َُ ْد ِّسُِّنِمالِيدخلهِالِيصيرِوريباًِعالِ ِويحياِ يِ ر ِ .
ِ
8
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َِر ُع َب ْعُد ِّإَلْي ِّ ِّ ،إَلى م ْجر ِّ
وعي ِّ »".
السِّيُد ِ
ول ِ
الرب َِام ُع َمْنفيُّ إ ْسَرائ َ
آية (َ -:)8يُق ُ
َ ُ
يل« :و ْ َ
َِ َر ُع َب ْعُد ِّإَلْي ِّ ِ=ِ ِيجممِالم منيالِمالِكلِااممِويزمهمِللمنيسةِويصيرواِمثمريالِجهلِمتئمهيالِينهشِِ 2:ِ4
وو ْ
ِ.العقيمِيتحع ِلمتئمِيأ ِيلدِتعأم ِِ .

ِّ
ِّ 9
ِّ
ييع اْل ُو ُح ِّ
يع ُو ُح ِّ
يوش اِل ِّتيُّ ِّفيُّ اْل َيو ْع ِّرُ 11 .مَر ِّاَُبيوُ ُع ْريُّ
وش اْلَب ِّر َت َعاَل ُّْ لألَ ْك ِّلَ .يا َِر َ
اآليات (َ " -:)12-9يا َِر َ
ٌ
11
ِّ
َن َتْن َيب َحَ .حيالِّ ُرو َن ُم ْضي َ
ُ ِّج ُعو َنُ ،م ِّحبيو الِن ْيومَِّ .واْل ِّكيالَ ُب َش ِّيرَه ٌة الَ
ُكل ُه ْم .الَ َي ْع ِّرُفو َنُ .كل ُه ْيم ِّكيالَ ٌب ُب ْك ٌيم الَ َت ْقيدَُ و ْ
طرَِّ ِّهمُ ،كل و ِّ
الشَب َعَ .و ُهم َُ َعا ٌة الَ َي ْع ِّرُفو َن اْل َف ْهم .اْل َت َف ُتوا َِ ِّر ً ِّ
ف ِ
اح ٍد ِّإَلى ِّ
الرْب ِّح َع ْين وَ َْ َصيىَ «12 .هُلريوا
َت ْع ِّر ُ
َ
يعا إَلى ُُ ْ
ْ
َ
ِّ
ِّ
ن
يرا َب ْل و َْزَي َد ِِّدًّا»".
آ ُخ ُذ َخ ْرًار َوْلَن ْش َت ِ
ف ُم ْسكًراَ ،وَي ُكو ُ اْل َغُد َكه َذا اْلَي ْومِّ َعظ ً
نِجالِيعايةِ.هناِنر ِمصيرِاليهعدِالسيالِي زعاِ
مالِيبقمِخايجِالمنيسةِيتعرضِللعحعرِالمفترسةِ هعِسيكع ِ
ِّ
يع ُو ُح ِّ
وش البر =ِأيِأعداءِإسراليلِوهساِماِحدثِمالِالرومانِسنةِِ16مِ.
المسياِ سيتروِ ِعليهمِ َِر َ
وه الءِالعحعرِسيدتعنِبدمرِالرلِانهِيقع َت َعاَلُِّ.ولألسفِ هساِالاعبِكلِ ُمَر ِّاَُبوُ ُع ْرُّ =ِأيِكهنتهمِ
ٌ
ْ
ومعلميهمِالسيالِيفسرونِلهمِالمتالِالمقدس ِ.ملِمالِيقرأِالمتالِالمقدسنِالعهدِالقديمِوالِير ِالمسياِ هعِ
أعممِمعاندِّ ِ.كالَ ٌب ُب ْك ٌم =ِعملِالملبِأنِينباِليحسيِأصحابهِعندِإقترالِخطرنِولمالِه الءِالِيقعمعنِجهساِ
العاجبنِ الخطرِيقترلِجالِمحسيِيحسيهمِ.وعلمِكلِخادمِأنِيفهمِأنِعملهِهعِتحسيرِمخدوميهِوأنِالِيسكاِ
اِبمماًِ قبِجلِشرهيالِلألمعا ِنالميالِويرِمباليالِبماِسع ِيحدثِمالِهالوِلرعيتهمِ.
علمِخطاياهمِ.وهمِليسع ُ

جلِااسعأِأنهمِوايقيالِ يِملساتهمِ=ِ َهُلروا آ ُخ ُذ َخ ْرًار =ِهساِكالمِكاهالِآلخرِتعا ِنسكرِوالِتهتمنِِ الغدِ
سيكعنِأحسالِمالِاليعم.
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ِ
تحدثِسابقاًِعهالِدعهعةِ ِالمجانيهةِللعطهارِكهيِياهربعاِمهالِينهاجيمِالخهالصنِوعهالِجيهاِالهرلِالمفتهع ِللجميهمِ.

و مِاإلصحاحاتِيِ 52ِ-51نجدِععالقِالتمتمِبعملِ ِالخالصمِمثلِالرجاساتِوال نمِوالولهمِوالقتهلِ.ومهمِ
هههساِيفههتاِبههالِالرجههاءِأمههامِالهراجعيالِإليهههِ.هنههاِيههسكرِخطايههاِالاههعبِالتههيِد عههاِالههرلِأنِيه دجهمِبالسههبيِ.وهههساِ

المالمِمعجهِلملِخاط ِحتمِبعدِخالصِالمسياِ .

ون ههر ِ ههمِه ههساِاإلص ههحا ِأيز ههاِتعجي هههِالتهم ههةِلليه ههعدِعل ههمِص ههلبهمِالمس ههياِ ه ههساِآخ ههرِإص ههحاحاتِمجمعع ههةِ

اإلصههحاحاتِالتههمِتههتملمِعههالِالخههالصِبصههليبِالمسههياِنِوكههانِهههساِلمبريههاءِاليهههعدِ ر ز هعاِالمسههياِوصههلبعهِِ.
لسليِنسممِ مِآيةِ ِ15مِهساِاإلصحا ِأنِ ِيسكالِعندِالمتعاحعيالِوالمنسحقيالِِ.وبسببِكبريالهمِي زههمِ

الرلِو ايقِأمتهمِ ماِعادِلهمِسالمِنِوهسهِآخرِآيةِ مِاإلصحا ِ .
ِ

1
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
يال ِّ
اإل ْح َس ِّ
ُ ُين
س َم ْين َي ْف َ
س وَ
اآليات (َ " -:)2-1ب َاد الصد ُ
يان ُي َضيرو َنَ ،وَل ْيي َ
يق َوَلْي َ
َحٌد َي َض ُع ذل َك فيُّ َْلبي َ .و َِّ َِ ُ
2
ِّ ِّ
السالِّك ِّب ِّ
السالَم .يس َت ِّريحو َن ِّفُّ م َض ِّ ِّ
ِّبأَِن ُ ِّم ْن َو ِْ ِّ ِ
ام ِّة" .
اِع ِّهمُِّ ِ .
يقَ .ي ْد ُخ ُل ِ َ َ ْ ُ
الش ِّر ُي َضم الصد ُ
ْ
االستَق َ
َ

ااشهِهرايِإحهههدواِالصههديقيالِوقتلههعهمنِوهههساِتمههريِكثي ه اًرِ ههيِعصههرِمنسههمِالملههيِ.وااش هرايِ رح هعاِبههالخالصِمههالِ

ااجرايِالقتلم ِ.ولمنهمِلمِيفهمعاِأنِالصهديقيالِإنمهاِاسهتراحعاِو هبهعاِإلهمِ نِ ِالجهدِوسهيعاقبِهه الءِااشهراينِ
ِّ ِّ
الارِآتِعليهمِوقدِسهماِ ِبمهعتِااجهرايِحتهمِالِيهرواِالاهرِاآلتهيِ=ِو ِّم ْين َو ِْي ِّ ِ
يقِ.كمهاِ
الش ِّير ُي َضيم الصيد ُ
جاءِالارِعلمِسدومِوعمعيةِبعدِخروجِلعطِ.وورقِالعالمِبعدِدخع ِنع ِالفليِ .
ِ

4
احرِّةَ ،نسل اْل َف ِّ
اآليات («3" -:)4-3وَ ِما وَْن ُتم َف َتَقِدموا ِّإَلى ُهَنا يا ب ِّنُّ ِ ِّ
يق َو ِ
اس ِّ
يخُرو َنَ ،و َعَليى
الزِّانَي ِّيةِّ .ب َر ْين َت ْس َ
َ َ
ْ
الس َ ْ َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َما وَْن ُت ْم و َْوالَُد اْل َر ْعصَيةَ ،ن ْس ُل اْل َكذ ِّب "
َم ْن َت ْف َغُرو َن اْل َف َم َوَت ْدَل ُعو َن الل َس َ
ان و َ
ِيعههددِالههتهمِحههدِيهههع اِالتههيِبسههببهاِح هربتهمِباجههل ِ.هههمِ اسههقيالِوانههاةِوأوالدِ اسههقيالِتههايكيالِالههرلِسههاجديالِ
السيا ِّحَرِّةِ=ِأيِأمكهمِتعاملهاِمهمِالاهياطيالِوالسهحرةِ.وهه الءِااشهرايِيسهخرونِمهالِااجهرايِجهلِ
لألصهنامَِ.يا َب ِّنيُّ ِ
ِّ
يل اْل َكي ِّيذ ِّبِ=ِهههسهِصههفةِإجلههيسِنِوهكههساِقهها ِ
ومههالِ =ِ َتي ْيدَل ُعو َن الل َسي َ
ياننِأمههاِااجهرايِ ههالِيسههخرونِمههالِأحههدَِ.ن ْسي ُ

علههيهمِالمسههياِ"أنههتمِمههالِألِهههعِإجلههيسِوشهههعاتِأجههيكمِتريههدونِأنِتعمل هعا"ِييههعِِ 44ِ:ِ8نِوهههمِباههرويهمِأوالدِ

إجليسِيِ1يعِ. 16ِ:ِ3وانههمِأوالدِإجلهيسِقيهلِعهنهمِهنهاِ=ِييا بنيى السياحرةِِ.وههمِباههانتهمِللمسهياِوسهخريتهمِ

قا ِعنهمِهناِ=ِبرن َت ْس َخُرو َن َو َعَلى َم ْن َت ْف َغُرو َن اْل َف َم ِ .
ِ

5
ِّ
ِّ
اء ،اْلَق ِّاتُلو َن األ َْوالََد ِّفُّ األ َْوِّدَي ِّة َت ْح َت ُشُقو ِّق
َصَن ِّ
آية ( " -:)5اْل ُر َت َوَُدو َن ِّإَلى األ ْ
ام َت ْح َت ُكل َش َجَرٍة َخ ْضَر َ
اْلرع ِّ
اَ ِّل" .
ََ

كانعاِيقدمعنِالعبادةِتحاِأشجايِيقدسعنهاِ.ونحالِنقدمِطاقاتناِوأمعالناِ جيحةِلعدوِ ِ
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الخيههرِحههيالِنرحههمِشهههعاتناِالخاطئههةِِ.كههانعاِيقههدمعنِأوالدهههمِحههحاياِومحرقههاتِلألووههانِ.أنوههرِتزههحيةِه ه الءِ
العونييالِحتمِبدوالدهمِ يِسبيلِأووانهمنِ ما اِنقدمِنحالِهللِ؟ِ ُشُقو ِّق اْلرع ِّ
اَ ِّلِ=ِااماكالِالمعحاةِ يِالبراييِ .
ََ
ِ

هيذ ِّ
س َن ِّصيب ِّكِّ .تْلك ِّهُّ َُرع ُت ِّك .لِّ ِّتْلك س َكب ِّت س ِّكيبا ووَصع ْد ِّت َت ْق ِّدمةً .وَعن ِّ
آية (ِّ 6" -:)6فُّ ِّح َج َاَِّة اْل َو ِّادي اْلرْل ِّ
َْ
َ َ َْ
ُ
َ َ ْ َ ً َ ْ َ
َ
ُ
و ََت َعزِى "

قا ِداودِنصيبيِهعِ نِأماِهمِ نصيبهمِااصنامِ.يدخسون ِحجايةِمالِالعاديِملساءنِصايتِملساءِبجريانِ

الماءِعليهاِويقيمعنِمنهاِأووانِ .
ِ

آية (7" -:)7عَلى ِبل عال ومرَت ِّف ٍع و َضع ِّت م ْضجع ِّك ،وِّإَلى ُهَن َ ِّ ِّ ِّ ِّ
يحةً" .
اك َصع ْدت ل َت ْذَبحُّ َذ ِّب َ
َ َ َ َ َ ُْ
َ ْ َ ََ َ
هاِي َاه هبِهِعب ههادةِااص ههنامِب ههال نمِباإلح هها ةِانِعب ههادةِ
ييج َع ِّكِ=ِهن ه ُِ
ك ههانعاِيخت ههايونِالجب هها ِالعالي ههةِلعب ههاداتهمَ ِ.م ْضي َ
ااصنامِاشتملاِعلمِانمِ علمِ يِهياكلِااووانِ .

ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
آييية (َ 8" -:)8وََاء اْلَبي ِّ
ُ ْعي ِّيت
يج َع ِّك َوَ َ
ياب َواْلَقائ َريية َو َضي ْيعت َتي ْذ َك َاَك ،ألَ ِنييك ل َغْيييرِّي َك َشي ْيفت َو َصييع ْدت .و َْو َسي ْيعت َم ْضي َ
َ
ِّ ِّ
ظْر ِّت ُفْر َصةً" .
َحَبْب ِّت َم ْض َج َع ُه ْمَ .ن َ
لَن ْف ِّسك َع ْهًدا َم َع ُه ْم .و ْ
ك ههانِالت ههسكايِعالم ههةِالعب ههادةِالعوني ههةِوكان ههاِه ههسهِالعالم ههةِيز ههععنهاِوياءِأجه هعالِجي ههعتهمنِت ههسكرهمِب ههآلهتهمِالت ههيِ
يعبههدونهانِكقههديسِحههامِللبيههاِوكههانِكههلِمههالِيههدخلِالبيههاِيسههجدِلهههساِالتههسكايِعنههدِدخعلهههنِو ِّ
يج َع ُه ْمِ=ِ
ْ
َحَبْبييت َم ْضي َ
كدنهمِتعاهدواِبمحبةِااووانِحتمِالمعتِ.و َْو َس ْع ِّت َم ْض َج َع ِّك =ِيابهِااشرايِج انيةِتعسمِمزجعهانِ ا ِالِتابمِ
مههالِالاههرنِت نههيِمههمِأيِإنسههاننِواليهههعدِكههانعاِقههدِأ رطهعاِ ههيِعههددِااصههنامِالتههيِعبههدوهانِجههلِتبههاهعاِج يههادةِعههددِ
ُ ْع ِّيت لَِّن ْف ِّس ِّيك =ِلهمِيعبهدواِاآللههةِالعونيهةِ قهبِجهلِتعاههدواِمهمِ
أووانهمِكماِ علِأحااِحتمِأنهِويرِمسباِالرلَ َِ.
ظْر ِّت ُفْر َص ًةِ=ِهمِكاناِلهمِالنيةِويتحينعنِالفرصِلسليِ .
الاععلِالعونيةِلتحميهمَِ.ن َ
ِ

آية (َ " -:)9و ِّسْر ِّت ِّإَلى اْلرلِّ ِّك ِّبالد ْه ِّنَ ،ووَ ْك َثْر ِّت وَ ْطَي َاب ِّكَ ،ووََْ َسْل ِّت َُُسَل ِّك ِّإَلى ُب ْع ٍد َوَن َزْل ِّت َح ِتى ِّإَلى اْل َه ِّ
اوَي ِّة" .
َ
يايرِللمعاهداتِالسياسيةنِيبماِممِ رععنِلينقسهمِمهالِأشهعينِ ِحسهبِههساِانهاًِيوحيهاًِأيِاالتمها ِعلهمِ ياشِ
9

بارِ.وهمِ هيِسهبيلِعقهدِههسهِالمعاههداتِتجملهعاِجهداًِأمهامِالاهععلِالغريبهةِحتهمِينهالعاِإعجهاجهمِ عحهععاِالهدهالِ

وأكثرواِااطيالِوهمِظنعاِأنهمِبالمعاهداتِممِااقعياءِقدِايتفععاِجداًِ.ولمهنهمِ هيِنوهرِ ِانخفزهعاِجهداًِ َح ِتيى
ِّإَلى اْل َه ِّ
اوَي ِّةِ.وقدِيقصدِبالهاويةِس ا ِالع ار يالِوس ا ِالمعتمِ .
ِ

ِّ
آية (ِّ 11" -:)11ب ُ ِّ
َعَيْي ِّتَ ،وَل ْم َتُقولَُِّّ :ي ِّئ ْس ُتَ .ش ْه َوَت ِّك َو َِ ْد ِّت ،لِّذلِّ َك َل ْم َت ْض ُع ِّفُّ" .
َس َف ِّاَك و ْ
ُول و ْ
تعبعاِوياءِالملعوِيكمالِيتعبِويجر ِوياءِشهعاتِالعالمِاآلن ِجالِتعبِوالِيدسِمثلِمالِيتعبِليحصلِعلمِ
ِوياءِالملعوِليبحثعاِعالِسندِ اي زيالِالمسياِالس ِ
شهعتهِومِالِيقديِأنِيصلمِ.وهمِسيولعاِإلمِالنهايةِيتعبعن ِ

صلبعهِومنتوريالِآخرِِ .
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11
ِّ ِّ
يت و ِّخ ْف ِّت ح ِتى ُخْن ِّت ،وِّإِياي َلم َت ْذ ُكرِّي ،والَ و َضع ِّت ِّفُّ َْل ِّب ِّك وَ ِما وََنا س ِّ
اك ٌتَ ،وذلِّ َك
َ
َ َ ْ
آية (َ " -:)11و ِّم ِر ْن َخش َ
َ
َ َ ْ
مْن ُذ اْلَق ِّديمَِّ ،فِّإِياي َلم َت َخ ِّ
افُّ" .
َ ْ
ُ
ه مِخا عاِمالِالملعوِالسيالِحعلهمِولمِيعر هعاِأنههمِباهرِوههمِ هيِقبزهةِ نِولمهنهمِلهمِيهسكرواِ ِوخهانعهِ ِلهمِ

ي دلِ ع اًيِولمِيقتصِمنهمِ ع اًيِ تقساِقلعبهمِولمِيععدواِيخا عنِالرلنِممِأنِ ِيطيلِأناتهِلعلناِنتعلِ .
ِ

12
ِّ
يد ِّك" .
آية ( " -:)12وََنا و ْ
َع َرالِّ ِّك َفالَ ُت ِّف ُ
ُخ ِّبُر ِّب ِّب ِّرك َوبِّأ ْ
يِويرِحقيقيِويوهرِأنِأعمالهمِ
ِيعر ِوهاِهعِيوهرِأنِجرهمِناقص ِجرِ اتمِ يهِكبرياءنِهع ِجرِظاهر
ُ

الاريرةِوعبادتهمِلألصنامِلالِتفيدهمِ .
ِ

اآليات (ِّ13" -:)14-13إ ْذ َتصر ِّخين َفْليْن ِّق ْذ ِّك ِروع ِّك .و ِّ
لك ِّن ِّ
يح َت ْح ِّرُل ُه ْم ُكِل ُه ْمَ .ت ْأ ُخ ُذ ُه ْم َن َف َخةٌ .وَ ِما اْل ُر َت َوِّك ُل
الر ُ
ُْ َ ُ
ُُ ُ َ
ض َوَي ِّر ُث ََِب َل َُ ْد ِّسُّ».
َعَل ُِّ َفَي ْرلِّ ُك األََْ َ
14
ِّ
ِّ
ِ
ط ِّر ِّ
يق َش ْع ِّبُّ»".
يقْ .اََف ُعوا اْل َر ْع َثَرَة ِّم ْن َ
ول« :وَعدوا ،وَعدواَ .هِّيُئوا الُ ِّر َ
َوَيُق ُ
إ ِتحدثِلهمِمصيبةِيصرخعنِِل ُج ُرو ُع ملعكهمِوأصنامهمِلينقسوهمِولمنهمِسيكتافعاِم خ اًرِأنِملهعكهمِوأصهنامهمِ
همِكالعصا ةِتسييهاِالرياِومِنجدِبعدِ ليِوععدِلمالِيرجمِللهرلِ=ِوَ ِما اْل ُر َت َوِّك ُل َعَلى الرب =ِالمهالمِهنهاِمعجههِ
يل َُ ْد ِّسيُِّ=ِبالنسههبةِلليههعدِسهيروعاِاايضِأيِيعهعدواِاويشهليمِوبالنسهبةِلنههاِ
لألتقيهاءِالتهالبيالنِ َوهيؤالء سيَي ِّرُثوا ََِبي َ
سنرثِالسماءِ.و مِطريقِشعبِ ِلميراثِالسماءنِيعدِ ِلهمِالطريقِويهيدهِوير مِالمعثرةِمهالِأمامههِ.ويهدععِ
يجالهِأنِيساعدواِويرشدواِمالِيريدِالرجعشِ=ِوعدوا وعدوا ..إَفعوا الرعثرة.
هناوِحربةِكبيرةِ مِالمستقبلِلليهعدِولالِينفعهمِمالِيعتمدونِعليهمِِ .
ِ

15
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اس ُير ُِّ « :فيُّ اْل َر ْو ِّض ِّيع اْل ُرْرَت ِّف ِّيع
اآلييات ( " -:)16-15ألَ ِني ُ َ
يال اْل َعليُّ اْل ُرْرَتف ُ
يعَ ،سياك ُن األََبيد ،اْلُقيد ُ
وس ْ
هكي َذا َ َ
اض ِّعين ،وألُحِّييُّ َْليب اْلرْنس ِّ ِّ
وح ،ألُحِّيُّ َوح اْلر َتو ِّ
ِّ
ِّ
اْلرَقِد ِّ
ين16 .أل َِّنيُّ
يحق َ
َس ُك ُنَ ،و َم َع اْل ُرْن َسح ِّق َواْل ُر َت َواض ِّع الر ِّ ْ َ ُ َ ُ َ
س وْ
َ َ ْ َ َ ُ َ
ُ
َن الروح ي ْغ َشى عَليها وَم ِّ
ُخ ِّ
اص ُم ِّإَلى األََب ِّدَ ،والَ وَ ْغ َض ُب ِّإَلى ِ
ات اِل ِّتُّ َصَن ْع ُت َها" .
الد ْه ِّر .أل ِ
الَ و َ
امَُّ ،والِن َس َر ُ
َ ُ
َ َْ َ
ِيعجهِلهمِدععةِهناِليتعاحععاِويرجععاِإليهنِ يععدِلهمِجلِيسكالِ يهمِ ِ.السيِالِتسعهِالسهمعاتِيسهكالِ هيِ
القلهبِالمتعاحهمِ.سي ِّ
ياك ُن األََب ِّيدِ ِ.لههيسِكهالملعوِاايحهيعنِالههسيالِيمعتهعنِجهلِهههعِأجهد ِّ .فيُّ اْل َر ْو ِّضي ِّيع اْل ُرْرَت ِّفي ِّيع
َ
س =ِ ِقدوسِوالملمةِتعنمِالالِأيحمِالسماو ِالمرتفمِعهالِاايحهياتِ.ولمنههِيسهكالِعنهد اْلر َتو ِّ
اْلرَقِد ِّ
اض ِّيعين
َُ
ُ
ُخ ِّ
َن
اصي ُيم ِّإَلييى األََبي ِّيدِ ههاهللِلههعِخاصههمِإنسههانِالجههدِوأنِهههساِاإلنسههانِيفنههمِ=ِأل ِ
ومههالِيسههكالِعنههدهِ ِيحييهههِ ِ.الَ و َ
الروح ي ْغ َشى عَليهياِوَم ِّ
يامُِّ=ِ مهالِيحتمهلِالعقهع ِأمهامِ ِ.وكثيهريالِمهالِالقديسهيالِالهسيالِ أيواِ ِكهانِيسهقطعنِ
َ ُ
َ َْ َ
اتِحهعيفةِخلقههاِ ِ ِ.هنهاِيقهع ِ
كدمعاتنِ ِ يِمحبتهِكانِيقيمهمِيح قيا نِيعحناِالرالي  ِ.اإلنسهانِِن َس َير ُ

تعههالعاِإلههمِ سههدقبلممِنِولمههالِتعاحههععاِوكف هعاِعههالِكبريههالممِ هههسهِصههفةِالاههياطيالِِ.وت اِتعاحههعتمِ سدسههكالِ ههيكمِ
 ...لما اِيسكالِ ِعنهدِالمتعاحهمِ؟ِجبسهاطةِانههِههعِمتعاحهمِنِجهلِههعِالعحيهدِالهس ِيمكنههِأنِيتعاحهمِنِ ههعِ
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العههالمِالسههماو ِن ه ِإلههمِاايضِنِأمههاِالمتمبههرِ هههعِمههالِالت هرالِويريههدِأنِيعلههعِ ميههفِيتقاجههلِمههمِ ِ .أل َِّنييُّ الَ
ُخ ِّ
اص ُم ِّإَلى األََب ِّد =ِهسهِعالِععدةِالبقيةِ مِنهايةِاايامِِ .
وَ
ِ

آية (ِّ 17" -:)17م ْن وَِ ِّل ِّإ ْثمِّ م ْكس ِّب ِّ َغ ِّضب ُت و َضرب ُت  .اَس َت َتر ُت و َغ ِّضب ُتَ ،ف َذهب ع ِّ
ط ِّر ِّ
يق َْل ِّب ِّ " .
اصًيا ِّفُّ َ
ْ
ََ َ
ْ َ َْ ُ ْ ْ َ ْ
َ َ
ِّإ ْثمِّ َم ْك َس ِّب ِّ =ِياهيرِلخطيهةِالطمهمنِونالحهعِأنههِأمهامِالخطيهةِيسهتترِ نِوت اِإسهتترِ ِعهالِخليقتههِتمهعتِ ههعِ
المحيههمِيمثهها ِالاههمس ِ.

ِإ ِسههماِبزهربةِوههمِأعطههمِعه اءِلإلنسههانِإلحتمههلِاإلنسههاننِأمههاِلههعِحههرلِ ِوههمِ

إستترِأيِالِيعطمِع اءِلمالِحربهِتمعنِالزربةِمعجعةِجداًِ .
ِ

18
طرَ وسأ ْ ِّ
ات َل ُ َولَِّن ِّائ ِّحي ِّ " .
ود ُ َ ،ووََُد َت ْع ِّزَي ٍ
َش ِّفي َووَ َُ ُ
آية (َ " -:)18وََْي ُت ُُ ُ َ َ
ِيعدِبالافاءِولمالِلمالِ؟ِللتالبيالِالنالحيالِ.
الطرقِالمسكعيةِهيِطرقِالخطيةِوالعصيانِ.ولمالِ َ

ِ

ِّ ِّ ِّ
ِّ
آية (َ 19" -:)19خالًِّقا َثرَر ِ
َش ِّفي ِّ .
ال ِ
الربَ ،و َسأ ْ
الش َف َتْي ِّنَ .سالَ ٌم َسالَ ٌم لْلَبعيد َولِّْلَق ِّريبَ َ ،
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َثرَر ِ
الش َف َتْي ِّنِ=ِ جيحةِالتسبياِيعبِِ 15ِ:ِ13ويعطمِشعبهِسالم .لْلَبعيدِ=ِأيِلألممِ َولِّْلَق ِّريبِ=ِأيِاليهعدِ.
َ
ومالِومايِالسالمِالتسبياِ .
ِ

21
ِّ
َن يه َدوَ ،وَت ْق ِّذ ِّ
اه ُ َح ْريأَ ًة َو ِّطيًنيا.
َشَرُاَ َف َكاْلَب ْح ِّر اْل ُر ْض َ
اآليات ( " -:)21-21وَ ِما األ ْ
ف مَي ُ
يع و ْ َ ْ َ ُ
ُ ِّر ِّب ألَ ِن ُ الَ َي ْس َتُ ُ
21
ال ِّإ ِّ
َشَر ِّاَ" .
لهُّ ،لِّأل ْ
َلْي َ
س َسالَ ٌمَ َ ،

ااشرايِالسيالِلالِيقبلعاِ ِ يِقلعبهمِيكعنعن
ِكالبحرنِوكماِتُ َِهيِجِالريا ِأمعاجِالبحرنِتهيجِالاهعاتِالجسديةِ
ِ

ال
ااشراينِوتهيجِعليهمِتجايلِالعالمِوالمصالبِوالزيقاتِ.والنتيجةِالِسالمِله الءِااشرايِ=ِال َسالَ ٌمَ َ ،
ِّإ ِّ
َشَر ِّاَِ.وبهسهِاآليةِيختتمِإشعياءِهساِالج ءِالسيِيعاقبِ يهِالرلِاليهعدِعلمِي زهمِللمسياِواآلالمِ
لهُّ ،لِّأل ْ
التيِوحععهاِعليهنِوهمِلالِيجدواِسالماًِ يِهساِالعالمِطالماِهمِ اي زيالِللمسيا.

295

سفر إشعياء (اإلصحاح الثامن والخمسون)

اإلصحاح الثامن والخرسون

عودة للجدول

ِ
اإلصحاحاتِمالِيِ 00ِ-ِ06تملمناِعالِجناءِمدينةِ ِالجديدةِ.وهساِاإلصحا ِوماِبعدهِمدخلِلهانِمعحععهِ

اإلجتعادِعالِالاكلياتِ يِالعبادةِ.وهناِ يِصِيِ 58يكلمهمِعالِالصعمنِوأنِالمطلعلِليسِالمواهرِإنماِ علِ
الرحمههةِوالحههقنِوت اِعملهعاِهههساِوحفوهعاِالسههباِتههدتيهمِالبركههاتِ.حقهاًِهههمِبعههدِالسههبيِتركهعاِعبههادةِااووههانِولمههنهمِ

إتجهه هعاِللموهري ههةِ ههيِالعب ههادةِمث ههلِأصه هعامهمِ.يص ههعمعنِدونِتغيي ههرِ ههيِالقل ههبِولم ههاِل ههمِيس ههتجبِ ِتبجحه هعاِ
قاللياليلما اِصمناِولمِتنور ِآيةِيِ . 3

هناِيتملمِالعحمِعالِجناءِمدينةِجديدةِجدالِمماِخربتهِالخطيةِنِوالخطيةِكاناِبحيلةِإجليسِِ.وتجليسِهعِجهنسِ

الِيخههرجِإالِبالصههالةِوالصههعمِِ.ونجههدِهنههاِشههروطِالصههعمِالههس ِيقبههلِبهههِ ِ يسههتجيبِنِأمههاِحفههعِالسههباِ هههعِ
تم هريسِيههعمِالسههباِهللِ ههمِصههلعاتِوتسههاجياِ.وهههساِهههعِنفههسِالمههنهجِالههس ِإتبعهههِصههمعليلِالنبههمِإلصههال ِحهها ِ
الاعبِالس ِإنمسرِأمامِأعدالهمِالفلسطينييالِنِهمِ مِحربهمِااولمِحدِالفلسطينييالِأخهسواِمعههمِتهاجعتِالعههدِ

جينماِهمِوايقيالِ مِنجاساتهمِ انمسرواِأمامهمِنِوأخسِالفلسطينييالِتاجعتِالعهدِمنهمِ ِ.دخسِتاجعتِالعهدِمعههمِ

بههالرومِمههالِالخطيههةِالتههمِ ههيهمِهههعِالموهريههةِالتههمِالِيقبلهههاِ ِنِكمههالِيههسهبِللمنيسههةِويتنههاو ِوهههعِوههايقِ ههمِ

خطيتهِ اي زاِالتعبةِعنهاِِ.ولنر ِمنهجِصمعليلِالنبمِي1صمِ 0ِ–ِ3ِ:ِ1وكانِيتلخصِ همِالصهالةِوالصهعمِ
وتروِخطاياهمِنِوبهساِإنتصرواِعلمِالفلسطينييالِجدونِأنِيدخسواِمعهمِتاجعتِالعهدِِ .
ِ

1
َخ ِّبْر َش ْع ِّبُّ ِّب َت َع ِّد ِّ
اه ْم" .
وب ِّب َخ َ
آية (َ« " -:)1ن ِّاد ِّب َص ْو ٍت َعال .الَ ُت ْر ِّس ْكِّ .اََْف ْع َص ْوَت َك َكُبوق َوو ْ
ُ َاي ُ
يه ْمَ ،وَبْي َت َي ْعُق َ
ِّ
ِّص ْيو ٍت َعيالِ
علمِيجلِ ِأنِينبهِشعبهِبماِيقعلهِ  .والَ ي ْرس ْكِ=ِأيِيقع ِماِيعجبهِويمنمِمهاالِيستحسهنهِ.وب َ

=ِ يسممِالجميمِحتمِالغيرِالمنتبهيال وَكُبوقِ=ِوالبعقِيستعملِلإلنسايِوالتحسيرِ هيِالحهرولِونحهالِ هيِحهرلِ

دالمةِممِعدوِالخيرِ.و مِالعهدِالجديدِأيسهلِ ِالهرو ِالقهدسِليبكهاِعلهمِالخطيهةنِ هالِيمهعتِاإلنسهانِبسهببِ
خطايههاهِدونِأنِيههدي  ِ.ههالرو ِالقههدسِيعمههلِعلههمِأنِنعههيشِأنقيههاءِ

الموهريِ .

ِيطلههبِتنقيههةِالقلههبِللممهها ِقبههلِالصههعمِ

ِ

ِّ ِّ
آية (َ 2" -:)2وِّإِياي َي ُُْلُبو َن َي ْوما َفَي ْوماَ ،وُيسرو َن ِّبر ْع ِّرَف ِّة ُ ِّ
اء ِّإ ِّ
له َها.
َ
طُرَُّ َكأُ ِم ٍة َعرَل ْت بًّراَ ،وَل ْم َت ْتُر ْك َ َض َ
َ
ً
ً
َ
يسأَُلوَن ِّنُّ عن وَح َكامِّ اْل ِّب ِّر .يسرو َن ِّبال ِتَقر ِّب ِّإَلى ِّ
هللا" .
َْ ْ
َْ
َُ

كأمةِ=ِكيِتفيدِأنهمِليسعاِكسليِحقيقةِجلِهمِلهمِموهرِالعبادةِدون ِجعهرهاِِ.همِلهمِمواهرِالتقع نِيسدلعنِ
عالِطرقِالرلِوأحكامِالبرِولمنهمِينمرِونِقعتهانِيعياعنِ يِمواهرِ قبِ.هناِنر ِاإلجتهاجِبالمعر ةِالروحيةِ

العقالنيةِدونِإختبايِ .
ِ
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3
ظْرَ ،ذِلْلَنا وَْن ُفسَنا َوَلم ُتالَ ِّح ْظ َها ِّإِن ُكم ِّفُّ َي ْومِّ َص ْو ِّم ُكم ُت ِّ
وِ ُيدو َن
اآليات (َ " -:)4-3يُقوُلو َن :لِّ َرا َذا ُص ْرَنا َوَل ْم َتْن ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َش َغالِّ ُكم ُتس ِّخرو َن4 .ها ِّإِن ُكم لِّْل ُخصوم ِّة و ِّ
الش ِّيرَ .ل ْس ُيت ْم َت ُصيومو َن
اع َت ُصومو َنَ ،ولِّ َت ْض ِّرُبوا ِّبَل ْكر ِّية ِ
الن َز ِّ
َ
ُ َ َ
َم َسِرًةَ ،وب ُِّك ِّل و ْ ْ َ ُ
ْ
ُ
َ
ُ
يع َص ْوِّت ُك ْم ِّفُّ اْل َعالَ ِّء.
َك َرا اْلَي ْوَم لِّ َت ْس ِّر ِّ
مالِيصعمِللمواهرِ قبِالِيسممِلهِالرلِ.وه الءِصامعاِللمسرةِأيِعاشعاِ يِخطاياهمِيتلس ونِجهاِويصهنععنِ

هلِوسهخِرواِلههمِعبيهداًِليعملهعاِالعمهلِولهمِيعطهعهمِ ايحهةِههمِ هيِإحتيهاجِ
ماِيسرهمِالِماِيسرِ ِ.امتنععاِعهالِالعم َ

إليههها=ِبكييل وشييغالكم تسييخرون قيههلِ ههمِجريههدةِااه هرامِأنِاليهههعدِ ههمِإس هراليلِيههدتعنِبفلسههطينييالِليعمل هعاِالاههغلِ

المطلعلِيعمِالسبانِِحتمِإحاءةِوتطفاءِأنعايِالمناا ِيوهسهِهمِالحر يةِالتمِتقتل ِِ ِِ.
جلِكانعاِ يِخصعمةِون اشِوقلبِمملعءِكراهيهةِ=ِ َوي ْض ِّيرُبوا وخيوتهم ِّبَل ْكر ِّية ِ
الش ِّيرِوبالتهاليِلهمِيكهالِلههمِصهعمهمِِ
َ
يع َص ْوِّته ْم ِّفُّ اْل َعالَ ِّءِ=ِعملِالصعمِأنِيساعدِعلمِتعصيلِصعتِصلعاتناِللعالءنِولمالِإ اِكاناِقلعبناِ
لِّ َت ْس ِّر ِّ
هسللناِوتمتنعنههاِعههالِالاهرِواللههساتِيسهممِ ِصههعتناِ ههيِ
ِ
مملهعءةِشه اًرِ هاهللِقطعهاًِلهالِيسههتجيبِ.والعكههسِلهعِصههمناِوت

العههالءِويسههتجيبِ.هههساِمثههلِالميكرو ههعنِ=هههعُِي َمبههرِ ِوُيسههمِمِالصههعتِالزههعيفِ=ِيأيِصههلعاتناِالزههعيفة ِِإلههيِ
مسا اتِبعيهدةِي=ِصهلعاتناِتصهلِللسهماء ِولمهالِلهنالحعِانههِلهعِصهمناِولهمِنصهلمِ لهالِيصهلِشه ِالهيِالسهماءِِ.
ا اِلمِيعجدِمالِيتملمِ يِالميكرو عنِ ماِ الدتهِِ .

ِ

اإل ْنسان ِّفي ِّ َن ْفس  ،يح ِّنُّ َكاأل ِّ
اآليات (5" -:)6-5و ِّ
ِّ
ش
َم ْث ُل ه َذا َي ُكو ُن َص ْوٌم و ْ
َسيَلة َ ْوَ َسي َُ ،وْي ْف ُير ُ
َ ُ ُْ
َخ َت ُاَُ َي ْو ًما ُي َذل ُل ِّ َ ُ
َ
6
ِّ
ِّ
ِّ
ياَُ َ :حي ِل َُُي ِّ
يود ِ
الش ِّيرَ .في ِك
س ه َذا َص ْيو ًما و ْ
َخ َت ُ
َت ْح َت ُ م ْس ًحا َوَََم ًاداَ .ه ْل ُت َسرُّ ه َذا َص ْو ًما َوَي ْو ًما َم ْقُبوالً ل ِلر ِّب وََلْي َ
عَق ِّد ِّ
ق اْلر ْس ُح ِّ
الن ِّ
ير" .
َحَرًاَاَ ،وَ ُْ َع ُك ِّل ِّن ٍ
ين و ْ
وَ َ
ُ
يرَ ،وِّإ ْطالَ َ َ
ِالِيطلبِمالِأحدِأنِيتواهرِجهساِكهدنِيفرش تحت مسيحاِوَمياداِنِ ههعِيعهر ِالقلهعلِوالنيهاتِ.ومهاِيطلبههِ
ِ عالِ َح ِل َُُي ِّ
ود ِ
الش ِّرِ=ِأيِالقيعدِالتيِقيدِجهاِالاهريرِنفسههِللخطايهاِِ.أيِالمطلهعلِإ اًِتقهديمِتعبهةَ ِ.في ِك ُعَق ِّيد
ِّ
الن ِّ
َسَل ِّةِ=ِنباتِماليِيميلِممِالهعاءِوالتيايِ .
يرِ=ِأيِتروِمطالبةِالديالِويدِالرهالِأيِالرحمةِباآلخريالِ.األ َ
ِ

7
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َن
يت ُعْرَياًنييا و ْ
يك ِّإ َذا َوََْيي َ
َن َت ْك ِّسي َير لِّْل َجييائ ِّع ُخْبي َيز َكَ ،وو ْ
س وْ
ين ِّإَلييى َبْيتي َ
ين ال ِتييائ ِّه َ
َن ُتي ْيد ِّخ َل اْل َر َسيياك َ
آييية ( " -:)7وََلي ْيي َ
اضى َع ْن َل ْح ِّر َك" .
َن الَ َت َت َغ َ
َت ْك ُسوُ َ ،وو ْ
اضى َع ْن َل ْح ِّر َكِ=ِأقرباليِِِِ.وكلناِجسدِالمسياِ .
َن الَ َت َت َغ َ
الصدقةِمقترنةِبالصعمِ.و ْ
ِ
ِّ ِّ 8
ِّ
ِّ ِّ
الر ِّب َي ْج َر ُع
ام َكَ ،و َم ْجُد ِ
وَ َكَ ،وَتْنُب ُت ِّصح ُ
ِت َك َس ِّر ً
آية (« " -:)8حيَنئ ٍذ َيْن َف ِّجُر م ْث َل الصْب ِّح ُن ُ
َم َ
يعاَ ،وَيس ُير بر َك و َ
َساَ َت َك" .
وَِكنايةِعالِالفر ِوالنجا ِوالمجدِوالبركةِنِوهساِسيعلنهِالرلِأمامِمالِيرحمِالناسِويصعمِجنقاوةِقلبِوير ِ
الُن ُ

الناسِالبركةِ مِحياةِهساِاإلنسانِ=ِيسير برك ومامكِِ.ويكعنِالرلِوياءِشعبهِبقعتهِ=َِي ْج َر ُع َساَ َت َكِهناِنر ِ
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ِقال ههداًِللمس ههيرةِيس ههيرِأمامه ههاِويحم ههمِم خرته ههاِأيِالز ههعفاءِوالع ههاج يالِال ههسيالِ ههيهمِ.م ههمِ ِنا ههعرِباام ههانِ.

وتتحادناِباهللِإ اِصمناِصعماًِمقبعالًِهعِإظهايِلنعيِ ِالسيِ يناِ .
ِ

ِّ
يُك ِّ
ِّ ِّ 9
يث َفيُقيول :هأََني َذاِّ .إ ْن َن َزع َ ِّ
ِّ
الن َ ِّ
ياء
يب ِ
يت م ْين َو َس َ
ْ
اآليات ( " -:)11-9حيَنئ ٍذ َت ْد ُعو َفُي ِّج ُ
ير َ
الربَ .ت ْس َيتغ ُ َ ُ
يير َواإل َ
11
ِّ
ِّ ِّ
َشبع َت الِن ْفس ال ِذلِّيَلةَ ،ي ْش ِّر ِّ
األصُب ِّع َوَكالَم ِّ
يك
وَ َكَ ،وَي ُكو ُن َ
ُ ُ
ظالَ ُم َ
اإل ْثمِّ َووَْن َف ْق َت َن ْف َس َك لْل َجائعَِّ ،وو ْ َ ْ
ق فُّ الظْل َرة ُن ُ
َ
ِّب ْ
َ
ِّ
س ِّم ْث َل الظ ْه ِّر" .
الدِام ُ

إن نزعت النير من وسُك =ِالنيرِهعِماِيرببِحيعانيالِيجرانِشيئاِنِوالمعنمِأنِيفيِاإلنسانِإيتباطهِبالارِنِ
ويفيِديعنِالمثقلِوالمرهعنِ يعطمِالحريةِلآلخريالِِ .

ِّ
األصي ُيب ِّع =ِإشههايةِمعناهههاِاإلحتقههايِيوالبههاِهههساِتفسههيرِقههع ِالههرلِ"ِمههالِقهها ِاخيهههِيقههاِيكههعنِمسههتعجبِ
ياء ِّب ْ
يري َ
اإل َ
الحكههمِ"ِمهها ِ22ِ:ِ5نِ لههعِن ه شِالم ه مالِكبريههاءهِون ه شِ َك يالَم ِّ
اإل ْثييمِّ أيِالم ه امراتِالا هريرةِ.وأنفههقِمالهههِجههلِحتههمِ
َ
هعيِلآلخهريالِأيِ
نفسهنِأيِيتعبِمالِأجلِالجالمِحينئسِيارقِنعيِهساِاإلنسانِويكعنِالرلِنهع اًيِلههِوههعِيكهعنِِن ِا

يحدثِلهِتغيي اًرِكلياًِ .
ِ

11
ِّ
يبع ِّفيُّ اْل َج ُيد ِّ
الرب َعَلى ِ
يير َك َجِني ٍة
ود َك ِ
يكَ ،وُيَن ِّشي ُ ِّع َ
اآليات (َ " -:)12-11وَيُق ُ
ام َ
وب َن ْف َس َ
الد َوامَِّ ،وُي ْش ُ
يك َف َتص ُ
ظَ
َِييا وَكَنبي ِّيع ِّمييا ٍ الَ َتْنَق ُِّييع ِّمياهي 12 .و ِّمْنييك ُتبَنييى اْل ِّخيرب اْلَق ِّديريةُُ .ت ِّقييم وَساسي ِّ
يات َد ْو ٍَ َف َيد ْو ٍََ ،فُي َسييروَن َكُ :ميَيرِّم َم
ُ َ ُُ َ َ ْ
َ َ ْ َ
َُ
ُ َ َ
َ
ِع اْل َر َسالِّ ِّك لِّلس ْكَنى" .
الث ْغَرِّةُ ،مْر َ
الرب =ِهسهِأعوهمِالبركهاتِ مهالِيقهعدهِالهرلِالِيعثهرِّ ِ.فيُّ اْل َج ُيد ِّ
وب =ِأيِالقفهايِإشهايةِإلهمِأوقهاتِاليهدسِ
ود َك ِ
َيُق ُ
والزيقِ.وهساِاإلنسانِالمملعءِمالِالرو ِالقدسِينبمِالمياه ِسيفيضِعلمِاآلخريالنِومالِههعِخهرلِسهيبنيهنِأيِ
ِّ
يك ُتْبَنيى اْل ِّخ َير ُب =ِكمهاِتهمِجنهاءِالهيكهلِوالسهعيِبعهدِالسهبيِ
يكعنِشريكاًِهللِ يِجنهاءِحيهاةِاآلخهريالِالمنهدمهةِ=ِمْن َ
يك =ِيمهألوِ رحهاًِقهاد اًيِأنِيقيمهيِكمهاِلهعِكانهاِعوامهيِقعيهةِتحملهيِبقهعةِ
وكهسليِتهمِجنهاءِأويشهليمُِ.يَن ِّشي ُ ِّع َ
ام َ
ظَ
ونااطُ ِ.مَرِّم َم الث ْغَرِّةِ=ِالثغرةِهيِالتيِيخرجِمنهاِالفزيلةِ يدخلِمنهاِقزاءِ نِمثا ِالاهعاتِ .
ِ
13
السْب َت َل ِذ ًة،
السْب ِّت َِّ َِْل َكَ ،ع ْن َع َر ِّل َم َسِرِّت َك َي ْوَم َُ ْد ِّسَُّ ،وَد َع ْو َت ِ
اآليات (ِّ« " -:)14-13إ ْن َََد ْد َت َع ِّن ِ
14
الر ِّب،
يج ِّاد َم َسِرِّت َك َوال ِت َكلمِّ ِّب َكالَ ِّم َكَ ،فِّإِن َك ِّحيَن ِّئ ٍذ َتَتَل ِذ ُذ ِّب ِ
س ِ
الر ِّب ُم َكِرًماَ ،ووَ ْكَرْم َت ُ َع ْن َع َر ِّل ُ
طُرَِّ َك َو َع ْن ِّإ َ
َو ُمَقِد َ
ووَُِّكبك عَلى مرَت َفع ِّ
ات األََْ ِّ
الر ِّب َت َكِل َم»".
يك ،أل ِ
َن َف َم ِ
ضَ ،ووُ ْط ِّع ُر َك ِّم َير َ
وب و َِّب َ
َ َ ُ َ َ ُْ َ
اث َي ْعُق َ
يِهسهِاآلياتِيكلمناِعالِحفعِالسباِبالمفهعمِالروحيِبعدِأنِكلمناِعالِالصعمِبالمفهعمِالروحيِِّ.إ ْن َََد ْد َت
السْب ِّت َِّ َِْل َكِ=ِأيِالِتدوسهِجرجليِوتعملِ يهِماِيلسِليِ.والمعنمِأنِالسباِهعِنصيبِالرلِ الِيجبِ
َع ِّن ِ
أنِنعطيهِآلخر=ِ"أعبِماِهللِهلل"ِ َووَ ْكَرْم َت ُ َع ْن َع َر ِّل طُُرَِّ َك =ِليسِ قبِأنِنمتنمِ يِالسباِعالِاللساتِجلِعالِ

أ ِعملِنجدِ يهِمكسبِماديِلناِنِ اهللِقا ِ"أ كرِيعمِالسباِلتقدسه"ِيخرِ 8ِ:ِ26وكلمةِتقدسِتعنمِأنِ

اليعمِمخصصِهللِ مِصلعاتِوتساجياِِ.ومالِينفسِهساِسيجدِ يِالنهايةِلسةِ مِعبادةِوتساجياِيعمِالسباِ=ِ
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السْب َت َل ِذ ًةِنِ مِالبدايةِنحتاجِللتغصبِ" ملمعتِالسمعاتِيغصب"ِيماِ 12ِ:ِ11وهساِماِنسميهِ
َوَد َع ْو َت ِ
بالجهادِنِولمالِبعدِقلسلِتعملِالنعمةِ يناِونجدِلسةِ مِهساِالعملِِ .
ويرِّكب هللا عَلى مرَت َفع ِّ
ات األََْ ِّ
ضِ=ِيركبهِكمليِظا رِعلمِماِكانِياتهيهِمالِقبلِويعتبرهِمالِمرتفعاتِ
ََ ُ
َ ُْ َ
اايضنِ حيالِنعر ِالرلِنعتبرِالعالمِبكلِماِ يهِكدنهِنفايةِالِناتهيهاِِ.ي يِِ 8:ِ3ومالِوصلِلهساِسيرثِ
وب =ِأعطييِكلِجركاتِالعهدِممِيعقعلِوخيراتِكنعان.
السماءِأيزاًِوهمِميراثِيعقعلِ.وُ ْط ِّع ُر َك ِّم َير َ
اث َي ْعُق َ
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اإلصحاح التاسع والخرسون

عودة للجدول

ِ

هسهِاإلصحاحاتِتتملمِعالِنتالجِالخالصِالس ِعملهِالمسياِوقبهلِأنِيهتملمِهنهاِيحهسيناِمهالِأنِنتههاونِنِ مهالِ

يته ههاونِويرت ههدِللا ههرِوالخطي ههةِل ههالِيس ههتفيدِم ههالِجرك ههاتِالخ ههالصِِ.خ ههالصِالعه ههدِالجدي ههدِعه ههدِالنعم ههةِالِيعن ههمِ

اإلستهتايِوالتهاونِِ -:

" 1الِتصيرواِالحريةِ رصةِللجسدِِ"...يول.ِ 3ِ:ِ5

 " 2ممِعقاباِأشرِتونعنِأنهِيحسبِمستقاِمالِداسِإجالِ ِ"..يعب. 22ِ:ِ16
 3وأمامناِحادوةِحنانياِوسفيرةِيأشِ 5كنمع جِِ .

ِويوهههرِهنههاِكههمِأنِالخطيههةِخاطئههةِجههداًِوكههمِأنِنعههمِ ِكريمههةِجههداًِونههر ِأنِخطيههةِاإلنسههانِتعقههفِم هراحمِ ِ
وتحساناتهِ.هناِيتحدثِعالِالعصيانِكعالقنِعصهيانِ ِيكهعنِالحهاج ِللبركهاتِاإللهيهةِوحهاج ِيفصهلِجهيالِ ِ

واإلنسانِ .
ِ

1
الر ِّب َل ْم َت ْق ُصْر َع ْن
اآليات (َ " -:)2-1ها ِّإ ِن َي َد ِ
َف ِّ
اصَل ًة َبْيَن ُك ْم َوَبْي َن ِّإ ِّ
له ُك ْمَ ،و َخ َ
ُ َاي ُ
اك ْم َس َتَر ْت َو ِْ َه ُ

2
و ْ ِّ
ام ُك ْم َص َاَ ْت
صَ ،وَل ْم َت ْثَق ْل وُ ُذُن ُ َع ْن و ْ
َن ُت َخل َ
َن َت ْس َر َعَ .ب ْل آ َث ُ
َعْن ُك ْم َح ِتى الَ َي ْس َر َع" .

ِيسممِويريهدِأنِيخلهصِولمهالِمهاِيمنهمِههساِههعِخطايانهانِ الهسيِيعيهقِعمهلِالخهالصِإيادتهيِأنهاِالِإيادةِ نِ

وهساِعيالِماِقالهِالسيدِالمسياِلليهعدِيماِِ . 31ِ:ِ23
ِ

آية (3" -:)3أل ِ ِّ
َص ِّاب َع ُك ْم ِّب ِّ
اه ُك ْم َت َكِلر ْت ِّباْل َك ِّذ ِّبَ ،ولِّ َساُن ُك ْم َيْل َه ُج ِّب ِ
ِس ْت ِّب ِ
الش ِّر" .
اإل ْثمِِّّ .ش َف ُ
الدمَِّ ،وو َ
َن وَْيدَي ُك ْم َ ْد َتَنج َ
َ
اايههديِوااصههابمِوالاههفاهِععح هاًِعههالِأنِتصههباِأالتِجههرنِأصههبحاِأالتِإوههمنِ ععح هاًِعههالِأنِترتفههمِاايههديِ
بالصالةِوالافتيالِتسبحاننِ اايهديِأصهبحاِتزهرلِجلممهةِالاهرِيإرِِ 4ِ:ِ58والاهفاهِتهه أِبالنهاسِيِ 4:ِ51
والدمِهناِقدِيكعنِعثرةِأحدِااجرياءِ=ِأل ِ ِّ
ِس ْت ِّب ِ
الدمِّ ِ.لنصلمِنجنمِمالِالدماءِياِ ِ .
َن وَْيدَي ُك ْم َ ْد َتَنج َ
ِ

4
اكم ِّباْلح ِّق .ي ِت ِّكُلو َن عَلى اْلب ِّ
ِّ
اط ِّيلَ ،وَي َت َكِل ُريو َن ِّباْل َك ِّيذ ِّب.
َ
َ
س َم ْن ُي َح ُ َ َ
س َم ْن َي ْد ُعو ِّباْل َع ْد ِّلَ ،وَلْي َ
اآليات (َ " -:)6-4لْي َ
5
ِّ
ِّ
يوتَ ،واِل ِّتيُّ
يجوا ُخُييو َ
َ ْد َح ِّبُلوا ِّب َت َع ٍبَ ،و َوَلُدوا ِّإ ْث ًراَ .فَق ُسيوا َب ْيي َ
يل ِّم ْين َبْي ِّض ِّيه ْم َي ُر ُ
ض وَ ْف َعيىَ ،وَن َس ُ
ط اْل َعْن َكُبيوت .اآلك ُ
6
طهم الَ َت ِّصييير َثوبييا ،والَ ي ْك َتسييو َن ِّبأ ِّ
َعري ِّ
يل الظْلييمِّ ِّفييُّ
َع َرييال ِّه ْم .و ْ
ْ
ُ ًْ َ َ ُ
ُت ْك َسيُير ُت ْخي ِّير ُج وَ ْف َعييىُ .خُيييو ُ ُ ْ
يال إ ْثي ٍيمَ ،وَف ْعي ُ
َع َريياُل ُه ْم و ْ َ ُ
وَْي ِّد ِّ
يه ْم" .

نر ِهناِِ3صعيِللخداشِمعجعدةِ يِااشرايِِ :

ِ 1كمالِيحبلِدونِأنِيلدِيأالمِدونِومر ِنِجلِإنِولدِيلدِولداِشريراِ .

ِ 2جيضِالِيابمِجلِيقتلِ .

ِ 3نسيجِعنمبعتِالِيسترِجلِيقتلِ .
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يين َي ْييد ُعو ِّباْل َع ْييد ِّلِ=ِالاههعبِوحكامهههنِالمههلِصههايواِالِيحبههعنِ
س َم ْ
ِ طبيعههةِالخطيههةِالخههداشِوعاقبتهههاِمههعتَِ.ل ْييي َ
العد نِجلِالملِيلجدِلاهادةِاله ويِوالباطهلِ.المهلِيجهر ِوياءِخطايهاهِوشههعاتهِحتهمِلهعِظلهمِاآلخهريالِ.والخطايهاِ
عاقبتهههاِدالمهاًِااالمِ=ِ َح ِّبُليوا ِّب َت َعي ٍيبِ ههاهللِيسههماِجهههسهِااالمِلعههلِالخههاط ِيمتنههمِ.ولمههنهمِلههمِيتعبهعاِوأصههرواِعلههمِ
تنفيههسِخطايههاهمِواإلسههتمرايِ يهههانِوالخطيههةِطالمههاِخرجههاِلحيه ِالعجههعدِيقهها ِأنِالخههاط ِقههدِولههدهانِأمههاِوهههمِ ههيِ

طعيِالتفميرِيقا ِأنهِحبلِجهاِ=ِ َو َوَلُدوا ِّإ ْث ًرياِييهمِِ 15ِ:ِ1إ اًِههمِتعبهعاِوخططهعاِللخطيهةِوصهاحبِ لهيِأالمهاِ
ِلعلهمِيتعبعاِولمالِكانِ ليِجالِ الدةِإ ِهمِنفسواِالخطيةِ .
ِ
سماِجهاِ
ض وَ ْف َعييىِنِمههالِ
ومههنهمِمههالِيمههايسِأعمهها ِتقههع ِظاهريههةِولمنهههِالِيمتنههمِعههالِايتمههالِاإلوههمِ هههساِكريين َفَق ُس يوا َبي ْيي َ
يكسرهِليدكلهِيمعتِ=ِ ِّ
وتِ=ِأيِمالِيتعاملِجههمِويقتهديِجههمِ.هنهاِالِنهر ِعمليهةِوالدةنِأيِ
اآلك ُل ِّم ْن َبْي ِّض ِّه ْم َي ُر ُ
الِنهر ِخطايهاِظهاهرةِجهلِنهر ِجيزهاًنِهنهاِوهشِوخهداشنِجهيضِيحمهلِهيئهةِأشهياءِصهالحةِلألكهلِ.ههساِكمهالِيقهدمِ
تعاليمِعقالديةِمغاعشةنِأوِكمالِيقدمِتعاليمِنوريةِوهعِينمرِقعةِالتقع نِ"لهمِصهعيةِالتقهع ِوههمِينمهرونِقعتهها"ِ
يعياعنِ يِخطاياهمِويبريونهاِ يعثرونِااجرياءِ.ولعِتركاِهساِالبهيضِإلهمِحهيالِسهتوهرِحقيقتههِوي ْخ ِّير ُجِمنههِ

وَ ْف َعى ِ.سعاءِكسرِأوِ قسِ سيخرجِشيئاًِساماًِقاتالًِ .
وما اْلعْن َكب ِّ
وتِ هعِينسجِخيعطِولمنهاِأجهداًِالِتصهيرِوعبهاًِيكتسهيِبههِأحهدِ.وهكهساِكهلِمهالِيحهاو ِأنِيكتسهيِجبهرهِ
َ ُ
الههساتينِأمههاِدودةِالقه ِ تعطههمِويابهاًِجهيههةِجههداًِولمنهههاِتمههعتِأوالً ِ.فههيِالمسههياِالههسيِمههاتِأوالًِنلههبسِويههالِالبههرنِ
ويههالِالخههالصِ.وهههساِتدمههلِ ههمِاآليههةِ"ِأمههاِأنههاِ ههدودةِالِإنسههان"ِأيِأنهههِجههس ِحياتهههِلنمتسههيِنحههالِمجههداًِ.وهنههاوِ
تفسيرِآخرِأنِالخاط ِيتعهمِأنهِيبنهمِقالعهاًِمهالِاللهسةِباههعاتهِوخطايهاهِولمهالِحقيقهةِههعِيبنهمِنسهيجِعنمبهعتنِ

مالِأوهيِماِيمكالِجلِهعِقاتلِللسبالِالسيِيايرِلألجرياءِالسيالِيقتربعنِِ يِإعجهالِمهالِهه الءِالخطهاةِويقتهدونِ
جهمِ يهلمعاِإ ِيعثرونِبسببهمِ .
ِ

اآليييات (7" -:)8-7وََْ ُُِل ُهي ْيم ِّإَلييى ِ
الشي ِّير َت ْجييرِّيَ ،وُت ْسي ِّير ُع ِّإَلييى َسي ْيف ِّك الي ِيدمِّ ِ
طيُيرَِّ ِّهمِّ
الزِّكي ِّ
ياَُه ْم وَ ْف َكي ُاَ ِّإ ْثي ٍيمِّ .فييُّ ُ
يُّ .وَ ْف َكي ُ
8
ِّ
س ِّفُّ َم َسالِّ ِّك ِّه ْم َع ْيد ٌلَ َِ .عُليوا ألَ ْن ُف ِّس ِّيه ْم ُس ُيبالً ُم ْع َوِِيةًُ .كيل َم ْين
قَ .
يق ِ
اب َو َس ْح ٌ
ا ْغت َص ٌ
ط ِّر ُ
السالَمِّ َل ْم َي ْع ِّرُفوُ َ ،وَلْي َ
ِّ ِّ
ف َسالَ ًما" .
يها الَ َي ْع ِّر ُ
َيس ُير ف َ
إقتبسهههاِجههعلسِالرسههع ِ ههيِييوِِ.ِ 15ِ:ِ3وََْ ُُِل ُهي ْييمِ=ِاايجههلِهههيِالتههيِتعجهههِاإلنسههانِوالمعنههمِأنِإتجاهههاتِ
ِّ
ياب
اإلنسانِ
الخاطئةِتقعدهِللارِوي َعلِمِاآلخريالِ يسفيِدماًِاكياًِ.وَ ْف َك ُاَُه ْمِ=ِأيِمصديِشهرويهمِوأعمهالهمِ.ا ْغت َص ٌ
ُ
السالَمِّ =ِممِ ِالِيعجهدِسهالمِ ههمِأشهرايِنِومهمِالنهاسِالِيعجهدِإ ِ
قِيغتصبعنِويسحقعنِالبالسَ ِ.
يق ِ
َو َس ْح ٌ
ط ِّر ُ
همِالِيسالمعنِأحداًِنِوأعمالهمِيديةنِكسلِوظلمِووشِ .
ِ

ِّ
ِّ 9
ظيالَ ٍم
َِ ِّل ذلِّ َك ْاب َت َع َد اْل َحق َعِناَ ،وَل ْم ُي ْد َِّْكَنا اْل َع ْد ُلَ .نْن َت ِّظ ُير ُن ًا
اء َفَن ِّسييُر ِّفيُّ َ
يوَ َف ِّيإ َذا َ
آية ( " -:)9م ْن و ْ
ظيالَ ٌم .ض َيي ً
َد ِّ
س" .
ام ٍ
ليذلِّ َك ْاب َت َع ي َد اْل َحييق =ِأيِ ِِ.وخالصههه َعِنيياِ=ِ ههالنبيِيههتملمِباسههمِالاههعبِكهاعت ار ِبالخطايههاِوكتعبههةِهههعِنالههبِ
عنهمِ يهاِ ِ.
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ِ

11
ِّ
ِّ
يسْ َ .يد َع َثْرَنيا ِّفيُّ الظ ْه ِّير َك َريا ِّفيُّ اْل َع َت َر ِّيةِّ ،فيُّ
س اْل َحائ َ َك ُع ْر ٍَُّ ،وَكاِلذي ِّبالَ و ْ
َعُي ٍن َن َت َج ِس ُ
آية (َ " -:)11نَتَل ِر ُ
الضَب ِّ
ِ
اب َك َر ْوَتى" .

يُِّ.
ِنههعيِ هها اِاجتعههدِ ِصههايواِ ههيِظلمههةِ َك ُع ْري ٍ

ِحيههاةِ هها اِإجتعههدِ ِيكعنههعنِ َك َري ْيوَتىِ=ِ

ِياههبِهِالخطههاةِ
ُِ

بالمعتمِإلجتعادِ ِعنهمِ"ليِإسمِأنيِحيِوأناِميا"ِييؤِِ+ِ 1:ِ3إجنمِهساِكانِميتهاًِ عهارِياالجهالِالزها ِ

ِ.
ِ

11
ِّ
ِّ
س ُه َوَ ،و َخالَ ًصا َفَيْب َت ِّعُد َعِناِ " .
آية (َ " -:)11ن ْوزََُ ُكلَنا َكُدِبةٍَ ،وَك َح َر ٍ
ام َه ْدًاَ َن ْهدََُ .نْن َتظُر َع ْدالً َوَلْي َ
صههعتِالدبههةِوصههعتِالحمههامِكصههعتِالمعجههعشِوالمحه ونِو لههيِبسههببِاجتعههادِ ِوخالصهههِعههنهمِ.وال َعي ْيدل=ِهههعِ

الخالصِمالِظالميهمِوهساِالِيحدثِبسببِخطاياهمِ .
ِ

ِّ
ِّ
امَنا َن ْع ِّرُف َها" .
ُ َاياَنا َت ْش َهُد َعَلْيَنا ،أل ِ
آية (12" -:)12أل ِ
ام َكَ ،و َخ َ
َن َم َعاصَيَنا َم َعَناَ ،وآ َث َ
َم َ
َن َم َعاصَيَنا َك ُثَر ْت و َ
معاصيهمِأمامِالرلنِهعِيراهاِويعر هاِوالِيقديونِأنِيخفعاِعنهِشيئاًِ .
ِ

اآليييات (َ 13" -:)15-13ت َعي ِيدْيَنا َوَك ي ِّذْبَنا َعَلييى الي ِير ِّبَ ،و ِّحي ْيدَنا ِّمي ْين َوََ ِّاء ِّإ ِّ
لهَنيياَ .ت َكِل ْرَنييا ِّبييالظْلمِّ َواْل َر ْع ِّصي َيي ِّةَ .ح ِّبْلَنييا
ِّ ِّ 14
يدا .أل ِ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ق َسَق َ ِّفُّ ِ
الش ِّاَعِّ،
ف َب ِّع ً
َوَل َه ْجَنا م َن اْلَقْل ِّب ِّب َكالَمِّ اْل َكذ ِّبَ .وَد ْاََتِد اْل َحق ِّإَلى اْل َوََاءَ ،واْل َع ْد ُل َيق ُ
َن الص ْد َ
15
ِّ
و ِّ
ِّ
ق م ْعي ُيدوماَ ،واْل َح ِّائي ُيد َعي ِّين ِ
ياء ِّفييُّ
الشي ِّير ُي ْسيَل ُبَ .فيَو
ام َة الَ َت ْسي َيتُ ُ
ولَ .و َصي َ
َ ْ
يرَى اليِيرب َو َسي َ
يع الييد ُخ َ
ياَ الصي ْيد ُ َ ً
االسييتَق َ
ِّ
س َع ْد ٌل.
َعْيَنْي وَِن ُ َلْي َ
هساِاعت ار ِبالخطاياِأل ِ ِّ
ق َسَق َ ِّفُّ ِ
الش ِّاَ ِّعِ=ِكانِالقزاةِيجلسعنِ يِالساحاتِوأجعالِالمدينةِوالاعايشِ
َن الص ْد َ
ليحكمعانِوانِالقزاةِصايواِيصديونِأحكاماِظالمةِقيلِأنِالصدق سق ِ يِوقاِالحكمِو مِمكانِالحكهمِأ ِ
ِّ
وماِِ.وحينماِيحهدثِههساِيصهباِالنهاسِ هيِحالهةِم ييهةِمثهلِالعحهعرَِ ِ.واْل َح ِّائ ُيد
مِالشاَعِ.إ َذ َص َاَ الص ْد ُ
ق َم ْعُد ً
َع ِّن ِ
الش ِّر ُي ْسَل ُبِانِجميمِالناسِِإعتصمعاِبالمسلِوالغشِوالولهمنِ الصهادقِالمسهتقيمِالعهاد ِلهمِيقهديِأنِيسهليِ
معهمِجلِهمِسلبعهِ.همِ يِشرهمِالعنيفِكانعاِكتيايِيجر ِمالِيقفِحدهمِ يولمعنهِويسلبعنهِ .
ِ

16
ِّ
ِّ
ِّ
اعي ُ لَِّن ْف ِّسي ِّ ،
س ِّإْن َس ٌ
س َشيف ٌ
يعَ .ف َخِل َص ْيت ذََ ُ
انَ ،وَت َحِيَر م ْن وَِني ُ َل ْيي َ
اآليات (َ " -:)17-16فَورَى وَِن ُ َلْي َ
17
ِّ
ص عَلى ْوَ ِّس ِّ  .وَل ِّب ِّ
اسَ ،وا ْك َت َسى ِّباْل َغْيَرِّة
اب اال ْن ِّتَقامِّ َكلَِّب ٍ
َ َ
س اْل ِّبِر َكدَْ ٍعَ ،و ُخوَذ َة اْل َخالَ ِّ َ َ
َع َض َد ُ َ .فَل ِّب َ
س ثَي َ

َوبِّيرُ ُه َيو
َك ِّرَد ٍاء" .

يانِ=ِلهمِيعجهدِإنسههانِ
بهالرومِمهالِكهلِالاهرويِالمهسكعيةِلهمِيهدتيِ ِكمنهتقمِجهلِأتهمِكمخلههصِ َف َو
س ِّإْن َس ٌ
يرَى وَِني ُ َل ْيي َ
هداءِعهالِالباهرَ ِ.وَت َحِييرِ=ِ
يستحقِالخالصنِولمِيعجدِاإلنسانِالسيِمهالِجنهيِآدمِالقهاديِأنِيخلهصنِأوِيمهعتِ ً
ِالِيتحيِرِولمالِالمعنمِيفيدِأنِوحمِالبارِكانِيد مِللحيرة ِ.حالهمِميئهعسِمنههِسهالريالِ هيِطريهقِالمهعتنِ

ههالميالِلألجههدِ...لمهنهمِ ههيِالنهايهةِهههمِأوالدِ ِ..

ِالِيرحههمِجهسليِ.مههعتِاإلنسهانِوهالكهههِههعِقزههيةِتحههد ِ

جهههاِالاههيطانِعقههلِ ِوقعتهههنِكدنهههِيقههع ِهههاِهههمِأوالدوِولههيسِشههفيمِلهههمنِهههاِقههدِنجحههاِحيلتههيِمههمِأجههعيهمِآدمِ
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ِّ
اع هللاِ=ِأيِقعتهههِوحكمتهههِيااقنههعمِالثههاني ِالههسيِتجسههدِ صههايِلنههاِشههفيعاًِكفاييههاِ
وحهعاءِوهلمهعاِولمههالِهنههاِنههر ِذََ ُ
هداءِويههرِمحههدودِلخطايههاِويههرِمحههدودةِوهههعِبههايِ=ِ ِّبييرُ ُهي َيو
وخالصهاً ِ.هههعِ ِويههرِالمحههدودِ يسههتطيمِأنِيقههدمِ ه ً

َع َضي َيد ُ =ِلههسليِلههالِيمههعتِعههالِخطيتهههِجههلِيمههعتِعههالِخطايههاِاآلخ هريالِ.ون هراهِهنههاِ ههيِصههعيةِمحههايلِأتههمِلينقههسِ
ِّ
اب اال ْن ِّتَقيامِِّ.ولههِ ُخيوَذ َة اْل َخيالَ ِّ
ص الخهع ةِتحمهمِالهرأسنِ
عروسهِأيِكنيستهنِشعبهنِنراهِ يِويرتهِعليهاِالبساًِثَي َ
ليسِمالِالمحيهرِحتهيِاالنِأنِبعهدِكهلِمهاِقدمههِالمسهياِمهالِ
ُِ
ما اِكانِ يِ مرِالمسياِسع ِخالصِكنيستهِِ.وأ
خالصِهناوِمالِالِي ا ِيسيرِكدعميِوياءِشهعاتهِسالراِ يِطريقِالمعتِ.
ِ

18
ِّ
َعر ِّ
اء ُي َجازِّي اْل َج َزِّائَر" .
هك َذا ُي َجازِّي ُمْب ِّغ ِّضي ِّ َس َخ ً
ال َ
ُاَ ،وو ْ
اء ُ عَق ًاباَ َِ .ز ً
َع َد َ
آية (َ " -:)18ح َس َب األ ْ َ
مبغزيهِهناِهمِالاياطيالِويرم ِلهمِهناِااممِالساكنيالِ يِالج الرِ .

ِ

19
ِّ
الش ْر ِّ
الر ِّبَ ،و ِّم ْن م ْش ِّر ِّق ِ
س َم ْج َد ُ ِّ .عْن َد َما َييأ ِّْتُّ اْل َع ُيدو َكَن ْه ٍير َفَن ْف َخي ُة
اس َم ِ
آية (َ " -:)19فَي َخا ُفو َن م َن اْل َر ْغ ِّر ِّب ْ
َ
الر ِّب َت ْد َف ُع ُ" .
ِ

حيالِيوهرِالرلِقعتهِ يِخالصِشعبهِ بعضِالاععلِي مالِوالبعضِيخا ِ قهبِدونِأنِيه مالِ.وهكهساِخها ِ

جميمِالاععلِمالِإسراليلِعندماِورقِجيشِ رععنِأمامهمِ.وعمهلِالاهيطانِكنههرِيسهقمِمنههِالنهاسِولمهالِمهالِ
ِ
يارلِمالِهساِالماءِيعطشِييعِ"ِ.ِ 13ِ:ِ4
ِ

الر ِّب َت ْد َف ُع ُِ .
ِسيبيدهِجنفخته"ِي2تسَِ ِ=ِ 8ِ:ِِ2فَن ْف َخ ُة ِ

ِّ
ِّ
ِّ 21
ِّ ِّ ِّ
ِّ
الربِ " .
ول ِ
آية (َ « " -:)21وَيأْتُّ اْل َفادي ِّإَلى ص ْهَي ْو َن َوِّإَلى ال ِتائ ِّب َ
ين َع ِّن اْل َر ْعصَية فُّ َي ْعُق َ
وبَ ،يُق ُ
تفهمِهسهِاآليةِأنِالرلَِيأ ِّْتُّ ل ِّص ْهَي ْو َن أيِللمنيسةِولكل ِت ِّائ ِّب َع ِّن اْل َر ْع ِّصَي ِّة وتفهمِأنهِبعهدِأنِ"يعهر ِالهرلِ هيِ
ِّ
ِّ
ِّ
ين َع ِّن اْل َر ْع ِّصَي ِّة .
الارقِوالغرلنِو مِنهايةِاايامِيأْتُّ الرب لص ْهَي ْو َن ولل ِتائ ِّب َ
ههمِي ِيوِِ 20ِ:ِ11نههر ِمعنههمِأنِيييأتُّ الييرب لصييهيونِ ههمِنهايههةِال مههانِ؟ِِ بعههدِأنِتمههعنِيسههالةِالخههالصِ
بالمسياِقدِوصهلاِلمهلِالعهالمِنَِقبلههاِمهالَِقبلههاِوي زههاِمهالِي زههاِ.يهدتمِالمسهياِلمنيسهتهِيصههيعن ِكطبيهبِ

يدتيِإلمِمستافمِليعالجِمرحاهِويحعلهمِاجسادِممجدةِيدخسهاِمعهِللسماءِِ ِ.
ولمنهِيدتمِلمالِي زعهِوخانعهِكديانِيديالِويعاقبِِ .
ِ

21
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اليربِّ َ :
يك الَ
يكَ ،وَكالَميُّ اِليذي َو َض ْيع ُت ُ فيُّ َفر َ
وحيُّ اِليذي َعَلْي َ
يال ِ ُ
آية ( " -:)21وَ ِما وََنا َفه َذا َع ْهدي َم َع ُه ْمَ َ ،
ِّ
ِّ
ِّ
ي ُز ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اآلن َوِّإَلى األََب ِّد" .
ال ِ
الرب ،م َن َ
ول م ْن َفر َكَ ،والَ م ْن َفمِّ َن ْسل َكَ ،والَ م ْن َفمِّ َن ْسل َن ْسل َكَ َ ،
َ ُ
وَ ِما وََنا =ِاآللِهعِالمتملمِ.و َم َع ُه ْمِ=ِممِالم منيالِالتالبيالِمالِاليهعدِوااممَ ِ.كالَ ِّمُِّ=ِالمتالِالمقدسِالِ
يسقبِمنهِحر ِلألجدِ.والمعنمِأنِهساِهعِكالمِاآللِمعجهِلإلجالنِانِالرو ِالسيِحلِِعلمِاالجالِحلِ

لحسالِكنيستهِوكالمِاإلجالِهعِإنجيلهنِهساِسيكعنِ يِكنيستهِلألجدِ.هناِنر ِإقامةِعهدِجديدِممِالباريةِممِ
تدكيدِلتحقيقِالعععدِاإللهية.
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اإلصحاح الستون

عودة للجدول

ِ
مالِإصحا ِيِ 06حتمِيِ 00نر ِالمنيسةِ يِمجدهاِالمستترِوالسيِسيوهرِللعيانِ يِااجديةِهناِنر ِجناءِ
مدينةِالرلِالجديدةِ.كاناِالعععدِ يِآخرِاإلصحا ِالساجقِأنِالفاد ِسيدتيِإلمِصهيعنِ.ولهاِعهدِممِ ِنِ

يوحهِعليهاِوكالمهِ يِ مهاِوالِي و ِلألجدِِ.قدِتمعن ِصهيعنِ ِهيِإسراليلِبعدِععدتهاِمالِالسبينِولمالِهساِ

لم ِيحدث ِتماماً ِبعد ِالععدةِمال ِسبمِباجل ِِ .لسلي ِيعتبر ِهسا ِنبعةِعال ِكنيسة ِالمسياِالتيِسيدتيِلها ِويفديهاِ
ويسكبِيوحهِعليهاِ ِ.والتحقيقِالماملِلمجدِالمنيسةِالمنتورِهعِ يِأويشليمِالسماويةِبعدِأنِيدتيِالمسياِ يِ

مجيئهِالثانيِ .
ِ

1
ومُّ ِّ
ق َعَلْي ِّك2 .ألَ ِن ُ َها ِّهُّ الظْل َر ُة ُت َغ ُُِّّ
وَِّكَ ،و َم ْجُد ِ
الر ِّب و ْ
َشَر َ
اء ُن ُ
اآليات (ْ ِّ َُ « " -:)3-1
اس َتنيرِّي ألَِن ُ َ ْد َِ َ
َ
الرب ،ومجُد عَلي ِّك يرىَ 3 .ف َت ِّسير األُمم ِّفُّ ُن ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِ
وك
ق ِ
األََْ َ
ُم َم .وَ ِما َعَلْيك َفُي ْش ِّر ُ
وَكَ ،واْل ُرُل ُ
َ َ ْ ُ َ ْ َُ
ض َوالظالَ ُم الدِام ُ
ُ َُ
س األ َ
ِّفُّ ِّضي ِّ
اء ِّإ ْشَر ِّاَ ِّك" .
َ

المسياِيعجهِكالمهِلمنيستهِالتيِأنايهاِجعجعدهِ يهانِ د اا ِالولمةِالتيِكاناِ يهانِولمالِعليهاِهيِأنِتعملِ

شيئاً ِلتستنيرِوالِتقعدِساكتةِ عليهاِواجبِومسئعليةِأنِتمعن ِنع اًيِللعالمِالسيِالِي ا ِ يِالولمةِنِ نعيِالرلِ
يجسلِااممَ ِ.م ْجُد ُ َعَلْي ِّك ُيَرى=ِإلتحادهِبيِ .
ِ

4
ظرِّيِّ َ .د اِ َترعوا ُكلهمِ .اءوا ِّإَلي ِّك .يأ ِّْتُّ بُن ِّ
يد َوُت ْح َر ُل َبَن ُات ِّك
وك ِّم ْن َب ِّع ٍ
آية (ِّ« " -:)4اََْف ِّعُّ َعْيَنْي ِّك َح َواَلْي ِّك َواْن ُ
ُْ َ ُ ْ َ َ
ْ َُ
َعَلى األَْي ِّدي" .
ِّاََْف ِّعُّ َعْيَنْي ِّك =ِأيِأنوريِللمستقبلِ ِوستريالِبعيال ِاإليمانِتتميمِمعاعيدِ ِوأنِااممِسيقبلعن ِ ِجلِيخدمعنِ
أوالدِ ِيأجنالهِوبناتهِيحملعنهم ِِ .

ِ

5
ين َوُت ِّن ِّ
ق َْلُب ِّك َوَي ِت ِّس ُع ،ألَ ِن ُ َت َت َح ِو ُل ِّإَلْي ِّك َثْرَوُة اْلَب ْح ِّرَ ،وَيأ ِّْتُّ ِّإَلْي ِّك ِّغَنى
آية (ِّ " -:)5حيَن ِّئ ٍذ َتْن ُ
ير َ
ظ ِّر َ
ين َوَي ْخ ُف ُ
ُممِّ" .
األ َ
ُت ِّن ِّ
ين ِ= ِتفرحيال ِان ِاإلنسان ِالفر ِيكعن ِكدنه ِمنيرِ .وهسا ِالفر ِسيكعن ِبسبب ِإتساش ِالمنيسةنِوستدتي ِلهاِ
ير َ
أيزاً ِغنى األمم ِالسيالِآمنعا ِأ ِكلِطاقاتِوأمعا ِااممَِ ِ.ثْرَوُة اْلَب ْح ِّر ِ=ِهيِالسميِإشايةِللم منيالِ البحرِ

يايرِللعالمِ .

ال ،ب ْكر ِّ
ِّ ِّ 6
ان َو ِّعي َف َة ُكل َها َتأ ِّْتُّ ِّم ْن َشَباَ .ت ْح ِّر ُل َذ َهًبا َوُلَباًناَ ،وُتَب ِّشُر
ان م ْدَي َ
اآليات (ُ " -:)7-6ت َغُيك َك ْثَرُة اْل ِّج َر ِّ ُ َ ُ
7
وت َت ْخ ِّد ُم ِّكَ .ت ْص َعُد َم ْقُبوَل ًة َعَلى َم ْذَب ِّحَُّ ،ووَُزيِّ ُن َبْي َت
ِّب َت َس ِّاب ِّ
يح ِ
يد َاَ َت ْج َت ِّر ُع ِّإَلْي ِّكِّ .كَب ُ
اش َنَب ُاي َ
الر ِّبُ .كل َغَنمِّ َِّ َ
َِ َرالُِّّ" .
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ِّ
ان َو ِّعي َف َة و َشَبا ِ=ِمال ِقباللِالعرلِ .وهنا ِالنبيِيعبر ِعالِمجد ِالمنيسةِبعباياتِ
ان ِ=ِأوالدِالجما  .م ْدَي َ
ُب ْكَر ُ
مستعايةِمالِأهلِعصرهِوكدنناِ يِأيامناِنقع ِععحاً ِعالِمديانِوعيفةِ.....إنجلتراِوأمريكاِ.....والمعنمِكثرةِ

انِ.وكلِعطيةِبالمحبةِ َت ْص َعُد َم ْقُبوَل ًة = ِيقبلهاِ
الم منيالِالسيالِيقدمعن ِتقدماتِماديةِ=ِ َذ َه ًب ...وتساجياِ=ُِلَب ً
الرلِ .والم منعن ِبحزعي ِالمسيا ِوسطهم ِويوحه ِي ينعن ِالمنيسةِ .وقد ِنفهم ِالغنم ِوالمبار ِأنهم ِنفعس ِالسيالِ

آمنعاِويقدمعنِأنفسهمِ بالاِحيةِييوِِ ِ 1:ِ12
ِ

9
8
هؤالَ ِّء ال ِ
اب َوَكاْل َحرامِّ ِّإَلى ُبُي ِّ
يش
ُ ِّائُرو َن َك َس َح ٍ
وت َها ِّإ ِن اْل َج َزِّائَر َتْن َت ِّظُرِّنَُّ ،و ُس ُف َن َتْرِّش َ
اآليات (َ " -:)9-8م ْن ُ
َ
له ِّك وَُد ِّ ِّ ِّ
ِّفُّ األ َِو ِّل ،لِّ َتأ ِّْتُّ ِّبب ِّن ِّ
ِد ِّك" .
يك ِّم ْن َب ِّع ٍ
السمِّ ِ
يل ،ألَ ِن ُ َ ْد َمج َ
َ َ
الر ِّب ِّإ ِّ َ
يد َوِّف ِض ُت ُه ْم َوَذ َهُب ُه ْم َم َع ُه ْمْ ،
وس إ ْسَرائ َ
اامم ِالسيال ِسيدتعن ِبسرعة ِكدنهم ِ ِ
اب لقداستهم ِوي زهم ِللدنيعيات ِالتي ِطالما ِتلس وا ِجها ِولمِ
ط ِّائُرو َن َك َس َح ٍ
تابعهمن ِوالقديسيال ِمابهيال ِبالسحال ِانهم ِيعياعن ِ ي ِالسماويات ِيعب ِِ +ِ 1ِ :ِ 12إر ِِ 1ِ :ِ 12وهمِ
يش حتمِالبالدِالبعيدةِ
بامتاللهمِمالِالرو ِالقدسِصايواِكحمامِياجمِإلمِجيتهنِصايواِيوحييالِ.واْل َج َزِّائَر وَتْرِّش َ
تنتورِمجيءِالرلِلت مالِبهِويقدمعاِلهِمالهمِ .فى األول ِ=ِهساِيعنمِأنِااممِجميعهاِيصلِإليهاِاإليمانِ

وأخي اًرِي مالِاليهعدِ مِنهايةِال مانِ.وهساِماِقالهِالسيدِلهِالمجدِيماِ 38ِ:ِ 23نِِ 32وأيزاِماِقالهِجعلسِ

الرسع ِييوِ .ِ 15ِ:ِ11
ِ

آية (َ «11" -:)11وَبُنو اْل َغ ِّر ِّ
وك ُه ْم َي ْخ ِّد ُموَن ِّك .أل َِّنُّ ِّب َغ َض ِّبُّ َضَرْب ُت ِّكَ ،وب ِِّّر ْض َو ِّانُّ ََ ِّح ْر ُت ِّك" .
َس َو َاَِّكَ ،و ُمُل ُ
يب َيْبُنو َن و ْ
كعير ِوايتحاستا ِأم ار ِجترميمِأسعايِأويشليمنِ ِسيحا ع ِعلم ِكنيسته ِباستخدامِكل ِالعساللن ِحتمِالغرباءِ
ويرِالم منيالِسيحرسعنهاِ.ولمنهاِإ اِأخطدتِوحتمِالِتهليِسيزربهاِوي دجهاِجعاسطتهمِحتمِتتعلِ .

ِّ ِّ
ِّ 11
ِّ ِّ ِّ ِّ
اَ وَليالً الَ ُت ْغَل ِّ
وك ُه ْم" .
ُممَِّ ،وُتَق َاد ُمُل ُ
آية (َ " -:)11وَتْن َفت ُح وَْب َو ُابك َدائ ًراَ .ن َه ًا َ ْ
ُ
ق .لُي ْؤَتى إَلْيك بغَنى األ َ
ال ِينقطم ِدخع ِالناس ِإلم ِالمنيسةن ِوالمنيسة ِالِترد ِخاط ِأتم ِإليها ِتالباًِ .والِيكعن ِحرل ِأو ِخع ِ تغلقِ
وك ُه ْم ِ=ِكمِمالِ
ااجعالِ.كانِاليهعدِقدِأولقعاِأجعاجهمِعلمِأنفسهمنِأماِالمنيسةِ هيِمفتعحةِللجميمَ ِ.وُتَق َاد ُمُل ُ
اِبالمسياِوتنقادواِلهِبحريتهمِ .
ِ
الملعوِالعونييالِآمنع
ِ

ِّ
ِّ
ُم ُم" .
آية (12" -:)12أل ِ
َن األُ ِم َة َواْل َر ْرَل َك َة اِلتُّ الَ َت ْخد ُم ِّك َت ِّب ُ
يدَ ،و َخَرًابا ُت ْخَر ُب األ َ
تخرلِإ اِحرماِنفسهاِمالِجركاتِونعمِ نِباإلحا ةِلخراجهاِوهالكهاِااجدينِوالِخالصِخايجِالمنيسة ِ.مالِ
الِي مالِبالمسياِكيفِتغفرِخطيتهِوالخالصِهعِجدمِالمسياِ؟ِومالِالِتغفرِخطيتهِسيهليِويبيدِِ .
ِ

13
ِّ ِّ
السرو و ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ان َو ِ
ُم ِّجُد َم ْو ِّض َع
الشْرب ُ
السْندَي ُ
آية (َ " -:)13م ْجُد ُلْبَن َ
ان ِّإَلْيك َيأْتَُّ ُ ْ ِ .
ِّين َم ًعا ل ِّزيَنة َم َكان َم ْقدسَُّ ،وو َ
َِّ َِْل ُِّ" .
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ِّ
ان
ُِ
شبِ َِها ِالمنيسة ِهنا ِجهيكل ِسليمان ِالسي ِإستخدم ِ يه ِكل ِهسه ِاانعاش ِمال ِأحسال ِااخاالن ِ ِسْرُو َو ِّسْندَي ُ
ِّين ِ .وهكسا ِالمنيسة ِستت يال ِبدحسال ِيجا ِوبنات ِالعالم ِحينما ِي منعا ِبالمسياِ .كل ِالطاقات ِالخاملةِ
َو ِشْرب ُ
يااشجاي ِتتحع ِلخدمةِالرلِولبناءِمسكنهِوكنيستهِ .
ِ

14
وك يسجدو َن َلدى ب ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اط ِّن َ َد َمْي ِّك،
َهاُن ِّ َ ْ ُ ُ
ين و َ
ينَ ،وُكل اِلذ َ
ين َ َهُروك َي ِّس ُيرو َن ِّإَلْيك َخاضع َ
آية (َ « " -:)14وَبُنو اِلذ َ
َ َ
الر ِّبِّ « ،صهيو َن َُد ِّ ِّ ِّ
يل" .
َوَي ْد ُعوَن ِّكَ :م ِّديَن َة ِ
َْْ
وس إ ْسَرائ َ

لننور ِتطبيق ِهسه ِاآلية ِعلم ِالدولة ِالرومانيةن ِ ااباء ِإحطهدوا ِالمنيسة ِوقهروها ِوأجناؤهم ِصايوا ِم منيالِ

خاحعيالِلهاِ.وهناِنر ِسلطانِالمنيسةِ .

ِّ 15
ِّ
ِّ
َِ َعُل ِّك َف ْخًار وََب ِّدًّيا َفَر َح َد ْو ٍَ َف َد ْو ٍَ" .
وًَة َو ُمْب َغ َض ًة ِّبالَ َع ِّاب ٍر ِّبك ،و ْ
آية ( " -:)15ع َو ًضا َع ْن َك ْوِّنك َم ْه ُج َ
المنيسةِمابهةِبامرأةِكاناِمهجعيةِقبلِالمسياِنِوبحلع ِالمسياِ يهاِويوحه ِالقدوسِالس ِحل ِعليها ِصايتِ
أ راحهاِوأمجادهاِأجديةِ.
ِ

16
ِّ
ِّ
يز
ين ُث ِّد ِي ُمُل ٍ
ين وَِّنُّ وََنا ِ
الرب ُم َخلِّ ُص ِّك َو َولِّي ِّك َع ِّز ُ
وكَ ،وَت ْع ِّرِّف َ
ُممَِّ ،وَتْر َضع َ
آية (َ " -:)16وَتْر َضع َ
ين َلَب َن األ َ
وب" .
َي ْعُق َ

المعنمِأنِالمنيسةِستستفيدِمالِونمِااممِوقعتهمِ.وقدِيكعن ِالمعنمِأنِااممِحيالِي منعن ِستستفيدِالمنيسةِ
مالِخبراتهمِالفلسفيةِالتيِسيخزععنهاِلإليمانِوقدياتهمِالعقليةِواإليمانيةِوالروحيةنِوبهاِيستفيدِويتعلمِالجميمِ.

مِاإليمانِوالد اشِ
ِ
وواحمِقانعن ِاإليمانِأوناسيعسِالروسعلمِكانِوونياًِ.وكمِأخرجاِاإلسكندييةِمالِجباجرة ِ
عالِالعقيدةِالصجياِواإليمانِالمسلمِمرةِللقديسيالِييهِِ .ِ 3
ِ

آتُّ ِّبال ِذه ِّب ،و ِّعو ًضا ع ِّن اْلح ِّد ِّ
يد ِّ
اس ِّ
آية (ِّ 17" -:)17ع َو ًضا َع ِّن الن َح ِّ
آتُّ ِّباْل ِّف ِض ِّةَ ،و ِّع َو ًضا َع ِّن اْل َخ َش ِّب
َ
َ
َ َ َ
ِّ ِّ
ِّبالن َح ِّ
َِ َع ُل ُوَكالَ َء ِّك َسالَ ًما َوُوالَ َت ِّك ِّبًّرا" .
اسَ ،و ِّع َو ًضا َع ِّن اْل ِّح َج َاَِّة ِّباْل َحديدَ ،وو ْ
الن َح ِّ
اس ِيايرِللقعةِ.وععحاً ِعالِالقعةِآتمِ ِّبال ِذ َه ِّب ِأيِالسماوياتِومجدِالمنيسةِالسماوينِوهعِبالمقاينةِيكعنِ
مجدِالعهدِالقديمِكنحاسِيِ 2كعِِ 16ِ:ِ 3والمقصعدِأنِكلِالخبراتِالقديمةِتتحع ِإلمِماهعِأحسالِوأقع ِ

وأعوم ِ الختان ِصاي ِمعمعدية ِوالسبالا ِالحيعانية ِصايت ِتناو ِوالمهنعت ِالمسيحي ِأتم ِععحاً ِعال ِالالو ِ.
َِ َع ُل ُوَكالَ َء ِّك َسالَ ًما =ِالمتعلعنِعلييِسيجرونِ ييِسالماًِ .
َوو ْ
ِ

18
ِّ
ظْلم ِّفُّ وََ ِّض ِّك ،والَ َخراب وَو سحق ِّفُّ ُت ُخ ِّ ِّ
َس َو َاَِّكَ :خالَ ًصا
ومكَ ،ب ْل ُت َسر َ
َ َ ٌ ْ َ ْ ٌ
ْ
ين و ْ
آية (« " -:)18الَ ُي ْس َر ُع َب ْعُد ُ ٌ
ِّ
يحا" .
َووَْب َو َابكَ :ت ْس ِّب ً

ِوحيثماِوجدِالرو ِالقدسِيعجدِالفر ِِوالتسبياِ .
حيثماِوجدِالمسياِيعجدِالعد
ُ
ُ
ِ
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آية (19" -:)19الَ َت ُكو ُن َل ِّك َب ْعُد ِ
وَ
الرب َي ُكو ُن َل ِّك ُن ًا
س ُن ًا
وَ ِّفُّ الِن َه ِّاََ ،والَ اْلَق َرُر ُي ِّن ُير َل ِّك ُم ِّض ًيئاَ ،ب ِّل ِ
الش ْر ُ
ِّ
ِّله ِّك ِّزيَن َت ِّك" .
وََبدًّيا َوإ ُ

نعي ِالامس ِيصبا ِكال ِشيء ِبالنسبة ِلنعي ِالرلِ .والنعي ِيم ِللفر ِوالسالم ِوالقداسةن ِوهسا ِهع ِالعحم ِ يِ

السماءِيِيؤِِ . 5:ِ22
ِ

الر ِب ي ُكو ُن َل ِّك ُن ا ِّ
ِّ
ِّ
ِّ 21
ام َن ْو ِّح ِّكِ " .
ص ،أل ِ
َن ِ َ
ً
يب َب ْعُد َش ْر ُسكَ ،وَ َرُرك الَ َيْنُق ُ
آية ( " -:)21الَ َتغ ُ
وَ وََبدًّياَ ،وُت ْك َر ُل وَِي ُ
ام َن ْو ِّح ِّك ِالنع ِيكعنِبسببِالاععيِبالتخلينِولمالِمالِ
شمسهاِهعِالرلِيسعشِالِيععدِيتركهاِويغيبَ ِ.وُت ْك َر ُل وَِي ُ
ياعرِأنِالمسياِمعهِ يِحيقتهِلالِينع ِجلِيفر ِويتع ِ.ويكملِهساِ يِالسماءِحيثِيمساِ ِكلِدمعةِمالِ

أعينناَِ .ررك ال ينقص ِ=ِالمنيسةِمابهةِبالقمرِنِ نعيِالقمرِهعِإنعكاسِنعيِالامسِنِ ا اِيحمِالمسياِ
شمسِالبرِعلمِكنيستهِتولِمنيرةِونعيهاِالِينقصِ .
ِ

21
ِد" .
آية (َ " -:)21و َش ْعُب ِّك ُكل ُه ْم وَْبَرٌاَِّ .إَلى األََب ِّد َي ِّرُثو َن األََْ َ
ضُ ،غ ْص ُن َغْرِّسُّ َع َر ُل َي َد ِي أل ََت َرج َ
البرِهعِجرِالمسياِوالسيِيتبريِبهِيرثِاايضِأيِالسماوات.

ِ

22
ِّ ِّ
لص ِّغير ي ِّصير وَْل ًفا واْلح ِّقير وُ ِم ًة َ ِّوِيةً .وََنا ِ ِّ
ُس ِّر ُع ِّب ِّ »ِ ".
َ َ ُ
آية (  " -:)22اَ ِ ُ َ ُ
الرب فُّ َوَْت و ْ
الرب ِّفُّ َوَْ ِّت ِّ =ِهسهِتساو ِقعلهِ
كاناِجداءةِالمسيحيةِنبتاتِصغيرةِسرعانِماِأومرتِآال ِِ مالييالِ.وََنا ِ
لص ِّغ ُير َي ِّص ُير وَْل ًفاً ِ.يقمِِ 1666يايرِللسماءِ
ملءِال مانِ..هناِنر ِالمنيسةِتتمتمِبقعةِ ِويرِالمحدودةِ.اَ ِ
الصغيرِيصيرِسمالياًَ ِ.واْل َح ِّقير ِ=ِمالِهعِخايجِالمسياِتلهعِبهِالاياطيالَِ.ي ِّص ُير وُ ِم ًة َ ِّوِي ًة ِكجيشِمرهبةِ

بدلعية.

307

سفر إشعياء (اإلصحاح الحادى والستون)

اإلصحاح الحادي والستون

عودة للجدول

ِ
عملِالمسياِكماِنراهِ يِهساِاإلصحا ِهعِ :

ِ-1مبشرِ:باإلنجيلِللبالسيالِوالمتعاحعيالِ.يكلمةِإنجيلِتعنمِباايةِمفرحة ِ.المسياِجعلِمريمِالمجدليةِالتهمِ
كهانِجهههاِِ1شههياطيالِمباهرةِبالقيامههةِولمههالِ؟ِِللتالميههسِِ.وهههسهِهههمِالباههايةِللعههالمِنِالمسههياِأتههمِليغيرنههاِمهمههاِكنههاِ
لنصيرِ يهِقديسيالِهناِعلمِاايضِنِو مِالسماءِندخهسِصهعيةِجسهدِمجهدهِجهد ِصهعيةِجسهدناِالحاليهةِالعحهيعةِ

ي مِ .ِ 21ِ:ِ3

ِ-2شافىِ:منمسر ِالقلعلِمالِالخطيةِوأوايها"ِ.إنِكانِأحدِ مِالمسياِ هعِخليقةِجديدة"ِي2كعِ .ِ 11ِ:ِ5

ِ-3محييرَ ِ:هههعِأُيسههلِكملههيِيحههريِشههعبهِويعههتقهمِوكههانِكههعيرِيمه اًِلهههِ.وكههانِيمه اًِلهههساِسههنةِاليعبيههلنِالسههنةِ
المقبعلةِالتيِيتمِ يهاِتحريرِالعبيدِوعتقِالمرهعنات ِ.يِهسهِالسنةِالمقبعلةِحيالِأتمِالمسياِحريناِجنعمته"ِ.إنِ

حريكمِاإلجالِِ"...ييعِ .ِ 30ِ:ِ8

ِ-4معييزىِ:لمههالِينههع ِعلههمِخطيتهههِولههيسِلمههالِينههع ِعلههمِالعههالمنِمههالِيجلههسِ ههيِالتهرالِتالبهاًِيقيمهههِمههالِالت هرالِ
ويعطيهِجماالًنِودهالِ ر ِأيِومايِالرو ِ.المسياِاإلجهالِأيسهلِلنهاِالهرو ِالمعه ِييهعِ.ِ 20ِ:ِ15والمسهياِههعِ

أيزاِمع ِجعجعدهِمعناِييعِ .ِ 10ِ:ِ14

ِ-5زاَع ِ:المنيسههةِهههيِحقههلِالههرلِوالم منههعنِأشههجايِمثم هرةنِجثمههايِجههرِ.ليتمجههدِ ِ ههيِقديسههيهِ.وهههعِايشِ ههمِ

ههِالم َعمهديالِحياتههِااجديهةِالمقامهةِمهالِاامهعاتِ ِ.صهايتِلنهاِحيهاةِالمسهياِي همِ+ِ 21ِ:ِ1يوهلِ:ِ2
الم منيالِب ُ
ِ .ِ 26

ِ-0بكرِ:ليعطيناِميراثِاابكاينِأيِالسماءِوميراثِاابكايِهعِالز ْعفِ.المسياِصايِ"بكراِجيالِإخهعةِكثيهريال"ِ

ييوِ .ِ 22ِ:ِ8

1
ِّ
ِّ
ِّ
َع ِّص َب مْن َك ِّسرِّي
الر ِّب َعَل ُِّ ،أل ِ
َن ِ
السِّي ِّد ِ
وح ِ
ين ،وََْ َسَلنُّ أل ْ
الر ِب َم َس َحنُّ ألَُب ِّشَر اْل َر َساك َ
اآليات (ُ َُ " -:)3-1
ُ
ِّ 2
ِّ
اْلَقْل ِّب ،ألُ َن ِّادي لِّْلرس ِّبِّي ِّ ِّ
ين ِّب ِّ
ْس ِّ
ام ِّإل َل ِّهَنا.
اإل ْطالَ ِّق .ألُ َناد َي ِّب َسَن ٍة َم ْقُبوَل ٍة لِّ ِلر ِّبَ ،وبَِّي ْومِّ اْنتَق ٍ
وَ َ
َ َْ َ
ين باْلع ْت ِّقَ ،ولِّْل َرأ ُ
3
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الرَم ِّادَ ،وُد ْه َن َفَر ٍح ِّع َو ًضا َع ِّن
ُع َُِّي ُه ْم َِ َراالً ِّع َو ًضا َع ِّن ِ
َِ َع َل لَنائ ِّحُّ ص ْهَي ْو َن ،أل ْ
ين .أل ْ
ِّي ُك ِل الِنائ ِّح َ
أل َ
ُعزَ
الر ِّب لِّل ِتر ِّج ِّ
يد" .
يح ِّع َو ًضا َع ِّن الر ِّ
س ِ
وح اْلَي ِّائ َس ِّةَ ،فُي ْد َع ْو َن و ْ
اء َت ْس ِّب ٍ
َش َج َاَ اْل ِّب ِّرَ ،غْر َ
ْ
الِن ْو ِّحَ ،و ََِّد َ
لير ِّبِ.
هساِهعِالج
ءِالسيِد مِللمسياِليقرأهِ يِالهيكلِيلعِ ِ 21ِ-10ِ:ِ4قرأِووقفِعنهدِكلمهةِ ِّب َسيَن ٍة َم ْقُبوَلي ٍة لِّ ِ
ُ

ولمِيكملِبعدهانِانِماِقبلهاِياهيرِللمجهيءِااو نِالسهنةِالمقبعلهةنِوحتهمِاآلنِ هنحالِ هيِالسهنةِالمقبعلهةنِوكهلِ

قبلِ ِ.
مالِيتعلِي َِ
ُِ

ِّ
وح
وماِبعدهاَ ِ...وبَِّي ْومِّ اْنتَق ٍ
ام ِّإل َل ِّهَناِ=ِهساِسيكعنِ يِالمجيءِالثهانينِوالمسهياِلهمِيقهرأهِ العقهاِلهمِيحهالِبعهدُ َُِ.
يح ِّنُِّأيِكرسههِوخصصههِ
ُِ
الر ِّب َعَل ُِِّ=ِ
السِّي ِّد ِ
ِ
هعِحبِلِبهِبالرو ِالقدسِوحلِعليهِالرو ِالقدسِليمسحهِ=ِ َم َس َ
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لعملهههِالمهنههعتيِالملههعكيِالنبههع ِ.وحههلِعليهههِالههرو ِالقههدسِلحسههاجناِ ههالرو ِالقههدسِحههلِعلههمِالم ه منيالِبههالميرونِ

ليجددِطبيعتهمِولمِيكالِممكناًِأنِيحلِعلمِالم منيالِماِلمِيحلِعلمِجسدِالمسيانِوجسهدِالمسهياِأيِكنيسهتهِ.
ألَِعييل ِّلَني ِّ
يائ ِّحُّ ِّصي ْيهَي ْو َنِ=ِالنههالحعنِبمعنههمِالتههالبيالِالمتههسلليالِأمههامِالههرلِالههسيالِيح نههعنِعلههمِخطايههاهمِنِالههسيالِ
َْ َ
خدعهمِالاهيطانِوظلمههمِالباهرِنِوهه الءِيعطهيهمِالمسهياِجمها ِيوحهيِناشه ِعهالِ هر ِالهرو ِالقهدسِداخلههمِ=ِ

ُد ْهي َين َفي َير ٍح ه ه الءِيسههبحعنِدالم هاًَِ.داء تسييبيحِ=ِواللبههاسِيههد ِعلههمِحالههةِالبسهههِ مههاِيعبههرِعههالِالفههر ِالههداخليِ
يج َاَ اْل ِّب ِّيرِ=ِشهبهِجهرهمِبااشهجايِانههِواجهاِومتهيالِكاهجرةنِوانههِينمهعِويتسهمنِوههعِ
التسبياِالهدالمَ ِ.وُي ْد َع ْو َن و ْ
َش َ

وههرسِالههرلِ ههيهمِ.وبههرهمِهههساِيوهههرِللنههاسِجمههيالًِمثم ه اًرِكاههجرةِ.وه ه الءِالههسيالِايشِالمسههياِ ههيهمِحياتهههِنِوهههمِ
ُع َُِّي ُه ْم َِ َرياالً
بالرو ِالقدسِالس ِ يهمِويبكتهمِناحعاِعلمِخطاياهمِنِيدخسونِصعيةِالمسياِيولِ=ِ 12ِ:ِ4أل ْ
الرَم ِّاد =ِ الجما ِهناِهعِصعيةِالمسياِااجرشِجماالِمالِجنمِالبارِِ .
ِّع َو ًضا َع ِّن ِ
ِ

وح َش ِّ
وح َش ِّ
ات األُول ،ويج ِّدُدو َن اْلرُد َن اْل َخ ِّربةَ ،م ِّ
آية (4" -:)4ويبُنو َن اْل ِّخرب اْلَق ِّديرةَ .ي ِّقيرو َن اْلر ِّ
ات َد ْو ٍَ
َ َ َُ َ
َ َْ
ََ
َ ُ
ُ
ُ
َ ُ ُ
َف َد ْو ٍَ" .
كماِأقيماِأويشليمِالجديدةِعلمِأنقاضِالقديمةنِهكساِنحالِبالمعمعديهةنِيمهعتِاإلنسهانِالعتيهقِ ينهاِويعلهدِويقهعمِ
إنسانِجديدنِالمسيحيةِجددتِوأصلحاِاإلنسانِالسيِخربتهِالخطيةِ .
ِ

ِّ
يكم وَك ِير ِّ
ِّ 5
َِ ِّان ُب َوَيْر َع ْو َن َغَنر ُكمَ ،وَي ُكو ُن َبُنيو اْل َغ ِّر ِّ
يك ْم6 .وَ ِميا وَْن ُيت ْم َف ُت ْيد َع ْو َن
ام ُ
اآليات (َ " -:)6-5وَيق ُ
ف األ َ
ييب َح ِيراث ُ ْ َ
َ ْ
الر ِّبُ ،ت َس ِر ْو َن ُخد ِّ ِّ
ن
ُممَِّ ،و َعَلى َم ْج ِّد ِّه ْم َت َتأَ ِمُرو َن" .
َك َهَن َة ِ
َ
ِام إلهَناَ .تأ ُْكُلو َ َثْرَوَة األ َ
األَِ ِّانبِ=ِأيِالسيالِليسعاِيههعداًِ.وهه الءِااجانهبِسهيكعنِ هيهمِ َكهَنية وَعيا وح ِيرِّاثين وَك ِير ِّ
امينِ هيِحقهلِالهرلِ.
َ
َ َْ َ
َ
َ ُ
طعِمه هاِب ههااممِ.وحق ههلِال ههرلِالجدي ههدِأيِالمنيس ههةِيح ههرثِ ي هههِالجمي ههمِ
المرم ههةِأص ههبحاِللم ههلِوال يتعن ههةِالقديم ههةِ ُِ

الير ِّبِ=ِكهلِالمه منيالِلههمِكهنهعتِيوحهيِعهامِأيِتقهديمِ
ويعملعنِكاركاءِللرو ِالقدسِ.و ِما وَْن ُت ْم َف ُت ْيد َع ْو َن َك َهَني َة ِ
ن
ُممِِّ= ،كهلِوهرواتِاامهمِمهالِطاقهاتِوجههدِأجنالههاِومجهدهمِسيصهباِملمهاًِ
بالاِصالةِوتسبياِ.وَتأ ُْكُلو َ َثْرَوَة األ َ
للمنيسةِتتباهمِبهَ ِ.و َعَلى َم ْج ِّيد ِّه ْم َت َتيأَ ِمُرو َنِ=ِتتهدمرونِأيِتتبهاهعننِالمنيسهةِتسهتخدمِكهلِههساِلمجهدهاِوتتبهاهمِ
به ِ.منيسةِاإلسكندييةِتتباهمِحتمِاآلنِبدنِخرجِمنهاِواحمِقانعنِاإليمانِأ ِأوناسيعسِالرسهعلمِوالهس ِكهانِ
وونياِِ .
ِ

انَ ،و ِّع َو ًضا َع ِّن اْل َخ َج ِّل َيْب َت ِّه ُجو َن ِّبَن ِّص ِّ
آية (ِّ 7" -:)7ع َو ًضا َع ْن ِّخ ْزيِّ ُك ْم ِّض ْع َف ِّ
يب ِّه ْم .لِّذلِّ َك َي ِّرُثو َن ِّفُّ وََْ ِّض ِّه ْم
ِّض ْع َفْي ِّنَ .ب ْه َج ٌة وََب ِّدِي ٌة َت ُكو ُن َل ُه ْم" .
الِيعي هرِ.
الخي هراتِالمععههعدِجهههاِهههيِ ِّضي ْيعفينِعههالِكههلِخ ه يهمِالسههاجقِكمههاِحههدثِمههمِأيههعلِ ههاهللِيعطههمِبسههخاءِو ُِ
ونصيبِالزعفِهعِنصيبِالبكرِ.ونحالِصرناِأبكا اًيِ يِالمسياِالبكهرِ.وصهايتِالمنيسهةِتسهممِكنيسهةِأبكهايِ

يعبِِ 23ِ:ِ12نِمالِناحيةِبسببِ داءِالمسياِكمهاِ هد ِخهرو ِالفصهاِأبكهايِالاهعبِ همِمصهرِ مانهاِلههمِ
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حياةِ.وبهساِتصباِكلمةِأبكايِتعنمِمفدييالِبالدمِِ.وتعنمِأيزاِمالِلهمِحقِالميراثِ البكرِيرثِحعفمِإخعتهِ

ِ.
ِ

8
س ِّبالظْلمِّ .ووَِعل وُِرَتهم و ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ض اْلر ْخَتلِّ ِّ
ُ ُع َل ُه ْم َع ْهًدا
آية (« " -:)8أل َِّنُّ وََنا ِ
َميَنةًَ ،ووَ َْ َ
َ ْ َ ُ َْ ُ ْ
الرب ُمحب اْل َع ْدلُ ،مْبغ ُ ُ
وََب ِّدًّيا" .
ِّ
ض اْلر ْخ َيتلِّ ِّ
س ِّبيالظْلمِِّأيِإجلهيسِالهسيِإخهتلسِأوالدهِ
الرلِيعلالِأنهِعهاد ِو همِعدلههِقهامِبعمهلِالفهداءِنِ ههعِ ُم ْيبغ ُ ُ
منههنِ اسههتعادهمِ ِبالفههداء .ووَِعييل وُِييرَتهم و ِّ
َميَني ًةِ=ِأمههيالِهههعِ ِالههسيِأعطانههاِمي اروهاًِسههماوياًِأجههدياًِو رحهاًِعلههمِ
َ َْ ُ َْ ُْ

اايضِ .
ِ

9
ِّ
ف َبْي َن األُم ِّم َن ْسُل ُهمَ ،وُذ َِِّي ُت ُهم ِّفُّ َوس ِّ الش ُع ِّ
ين َيَر ْوَن ُه ْم َي ْع ِّرُفوَن ُه ْم وَِن ُه ْم َن ْس ٌل
آية (َ " -:)9وُي ْعَر ُ
وبُ .كل اِلذ َ
َ
ْ
ْ
َ
الرب»".
َب َاََك ُ ِ

ُممِّ َن ْسُل ُه ْم=ِالنسلِهمِكلِمالِي مالِبالمسهياِويتصهعيِالمسهياِ يهه"ِ.يهاِأوالديِالهسيالِأتمخهضِجههمِ
ُي ْعَر ُ
ف َبْي َن األ َ
إليِأنِيتصعيِالمسياِ يهم"ِيولِ 12ِ:ِ4نِكانِهساِهعِهد ِخدمةِجعلسِالرسع نِأنِيتصعيِالمسهياِ هيمالِ
يهِسيعر ِبسهعلهِجيالِااممِلنعيهِوسبِالولمهةِ.واامهمِهنهاِالمقصهعدِجههمِالهسيالِ
يخدمهمِ.ومالِيتصعيِالمسياِ ُ
لمِيعر عاِالمسياِبعدنِومهااالعاِ هيِمملمهةِالولمهةِ ِ.يحهبِأنِيبهايوِاوالدهِويمألههمِجركهةِ يكعنهعاِنهعياِويكعنهعاِ

إعالناِعالِعملِ ِ يهمِوهسهِتمعنِك اراةِنِلمالِلمالِيكعنِهساِ؟ِِمالِالم كدِأنِههساِلهالِيكهعنِإالِلمهالِيرحهمِ
الههرلِ ههمِحياتهههِنِ ههاهللِلههالِيبههايوِأحههدِ قههبِانهههِباإلسههمِمسههيحمِنِ ههاهللِقههدوسِوالِيقبههلِبالخطيههةِوبالههساتِ ههيمالِ

ينتسبعنِإليهِِ .
ِ

11
ِّ ِّ
الر ِّبَ .تْب َت ِّه ُج َن ْف ِّسُّ ِّبِّإ ِّ
اب
اآليات (َ " -:)11-11فَر ًحا وَ ْفَر ُح ِّب ِ
لهُّ ،ألَ ِن ُ َ ْد وَْلَب َسنُّ ثَي َ
ِّ ِّ
ض
وس َت َت َزِي ُن ِّب ُحلِِّّي َها11 .ألَ ِن ُ َك َرا و ِ
امةٍَ ،و ِّم ْث َل َعُر ٍ
اْل ِّب ِّرِّ ،م ْث َل َع ِّر ٍ
َن األََْ َ
يس َي َت َزِي ُن بع َر َ
يحا وَم ِّ
ِّ
ِّ ِّ
هك َذا ِ ِّ
ُممِّ" .
وع ِّات َهاَ ،
اْل َجِن َة ُتْن ِّب ُت َم ْزَُ َ
السيُد ا ِلرب ُيْنب ُت بًّار َوَت ْسب ً َ َ
ام ُكل األ َ

ِّ
اْل َخالَ ِّ
اء
صَ .ك َسانُّ ََِّد َ
َن
ُت ْخ ِّر ُج َنَب َات َهاَ ،وَك َرا و ِ

تمهعنِلنههاِصههعيةِ نِ نلههبسِالبههرنِجههرِالمسههيانِونته يالِكعههروسِتته يالِلعريسهههانِومههالِيلبسهههِالههرلِهكههساِ ليسههباِ.

و همِيِ 16نهر ِتسهبياِالمنيسهةنِ المنيسههةِبعهدِأنِعر هاِمكانههاِعنههدِالمسهياِسهبحاِ" َفَر ًحيا وَ ْفيَير ُح ِّبيا ِلر ِّبِ"ِهههسهِ
جهجةِأجديةِ .

آيةِيِ 11المنيسةِهناِمابهةِباايضنِإ اِنورناِإليهاِوهمِيابسةِجالِخزرةِنوالِأنِهساِهعِحالهانِولمالِ ِ
هعِالسيِينبتهاِويكسيهاِبالم يوعاتِواااهايِوالثماي ِ.لنسباِ ِالسيِيكسعِكنيستهِويالِالبرِ .
ِ

ماذا يعُى الرسيح لرن يتبع بأمانة

الر ِّبَ .تْب َت ِّه ُج =ِالفر ِالداخلمِالس ِينتصرِعلمِكلِألمِييعِ .ِ 22ِ:ِ10
َفَر ًحا وَ ْفَر ُح ِّب ِ
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ِّ ِّ
اب الخالص =ِماِسببِالفر ِ؟ِِِالخالصِ=ِسكنمِالرو ِالقدسِبعدِعملِالمسياِالفدالمِنِوالس ِ
وَْلَب َسنُّ ثَي َ
ياهدِ مِداخلناِجرجععناِلحزالِاآللِ نصر ِقالليالِ"ياِآباِاآلل"ِيولِ.ِ 0ِ:ِ4هعِشععيِبالبنعةِهللِومااعرِ

الفر ِبدحزانِاآللِووفرانهِكماِ ر ِاإلجالِالزا ِبدحزانِأجيهِعندماِوقمِعلمِعنقهِوقبلهِحينماِعادِِ .
ِّ
اء اْل ِّب ِّر =ِوفرانِالخطاياِجدمِالمسياِييؤِ 14ِ:ِ1نِوالحصع ِعلمِخليقةِجديدةِتسليِجبرِالمسياِنِ
َك َسانُّ ََِّد َ
لقدِصايتِلناِحياةِالمسياِنِوصايِالمسياِيستخدمِأعزالمِكدالتِجرِنِلعملِالبرِِ .
ِّ ِّ
ام ٍة =ِهساِالبرِالس ِبالمسياِيكعنِكتاجِعلمِيأسِمالِهعِواجاِ مِالمسياِيراهِ
ِّم ْث َل َع ِّر ٍ
يس َي َت َزِي ُن بع َر َ
اآلخرونِوياهدواِللمسياِالعاملِ مِهساِاإلنسانِِ .
وس َت َت َزِي ُن ِّب ُحلِِّّي َها =ِعروسِالمسياِسيكعنِلهاِ زاللِتراهاِكلِعيالِكماِقيلِعالِعروسِالنايدِ
َو ِّم ْث َل َعُر ٍ
"مالِهسهِالطالعةِمالِالبريةِكدعمدةِمالِدخانِمعطرةِبالمرِواللبانِوبكلِأ يةِالتاجر"ِينشِ .ِ 0ِ:ِ3
وع ِّات َها =ِصايِالجسدِجنةِ=ِحديقةِمثمرةِنِهعِمدخع ِمالِترالِاايضِوايعاِ يهِجسيةِحياةِ
اْل َجِن َة ُتْن ِّب ُت َم ْزَُ َ
المسياِنِون لاِعليهِأمطايِالرو ِالقدسِ وهرتِ يهِومايِالرو ِالقدسِيولِ22ِ:ِ5نِِ.ِ 23وأو ِ
يحاِ=ِحياةِالبرِوالفر ِالس ِيعبرِعنهِبالتسبيا.
الم يوعاتِالتمِتوهرِللعيانُِيْن ِّب ُت ِّبًّار َوَت ْس ِّب ً
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اإلصحاح الثانُّ والستون

عودة للجدول

ِ

آية (ِّ 1" -:)1م ْن وَِ ِّل ِّصهيو َن الَ وَس ُك ُت ،و ِّم ْن وَِ ِّل و ِّ
اء َو َخالَ ُص َها
َه َدوَُ ،ح ِتى َي ْخُر َج ِّبرَها َك ِّضَي ٍ
يم الَ و ْ
ْ
ْ
َْْ
ُ
َ
ْ
ُوَ َشل َ
ِّ
اح َي ِت ِّقُد" .
َكر ْصَب ٍ
مِاإلصحا ِالساجقِيأيناِوععدِللمنيسةِنِوهناِنر ِإشتياقِالمسياِلهساِاليعمِِ .

المسههياِهههعِالمتحههدثنِوهههعِلههالِيهههدأِحتههمِيههتممِالخههالصِ يخههرجِنههعيِالمنيسههةِبحلعلهههِ يهههاِويهيدهههاِكعههروسِلهههِ.
المسياِياحتهِ يِخالصِكنيستهِوهعِماتاقِأنِيتممِهساِالخالصنِماتاقِليعمِيلبسِإكليهلِالاهعوِيإرِ:ِ21

ِ . 0ِ–ِ4
ِ

ِّ
ِّ
ِّ
 2ى
الر ِّب" .
اسمٍ َِ ِّد ٍ
يد ُي َعِّيُن ُ َف ُم ِ
ُم ُم ِّبِركَ ،وُكل اْل ُرُلوك َم ْج َدكَ ،وُت َس ِرْي َن ِّب ْ
آية (َ -:)2ف َتَر األ َ
مههاِهههع اال ْسي ٍيم ال َج ِّديي ٍيد =ِكمههاِتسههممِالعههروسِباسههمِعريسهههانِهكههساِستسههممِالمنيسههةِجسههدِالمسههياِوعروسهههِوهههساِ
معن ههمِكلم ههةِمس ههيحمنِ ه ههيِأص ههبحاِمنس ههعبةِل هههِ.ستص ههيرِخليق ههةِجدي ههدةِي2ك ههعِ.ِ 11ِ:ِ5واإلس ههمِيعب ههرِع ههالِ

الاخصيةِالجديدةِوالطبيعةِالجديدةِالتمِصهايتِللمنيسهةِِ.و همِالسهماءِسهندخسِإسهماِجديهداِأ ِسهتتغيرِطبيعتنهاِ
تماماِييؤِ 11ِ:ِ2أماِالتغييرِالس ِيحدثِلناِهناِعلمِاايضِ هعِمجردِعربعنِلماِسنحصلِعليهِ مِالسماءِ

ِ.
ِ

3
ِّ ِّ
الر ِّب ،وَتاِا ملِّ ِّكًّيا ِّب َك ِّ
ون ِّ ِّ
ف ِّإ ِّ
له ِّك.
آية (َ " -:)3وَت ُك ِّ َ
ين إ ْكل َ
يل َِ َرال بَيد ِ َ ً َ
ِّ ِّ
ييلِانههاِأجمهلِوأمجهدِشهيءِمهالِخاللهقِ نِوههمِ هيِيهدِالهرلِانههِإشهتراهاِجدمههنِو همِيهدهِ
شبهاِالمنيسهةِبإ ْكل َ

يحفوهاِوالِيخطفهاِمنهِأحدِ.ولمالِ لنالحعِأنِاإلكليلِ يِيدِالرلِوليسِعلمِيأسهنِ نحالِالِنزهيفِامجهادهِ

شيئاًِجلِهعِسرِجما ِكنيستهنِوهمِعملِيديهنِهعِيأسهاِوهمِجسدهِ.وهعِيحملِكنيستهِ همِيهدهِنِ ههعِحامهلِ
كلِااشياءِبكلمةِقديتهِنِوهعِيقعدهاِكفايسِيقعدِ رسِييؤِ+ِ10ِ:ِ1عبِ+ِ3ِ:ِ1يؤِ .ِ 2ِ:ِ0
ِ

4
ِّ ِّ
ِّ
وح َش ٌة»َ ،ب ْل ُت ْد َعْي َنَ « :ح ْف ِّص َيب َة»َ ،ووََْ ُض ِّك
ال َب ْعُد ألََْضكُ « :م َ
ال َب ْعُد َلكَ « :م ْه ُج َ
وٌَة»َ ،والَ ُيَق ُ
آية ( " -:)4الَ ُيَق ُ
الر ِب يسر ِّب ِّك ،ووََ ُض ِّك َت ِّصير َذ ِّ
ات َب ْع ٍل" .
ُت ْد َعىَ« :ب ُعوَل َة» .أل ِ
َْ
ُ
َن ِ ُ َ

وٌَةِ=ِقيلِسابقاًِأنِالرلِتروِشعبهِلحيوةِولمالِمالِاآلنِ الرلِ يِوسبِكنيستهنِوموحشةِ=ِوحيدةِجهالِ
َم ْه ُج َ
اوجِوالِأجناءِِِ.وتسممِ َح ْف ِّصيَب َةِ=ِأيِمسرتيِجهاِ.وحفصيبةِهعِاسمِإمهرأةِح قيهاِالملهيِيِ2مهلِِ 1:ِ21وانِ
ههيِإطالههةِعمههرِح قيههاِِ15سههنهِكههانِح قيههاِيم ه اًِللمسههياِالقههالمِمههالِاام هعاتنِ المنيسههةِالتههيِيسههرِجهههاِ ِهههيِ
عروسهنِعروسِالمسياِالقالمِمالِاامعاتِويعطمِحياةِلمنيستهنِويقيمهاِمالِمعتِالخطيةِ.ولسليِتسممِأيزِاً
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َب ُعوَل َةِأيِ اتِبعلِأيِمت وجةِمالِاوجِيحبهاِويسرِجههاِويععلههاِويحميههاِوالِيتركههاِلألجهدِونالحهعِأنِالمنيسهةِ
خايجِالمسياِهيِمهجعيةِومعحاةِ .

ِّ
الشاب ع ْذَاء ،ي َت َزِوِ ِّك بُن ِّ
يس ِّباْل َعُر ِّ
وكَ .وَك َفَر ِّح اْل َع ِّر ِّ
آية (5" -:)5ألَ ِن ُ َكرا َي َت َزِو ُج ِ
له ِّك" .
وس َي ْفَر ُح ِّبك ِّإ ُ
َََ َ ُ َ
َ
التابيهِهناِأنههِ َكرا َي َت َزِو ُج ِ
اءِ=ِوالاهالِهنهاِإشهايةِاجنهاءِالمنيسهةِِ.وقيهلِشهالِبهالمفردِ المنيسهةِ هيِ
الشاب َع ْذََ َ
َ
وحههدةِ.والعههسياءِهههيِالمنيسههة ِ.المنيسههةِهههيِعههسياءِعفيفههةِي2كههعِِ 2ِ:ِ11و ههمِنفههسِالعقههاِهههيِأمِالم ه منيالنِ
والعسياءِمريمِعسياءِوأمِ.والاالِحينماِيت وجِمالِعسياءِيدخسهاِويحبهاِوالِيقديِأنِيتركهانِهكسا ي َت َزِوِ ِّك بُن ِّ
يوكِ
َ ُ َ
=ِبمعنمِأنِأجناءِالمنيسهةِالهسيالِولهدتهمِ هيِالمعمعديهةِسيلتصهقعنِجههاِوههمِسهيحبعنهاِويثبتهعاِعلهمِإيمانههاِحتهمِ
الههنفسِااخيههرنِوبمثههلِه ه الءِالبنههيالِيفههر ِ ِكفههر ِالع هريسِبههالعروسنِويعههعدِالتاههبيهِبههدنِالع هريسِهههعِالمسههياِ
والعروسِههيِكنيسهتهِ.وقعلههِي َت َزِوِ ِّيك بُن ِّ
يوكِ=ِالِيفههمِحر يهاًِ الاهالِالِيته وجِأمههِولمهالِالمقصهعدِمهالِالتاهبيهِ
َ ُ َ
تعلقِأوالدِالمنيسةِبالمنيسةِنِالمنيسةِتلدهمِومِيلتصقعنِجهاِالعمرِكلهِِ .
ِ

6
َسي َيو ِّاَِّك
اآلييات (َ " -:)7-6عَليى و ْ
7
َذ ِّ
اكرِّي ِ
الر ِّب الَ َت ْس ُك ُتواَ ،والَ َت َد ُعوُ

ييا و ِّ
اسيا الَ َي ْسي ُيك ُتو َن ُكي ِل الِن َهي ِّ
ياَ َوُكي ِل الِلْي ِّيل َعَلييى ِ
اليد َوامَِّ .يييا
يم وََ ْر ُ
َ ُ
يت ُحِر ً
ُوَ َشييل ُ
يس ُك ُت ،ح ِتى ي َث ِّب َت ويجعل و ِّ
يح ًة ِّفُّ األََْ ِّ
ض" .
يم َت ْس ِّب َ
َ ُ
ََ ْ َ َ ُ
َْ
ُوَ َشل َ

المتملمِهعِالرلِالسيِأقامِحراساًِلحراسةِأويشليمِيالمنيسة ِوهمِالماللمةِوالسمالييالِ يِالسماءِواانبياءِوالرسلِ
والمهنةِوالخدامِعلمِاايضنِينسيونِويعلمعنِويصلعنِعالِالمنيسةِ.يا َذ ِّ
الر ِّب الَ َت ْس ُيك ُتواِ=ِههساِنهداءِمهالِ
اكرِّي ِ
َ
ِلناِلنصلمِجالِانقطاشنِعالمةِعلمِمحبتناِهللِووقتنهاِ يههنِوأنههِههعِملمنهاِولهيسِآخهرنِنهدععهِليخلصهناِ.وههسهِ
اآليةِتد ِعلمِأهميةِالصهالةِحتهمِيتهدخلِ ِويحهرسِبهالرومِمهالِأنههِأقهامِح ارسهاًِ.وكهلِمهاِتطلبعنههِ هيِالصهالةِ

م منعنِتنالعنهِ.جدأِاإلصحا ِباشتياقِ ِلخالصِاإلنسانِنِولمنهِهناِيطلبِأنِنصلمِمالِأجلِهساِالخالصِ
ونطلبهِبالحها ِِ.ههسهِمثهلِ"ِالحصهادِكثيهرِوالفعلهةِقليلهعنِ هدطلبعاِمهالِيلِالحصهادِأنِيرسهلِ علهةِإلهمِحصهاده"ِ

يماِ31ِ:ِ2نِِ. 38والسببِأنِ ِيريدِأنِيخلصِوأنِيرسلِ علةِنِلمالِهلِنريدِنحالِِِ"هلِتريدِأنِتبرأ"ِِ .
ِ

8
ِّ
ين ِّ وب ِِّّذَ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َع َيد ِّائ ِّك،
ف ِ
اآليات (َ " -:)9-8حَل َ
اع ع ِزِّت َائالًِّ« :إنُّ الَ و َْد َف ُع َب ْع ُيد َ ْر َحيك َميأ َْكالً أل ْ
الرب ِّبَير َ َ
9
ِّ
الر ِب ،وي ْشرب ِ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ام ُعوُ ِّفُّ ِّدَي ِّاَ
يهاَ .ب ْل َيأ ُْكُل ُ اِلذ َ
ين ََِن ْوُ َوُي َس ِّب ُحو َن ِ َ َ َ ُ ُ َ
َبُنو اْل ُغَرَباء َخ ْرَرك اِلتُّ َتعْبت ف َ
نفسِالمعنمِالسيِسهبقِ هيِح ارسهةِ ِلمنيسهته .والي ِّر ِّ
اع =ِيهدالنِعلهمِالقهعةنِ هاهللِيحلهفِبقعتههِأنههِلهالِ
يين َوالي ِّذََ ِّ

َوالَ َي ْش َير ُب
َُ ْد ِّسُّ»".

يتروِشعبهِبعدِلألعداءِ.ومالِهعِقعةِ ؟ِهعِالمسياِي1كعِ 24ِ:ِ1والمسياِهعِ  ِ.مدنِ ِهناِيقسمِجساتههِ

يعههبِ 13ِ:ِ0وكههلِالتاههبيهاتِمسههتعايةِمههالِكنيسههةِالعهههدِالقههديمِنِ مههانِأعههداءِالاههعبِيسهرقعنِالغلههةِمههالِالقمههاِ
والثمايِمالِالاعبِ ِ.جلغةِالعهدِالقديمِيقع ِههساِلهالِيحهدثِوانيهةِِ.والمعنهمِأنِالهسيالِيعملهعنِ هيِكهرمِالهرلِ
يياَ َُي ْييد ِّ
سههيفرحعنِجثمههايِتعههبهمِ.مثههلِخههادمِيتعههبِ ههيِخدمته.وسههيفر ِجنتههاجِعملهههِ ِّفيييُّ ِّدَيي ِّ
س اليييرب =ِأيِوسههبِ
كنيستهِ .
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ِ

11
َعدوا ،و ِّ
الشع ِّب .و ِّ
اعُبُروا ِّباألَْب َو ِّ
َعدوا ِ ِّ
يلَ ،نقوُ ِّم َن اْل ِّح َج َاَِّةْ ،اََف ُعوا
ابَ ،هِّيُئوا َ
آية ( " -:)11اُ ْعُبُرواْ ،
يق ِ ْ
ط ِّر َ
السب َ
الرَاي َة لِّ ِ
لش ْع ِّب" .
ِ

ماِهعِالمطلعلِاآلنِمالِشعبِ ِ؟ِاإلجابةِأنِيتركعاِباجلِبعدِكهلِمهاِهيهدهِ ِلههمنِأيِيتركهعاِأيضِالعبعديهةِ

والخطيةِويسيرواِوياءِالمسياِ.وكماِهيدِيعحناِالمعمدانِالطريقِأمامِالرلنِهكساِيهيمءِخهدامِ ِقلهعلِالاهعبِ
ليدتيِالسهيدِويسهكالِ يهها ِ.علهيِالاهعبِأنِيتهعلِوعلهيِخهدامِ ِأنِي يلهعاِالعثهراتِمهالِأمهامِالنهاسِ=َِنقيوُ ِّم َين
الرَاي َة لِّ ِ
لش ْع ِّبِ .
اْل ِّح َج َاَِّةِ.ويرشدوهمِ يِالطريق= ْاََف ُعوا ِ
ِ

11
َخَبَر ِّإَلى وَ َْ َصى األََْ ِّ
البَن ِّة ِّص ْهَي ْو َنُ « :ه َوَذا ُم َخلِّ ُص ِّك ٍ
آية (ُ " -:)11ه َوَذا ِ
الرب َ ْد و ْ
َُِرُت ُ
آتَ .ها و ْ
ضَُ ،وُلوا ْ
ِّ
ام ُ»".
َم َ
َم َع ُ َوِ َز ُاؤُ و َ

قدِيكعنِالمتملمِهناِهعِإشعياءِبعدماِإجتهجِجهسهِااخبايِيصر ِقالالًِإنِالرلِقدِأخبهرِإلهمِأقصهمِاايضِأيِ
َُِرُت ي ُ مههالِ
اإليمههانِوصههلِاقصههمِاايضِ.ويباههرِصهههيعنِب هدنِ ُم َخلِّ ُص يها ٍ
آتِ=ِوسههيخلصِِِ.ويحصييل علييى و ْ
الم منيالِالسيالِسيعتبرهمِأجرةِتعبهنِ انهِجس ِنفسهِحباًِلهمِوت ِنجاِعملهِوجدِأجرتهِ يِااديادِعددِالم منيالِ .
ِ

12
ِّ
وب َة»« ،اْل َر ِّديَن َة َغْيَر
آية (َ " -:)12وُي َسروَن ُه ْمَ « :ش ْعًبا ُمَقِد ًسا»َ « ،م ْف ِّدِّيُّ ِ
الر ِّب»َ .ووَْنت ُت َس ِرْي َن« :اْل َر ُُْل َ
وَِّة»".
اْل َر ْه ُج َ

المنيسةِتسممِ َش ْعًبا ُمَقِد ًساِوهمِمُلوبةِ مثيريالِيطلبعنِاإليمانِبمسيحهاِوهمِ َغْيَر َم ْه ُجوََِّةِ فاديهاِوعريسهاِ
يهاِدالمِاً.
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عودة للجدول

ِ

هناِاستعايةِمدخع ةِمالِالارقِحيالِكانِأهلِالارقِيجمععنِالعنبِويطرحعنهِ يِمعصرةِعويمةِومِيخلمِ

الابانِوياجهمِونععلهمِويلبسعنِوياباًِجيضِويدخلعنِإلمِأيضِالمعصرةِحفاةِااقدامِ يدوسعنِالعنبِ تتلطخِ

وياجهمِجدمِالعنبِااحمرِوكانِ ليِوقاِجهجةِعايمةِوكانِمعسمِ ر ِعندِالعبرانييالنِوكانِالابالِيخرجعنِ

مالِالمعاصرِووياجهمِملطخةِوحمراءِ .

وقدِ كرتِمعصرةِالعنبِهسهِ يِييؤِِ 26-18ِ:ِ14حيالِقطفاِعناقيدِكرمِاايضِانِعنبهاِيااش اري ِقدِ
نزجِ دلقمِهساِالعنبِإلمِمعصرةِوزبِ ِالعويمةنِوديساِهسهِالمعصرةِخايجِالمدينةِ خرجِدمِمالِ

المعصرةِحتمِإلمِلجمِالخيلِ.وهناِعصيرِالعنبِإشايةِللدمِيحرولِعويمةِ ِِ .

لمالِهناِ يِاآلياتِالقادمةِنتقاجلِممِشالِيلبسِلباساًِأحمرِهعِالمسياِالفاد ِالسيِوطمِدمهِجسدهِعلمِ

الصليبِنِوهناِوطمِويابهِإشايةِللمنيسةِالتمِوطاهاِجدمهِوهسهِهمِالمفايةِ.وهساِالاالِداسِالمعصرةِإشايةِ
انهِداسِأعداءهِوأعداءِشعبهِيالاياطيال ِوالفرحةِي رحةِعصيرِالعنب ِإشايةِلفرحةِالمنيسةِبخالصهاِمالِ

أعدالهاِ ِ.
ِ

اآليات (1" -:)6-1من َذا ِّ
اب ُح ْر ٍر ِّم ْن ُب ْصَرَة ه َذا اْلَب ِّهُّ ِّب َرالَ ِّب ِّس ِّ  ،اْل ُر َت َع ِّظ ُم ِّب َك ْثَرِّة َُ ِوِّت ِّ .
اآلتُّ ِّم ْن وَُدوَمِّ ،ب ِّثَي ٍ
َْ
3
2
ص» .ما بال لِّب ِّ
اس َك م َح ِرٌرَ ،وِّثَي ُاب َك َك َد ِّائ ِّ
«وََنا اْلر َت َكلِّم ِّباْل ِّب ِّر ،اْل َع ِّظيم لِّْل َخالَ ِّ
س اْل ِّر ْع َصَرِّة «َ ْد ُد ْس ُت اْل ِّر ْع َصَرَة
َ َ ُ َ
ُ
ُ ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
َو ْح ِّديَ ،و ِّم َن الش ُع ِّ
َحٌدَ .فُد ْس ُت ُه ْم ِّب َغ َض ِّبَُّ ،و َوطْئ ُت ُه ْم ِّب َغْيظَُّ .فُر ِ
ش َع ِّص ُيرُه ْم َعَلى ِّثَي ِّابُّ،
وب َل ْم َي ُك ْن َمعُّ و َ
5
ينَ ،وَت َحِيْر ُت ِّإ ْذ َل ْم
ُ ْخ ُت ُك ِل َمالَ ِّب ِّسُّ4 .أل ِ
َن َي ْوَم الِن ْق َر ِّة ِّفُّ َْل ِّبَُّ ،و َسَن َة َم ْف ِّدِّي ُِّ َ ْد و ََت ْتَ .فَن َ
َفَل َ
ظْر ُت َوَل ْم َي ُك ْن ُم ِّع ٌ
6
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ََِرْي ُت َعَلى
َس َكْرُت ُه ْم ِّب َغْيظَُّ ،وو ْ
َي ُك ْن َعاضٌدَ ،ف َخِل َص ْت لُّ ذََاعَُّ ،و َغْيظُّ َع َض َدنَُّ .فُد ْس ُت ُش ُع ً
وبا ِّب َغ َض ِّبُّ َوو ْ
األََْ ِّ
ض َع ِّص َيرُه ْم»".

يجبِأنِنمي ِجيالِالثياب الحررِيآيةِ 1نِوالعصير الذى ل ِ
ُخ ثياب ِيآيةِ 3ن والعصيرِالذى ِرى على األَض

يآيةِ 0الناتجِعالِدوسِالبسِالثيالِالحمرِعلمِأعدالهِِ ِ.

 1الثياب الحررِهمِجسدِالمسياِالس ِهعِكنيستهِالمغطمِجدمهِنِدمِالفداءِوالمفايةِيِ COVERعالِ

شعبهِ.هسهِالدماءِللخالصِنِوهمِدماءِالمسياِولمنهاِللفر ِنِلسليِيقع ِثيابك كدائس الرعصرةِ=ِِ
دوسِمعصرةِالعنبِيعمِ ر ِنِ ر ِ ِو ر ِشعبهِبالخالصِالعويمِوالبرِيآياتِ1نِِ.ِ 2الدمِ مِ
هسهِاآلياتِهعِدمِالمسياِ.

 2العصير األحرر الذى لُخ ثياب ِ=ِالدمِهناِهعِدمِأعدالهِوأعداءِكنيستهِأ ِالاياطيالِنِوهساِإشايةِ
لدوسِالمسياِعلمِالايطانِيعمِالصليبِوسيكملِاإلنتقامِ مِنهايةِاايامِِ.وبعدِالصليبِأعطمِ

المسياِالسلطانِلمنيستهِأنِتمملِدوسِهساِالعدوِيلعِ.ِ 12ِ:ِ16وهناِدوسِبغضب وغيظِ هعِحدِ

عدوِ ِالس ِأ سدِالمثيريالِيآيات.ِ 5ِ-ِ3
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هعِدمِناتجِعالِدوسِالمسياِعلمِأعدالهِوأعداءِكنيستهِالمحيطيالِ
ِ
 3العصير الذى ِرى على األَضِ
جهاِأيامِالنهايةِ مِحرولِاايامِااخيرةِييؤِ14نِيؤِ10نِح ِ38نِح ِ32نِاوِ.ِ 14وأيزاِإشايةِ
إللقاءِالايطانِوأتباعهِ مِبحيرةِالنايِوالمبرياِييؤِ12نِِ 26ونجدِهساِ مِيآيةِ .ِ 0

هناِأدومِتايرِاعداءِ ِوأعداءِشعبِ ِالروحييالِأيِقعاتِالارِالروحيةنِ هيِعداوة تقليديةِجيالِأدومِ

يعيسع ِوبيالِيعقعلِأيِشعبِ نِهيِعداوةِمالِالبطالنِكماِجيالِالايطانِوالبارِ.وهناوِحرولِدالمةِجيالِ

يعقعلِوعيسعنِداماِ يِأوالدهمِ.وكاناِه يمةِداودِادومِي2صمِ13ِ:ِِ8نِِ 14يم اًِله يمةِالمسياِ

إلجليسِ.وخطاياِأدومِهيِالمبرياءِيععِِ 3والبغزةِيح ِِ 5ِ:ِ35والحسدِيح ِِ 11ِ:ِ35والولمِلاعبِ ِ

يي ِِ 12ِ:ِ3وهسهِالخطاياِهيِخطاياِقعاتِالارِالروحيةِمالِالاياطيالِالسيالِيبغزعنِشعبِ نِوهمِكدسدِ

االرِيجع ِيلتمسِمالِيبتلعهِ.وهمِالمتمبريالِوهمِالسيالِيحسدونِشعبِ ِعلمِماِحصلِعليهِمالِجركاتِالعهدِ

الجديدِومحايباتهمِلناِهيِظلمِ.ولقدِجدأِانتقامِالرلِيعمِالصليبِِ.ولمالِمااالاِهناوِحرولِحدِشعبِ ِ

نِوهعِيعمِمحددِللخالصِالنهاليِيعمِتداسِ يهِقعاتِالارِالروحيةِ يِمعصرةِوزبِ ِ.
وهناوِيعمِلالنتقامِ ِ
حيالِتقطمِعناقيدِكرمِاايضِأيِأشرايِاايضِويداسعنِ يِاايضِ يِمعركةِعويمةِقدِتمعنِحع ِأويشليمِ

وبعدهاِيكعنِالمجيءِالثانيِجعقاِقليلنِو يهِيطر ِعدوِالخيرِومالِيتبعهِ يِالبحيرةِالمتقدةِبالنايِ.وهساِهعِ
ِّ ِّ
سيُر ِ
ُ َخ ْت ُك ِل َمالَ ِّبس ِ=ِإشايةِ
يعمِنقمةِ ِ=ِأل ِ
ش دمهم َعَلى ِّثَي ِّاب َفَل َ
َن َي ْوَم الِن ْق َرة فُّ َْل ِّبُِّ.و مِهساِاليعمِ َ
انهِولبِالعدوِوداسهِيأيِإجليسِومالِتبعه ِوهسهِالدماءِكاناِخايجةِمالِمعصرةِالغزب.
مالحظاتِ :

ِِِ 1قعله َسَن َة َم ْف ِّدِّي ُِّ قبلِأنِيتمِالفداءِإشايةِانِكلمةِ ِالِتسقبنِ هعِقريِوسيعملِبالتدكيدِ.همِالسنةِ
ُ ْخ ُت كل
التمِتمِ يهاِالفداءِعلمِالصليبِِ.يعمِداسِالمسياِعدوهِالايطانِبغيعِووزبِِ.والحعِقعلهِفل َ
مالبسىِ=ِهعِلطخهاِنِلمِيلطخهاِأحدِنِوهساِيعنمِأنهِلمِيجبرهِأحدِعلمِالصليبِنِجلِهعِ هبِبكاملِ

إيادتهِنِلمِيميتهِأحدِجلِهعِ"لهِالسلطانِأنِيزعها"ِييعِ 18ِ:ِ16نِوهعِالس ِأسلمِيوحهِوقاِأنِأيادِأنِ

يفعلِ.

ِ 2ألَ ِن َي ْوَم الِن ْق َر ِّة ِّفُّ َْل ِّبُِّ=ِومعنمِهساِأنِ ِإنتورِبصبرِعجيبِحتمِيدتيِيعمِالفداءِليخلصِأوالدهنِ
ولمنهِالِيعملِإالِ يِالعقاِالمناسبنِملءِال ماننِكماِخلصِالاعبِمالِمصرِومالِباجلِ مِالعقاِالمحددِ
منهِِ .

ِّ
اب َح ِرر =ِإشايةِللفداءنِوقدِأتمِ
وهناِ يِهسهِاآلياتِ أي ِالنبمِهساِاإلنسانِالبهى برالبس ِوهعِالمسياَِبثَي ُ
مالِأدومِي المعركةِكاناِجيالِالفاد ِوبيالِالايطانِويم هِهناِأدوم ِ.وُب ْصَرَةِ=ِهيِأكبرِمدنِأدومِ.ويآِه َب ِّهُّ
فُّ َمالَ ِّب ِّس ِّ =ِ هعِالسيِيآهِيعحناِوقدِ"خرجِوالباًِولميِيغلب"ِ.مالبسهِهمِكنيستهِوعروسهِالتمِجريهاِو داهاِ
صايتِلهاِجمالهِ"أناِسعداءِوجميلة"ِينشُ ِ.ِ 5ِ:ِ1م َت َع ِّظ ُم ِّب َك ْثَرِّة َُ ِوِّت ِّ =ِ مانِإنتصايهِعلمِالصليبِبقعةِ
عجيبةِولبِ يهاِالايطانِوداسهِوأعطاناِنحالِشعبهِهساِالسلطانِنِوبمعتهِداسِالمعتِوأعطاناِحياتهِااجديةِ
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نِولسليِكاناِمساباِالهيكلِيالمحرقةِوالبخعي ِ مِالعهدِالقديمِلهاِقرونِعالمةِالقعةِِ.وشعبِالمسياِحينماِ

مهِومجدهِِ ِ.
أديوِعملِالمسياِلهِعو
َ
َ
وهعِاْلر َت َكِّلم ِّباْل ِّب ِّرِ=ِ هعِالمسياِالملمةِالسيِجريِشعبهِ.لِّْل َخالَ ِّ
صِ=ِ معنمِإسمِيسعشِهعِيخلصِشعبهِ سدلهِ
ُ ُ
ِّ
ِّ
النبيِماِبا ِلِّب ِّ
اس َك م َح ِرٌرِ=ِالفداءِعلمِالصليبَ ِ.وِّثَي ُاب َك َك َدائ ِّ
س اْلر ْع َصَرِّةِ=ِكانِالابالِيخرجعنِمالِ
َ
ُ
المعصرةِ مِ ر ِنِوهناِ ر ِالمسياِبدنهِخلصِشعبهِوبريهمِجدمهِ.ويردِالمسياَِ ْد ُد ْس ُت اْل ِّر ْع َصَرَة َو ْح ِّديِ=ِ
الِيعجدِشرييِللمسياِ يِعملِالخالصِ.وهعِأيزاًِالسيِسينتقمِمالِأعدالهِ يِسنةِالفداءِ=ِالسنةِالمحددةِ

لبدءِالحياةِااجديةِ نحالِنبدأِالحياةِااجديةِوتمتبِأسماءناِ مِسفرِالحياةِااجديةِيعمِالمعمعديةِالتمِ يهاِ
ينِ=ِ
نمعتِممِالمسياِونقعمِواجتيالِ يهِنِمتحديالِمعهِولناِحياتهِااجديةِ.و مِعملِالخالصِال يوِد ُم ِّع ٌ
نفسهِبغعايةِالايطانَ ِ.وَت َحِيْر ُت ِّإ ْذ َل ْم َي ُك ْن
ِ
التالميسِتركعهِوهربعانِجلِأنِحتمِكلِإنسانِإناغلِعالِخالصِ
ع ِّ
اضٌدِ=ِ ِالِيتحيرِولمالِالمعنمِيايرِانِالعحمِقبلِالصليبِكانِوحعاًِميئعساًِمنهنِوهالوِالبارِ
َ

محتعمِوعدوِالخيرِكانِكدنهِقدِإنتصرِ.جلِبعدِأنِقدمِالمسياِالفداءِكانِالمنتورِأنِيهتمِكلِإنسانِبخالصهِ

ويتجهِبقلبهِللمسياِولمالِماِيد مِإلمِالحيرةِيوهسهِجلغةِالبارِ ِأنِاإلنسانِلمِيفعلِماِهعِمنتورِمنهِ.
َف َخِلص ْت لُِّّ ِّذَ ِّ
اعُِّ=ِالسياشِتايرِلقعةِ ِأيِالمسياِ هعِقعةِ ِوحكمتهِ.مد ععاًِبغيوهِ=ِ َو َغْي ِّظُّ َع َض َدِّنُِّ
َ
َ
=ِهناِالِيتملمِعالِالفداءِجلِيعمِاالنتقامِيعمِالمعصرةِيعمِأنِيصيرِالدمِحتمِلجمِالخيلِييؤ 26ِ:ِ14نِ ِويعمِ

ُِيلَقمِعدوِالخيرِ يِبحيرةِالنايِ.أيِويرتيِومحبتيِلاعبيِجعلتنيِأنتقمِمالِأعدالهمِبغيعِ .
ِ

ِّ ِّ
الرب ،واْل َخير اْلع ِّظ ِّ ِّ ِّ ِّ
آية (ِّ7" -:)7إحساَن ِّ
ِّ
يح ِ ِّ
يل
ات ِ
الر ِّب وَ ْذ ُكُرَ ،ت َس ِّاب َ
َْ
يم لَبْيت إ ْسَرائ َ
الربَ ،ح َس َب ُكل َما َكا َفأََنا ب ِ َ ْ َ َ َ
ِ ِّ
َهم ِّب ِّ حسب مر ِّ
اح ِّر ِّ َ ،و َح َس َب َك ْثَرِّة ِّإ ْح َساَن ِّات ِّ " .
َ َ َ ََ
الذي َكا َفأ ُ ْ
تسبحةِشكرِهللِعلمِهساِالخالصِالعويمِ .
ِ

8
ال َحًّقاِّ« :إِن ُه ْم َش ْع ِّبَُّ ،بُنو َن الَ َي ُخوُنو َن»َ .ف َص َاَ َل ُه ْم ُم َخلِّ ًصا" .
آية (َ " -:)8وَ ْد َ َ
هساِماِكانِالرلِيتمناهِأنهمَِبُنو َن الَ َي ُخوُنو َن.

ِّ ِّ
ِّ 9
قَ ،و َمالَ ُك َح ْضَرِّت ِّ َخِل َص ُه ْمِّ .ب َر َحِب ِّت ِّ َوَ ْوَ َف ِّت ِّ ُه َو َف ِك ُه ْم َوَََف َع ُه ْم َو َح َرَل ُه ْم ُك ِل
آية ( " -:)9فُّ ُك ِّل ضيق ِّه ْم َت َض َاي َ
ِّ
ير ِّة" .
األَِيامِّ اْلَقد َ
ِّ ِّ
ِّ
قِ=ِشفقةِويحمةِومحبةِ ِتنطقِ يِهسهِالملماتِِ.وهعِالسيِبكمِعلمِقبرِلعاايِوهعِ
فُّ ُك ِّل ضيق ِّه ْم َت َض َاي َ
عالمِأنهِسيقيمهنِوهعِبكمِتدو اًرِبماِحعلهِمالِجعِح ننِوبكمِح ناًِعلمِاإلنسانِالسيِجلبِعلمِنفسهِقزيةِ

المعتِِ.ومعنمِاآليةِأنِ ِيسماِبالزيقةِلتدديبناِ نخلصِنِوالس ِيخلصناِدمِالمسياِ=ِمالك حضرت ِنِ

ولمالِالزيقةِهمِلتعديلِمسايِنفعسناِالمتمردةِ نععدِللمسياِالس ِيخلصِكماِعادِاإلجالِالزا ِِ.ولمالِ ِ
مِحنانهِوهعِيراناِنتدلمِ مِحيقتناِيتدلمِويتزايقِمعناِِ.وجاءتِخلصهمِ مِالماحمِ الخالصِتمِعلمِ

الصليبِنِوتمعنِالزيقةِهمِإلعادةِالنفسِالمتمردةِالتمِتنحر ِعالِمسايِالخالصِإلمِطريقِالخالصِمرةِ
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أخر ِحتمِالِتهليِنِوهساِمعنمِماِقالهِالقديسِجعلسِالرسع ِعالِاانمِكعينثعسِ"أسلمتهِللايطانِِ...لهالوِ
ِّ
ير ِّةِ=ِ عنايةِ ِ
الجسدِأ ِبزيقاتِكثيرةِ ِ...تخلصِالرو ِ مِيعمِالرل"ِي1كعَ ِ.ِ 5و َح َرَل ُه ْم ُك ِل األَِيامِّ اْلَقد َ
باعبهِحتمِقبلِالمسيانِ خالصِالرلِهعِ يِكلِااامنة.
ِ

ِّ 11
وح َُ ْد ِّس ِّ ،
اآليات (َ " -:)11-11ولكِن ُه ْم َت َرِرُدوا َوو ْ
َح َزُنوا َُ َ
ِ ِّ
ِّ
َص َع َد ُه ْم ِّم َن اْلَب ْح ِّر َم َع
وسى َو َش ْعَب ُ« :وَْي َن الذي و ْ
ير َةُ ،م َ
اْلَقد َ
َُ ْد ِّس ِّ "،

11
ام
َف َت َح ِو َل َل ُه ْم َعُد ًّواَ ،و ُه َو َح َاََب ُه ْمُ .ث ِم َذ َكَر األَِي َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وح
ََاعُّ َغَنر وَْي َن اِلذي َِ َع َل فُّ َو َسُ ِّه ْم َُ َ

ِيخلصِولمالِماِهعِمعقفِالبار؟ِو ِّ
لكِن ُه ْم َت َرِرُدواِ.وما اِصنمِ ِ؟ِ َو ُه َو َح َاََب ُه ْمِ=ِليسِالمعنمِاإلنتقامِمالِ
َ
شعبهنِجلِتطهيرِشعبهِمالِخطاياهمِ سماِلاعبِإسراليلِأنِيقمِ يِيدِباجلِمدةِمالِال مانِللتطهيرِ.بعدهاِ
ِّ
ير َةِ=ِ ِلمِينسمِحتمِيسكرنِجلِنحالِالسيالِننسمِإحساناتهِوالمعنمِأنهِحيالِإنتهمِالتطهيرِ
َذ َكَر األَِي َ
ام اْلَقد َ
ومالِأجلِوععدهِابالهمِأطلقهمِمالِباجلِوهناِتحيرِالنبيِ تساء ِوَين اِل ِّذي وَصعدهم ِّمن اْلبح ِّر مع َ ِّ
اعُّ َغَن ِّر ِّ ِ
َْ
ْ ََ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ
موسىِ=ِكانِيجبِأنِيكعنعاِتابعيالِهللِولمالِلألسفِأيالِهم؟ ِ
ِ

ِّ ِّ ِّ
ِّ
اع مج ِّد ِّ  ،اِل ِّذي َش ِ ِّ
ِّ
اآليات ( " -:)14-12اِل ِّذي َسِيَر لَِّي ِّر ِّ
اس ًرا
وسى ذََ َ َ ْ
ِام ُه ْم لَي ْصَن َع لَن ْفس ْ
ين ُم َ
ق اْلرَيا َ َُد َ
14
13
اح ُه ْم».
س ِّفُّ اْلَب ِّرِي ِّة َفَل ْم َي ْع ُثُروا
طٍ
وح ِ
َكَب َه ِّائ َم َتْن ِّز ُل ِّإَلى َو َ
وََب ِّدًّيا ،اِل ِّذي َسِيَرُه ْم ِّفُّ الل َج ِّجَ ،ك َفَر ٍ
الر ِّب وَََ َ
اءُ َُ ،
ِّ
ِّ ِّ
اس َم َم ْجدٍ" .
َ
هك َذا َُ ْد َت َش ْعَب َك ل َت ْصَن َع لَن ْفس َك ْ
12

ِيسكرهمِبدعمالهِالعويمةِمعهمِأيِبالرومِأنهمِأح نعاِيوحهِالقدوسِإالِأنهِمعهمِ ِ.
ِّ
َسِيَر لَِّي ِّر ِّ
اع َم ْج ِّد ِّ ِ=ِ ياشِ ِهعِاإلجالِقعةِ ِلهِكلِالمجدِنِوهعِأعطمِلمعسمِقعةِتساندهِِ.
وسى ذََ َ
ين ُم َ
ليرين موسىِ=ِاليميالِهعِالقعةِنِ قعةِمعسمِكاناِهمِالقعةِالتمِأعطاهاِ ِلهِِ.وقعلهِسِيرِتعنمِأنِهسهِ

القعةِ اي قاِمعسمِطعا ِالرحلةِِ ِ.وقعةِ ِالتمِ اي قاِمعسمِهمِالتمِشقاِأمامهِالمياهِو َسِيَرُه ْم وس الل َج ِّجِ=ِ
اءِ=ِلتارلِ
طٍ
سِ=ِالِيعثرِانِ ِهعِالسيِيقعدهمِ.وحيالِيعطاعاِيقعدهم َكَب َه ِّائ َم َتْن ِّز ُل ِّإَلى َو َ
وسبِالبحرِ َك َفَر ٍ

اح ُه ْم =ِ هعِالمع ِدالماًِأجداًِاوالدهِ.وكانِ ِ يِكلِهسا ي ْصَن َع
وح ِ
الر ِّب وَََ َ
مالِالعاديِمياهاًِحلعةِبعنايتهِ.وَُ ُ
ِّ ِّ
اس َم َم ْجدٍِ=.ليتمجدِ ِوسبِشعبهِوأمامِااممِلي منعاِ .
لَن ْفس إسرا و ْ
ِ

السراو ِّ
اآليات (َ 15" -:)19-15ت َِ ِّ
وت َك َزِّف ُير
ات َواْن ُ
ظْر ِّم ْن َم ْس َك ِّن َُ ْد ِّس َك َو َم ْج ِّد َك :وَْي َن َغْيَرُت َك َو ََِبُر ُ
ُل ْع م َن ِ َ َ
16
ِّ ِّ
ِّ ِّ
و ِّ
ِّ
يل .وَْن َت َيا ََب
يمَ ،وإ ْ
ام َتَن َع ْتَ .فِّإِن َك وَْن َت وَُبوَنا َوإ ْ
ْ
ِّن َل ْم َي ْد ََِّنا إ ْسَرائ ُ
َح َشائ َك َو َمَراح ُر َك َن ْحوِّي ْ
ِّن َل ْم َي ْع ِّرْفَنا إْبَراه ُ
ِّ
اس ُر َك.
وَُبوَناَ ،ولِّيَنا ُمْن ُذ األََبد ْ
17
يدك ،وَسب ِّ
ِّ
طرَِّكِ َ ،سي َت َُُلوبَنا ع ْن م َخا َف ِّتك اَ ِّ
اط ِّم َيرِّاث َكِّ18 .إَلى
لِّ َرا َذا و ْ
َضَلْل َتَنا َيا ََب َع ْن ُُ َ
ِع م ْن و ْ
َ ْ ْ
ْ
َِ ِّل َع ِّب َ ْ َ
َ َ َ
َلِّيل امَتَلك َشعب َُ ْد ِّسك .م َضايُِّقوَنا داسوا م ْق ِّدسكْ َ19 .د ُكِنا مْن ُذ َزم ٍ ِّ
ين َل ْم َت ْح ُك ْم َعَلْي ِّه ْمَ ،وَل ْم ُي ْد َع َعَلْي ِّه ْم
َ ُ َ َ َ
ان َكاِلذ َ
ْ َ ُْ
ُ َ
َ ُ
اس ِّر َك" .
ِّب ْ
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معحعشِهسهِاآلياتِواإلصحا ِالسيِبعدهنِصالةِمالِالاعبِقدِيكعنِإشعياءِهعِالسيِصالهاِجدا مِمالِالرو ِ
ُِل ْع
القدس ِ.يهاِيطلبِالاعبِمالِالرلِأنِيرحمهمِويعتر ِبدنهمِشعبهِويخلصهمِمالِخطاياهمِوأعدالهمَ .ت َ

الس َراء =ِكدنِ ِ يِوزبهِقدِتروِاايضِوجلسِ يِالسماءِويرِمهتمِباعبهِالمسحعقِتحاِأعدالهِ
ِّم َن ِ
َح َش ِّائ َك =ِشفقتيِ
بسببِخطاياهمِ.وهناِيصلمِلهِالاعبِ َت َ
ُِل ْعِ=ِانورِإليناِ يِحيقاتناِأ ِتحنالِعليناَ ِ.زِّف ُير و ْ
ِّ ِّ
يمِ=ِهمِقالعاِقبلهاِانيِأناِأجعنانِويكعنِالمعنمِأنهِوحتمِإنِلمِنمالِأوالدِإجراهيمِ بنعتناِ
َوإ ْ
ِّن َل ْم َي ْع ِّرْفَنا إْبَراه ُ

هللِأهمِمالِجنعتناِإلجراهيمِبالرومِمالِِإعت ااِاليهعدِجبنعتهمِإلجراهيمِ.والِتعجدِصالةِأخر ِ يِالعهدِالقديمِ يهاِ

يخاطبِالاعبِ ِقالالِأجعناِسع ِهسهِالصالةِ.وهساِمماِيد ِأنِالرو ِالقدسِأوحمِإلشعياءِأنِيصلمِجرو ِ

َضَلْل َتَناِ=ِ ِالِيزلِِأحدِولمالِهمِبحريتهمِحلعاِبعيداًِعنهِ
العهدِالجديدِ"ِأباناِالسيِ يِالسمعاتِ"ِِ.و ْ

ِ

سماِبزاللهمِليتددجعاِنِويبماِتايرِللسبيِالسيِيحكمِبهِ ِ.وقدِتايرِأنِ ِتركهمِوتخلمِعنهمِبسببِ
ِّ ِّ
امَتَل َك َش ْع ُب َُ ْد ِّس َكِ=ِأيِالمدةِمنسِجناءِالهيكلِحتمِالسبيِوهمِحعاليِِ466سنهِ
خطاياهمِ زلعاِ.إَلى َليل ْ
ولمالِالاعبِِإعتبرهاِمدةِقليلةْ َ19ِ.د ُكِنا ُمْن ُذ َزَمانِ=ِمدةِالزيقاتِالحاحرةِتوهرِأنهاِطعيلةِيممِأنهاِِ16
ِّ
ويحكمِعليهمِوالِيحكمهمِااممنِوهساِماِنصليهِيعمياًِ
ِ
ين َل ْم َت ْح ُك ْم َعَلْي ِّه ْمِ=ِهسهِشهعةِقلعبهمِأنِيععدِ
سنه ِ َكاِلذ َ

"ليدتِملمعتي"ِ .

ملحوظة -:ذَاع الرب هو هللا ظهر فُّ الجسد = هو ابن هللا الرتجسد

ياجمِاآلياتِاآلتيةِ :

حقاِأناِإلهِمحتجبِياِإلهِاس ارليلِِيإرِِ 15ِ:ِ45
هلِقصرتِيديِعالِالفداءِِيإرِ 2ِ:ِ56

إيايِترجعِالج الرِوتنتورِ ياعيِيإرِ 5ِ:ِ51

إستيقويِإستيقويِإلبسيِقعةِياِ ياشِالرلِِيإرِ 2ِ:ِ51

ِِِِِِِِِِِِِوالرلخص حتُّ اآلن أنِعملِ ِ يِالخالصِكانِمحتجبانِوالِأحدِيستطيمِأنِِيتعر ِعليِ ِ

أوِيراهِ

ِيقع ِلمنيِقاديِأنِأخلصِوسد علِ.وهساِجسياعيِالسيِهعِقعتينِوقعةِ ِهعِالمسياِِيِ1كعِ

اِ ِ24:والسيِتنتورهِالج الرِأ ِِاالممِالبعيدةِ.وهسهِتنتورِانِيستيقعِأيِيتجسدِليعملِعملِالفداءِ .
شمِرِالرلِعالِ ياشِقدسهِيإرِ 16:ِ52
َِ

مالِصدقِخبرناِولمالِاستعلناِ ياشِالرلِ........يجلِأوجاشِومختبرِالح نِيإر12ِ-1:ِ52
والرلخص حتُّ االن أنِالمسياِقدِتجسدِو يِوسبِاليهعدِالسيالِصلبعهِ ِ

هاِإنِيدِالرلِلمِتقصرِعالِأنِتخلصِيإرِِ 1ِ:52

رأيِأنهِليسِإنسانِوتحيرِمالِأنهِليسِشفيمِ خلصاِ ياعهِلنفسهِيإرِِ 10:ِ52

اذا لقد نجح عرل الرسيح الفدائُّ حلفِالرلِجيمينهِوبسياشِع تهِي8ِ:02

وبهذا نفهم ان الرسيح مساو لالب تراما نجدِ ِهناِيحلفِجسياعهِ ِ.

ونحالِنعلمِأنِ ِالِيحلفِسع ِجنفسهِإ ِليسِِأعومِمنهِيحلفِِبهِيعبِِ 13:ِ0
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خلصاِليِ ياعيِيإرِِ .ِ 5:ِ03

يِكلِحيقهمِتزايقِومالوِحزرتهِخلصهمِيإرِِ 2ِ:ِ03

ِِِِِِِِِِ فلنشكر هللا السيِ يِكلِحيقناِيتزايقِولمنهِإلهِقديرِيخلص.
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اإلصحاح الرابع والستون

عودة للجدول

ِ
هههساِاإلصههحا ِهههعِتمملههةِللصههالةِالتههيِجههدأتِ ههيِاإلصههحا ِالسههاجقِوالصههالةِهههيِلمههيِنتمسههيِبههاهللِكمههاِيتمسههيِ

إنسانِباخصِيريدِأنِيغاديهِوهعِيمسيِبهِلممِيمنعهِمالِتركهِ.كمالِيصايشِمعهِمثلِيعقهعلِ.وحهيالِنتمسهيِ
ِ
بههاهللِنمههعنِمثههلِشههخصِ ههيِقههايلِمعهههِحبههلِمربههعطِبخطهها ِعلههمِالاههاط نِوالقههايلِيصههايشِاام هعاجِ ههيِليلههةِ
عاصفةِمولمةنِهعِهناِالِيجسلِالااط ِإليهنِجلِهعِينجسلِللااط ِ.وكلِماِيقترلِياهعرِباالطمئنهانِهكهساِ

نحههالِنصههلمِلههيسِلنحزههرِ ِلعقعلنههاِوقلعبنههاِولمههالِلنحزههرِأنفسههناِإلههمِ ِ.ومثهها ِالاههخصِالههسيِ ههيِالقههايلِ
ممسيِبحبلِمثباِ يِالااط ِهعِتعريلِجعلسِالرسع ِللرجاءنِ يِيعهبِ18ِ:ِ0نِ ِ 12هنحالِنصهلمِجرجهاءِ

وليسِجيدسِ.واآلياتِمالِي ِ 1-1يهاِإعت ار ِبالخطدنِواآلياتِي ِ 12ِ-8يهاِإستديايِلمراحمِ ِ .
ِ

1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال" .
آية (َ " -:)1لْي َت َك َت ُشق ِ
الس َر َاوات َوَتْن ِّز ُل! م ْن َح ْضَرت َك َت َت َزْل َز ُل اْلجَب ُ
ههيِحههيقتهمِأونههاءِاالحههطهادِالناشه ِعههالِخطايههاهمِصههرخعاِليوهههرِ ِقعتهههِويخلصهههمنِ لههيسِمههالِيسههتطيمِأنِ

يصلاِاامرِسعاهنِونحالِلالِنستطيمِأنِنصعدِليِياِيلِ دن ِأناِلنانِهيِصرخةِالناسِقبلِمجهيءِالمسهياِ
السراو ِّ
ات َوَتْن ِّز ُلِنِوهساِماِنصر ِبهِاآلنِ يِانتوايِالمجيءِالثانيِ"آميالِ
قالليالِليتيِتتجسدِلتخلصناِ=ِ َت ُشق ِ َ َ
تعهها ِآيهههاِالههرلِيسههعش"ِييؤِِ.ِ 26ِ:ِ22الصههعيةِهنههاِكههدنِ ِحجههبِوجههههِوياءِالسههحالِلغزههبهنِوهن هاوِمههالِ
يزعفِإيمانهِ هيِوقهاِالزهيقةِإ ِههعِالِيفههمِطهرقِ ِ.ولمننهاِ هيِههسهِاآليهةِنهر ِالنبهيِيصهلمِبايمهانِأنِ ِ
معجعدِوياءِالسهحالِوالزهبالنِوياءِالزهيقاتنِومهمهاِطالهاِالزهيقاتِ ههعِسهيتدخلِ.هنهاوِترتيلهةِلطيفهةِتقهع ِ

"وقِحبيبيِأنِالامسِخلفِالغيمة"َِ ِ.وَتْن ِّز ُلِ=ِِأيِلتوهرِأعماليِللسيالِعلمِاايضنِويعر ِالناسِأنيِإلهناِ
ونحالِشهعبيِ.وال لهةِالجبها ِحهدواِ هيِسهيناءِ عهالًِ.ولمهالِمهاِحهدثِلفرعهعنِمهالِمصهالبِومهاِحهدثِلسهنحاييبِ
يه الءِكانعاِ يِجبروتهمِكالجبا ِمابهِج ل لةنِال لاِه الءِااقعياءِ .

ليتييك تشييق السييروات وتنييزلِ=ِسههممِإشههعياءِإشههتياقِالمسههياِلعمههلِالخههالصِ"ِليههاِعلههمِالاههعوِوالحسههيِ ههمِ
القتا ِ"...يإرِ 2ِ:ِ21نِ صر ِإسرشِبالتجسدِوتن ِوتعا ِإليناِعلمِاايضِلتخلصِِ .

وسههممِالقههديسِيعحنههاِ ههمِيؤيههاهِ"ِأنههاِآتههمِس هريعاِ"ِنِ صههر ِِ"ِآمههيالِتعهها ِأيهههاِالههرلِيسههعشِ"ِييؤِ 26ِ:ِ22نِ

وشعرِمالِنفعسهمِتحاِالمسباِأنِاايهامِقهدِإقتربهاِ صهرخعاِللهرلِأنِيوههرِمجهدهِسهريعاِييؤِ.ِ 16ِ:ِ0وههساِ
هعِحا ِكلِمالِعر ِحالوةِشخصِالمسياِنِ هعِياتهمِمج ِهساِاليعمِِ .
ِ

2
ِّ
ِّ
ِّ
اسي َير َك ،لِّ َتْرَت ِّعي َيد األُ َمي ُم ِّمي ْين
ياَ اْلرَيييا َ َت ْغلِّييُّ ،لِّ ُت َعي ِّير َ
فوْ
يل الِني ُ
آييية (َ " -:)2ك َرييا ُت ْشييع ُل الِني ُ
اء َك ْ
َعي َيد َ
ييمَ ،وَت ْج َعي ُ
ياَ اْل َهشي َ
َح ْضَرِّت َك" .
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ِّ ِّ
ُمي ُيم ِّمي ْين َح ْضي َيرِّت َكِه ه الءِالههسيالِقلههعبهمِكالجبهها ِليرتعههدواِ
لِّ ُت َعي ِّير َ
فوْ
اء َك ْ
َعي َيد َ
اسي َير َكِ=ِأيِليعر هعاِقعتههيِ.وَتْرَتعي َيد األ َ
ِّ
يمِالماتعلِجنايِوزهبِ ِويكعنهعاِحهعفاءِكالمهاءنِوبنهايِوزهبيِيكعنهعنِك ِّرياء ي ْغلِّيُّ =ِيغلهعنِ
ويكعنعا كاْل َهش َ
مههالِنههايِوزههبيِوينسههكبعنِكمههاءِ ههالِيكعنههعنِبعههدِ لههيِِ.وهنههاوِتدمههلِ ههيِهههسهِاآليههةِلههتمالِنههايِ ِنهها اًيِتحههرقِ
الخطايههاِالتههيِ ينههاِكمههاِتحههرقِالهاههيمِ.وبههرودةِحياتنههاِالتههيِكالمههاءِ لتتحههع ِجنههايوِيههاِيلِلمههاءِمغلههمِأيِتاههتعلِ
بالحبِقلعبناِ .
ِ

3
ِّ
ِّ ِّ
ين َصَن ْع َت م َخ ِّ
ال ِّم ْن َح ْضَرِّت َك" .
او َ
آية (ِّ " -:)3ح َ
ف َل ْم َنْن َتظْرَهاَ ،ن َزْل َتَ ،ت َزْل َزَلت اْلجَب ُ
َ
نر ِهناِحرباتِ ِالمميتةِاعداءِشعبهِ .

ِ

4
لها َغْيَر َك َي ْصَن ُع لِّ َر ْن َيْن َت ِّظُرُ " .
آية (َ " -:)4و ُمْن ُذ األ ََز ِّل َل ْم َي ْس َر ُعوا َوَل ْم َي ْص َغ ْواَ .ل ْم َتَر َعْي ٌن ِّإ ً
نر ِهناِمحبةِ ِوكرمهِ يِالعطاءِلاعبهِ .

ِ

ِّ
آية (ُ 5" -:)5تالَ َُِّّ اْل َف ِّرح ِ ِّ
يت س ِّ
ُ ْأَنياِّ .هيُّ ِّإَليى األََب ِّيد
َخ َ
ين َي ْذ ُكُروَن َك ِّفُّ ُ
يخ ُْ َت ِّإ ْذ و ْ
طُرَِّ َ
الصان َع اْل ِّبِر .اِلذ َ
َ
يكَ .هيا وَْن َ َ
َ
ص" .
َفَن ْخُل ُ
الصي ِّ
يان َع اْل ِّبيِيرِنِجههلِيالقيهههنِكمههاِخههرجِأجههعِاإلجهالِالزهها ِليالقيههه ِ.ههاهللِيفههر ِبدعمالنههاِ
ُتالَ َِّييُِّ=ِلههيسِ قههبِيقبههلِ ِ ِ
الصالحةِ.والصانع البر هعِمالِيعملِأعما ِصالحةِأ ِأعما ِجهرِويسهلمِقلبههِهللِنِههساِيكهعنِ هيِحالهةِ هر ِ=ِ

اْل َف ِّر َحِ ِ.

ُ ْأَنا.
َخ َ
والعكسِ السيِيصنمِخطيةِيجعلِ ِيسخبِعليهِ=ِ َها وَْن َت َس ِّخ ُْ َت ِّإ ْذ و ْ
ِّهُّ ِّإَلى األََب ِّدِأيِطرقِِالرلِ=ِسخطهِعلمِالخطاةِوقبعلهِللتالبيال.
َ
صِ=ِإ اِعههدلناِعههالِطريقنههاِويجعنههاِهللِ.إ اًِليكمههلِ رحنههاِويالقينههاِ ِنِعلينههاِأنِنتههروِخطايانههاِ ههيِتعبههةِ
َفييَن ْخُل ُ
حقيقيةِ .
ِ

6
سَ ،وَك َث ْو ِّب ِّعِد ٍة ُكل و ْ ِّ ِّ
يح َت ْح ِّرُلَنا" .
آية (َ " -:)6وَ ْد ِّصْرَنا ُكلَنا َكَن ِّج ٍ
امَنا َك ِّر ٍ
َع َرال ب ِّرَناَ ،وَ ْد َذُبْلَنا َك َوَََةٍَ ،وآ َث ُ
مِاآليةِالسابقة يأيناِأنِمالِيقدمِتعبةِيقبلهِ ِويالقيههِبهالفر ِ.وهنهاِوقهفِإشهعياءِيتدمهلِحها ِالباهريةِ عجهدهاِ

كمههاِقهها ِالقههديسِجههعلسِالرسههع ِ"الجميههمِ ااوهعاِو سههدواِنِلههيسِمههالِيعمههلِصههالحاِلههيسِوالِواحههد"ِييوِ.ِ 12ِ:ِ3
عقفِالنبمِواحعاِنفسهِممِكلِالبارِمعتر اِبفالِاإلنسانِ مِأنِيرحمِ ِنِإ اًِ الحاجةِإلهمِمخلهصِيقهع ِ

لهِإسرشِوتن ِ.
َث ْو ِّب ِّعِد ٍة =ِوعلِتعسخِمالِجرجرتهِوياءناِ يِالطريقنِههساِعمهلِالخطيهةِحينمهاِنلتصهقِبهاايضِ.والمعنهمِأن
َعر ِّ
ال ِّب ِّرَناِ=ِأيِحتمِكلِأعمالناِالصالحةِصايتِويرِكاملةِوويرِمقبعلةنِ ههيِمختلطهةِبالخطيهة ِ.مهمهاِ
ُكل و ْ َ
عملناِمالِجرِومعهِخطيةِواحدةِ قهدِتلعونهاِجههاِتمامهِاًِ"مهالِأخطهدِ هيِواحهدةِ قهدِأخطهدِ هيِالمهل"ِييهعِِ.ِ 16ِ:ِ2
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لههسليِذبلنييا كوََييةِشههجرِمنههمِعنهههاِالميههاهِ.وهههسهِعكههسِصههعيةِااجهرايِالههسيالِهههمِ"كاههجرةِمغروسههةِعلهمِمجههاي ِ
المياه"ِنِوويقهاِالِيسجلِوالِينتثرنِوالمعنهمِأنِالاهعبِتهروِينبهعشِالمهاءِالحهيِ هسجلنِوصهايِأو ايقهاًِجا هة ف ْحرلتي ِ
ال ِّريح صايِجهالِمنوهرِوالِحيهاةِوسهقبِوحهاشِوتبعثهرِمهالِأمهامِالهرلِو اي ِبعيهداًِ.أمهاِلسهانِحها ِالنبهمِهنهاِ ههعِ
يطلههبِ ههداءِالمسههياِليبههريِاإلنسههانِ هههساِهههعِالحههلِالعحيههدِِ ِ.ونحههالِالِنعتمههدِعلههمِجرنههاِجههلِعلههمِدمِالمسههياِوتالِ

وجدناِنجسعنِعراةِ .
ِ

آية (7" -:)7وَليس م ْن ي ْدعو ِّباس ِّرك وَو يْن َت ِّب لِّي َتر ِسك ِّبك ،ألَ ِنك حجب َت وِهك عِنا ،ووَ َذب َتَنا ِّبسب ِّب آ َث ِّ
امَنا" .
ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
ََْ َ َ ُ
َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ
ََ
َليس م ْن ي ْدعو ِّب ِّ
تر ِس َكا ِّب ِ=ِكماِتمسيِيعقعلِبهالرلِقهالالًِلههِ"ِ
َْ َ َ ُ
ْ
اسر َك =ِأيِيصلمِبايمانِمتمالًِعلمِالرلِم َ
لالِأتركيِإنِلمِتبايكنيِألَ ِن َك َح َجْب َت َو ِْ َه َك َعِناِ=ِ حيالِيحجبِ ِوجهههِناهعرِأنِصهلعاتناِويهرِمقبعلهةِوههساِ
بسببِأوامناِ.وَ َذْب َتَنا=ِكماِيسيبِالصالغِالسهبِليعيهدِتاهكيلهِِ.وهنهاِالنبهمِيكمهلِاإلعته ار ِبالفاهلِاإلنسهانمِأمهامِ
ِ

ِِ .

8
ِّ
ين َووَْن َت َِ ِّابُلَناَ ،وُكلَنا َع َر ُل َي َدْي َكِ " .
اآلن َيا ََب وَْن َت وَُبوَناَ .ن ْح ُن الُ ُ
آية (َ " -:)8و َ
صالةِإجالِاجيهِ يهاِاسهتعطا ِوحهيالِيكهعنِالطفهلِكهالطيالِ هيِيهدِأجيههِالخه ا ِنِ مهالِالم كهدِأنههِسيصهنمِمنههِ

هاءِللم ارمههةِ.هنههاِالنبههمِبعههدِأنِقههدمِإعت ار هههِبحهها ِالباهريةِالسههاقطةِووحههعهاِالميئههعسِمنهههِيصههر ِهللِليسههتعطفهِ
إنه ً
كاجالِيصر ِاجيهِِ.ويكملِ مِاآلياتِالتاليةِ .
ِ

9
يخ ِّ َيييا ََبَ ،والَ َتي ْذ ُك ِّر ِّ
ظيْيرَ .شي ْيعُب َك ُكلَنيياُ 11 .مي ُيد ُن
اإل ْثي َيم ِّإَلييى األََبي ِّيدَ .هييا اْن ُ
يخ ْ ُكي ِل ِ
السي ْ
اآليييات ( " -:)12-9الَ َت ْسي َ
11
َُ ْد ِّس َك صاَ ْت ب ِّرِيةًِّ .صهيو ُن صاَ ْت ب ِّرِييةً ،وو ِّ
آب ُاؤَنياْ َ ،يد
يت َُ ْد ِّسيَنا َو َِ َرالَِّنيا َحْي ُ
وح َشيةًَ .بْي ُ
يم ُم َ
يث َسيِب َح َك َ
َْْ َ َ َ
َ َ َ
َ ُ
ُوَ َشيل ُ
12
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يق َن ٍاََ ،وُكل ُم ْش َت َهَياتَنا َص َاَ ْت َخَرًابا .وَألَ ِْ ِّل هذ َت َت َجِلُد َيا ََب و ََت ْس ُك ُت َوُتذلَنا ُك ِل الذ ِّل "
َص َاَ َح ِّر َ
هساِوحمِأويشليمِبعدِالسبيِمحروقةِجنايِومنورهاِيبكمِمالِيراهاِوهساِحا ِكلِنفسِتركاِالمسياِلتجر ِ

وياءِشهعاتهاِوخطاياهاِِ.وأليسِهساِحا ِكنالسِكثيرةِ يِأيامناِهسهِعبثِجهاِالايطانِ دنم ِرواِحتمِالهعتِ

المسياِولمالِما اا ِهناوِبقيةِأمينةِهللِمااالاِتصلمِهسهِالصالة.
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اإلصحاح الخامس والستون

عودة للجدول

ِ
اإلصحاحيالِي05نِِ 00يعجهعنناِنحعِالسمعاتِالجديدةِواايضِالجديدةِاللسيالِسيقعدناِإليهماِاإليمانِبالمسياِ.
ِيعلالِدععتهِلملِالبارِللتمتمِبالحياةِالجديدةِالتيِتبدأِهناِعلهمِاايضِ.ونهر ِأيزهاًِالفصهلِوالتمييه ِجهيالِ

ماِهعِصالاِوماِهعِشرير ِ.المسياِجاءِاجلِهساِ.و مِهساِاإلصحا ِنجدِتعقمِقبع ِااممِللنداءِاإلنجيليِ .
ِ

آية ( )1وصغيت إلى الذين لم يسالوا وِدت من الذين لم يُلبونُّ َلت هاونذا هاونذا ألمة لم تسم باسرُّ.
نر ِهناِقبع ِااممِآيةِيِ ِ.ِ 1
وي ضِاليهعدِلعنادهمِوعدمِإيمانهمِآياتِيِ ِ.ِ 1ِ-2

ومِخالصِالبقيةِمنهمِبجلبهمِلإليمانِبالمسياِآياتِيِ ِ.ِ 16ِ-8

ومِأنِأحكامِ ِستتعقبِاليهعدِالمر عحيالِآياتِيِ ِ.ِ 10ِ-11

ومِالبركاتِالمحفعظةِللمنيسةِالمسيحيةِالتيِستمعنِلفرحهاِومجدهاِآياتِيِ .ِ 25-11
ِ

1
ِّ ِ ِّ
ِّ
ين َلم َي ُُْلُب ِّ
ِّ
ونَُُّْ .ل ُت :هأََني َذا ،هأََني َذا .ألُ ِمي ٍة َلي ْم
َص َغْي ُت ِّإَلى اِلذ َ
اآليات (« " -:)2-1و ْ
ين َل ْم َي ْسأَُلواُ .وِ ْد ُت م َن الذ َ ْ
2
ِّ
اء وَ ْف َك ِّاَِّ " .
ول الِن َه ِّاَ ِّإَلى َش ْع ٍب ُم َت َر ِّرٍد َس ِّائ ٍر ِّفُّ َ
اس ِّرَُّ .ب َس ُْ ُت َي َد ِي ُ
ُت َس ِم ِّب ْ
ط ِّريق َغْي ِّر َصال ٍح َوََ َ
ط َ

هههسهِاآليههاتِ سههرهاِجههعلسِالرسههع ِجههر ضِاليهههعدِوقبههع ِاامههمِييوِ26ِ:ِ1نِِ 21ولقههدِعلههقِجههعلسِالرسههع ِأنِ

ِير زهعنِوأكمهلِأنِههساِتتميمهاًِلنبهعةِمعسهمِ"أوهيوكمِبدمهةِ
إشعياءِكانِجريئاًِحيالِواجهِاليهعدِجهسانِأنههمِسهع ُ
ِّ
ين َل ْم َي ْسأَُلواِ=ِهمِااممِوههمِأيزهاًِالهسيالَِل ْيم َي ُُْلُبيو ِ ههمِلهمِيعر هعهِلمهيِيطلبهعهِأوِ
وبية"ِيتثِِ.ِ 21:ِ32اِلذ َ
يسدلعهِولمنهِهعِعهر همِجنفسههِوقها ِلههمِهأََني َذاِ.أمهاِاليههعدِالهسيالِب َسي ُْ ُت لهيم َي َيد ِي =ِو لهيِبفهيضِنعمههِعلهيهمِ
وبقيادتهِلهمِ بدنبيالهِ.وبمعج اتهنِومِجاءِلهمِوأيسلِلهمِتالميسه ِ.هعِبسبِيديهِلهمِليحتزنهمِويقبلهمِويعطهيهمِ
يول الِن َه ِّ
ياَ =ِأيِطهع ِ
عالماتِمحبتهِجلِ يِصهليبهِظهلِباسهطاًِلههمِيديههِبالحهبِليحتزهالِالمهلِ.وكهانِههسا ُ
ط َ
ِّ
اء وَ ْف َكي ِّ
ياَِّهمِ=ِأيِشهههعاتهمِ
عمههرِالمنيسههةِ ههاهللِسههيقبلِإليهههِكههلِمههالِيرجههمِإليهههِولمههنهمِ َشي ْيع ٍب ُم َت َر ي ِّرٍد ي َس يي ٍرون َوََ َ

اايحيةِوخطاياهمِ .

ِّ
ِّ
آية (َ 3" -:)3شع ٍب ي ِّغي ُ ِّ
ِّ
ِّ
اآلِ ِّر" .
ظنُّ ِّب َو ِْ ِّهَُّ .دائ ًرا َي ْذَب ُح فُّ اْل َجِناتَ ،وُيَبخُر َعَلى ُ
ْ ُ
ظ ِّنييُّ ِّبي َيو ِْ ِّهُِّ=ِأيِجعقاحههةِوبههالِحيههاءِوهههمِجههدأوِيغيوههعنِ ِمههالِأيههامِالنبههيِبعبههادةِااصههنامِوههمِ ههيِتحههديهمِ
ُي ِّغي ُ
ِّ
اآلِ ِّر=ِقهاينِههساِبمهاِأعطهاهِلههمِ ِنِأنِ
للمسياِوصلبهِومِ يِإصرايهمِإلمِهساِاليعمِ يِي زههِِ.يَبخُر َعَلى ُ
اآلِرِهعِماِيغطهمِبههِأسهطاِالمنهاا ِ ههمِوحهععاِأصهنامهمِومهسابحهاِ هعقِِ
البخعيِيكعنِأمامِالمسباِالسهبيِ.و ُ
جيعتهمِيِ2ملِِ. 12ِ:23وااسطاِهمِأعلمِمكانِ مِالمن ِوهساِلتمريمِالصنمِِ .
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ِ

ِّ ِّ ِّ
ِّ 4
يت ِّفُّ اْل َر َد ِّاف ِّنَ .يأ ُْك ُل َل ْح َم اْل ِّخْن ِّز ِّ
س ِّفُّ اْلُقُب ِّ
وم َن ِّج َسةٍ" .
ق ُل ُح ٍ
وََ ،وَي ِّب ُ
يرَ ،وِّفُّ آنَيت َمَر ُ
آية (َ " -:)4ي ْجل ُ
ِّ
س ِّفُّ اْلُقُب ِّ
ييت ِّفيُّ اْل َر َيد ِّاف ِّنِ ههمِظنهعاِأنِأيوا ِالمهعتمِ
وَِ=ِلس ا ِأيوا ِالمعتمِ.وههمِلهمِيسهدلعاِالهرلَ ِ.وَي ِّب ُ
َي ْجل ُ
ييم اْل ِّخْن ِّز ِّ
يييرِ=ِ ههالخن يرِنجههسِبحكههمِالا هريعةِولمنهههاِطبيعههةِ
توهههرِلهههمِ ههيِالليههلِأوِجعاسههطةِأحههالمِ.وَيأ ُْك ُ
ييل َل ْح َ
العصيانِوالتمردِالتيِأصبحاِ يهمِ .
ِ

ِّ ِّ ِّ
آية (5" -:)5يُقولِّ :ق ْ ِّ
ان ِّفُّ وَْن ِّفَُّ ،ن ٌاَ ُم ِت ِّق َد ٌة ُك ِل الِن َه ِّاَ" .
س ِّمْن َكُ .
هؤالَ ِّء ُد َخ ٌ
ف عْن َد َك .الَ َت ْد ُن منُّ ألَنُّ وَ َْ َد ُ
َ ُ
ف ِّعْن َد َك الَ َت ْد ُن ِّم ِّنُّ حتمِالِتنجسهنم ألنيى وَيدس منيكِ.
بالرومِمالِخطاياهمِ همِ يِكبرياءِيقعلعنِلآلخريالِ ِّق ْ
وه الءِالمتمبرونِيثيرونِحيقِ ِكدخانِ يِأنفهِ.وكاناِهسهِخطيةِالمتبةِوالفريسييالِأيامِالمسياِ ِ.
ِ

امُّ .الَ وَس ُكت بل وُِازِّي .وُِازِّي ِّفُّ ِّح ْض ِّن ِّهم7 ،آ َثام ُكم وآ َثام ِّ
اآليات (6" -:)7-6ها َ ْد ُك ِّتب وَم ِّ
يال
َ
َ
ْ ُ َْ َ
َ ْ َ َ َ
ْ
آبائ ُك ْم َم ًعيا َ َ
َ َ
ِّ
اآلكامَِّ ،فأ ِّ
ين َب ِخُروا َعَلى اْل ِّجَب ِّ
الَ ،و َعِيُر ِّ
َكي ُل َع َرَل ُه ُم األ َِو َل ِّفُّ ِّح ْض ِّن ِّه ْم»".
ِ
ونُّ َعَلى َ
الرب ،اِلذ َ
ها َ ْد ُك ِّتب و ِّ
ُِازِّي ِّفُّ ِّح ْض ِّن ِّه ْمِ=ِ الخطيةِتحهرقِيهدِالخهاط ِنِومهالِيحتزهالِ
َ
َمامُِّ=ِلنعر ِأنِ ِالِينسمِ.و َ
َ َ
الخطيةِتحرقهِ .
ِ

8
َن ِّفي ِّ
ِّ
ِّ
ول َ ِّائ ٌل :الَ ُت ْهلِّ ْك ُ أل ِ
الربَ « :ك َرا و ِ
ال ِ
َن الس َ
اآليات (َ " -:)11-8
ال َ
ف ُي َ
وُِد فُّ اْل ُعْنُقودَ ،فَيُق ُ
هك َذا َ َ
ِّ
ُهلِّك اْل ُك ِل9 .بل و ْ ِّ
وب َن ْسالً َو ِّم ْن َي ُهوَذا َو ِّاًَثا لِّ ِّجَبالَُِّّ ،فَي ِّرثُ َها
َبَرَكةًَ .
َِ ِّل َع ِّبيدي َح ِتى الَ و ْ َ
َع َر ُل أل ْ
هك َذا و ْ
ُخ ِّر ُج م ْن َي ْعُق َ
َْ
11
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين
ُم ْخ َتاَِ
وَ َمْرب َ
ِّيَ ،وَت ْس ُك ُن َع ِّبيدي ُهَن َ
ِّض َبَق ٍر ،ل َش ْع ِّبُّ اِلذ َ
اكَ .فَي ُكو ُن َش ُاَو ُن َمْر َعى َغَن ٍمَ ،و َوادي َع ُخ َ
طَلُب ِّ
ونُّ" .
َ

وهههساِشههرحهِجههعلسِالرسههع ِ ههيييوِ 5-1ِ:ِ11وهههعِمبههدأِقبههع ِالبقيههة ِ.ههاهللِلههمِير زهههمِنهاليهاًِ.وشههبههمِ ِهنههاِ
بكرم ههةِتب ههدوِأنه ههاِجف ههاِوتس ههتحقِأنِتقل ههمنِولم ههالِع ههيالِالمه هرامِالخبي ههرِتما ههفِأنِبع ههضِااوص ههانِم هها اا ِ يه ههاِ

عصايتهاِوتبارِبمحصع ِ يبقمِعليهاِ.ولقدِي ضِاليهعدِالمسيانِولمالِقلةِمنهمِقبلعهنِهمِالبقيةِوسهتمعنِ هيِ
نهايةِاايامنِبقيةِت مالِ.وماِهيِمعاصفاتِهسهِالبقيةِ؟ِهم ع ِّب ِّ
يدي =ِهمِيعبهدونِ ِولهيسِشههعاتهمِاايحهيةِ.
َ
طَلُبي ِّ
يونُِّ=ِ هههمِأصههبحعاِيطلبههعنِ ِومههالِيطلههبِ ِالجههدِويسههتجيبِلهههِ ِنِوهه الءِسههتمعنِلهههمِ
ِّو َشي ْيع ِّبُّ اِلي ِّيذي َن َ

إقامةِسعيدةِ همِسيروعنِ يِجبا ِ ِوأيال؟ِِمالِوادي شاَونِعلمِالحهدِالغربهيِوتلهمِوادي عخيوَِعلهمِالحهدِ
الاهرقيِلههأليضِ.هههيِاايضِالمقدسههةنِأيضِميهراثِالههرلِكلهههانِواآلنِاايضِكلهههاِللههرلِ.ووادى شيياَونِهههعِ
سهلِمنبسبِوأيضِصهالحةِلل ايعهةِوالرعهمِنِوههساِيعنهمِأنِ ِيرعهمِالبقيهةِمهالِاليههعدِالتهمِكانهاِته مالِعبهرِ

التاييخِمالِبعدِصععدِالمسياِحتمِاليعمِنِ ملِيعمِيهدخلِللمسهيحيةِمهالِيه مالِمهالِاليههعدنِوهه الءِيهدخلعنِإلهمِ

مرعمِالمنيسةِالفسياِأيضِميراثِالرلِِ ِ.
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فيهِيج َمِعاخانِبعدِأنِكهديِإسهراليلِوتعنهمِعخهعيِتمهديرِوتاعهاجِ ِ.يصهيرِالمعنهمِأنِهنهاوِ
أماِوادى عخوَِ
ُ
مالِسي مالِ مِنهايةِاايامِمالِاليهعدِنِ

ِيحفهعِجركهاتِلههمنِهه الءِالهسيالِكهانعاِيعمهاِمكهدييالِلسهالمِاآلخهريالِ

ناكريالِلمعانمِنبعاتِتعياتهمِ يزللعاِالمسيحييالِِ.يمكالِالقع ِأنِه الءِمالِيقا ِعنهمِأصحالِالساعةِالحاديةِ
عارةِِ .
ِ

11
ِّ
لس ْيع ِّد
ين َتَرُكيوا ِ
لس ْيع ِّد األَ ْكَب ِّير َم ِّائ َيد ًةَ ،و َميألُوا لِّ ِ
يل َُ ْد ِّسيَُّ ،وََِتُبيوا لِّ ِ
آيية (« " -:)11وَ ِميا وَْن ُيت ُم اِليذ َ
الير ِب َوَن ُسيوا ََِب َ
وِةً"،
َص َغ ِّر َخ ْرًار َم ْر ُز َ
األ ْ
لس ْيع ِّد
وَ ِميا وَْن ُيت ُم =ِههساِالمهالمِمعجههِلليههعدِويعجهههِإشهعياءِلقعمههِومهالِسهيدتيِبعهدهمِالهسيالِسهيعبدونِالنجهعمِ=ِِّا ِ
َص ي َغ ِّرِ.وهههمِعبههادةِ يهههاِسههكرِوعربههدةِِ.وحتههمِيعمنهها هههساِنِ هنههاوِمههالِي ه مالِبههااجراجِوحوههيِاليههعمِ
األَ ْكَبي ِّير واأل ْ
ويتفاءلعنِويتااءمعن.

ِ

ِّ
ِّ 12
لسي ِّ
ِّ
يت َفَل ْيم َت ْس َير ُعواَ ،ب ْيل
فَ ،وَت ْج ُثو َن ُكل ُك ْم لِّلي ِذْب ِّح ،ألَنيُّ َد َع ْيو ُت َفَل ْيم ُت ِّج ُيبيواَ ،ت َكِل ْر ُ
آية (َ " -:)12فِّإنُّ و َ
ُعِّيُن ُك ْم ل ِ ْ
َع ِّرْل ُت ُم ِ
ُسِر ِّب ِّ " .
الشِر ِّفُّ َعْيَن َُِّ ،و ْ
اخ َتْرُت ْم َما َل ْم و َ
فإنُّ وعينكمِ=ِوالمعنمِالمقصعدِ يِالترجمةِااصليةِأننيِأُعَيِالِالعدوِ=ِ مالِهعِعهدوِهللِسهيهلمهِ ِبالسهيفِ
نِ السيفِالِيقتلِعاعالياًِنِجلِهعِ يِيدِ ِِ.

ِيحددِمالِهعِالعهدوِ.والسهيفِتركههِ ِعلهيهمِانههِتكليمِ=ِ

جعاسطةِاانبياءِأوِ يِإجنهِالملمةِالمسياِ لمِيجيبعاِجلِعرلوا الشر =ِصلبعهِ ِ.
ِ

13
ِّ
وعييو َنُ .هي َيوَذا َع ِّبيي ِّيدي
يال ِ
اآليييات ( " -:)14-13لِّييذلِّ َك َ
السي ِّييُد الي ِيربُ :هي َيوَذا َع ِّبيييدي َي يأ ُْكُلو َن َووَْني ُيت ْم َت ُج ُ
هك ي َذا َي َ
يدي ي ْفرحو َن ووَْن ُتم َت ْخ َيزو َن14 .هيوَذا ع ِّب ِّ
ُ ُشو َن .هوَذا ع ِّب ِّ
ييدي َي َتَرِن ُريو َن ِّم ْين ِّط َيب ِّية اْلَقْل ِّيب َووَْن ُيت ْم
َي ْشَرُبو َن َووَْن ُت ْم َت ْع َ
َُ َ
َُ َ
ْ
ََُ َ ْ
ِّ
وح ُت َوْل ِّوُلو َنِ " .
كآب ِّة اْلَقْل ِّبَ ،و ِّم ِّن اْن ِّك َس ِّاَ الر ِّ
َت ْصُر ُخو َن م ْن َ

مقاينةِجيالِحا ِعبيدِالرلِو اي زهمِالهرل ِ.عبيهدِالهرلِمكتفهيالِقهانعيالِحتهمِ هيِالطعهامِوالاهرالِوأ ه ار ِالسهماءِ

لهمِأ ار ِأجديةنِوأماِه الءِالسيالِوحععاِأمهالهمِ هيِاايضِ ههمِ هيِعطهشِوحه نِوجهعشنِيجهرونِويلهثهعنِوياءِ

هسهِاايضِالفانيهةِ.أمهاِعبيهدِالهرلِ ههمِياهتركعنِ هرحيالِ هيِمالهدةِالهرلِالدسهمةِ يفرحهعنِوياهبععنِويسهبحعنِ.
وقههدِيأينههاِتنفيههسِهههسهِاآليههةِ ههمِاليهههعدِالههسيالِظل هعاِماههتتيالِومر عحههيالِمههالِالعههالمِِ2666سههنةِتقريبههاِبعههدِصههلبهمِ

للمسياِِ .
ِ

ِّ 15
اس ًرا آ َخَر.
اس َر ُك ْم َل ْعَن ًة لِّ ُر ْخ َتاَِ
السِّيُد ِ
يت َك ِ
ِّيَ ،فُي ِّر ُ
الرب َوُي َس ِّرُّ َع ِّب َ
يد ُ ْ
اآليات (َ " -:)16-15وُت ْخل ُفو َن ْ
ِّ 16
الض َيق ِّ
ض يحلِّف ِّبِّإل ِّ اْلح ِّق ،ألَ ِن ِّ
ض ي َتبِرك ِّبِّإل ِّ اْلح ِّق ،واِل ِّذي يحلِّ ِّ
ِّ
ات األُوَلى
ف فُّ األََْ ِّ َ ْ ُ
َْ ُ
َفاِلذي َي َتَبِر ُك فُّ األََْ ِّ َ َ ُ
َ
َ َ
ِّ
اس َت َتَر ْت َع ْن َعْيَن ُِّ" .
َ ْد ُنسَي ْتَ ،وألَ ِن َها ْ
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هناوِ رقِأيزاًِجيالِعبيدِالرلِوالخطاةِمالِناحيةِالسكر ِوالسمعةِنِ اسمِمالِعبدِااووانِمالِاليهعدِومِصلبعاِ

ِيهمههلِويكههعنِاسههتخدامهِبالس هاًِوسههيئاً ِ.مههانِهنههاوِمثههلِأويوبههيِ"يجعلههيِ ِبالس هاًِ
المسههياِسههيترو َل ْعَن ي ًةِ.وسههع ُ
كاليهعدِ"ِويكعنِكلِهساِكانسايِليتساءلعاِلما اِنحالِكسلينِويكعنِهناوِخع ِمالِأنِتن ِاللعناتِعلمِالنهاسِ
السي ِّييُد الي ِيربِ.أمههاِعبيههدِالههرلِ ههسكراهمِدالمهاًِبالبركههةنِ ِ
يك ِ
مثلمههاِتنه ِعلههمِاليهههعدنِ ههاهللِتههركهمِللعنههةِ=ِ َوُي ِّر ُ
يتي َ
سيدععهمِباسمِآخرنِ اسمِشعبِ ِاليعمِمسيحييالِوهمِجسدِالمسياِ.وتحاِهساِاإلسمِسيكعنِلههمِكهلِجركهاتِ
وممي اتِالعهدِالجديدِ.ولهالِيكهعنِههساِالاهعبِواحهدِ هيِاايضِجهلِلمهلِاايضِ َفاِل ِّيذي َي َتَب ِير ُك ِّفيُّ األََْ ِّ
ض كلههاِ
َي َتَبِر ُك ِّبِّإل ِّ اْل َح ِّقِ=ِوالمسياِهعِالحقنِوه الءِسع ِينسبعنِكلِنجا ِلهمِوكلِتع يةِهللِوه الءِسينسعنِأيزهاًِ
اس َيت َتَر ْت
كلِأالمِالماحيِ يِأ ار ِالحاحرِ ِ.هعِالسيِسيجعلهمِينسعنِمااكلِالماحينِجلِ ِيقع ِإنهاِ ْ

َع ْن َعْيَنِي ِأيِأايلا ِ.هعِ يِكلِحيقناِتزايقنِوت اِكانِمااالاِهنهاوِماهاكلِلمانهاِبقيهاِأمهامِعينيههنِ ههعِ
يحسِبااالمِالتيِنحسهاِويرتها ِحينمهاِنرتها نِوهنهاِعلهمِاايضِيتحقهقِجه ءِمهالِههساِوأمهاِتحقيقههِالمامهلِ ههعِ
يِالسماءِ .

ِ

ِّ
آية («17" -:)17أل َِّنُّ هأََن َذا َخالِّق سراو ٍ ِّ
ُُر َعَلى َبال" .
يد ًةَ ،فالَ ُت ْذ َكُر األُوَلى َوالَ َت ْخ ُ
يد ًة َووََْ ًضا َِد َ
ات َِد َ
ٌ َََ
هسهِاآليةِوجدتِتحقيقهاِجِلياًِأوالًِ مِععدةِاليهعدِمالِالسبيِايضِجديدةِجالِأووهانِوسهماءِجديهدةِأيِبعالقهةِ

جديدةِجينهمِوبيالِ ِ.ومِوانياًِ يِالمنيسةِ صايتِالمنيسةِهيِاايضِالجديدةِ دعزالهاِمالِالم منيالِ يِحبِ
يتعاملعنِممِبعزهمنِوههمِالسهماءِالجديهدةِأيِ هيِعالقهةِحهبِجهيالِهه الءِالمه منيالِوبهيالِ ِوبهيالِالسهمالييالِنِ
جلِهيِعالقةِجنهعةِنقهع ِهللِ يههاِ"أبانهاِالهسيِ هيِالسهمعات"ِِِِ.ولمهالِاآليهةِسهتتحققِكليهاًِ هيِالحيهاةِااجديهةِ ههيِ

بحقِاايضِالجديدةِوالسمعاتِالجديدةِييؤِِ 1ِ:ِ21
ِ

آية (18" -:)18ب ِّل ا ْفرحوا واب َت ِّهجوا ِّإَلى األَب ِّد ِّفُّ ما وََنا َخالِّق ،أل َِّنُّ هأََن َذا َخالِّق و ِّ
يم َب ْه َج ًة َو َش ْعَب َها َفَر ًحيا.
ٌ
َ َُ َْ ُ
َ
ٌ ُ
ُوَ َشل َ
َ
"

ههر ِالقديسههيالِبههالرلِ ههر ِأجههد ِ مههلِمههاِسههيخلقهِ ِجديههداًِسههيكعنِمصههديِ ههر ِلقديسههيهِومههالِتههدلمِمههمِالمنيسههةِ
سيفر ِييوِِ.ِ 11ِ:ِ8أل َِّنُّ هأََن َذا َخالِّق و ِّ
يم َب ْه َج ًة وشعبها فرحا = هناِنر ِِ ِيفر ِبكنيستهِالتمِإشتراهاِ
ٌ ُ
ُوَ َشل َ
جدمهِوصايتِميراوهِيأ "ِ.ِ 18ِ:ِ1يكعنِ ر ِ مِالسماءِبخاط ِواحدِيتعل"ِيلعِ .ِ 1ِ:ِ15
ِ

ِّ
آية (َ 19" -:)19فأَب َت ِّهج ِّبأ ِّ
اخ" .
يها َص ْو ُت ُب َك ٍ
اء َوالَ َص ْو ُت ُصَر ٍ
يم َووَ ْفَر ُح ِّب َش ْع ِّبَُّ ،والَ ُي ْس َر ُع َب ْعُد ف َ
ْ ُ ُ
ُوَ َشل َ
ههِِ.وت اِطبقن ههاِه ههسهِاآلي ههةِعل ههمِاايضِ يك ههعنِالمعن ههمِأنن ههاِل ههالِنحه ه نِعل ههمِ
ِيف ههر ِبكنيس ههتهِوكنيس ههتهِتف ههر ِب ه ِ

اايحياتِالفانيةِنِولمالِتطبيقهاِالماملِسيكعنِ يِالسماءِ .
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آيية (21" -:)21الَ ي ُكيو ُن بعيد هَن ِّ
ِّ
يوت ْاب َين ِّمَئ ِّية َسيَنةٍ،
امي ُ .أل ِ
َن ِ
الص ِّيب ُِّ َي ُر ُ
يل وَِي ٍ
َُْ ُ َ
َ
ياك طْف ُ
يامَ ،والَ َشي ْيي ٌخ َل ْيم ُي ْكر ْيل وَِي َ
ِّ
ئ ُيْل َع ُن ْاب َن ِّمَئ ِّة َسَنةٍ" .
َواْل َخاط ُ
لن ي ُكو ُن بعيد هَن ِّ
يل وَِييامٍ وال شييخ ليم يكريل ويامي ِ=ِبعهدِالمسهياِتغيهرتِالنوهرةِللمهعتنِ لهمِيعهدِيقها ِ"قهدِ
َُْ ُ َ
َ
ياك طْف ُ
أعههدماِبقيههةِسههني"ِأوِ"مههالِالنههع ِيقطعنههي"ِيإرِِ16ِ:ِ38نِِ 12وقاللهههاِهههعِح قيههاِالملههيِحينمههاِأخب هرهِالنبههيِ
بمعتههِنِ هاعتبرِ لهيِبمثابهةِأنهههِيمهعتِنهاقصِعمهرِجلغههةِههسهِاايهام ِ.ملمهةِطفهلِأيههامِههيِالمزهادِلملمهةِيمههعتِ

شبعانِأيامِالتيِقيلاِكثي اًرِ يمالِعمرواِطعيالًِ.والِيقا ِاليعمِبعدِالمسياِأنِ النِماتِناقصِعمرِانِ :

ِ)1العمههرِمحههددِمههالِ ِ.

ِيعطههمِمههدةِمحههددةِننهههمِ يهههاِعمههالِخلقنههاِمههالِأجلهههِ.وههمِننزههمِلمههالِسههبقعناِ ههمِ

الفردوسِحيثِالراحةِيأ ِ+ِ16ِ:ِ2داِ 13ِ:ِ12إلمِأنِننتقلِللمجدِالسماو ِِ .

ِ)2لههيسِمههعتِلعبيههدوِيههاِيلِجههلِهههعِإنتقهها  ِ.الههسيِمههاتِ هههبِإلههمِالسههماءِوالِمقاينههةِجههيالِالسههماءِواايضِ
خاصةِبعدِأنِقا ِالقهديسِجهعلسِآيتههِالاههيرةِ"لهيِإشهتهاءِأنِأنطلهقِوأكهعنِمهمِالمسهياِ اوِأ زهلِجهداً"ِِ.جهلِ
نحالِجدأناِحياتناِااجديةِبعدِالمعمعديةِ .

ِ)3المسياِنفسهِماتِ مِسالِِ33سنةِِ.وهكساِكثيرِمالِالاهداءِالقديسيالِيأبانعلِوقرياقعصِوونسِِ .ِ ...

ِ)4جلِحتمِ مِالعهدِالقديمِلنتساء ِمها اِإسهتفادِح قيهاِمهالِايهادةِعمهرهِأوِلنقهلِمها اِخسهرهِح قيهاِ؟ِِِ 1أنجهبِ
منسمِأشرِملعوِيهع اِِ 2ِِ.أخطدِ مِمعحعشِأمراءِباجلِ .

 ِ)5لنتهروِتحديهدِالعمهرِهللِوالِنطلهبِعمهراِطهعيالِلسهببيالِِ 1ِ-:هههعِوحهدهِيعلهمِمتهمِينتههمِالعمهلِالهس ِخلقنههاِ

مهالِأجلهههِِ 2ِِِ.هههعِوحههدهِالههس ِيعلههمِمتههمِنمههعنِ ههمِأحسههالِأحعالنههاِالروحيههةِنِ ههاهللِيوههلِي دجنههاِطهعا ِالعمههرِنِ
وههعِوحهدهِالهس ِيعلهمِمتههمِيهتمِههساِونمهعنِأنقيههاءِِ.ونفههمِانِ ِخهال ِمهدةِحياتنهاِيعمههلِههعِأيزهاِِ.ههعِيعمههلِ

عليِِإعدادناِوتنقيتناِلن هلِلسليِالمكانِالسيِ هبِإليهِالسيدِالمسياِكساجقِليعدِلناِالمكانِِ .
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الَ ي ُكو ُن بعد هَن ِّ
ام،
اك طْف ُل وَِي ٍ
َ ُْ ُ َ
َ
وت ْاب َن ِّمَئ ِّة َسَن ٍة
أل ِ
َن ِ
الص ِّب ُِّ َي ُر ُ
الحعِأنِاآليةِشقيالِِ -:

ِّ
ام ُ ِ
َوالَ َشْي ٌخ َل ْم ُي ْكر ْل وَِي َ
ِّ
ئ ُيْل َع ُن ْاب َن ِّمَئ ِّة َسَن ٍةِ ِ
َواْل َخاط ُ

الاقِااو ِيسكرِطفلِ مِمقاجلِشيخِِ .

والاقِالثانمِيسكرِصبىِ مِمقاجل خاطئِِ .

ولنزههمِأمامنههاِقههع ِالههرلِ"الحههقِأقههع ِلمههمِإنِلههمِترجع هعاِوتصههيرواِمثههلِااوالدِ لههالِتههدخلعاِملمههعتِالسههمعات"ِ

يمها ِ.ِ 3ِ:ِ18نسههتنتجِأنِالصييبىِههعِمههالِعههارِحياتههِمجاهههداِوقبههلِتجديهدِالههرو ِالقههدسِولهمِيقاومهههِنِ عههادِ
وصههايِكههااوالدِوهههساِيخلههصِِ.أمههاِالخيياطئِ هههعِعههارِحياتهههِمقاومههاِللههرو ِالقههدسِولههمِيقبههلِالتجديههدِوقيههلِعنهههِ
شهيخاِنِ هههعِشهها ِعمهراِوشهها ِيوحيههاِأ ِلهمِيتجههددِِ.ولمههالِمههالِياهيخِعمهراِولمههالِيتجهاولِمههمِالههرو ِالقههدسِوالِ
يقاومهِ"يجددِمثلِالنسرِشبابه"ِيم ِ 5ِ:ِ163ويعيدهِصبياِيوحياِِ .

الصبيِهناِ يِمقاجلِالخاط ِوكالهماِيعيشِِ166سنةِوهمِيمهعتِ.يالههِِ166سهنةِههمِيم يهاِالمهدةِالتهمِحهددهاِ
ِلننهههمِالعمههلِالههس ِخلقنههاِ ِمههالِأجههلِأنِنتممههه ِولمههالِالصههبيِقيههلِعنهههِيرييوتنِأيِينتقههلِمههالِحيههاةِعلههمِ

اايضِإلمِحياةِ يِالسماءِ.وأماِالخاط ِ قيلِعنهِيلعنِ هعِكانِميتاًِبالخطيةِعلمِاايضِوتنتقلِإلهمِجههنمِ

بعدِمعتهِوهمِمكانِلعنةِ .

ميين هييو الصييبُِّ؟ِهههعِمههالِتعلههقِبالمسههياِوأنههايِالمسههياِحياتهههنِوهههساِيسههتعيدِبسههاطةِااطفهها ِ يكههعنِصههالحاًِ

لملمعتِالسمعاتِِ ِ.

وميين هييو الشيييخ ِهههعِمههالِقههاومِعمههلِالههرو ِالقههدسِ لههمِيثبههاِ ههمِالمسههياِنِ هههساِلههالِتاههفمِطبيعتهههِيالحههعِأنِ
المسياِهعِطبيبِأنفسنا ِوسيولِكماِهعِبطبيعهةِالعصهيانِوالخطيهةنِِوالِينطبهقِعليههِالاهرطِالهس ِقالههِالهرلِ
"أنهِعادِوصايِمثلِااوالد"ِ هساِيهليِِ ِ.

وكالهرا يروتِ..ولمالِالصبيِوهساِمالِتمِشفاؤهِيمعتِوتحملههِالماللمهةِيمثهلِلعهااي ِوالخهاط ِيمهعتِوتحملههِ
الاياطيالِلمكانِاللعنةِااجديةِيحيثِ هبِالغنم ِِ .

ولكن كالهرا عاش  111سنة فرا هُّ هذ الي  111سنة
*هيِمدةِحياتهماِعلمِاايضِوتمثلِيم ياًِجهِِ166سنةِِ ِ.

* رقمِِ166يايرِللمما ِ همِأتمعاِماِحددهِلهمِ ِمالِعمرِلينهعاِأعمالهمِ ِ.

*وهعِأيزاًِيايرِللمكا دةِأوِالمجاااةِعالِااعما ِ"كلِمالِتروِأباًِأوِأماًِِ....يدخسِِ166حعف"ِِ ِ.

*إ اًِهمِ ترةِنحياهاِعلمِاايضِ اماِنحياهاِبدمانةِونتممِااعما ِالتمِخلقناِمالِأجلهاِ نما هدِِ166حهعفِنِ
وتماِأنِالِنمعنِأمناءِ الِمكا دةِجلِلعنةِِ ِ.

*قيلِعمالِيكعنِباياِوأمينا صبىِإ ِقبلِتجديدِالرو ِالقدسِوعادِكطفلِصغيرِ يكعنِلهِملمعتِالسمعاتنِأماِ
ويرِااميالِ قيلِعنهِشيخ لم يكرل ويام ِوهساِيد ِعلهمِأنههِإسهتمرِ تهرةِطعيلهةِوأخهسِ رصهاِمتعهددةِنِ ههعِجهالِ
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عسيِحيالِيقع ِ"لعِكانِ ِأعطانمِعمراِلمناِصرتِقديسا"ِههعِأخهسِ رصهتهِولمنههِإسهتمرِكمهاِههعِولهمِيرجهمِ

ليصيرِكطفلِ الِنصيبِلهِ مِملمعتِالسمعاتِ=ِيلعنِِ .

*قطيههمِالمسههياِالصههغيرِيلههعِ 32ِ:ِ12يم يههاِهههعِِِ166خههرو ِيلههع 1ِ–ِ1ِ:ِ15نِلههعِحههلِمههنهمِخههرو ِ
سيفتشِعنهِالمسياِالراعمِالصالاِليعيدهِنِ نقع ِأنِالصيبىِههعِمهالِعهادِوصهايِمهالِالههِِ166خهرو ِالقطيهمِ

الصغيرِنِومالِعاندِوي ضِهعِالخاطئِال ار ضِِ .

*أيزاِقطيمِالمسياِالس ِيخلصِهعِيم ياِِ153يياجمِيعِ ِ.ِ 21

وهسهِمعاصفاتِمالِيخلصِِ .ِ3 + 51 + 111 = 153

ِ 1يكعنعاِمالِالقطيمِالصغيرِالهِِ111خرو ِِ ِِ.

ِ 2مألهمِالرو ِإ ِهمِالِيقاومعنهِ جددهمِالرو ِالس ِحلِعلمِالمنيسةِيعمِالهِِ 3ِِِِ.51قامعاِالقيامةِااولمِ
مالِمعتِالخطيةِنِويقمِالقيامةِهعِِ ِِ.ِ3

مههلِمههالِالصههبيِوالخههاط ِأتههمِحياتهههِوأخههسِنص هيبهِعلههمِأعمالهههِوأحههدهمِ هههبِللسههماءِواآلخههرِللجحههيمِلههيلعالِ.

والبعضِيفسرِاآليةِعلمِأنِهناوِأطفا ِيمعتعنِ يِعمرِصغيرِولمالِبعدِأنِقزعاِحياةِكلهاِقداسهةِوامهتألواِ
مالِكلِحكمةِ ه الءِكدنهمِعاشعاِِ166سنةنِأوِكدنهمِ يِحكمةِالاهيع ِ.أمهاِالخطهاةِالهسيالِيعياهعنِ هيِالعهالمِ

والِياههبععنِمنهههِ حتههمِلههعِعاش هعاِِ166سههنةِ هههمِلههالِياههبععاِويمعته ِهعاِويلعنه ِهعاِلخطايههاهمِ.إ اًِطههع ِالعمههرِلههيسِ

المقياسِجلِكيفِنعيشِعمرناِهساِهعِالمقياسِ ِِ.

ونفهمِاآلنِأنِ ِخلقناِلمدةِمحددةِتمفيِلنتممِالعملِالصالاِالسيِخلقناِلنعملهِيأ ِ ِ16ِ:ِ2ا نِليسِالمهمِ
طههع ِمههدةِالعمههرِنِجههلِكيههفِمجههدناِ ِخههال ِمههدةِحياتنههاِِ.إ نِطههع ِمههدةِعمههرِاالنسههانِمههاِعههادتِتعبي ه اًرِعههالِ

يحيِ ِِ ِ.
ِ

22
21
ِّ
ن
آخ ُير
وميا َوَييأ ُْكُلو َن وَ ْث َر َاََهيا .الَ َيْبُنيو َن َو َ
اآليات (َ " -:)23-21وَيْبُنيو َن ُبُي ً
وتيا َوَي ْس ُيكُنو َن ف َ
يهياَ ،وَي ْغ ِّر ُسيو َ ُكُر ً
يل وَْي ِّيد ِّ
يه ْم23 .الَ َي ْت َعُبيو َن
يام َش ْيع ِّبَُّ ،وَي ْس َيت ْع ِّر ُل ُم ْخ َتياَِ
َي ْس ُك ُنَ ،والَ َي ْغ ِّر ُسو َن َو َ
يل .ألَ ِني ُ َكأَِييامِّ َش َ
ِّي َع َر َ
آخُر َيأ ُْك ُ
يجَرٍة وَِي ُ
ب ِّ
الر ِّبَ ،وُذ َِِّي ُت ُه ْم َم َع ُه ْم" .
اطالً َوالَ َيلُِّدو َن لِّلر ْع ِّب ،ألَ ِن ُه ْم َن ْس ُل ُمَب َاَِّكُّ ِ
َ

ِسهيبايوِعمههلِأيههاديهمنِويجنهعنِمههاِيتمنعنهههنِوبلغهةِمههاِكههانِيحهدثِقههديماًِ حههيالِكهانعاِيخطئههعنِكههانِ ِيسههلبِ

عليهمِأمةِته دجهمنِبهدنِتطهردهمِمهالِجيهعتهمِوتسهكالِ يههاِوتدكهلِمحاصهيلهمِي ايجهمِسهفرِالقزهاة ِولمهالِاآلنِ هيِ

يام َش ْيع ِّبُِّ=ِمثهلِشهجرةِالبلهعطِالتهيِوتنِ
عهدِالنعمةِ الِسلطانِاحدِعليناِحتمِوالِالاهياطيالِ.وَكأَِيامِّ َش َ
يجَرٍة وَِي ُ
قطعاِأوياقهاِتععدِوتستعيدِشكلهاِوانيةنِونحالِنستعيدِشهكلناِبالتعبهةِون دههرِمهالِجديهدنِوعنهدماِنمهعتِبالجسهدِ

يجَرٍة الحييياةِ=ِوشههجرةِالحيههاةِهههيِ
نقههعمِمهرةِوانيه ِ
هةِوتلههيِحيههاةِأجديههةِ فههمِالترجمههةِالسههبعينيةِتتههرجمِاآليهةِِ َكأَِيييامِّ َشي َ
المسههيانِأيِسههيكعنِالمسههياِلنههاِشههجرةِحياتنههاِ"لههيِالحيههاةِهههيِالمسههياِ"ِو يهههِسههنتمتمِبكههلِالتع يههاتِالروحيههةنِ

ِوأيزِاًِلناِحياةِاجديةِ ِ.
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َوالَ َيلُِّدو َن لِّلر ْع ِّبِ=ِ ِسهيجعلِأوالدههمِمصهديِتع يهةِلههمِبهدنِيجعلههمِيسهيرونِ هيِطريهقِالحيهاةنِطريهقِالحهقِ
وتمعنِأيامهمِ رحةِ .
ِ

ِ
آية (َ 24" -:)24وَي ُكو ُن وَِّنُّ َْبَلرا َي ْد ُعو َن وََنا و ِّ
ُِ ُ ِّ
َس َر ُع.
يرا ُه ْم َي َت َكل ُرو َن َب ْعُد وََنا و ْ
يبَ ،وف َ
َ
هناوِإتصا ِجيدِجينهمِوبيالِ نِ ِيتعقمِماِيصلعنِاجلهنِكماِقاجلِاالِاالجالِالزا ِ يِطريقهِ .
ِ

آية (ِّ 25" -:)25
ِّ
الذْئ ُب َواْل َحر ُل َيْر َعَي ِّ
اب َ
ام َها .الَ ُي ْؤُذو َن َوالَ
َسُد َيأ ُْك ُل التْب َن َكاْلَبَق ِّر .وَ ِما اْل َحِي ُة َفالتَر ُ
ان َم ًعاَ ،واأل َ
ط َع ُ
َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
الرب»".
ال ِ
ُي ْهل ُكو َن فُّ ُكل ََِبل َُ ْدسَُّ َ ،
ويكعنِهناوِاتصا ِجيدِجينهمِوبيالِبعزهمِنِ اهللِأيسلناِكحمالنِوسبِ لالِولعِآمالِه الءِالسلالِلصايِ

الملِحمالنِويرعوا معاِِ.وطبمِالبارِسيتغيرنِومالِمنهمِكاألسدِيدكلِالدماءِسيصيرِكالبقرِآكل تبنِ.أماِ
الايطانِ مقيدِبسلسلةِوالترالِطعامهِ.ومالِعارِلأليحياتِيصيرِتراباًِأيِطعاماًِإلجليس.
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اإلصحاح السادس والستون

عودة للجدول

ِ
هساِاإل صحا ِيابهِماِقبلهِحتمِ يِعباياتهِ هعِيتملمِعالِالتميي ِجيالِااجرايِوااشرايِبعدِالععدةِمالِالسبيِ
كرم ِلر ضِاليهعدِللمسياِ.ومِإيمانِااممِوتقامةِمملمةِالمسياِ يِالعالمِ.واآليةِااولمِمالِهساِاإلصحا ِ

إستخدمهاِإسطفانعسِأمامِالمجممِليثباِجهاِأنِهيكلِاليهعدِقدِإنحلِبعدِتدسيسِالمنيسةِالمسيحيةِ ِ.

يأش ِ42ِ :ِ 1ن ِِ 56وهسا ِيعتبر ِمفتا ِلإلصحا ِكلهن ِو يه ِاإلحتقاي ِالسي ِيزعه ِ ِعلم ِالطقعس ِالتيِ
يمايسعنهاِ.انِ ِيهتمِبحالةِالقلبِقبلِممايسةِالطقعسِ .

أماِ بعدِمجيءِالمسياِصايتِهسهِالطقعسِمالِ بالاِوخال هِجالِمعنمنِ حيالِيدتيِالمرمِعاِإليهِيبطلِالرم ِ

ِ ِ.
ِ

لسلي ِنر ِنية ِ ِالعاححة ِان ِيزم ِنهاية ِلهسا ِالهيكل ِقريباً ِجسبالحه ِوي ض ِكل ِما ِيتعلقِ
بهِ..................................................آياتِ(ِ ِ.)4 -1
والخالصِالسيِيعدهِ ِليخلصِشعبهِمالِأيديِظالميهم....آيةِِِ(ِ ِ. )5

متملماًِبالرعبِلمزطهديهمِ................................آيةِِ(ِ ِ.ِ)6

وبالتع ياتِللمولعميالِوخالصِسريمِوتامِِ.................آياتِ(ِ ِ.ِ)9 -7

وتقامةَِ رحةِِ..............................................آياتِ(ِ ِ.ِ)11-11

ودخع ِااممِعليهمِوالرحاِالماملِ يِ ليِِ................آياتِ(ِ ِ.ِ)14 -12
واالنتقامِالمرعبِالسيِسيدتيِبهِ ِعلمِأعداءِكنيستهِ.....آياتِ(ِ ِ.ِ)18 -15

الرسلِيجمععنِااممِممِاليهعدِلتدسيسِكنيسةِواجتةِِ.......آياتِ(ِ ِ.)24ِ-19
مالِالم كدِأنِهساِالنبيِاإلنجيليِكانِينورِلأليامِااخيرةِأيِإلمِيعمِااجديةِ .
ِ

1
ِّ
ئ َ َد َم ُِّ .وَْي َن اْلَبْي ُت اِل ِّذي َتْبُنو َن لُِّّ َووَْي َن
ال ِ
الربِ « :
ات ُكْرِّسِّيَُّ ،واألََْ ُ
آية (َ " -:)1
الس َر َاو ُ
ض َم ْوط ُ
هك َذا َ َ
اح ِّتُّ "
َم َك ُ
ان ََ َ

ِالسيِيسكالِالسمعاتِوالِيحدهِمكاننِأيالِهعِالمكانِالسيِيليقِبهِلنبنيهِلهِليسكالِ يهِ.وهساِالمالمِمعجهِ

لهمِليعر عاِحآلةِحجمِالهيكلِالسيِيفتخرونِبهِيحتمِأيامِالمسياِ ِوكثي اًرِماِإعتمدِاليهعدِعلمِوجعدِالهيكلِ
ِ

ات ُكْرِّسِّيُّ ِ=ِهناوِعررِمجدهِحيثِ
جينهمِكسببِمجدِلهمِمهماِكاناِخطاياهمِولهساِوبخهمِالرلِ.و ِ
الس َر َاو ُ
ِّ
ئ َ َد َمِي ِ=ِحيثِيقفِكزاببِالملِنِوحيثِتجسدِالمسياِوسايِعلمِاايضِ
يتعاليِجالِنهايةَ ِ.واألََْ ُ
ض َم ْوط ُ

بقدميه ِ.لعِأيادِ ِلهِجيتاًِلمانِقدِصنعهِحيالِأسسِاايضنِولعِصنمِ ِجيتاًِلماِ اا ِأجداًِ.وكاناِهسهِاآليةِ

مرةِإنتهاءِدويِالهيكلِكمكانِوحيدِللعبادةِ .
إعدادِلهمِلتقبلِ ِ
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ِ

2
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ظُرِّ :إَلى اْل ِّر ْس ِّك ِّ
ين َواْل ُرْن َس ِّح ِّق
ول ِ
الربَ .وِّإَلى ه َذا وَْن ُ
آية (َ " -: )2وُكل هذ َصَن َع ْت َها َيديَ ،ف َكاَن ْت ُكل هذ َ ،يُق ُ
وح َواْل ُرْرَت ِّع ِّد ِّم ْن َكالَ ِّمُّ" .
الر ِّ

ِالسيِالِيسعهِمكاننِوهعِالسيِخلقِكلِهسانِماِنراهِوماِالِنراهنِيرتا ِعندِالمتعاحمِوالمسكيالِ يكعنِ

سماء ِوعرشاً ِ.المتعاحمِأكثرِياحةِهللِمالِالهيكلِ.وباإلتزاشِنثباِ يِالمسياِالمتزمِ يسكالِ
المتعاحمِلهِ ً
يناِ ِ نصيرِسماءِجديدةِيِإرِِ ِ15ِ:ِ51ونصيرِهيكالِهللِيرتا ِ يناِِ .

ِ

3
ِّ
ان .م ْن ي ْذبح َشا ًة َفهو َن ِّ
احُر َكْل ٍبَ .م ْن ُي ْص ِّعُد َت ْق ِّد َم ًة ُي ْص ِّعُد
اآليات (َ " -:)4-3م ْن َي ْذَب ُح َث ْوًاَ َف ُه َو َات ُل ِّإْن َس ٍ َ َ َ ُ
َُ
ِّر ْكَرَه ِّات ِّه ْم ُسِر ْت وَْن ُف ُس ُه ْمَ 4 .فأََنا وَْي ًضا
اخ َت ُاَوا ُ
ق ُلَباًنا َف ُه َو ُمَب ِّاَ ٌك َوَثًناَ .ب ْل ُه ُم ْ
َد َم ِّخْن ِّز ٍ
َحَر َ
يرَ .م ْن و ْ
طُرَ ُه ْمَ ،وب َ
اوَفهم وَِلِّبها عَلي ِّهمِّ .من و ِّ
ِّ
يبَ .ت َكِل ْر ُت َفَل ْم َي ْس َر ُعواَ .ب ْل َع ِّرُلوا
وْ
َخ َت ُاَ َم َصائَب ُه ْمَ ،و َم َخ ِّ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ ْ
َِ ِّل وَنُّ َد َع ْو ُت َفَل ْم َي ُك ْن ُم ِّج ٌ
ُسِر ِّب ِّ »".
يح ِّفُّ َعْيَن َُِّ ،و ْ
اْلَق ِّب َ
اخ َت ُاَوا َما َل ْم و َ
َ ِّات ُل ِّ
ان بحسبِالاريعةِالِجدِويقتل  ،وناحر الكلب أوِمال يصعد دم خنزير ِليقدمه جيحةِهللِ هعِيقدمِ
اإل ْن َس ٍ

نجاسةِعلمِمسباِ ِويهيالِ ِنِومالِيفعلِهساِ عقعبتهِالمعتِ ِ.بعدِأنِقدمِالمسياِنفسهِ جيحةِبطلاِهسهِ

السبالاِالدمعيةِالتمِكاناِيم اِلسجيحةِالمسياِوصايِالِمعنمِلتقديمهاِ.جلِصايِتقديمهاِيعتبرِتحدِهللِنِ مالِ

يتحد ِ ِويععدِلتقديمِ بالاِدمعيةِ اي زاِ جيحةِالمسياِ هعِيتحد ِ ِومصيرهِالمعتِِ.وهساِالمالمِمعجهِ

اليعمِلليهعدِالسيالِيفمرونِ مِإعادةِجناءِالهيكلِلتقديمِ بالاِدمعيةِونبعةِإشعياءِهسهِجيالِأيديهمِِ.وياجمِأيزاِ

يدا ِ 21ِ:ِ2المسياِبفدالهِأبطلِالسبالاِالدمعيةِالنامعسيةِِ .

ق ُلَباًنا َف ُه َو ُمَب ِّاَ ٌك َوَثًنا =ِهناِالمالمِعلمِالطقعسِاليهعديةِ مِالهيكلِوالتمِكاناِتاتملِعلمِتقديمِ
َحَر َ
َم ْن و ْ
بالا ِدمعية ِوبخعيِ .وهسه ِالطقعس ِاليهعدية ِبطلا ِبعد ِ جيحة ِالصليبِ .أما ِ م ِالمنيسة ِ نحال ِنقدم ِ جيحةِ
اإل خايستياِونستعملِالبخعيِ مِصلعاتناِتنفيساِلنبعةِمالخمِالنبمِ"النهِمالِمارق ِالامسِالمِمغربهاِاسميِ
عويمِجيالِاالممِو يِكلِمكانِيقرلِالسميِبخعيِوتقدمةِطاهرةِالنِاسميِعويمِجيالِاالممِقا ِيلِالجنعد"ِ

يمال ِ. 11ِ:ِ1علمِمالِيعترضِعلمِتقديمِالبخعيِ مِكنالسناِويستخدمِكلماتِإشعياءِأنِيفهمِمعقمِاآليةِ مِ
إشعياءِوأنهاِتعنمِي ضِ ِللطقعسِاليهعديةِبعدِالمسياِ .
ِّر ْكَرَه ِّات ِّه ْم ُسِر ْت وَْن ُف ُس ُه ْم ِ= ِ مماِاختايواِهمِطريقهم ِوأعطعا ِأ ناً ِصماءِ
اخ َت ُاَوا ُ
وهمِتركعا ِالمسيا ِو ْ
طُرَ ُه ْم َوب َ
للمسيانِ اهللِسيختايِطريقةِالعقعبةنِوكماِأهانعهِسيجعلهمِسخريةِاعدالهم.
ِ

ِّ ِّ
ِّ
طرُد ُ ِّ
ِّ
ِّ
آية (ِّ5" -:)5ا ْسر ُعوا َكالَم ِ ِّ
َِ ِّل
ين وَْب َغ ُض ُ
وك ْم م ْن و ْ
ال ِّإ ْخ َوُت ُك ُم اِلذ َ
وك ْم َو ََ
الرب وَي َها اْل ُرْرَتعُدو َن م ْن َكالَم َ َ« :
َ
َ
اس ِّرُّ :لِّي َترج ِّ
ِّ
ِّ
الربَ .فَي ْظ َهُر ل َفَرح ُك ْمَ ،ووَ ِما ُه ْم َفَي ْخ َز ْو َن.
ِد ِ
ْ
َ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ال
اْل ُرْرَتعُدو َن م ْن َكالَم ِ= ِ ي ِأيام ِالنبي ِه م ِاليهعد ِااتقياءِ .و ي ِأيام ِالمسيا ِهم ِالسيال ِقبلعه ِوآمنعا ِبهَ َِ .

ِّإ ْخ َوُت ُك ُم = ِ مالِإحهد ِالمسيحييالِ يِكلِمكان ِهم ِاليهعدِ .و يِكلِمدينة ِكان ِاليهعد ِيثيرون ِالعونييال ِحدِ
الرسلِوحدِالمسيحييالِِ.ولمالِالمسيحييالِ يِ ليِالعقاِِإعتبرواِأنِهساِاإلحطهادِسببِ ر ِلهمِيأشِِ:ِ 5
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ِ. 41وتاييخياًِ قدِهرلِالمسيحييالِمالِأويشليمِنتيجةِاالحطهادنِ نجعاِمالِهالوِأويشليمِعليِأيديِالرومانِ
اِالهيكلِوأحرقعهِ.وكانِهساِسبباِلخ يِاليهعدِ= َفَي ْخ َز ْو َن ِ
ِ
السيالِأخربعهاِوحرقعهاِودمرو
ِ

6
اء ُ " .
يج ِّم َن اْل َر ِّديَن ِّةَ ،ص ْو ٌت ِّم َن اْل َهْي َك ِّلَ ،ص ْو ُت ِ
الر ِّب ُم َج ِّازًيا و ْ
آية (َ " -:)6ص ْو ُت َض ِّج ٍ
َع َد َ
هنا ِنري ِوماي ِمزايقتهم ِللمسيحييالن ِ هسا ِالصعت ِهع ِصعت ِخرال ِالمدينة ِعلي ِيد ِتيطس ِالرومانيِ .هساِ

الخرالِكانِلليهعدِال ار زيالِللمسياِ .
7
ِ
اض َوَل َد ْت
َن َيأ ِّْت َُّ َعَلْي َها اْل َر َخ ُ
ق َوَل َد ْتَْ .ب َل و ْ
اآليات (َْ " -:)8-7ب َل و ْ
َن َي ْأ ُخ َذ َها الُْل ُ
ه َذا من وََى ِّم ْثل ِّ
احدٍ ،وَو ُتوَلُد وُ ِم ٌة َد ْفع ًة و ِّ
ض ِّبالٌَد ِّفُّ يو ٍم و ِّ
اح َد ًة َفَق ْد
هذ ِّ َه ْل َت ْر َخ ُ
ْ
َ َ
َْ َ
َْ َ
َ
ِّ
يها! "
َوَل َد ْت َبن َ

َذ َكًراَ 8 .م ْن َس ِّر َع ِّم ْث َل
َم َخ َض ْت ِّص ْهَي ْو ُنَ ،ب ْل

الخرالِالمااي ِإليهِلال ِيصيب ِالمسيحييال ِالسيالِآمنعاِ .جلِسيعلدواِمال ِجديد ِن ِتعلدِكنيسة ِعروسِللمسياِ.

ولنقاينِِهسهِاآلياتِممِييؤِِ 12المرأةِالتيِولدتِ ك اًرِ ميالدِالمنيسةِتمِبميالدِالسيدِالمسياِومِمعتهِوقيامتهِ

صععدهِومِإيسا ِالرو ِالقدسِ.و يِكلِهساِلمِيكالِدويِللم منيالنِ العملِكلهِقامِبهِالسيد ِالمسياِ.وهساِ
ِ
اض َوَل َد ْت َذ َكًار =ِالمنيسةِلمِتقمِبديِدوينِالمسياِ
َن َيأ ِّْت َُّ َعَلْي َها اْل َر َخ ُ
ق َوَل َد ْت َْب َل و ْ
معنيَِْب َل و ْ
َن َي ْأ ُخ َذ َها الُْل ُ
وحدهِقامِبكلِشيء ِ"دساِالمعصرةِوحد "ِيإرِ 3ِ:ِ 03نِالمنيسة ِلمِيكالِلهاِحتمِهسهِاللحوةِأيِأالمِ
مخاضِو يِي ِعمِواحدِآمالِِ 3666د عةِواحدةِومِ2666نِأمةِتعلدِد عةِواحدةِجالِأالمِ.ولمالِبعدِأنِولدتِ

المنيسة ِكانا ِهناو ِأالم ِالطريق ِالزيقن ِوبدأ ِإحطهاد ِاليهعد ِوم ِإحطهاد ِالعونييال ِ= ِوهسا ِمعني َم َخ َض ْت
ِّص ْهَي ْو ُن ِ.وهساِماِقالهِجعلسِالرسع ِ"ياِأوالد ِالسيالِأتمخضِبكمِإليِأنِيتصعيِالمسياِ يكم"ِولمالِهسهِ
اآلياتِقدِتايرِج لياًِلخروجِالاعبِمالِباجلِِ43666د عةِواحدةِوبسالمِياجعيالِاويشليمِ .
ِ

9
ِّ
ِّ
ُغلِّق ِ ِّ
له ِّك " ِ
ول ِ
ُم ِّخ ُ
ال ِّإ ُ
الرب ،و َْو وََنا اْل ُر َولُد َه ْل و ْ ُ
الرح َمَ َ ،
ض َوالَ و َُولُدَ ،يُق ُ
آية (َ " -:)9ه ْل وََنا و ْ
ضِ.والمع ِأنِهناوِ
ُم ِّخ ُ
مالِمحبةِ ِقعلهِهساِ المنيسةِتمخضِوتتدلمِ ِيعتبرِهساِكدنهِألمهِهعِ=ِ َه ْل و ْ
ولدِيعلدِأيِأمةِتعلدِ.ولمالِالحعِقع ِ ِو َُولُِّد = اهللِهعِالسيِيلدِلنمعن ِنحالِأوالدهِنِوتنِكناِنحالِنحتملِ
بعضِااالمِنِ هساِهعِجهادناِ.لمالِ ِهعِالسيِجنعمتهِيعملِمناِأوالداِلهِِ.والعبايةِتعنمِأنِ ِيقع ِ"ِوهلِ

يعقلِأنِأسماِبدنِتتدلمِكنيستمِعروسمِالتمِ ديتهاِإنِلمِيكالِلهساِومرِوهعِوالدةِجنيالِلهانِيكعنعنِلمِنِأناِ

أ ر ِجهم ِوهم ِتفر ِجهم ِأيزاً ِِ .وهسا ِنفس ِما ِعبر ِعنه ِالسيد ِالمسيا ِ" ِالمرأةِوهم ِتلد ِتح ن ِيبسبب ِأالمِ

ِانهِقدِولدِإنسانِ
المخاض ِانِساعتهاِقدِجاءتِِ.ولمالِمتمِولدتِالطفلِالِتععدِتسكرِالادةِلسببِالفر
ُ

مِالعالمِ"ِييع.ِ 22ِ–ِ26:ِ10
ِّ
ُغلِّق ِ ِّ
لالِيغلقِيحمِالمنيسةِيالمعمعدية ِحيثِتلدِالمنيسةِأوالداِهللِ
و َْو وََنا اْل ُر َولُد َه ْل و ْ ُ
الرح َم= ِيريدِأجناء ِ ُ
ي نحالِن ِعلدِمالِالماءِوالرو ِيعِ=ِ 5ِ:ِ3لالِيقع ِأحدِعلمِأنِيغلقِالمنيسةِأوِيمنعهاِمالِأنِتلدِمهماِاادتِ
أالمِمخاضِالمنيسةِِ .
334

سفر إشعياء (اإلصحاح السادس والستون)
ِ

ِّ
ِّ
ِّ
اآليات (11" -:)11-11ا ْفرحوا مع و ِّ
ِّ
يع
يها .ا ْفَر ُحوا َم َع َها َفَر ًحاَ ،يا َِر َ
يم َو ْاب َت ِّه ُجوا َم َع َهاَ ،يا َِر َ
يع ُمح ِّب َ
َُ ََ ُ
ُوَ َشل َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين َعَلْي َها11 ،لِّ َكُّ َتْر َض ُعوا َوَت ْشَب ُعوا م ْن َث ْد ِّي َت ْع ِّزَيات َها ،ل َكُّ َت ْعصُروا َوَتَتَل ِذ ُذوا م ْن دَِِّة َم ْجد َها»".
الِنائ ِّح َ
ْ
ْ
ِّ
ين َعَلْي َها=ِبسببِااالمِالتيِتعانمِمنهان ِولمالِ ليفر ِالنالحيالِانِهساِالح ن ِسيتحع ِإلمِ ر ِو يرِ
ِنائ ِّح َ
ومجدنِجلِه يِ يِ ر ِوتع ياتِحقيقيةِلاركتهاِممِالمسياِ.ومالِهسهِالتع ياتِتابمِوترحمِكلِمحتاجِ.كلِ

مال ِيدتي ِإليها ِكل ِمال ِيبكم ِعلي ِخطاياه ِوكل ِمال ِيحب ِأويشليم ِالسماليةن ِويتعلق ِجها ِسيرحم ِمال ِوديِ
تع ياتهاِأيِيمتل ِبالرو ِويتع ِبكلمةِ ِّ ِ.دَِِّة َم ْج ِّد َهاِ=ِو رةِمجدهاِ .
ِ

12
ِّ
فَ ،ف َتْر َض ُعو َن،
ُممِّ َك َسْيل َِ ِّاَ ٍ
ال ِ
آية ( " -:)12ألَ ِن ُ َ
هك َذا َ َ
الرب« :هأََن َذا وُد ُير َعَلْي َها َسالَ ًما َكَن ْه ٍرَ ،و َم ْج َد األ َ
َو َعَلى األَْي ِّدي ُت ْح َرُلو َن َو َعَلى الرْكَب َتْي ِّن ُت َدِلُلو َن" .
ِسيعطمِأسبابِاً ِلهساِالفر ِ.وي يدِالسالمِكنهرِالِيقفِشيءِ يِطريقهِ.ومجدِااممِسيدتيِكسيلِجاي ِ.
و ُِّديرِ=ِ ِهعِالسيِيسقمِكنيستهِسالماًِكماِيرو ِالفال ِأيحهِويتعدهاِبالرعايةنِيرويهاِسالماًِكماِمالِنهرِ

الِينزبُ ِ.ت ْح َرُلو َنِ=ِ ِهعِالسيِيحملناِ يِيدهِييؤ"ِ 10ِ:ِ1معهِ يِيدهِاليمنمِسبعةِكعاكب"ِوهعِنقاناِ

علمِكفهِبمعنمِوشمُ ِ.ت َدِلُلو َن = ماِاجملِهسهِالملمةِوأحفِاليهاِ" يِكلِحيقهمِتزايقِ"ِيإرِِ ِ2ِ:ِ03
وبكاءِالمسياِعلمِقبرِلعاايِوشهعةِقلبهِللتجسدِوحملِاكليلِالاعوِيِإرِِ ِ 5ِ –ِ 2ِ:ِ 21وويرهاِالمثيرِنِ

لتديوِمااعرِ ِوعاطفتهِمالِنحعِأوالدهِ.
ِ

13
يكم وََنا ،وِّفُّ و ِّ
يم ُت َع ِز ْو َن" .
آية (َ " -:)13كِّإْن َس ٍ
ان ُت َع ِّزي ِّ وُم ُ َ
هك َذا و َ
ُ
َ
ُع ِّز ُ ْ
ُوَ َشل َ
بقيةِاآليةِالسابقةِ اهللِواحاِهناِأنهِمصديِتع ياتنانِ نحالِمحتاجيالِللتع ياتِانناِنعيشِ يِوسبِعالمِكلهِ
أالمِ.ولمالِأيالِتمعنِهسهِالتع ياتِ=ِ ِّفُّ و ِّ
يم =ِأيِداخلِالمنيسةنِ يِشركةِجسدِالمسياِ .
ُ
ُوَ َشل َ

ِ

14
ِّ ِّ
ظام ُكم َكاْلع ْش ِّب ،وُتعرف يد ِ ِّ
ِّ
ق
َ َْ ُ َ ُ
الر ِّب عْن َد َع ِّبيد َ ،وَي ْحَن ُ
آية (َ " -:)16-14ف َتَر ْو َن َوَت ْفَر ُح َُُل ُ
وب ُك ْمَ ،وَت ْزُهو ع َ ُ ْ ُ
15
الرب ِّبالِن ِّاَ َيأ ِّْتَُّ ،ومْرَكَب ُات ُ َك َز ْوَب َع ٍة لَِّيُرِد ِّب ُحر ٍو َغ َضَب َُ ،و َز َِْرُ ِّبَل ِّه ِّ
َن
يب َن ٍاَ16 .أل ِ
َع َد ِّائ ِّ  .ألَ ِن ُ ُه َوَذا ِ
َعَلى و ْ
ُ
َ
ِّ
ِ ِّ
الر ِّب" .
ِّسْي ِّف ِّ َعَلى ُك ِّل َب َش ٍرَ ،وَي ْك ُثُر َ ْتَلى ِ
الر ِب بالِن ِّاَ ُي َعاَ ُب َوب َ
العوامِهيِمرك ِقعةِالجسمِوالمعنمِأنهِبالفر ِالسيِسيعطيكمِ ِتمعنعن ِأقعياءنِأيِياتدِإيمانممِويتقع ِ ِ.

َكاْل ُع ْش ِّبِ=ِأيِمثمريالِ العابِلعنهِأخزرنِوالخزرةِعالمةِالحياةِ.أماِاآلالمِممِالتع يةِت يدِاإليمانِإ ِنر ِ
الر ِّب ِّعْند ع ِّب ِّ
يد ِّ ِن ِِوهسه ِهي ِشركة ِالصليب .جل ِ م ِااالم ِنر ِعمل ِ ِ
ف َيُد ِ
يد ِ ِالتي ِتحملنا ِ= َوُت ْعَر ُ
َ َ
ق َعَلى وَ ْع َد ِّائ ِّ =ِيسماِالرلِبدنِي ِأعداءِالمنيسةِشعبهِإلمِحيالِحتمِي دجهاِنِولمالِبعدِ
أوحاَِ .وَي ْحَن ُ
أنِينتهمِالتدديبِيزربهمِ ِبادةِنِوير ِالم منيالِوي دادِإيمانهمِِ .

هناِنر ِِ3وساللِجهاِيتاددِإيمانناِهمِمالِيدِ ِِالفر ِِ/ااالمِِ/حرلِااعداءِِ .

335

سفر إشعياء (اإلصحاح السادس والستون)

و مِيِ 15نِِ 10نر ِمجاااةِلألشراي ِأعداءِالمنيسةنِ اهللِسيجاا ِهناِجنايِعدمِالسالمِوالقلقِواالحطرالنِ
وهناوِجنايِالِتطفدِودودِالِيمعتِ .
ِ

ِّ 17
ِّ
ات وَاء و ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ين َل ْح َم اْل ِّخْن ِّز ِّ
ير
ين ُيَق ِّد ُسو َن َوُي َ
اح ٍد فُّ اْل َو َس  ،آكل َ
آية ( " -:)18-17اِلذ َ
ُ ِّهُرو َن وَْن ُف َس ُه ْم فُّ اْل َجِن َ َ َ َ
18
ِّ
ِّ
َو ِّ
ُممِّ َواألَ ْل ِّسَن ِّة،
ول ِ
ُِازِّي و ْ
الربَ .ووََنا و َ
الر ِْ َ
س َواْل ُجَرَذَ ،ي ْفَن ْو َن َم ًعاَ ،يُق ُ
َع َراَل ُه ْم َووَ ْف َك َاَُه ْمَ .ح َد َث ل َج ْر ِّع ُكل األ َ
َفَيأ ُْتو َن َوَيَر ْو َن َم ْج ِّدي" .
المقصعدِكلِ اعليِالارنِوهسهِعينةِمالِالخطاياِالتيِكاناِ يِأيامِإشعياءنِإ ِكانعاِيقدمعنِالجر انِ
والخناايرِ يِعبادتهمِلألصنامِومِيدكلعنِمالِتقدماتهمِكعالمةِإتحادِجيالِالصنمِوبينهمنِهساِتعبيرِعالِ

نجاساتِهسهِاايامِجتعبيراتِمالِأيامِإشعياءِِ.ولمالِبالرجعشِلآلياتِااولمِ مِهساِاإلصحا ِنفهمِأنِهسهِ

ِِ.والحعِأنِ ِ
الرجاساتِتايرِلمحاوالتِاليهعدِ مِاايامِااخيرةِإلقامةِهيكلِلتقديمِ بالاِحيعانيةِمرةِأخر ِ
يجاا ِعلمِماِ يِالقلعلِواا مايِي. 18

َح َد َث ِ=ِأيِجاءِالعقاِلجممِكلِااممِليرواِمجدِ ِيقبعلهم ِ.ونحالِنر ِمجدِ ِ مِالبركاتِالتمِيعطيهاِ
للم منيالِونر ِمجدهِوتعالنِقداستهِ مِعقالِال ار زيالِ.

19
آيةًَ ،ووَُِّْسل ِّمْن ُهم َن ِّ
اِ َ ِّ
َِ َع ُل ِّف ِّ
ين ِّفُّ
ُممِِّّ ،إَلى َتْرِّش َ
ول َوُل َ
ود الِن ِّازِّع َ
آية (َ " -:)19وو ْ
يه ْم َ
ْ
يش َوُف َ
ُ
ين إَلى األ َ
سِّ ،إَلى ُتوبال وياوانِّ ،إَلى اْلج َزِّائ ِّر اْلب ِّع ِّ
اْلَق ْو ِّ
َت َم ْج ِّديَ ،فُي ْخ ِّبُرو َن ِّب َر ْج ِّدي َبْي َن
يدة اِل ِّتُّ َل ْم َت ْس َر ْع َخَبرِّي َوالَ َوَ ْ
َ َ
َ َ ََ َ َ
َ
ُممِّ" .
األ َ

ولِيإسمِيطلقِعلمِملعوِأشعيِوقدِ
ِسيرسلِيسلهِلألممِل َتْرِّش َ
يشِيتعنمِأسبانياِأوِكلِج الرِالبحرِ َِ ِ.وُف َ

ان ِ=ِ
تمعن ِأسماء ِمناطق ِ ي ِأشعي ِ َِ ِ .وُل َ
ال ِقد ِتمعن ِإيطالياَ ِ .وَي َاو َ
ود ِ= ِوالباً ِمملمة ِليديا ِالماهعيةِ .وُت َ
وب َ
َِ َع ُل ِّف ِّ
آي ًةِ=ِ ه الءِالرسلِسيكعنعنِم وديالِبالمعج اتِإلوباتِكالمهمِوك اراتهمِ .
اليعنانِِ َوو ْ
يه ْم َ
ِ

 ِّ 21ن ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّه َو ِّاد َج َوبِّ َغال َو ُه ُج ٍن
ِّرْرَكَب ٍ
ات َوب َ
ُممَِّ ،ت ْقد َم ًة ل ِلربَ ،عَلى َخْيل َوب َ
آية (َ " -:)21وُي ْحضُرو َ ُك ِل إ ْخ َوت ُك ْم م ْن ُكل األ َ
ط ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّإَلى ِب ِّل َُ ْد ِّسُّ و ِّ
الر ِّب" .
يل َت ْق ِّد َم ًة ِّفُّ ِّإَن ٍ
اه ٍر ِّإَلى َبْي ِّت ِ
ال ِ
اء َ
ََ
ُ
الربَ ،ك َرا ُي ْحضُر َبُنو إ ْسَرائ َ
يمَ َ ،
ُوَ َشل َ
الءِالرسلِسيقدِمعنِتقدمةِللرلنِوهسهِالتقدمةِهيِااممِالسيالِآمنعاِويكعنِالرسلِككهنةِيقدمعنِااممِتقدمةِ
ُِ
ه

هللِييوِِ.ِ 10ِ:15وكانِااممِاآلتيالِهللِكدنهمِ يِقطيمِكبيرِقادمِاويشليمِ يِأحدِااعيادِ.وحينماِيدتعنِِالِ
يدتعن ِ ايويالِ .وتعدد ِوسالل ِالركعل ِتعنم ِاختال ِشخصيات ِالقادميالن ِ ااشخاص ِالمهميال ِيدتعن ِ يِ

مركباتنِوالصغايِ يِهعادجِوالابالِعلمِبغا ِ.الملِقادمِللمنيسةِويرِمهتمِبماقةنِويدتعن ِبكلِالعساللنِ
ط ِّ
اه ٍر =ِ مانِكهنةِاليهعدِيقدمعنِ
وهمِيدتعنِالِليقدمعاِتقدمةِجلِيقدمعنِأنفسهمنِوالرسلِيقدمعنهمِهللِ ِّفُّ ِّإَن ٍ
اء َ
تقدماتهم ِ ي ِآنيةن ِوهسا ِيفيد ِأن ِالتقدمة ِهنا ِهي ِاامم ِوالرسل ِهم ِالمهنة ِويقدمعنهم ِ ي ِإناء ِطاهر ِانهمِ

مقدسيالِمتطهريالِ.المسياِطهرِآنيتناِي2تمِِ.ِ 21-26ِ:ِ2وهناِإعتبرِااممِإخعةِلليهعدِِ .
ِ
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سفر إشعياء (اإلصحاح السادس والستون)
21
ِّ
الرب" .
ال ِ
آية (َ " -:)21ووَ ِت ِّخ ُذ وَْي ًضا مْن ُه ْم َك َهَن ًة َوالَ ِّويِّ َ
ينَ َ ،
ِّ
ين ِ=ِهسهِ يهاِيدِعلمِاإلخعةِالبروتستاناِالسيالِيدععن ِأنِالملِكهنةِ يِالعهدِ
َووَ ِت ِّخ ُذ وَْي ًضا مْن ُه ْم َك َهَن ًة َوالَ ِّويِّ َ

الجديدنِ هناِوبعحع ِنجدِأنِ ِيقبلِااممِولمنهِيدخسِبعزاًِمنهمِليقيمهمِكهنةِوالبعضِالوييالِ .
ِ

ِّ
ِّ
ِّ
يد َة اِل ِّتُّ وََنا ص ِّانع َت ْثب ُت و ِّ
الرب،
آية (22" -:)22ألَ ِن ُ َك َرا و ِ
ول ِ
َن ِ
يد َة َواألََْ َ
ض اْل َجد َ
الس َر َاوات اْل َجد َ
َمامَُّ ،يُق ُ
َ ٌ ُ َ
اس ُر ُك ْم" .
َ
هك َذا َي ْثُب ُت َن ْسُل ُك ْم َو ْ

وباتِالمنيسةِأمامِ ِوتادهايهاِمالِجيلِإلمِجيلِ" ااشياءِالقديمةِقدِمزاِ..هع اِالملِقدِصايِجديدِاً"ِيِ2

كعِِ 11ِ:ِ5وهسهِالحياةِالجديدةِهيِإستعدادِللحياةِالجديدةِ يِااجديةِ .
ِ

َن ُك ِل ِّذي ِس ٍد يأ ِّْتُّ لِّيسج َد و ِّ
ال
آية (َ 23" -:)23وَي ُكو ُن ِّم ْن ِّهالَ ل ِّإَلى ِّهالَ ل َو ِّم ْن َسْب ٍت ِّإَلى َسْب ٍت ،و ِ
ََ َ
َمامَُّ َ ،
َْ ُ َ
الرب" .
ِ

يِالمنيسةِأعيادِومناسباتِيجتممِ يهاِالاعبِللصالةِ يِالمنيسةِ يِاآلحادِو مِالقداساتنِجلِنجتممِ يِ

كلِامانِوكلِمكانِِ.وااعيادِجلغةِالعهدِالقديمِهمِالسبعتِوااهلةِ.ولمالِنحالِاآلنِالِنسجدِ يِأويشليمِ
يامناِوتليِااجدِِأعيادِأيِأ ار ِِ .
ِ
قبِجلِ يِكلِمكانِنسجدِبالرو ِ.و يِالسماءِستمعنِكلِأ

ِ

آية (24" -:)24وي ْخرِو َن ويرو َن ِ َث َث الِن ِّ ِّ
وت َوَن َاَُه ْم الَ ُت ُْ َفأُ،
ين َع َص ْوا َعَل ُِّ ،أل ِ
ود ُه ْم الَ َي ُر ُ
َن ُد َ
اس اِلذ َ
َ َ ُ ُ َ ََ ْ ُ
َوَي ُكوُنو َن َََذاَل ًة لِّ ُك ِّل ِّذي َِ َس ٍد»".

حيالِير ِأوالدِ ِالحا ِالتيِ يهاِااشرايِ همِيحيعنِكدمعاتِ= ُِ َث َث "ليِإسمِأنيِحيِوأناِمياِ"ِيسبحعنِ
ِعلمِالخالصِالسيِقدمهِلهمِوتالِلمانعاِهمِأيزاًِمثلهمِ ِ.
و مِالسماءِيكعنعن ِ يِالجحيمِأماِالم منيالِ فيِمجدِولمالِمالِيثباِ يِأويشليمِلالِيهلينِجلِيهليِمالِهمِ

خايجِأويشليم.
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