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 عودة للجدول مقدمة لألنبياء 

 
ِاإلنجيلِالخامسِأوِإنجيلِالخالص.بِسفرِإشعياءِيِإشعياءِبالنبيِاإلنجيليِودعاِالبعِضُدعِ  .1
ِقتبسِمنهِكثيرًاِآياتِصريحةِوتلميحاتِكثيرة.إالعهدِالجديدِ .2
بهِنبواتِعنِالميالدِمنِعذراءِوأنِالمسييييي ِمنِنسييييلِيسيييييِ ال تامِيحيييييرِ نِالمسييييي ِمنِنسييييلِداودِإ اِ .3

كانتِاإلشارةِلُملكِالمسي ،ِوأنهِمنِنسلِيسيِإ اِكانتِاإلشارةِلتواضعِالمسي (ِوأنِالمسي ِممسوحِ جلناِِ
ِالمِالمسي ِونبواتِعنِالروحِالقدسِومجدِا يامِا خيرة.ليِمصرِو ولهروبهِإ

ملوكِوإسييييييتحييييييهدِأيامِمنسيييييييِالملكِادعونِأنهِجد ِإ ِقا ِأنهِرأنِ 4ِِِِسيييييينةِميِأيام60ِِِِظلِيتنبأِلمدةِ .4
ِ(ِ.37:11(.ِوالحقيقةِأنِمنسيِقتلهِ نِإشعياءِوبخهِعليِأعماله،ِوكانِ لكِبأنِنحرهِبمنحارِ عِب6 ِص

ِإلسمِأنِ"الرمِيخلص"ِوهذاِيتفقِمعِماِميِالسفر.ِالِحتيِأسماءِأوالدهِلهاِدالالتِنبوية.معنيِا .5
وعللواِهذاِبأنهِ كرِإسييمِكورصِصييراحة3ِِِِأو2ِِِقا ِبعضِالدارسييينِأنِكاتبِالسييفرِليسِشييخصِواحدِالِ .6

نردِعليِِعنِاإلصييييحاحاتِا وليِِوِِقبلِأنِيولدِكورص.ِوإلختال ِأسييييلومِال تابةِميِاإلصييييحاحاتِا خيرة
ِهذا:
 كرِنبيِميِأيامِيربعامِاسييييييمِيوشييييييياِالملكِوأنهِسيييييييهدمِالمذاب ِالوونيةِوكانِ لكِقبلِوالدةِيوشييييييياِِ -أ

ِ(.2:13مل1سنةِ 300ِبحواليِ
ِسنة.60ِإختال ِا سلومِراجعِ نِإشعياءِظلِيكتبِلمدةِ -ِم
ِالِاليهودِوالِالنسخةِالسبعينيةِقالواِاهذا. -ِت
امِإسييييمهمِإشييييعياء،ِوهذاِردِتِ إلشييييعياءِل نهمِيردونِبأنِكلِال ُِِِكلِإقتباسيييياتِالعهدِالجديدِمنسييييوبة -ِث

ِعجيب.
أظهرِدانيا ِل ورصِالملكِنبوةِإشييييييييعياءِعنهِ،ِوأنهِسيييييييييبنيِالهيكلِمتعجبِكورصِأنِأنبياءِاليهودِ ِ-ج

يعرمونِاسييييمهِوخاتهِالحربيةِالتيِأسييييقبِاهاِباالِقبلِأنِيولدِبعحييييراتِالسيييينين.ِوأمرِابناءِالهيكلِ
"ِالرمِأمرنيِأنِأانيِالهيكيل"...ِمهيلِينخيدوِكورصِبمثيلِهيذهِالخيدعيةِِ وقيا ِكورصِِوعودةِاليهوِد

ِوأنِهناكِمنِكتبِالنبواتِوِكتبهاِبعدِسقوطِباال.
ِإصحاح.66ِإصحاحاتِالسفرِ .7
هناكِتعبيرِمحييهورِعنِإشييعياءِترددِكثيرًاِوهوِ"البقية"ِِ"ويكونِميِ لكِاليومِأنِبقيةِإسييراليلِوالناجينِمنِِ .8

ِ(.22:10(ِ+ِ" نهِوإنِكانِشعبكِياِإسراليلِكرملِالبحرِترجعِبقيةِمنه"ِ 20:10يعقوم..."ِ ايتِ
(.ِوالمعنيِأنهِميِأيامِالسيييييييدِالمسييييييي ِلمِيامنِبهِمعنمِاليهودِل ن29:9ِِولقدِإقتبسِاولسِهذاِالتعبيرِ روِِِ

عالميةِعليِنهياييةِالعيالمِوالمج ِقليةِآمنيتِهيِالبقيية.ِوميِا ييامِا خيرةِهنياكِبقييةِسييييييييييييييتامنِويكونِهيذاِِِهنياك
ِالثانيِللمسي .
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 النبوات
.ِِالنبيِليسِهدمهِمقبِإظهارِخااياِالناس،ِالِهوِينهرهاِلينهرِماِوصلتِإليهِالبحريةِمنِمسادِ يهودِوأمم(

إليِمخلصِ" نِِِِالعالمِحتياجِكلإِو نِاإلنسيييييييييانِمحيييييييييلِميِأنِيخلصِنفسيييييييييهِمنِالخايةِومنِالموت،ِِظهر
(..ِوا نبياءِيحيييييييييييييرواِلهذاِالمخلصِ"معنِشييييييييييييهادةِيسييييييييييييووِهيِروحِالنبوة"12:3ِِومسييييييييييييدوا..."ِ روالجميعِزاغواِ

ِ(.10:19 رؤ
ِملما ا:ِ-لذلكِتنبأِا نبياءِانبواتِكثيرةِضدِا ممِ

ِ ِليسِضدِا ممِالِهوِضدِخااياهم.ِالِنسمعِ"مباركِشعبيِمصر". .1
ترمزِللحيياانِِِِأصيبحِتاداتهم(.ِوهذهِا ممِبخااياهمِِ ِضيدِالحيياانِالذنِهوِإلهِهذهِا ممِ أووانهمِو ب .2

ِبأعماله.
ُر ُقَطَهُ؟  ِإرمياءِالنبيِ"نسييانِنفسييهِكماِقايخلصِا ِنأسييتحالةِِإ .3 ْلَدُ  َووِّ الِنرِّ :13ِِارِ "َِِهْل ُيَغي ُِّر اْلُكوشِِِّ ج لِّ

 سوِدجلدهِا حيلِعليِال وشيِتغيرِلونِكماِيستِيعنيِأنِيستحيلِأنِيخلصِا نسانِنفسهوهذاِ(23ِ
 وإحتياجِال لِلمخلص.ِيهودًاِوأممِ،ِإظهارِمسادِالبحريةِكلها .4

 إذًا هدف األنبياء يتلخص فى : الشعب والعالم فى فساد... لكن الرسيح آٍت ليخلص
 
 قمياإ
وإليِكلِشييييييجرةِخزييييييراءِوزنتِِِِنالقتِإليِكلِجبلِعا ِ إسييييييراليلِِإ"هلِرأيتِماِمعلتِالعاصيييييييةِِ ِِ(6:3-11 

ِِ"....ِهناك
هذهِأعما ِإسييييييييراليلِوهيِتسييييييييتحقِالموتِ،ِول نِالنبيِالِيقدمِوصييييييييفاِللحالةِالموجودةِ،ِالِهوِينهرِالحييييييييرِ
الموجودِويقدمِالحلِميِشييخصِمخلصِسييو ِيأتيِمالبحييرِعجزواِعنِالحلِوأنِيتخلصييواِمنِالخايةِوالموتِ

:-ِ
اييد...ِأعايكمِرعيياةِِ نيِرؤو ِيقو ِالرمِالِأحقييدِإليِا ِِوقعِغزييييييييييييييبيِبكمأ"الِِ(18ِِِِ-3ِِِِ:12 إر ❖

حسيييبِقلبيِميرعون مِبالمعرمةِوالفهم...ِالِيقولونِبعدِتااوتِعهدِالرمِوالِيخارِعليِبا ...ِميِ لكِ
ِمم"ورشليمِكرسيِالرمِويجتمعِاليهاِكلِا أالزمانِيسمونِ

ِخرو ِداجنِيساقِإليِالذب ..."ناِك...ِوأِ"ماِلحبيبتيِميِايتيِقدِعملتِمنالعِ(15:11-19  ❖
"تصييييييرِأدومِعجبًاِكلِمارِاهاِيتعجبِويصيييييفرِبسيييييببِكلِضيييييرباتها...ِهو اِيصيييييعدِِِ(17:49-19 ِ ❖

ِكأسدِمنِكبرياءِاالردنِإليِمرعيِدالم"
ِ

ِ
 حزقيال

ِضدِا مم.ِ(32-25 ِضدِيهو اِوإسراليل.ِومنِِصِ(24ِ–1ِمنِصِ 
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(ِهيِنبوة48ِِ-40يقيمِالعنامِاليابسيييييية(.ِواإلصييييييحاحاتِ   37ِِِ  ِيقيمِرعاةِلحييييييعبه(ِوِص34ِِِص ❖
ِبأسلومِرمزن.ِالمسي ِعنِكنيسة

ِ
 هوشع

"لسييييييييتمِشييييييييعبيِوأناِالِأكونِل م...ِأناِأعايتهاِالقم ِوالمسيييييييياار...ِأرجعِوآخذِقمحيِميِِِ(9:1ِِِ+8:2-13 
 حينه...ِوأبالِكلِأمراحها..."

ِ-ل نِهناكِأخبارِمعزيةِعنِخالصِالمسي ِ: ❖
نتِشييييييعبيِوهوِيقو ِِأقو ِللوعميِأ"ل ننيِهأنذاِأتملقها...ِوأالطفهاِوأعايهاِكرومها...ِِوِِ(14:2-23  ❖

ِلهي"إنتِأ
الجزءِا و ِالسييييااقِمنِِِ" نيِ مرايمِكا سييييد...ِمعنيِأمترسِوأمزيييييِوآخذِوالِمنقذ..."ِِ(13:5-3:6  ❖

"هلمِنرجعِإليِالرمِالنهِهوِِاآلياتِقدِنتصيييييييييورِبعدهِأنِنرنِإنتقاماِرهيباِمنِ ِ...ِل نِتجدِالعكسِ
امترسِفيحيييفيناِضيييرمِفيجبرنا.ِيحييناِبعدِيومينِميِاليومِالثالنِيقيمناِمنحياِأمامه...ِيأتيِإليناِكمارِِ

ِخرِيسقيِاالرض."أمت
ِ

 يوئيل
ِومِطلبِبالتوبة،ِوم...ِ(11:2 ديدِبزرباتِبسببِالخااياِحتيِتهِ(1:1-32:2 

مرحيِ نِالرمِيعنمِعمله...ِالرمِيعايكمِِإاتهجيِِوإ"فيغارِالرمِ رضيييييييييه...ِالِتخاميِأيتهاِا رضِ ❖
 خر...ِأسكبِروحيِعليِكلِبحر"أالمارِالمبكرِوالمت

ِ
 عاموس

ِلكول نِنسمعِبعدِِ ِِِشعبي..."ِي"بالسيفِيموتِكلِخاطئِ(10:9 
ِ"ميِ لكِاليومِأقيمِمنلةِداودِالساقاة..."(9ِِ:11ِ  ❖

ِ
 ميخا
ِ-...ِِِِِول نِنعودِونسمعِعنِالخالصِالمنتنرِ:ِتهديداتِليهو ا3ِِص-1ِص

"ويكونِميِآخرِا يامِأنِجبلِايتِالرمِيكونِوااتًاِميِرأسِالجبا ..."ِ"منِهوِإلهِمثلكِغامرِِِِ(1:4  ❖
ِاإلوم...ِتارحِميِأعماقِالبحرِجميعِخااياهم..."ِلذلكِ"الِتحمتيِاي..."

 ناحوم
اآلنِأكسيرِنيرهِعنكِوأقاعِرباك...ِهو اِ...ِِ"الرمِصيانعِهالكًاِتامًاِ  عداءِشيعبه(ِِِِ(15،13،9:1  ❖

ِليِالجبا ِقدماِمبحرِبالسالم...ِعيدنِأ يادكِياِيهو ا"ع
ِ
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 حبقوق 
ِ"ممعِأنهِالِيزهرِالتين...ِمعنيِأاتهجِبالرمِوأمرحِبعلهِخالصي..."ِ(17:3-19  ❖
 صفنيا
ِ"ترنميِياِإانةِصهيون...ِقدِنزوِالرمِا قزيةِعليك...ِأزا ِعدوك..."ِ(14:3-20  ❖

ِ
 حج 
رمِالجنود.ِهيِمرةِبعدِقليلِوأزلز ِكلِا مم...ِويأتيِمحيتهيِِِ"الِتخامواِ نهِهكذاِقا ِِ(6:2،7-9  ❖

ِكلِا مم...ِميِهذاِالمكانِأعايِالسالم"
ِ

 مالخ 
ِ"لقدِأتعبتمِالرمِبكالمكم"ِ(17:2-1:3 

ِ"هأنذاِأرسلِمالكيِميهي ِالاريقِأماميِويأتيِبغتةِإليِهيكلهِالسيدِالذنِتالبونه..." ❖
 "هأنذاِأرسلِإليكمِإيلياِالنبيِقبلِمج ِيومِالرم..."ِ(5:3  ❖

 
 نهباق هذا الفكر على إشعياءإ

ِ
الثورِيعر ِقانيهِوالحمارِمعلفِصيييياحبه.ِأماِِِ،"ربيتِانينِونحييييأتهمِأماِهمِمعصييييواِعليِ ِِ(21ِ+4+15–2:1 

ِتِالقريةِا مينةِزانية."إسراليلِمالِيعر .ِشعبيِالِيفهم.ِويلِلألمةِالخاطئة..ِأيديكمِمآلنةِدمًا..ِكيفِصاِر
"ويكونِميِآخرِا ييامِأنِجبيلِاييتِالرمِ المسييييييييييييييي (ِيكونِويااتيًاِميِرأسِالجبيا ِفيابعونِِِ(2:2-4  ❖

ِسيومهمِسك ًاِورماحهمِمناجل.."ِ مالمسي ِملكِالسالم(.
_ِ_____________________________ِ

ِ"رجالكِيسقاونِبالسيف..ِمتئنِوتنوحِأاوااهاِوهيِمارغةِتجلسِعليِا رض."ِ(3ِ:25ِ 
سييمكِعلينا.ِِإميِ لكِاليوم..ِلُيدوِمقبِِِ المسييي (ِِارجلِواحِدِِ ال نيسيية(ِِكِسييبعِنسيياء"ِمتمسيي(1:4-4ِِ  ❖

ومجدًا..ِإ ِغسيييلِالسييييدِقذرِاناتِصيييهيونِونقيِدمِِنزوِعارنا.ِميِ لكِاليومِيكونِغصييينِالرمِاهاءًِإ
ِأورشليمِمنِوساهاِاروحِالقزاءِوبروحِاإلحراق."

_ِ_____________________________ِ
ِ"ويننرونِإليِا رضِوإ اِشدةِوظلمةِقتامِالزيقِوإليِالنالمِهمِمارودون."ِ(22:8ِ 

"ول نِالِيكونِظالمِللتيِعليهاِضيييييييييييق..ِيكرمِ الزمان(ِا خيرِطريقِالبحرِعبرِا ردنِجليلِِِِ(1:9  ❖
ِا مم."

ِسةِعليِكتفهِوُيدعيِاسمهِعمانوليل.."انًاِوت ونِالرياإ" نهِيولدِلناِولدِونعايِِِ(6:9  ❖
ِ"ويخرجِقزيبِمنِجذوِيسيِوينبتِغصنِمنِأصوله..ِفيسكنِالذلبِمعِالخرو ."ِ(1:11ِ،6  ❖
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ِ"هو اِالرمِراكبِعليِسحابةِسريعةِوقادمِإليِمصر.."ِِ(1:19  ❖
_ِ_____________________________ِ

ِالحعبِالذيِميِأورشليم..""لذلكِاسمعواِكالمِالرمِياِرجا ِالهزءِوالةِهذاِِ(14:28 
"هأنذاِأؤسيييسِميِصيييهيونِحجرًاِحجرِامتحانِحجرِزاويةِكريمًا.ِأسييياسيييًاِماسيييسيييا.ِمنِِِِ(16:28-18  ❖

ِآمنِالِيهرم..ِوُيمحيِعهدكمِمعِالموت."
_ِ_____________________________ِ

رك..ِا كمةِِ"عليِأرضِشييييييعبيِيالعِشييييييوكِوحسييييييكِحتيِميِكلِايوتِالفرح..ِجمهورِالمدينةِقدِتُِِِ(13:32 
ِوالبرجِصاراِمغايرِإليِا ادِمرحًاِلحميرِالوحش."

"إليِأنُِيسيكبِعليناِروح ِمنِالعالءِمتصييرِالبريةِبسيتانًا..ِفيسيكنِميِالبريةِالحق..ِويسيكنِشيعبيِميِ ❖
 مسكنِالسالم."

عًا،ِأوِِالحييييييوكِوالحسييييييكِميِالقتا ِمأهجمِعليهاِوأحرقهاِمِأحرسييييييهاِلياًلِونهارًاِليسِليِيي ،ِليتِعليِ  ❖
ِ(ِ.5ِ–27ِِ:1ِ إصِيتمسكِبحصنيِفيصنعِصلحًاِمعي،ِصلحًاِيصنعِمعي"

_ِ_____________________________ِ
"وأنتِلمِتدعونيِياِيعقومِحتيِتتعبِمنِأجليِياِإسييييييييراليل.ِلمِتحزييييييييرِليِشيييييييياةِمحرقتكِ،ِِِ(24ِِ–22:43 

ِوبذبالحكِلمِت رمني..ِل نِاستخدمتنيِبخااياكِوأتعبتنيِبأوامك."
ِ"أناِأناِهوِالماحيِ نوبكِ جلِنفسيِوخااياكِالِأ كرها."(25:43ِ  ❖
سيييكبِأ"الِتخفِياِعبديِيعقوم..ِ نيِأسيييكبِماًءِعليِالعاحيييانِوسييييواًلِعليِاليابسييية.ِِِِ(2:44-3  ❖

ِروحيِعليِنسلك."
ِ"قدِمحوتِكغيمِ نوبكِوكسحابةِخااياك"ِ(22:44  ❖

_ِ_____________________________ِ
ِ"وصارِالصدقِمعدومًا.....ِمرأنِالرمِوساءِميِعينيهِأنهِليسِعد ."ِِ(15:59 

لنفسيييهِِِِ المسيييي (ِِ"مرأنِ ِالرم(ِانهِليسِإنسيييانِوتحيرِمنِأنهِليسِشيييليعِمخلصيييتِ راعهِِ(16:59  ❖
ِوبرهِهوِعزده."

ِرقِعليك""قوميِاستنيريِ نهِقدِجاءِنوركِومجدِالرمِأشِِ(1:60  ❖
 نِالرمِمسييحنيِ بحييرِالمسيياكين.ِأرسييلنيِ عصييبِمن سييرنِالقلب.ِأنادنِِِِ"روحِالرمِعليِ ِِ(1:61  ❖

 للمسبيينِبالعتقِوللمأسورينِباإلطالق.ِ نادنِبسنةِالرمِالمقبولة."
ِ

 الرسيح هو ذقاع الرب:
ِ"إستيقنيِإستيقنيِِإلبسيِقوةِياِ راوِالرم"ِِ(9:51 
ِأمامِعيونِكلِا ممِمترنِكلِأطرا ِا رضِخالصِإلهنا."ِ التجسد(ِ"قدِشمرِالرمِعنِ راوِقدسهِ(10:52 
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 الرسيح ل؟ نفس ووصاف يهو :

ِ"هكذاِيقو ِالرمِملكِإسراليلِ يهوه(....ِأناِا و ِواآلخرِوالِإلهِغيرن."ِ(6:44 
+17:1ِِِِ+11:1ِِِرؤ ر"ِوقارنِمعِِآلخِ ناِاأ"إسييييييييمعِليِياِيعقومِوإسييييييييراليلِالذنِدعوته.ِأناِا و ِِوِِ(12:48 

ِر.مالمسي ِهوِا و ِواآلخِ ِ(13:22
 

 األنبياء طاموا بخدمة الرصالحة بين هللا والناس:
(.ِولقدِقامِا نبياءِاهذهِالخدمة.ِمما18:5ِكو2إنِ" ِأعااناِخدمةِالمصييييييييالحة"ِ ِالرسييييييييو ِاولسالقديسِيقو ِِ

ِالصورةِالتيِقدمهاِإشعياءِهلل.
الرمِسييرحمِيعقومِويختارِأيزيًاِإسيراليلِويريحهمِميِأرضيهم.ِمتقترنِاهمِالغرباءِوينزيمونِإليِِِ" نِِ(1:14 

ِايتِيعقوم."
" نهِهكذاِقا ِليِالرمِإنيِأهدأِوأننرِميِمسييييييييييكنيِكالحرِالصيييييييييياميِعليِالبقلِكغيمِالندنِميِحرِِِ(4:18 

ِالحصاد.".
وليمةِسيييييمالن.ِوليمةِخمرِعليِدردنِسيييييمالنِِ"يصييييينعِرمِالجنودِلجميعِالحيييييعومِميِهذاِالجبلِِِ(6:25-9 

ممخة..ِويمسيييييييييي ِالسيييييييييييدِالرمِالدمووِعنِكلِالوجوهِوينزوِعارِشييييييييييعبه...ِويقا ِميِ لكِاليومِهو اِهذاِإلهناِِ
ِنتنرناه.ِنبتهجِونفرحِبخالصه.ِ"إنتنرناهِمخلصنا.ِهذاِهوِالرمِإ
قيا ِإلهيك.ِلحينيةِِِِ،ِِ" نيهِكيعمرأةِمهجورةِومهزوميةِالروحِدعياكِالرم.ِوكزوجيةِالصييييييييييييييبياِإ اِر ليِتِِ(6:54-8 

ِتركتكِوبمراحمِعنيمةِسأجمعك،ِبليزانِالغزبِحجبتِوجهيِعنكِلحنة،ِوبعحسانِأاديِأرحمك."
ِ"هلمِياِشعبيِأدخلِمخادعكِوأغلقِأاوابكِخلفكِإختب ِنحوِلحينةِحتيِيعبرِالغزب"ِِ(20:26 
"ميِ لكِاليومِيعاقبِالرمِبسيييييييفهِالقاسييييييي...ِلوياوان...ِغنواِلل رمةِالمحييييييتهاة.ِأناِالرمِحارسييييييهاِِِ(1:27-5 

الحييييوكِوالحسييييكِميِالقتا ِمأهجمِِِِأسييييقيهاِكلِلحنةِلئالِيوقعِاها،ِأحرسييييهاِلياًلِونهارًاِليسِليِيي ،ِليتِعليِ 
صيييينعِمعي"ِ ِالح ِالت رارِالذنِيعنيِِعليهاِوأحرقهاِمعًا،ِأوِيتمسييييكِبحصيييينيِفيصيييينعِصييييلحًاِمعي،ِصييييلحًاِي

ِ(أوِهوِيعنيِإشتياقِ ِلخالصِالجميعِيهودًاِوأممِإشتياقِالرمِللصل ِمعنا
"عزواِعزواِشييييييعبيِيقو ِإلهكم...ِطيبواِقلبِأورشييييييليم...ِإومهاِقدُِعفيِعنه..ِصييييييوتِصييييييار ِميِِِ(1:40-3 

ِالبرية...ِفيعلنِمجدِالرم.ِكراوِيرعيِقايعه.ِاذراعهِيجمعِالحمالنِوميِحزنهِيحملهاِويقودِالمرضعات."
ِخااياك."ِة"قدِمحوتِكغيمِ نوبكِوكسحابِ(22:44 
ِنِكنهرِسالمكِوبركِكلججِالبحر.""ليتكِأصغيتِلوصايانِم اِ(18:48 
انِبانها.ِِإ"وقالتِصيييهيونِقدِتركنيِالرمِوسييييدنِنسييييني.ِهلِتنسييييِالمرأهِرضييييعهاِمالِترحمِِِِ(14:49-16 

ِ.ِ(25ناِالِأنساك،ِهو اِعليِكفيِنقحتك...ِأناِأخاصمِمخاصمكِوأخلصِأوالدك"ِ َِايهِأحتيِهاالءِينسينِِو
ِ.ِ"أناِأناِهوِمعزيكم"ِِ(12:51 
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ِ.ِ"هاِإنِيدِالرمِلمِتقصرِعنِأنِتخلصِولمِتثقلِأ نهِعنِأنِتسمع"ِ(1:58 
ِ.ِ"لباسهِمحمر"ِ ِدمِ(ِلما ا؟..."ِقدِدستِالمعصرهِوحدن"ِ ِ جلناِ(ِ(3:63 
"ميِكلِضييييييقهمِتزيييييايقِومالكِحزيييييرتهِخلصيييييهم،ِبمحبتهِورأمتهِهوِم همِورمعهمِوحملهمِكلِا يامِِِِ(9:63 

ِالقديمة."
هكذاِقا ِالرم.ِهأنذاِأديرِعليهاِسييالمًاِكنهرِومجدِا ممِكسيييلِجار ِمترضييعونِوعليِِ" نهِِِِ(66ِِ:12-13 

ِ.ِا يديُِتحملونِوعليِالركبيتنُِتدللونِكعنسانِتعزيهِأمهِهكذاِأعزيكمِأناِوميِأورشليمِتعزون"
 
 بل هللا يصالح األمم 
ِ(ِ ِليسِضدِا ممِالِضدِخااياهمِووونيتهم.1
ِكثيرهِادخو ِا مم.(ِهناكِنبوات2ِ
ِ"مباركِشعبيِمصرِوعملِيديِأشورِوميراويِإسراليل."ِ(25:19ص إ

ِمحينماِيهاجمِ ِمصرِمهوِيهاجمِخااياهاِالتيِميها،ِول نهِيريدِأنِيباركِشعبها.
ِ.(4:2ِتي1"ماهللِيريدِأنِالجميعِيخلصون"ِ 

 
 قمياء : إ
ِكِنسلهِوإخوتهِوجيرانهِمالِيوجد......ِ""ل ننيِجردتِ يسوِوكحفتِمستتراته....ِهلِ(10:49-11 

ِليتوكلن."ِيِ "أتركِأيتامكِأناِأحييهمِوأراملكِعل ❖
ِ"ول ننيِأردِسبيِموآمِميِآخرِا يامِ"ِ(47:48 
ِ"ِومِبعدِ لكِأردِسبيِانيِعمون."ِِ(6:49 

_ِ_____________________________ِ
 اآلن الرسيح طدم الخالص فرا هو دوقى ونا    

 ما هو العرل الذى ينبغ  ون وطوم ب؟ ألخلص    
:ِ"هلمِنتحاججِيقو ِالرمِإنِكانتِخااياكمِكالقرمزِتبيضِكالثلج..ِإنِشييييييييئتمِوسييييييييمعتمِتأكلونِِِِالتوبة .1

 (.20ِ-16:1خيرِا رض"ِ 
ِ(.20:48ِِِِ"إغتسلوا،ِِتنقوا،ِإعزلواِشرِأمعال مِمنِأمامِعيني.ِكفواِعنِمعلِالحر.ِأخرجواِمنِباال"ِ 

مواِميِالقفرِسييييييبياًلِإللهنا.ِكلِوطاءِِو ِ (ِ"ق11:52َِ"إعتزلواِإعتزلواِأخرجواِمنِهناك،ِالِتمسييييييواِنجسييييييًا"ِ 
ِ(.4:40يرتفعِوكلِجبلِوأكمةِينخفضِويصيرِالمعوجِمستقيمًا"ِ 

 (.26:20:ِ"هلمِياِشعبيِأدخلِمخادعكِوإغلقِأاوابكِخلفك"ِ ِالهرومِللمخدو .2
 (.48:18:ِ"ليتكِأصغيتِلوصايانِم انِكنهرِسالمك"ِ ِِأنِنصغيِلوصاياه .3
 .58صحاحِ:ِإِالصومِالصحي  .4
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(.ِإ ًاِالتواضيع2:10ِ:ِ"أدخلِإليِالصيخرةِوإختب ِميِالترامِمنِأمامِهيبةِالرم"ِ ِِالتواضيعِواإلنسيحاق .5
(ِ+ِالرم10ِِِ:4ِكو1 الصيييخرة(ِِ"ِوالصيييخرةِكانتِالمسيييي ِ"ِ ِِليسِمقبِإنسيييحاقِالِوباتِميِالمسيييي 

 .(18ِِ:2صخرتيِ مز
ِ(2:66منِكالمي"ِ ِ"إليِهذاِأننرِإليِالمسكينِوالمنسحقِالروح.ِالمرتعِد

" نهِهكذاِقا ِالعليِالمرتفعِساكنِا ادِالقدوسِإسمه.ِميِالموضعِالمرتفعِالمقدسِأسكنِومعِالمنسحقِِِ
ِ.(15:57والمتواضعِالروحِ حييِروحِالمتواضعينِو حييِقلبِالمنسحقين"ِِ 
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 عودة للجدول وشعياءإلصحاحات سفر  ملخص

ِ
عرضِلحالةِالحييييييييييييعبِالخاط ِوأنهمِالِيسييييييييييييتحقونِحتيِالتأديب.ِملمِيعودواِيتجاوبواِمعِالتأديب.ِلذلكِِ:1ص

دهمِلوِتيااواِلمألِالخيرِِعيِ صييييييييييييييارتِاالدهمِخربية،ِ  ِكرهِ بياداتهمِالمنهرييةِاينمياِالخاييةِتمألِقلوبهم.ِ  ِيَِ
 حياتهم.ِ

ِوِالعجيبِهوِوعدِ ِمعِكلِهذاِبأنِينقيهم.
 

 ِ؟قيهم هللاين  كيف
آياتِمكررةِميِميخاِعنِقيامِال نيسيييةِورأسيييهاِالمسيييي ِِاإلجابةِبالمسيييي ِالذنِيأتيِرأسييياِلل نيسيييةِ.ِوهذهِِ:2ص

وتمألِسييييالمًا.ِوبهذاِيكونِهناكِشيييياهدينِعليِهذا.ِالِنسييييمعِأنِا ممِينزييييمونِلل نيسيييية.ِونجدِصييييورةِلفسييييادِِ
ت ا ِعليِالما ِوالقوة،ِوهذاِفسيييييييييادِال برياءِواإلاليهودِ وبسيييييييييببِهذاِرمزيييييييييهمِالرمِوقبلِا مم(ِومنِصيييييييييورِال

ِوحتيِيمكنِللرمِأنِينقيِهذاِالحعبِالمت برِ،ِكانِعليهِأنِيكسرِكبرياءهمِوهوِهناِيعدِاذلكِ.ِيغزبِ .
 

 فكيف يعالج هللا هذا 
ِِيحرمهمِمنهِليعودواِإليه.عتمدواِعليِماِلديهمِمنِما ِمت بروا.ِ  ِِِإانِالزا ِتت ررِهنا،ِمهمِقصةِاإلِِ:3ص

 (15ِِ:26وهذاِلحفالهمِمنِال برياءِ"أناِهوِالرمِشافيك"ِ خر
مالزيييرباتِليسيييتِعحيييواليةِعليِِِِ=ِِبسيييببِخالعةِنسييياؤهمِيقعونِميِالسيييبيِوالعار.ِول نِقولواِللصيييديقِخيرِو

ِالجميع.
 

 التأديب يؤت  ثراق 
حتياجِالناسِلمخلصِينزوِالعارِإ(ِارجلِواحدِ هوِالمسييييي (.ِوالمعنيِهوِِل نيسييييةنسيييياءِ كلِا7ِِتمسييييكِِ:4ص

وهاِهمِقدِأمسييييييييكواِبالمسييييييييي ِ.ِومِيت لمِاإلصييييييييحاحِِِوأمم(.ِاًِويمحوِالخااياِويقودِكنيسييييييييتهِميِكلِمكانِ يهوِد
ِصيييراحةِبعدِ لكِعنِالمسيييي ِغصييينِالرمِ،ِمالِتنقيةِمنِالخايةِادونِالمسيييي ِوعملِتجديدِالروحِالقدسِروح

ِالقزاءِواإلحراق.
 

 الكرمة التى فسدت  إشعياء يرتلئ غيرة فينشد نشيد
 هنا شرح لراذا لاء الغصن ولراذا تجديد الروح القدس

نحيدِينحدهِإشعياءِهوِنحيدِال رمةِالتيِومرِ ِلهاِكلِش ِ إشعياءِيبررِ (.ِل نِال رمةِأعاتِعنبًاِِِِ:5ص
نرنِماِتسييتحقهِهذهِال رمةِ معالهاِالحييريرة.ِونرنِنمو جِلخااياِهذاِِِرديًاِ إشييعياءِيلقيِباللومِعليِشييعبه(.ِوم
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الحيييعبِوالزيييرباتِالتيِسييييسيييم ِاهاِ ِضيييدهمِلعلهمِيتوبون.ِهناِنرنِإشيييعياءِوقدِتفاعلِمعِماِسيييمعهِوغارِِ
نةِول نِِهذهِال رمةِالتيِكانتِجميلةِهيِآدمِميِالجِِدِليبررِ ِفيماِيفعله.يغيرةِمقدسيييييييةِهللِمأنحيييييييدِهذاِالنحييييييي

ِ(ِ.27بالخايةِمسدتِ،ِوكانِالفداءِليخلقِالمسي ِخليقةِجديدةِوكرمةِجديدةِ إص
 

 من هو الفادى الذى سيأتى لينقى
 هو هللا الجالس على عرش؟

 منِظهوراتِالسييدِالمسيي ِميِالعهدِهوِعرشيهوهناِنرنِأنِإشيعياءِرأنِالسييدِجالسيًاِعليِكرسييِمرتفعِِِ:6ص
كماِكانِِ،ِكلِ =ِيفرضِحمايتهِعليِشييعبهِكماِمعلِاوعزِمعِراعوث،ِوأنهِماديِشييعبهِِالقديم(ِوأ يالهِتمألِالهي
ِاوعزِأيزًاِلراعوث(.ِ

ونرنِإرسيياليةِإشييعياءِالمملوءِغيرةِللحييعبِ،ِورأيناِتنقيةِإشييعياءِبجمرةِمنِعليِالمذب ِ،ِمالمسييي ِوحدهِياهرناِِ
شييعبهِ؟ِهوِيهوهِالجالسِعليِعرشييهِ،ِوسيييقدمِِمنِخاايانا.ِهذهِصييورةِرالعةِتحييرحِمنِهوِالفادنِاآلتيِلينقيِِ

نفسهِ ايحةِعليِالمذب ِ الصليب(ِلينقيِشعبهِ.ِوت ونِغيرةِإشعياءِرمزاِلغيرةِالمسي ِ،ِمعلهناِإلهِغيورِمحبِ
 لحعبه.ِونرنِرمضِاليهودِللمسي ِول نِهناكِبقيةِتخلص.

 
 

 =  آحاز الرلك ون هللا سيحر  الشعبإلى وول إقسالية للنب  
 = لاء إلى خاصت؟ وخاصت؟ لم تقبل؟  )وذيال؟ ترأل الهيكل( والرلك يعاند 

ِميِاإلصحاحِالسااقِرأيناِيهوهِعليِعرشهِ،ِوهناِنجدهِمولوداِمنِعذراءِمعناِعليِا رضِ.ِ:7ص
رمضِالملكِهناِتابيقِلماِرآهِإشيعياءِميِالرؤياِمنِرمضِللحيعبِلنبوته،ِورمضِالملكِحمايةِ ِلهِوأصيرِأنِِ

هذاِنفسِماِقالهِالسيييييدِالمسييييي ِ"كمِمرةِأردتِأنِأجمعِأوالدكِكماِتجمعِالدجاجةِمراخهاِتحتِِِِميِبأشييييور.يحت
ِِلذلكِتنبأِالنبيِبالخرامِلمنِيرمضِ .ِ(23ِِ:38ِجناحيهاِولمِتريدواِ..ِهو اِايت مِيتركِل مِخرابا"ِ مِت

ِِهمِيرمزونِ.وجناحيِالدجاجةِ=ِأ يالهِتمألِالهيكلِ.ِ ِيريدِأنِيحميهمِِو
وإ اِلمِيتوبوا،ِِِ.ِونرنِهناِتدرجِالزيرباتِ ِماهللِادأِبزيرباتِخليفةِ إسيراليلِوأرامِيزيربانِيهو اِومل هاِآحاز(

ِمأشورِآتيةِلتخرمِخرابًاِتامًا.ِوالعجبِأنِآحازِرمضِحمايةِ ِليحتميِبأشور،ِوأشورِهيِالتيِستخربه.
 
 

 نصيب من يرفض حراية هللا
 نبواتِبخرامِتامِليهو ا،ِتختلبِاهاِالبحارةِبالمسي .ِِ:12إلى  8اإلصحاحات من 
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حمايةِ ِلهمِوإصرارهمِعليِالتحالفِمعِأشورِلتحميهمِ.ِوعدمِإقتناعهمِِِِبسببِإعجااهمِبأشورِورمزهمِِ:8ص
أشورِل نِأشورِضربتِسيحدثِخرامِ وهذاِحدثِمعِِوإعجااهمِبقوةِأشورِوإمكانياتهاِِماِأعااهِ ِلهمِِبِِأصالِِ

ومِِِ،ِِمدينةِمنِيهو اِووصييييييييلتِحتيِأسييييييييوارِأورشييييييييليمِومِأوقفهمِ .ِومِحدثِهذاِمعِباالِوكانِخرابًاِتاما46ًِِِ
منجدِهناِِِدمرهمِتياسِنهاليًا(.ِول نِأوالدِ ِالِيمكنِ حدِأنِيا يهم.ِِملقِدحدثِإ ِرمزيييييواِالمسيييييي ِوصيييييلبوهِِ

وينتهيِاإلصيييحاحِبأنِِونبوةِعنِالمسيييي ِوإرسيييالهِلتالميذهِِ،ِهاِليهو اِ.نبوةِعنِخرامِأشيييورِبعدِأنِتنهيِتأديب
ِ.ورمزهاِللمسي ِيهو اِتصيرِميِظالمِبسببِخااياها

ِ
 لكن الرسيح سيأت  نوق لرن هم ف  الظالم

نبوةِواضيييييحةِعنِالمسيييييي ِنورِالعالمِوأنهِسييييييتجسيييييدِلُيصيييييلبِوياسيييييسِكنيسيييييتهِوأنهِسييييييأتيِمنِالجليل.ِِ:9ص
ِمضِالمسي ِميِكبرياء.والخرامِلمنِيِر

 
 دفعهم إلى التوبةتلكن هذ  الضربات لك   –الخراب لرن يرفض الرسيح ف  كبرياء 

اسيييتمرارِالزيييرباتِضيييدِالحيييعبِالخاط .ِومِنبواتِضيييدِأشيييورِالتيِضيييربتِشيييعبِ .ِماهللِيسيييتخدمِِِِ:10ص
 هِالتأديب.ِأشورِ أوِإاليسِومنِيستخدمهمِإاليس(ِلزرمِشعبهِللتأديب.ِومِياِويلِمنِيأتيِب

 وخايةِأشورِا ساسيةِالتيِيزربهمِ ِبسببهاِهيِال برياءِإ ِظنواِانهمِبقوتهمِمعلواِهذاِمت برواِعليِ .ِ
هذهِالزيرباتِسيم ِاهاِ ِضيدِشيعبهِاواسياةِأشيورِ نِهناكِبقيةِِسيتامنِوتسيتفيدِمنِالزيربات.ِويدعوِ ِِ

ِيدِ .ِوسيكسرِ ِأشورِ الحياان(ِتمامًا.ِشعبهِأنِالِيخامواِمنِأشورِمهيِمجردِأداةِمي
 

 كيف ينكسر الشيهان  
 لتحياِميِسالم.منِكلِالحعومِيخرجِقزيبِمنِجذوِيسي.ِويقيمِالمسي ِملكِالسالمِممل تهِِ:11ص

 وميِالنهايةِيدخلِاليهود.ِ  ِيحررِالجميعِمنِعبوديةِإاليس.
 

 تسبحة ف  مقابل عرل الرسيح الخالص 
 ما اِنقدمِهللِعليِعملهِمعناِسونِالتسبي ؟!ِمنِيعر ِالمسي ِالِيقدرِإالِأنِيسبحه.ِ:12ص

 
 خراب بابل كرمز للشيهان الذى سحق؟ الرسيح الرخلص

نِِِيهِالمسييتقبلِيلسييبقِوقيلِأنِ ِيحميِشييعبهِمنِأشييورِالعدوِالحالي.ِوأيزييًاِ ِيحميِشييعبهِمنِأعداِِ:13ص
 سنة(.130ِق.م.ِأيِأنِالنبوةِكانتِقبلِباالِبحوالي606ِِلِنحأتِسنةِق.م.ِوباا739ِ النبوةِكانتِسنةِ

.ِوالح ِأنِباالِترمزِصيييييييييييراحًةِِالحاليينِوالمسيييييييييييتقبليينِِماهللِيحميِشيييييييييييعبهِمنِا عداءِالمرليينِوغيرِالمرليين
(ِوهيِعروسِضيدِالمسيي .ِالِأنِهناكِنبوةِصيريحةِبأنِممل ةِماديِهيِالتي17ِِللحيياانِوممل ةِالحيرِ رؤ

ِتدمرِباال.ِووقتِالنبوةِكانتِماديِ بارةِعنِبعضِالقباللِالمتفرقة.س
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ِ 
 بابل قمز إلبليس 

هناِنرنِصيييييراحةِأنِباالِهيِرمزِإلاليسِالعدوِالحقيقيِل لِالبحيييييرية.ِوإنِضيييييرمِباالِهوِضيييييرمِِِ:14ص 
وهيِِِللحيييييييييياانِرحمةِبأوالدِ ،ِليحررهمِ ِمنِعبوديتهم.ِوهناِنسيييييييييمعِعنِخايةِالحيييييييييياانِا وليِ و ِمرة

ِ.ال برياء
نِبعزيييهاِالبعضِل نهاِمرتبة،ِكلِمنهاِِ(ِأنهاِليسيييتِأقوا ِمتناورةِالعالقةِاي13-1كماِرأيناِميِاإلصيييحاحاتِ 

ِ.يجيبِعليِماِقبله،ِهكذاِسنرنِميِبقيةِاإلصحاحاِت
(ِأنِ ِسييبيدِباالِالتيِأ لتِشيعبه.ِوهناِنرنِاوضيوحِأنِباالِماِهيِإال ِرمز13ِرأيناِميِإصيحاحِ ِِ:14ص 

ِ.إاليسِعدوِالبحرية.ِمال المِينتقلِمنِباالِإلاليسِاوضوح
لذلكِيبدأِاإلصييييحاحِبأنِ ِسيييييرحمِيعقومِ أنِال نيسيييية(.ِورحمةِيعقومِسييييت ونِبزييييرمِملكِباالِالذنِأ  ِ

ِ.ال نيسةِست ونِبزرمِإاليسِالذنِرمزهِملكِبااليعقوم.ِورحمةِ
وباالِمازالتِسيييتقومِكعدوِميِالمسيييتقبل.ِولذلكِيعدِ ِبزيييرمِكلِأعداءِال نيسيييةِالبعيدينِوالقريبينِ أشيييورِومِِ
ملسيياين(،ِمأاوامِالجحيمِلنِتقونِعليها.ِوكماِيزييرمِ ِالحييياانِيزييرمِالمزييايقينِالذينِيسييتخدمهمِإاليسِِ

ِ.ضدِشعبه
 

 صيل لخهايا الشيهان وخراب مرلكت؟ مرموزا ل؟ ببعض األممتف
 ولكننا نرى ون ضربات الشيهان هى وداة تأديب لشعب هللا بل وإيران غير الرؤمنين

 21ص –  15ص
 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

 
 كرمز للشيهان  موآب ويضًا من الرضايقين

 فى كبريائ؟ وغوايت؟ للبشر فيعثرهم 
هيِنبوةِضييييدِموآم.ِوكماِقلناِمعنِ ِليسِضييييدِموآمِوالِحتيِباالِكحييييعومِماهللِأرسييييلِيونانِِِِ:16،  15ص

 شييييورِ نينون(ِلتتوم.ِول نِ ِضييييدِماِترمزِإليهِباالِأنِالحييييياان،ِومنِيتبعه.ِوهناِنرنِخايةِموآمِوهيِِ
ان.ِوهناِنرنِموآمِميِحالةِحزنِشيييييييييديدِجعلِالنبيِيرويِلهاِوكأنهِيبكيِِال برياءِ،ِوميِهذاِهيِرمزِللحييييييييييا

(.ِال18:23ِِعليِماِسيو ِيحدثِلها.ِوهذهِهيِنفسِمحياعرِ ،ِماهللِالِيفرحِبموتِالخاطيءِوالِبأالمهِ حز
أنِالخاطيءِهوِالذنِجلبِعليِنفسييييييييهِهذاِا لمِ"ِأناِإختافتِليِقزيييييييييةِالموت"ِوقارنِمعِ"ِليتكِأصييييييييغيتِِ

(.ِولنالح ِأنِالنبواتِهيِإعالنِأنِ ِيعر ِماِسييييييحدثِوينبه18:48ِِِِإصصيييييايانِم انِكنهرِسيييييالمك"ِ لِو
ويحذرِحتيِالِيحدثِهذا،ِماهللِاليريدِعذامِاإلنسييييييييييييان.ِولذلكِيالبِ ِمنِشييييييييييييعبهِيهو اِأنِيرحمِموآمِميِ

ِ.مصيبتهِوهذاِإعالنِأنِالمسي ِسيرحمِالبحريةِبفداله
ِ
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 هى محسوبة كشعب هلل تتحالف مع دمشق الوثنية الررلكة الشرالية و 
 هنا نرى ضربات من يتحاف مع الشيهان

 ضرباتاللكن لراذا يسرح هللا ب
دمحييقِكرمزِللحييياانِتزا ِوتفقدِقوتهاِ،ِوهذاِماِعملهِالمسييي ِِسييراليل.ِِإهناِنجدِضييرباتِدمحييقِالِِو:17ص 

الحيييييياانِِِ.ِاسِفيعودونِإليهِ اإلانِالزيييييا (ليادمِالنِِ والدهِمنِإسيييييراليلِ  ِيسيييييم ِبالزيييييرباِتبالصيييييليبِ.
ول نِ ِيسم ِلهِاهذاِليادمِالناس.ِوهناِنرنِأنِأشورِهيِأداةِالتأديب.ِول نِياويلِمنِِِ،ِيزرمِ نهِما ن

ِ.يأتيِالتأديبِاواساته.ِلذلكِنجدِهناِنبوةِانهايةِأشورِرمزًاِلدمارِإاليسِالنهالي
 

 باهلل غير الرؤمنين يرانإ ويضا التأديب هدف؟
ِِميِهذاِاإلصحاحِهنامرةِأخرنِنجدِالتأديبِ والدِ ِعنِطريقِالزيقاتِومعهاِتعزياتِ،ِول نناِِِ:18ص 

أحداثِحارةِ كالحرِالصامي(ِوهدمهاِ نرنِأحداثِربماِهيِغيرِمفهومهِتمامًاِوهذاِهوِطبعِالنبوات.ِل نِهي
والنتيجةِتأديبِالمامنينِودخو ِِ.حِقلبِ ِبقدرِإيمانِالناستقديمِهديةِإليِرمِالجنود.ِوالِتوجدِهديةِتفِر

 غيرِالمامنينِلإليمانِ.
 

 ب وتصير بإيرانها بركة لألقض بل مصر تؤدِ 
 هذا عرل الرسيح فالوثنيين صاقوا بركة فى األض والرجدلية صاقت كاقزة بالقيامة 

مل يِصيييييادقِوأيومِوأصيييييدقاءهِوراعوثِمنِِ ِالِيكرهِا ممِويحبِاليهود.ِالِأرسيييييلِيونانِلألمم.ِِوِِ:19ص 
ا مم.ِل نِنجييدِإهتمييامِ ِبيياليهودِميِال تييامِالمقييدسِ نِال تييامِالمقييدسِهوِمعييامالتِ ِمعِاليهود.ِوهييذاِ
اإلصيحاحِنمو جِ نِ ِالِيكرهِشيعبًاِميِا رض،ِالِأنِمنِيحبهِالرمِيادبه.ِممصيرِإشيتهرتِبال برياء.ِوهاِِ

اهاِحتيِيقودهاِلإليمان.ِالِنرنِأنِاإليمانِميِمصرِوأشورِوإسراليلِسيكونِاركةِلألرضِنحنِنرنِأنِ ِياِد
كلها،ِأنِهوِإيمانِصييحي ِوعقيدةِصييحيحةِتصييح ِالعقالدِالخاطئةِالتيِسييت ونِميِالعالمِميِ لكِالحين.ِوإ اِ

ودِميِمصيييييييرِوأشيييييييورِِ(ِفيكونِاإليمانِالموج11كانِإيمانِإسيييييييراليلِبالمسيييييييي ِهوِعالمةِعليِنهايةِا يامِ رو
ِ.شفِلفسادِضدِالمسي ِوأتباعهِوزيفهِوهذهِهيِالبركةِالتيِست ونِل لِا رِضاوإسراليلِهوِإيمانِك

 
 تأكيد ما مضى 

.ِهوِتأديبِادأِمبكرًاِإلعدادهاِإلسييييييييييتقبا ِالمسييييييييييي .ِِمنِكبريالهاِالنبيِياكدِعليِادءِتأديبِمصييييييييييرِِ:20ص 
(.ِوكانتِخايةِمصيييييرِالمعرومةِهيِال برياءِوميِنفس15:57ِِِإصالمتواضيييييعينِ مالمسيييييي ِالِيسيييييكنِإالِعندِِ

ِ.الوقتِضرمِمصرِهوِدرسِلحعبِ ِمالِيعتمدونِإالِعليِ 
 

 
 وماذا عرن ال يقبلون التأديب



( ملخص ألصحاحات سفر إشعياء)إشعياء سفر   
 

 
15 

 ِيريدِأنِالجميعِيخلصيييونِوهوِيادمِأحباؤهِليخلصيييوا،ِأماِمنِالِيقبلِالتأديبِمسيييو ِيهلك.ِوأو ِِِ:21ص 
ورمزهِهنياِبياايلِولهياِخرامِنهيالي.ِومِالخاياةِاليذينِاالِتوبيةِوهاالءِهمِالموتيِِِِ،ِدييبِهوِإاليسأيقبيلِالتيِمنِلن

ِ.روحيًاِويسميهمِلذلكِدومةِومِالمتاجرينِبالعالمِوملذاتهِتاركينِالسمالياتِوأسماهمِهناِالعرِم
 

 هناك خراب لرن اليقبل التأديب ويعاند 
 ح سيحرقنا الخهية موت وإستعباد لكن الرسيو 

 فهذا إصحاح إنذاق لرن ما زال فى غيبوبة 
عادةِالخااةِأنهمِيحيييييعرونِبسيييييالمِزالف.ِ  ِياكدِهناِ والدهِأنِهذاِخاأ.ِمالخايةِجزاؤهاِالموت،ِِِ:22ص 

الِبالخايةِيملكِعليناِإاليسِ=ِشيييييييبنا.ِوالمسيييييييي ِيأتيِليزيحهِويحررناِمنهِليملكِهوِعلينا.ِورمزِالمسيييييييي ِهناِِ
ِ.منِا مم.ِشبناِهوِرمزِإلاليسِالمت برِوالح ِهناِأنِ ِضدِالخايةِسواءِصدرتِمنِشعبهِأوإلياقيم.ِ

ِ
 لغواية البشر   وماهو سالح إبليس

 الرال والرلذات 
 ِهناِينبهِشيعبهِأنِالعالمِسيينتهي.ِسيتنتهيِالقونِالحربيةِالعنميِ باالِكمثا (،ِوأيزيًاِالدو ِالغنيةِِِِ:23ص

مثلِ صيييييورِكمثا (.ِوالمعنيِأنِالعالمِكلهِسيييييينتهي،ِملما اِننخدوِوراءِالغنيِأوِنخا ِمنِالقوة.ِعمومًاِمعدوِ
ِ-الخيرِيحاربناِباريقتين:

ِِ(10ِ–13ِِ:1ِِهذاِماِنراهِميِوحشِااليامِاالخيرةِ ِرؤِ=ِأنِالقوةِميِاإلضاهاد.ِِوِبابل -1
ِِ(18ِ-13ِِ:11ِِوهذاِماِنراهِميِالوحشِاآلخرِ رؤِِ.=ِالغنيِومالهيِالعالم،ِأنِالخداوِصوق -2

  ِينبه...ِإحذرواِالعالمِم لهِسينتهي.ِونرنِقصةِاإلانِالزا ِهناِتت رر،ِإ ِيحرمِ ِعبيدهِمماِعندهمِمنِِ
ِ.يهخيراتِليعودواِإل

ِ
 

 يخلق اإلنسان خلقة لديدةهللا 
 من يقبل يخلص ومن يرفض يهلك

وهذاِبالفداءِِِِ(.17:5كو2بسيييببِالخاية،ِوالمسيييي ِأتيِليعيدِكلِشييييءِجديدًاِ تِالخليقةِا وليِِمسيييِدِِ:24ص 
ومنِآمنِبالمسييييييي ِمرحِوسييييييب ،ِومنِرمضِولو ِِوالمعموديةِالتيِميهاِنموتِونقومِمعِالمسييييييي ِخليقةِجديدةِ.

 .شقاله.ِوالمسي ِصنعِهذاِبصليبهِيومِإظلمتِالحمس.ِوهناِيختلبِتسبي ِمنِآمنِمعِصرا ِمنِرمِضعليِ
ِ

 تسبحة للرسيح على فدائ؟ 
ِِ-ال نيسةِتسب ِالمسي ِالذنِ:ِ:25ص 
ِخرمِممل ةِإاليسِالمخرم. -1
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ِصارِملجأِلحعبهِ. -2
ِجعلِكنيستهِقويةِمر بةِإلاليس. -3
ِِ.ومرحاِِصارِلحعبهِشبعاًِ -4
ِاآلمِومجدِالسماءِالمعدِلنا.كحفِلناِمحبةِ -5
ِأعايِلناِحياةِأاديةِ. -6
ِالمسي ِيسكنِوسبِكنيستهِلألاد. -7
ِأعااناِسلاانًاِأنِندوسِعليِالحياان. -8

ِ
 تسبحة وخرى للرسيح الفادى

تسييبحةِللمسييي ِالذنِأسييسِكنيسييةِقويةِهوِسييورِلها.ِوحينماِقارنتِال نيسييةِسيييدهاِالجديدِمعِالسييادةِِِ:26ص 
((ِصييييييرختِ"ِإسييييييتوليِعليناِسييييييادةِسييييييواك.20:8ِدهِحينماِأسييييييلمِ ِالخليقةِللباطلِ روالسييييييابقينِ إاليسِوجنِو

وإنفتحتِعيناِال نيسةِعليِأنِا المِالتيِتعانيِمنهاِعليِا رضِهيِلإلعدادِللسماء.ِول يِتنفت ِعيونناِأكثرِِ
ِ.عالمعليِمحبةِ ِوحكمتهِيقو ِلناِ ِعليكمِبالمخدوِوالصالةِحتيِتنتهيِأالمِهذاِال

 
 موقف اليهود من الفداء 

ينلِاليهودِيرمزييييونِحتيِالنهايةِحينِتامنِالبقية.ِل نِنتيجةِرمضِاليهودِوصييييلبهمِللمسييييي ِيتركهاِِِِ:27ص 
 ِمتتلف.ِوالح ِمالمسيييييي ِيزيييييرمِإاليس،ِويحيييييتهيِالصيييييليبِلياسيييييسِكنيسيييييتهِمنِاليهودِوا ممِول نِاليهودِ

ِ.ايرمزونِحتيِالنهايةِميهجرهمِ ِفيخربِو
ِ

 ضربات اآلخرين إنذاق لنا 
 ِضيييرمِإسيييراليلِ الممل ةِالحيييمالية(ِلخااياها.ِويزيييرمِكلِخاطيءِكتأديبِلعلهِيتوم.ِوهناِينبهِِِِ:28ص 

خر.ِيهو اِأنِتتع ِمماِحدثِ ختهاِإسيييراليل.ِ  ِيقو ِأنهِيزيييرمِبحكمة،ِمماِيصيييل ِلحيييخصِالِيصيييل ِلآل
ومسيدوا،ِميهو اِهيِا خرنِرمزيتِإنذاراتِالنبي.ِل نِالمسيي ِسييأتيِليعايِحياةِِونجدِهناِأيزيًاِالجميعِزاغواِ

ِ.للجميع،ِمبدونهِالِحياةِوالِقداسة
ِ

 هللا يسترر فى إنذاق الخهاة مع وعد بالخالص 
نِِأشيورِيسيتخدمهاِ ِميِتأديبِشيعبه،ِوميِالنهايةِيهلكِ ِأشيورِرمزًاِلماِسييعملهِ ِمعِإاليس.ِماآِلِِ:29ص

بياتِإاليسِهيِللتيأدييبِومُِيلقيِإاليسِميِالنهياييةِميِالبحيرةِالمتقيدةِبيالنيار.ِونرنِأنِالعميِوالنومِوعيدمِِضييييييييييييييِر
الحكمةِأمراضِتصييييييييييييبِالخاطيءِمالِيفهمِكالمِ ِوالِإنذاراته.ِواليهودِارمزيييييييييييهمِالمسيييييييييييي ِماِعادواِيفهمونِِ

ان.ِومنِيامنِسييييفهمِال تام.ِوا ممِيدخلونِِكتااهم،ِولرمزيييهمِللمسيييي ِسييييقبلِ ِا ممِفيصييييرواِمثمرينِكبسيييت
ِ(.16:6لإليمانِفيمتدِيعقومِوالِينتهيِالِتصيرِال نيسةِهيِ"ِإسراليلِ "ِ غلِ
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:ِحينماِيزييا ِإسييمِ ِعليِالحيييءِمهذاِيعنيِأنهِشيييءِكبيرِوعنيم.ِمحينماِنقو ِمثاًلِجبلِ ِمهذاِملحوظة
مهذاِيعنيِجيشِكبيرِعنيم.ِوهكذاِمقو ِاولسِالرسيييو ِ"ِإسيييراليلِ "ِِيعنيِجبلِعنيم،ِوحينماِنقو ِجيشِ ِِ

مهوِيعنيِال نيسييييييييةِالتيِإمتدتِشييييييييرقًاِوغربًاِوميِالنهايةِيعودِبقيةِمنِاليهود،ِوعودةِالبقيةِلإليمانِهيِعالمةِِ
 النهاية.

ِ
 وما هى صوقة النهاية 

دهمِعليِمصر،ِالقوةِالعسكريةِالجبارةِميِ ِيرمضِإعتمادِشعبهِعليِأحدِغيره.ِولذلكِيرمضِإعتماِِ:30ص 
 لكِالزمان.ِونرنِعنادهمِوإصييييرارهمِعليِ لك،ِوبسييييببِإعتمادهمِعليِمصييييرِين سييييرون.ِأماِمنِيسييييتمعِل المِِ

ِ.ميِتفتةِأنِنارِموقدةِأشورالرمِملهِخيراتِكثيرةِوبعدِ لكِنسمعِعنِدينونةِ
نةِبالمسيييييييييييييي .ِل نِهمِمازالواِغيرِمامنينِبالمسييييييييييييي ِِمعسيييييييييييييراليلِإجتمعتِليخرجِمنهاِالبقيةِالمامِوبلغة اليوم:

(.ِوتأتيِبعدِهذا14ِيعتمدونِعليِقونِعسييييكريةِجبارةِلحمايتهم.ِوبسييييببِهذاِين سييييرونِ زكِاويعاندون.ِومازالِو
الدينونةِميلقيِإاليسِميِالبحيرةِالمتقدةِبالنار.ِاينماِهناكِخيراتِكثيرةِللمامنينِوبسيييييييييييييببهاِيسيييييييييييييبحونِ ِالذنِ

ِ.يرونه
ِ =ِإصرارهمِعليِ بادتهمِاليهوديةِيسكبون سكيبًا وليس بروحىوميِهذاِالتفسيرِنفهمِأنِ

ِ
 الرب ينقذ البقية لنفس؟ 

ت رارِ نِاليهودِيعتمدونِعليِقونِغيرِ ِتاركينِ ،ِلذلكِيجتمعِأعداءِضيييدهمِلتحايمهم،ِول نِِِِ:31ص  
قدِقتلهِِِأشييييور.ِمع اِكانِِيسِِِقس بسِِِيف غير قلل وشِِِوقو  ِنفسييييهِيتدخلِلينقذِالبقية.ِوالرمِيدعوهمِلإليمان.ِِ

رجلِمنهم(ِمعنِإاليسِسيييييييييلقيهِالرمِميِالبحيرةِالمتقدةِبالنار،ِ  ِسييييييييينقذ185000ِِِِمالكِالرمِ قتلِالمالكِِ
ِ.رمزِلخالصِال نيسةِمنِإاليسِأشوركنيسته.ِمخالصِ ِلليهودِمنِ

ِ
 

 الرلك على كنيست؟  كنيسة الرسيحلصوقة 
 قدس يعرل فى الكنيسة ليجددها فتصير خليقة لديدةوالروح ال

 وخراب الرافضين 
 - :32ص

ِالمسي ِالملكِيملكِعليِكنيستهِورسلهِوخدامهِيرأسونِال نيسةِوهوِحاميِكنيسته. -1
ِالمسي ِمكِعقدِلسانِشعبهِليسبحوا. -2
ِتتغيرِطبيعةِالناسِإليِطبيعةِجديدة،ِوالنساءِالمامئناتِيتغيرن. -3
ِالسالمِيسودِال نيسةِ. -4
 .الروحِالقدسِهوِالذنِيغيرِطبيعةِالناس -5
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ِ
 صوق متناطضة لرن صاقوا فى السراء ولرن هلك مع إبليس

منِدخلِللسييييييييييييييمياءِيننرِ ِابهياله،ِ  ِيحمليهِحماًل،ِوينسيييييييييييييييِأيامِا المِميِا رض،ِممياِعادِيرنِِِِ:33ص
المقاومين.ِوالعكسِمالعذامِميِالبحيرةِالمتقدةِبالنارِل لِمخالفِرامضِهللِسيييييييييواءِمنِشيييييييييعبهِأوِلمنِليسِمنِِ

ِ.امةشعبه.ِلذلكِهناكِدعوةِل لِإنسانِأنِيتحعشيِغزبِ ِبأنِيسلكِباإلستق
ِ

 صوقة الدينونة لإلشراق 
ِ.خرامِتامِلألرضِوماِعليها.ِونهايةِبالسةِللخااةِونارِالِتافأِ:34ص

ِ
 صوقة اليوم األخير لألبراق

صييييييييورةِال نيسييييييييةِعليِا رضِاآلنِهيِعربونِلماِسييييييييتراهِميِالسييييييييماءِالتيِلنِيدخلهاِنجس،ِمت ملِِِِ:35ص 
ِ.أاديةِا مراحِوتنفت ِالعيونِلنرنِ ِونحياِميِتسااي 

ِ
 تحقيق النبوات السابقة 

هيِإصيييحاحاتِتاريخيةِنرنِميهاِصيييدقِماِتنبأِبهِإشيييعياءِعبرِالسييينينِعنِهالكِأشيييورِونجاةِِِِ:39-  36ص
ِ.شعبِ 

ِنرنِميهمِمدنِماِوصلتِإليهِالبحريةِمنِإنحااطِوموت.35ِ-1صِ -1
ِرمزِللمسي ِ.حزقيا39ِِ-36صِ -2
 الموتِماسسًاِكنيسته.نرنِالمسي ِالمخلصِالذنِسينقذناِمن66ِِ-40صِ -3

(ِ.39ِِِِ–36ِِ(ِقدِحدثِورأيناِتابيقهِميِاإلصييحاحاتِ 35ِِ–1ِمع اِكانِماِتنبأِبهِإشييعياءِميِاإلصييحاحاتِ 
(ِرأيناِنحنِتابيقهِميِالخالصِالذنِقدمهِلناِرمِالمجدِ.ِواللتاليِما66ِِِ–40ِِمعنِماِقالهِميِاإلصيييحاحاتِ 

ِوماِسبقِالِادِوسنراهِ.قالهِعنِا يامِا خيرةِميِهذهِاإلصحاحاتِ
ِ

 66-40حات ااإلصح
نرنِالمسي ِالمخلصِاوضوحِوأنهِياسسِكنيستهِالِتنتهيِبا اديةِونرنِالسماء66ِِِ-40ميِاإلصحاحاتِ

ِِ.الجديدةِوا رضِالجديدة.ِونرنِميِالبدايةِشخصِكورصِالملكِالفارسيِكرمزِللمسي 
ِللتأديبِماهللِيزرمِويجرحِليحفِيسبقِورأيناِضرباتِشعبِ ،ِوهناِنراهاِأنهاِ
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 إذًا عزوا شعبى 
ِليخلصِملنتعزن.ِوإ اِتساء ِأحدِوهلِهناكِحلِللخايةِوالموتِماإلجابةِهي...ِالح ِِ:40ص المسي ِآت 

قوةِ ِميِخليقتهِوإمكانياتهِالتيِاالِحدود.ِأماِا عداءِمهمِمثلِالقشِاالِقوةِأمامِ ِ ا عداءِهمِباالِأوِِ
 ِ-الحياطين(ِوعتامِلحعبِ ِ مرينِ:

ِانهمِيذهبونِلغيرِ ِ. .1
ِتصورهمِأنِ ِنسيهمِ. .2

 
 إذًا هلم نتحالج يقول هللا 

ِِ- ِيردِعليِالتصوراتِالخاطئةِلحعبهِ:ِ:41ص
ِلما اِتذهبونِلغيرنِوأناِ ِكليِالمعرمةِوالقوة،ِوالدليلِمعرمتيِبالمستقبلِ. -1
أناِاعدِل مِخالصًاِ كورصِكحلِماقت(ِوهوِرمزِللمسي ِمخلصِكلِِهلِتتصورونِأننيِنسيت م؟ِأادًاِم -2

ِالعالم.
 

 الخالص بالرسيح...هللا الرتجسد
(ِل نهمِهمِكانواِبسببِالخاية19ِِ(ِليحابهِإخوتهِالعبيدِ آية1ِِإانِ ِيخليِ اتهِآخذًاِصورةِعبدِ آيةِِِِ:42ص

(ِ  ِالِيعايِمجدهِآلخر12ِِلحيعومِتمجدهِ آيةِِعميان،ِوهوِأتيِليفت ِعيونهم.ِوالمسيي ِعبدِالرمِهوِ ِما
ِ(.13-11(.ِونرنِهناِقبو ِ ِلألممِ آية11ِ-6:2(.ِوقارنِمعِ مي8ِ آيةِ

ِ
 وكيف يخلص الرسيح البشر 

 (.ِ  25(ِوماحيًاِللذنومِ آية11ِِ(ِومخلصًاِ آية1ِِيصيرِلهمِماديًاِ أيةِِ:43ص 
يالبِمنِكلِمنِأدركِعملِ ِهذاِ،ِأنِيحييييييييييهدِله.ِويحييييييييييبهِ ِالخااةِبالقفرِل نِ ِسيييييييييييرسييييييييييلِلهمِأنهارًاِِ

والمسيييييييييي ِهوِِِ(ِ.ِوالروحِالقدسِيعرمناِمنِهوِالمسيييييييييي 39ِ–7ِِِِ:37ِِوا نهارِرمزِللروحِالقدسِ يوِ.ليتحرروا
ِ(ِ.8ِِ:32الحقِ،ِومعرمةِالحقِتحررِ يو

 
 الرسيح يفدى والروح يجدد 

هناِنسييييمعِاوضييييوحِأنِالماءِإشييييارةِللروحِالقدس.ِفبعدِمداءِالمسييييي ِوخالصييييهِحلِالروحِالقدسِعليِِِِ:44ص 
تأسيييييسِِِالخااةِ القفر(ِلينبتوا.ِوهناِنسييييمعِعنِكورصِبعسييييمهِوأنهِسييييياسييييسِالهيكلِرمزًاِلماِعملهِالمسييييي ِمي

ال نيسية.ِونفهمِمنِهذاِاإلصيحاحِأنِمنِالِيذهبِهللِمهوِيتصير ِاالِعقلِوكذلكِمنِيرمضِخالصِالمسيي .ِِ
(.ِوهوِنفسِلقب6ِودعوةِل لِواحدِأنِيرجعِإليِ .ِهناِنسييمعِصييراحةِأنِلقبِيهوهِهوِ"ِا و ِواآلخر"ِ آيةِِ

ِ.لِص(ِفيكونِالمسي ِهوِنفسهِيهوه،ِوهوِالفادنِوالمخ1المسي ِ رؤ
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 الرسيح بفدائ؟ يدوس إبليس
رمزِإاليسِهناِهمِا مم.ِالِالمسييييي ِأعايِلحييييعبهِسييييلاانًاِأنِيدوسِإاليس.ِونرنِأنِالمسييييي ِيأتيِِِِ:45ص 

ِ.(ِوهذاِعملِالمسي 17بالبرِمنِالسماء،ِوهذاِقاعًاِليسِعملِكورص،ِالِهوِخالصِأادنِ آيةِ
ِ

 .خزى إبليس وتابعي؟ ومام الرسيح
اآللهةِالوونيةِهيِصيييييييييييينعةِإاليس،ِوخزيهاِهوِخزنِإاليسِالمهزومِوالمذلو ِأمامِالمسييييييييييييي ِوشييييييييييييعبِِِ:46ص 

ِ.المسي .ِوصارِإاليسِبملذاتهِحماًلِعليِتابعيه.ِوالمسي ِأتيِلينجيِشعبهِمنِهذاِالحمل.ِملما اِنذهبِلغيره
ِ

 لكن لراذا كل هذا الذل إلبليس
(ِأنِإلاليس.ِ  ِمعل6:47ِمعِإص20:8ِِِيةِ قارنِاآليتينِرو ِأسييييلمِالخليقةِللباطلِبسييييببِالخاِِ:47ص 

(.7:12ِِكو2ِِ(.ِوهذاِيتزييي ِمنِقصيييةِأيومِالِومعِاولسِنفسيييهِ 5:5كو1هذاِلتأديبِالخليقةِعليِخااياهمِ 
ل نِالحييييييييياانِأ  ِالبحييييييييرِجدًا،ِوهكذاِمعلتِباالِالتيِدمرتِأورشييييييييليمِوأحرقتهاِودمرتِالهيكل.ِوكانِ لكِاالِِ

لحالتينِ  ِيذكرِإلاليسِ ولباال(ِماِمعلهِضيدِأوالده.ِوكانِإاليسِميِكبريالهِيننِأنِالِعقامِله،ِرحمةِميِا
معقابهِكانِمرتباًاِبخالصِاإلنسييييييانِمنِالموت.ِوظنِإاليسِأنهِالِوسيييييييلةِلخالصِاإلنسييييييانِمزادِمنِكبرياله.ِِ

ِ.(.ِليرمعِالمتزعين52:1وهناِينز ِ ِا عزاءِمنِعليِال راسيِ لوِ
ِ

 ر شعب؟ لراذا وسلرهم للباطلك ِّ ذَ ويعود هللا ليُ 
 ِميِمحبتهِيتواضييييعِويذكرِشييييعبهِالسييييببِميِانهِأسييييلمهمِللباطل،ِحتيِالِيعودواِللحيييير،ِحقًاِمداهمِِِِ:48ص 

ال سِِِالم طال الرب وخلصييييهم،ِل نِمنِيعودِلخايتهِمسيييييعودِإليِعبوديتهِإلاليس.ِلذلكِينتهيِاإلصييييحاحِبقولهِ"
صِحررهمِمنِباالِرمزًاِ نِالمسيييييييييييييي ِحررناِمنِإاليسِ=ِ"إنِحرركمِاالانِفبالحقيقةِت ونونِِ".ِم وِرلإلشِِِِِِِِِراق

فبياايلِرمزِِِ(.20للعبودييةِمرةِأخرنِوالِتسييييييييييييييتمرواِميِخايايياكمِ=ِأخرجواِمنِبياايلِ آييةِِِِااحرارًا".ِإ ًاِالِتعودِو
ِ. رضِالخايةِوالعبوديةِلها،ِوإالِملنِتختبرواِحياةِالسالم

ِ
 
 
 (57-49)اإلصحاحات 

ال المِميهاِصييارِصييراحةِعنِتجسييدِالمسييي ِومدالهِوتأسيييسِال نيسييةِميِالعالمِكله،ِوومارِهذاِالفداء،ِونصيييبِِ
ِ.المامنينِوأيزًاِنصيبِالرامزينِواإلشرار

ِ
 الرسيح مخلص كل العالم 
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ال المِيتوقفِعنِكورصِالرمز،ِليبدأِصيييييراحةِعنِالمسيييييي ِالمرموزِإليه.ِالمسيييييي ِالمتجسيييييدِإانِ .ِِِ:49ص 
ِ.(11:1يوِ "ِإليِخاصتهِجاءِوخاصتهِلمِتقبله"ِِ.ِوبينماِيقبلهِا ممِويسجدونِلهِيرمزهِاليهوِد

ِ
 الرسيح يتألم ليحرل ذنوبنا

نهاليًا.ِل نهِلمِيفعل،ِالِأبعدهمِماقتًاِإليِأنِيحملِِمعِأنِالبحيييرِبخااياهمِيسيييتحقونِأنِيهجرهمِ ِِِ:50ص 
ِ.المسي ِ نوبهمِاتجسده

 .ِوهذاِقادهمِلصلبِالمسي ِالقادحين ناقاً ونرنِأحقادِاليهودِوحسدهمِ=ِ

 
 الرسيح يأتى بهريقة إعجازية وفدائ؟ لباق 

كماِأتيِإسييحقِمنِبانِميتةِهكذاِأتيِالمسييي ِمنِبانِالعذراءِادونِزروِبحييرِباريقةِإعجازيةِليعيدِِِِ:51ص
ِ.الفرحِوالبر

=ِ راوِالرمِإشيييارةِللمسيييي ِالمتجسيييدِوقولهِإسيييتيقنيِإشيييارةِلتجسيييدهِولقيامته.ِِِإسِِتيقظى إسِِتيقظى يا ذقاع الرب
ِ(.24:1كو1والذراوِإشارةِللمسي ِمهوِقوةِ ِ 

جسدِليحملِعناِكأسِغزبِ ِ.ِهوِحملهاِل نِهوِأيزاِأعااهاِللحياانِليحرمِمماِمعلهِباإلنسانِالمسي ِت
.ِ
ِ

 فرحة الكنيسة بالخالص 
ِوى عندماِإستيقنتِ راوِالرمِأنِتجسدِالمسي ِوتممِمداله،ِإستيقنتِال نيسةِِ:52ص

ِيننِسِقامتِمنِموتِإليِحياةِومنِخايةِإليِقداسةِمفرحتِوتهللت.ِول نِعليناِأال
ِ.كانِهذاِومنهِأالمِالمسي  -1
ِ.إ ًاِلنتركِخااياناِونستيق ِأنِنقومِمنِموتِالخاية -2

ِ
 ثرن الخالص

ِِدق خبرنا. بل  كانتِأالمِالمسيييييي ِالرهيبةِهيِالثمن.ِجاءِالمسيييييي ِلليهودِول نهمِلمِيصيييييدقوهِ=ِِِِ:53ص من صِ
ِ.صلبو . ليحرل وثامنا

 ِ
 ثراق الفداء 

ال نيسييييةِالتيِتتسييييعِوتحييييملِكلِالعالمِهيِومارِعملِالمسييييي ِالفدالي.ِوال نيسييييةِمهمتِعملِالمسييييي ِِِِ:54ص
ِ.وهاهيِتسبحهِعليِعمله

ِ
 والبات الكنيسة اآلن
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 -: 55ص
ِ(.1طلبِالروحِالقدسِوالسعيِلإلمتالءِ آيةِ -1
ِالسماوِل لمةِ . -2
ِتركِالخاية. -3

ِ.ملذاتِهذاِالعالمِملنِيجديهِشيئًا.ِ نِالعالمِباطلِوليسِفيهِشبعومنِيفعلِسيحبعِويفرح.ِأماِمنِيسعيِوراءِ
ِ

 الدعوة هى لكل واحد وكل من يهيع يحيا ويثرر 
:ِرأيناِميِاإلصيييحاحِالسيييااقِوصيييايا.ِوهناِنسيييمعِاركاتِالااعةِلها.ِوماِعليناِسيييونِأنِنحياِميِطاعة56ِِِص

ِ.منتنرينِالمجيءِالثانيِلنتمجد.ِأماِمنِيرمضِملهِأالمِوضيق
ِ

 نصيب من فى كبريائهم يرفضون الهاعة
شيرارِميِكبريالهمِيرمزيونِطاعةِالوصياياِغيرِخالفينِمنِ .ِ اليهودِميِكبريالهمِرمزيواِالمسيي ،ِواِِ:57ص

(.ِأماِالمتزيييعِمهوِمتحيييبهِبمسييييحه،ِهذاِيسيييكن13ِِمالمت برينِمتحيييبهينِبعاليس.ِوكلِهاالءِتحملهمِالري ِ آيةِِ
ِ. ِعنده

بقولهِ"ِليسِسيالمِقا ِإلهيِلإلشيرار".ِمهذاِنصييبِصيالبيِالمسيي ِوالذينِِِ(57-49)وتنتهيِهذهِاإلصيحاحاتِِ
رمزييييييوه.ِوأيزييييييًاِنصيييييييبِالمت برينِالذينِالِيسييييييكنِ ِعندهم،ِومنِيسييييييكنِ ِعندهِيحياِميِسييييييالمِمهوِملكِ

ِ.السالم
ِ

 (66-58اإلصحاحات )
(ِتت لمِعنِاناءِهذهِال نيسيييييييةِحتيِالمجيء66ِ-58حاحاتِ لقدِتممِالمسيييييييي ِعملِالخالصِل نيسيييييييتهِواإلصييييييي

ِ.الثانيِحينِالسمواتِالجديدةِوا رضِالجديدة.ِوبناءِال نيسةِهوِعملِمحتركِاينِالمسي ِوال نيسة
 دوق الكنيسة 

يبدأِاإلصيحاحِبقولهِنادِبصيوتِعا ِمهذاِهوِدورِال نيسية،ِالتعليمِواإلنذارِوالتوبيلِللخااة،ِمسيتخدمةِِِِ:58ص
(.ِودورِال نيسييةِأنِتعلم6:12ِِ.ِوا اواقِمنِالفزيية،ِوالفزييةِرمزِل لمةِ ِ مزإقفع صِِوتك كبوق مةِ ِ=ِِكل

شيييييييييعبهاِطريقِالعبادةِالصيييييييييحيحةِهلل.ِوهناِنرنِطريقِالصيييييييييومِالصيييييييييحي ِوالتذللِواإلنسيييييييييحاق.ِبالرجووِلآليةِِ
يسيييةِوإ اِسيييكنِميِال نيسيييةِمأنهاِِ(ِنرنِأنِاإلنسيييحاقِهوِشيييرطِأنِيسيييكنِ ِعندِاإلنسيييانِأوِميِال ن15:57 

ِ.ستبني
ِ

 الرسيح ترم الخالص لكن من يستفيد من هذا الخالص
(ِنرنِميها21ِِ-15.ِوا ياتِ ها إن يد الرب لم تقصر عن ون تخلصخالصِالمسي ِكانِقويًاِ=ِِ:59ص

ِالمسي ِالفادنِالذنِأتيِليخلص،ِهيِت رار..ِملما اِالت رارِ؟
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خالصِوهوِمستعدِ نِيقدمهِل لِإنسان،ِول نِماِهوِدورِكلِإنسانِيريدِأنِِالمعنيِأنِالمسي ِتممِعملِال
ِِ  يستفيدِمنِهذاِالخالص؟ِأنِيتركِالحر..ِ نِأوامناِتفصلِاينناِوبينِإلهنا،ِمالِشركةِللنورِمعِالنلمة

ِ(.14:6كِو2 
ِ

 التوبة = القيامة 
ِِتنيرى ِِ:60ص (.14:5ِِاتِفيزييييييءِلكِالمسيييييي "ِ أ ِِ=ِهذهِمثلِ"ِإسيييييتيق ِأيهاِالنالمِوقمِمنِا مِوِِطومى إسِ

ولوِأضيييياءِالمسييييي ِللتالب،ِمما اِسييييو ِيرن؟ِولوِأضيييياءِالمسييييي ِل نيسييييتهِما اِسييييو ِيحدث؟ِسييييينزييييمِا ممِِ
 البعيدين(ِلل نيسييةِمنجذاينِلنورها.ِوتزدادِالبركاتِلل نيسييةِ أوِللحييخص(.ِويمألِالسييالمِالحييخصِ أوِال نيسيية(ِِ

ِ.يرِقوياًِالذنِإستنارِبالمسي .ِويصيرِالمستن
ِ

 
 
 

 ما هى بركات الخالص لإلنسان
 وهل الفرصة مازالت طائرة 

.ِوالح ِ"ِاليومِإنِسيييييمعتمِصيييييوتهِمالِتقسيييييواِِوبيوم إنتقام إلهنا(ِلمُِيردِأنِيقرأ20:4ِِالمسيييييي ِميِ لوِِِ:61ص
ِ.(ِوالح ِميِهذاِاإلصحاحِما اِيعايِالمسي ِلل نيسةِول لِتالِب15:3قلوبكم"...ِ عبِ

 
 يعهى معونة والكنيسة ترشد للرسيحالرسيح 

.ِويقيمِلهاِبعدِأنِجعلهاِعروسييياِلهِمصيييارِلهاِجماالِالمسيييي ِيعملِميِكنيسيييتهِلتصييييرِنورًاِل لِالعالمِِ:62ص
.ِوعليِهاالءِأنِيعلمواِالحيييييييعبِأنِِوعدوا السِِِِِبيل نقو  من الحجاقةيدعونِالحيييييييعبِللتوبةِ=ِِحراسِِِِِاً خدامًاِ=ِ

ِمينتنرِو ِ..ِمتقو ِال نيسةِآمينِتعا ِأيهاِالرمِيسووهوذا مخلصك آتٍ انيِبفرحِ=ِمجيئهِالثِاالمسي ِآت 
 

 الرسيح الشفيع الكفاقى لكنيستة 
نخايءِم يفِيقبلنياِ ؟ِهنياِنرنِدمِالمسييييييييييييييي ِِومياِزلنياِِِخاياةِِكيفِنحنِمقبولينِأميامِ ِاآلن؟ِنحنِ:63ص

اِمقبولينِأمامِ .ِوكلِمنِيقدمِتوبةِمعترمًاِيغايِويابهِأنِكنيستهِوهذهِهيِشفاعةِالمسي ِال فاريةِالتيِتجعلن
ِ."(ِ"ِدمِيسووِالمسي ِياهرناِمنِكلِخاية..ِإنِإعترمناِبخاايانا10-7:1يو1ِبخااياهِيغايهِالمسي ِادمهِ 

ِ:(ِنستعافِاهاِ ِلنستدرِمراحمه،ِمهكذاِنستفيدِمنِهذهِالحفاعةِال فارية19-15ومِنرنِصالةِ آياتِ
ِالتوبة -1
ِإلستدرارِمراحمِ .صالةِ -2

ِ
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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 إلستدقاق مراحر؟ 

(ِ ِِ:64ص (.ِمهيِتحياِميِإنتنارِوتحييييوقِلهذا22:16ِكو1ِِال نيسييييةِا وليِكانتِترددِ"ِمارانِآوا"ِ الرمِآت 
أتيِالرمِميِمجدهِلتتمجدِوتنتهيِحروبهاِمعِعدوِالخيرِوبنفسِالمفهومِتصيييييييييييييليِال نيسيييييييييييييةِناحيةِِاليوم،ِيومِي

ليتك تشِِق السِِروات  الحييرق.ِوبنفسِالمفهومِقا ِيوحناِميِختامِرؤياهِ"ِآمينِتعا ِأيهاِالرمِيسييوو"ِوهناِنسييمعِ
ِِ.آلنِإشتياقًاِلمجيءِالمسي ِالثاني.ِقالهاِميِالعهدِالقديمِإشتياقًاِلتجسدِالمسي ِومداله،ِونقولهاِنحنِاوتنزل

وهذهِهيِتعاليمِِِِ.نت لابلناونحن الهين و وعليِال نيسييييييييةِأنِتحياِميِتذللِمالِيزييييييييربهاِالحييييييييياانِبال برياءِ=ِِ
ِ(.10:17السيدِالمسي ِ"ِإنِمعلتمِكلِماِأمرتمِبهِمقولواِإنناِعبيدِباالونِ لوِ

ِ
 طصة الكنيسة منذ ميالدها وحتى مجد األبدية 

  -:66، 65ص
ِال نيسةِتحملِا مم.11:65ِِ (1
ِاليهودِيرمزونِالمسي ِ.7ِِ-2:65 (2
ِل نِهناكِبقيةِستامنِمنِاليهودِوهذهِتنجوِ.10ِِِِ-8:65 (3
ِالهالكِنصيبِرامزيِالمسي .12:65ِِ (4
ِ.والخزنِللرامزيِنِعبيدِ ِيفرحون،ِمال نيسةِكنيسةِمرح13:65ِِ (5
عنوانِال نيسةِالتيِأسسهاِالمسي .ِاآلنِماِنحياِِالسماءِالجديدةِوا رضِالجديدةِهي17:65ِِِ (6

(.ِل نِاآلنِنحنِنسلك17:5ِكِو2فيهِهوِعربونِماِسننالهِميِالسماء.ِالمسي ِصنعِكلِشيءِجديدًاِ 
(.18:8ِباإليمانِالِبالعيان،ِول نِميِا اديةِسنرنِالمجدِ يانًا.ِالمجدِالعتيدِأنِيستعلنِميناِ رِو

 (ِ.1:21يدةِهيِإشارةِللسماءِ رؤِوالسمواتِالجديدةِوا رضِالجِد
ِ(ِمفهومِالعهدِالجديدِللافولةِالروحيةِوالحيخوخةِالروحيةِ.65ِِ:20  (7
ِالبركاتِهيِنصيبِال نيسةِعليِا رضِوميِالسماء.21:65ِِ (8
ِالسالمِوالحبِسماتِال نيسةِ.25:65ِِ (9

هيكلِاليهودنِوالِال نيسةِميِكلِمكانِوغيرِمحددةِبمكانِواآليةِترمعِأعينناِللسماء.66ِِِ:1ِ (10
ِالذنِيفتخرونِبهِ نِ ِيسكنِفيهِإنتهيِدورهِِ.

ِ(ِ.15:57وقارنِمعِِ ِفيكونِهيكالِلهِ ِيسكنِعندِالمتواضع2:66ِ (11
ِرمضِالعبادةِاليهودية.4ِِ-3:66 (12
اليهودِيزاهدونِال نيسة.ِول نِهذهِا المِهيِمخاضِوالدةِال نيسةِالِهذهِا المِادأت8ِِِ-5:66 (13

 يهودِينتهواِكدولةِوهيكلهمِيخرم.بصلبهمِللمسي .ِوال
ِال نيسةِأمِولودةِوعريسهاِالمسي ِيمخضِحتيِتستمرِميِالوالدة.9ِِِ-66 (14
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ال نيسةِتحياِميِسالمِوتعزياتِويحملهاِ ِعليِيديهِويدللهاِعليِالركبِويمألها14ِِِِ-10:66 (15
ِسالمًاِومرحا،ِلتجتازِا المِالتيِميِالعالمِ.

ِونةِلإلشرار.والنهايةِتأتيِالدين17ِِِ-15:66 (16
 .ِميِدينونةِالحرِأماِا ارارِمنِا ممِواليهودِميرونِمجدِ 18:66ِِ (17
ِكرازةِالرسلِتاسسِكنيسةِالمسي ِميِكلِالعالمِ.19-21ِِ-66 (18
ِِشرار.ا اديةِأمراحِلألارارِوعذامِأادنِلأل24ِِ-22:66 (19

ِ
 - كلرة ختامية:

ملخصييهِأنِيهوهِيخلص.ِويتلخصِالسييفرِميِأنِحا ِِإشييعياءِإسييمهِيعنيِيهوهِيخلص.ِويمكنِالقو ِأنِالسييفرِِ
البحيييييييرِ أممِويهود(ِإنحدرِإليِحا ِردنءِجدًا،ِخااياِيصييييييياحبهاِأحزان.ِول نِحقًاِ ِياالبِالناسِأنِيتركواِ
خااياهمِول نهِيقو ِميِنفسِالوقتِ"ِوحدكمِلنِتسيييييييتايعواِلذلكِسيييييييأرسيييييييلِل مِمخلصيييييييًا،ِهوِالمسيييييييي ِليحملِِ

("ِوالحييييييييماليِأبعدهِعن م"ِ الحييييييييماليِإشييييييييارة20:2ِِيرِعن م،ِوالح ِنفسِالمعنيِميِ ياخااياكمِويبعدِعدوِالخ
 شيورِوباالِواليونانِوالرومانِأعداءِأورشيليمِم لهمِأتواِمنِالحيما .ِوصيارتِكلمةِالحيما ِإشيارةِل لِعدوِضيدِ

ِأورشليمِولناِ،ِهيِإشارةِللحياانِعدوِال نيسة(.
ِ.اِوالِنفقدِمكانناِميِالسماءِالجديدةِوا رضِالجديدةوحينِيبعدِ ِالعدوِنستعيدِأمراحن

إ ًاِعملِا نبياءِكلهمِومنهمِإشعياءِهوِكحفِحا ِالبحرِوالمدنِالذنِوصلواِإليهِمنِإنحااطِل نِأيزًاِكانِِ
ِ.نفعلِشيئاًِعملهمِالبحارةِبالمخلصِالذنِادونهِالِنقدرِأنِ
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 عودة للجدول مقدمة إشعياء

ِ
 المقدمة 

 

 الرلوك الذين عاصرهم إشعياء النب  :
 ِعزيا وو عزقيا بن ومصياِ-1

سييينة،ِعملِماِهوِمسيييتقيمِميِعينيِالرمِول نهِلمِينزوِالمرتفعاتِوكان52ِِِِسييينةِوملك16ِِِِملكِوهوِإانِِ
يةِحسييييييييينةِِا(.ِادأِعزياِاِد26ِِ:3ِأي2ِِِانِيووامِهوِالذيِيحكمِ ِِكايتِالمرض.ِِوأارصيييييييييًاِولذلكِبقيِميِ

سييييمهِإليِمدخلِمصييييرِحينِأنهِتحييييددِجدًاِوبنيِأاراجًاِِإمتدِِإمأنجحهِ ِوخرجِوحارمِوهزمِالفلسيييياينيينِِو
هِِخرِإختراعاتِالحرمِول نِإرتفعِقلِبآ(ِمسييييلحينِب307500 ِقوِنِِمتدتِالزراعةِميِأيامهِوكانِلهِجيشإِو

.ِمحنقِعليهمِوميِييدهِليس ِلك ِيا عزِياكياهنياِيقولونِليه80ِِِودخيلِليبخرِأميامِميذب ِالبخورِميعجتمعِحوليهِِ
المجمرةِوعنييدِ لييكِخرجِالبرصِميِجبهتييهِأمييامِال هنييةِماردوه.ِولميياِميياتِدمنوهِميِحقييلِالمقبرةِاييداًلِمنِِ

انِرملياِعليِإسيييراليلِوميِأيامهِِمدامنِالملوكِبسيييببِارصيييه.ِوميِالسييينةِالثانيةِوالخمسيييينِلمل هِملكِمق ِِ
ملكِأشيورِوسيباِجزءِكبيرِمنِإسيراليل.ِهوِمثا ِلمنِادأِحسينًاِوباركهِ ِوومقهِومِت برِِِلنِمالسيرغتجاءِ

 مسقب.

ِِيوثام -2
سينةِوعملِماِهوِمسيتقيمِأمامِالرمِإالِأنهِلمِيز ِالمرتفعاتِوحاربه16ِِِِسينةِحينِملك،ِوملك25ِِِكانِإانِِ

27ِِأي2ِِ(.ِوكانِالسببِميِ لكِمسادِالحعبِ 15ِِِ:37مل2ِرصينِملكِأرامِومق ِانِرملياِملكِإسراليلِ 
ِ:2ِ)ِ

ِِوحاز -3
سيينةِولمِيعملِالمسييتقيمِميِعينيِالرم16ِِِِكِِسيينةِومل20ِِلفق ِانِرملياِوملكِوهوِإان17ِِِِملكِميِالسيينةِ

إلههِكداودِأايه.ِوسيييييييارِميِطريقِملوكِإسيييييييراليلِوعبرِإانهِميِالنارِو ب ِوأوقدِميِالمرتفعاتِوأغلقِأاوامِ
(.ِوصيييعدِعليهِرصيييينِملكِأرام29ِِ:7ِِأي2ِِِِالرواقِوأطفأِسيييرجِالمنارةِولمِيوقدِبخورًاِولمِيصيييعدِمحرقاتِ 

وقتلِمق ِمنِيهو اِِة.اِيهو اِول نهمِلمِيقدرواِأنِيغلبوهِول نهمِأخذواِمنهِإيلومق ِملكِإسيييييييييييراليلِوحاصيييييييييييرِو
منِالنسييييييياءِوالبنين.ِوكانِنبيِميِإسيييييييراليلِرمض200000ِِِِالملكِوسيييييييباِمنهمِِِِوقتلِإان،ِِِِقتيل120000ِِ

ِ(ِوضربهِكذلكِا دوميين.28أي2ِِالسباياِوأمرِبعودتهمِمأعادوهمِ 
صعدِوخلصنيِمنِيدِملكِأرامِوملكِإسراليل،ِوأرسلِِإانك،ِِإقالالِأناِعبدكِِوِلنِمالسرغلتوأرسلِأحازِرسالِ

يتِالرمِهدية.ِمصييعدِملكِأشييورِوقتلِرصييينِملكِأرامِ دمحييق(ِوأخذهاِلهِالذهبِوالفزييةِالتيِكانتِميِا
وسيباها.ِوكانِرأيِإشيعياءِعدمِالتحالفِمعِأشيورِ نهِرأيِاروحِالنبوةِأنِ ِسييخلصِادونِاللجوءِ شيور،ِ

لنِغلتأماِاللجوءِ شييييييورِمسيييييييجلبِالذ ِعليِيهو اِوصييييييعدِأحازِإليِدمحييييييقِلياديِمروضِالوالءِوالااعةِِ
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وهناكِرأيِمذب ِأشيييييوريِمأعجبهِمأمرِبصييييينعِمثلهِللهيكلِ ربماِإلرضييييياءِملكِأشيييييور(ِِ.لكِأشيييييورمِِمالسييييير
حزيييةِمنِعليِالثيرانِووضيييعهاِعليِِحتِالذبال ِتقدمِعليه.ِونزوِالمِرووضيييعِالمذب ِا سييياسييييِجانبًاِوأصيييب

عليِالسيامرة.ِوميِأيامِهوشيعِصيعدِِةرصييفِمنِالحجارة.ِوميِالسينةِالثانيةِعحيرةِ حازِملكِهوشيعِانِإيل
سينينِومِسيبا3ِِِِحاصيرهِِممرِمعِمصيرِِآتيكتحيفِملكِأشيورِأنِهوشيعِِإعليهِملكِأشيورِوأوقعِعليهِالجزية،ِِو

(ِالتيِبسييببهاِوقعِالسييبي.ِومنِخااياِأحازِأنهِ ب 17ِِمل2ِِإسييراليل.ِوتفاصيييلِخااياِإسييراليلِمذكورةِميِ 
سيييياعدِملكِأرامِوحينماِيذب ِهوِلهاِسييييو ِتسيييياعدهِوحينماِماتِدمنوهِآللهةِأرامِوكانِمناقهِأنِهذهِاآللهةِت

ميِالمدينةِولمِيرضييييواِأنِيأتواِبهِلمقاارِملوكِيهو اِلحييييروره،ِومنِأشييييهرِأعمالهِأنهِصيييينعِسيييياعةِ مزولة(ِ
 عليِدرجاتِسميتِدرجاتِأحاز.

شيورِوهذاِجعلهمِيف رونِميِالحالةِالسيياسييةِميِأيامهِ:ِكانتِيهو اِمحصيورةِاينِقوتينِعنميينِهماِمصيرِوأ
 التحالفِمعِواحدةِضدِا خرن.

ِحزقيا : -4
سييييييينةِوعملِالمسيييييييتقيمِوأزا 29ِِِِِملك.ِسييييييينة25ِِِِملكِميِالسييييييينةِالثالثةِلهوشيييييييعِملكِإسيييييييراليلِوكانِعمرهِِ

اعِأمرِال هنةِأنِيتقدسييييييييواِوعملِمصييييييييحًاِعنيمًاِوكسييييييييرِالتماويلِوقِومهِوطهرهِِمالمرتفعاتِومت ِالهيكلِوِر
ِِ،صيِرآشيتان(ِوسيحقهاِ نِاليهودِعبدوها.ِولمِيكنِمثله.ِوميِأيامهِنهبِشيلمنالسيواريِوأزا ِحيةِالنحاس نحِو

سييينينِمنِصيييعودهمِعليِإسيييراليلِصيييعدواِعليِيهو اِوأخذواِكلِمدنهاِالحصيييينة5ِِِومِبعدِِِ.وسيييباِإسيييراليل
أسييييوارِأورشييييليمِوأهانِالرم.ِِِِملكِأشييييورِِريِبووقعواِعليِحزقياِجزيةِمدمعهاِول نهمِلمِيكتفواِوحاصييييرِسيييينحا

اناهِميِإريبِِوقتلِسيينحاِ.(ِمنِجيشِأشييورِحسييبِنبوةِإشييعياءِوهرمِالباقي185000وصييليِحزقياِمماتِ 
.ِومرضِحزقياِبعدِ لكِوأخبرهِإشييعياءِأنهِسيييموتِول نهِحزنِوصييليِمزادِالرمِمنِعمرهِِههيكلِنسييرو ِإله

ومِأرسيلِلهِارو  ِاالدانِملكِِ.درجات(10ِِأحازِ سينةِوشيفاهِوأعااهِعالمةِارجووِالنلِعليِدرجات15ِِِِ
باالِهديةِمفت ِلهمِأاوامِالقصيييييرِوأاوامِالهيكلِمجاءهِإشيييييعياءِوقا ِلهِكلِماِأريتهمِإياهِسييييييأخذونهِوحدثِِ

ِمعاًل.ِلهذاِميِسبيِباا
 منس  : -5

لتوبيخهِإياه.ِوكانِإشعياءِيزيدِِانِحزقياِوهوِأشرِملوكِإسراليل.ِوهوِالذيِقتلِإشعياءِنحرًاِبمنحارِخحبيِِإ
ِعنِالتسعينِعامًا.ِإالِأنِمنسيِقدِتامِميِأواخرِأيامه.

ِ
 إشعياء النب  اإلنجيل  :

وعملهِال فاري.ِوأسييييييماهِدعيِإشييييييعياءِالنبيِاإلنجيلي،ِمنِيقرأِسييييييفرهِيننِأنهِيقرأِإنجياًلِعنِالمسييييييي ِِ (1
قتبسِمنهِكتامِِإإنجيلِإشيييييعياءِأوِإنجيلِالخالص.ِِودعواِسيييييفرهِاإلنجيلِالخامسِأوِنِأِِ،اآلباءِأيزييييياًِ
نصييييييًاِمباشييييييرًاِباإلضييييييامةِإليِتلميحاتِكثيرة،ِويتميزِسييييييفرِإشييييييعياءِانبواتِكاملةِعن21ِِِِالعهدِالجديدِ

 كماِسنرنِبعدِقليلِ.ِالمسي 
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تهمهِِإتنبأِإشييييييعياءِميِأيامِالملوكِعزياِويووامِوأحازِوحزقياِوإسييييييتحييييييهدِميِأيامِمنسيييييييِانِحزقياِالذيِِ (2
حينِنحييييرهِبمنحييييارِخحييييبيِوكانِمنسيييييِهذاِأشييييرِملوكِيهو اِوكانِهذاِِ،ِبالتجديفِلقولهِأنهِرأيِ 

ِ نهِوبخهِعليِأعماله.
يقو ِالتقليدِاليهوديِ التلمود(ِأنهمِحينِكانواِِسيييينة،ِِو60ِِلعزياِأيِأنهِتنبأِنحوِِِةخرِسيييينآادأِنبوتهِميِ (3

يعذاونِإشييعياءِانحييرهِعاشِوطلبِماءِمرمزييواِإعاالهِماءِمأخرجِلهِ ِعينِسييلوامِوكانِسيينهِحواليِ
(ِوقدِعاصييييييرهِمنِا نبياءِهوشييييييعِوعاموس11ِِِ:37ِِِِسيييييينةِوأشييييييارِاولسِلحادوةِنحييييييرهِميِ عب92ِِِ

ِوميخا.
ذاِاالسيييييمِيتوامقِمعِماِميِسيييييفرهِكلِالموامقة،ِمهوِيتحدثِعنِِوهِ.معنيِاالسيييييمِإشيييييعياء،ِالرمِيخلِص (4

سييمهِمقبِالِأنِأسييماءِأوالدهِلهاِدالالتِنبويةِ:ِما و ِِإوليسِِِ.ِِ(22-45ِِِِ:20خالصِ ِالعجيبِ 
رِيحيييومِأيِالبقيةِسيييترجع،ِوقدِأخذِإشيييعياءِمعهِهذاِاالانِ حازِليقو ِلهِأنِالبقيةِسيييترجعِِآسيييمهِشيييإ

"مهيرِشييال ِحاصِازِِ مهيرِ=ِسييريع،ِشييال ِ=ِيسييرق،ِِِِسييمِاآلخرإ.ِِوإسييراليلِِهمبامنِالسييبيِحينِسيي
حاصِ=ِيسييرو،ِازِ=ِااتزازِوسييلب(ِفيكونِمعنيِاالسييمِيعجلِالسييلبِويسييروِالغنيمةِوالنهبِإشييارةِإليِ
أنِملكِأشيييييورِسييييييحملِوروةِدمحيييييقِوالسيييييامرة.ِلذلكِقا ِعنِأوالدهِهاأنذاِوا والدِالذينِأعاانيهمِالرمِِ

سيينواتِكنبوة3ِِِ(ِويزييا ِلهذاِأنهِهوِنفسييهِسييارِحافيًاِعريانًاِلمدة8ِِ:8ِجالبِميِإسييراليلِ آياتِوع
مهكذاِكانواِيفعلونِبا سيييريِحتيِإ اِسيييألهِأحدِلما اِأنتِعريانِ؟ِيقو ِهكذاِِِ،عنِسيييبيِمصيييرِوكوص

وجِمنِِسيييييييحدثِللمصييييييريينِالذينِتريدونِاالت ا ِعليهمِوهكذاِعملِ ِمعِهوشييييييعِإ ِطلبِمنهِأنِيتِز
ِة.نبيزانيةِوطلبِمنِحزقيا ِأنِينامِعليِجنبهِعدةِأيام.ِوأيزًاِسميِإشعياءِزوجتهِال

.ِونجدِدعوتهِللنبوةِميِرالعِ وِمسيييتويِعا ِ ِِعرِنكانِمثقفًاِوقامةِعالية،ِوغالبيةِكتاباتهِ اتِأسيييلومِشييي (5
ِإ ِرأيِالسيدِالمسي ِميِمجده.6ِصِ

وِكياتبينِعليِا قيلِلسييييييييييييييفرِإشييييييييييييييعيياء.ِوأنِمنِكتبِِكتيامِأ3ِِيقيا ِميِاليدراسيييييييييييييياتِالحيديثيةِأنِهنياكِ (6
(ِغيرِمنِكتبِاإلصييييييييييحاحاتِا وليِالختال ِا سييييييييييلومِوطريقةِال تابة.66ِِِ-40ِِاإلصييييييييييحاحاتِ 

سييمِكورصِصييراحةِ صِاسييتحالةِأنِيذكرِإشييعياءِِإمتراضيياتهمِهذهِاناءِعليِِإوأصييحامِهذهِاآلراءِانوِِ
ِونردِعليِ لكِباآلتيِ:(ِقبلِأنِيولدِكورصِبعحراتِالسنين.44ِ،45ِ

ِلمِيقلِأباءِاليهودِاهذاِأادًاِوالسبعينيةِنسبتِالسفرِلواحدِمقب.ِ-أ
الِنسيييييييييتبعدِأنِيتنبأِإشيييييييييعياءِباسيييييييييمِكورصِقبلِأنِيولدِكورصِمالروحِالقدسِهوِالذيِألهمه.ِوال تامِكلهِِ-ِم

نبوةِأصيييييييييدرِأمرًاِابناءِِوسِالمار ِاليهوديِقا ِأنِكورصِنفسيييييييييهِحينِرأيِهذهِالفيسيييييييييموحيِبهِمنِ .ِويِو
ِ(ِمهلِسينخدوِملكِ كيِمثلِِكورصِاهذا.3-1ِِ:1الهيكلِ عزِ

ِتوجدِاصاالحاتِمحتركةِميِكلِالسفر.ِ-ج
سييتااوِالدارسييونِلحييعرِشييكسييبيرِأنِيحددواِمراحلِمختلفةِلحييكسييبيرِتد ِعليِمراحلِتاورِتف يرهِمعِأنهِِإِ-ِد

منِالابيعيِأنِيتغيرِأسييييلوبهِخاللهاِمهيِِوِِ،نةسيييي60ِِسيييينة،ِاينماِظلِإشييييعياءِيكتبِلمدة25ِِِكتبِخال ِ
ِمترةِطويلة.
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ِاسييمِيوشييياِالملكسييمِكورصِقبلِمولدهِمقدِتنبأِأحدِا نبياءِبإهناكِحادوةِميِال تامِالمقدسِمحييااهةِلذكرِِِ-ه
ِ(.13ِِ:1ِ،2مل1ِِسنةِ 300ِِِيالصال ِقبلِمولدهِا

كلهاِإلشيييعياءِوليسِل تامِآخرين.ِإالِأنِالمعاندينِِآيةِمنِإشيييعياءِنسيييبها90ِِِِسيييتخدمِالعهدِالجديدِحواليِإِِ-و
سيييييمهمِإشيييييعياءِوسيييييموهمِإشيييييعياءِا و ِوإشيييييعياءِالثانيِِإهذاِالسيييييفرِِِِكلِمنِكتِبِِردواِعليِهذاِبأنِقالواِأن

ِوإشعياءِالثالن.ِوواض ِأنِهذاِمجردِعنادِالِمعنيِلهِإالِإن ارِالنبوة.
اِأاوِعزياِالملكِولذلكِكانِدخولهِللقصرِأمرًاِانِأموصِأخوِأمصيإإشعياءِمنِنسلِملوكيِمهوِِِِكانِ (7

ِسهاًل.
سييياسيييةِوونيةِسييتجرِالبالدِِقوِنكانتِنصيييحةِإشييعياءِعدمِالتحالفِالِمعِمصييرِوالِمعِأشييورِ مهماِِ (8

حازِلتغلنِمالسيييرِملكِأشيييورِلينقذهِِآعتمادِيهو اِعليِ راوِبحيييري(ِومعِهذاِأرسيييلِباإلضيييامةِإلِِةللووني
2ِِحتقرهِفيماِبعدِولمِيسياندهِِ إدمِلهِماِميِالهيكلِومعاًلِسياندهِملكِأشيورِومِِمنِيدِإسيراليلِوسيوريا.ِوق

ِ(28ِِ:20ِ،21أيِ
("ِويلِليِأناِإنسيانِنجسِالحيفتينِ"ِوكانتِأححياؤه6ِِ:5ِكانِإشيعياءِ وِنفسِمن سيرةِوقلبِمنسيحقِ ِ (9

ِ(ِالِوعليِا ممِوعليِأعدالهِمحابهِالمسي .21ِ:3تئنِعليِانيِشعبهِ 
 نبواتِإشعياءِعدةِمواضيع:تحملِِ-أ

ِنبواتِعنِمجيءِالمسي ِِ-مجدِا يامِا خيرةِِِِِِِِِِِِمِ-أ
ِتعاليمِوتعزياتِروحيةِِ-نبواتِعنِأممِكثيرةِِِِِِِِدِ-ج
ِالدعوةِللتوبةِوتعزيةِا تقياء.ِ-وِإطالوِاليهودِعليِشرورهمِِِِِِِ-ه
ِنتنار.تأكيدِمجيءِالمسي ِوعليِالمامنينِاإلِ-ز

إصيييييحاحًاِومعِأنِتقسييييييمِال تامِإلصيييييحاحاتِهوِعملِبحيييييريِإالِأننا66ِِِِيحيييييملِهذاِالسيييييفرِ (10
يمثلِال تامِالمقدسِبأسفاره66ِِِِِِيمتدتِلهذاِالعملِوأصب ِسفرِإشعياءِبعصحاحاتهِالإيدِ ِِنالح ِأنِِ

ِ،ِالِيمكنِتقسيمِالسفرِإليِقسمين66ِِِيال
ِ.الحعبِالماضيةيعالجِحالةِِم(ِوهوإصحاحِ =ِعددِأسفارِالعهدِِالقدي39ِِاألول
ِإصحاحِ =ِعددِأسفارِالعهدِالجديد(ِوتعالجِسقوطِاإلنسانِا و ِومجيءِالسيدِالمسي .27ِِالثان 

ِتاكدِكراهيةِ ِللخايةِوتأديبِالخااةِالعاصين39ِِ-1اإلصحاحاتِ
ِتعلنِخالصِ ِالعجيبِللخااةِمنِكلِالحعومِوا مم66ِِ-40اإلصحاحاتِ

يندرِأنِنجدِميهاِآيةِالِنسيييييتايعِأنِنبدأِاهاِكرازةِعنِالمسيييييي ِكماِحدثِمي55ِِِِِ-40ِِاإلصيييييحاحاتِمنِِوِِ
ِقصةِميلبسِوالخصيِالحبحي.

سرورِللرمِوتارةِِنسمعِعنِعبدِالرم،ِمتارةِِنسمعِأنهِعبدِمختارِوموضع42ِِِميِصِِ (11
لثانيِيت لمِعنِآدمِا و ِأوِِ.ِواا خيرِنسمعِأنهِعبدِأصمِوغيرِأمين.ِا و ِيت لمِعنِالمسي ِآدم

 . اسلاانهِشعبِإسراليلِالذيِحامتهِالخايةِمجاءِالسيدِالمسي ِليحام
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 ملوك يهوذا من عزيا إلي سبي بابل 
 

 

 

 

 

 

                   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الررالك العظرى ف  التاقيخ والت  لها تأثير على شعب هللا:
ر(ِوميِهذهِالمدةِادأتِغزوات606ِِِظلتِأشورِهيِالمتسلاةِحتيِقامتِدولةِباالِسنةِِِ -1 ق.م.ِ نبوخذِنص 

ِباالِليهو ا.
ِق.مِ.536ِسقاتِباالِوقامتِدولةِالفرسِبقيادةِكورصِالملكِسنةِِ-2ِ
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 فقح بن قمليا  
 سنة 20

 فترة  
 ثوقات 

 هوشع بن
 إيلة 

9 

حصاق  
 وشوق
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 إلسرائيل سب  وشوق 

 نهاية مرلكة إسرائيل       مرلكة إسرائيل 
 ) مرلكة العشرة وسباط(
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طتل؟ وبنا  ف  هيكل   بسب  إسرائيل تغلث فالسر 
 وسر حدون  نسروخ 

    مرلكة وشوق 
 

 
 عالطة ملوك إسرائيل ويهوذا ووشوق ف  تلك الفترة
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 مفهوم الخالص فى سفر إشعياء 
 

ِِ-:وهذاِاالسمِيتوامقِمعِماِميِسفرهِكلِالموامقةِ.معنيِاسمِإشعياء،ِالرمِيخلِص
 ِ.ِ(22-45ِِِ:20 الحعبِاليهودنِمنِباالِمهوِيتحدثِعنِخالصِ •

 للخالصِادمِالمسي ِمنِعبوديةِالحياانِ.وكانِهذاِرمزًاِ •

 
 فرا هى األفكاق التى لاءت بسفر إشعياء حول الخالص بالرسيح . 

 
 لراذا خلق هللا اإلنسان -1

ِ
ِ(ِ.43ِِِ:7 إص بكلِمنِدعيِباسميِولمجديِخلقتهِوجبلتهِوصنعته

 ِميِمجدهِأرادِأنِيخلقِالمالل ةِومِالبحرِليفرحواِأمامهِميِهذاِالمجدِ،ِوليعكسواِصورةِمجدِ ِ،ِوينهرواِِ
:38ِِمحبتهِوقوتهِ،ِويفرحواِبأعما ِقدرتهِ،ِونفهمِهذاِمنِترنيمِالمالل ةِوهتامهمِحينِرأواِأعما ِالخليقةِ أِن

خليقتهِبمجده،ِماهللِكأمِيفرحِاوجهِِ،ِأنِتفرحِذاِماِقصدهِ لفرحتهم،ِوه(ِ.ِوهذاِالهتا ِوالترنيمِهوِإعالن7ِ
ِ(ِِ.43ِِ:21 إص يحدثِاتسبيحيِهذاِالحعبِجبلتهِلنفسي.ِاهديةِأتيِاهاِلهِ=ِإانهِالفرحان

(ِل يِيتمجدِ ِميِالخليقة5ِِ:17ِِكِو2ولماِسقبِاإلنسانِقامِإانِ ِبالفداءِوخلقِاإلنسانِخليقةِوانيةِِ 
اهتفيِياِاساملِاالرضِاشيديِايتهاِالجبا ِترنماِالوعرِوكلِِايتهاِالسمواتِالنِالرمِقدِمعل.ترنميِِالثانية

(ِ.ِم ماِتمجدِ ِميِخلقتهِالخلقةِا ولي44ِِِ:23ِِ إص شجرةِفيهِالنِالرمِقدِمدنِيعقومِوميِاسراليلِتمجِد
مجدِ ِ،ِوحياتهِحياةِأاديةِِالتيِأظهرِميهاِقدراتهِومحبتهِلإلنسانِ،ِالذنِكانِعليِصورتهِويعكسِصورةِ
الثانيةِإ ِأعادِالمجدِلإلنسانِِِيحياهاِميِمرحِمهلالِمسبحاِ ِتعبيراِعنِهذاِالفرحِ،ِهكذاِتمجدِ ِميِالخلقة

(ِتت لمِعنِالخلقة44ِِِ:23ِِ(ِ.ِماآليةِ إص3ِِ:21+ِمِي3ِِ:2ِِيِو1+17ِِِ:22ِِِبعدِأنِكانِقدِمقدهِ يو
(ِ،38ِِِ:7ِ.ِوكماِتهللتِالمالل ةِعندماِرأتِخليقةِ ِوعملهِ أِنيعقوِمِقدِمدنالنِالرمِِالثانيةِمهوِيقو 

وهمِيترنمونِترنيمةِجديدةِقاللينِرأيناِالمالل ةِأيزاِتسب ِبفداءِالمسي ِلإلنسانِوخلقةِاإلنسانِالجديدةِالثانيةِ"
 ،ِيلةِولسانِوشعبِوامةمستحقِانتِانِتاخذِالسفرِوتفت ِختومهِالنكِ بحتِواشتريتناِهللِادمكِمنِكلِقب

ِ(ِِ.5ِِِ:9ِِ،10 رِؤ "وجعلتناِاللهناِملوكاِوكهنةِمسنملكِعليِاالرِض
ِ

 كيف كانت الخليقة طبل السقوط  -2
ِ

ِِ-الِتوجدِلديناِم رةِواضحةِعنِصورةِاإلنسانِقبلِالسقوطِول نِ:
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(ِ.ِمما اِنرن8ِِ:5ِت لله"ِ مز*ِيقو ِالمرنمِميِالمزمورِعنِاإلنسانِ"تنقصهِقليالِعنِالمالل ةِوبمجدِوبهاءِ
عنِالمالل ةِميِسفرِإشعياءِ؟ِِالمالل ةِكانتِميِمجدِ ِوكانتِطغمةِال اروبيمِطغمةِجميلةِجداِوقويةِِ

ونرنِالسارافيمِومعنيِاإلسمِِِزهرةِانتِالصب ِليصفِجمالهِوعلوهِجداِ،ِوكانِمنهمِكارومِقا ِعنهِ 
لتسبي ِعالمةِالفرح.ِمنفهمِأنِاإلنسانِكانِميِنفسِالفرحِويرنِ ِِالمحتعلونِحباِحو ِعرصِ ِيسبحونِوا

ِ(ِِ.43ِِ:7ويعكسِصورةِمجدهِ إ ص
*ِومنِالماكدِأنِآدمِوحواءِكانواِهكذاِ.ِول يِنتخيلِكيفِكانواِقبلِالسقوطِ،ِملقدِلمعِوجهِموسيِحينِرأنِِ

ِيِالجنةِِ.جزءِبسيبِجداِمنِمجدِ ِ.ِم يفِكانِوجهِآدمِالذنِكانِيرنِ ِم
انحدنِعنِحبيبيِِِ*ِليعبرِ ِعنِأنهِخلقِاإلنسانِكأجملِماِيكونِول يِيفرحِ،ِشرحِهذاِباريقةِرمزيةِمقا 

منقبهِونقيِحجارتهِوغرسهِكرمِِِ.ةل رمه.كانِلحبيبيِكرمِعليِاكمةِخصبِ(well beloved ِينحيدِمحب ِ 
(ِمال رمِوبهِالمعصرةِلينتجِخمراِ،ِوالخمر5ِِ:1ِِ،2ِ إص سورقِوبنيِارجاِميِوساهِونقرِفيهِايزاِمعصرة

ِرمزِللفرحِ،ِوسورقِاهاِأجودِأنواوِال روم.
(ِ.ِوهناِنقو ِأنِ ِيفرحِباإلنسانِويجدِلذتهِمي5ِِ:7ِ إِص انِكرمِرمِالجنودِهوِايتِاسراليلِوغرسِلذتهِ*

ِ(ِِ.8ِِ:31أنِيفرحِاإلنسانِولذلكِيقو ِ"لذاتيِمعِانيِآدم"ِ أِم
مالنةِحقاِكانِِكيفِصارتِالقريةِاالمينةِزانية.ِوليعبرِسفرِإشعياءِعنِحا ِالخليقةِقبلِالسقوطِوبعدهِقا *ِ

(ِمالعد 1ِِ:21ِِِ،22ِ إصِِ.صارتِمزتكِزغالِوخمركِمغحوشةِبماءِ .واماِاالنِمالقاتلوِنِالعد ِيبيتِميها.
الجنةِ.ِأماِبعدِالسقوطِمدخلتِاللذةِالحسيةِاديالِِكانِاإلنسانِميِِهناِرمزاِللحقِ،ِوالخمرِرمزاِللفرحِوهكذا

ِعنِالفرحِ،ِويعبرِعنهاِهناِبالماءِالذنِقا ِعنهِرمِالمجدِللسامريةِ"هذاِالماءِالذنِيحرمِمنهِيعاش"ِِ.
ليتكِاصغيتِلوصايايِم انِكنهرِسالمكِوبركِكلججِِ*ِكانِاإلنسانِقبلِالسقوطِميِسالمِعجيبِومرح

ح ِأنِكلمةِجنةِتعنيِمكانِجميلِوكلمةَِعْدْنِكلمةِعبريةِتعنيِمرحِ.ِماهللِكانِِ(ِ.ِواِل48ِِِ:18 إص.البحر
الِامرحواِوااتهجواِاليِاالادِفيماِاناِخالقِِِيفرحِباإلنسانِواإلنسانِيفرحِأمامِ ِ،ِوهذاِماِنفهمهِضمناِمن

سمعِبعدِميهاِصوتِبكاءِوالِِااتهجِباورشليمِوامرحِبحعبيِوالِيمِ.ِالنيِهانذاِخالقِاورشليمِاهجةِوشعبهاِمرحا
(ِ.ِمالفرحِهوِمرحِمتباد ِاينِ ِواإلنسانِ.ِوهذاِهوِالوضعِالذنِأعادهِلنا65ِِ:18ِِ،19ِِ إصِصوتِصرا 

 الرمِيسووِبفدالهِ،ِمنفهمِأنِهذاِكانِالوضعِميِالجنةِقبلِالسقوطِ.
ِ

 وماذا صاق حال الخليقة بعد السقوط -3
ِ

ِوننتقيِبعضِاآلياِتهذاِماِيقدمهِالسفرِكلهِ
(ِ.ِسادِعليناِالحياانِوالخايةِوالموتِ.ِوهذاِله26ِِِ:13ِِ إص.ايهاِالرمِالهناِقدِاستوليِعليناِسادةِسواك*

إ ِكانِلحزقياِالملكِمنِرؤساءِيهو اِشخصانِأحدهماِخالنِإسمهِشبناِواآلخر22ِِِتحبيهِآخرِميِإصحاحِِ
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ترةِمنِالزمانِ،ِ  ِيقو ِلهِسأقذ ِبكِبعيداِوآتيِبعبدنِِ(ِ.ِوسادِشبناِهذاِم36ِِِ:3قديسِإسمهِإلياقيمِ إص
ِإلياقيمِ.ِمعنِكانِإلياقيمِرمزاِللمسي ِمحبناِهذاِيرمزِللحياانِالذنِسيحررناِ ِمنهِ.

صارتِمزتكِزغالِ ونِ.واماِاالنِمالقاتِلِمالنةِحقاِكانِالعد ِيبيتِميها.ِكيفِصارتِالقريةِاالمينةِزانية.*
(ِ.ِالخمرِإشارةِللفرحِ،ِوالماءِهوِالماءِالمال ِإشارةِلملذاتِالعالم1ِِ:21ِِ،22ِ إصِمغحوشةِبماءوخمركِ

ميِِ وانتزوِالفرحِواالاتهاجِمنِالبستانِوالِيغنيِميِال رومِوالِيترنمِوالِيدوسِدالسِخمراِالقاتلةِ.ِوضاوِالفرح
بثا   انِعحرةِمدادينِكرمِتصنعِلبركةضاعتِا (ِ.ِوكماِضاوِالفرح16ِِِ:10 إصِ الهتا ابالِتِالمعاصر.

ِ(ِ.5ِِ:10 إصِواحداِوحومرِاذارِيصنعِايفة
منِاسفلِالقدمِاليِالراسِليسِِِ .ِكلِالراسِمريضِوكلِالقلبِسقيمِتزدادونِزيغانا.ِعليِمِتزربونِبعد.*

مدن مِمحرقةِالدكمِخربةِ.ِِاِِتتلينِبالزي فيهِصحةِالِجرحِواحباطِوضربةِطريةِلمِتعصرِولمِتعصبِولم
(ِ.ِمنرنِأنِالفسادِوالخرام7ِِِ–1ِِ:5ِ إص ِكانقالمِالغرباء ارضكمِتاكلهاِغرباءِقدامكمِوهيِخربةِبالنار.

ِعمِالخليقةِكلهاِال بيرِوالصغيرِ.ِ
تالعِِ*والنبيِشعرِبالحا ِالذنِإنحدرتِإليهِالخليقةِوأنهِصارِحاالِميئوساِمنهِ،ِمصر ِطالباِنزو ِالمخلِص

زميرِاححالكِومراحمكِنحويِِِاينِغيرتكِوجبروتكِالسمواتِواننرِمنِمسكنِقدسكِومجدك.منِ
ِ(ِ.64ِِِ:1 إصِليتكِتحقِالسمواتِوتنز ِ(ِ+63ِِ:15 إص.امتنعِت

ِ
 هل يسكت هللا على تدمير خليقت؟  -4

 
 (ِ.57ِِ:16 إص النيِالِاخاصمِاليِاالادِوالِاغزبِاليِالدهر*

واعيدِ .ِواردِيديِعليكِوانقيِزغلكِكانهِبالبورقِوانزوِكلِقصديركِِفيقو ِ *قصدِ ِالِادِوأنِيتمِ،ِ
صهيونِتفدنِِ .بعدِ لكِتدعينِمدينةِالعد ِالقريةِاالمينةِقزاتكِكماِميِاالو ِومحيريكِكماِميِالبداءة.

ِ(ِ.27ِ–1ِِِ:25ِِ إصِبالحقِوتالبوهاِبالبر
الفزةِلتنقيتهاِمنِالحوالبِِِوهوِمرنِصهرِالبورِقِهنا=ِبعضِا المِوالتجارمِيسميهاِِِأردِيدنِعليك •

مانِِ.ِتوضعِعيناِتحاملِاالنسانِوتخفضِرمعةِالناسِويسموِالرمِوحدهِميِ لكِاليومِِِيتمِ،ِوالحفاء
(ِونجدِوعداِمن14ِِِ–2ِِِ:12ِِ إصِلرمِالجنودِيوماِعليِكلِمتعنمِوعا ِوعليِكلِمرتفعِميوضع

انِكانتِحمراءِ انِكانتِخااياكمِكالقرمزِتبيضِكالثلج.ِيقو ِالرم.هلمِنتحاججِ ِبأنهِسيفعلِ 
ِ.(1ِِ:18ِ إص كالدوديِتصيرِكالصو 

فيسكنِالذلبِمعِالخرو ِويربضِالنمرِمعِالجديِ وما اِست ونِنتيجةِالتنقيةِيعودِالسالمِللبحر •
ِِ.ِوالدهماِمعاتربضِاِالبقرةِوالدبةِتر يان..ِِوِوالعجلِوالحبلِوالمسمنِمعاِوصبيِصغيرِيسوقها

الِِ .ويلعبِالرضيعِعليِسرمِالصلِويمدِالفايمِيدهِعليِحجرِاالمعوان واالسدِكالبقرِياكلِتبنا
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  يسوؤونِوالِيفسدونِميِكلِجبلِقدسيِالنِاالرضِتمتل ِمنِمعرمةِالرمِكماِتغايِالمياهِالبحر

 (ِ.9ِِ–11ِِ:6ِِ إص
 

 لدابل هللا سيترك الخليقة فى هذا الوضع فترة طليلة لدا  -5
ِ

بليزانِالغزبِحجبتِوجهيِعنكِلحنةِوباحسانِااديِارحمكِكِ.ِِلحينةِتركتكِوبمراحمِعنيمةِساجمع*ِ
ِ(ِ.54ِِ:7ِِ،8 إص قا ِوليكِالرِم

ِ(ِِ.26ِِ:20 إص اختب ِنحوِلحينةِحتيِيعبرِالغزِبِهلمِياِشعبيِادخلِمخادعكِواغلقِااوابكِخلفك.*ِ
 

 لديدة إبن هللا سيتجسد للفداء ليخلق خليقة  -6
 

 ابن هللا هو يهو  كرا عرفنا اإلسم فى العهد القديم
:1ِِِوالحيِوكنتِميتا"ِ رؤِاألول واآلخروقارنِمعِِِ"أناِ (44ِِِ:6إِص) ،ِوالِإلهِغيرِنِاألول واآلخرهوِِ*

17ِِِ،18.ِِ)ِ
عليِِ  ممنِميِالسماءِومنِتجثو باسم يسوع كل قكبةل يِ(ِوقارنِمعِ"45ِِ:23 إِصِتجثو ل؟ كل قكبةِ*

ِ(ِ.2ِِ:10"ِ مياالرضِومنِتحتِاالرِض
انتمِشهوديِيقو ِالرمِوعبديِالذيِاخترتهِل يِتعرمواِوتامنواِِ(ِ+48ِِ:12.ِأناِا و ِواآلخرِ إصونا هو*ِ

ِِ.قبليِلمِيصورِالهِوبعديِالِيكوِن.ِانا هوايِوتفهمواِانيِ
انِِ+ِ"ِولستِامعلِشيئاِمنِنفسيِانا هومقا ِلهمِيسووِمتيِرمعتمِاانِاالنسانِمحينئذِتفهمونِانيِوقارنِمعِ"

ِ(ِِ.8ِِِ:24ِِِ،28"ِ يو.تموتونِميِخااياكمِانا هولمِتامنواِانيِ
ِِوومرِاالرضِمخراِوزينةِللناجينِمنِاسراليلِمجداميِ لكِاليومِيكونِغصنِالرمِاهاءِو:ِِهو مجد شعب؟*ِ

 (ِ.2ِِ:5ميِوساها"ِ زكِمجداارنِمعِقو ِيهوهِميِالعهدِالقديمِ"أكونِِ(ِوق4ِِ:1 إص
   اإلانِا زلي( منذِوجودهِاناِهناكِلمِات لمِمنِالبدءِميِالخفاء..ِِِتقدمواِاليِاسمعواِهذا* هو اإلبن األزلى : 

الثالوويةِيرسلِاآلمِاإلانِا زليِِ(ِ.ِوبعتفاقِمنِداخلِالمحورة48ِِِ:16ِ إصِواالنِالسيدِالرمِارسلنيِوروحه
ِمتجسداِ،ِمل لِأقنومِعملهِميِالفداءِِ.

ميِوقتِالقبو ِاستجبتكِِهكذاِقا ِالرم.ِ:ِوالعهدِادمهِكماِكانِالعهدِالقديمِادمِالذبال ِويصير عهدا لديدا*ِ
 .(49ِِِ:8ِ إص البرارِيماحفنكِواجعلكِعهداِللحعبِالقامةِاالرضِلتمليكِامالكِ.ِِوميِيومِالخالصِاعنتك

ِ(ِِ.63:ِ راجعِالمعنيِميِنهايةِتفسيرِإصحاحِِذقاع الرب واإلبن هو*ِ
 (ِ.52ِِِ:10 إصالهناِ دِشمرِالرمِعنِ راوِقدسهِامامِعيونِكلِاالممِمترنِكلِاطرا ِاالرضِخالِصق

1ِكو1والمسي ِهوِقوةِ ِ شمرِأنِأظهرِ راعهِمهذهِعنِالتجسدِإ ِظهرِاإلانِمتجسداِ.ِوالذراوِيحيرِللقوةِ،ِ
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4ِ إصِِالنِعليِكلِمجدِغااءِِل نِمجدِالهوتهِكانِمختبئاِميِناسوتهِ(ِ.ِواإلانِظهرِميِجسدِبحرِن24:ِ
ِ:5.ِ)ِ

(ِ،ِهذاِلمِيكنِتجسداِل نهِظهورِكماِظهرِإلاراهيمِمع6ِِ*ِأماِظهورِاإلانِميِمجدهِوعليِعرشهِ إص
ِ(ِهوِظهورِلآلمِ،ِماآلمِالِينهرِِ.6النهورِميِ إصمالكينِمننهمِوالوةِرجا ِ.ِولمِيكنِ

واالنِقا ِالرمِجااليِمنِالبانِعبداِلهِِوكان الرسيح حجر الزاوية الذى تجسد ليجعل اإلثنين واحدا :*ِ
مقا ِقليلِانِت ونِليِعبداِِ .الرجاوِيعقومِاليهِمينزمِاليهِاسراليلِماتمجدِميِعينيِالرمِوالهيِيصيرِقوتي

49ِِ إصِمقدِجعلتكِنوراِلالممِلت ونِخالصيِاليِاقصيِاالرِض.ِِيعقومِوردِمحفوظيِاسراليلالقامةِاسباطِ
ِِ(ِ.ِونالح ِأنِإسراليلِهناِهيِكنايةِعنِا ممِ.ِفيكونِيعقومِوإسراليلِهناِهماِاليهودِوا ممِ.5ِِ،6:ِ

ِِوعرِمالِيكونِلهمِومرِويتحولواِإليول نِاينماِيامنِا ممِميتحولواِإليِبستانِمثمرِ،ِيرمضِاليهودِالمسي ِ
(ِ.ِمالمسي ِأرسل32ِِِ:15ِ إصِاليِانِيسكبِعليناِروحِمنِالعالءِمتصيرِالبريةِبستاناِويحسبِالبستانِوعرا

الروحِلل نيسةِمأومرتِ،ِواليهودِرمزواِمتحولواِإليِوعرِ.ِومنِآمنِأيامِالمسي ِمنِاليهودِكانواِقلةِأسماهاِِ
ِِإشتهرِبهِسفرِالبقيةِ.ِولف ِالبقيةِيامِا خيرةِسيدخلِاليهودِلإليمانِويسميهمِإشعياء،ِوميِاِ ِالبقيةإشعياءِ

لذلكِِ(ِ.ِويقو ِالوحيِميِسفرِإشعياء11ِِ:5+9ِِ:27ِِِإشعياءِوأخذِمنهِاإلسمِالقديسِاولسِالرسو ِ رو
:29ِِِ إِصِيصفارِوجههليسِاالنِيخجلِيعقومِوليسِاالنِِهكذاِيقو ِلبيتِيعقومِالرمِالذيِمدنِااراهيم.

(ِ.ِوكأنِيعقومِقدِخجلِإ ِأنِأوالدهِاليهودِقدِرمزواِالمسي ِ،ِ  ِيقو ِلهِالِتخجلِمأوالدك23ِِ–17ِِ
ِباإليمانِمنِا ممِأكثرِكثيراِجداِِ.

(.ِوهذهِالحريعة2ِِ:3ِِ إص.ِمالنهِمنِصهيونِتخرجِالحريعةِومنِاورشليمِكلمةِالِرِ:ويخرج من إسرائيل *ِ
ِعةِالعهدِالقديمِمهذهِخرجتِميِسيناءِِ.ليستِهيِشري

(ِ،ِوالخليقة65ِِِ:17ِِ إِصِالنيِهانذاِخالقِسمواتِجديدةِوارضاِجديدةِ:ِالكنيسة تصير خليقة لديدة*ِ
ِ(ِ.5ِِِ:17ِِكو2الجديدةِنسمعِعنهاِميِِ 

ِ
 ولكن هناك يوم للدينونة  -7

ِ
ِِ.35ِونصيبِا ارارِاإلصحاح34ِِِونرنِدينونةِا شرارِاإلصحاحِ

ِ
 النبوات عن الرسيح  -8

ِ(ِ.9ِِ:6 إصِيولدِلناِولدِونعايِإاناِ...ِويدعيِإسمهِعجيباِإلهاِقديراِ..ِ:ِ* الهوت؟
ِ(ِ.7ِِ:14 إصِهاِالعذراءِتحبلِوتلدِإانا...ِ:ِ* ميالد  من عذقاء

ِِ(.19ِِ:1 إصهو اِالرمِراكبِعليِسحابةِسريعةِوقادمِاليِمصرِ:هروب؟ إلى مصر*ِ
ِ(ِِ.52ِِ:10 إص الرمِعنِ راوِقدسهِامامِعيونِكلِاالممقدِشمرِِتجسد  :*ِ
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اننرواِاليِِ.ِاسمعواِليِايهاِالتابعونِالبرِالاالبونِالرِمِتجسد  بهريقة إعجازية بوعد مثل إبراهيم وساقة :*ِ
ِِولدت ماننرواِاليِااراهيمِاايكمِواليِسارةِالتيِ .ِالصخرِالذيِمنهِقاعتمِواليِنقرةِالجبِالتيِمنهاِحفرتم

(ِ.ِمالمسي ِإانِوعدِوهكذاِكنيستهِ،ِحياةِتخرجِمن51ِِ:1ِِِ،2ِِ إص ..النيِدعوتهِوهوِواحدِوباركتهِواكثرته
ِموتِِ.

(ِ.ِوهكذاِقا ِالمالك49ِِِ:2ِِ إص منِالبانِدعانيِمنِاححاءِاميِ كرِاسميِ* وخذ إسر؟ من البهن :
ِ(ِِ.1ِِِ:31للعذراءِ"تلدينِإاناِوتسمينهِيسوو"ِ لو

ميِظلِيدهِخبانيِوجعلنيِسهماِمبرياِميِكنانتهِِوجعلِمميِكسيفِحاد.ِهوت؟ مختفى فى ناسوت؟ :مجد ال *ِ
(ِ.ِهوِكلمةِ ِ،ِوكلمةِ ِكسيفِ نِحدين،ِحدِينقيِ"أنتمِاآلنِأنقياءِلسببِال الم49ِِ:2ِِ إِصِاخفاني

ِ(ِ.2ِِِ:16ِ+ِرؤ15ِِِ:3ِالذنِكلمت مِبه"ِ،ِوحدِيدينِ"آتيِوأحاربهمِبسيفِممي"ِ يِو
ِِلهناقومواِميِالقفرِسبيالِالِ.ِصوتِصار ِميِالبريةِاعدواِطريقِالرِمِ:ِل؟ سابق هو يوحنا الرعردان*ِ

ِ(ِِ.40ِِ:3 إص
(11ِِِ:1ِ إِصِاصولهِويخرجِقزيبِمنِجذوِيسيِوينبتِغصنِمنِ:ِ* هو غصن من عائلة داود بن يسى

.ِويقا ِعنِالمسي ِأنهِإانِداودِإ اِأرادِالوحيِأنِيحيرِلهِكملك،ِويقا ِعنهِإانِيسيِإ اِأرادِأنِيحيرِ
ِلتواضعهِ.

قصبةِمرضوضةِالِِ .ِيصي ِوالِيرمعِوالِيسمعِميِالحاروِصوتهِالِ:ِيسلك بالوداعة ويهب الرلاء للكل*ِ
ِِ.ِ(42ِِِ:2ِِ،3 إصِيقصفِومتيلةِخامدةِالِياف 

ِِالمعرمةِومخامةِالرِمِويحلِعليهِروحِالرمِروحِالحكمةِوالفهمِروحِالمحورةِوالقوةِروحِ:ِ* مرسوح ألللنا
المساكينِارسلنيِالعصبِمن سريِالقلبِروحِالسيدِالرمِعليِالنِالرمِمسحنيِالبحرِ +(11ِِ:2ِِ إص

ِ(ِ.61ِِ:1 إصِالناديِللمسبيينِبالعتقِوللماسورينِباالطالق
وضعتِروحيِعليهِفيخرجِالحقِِهو اِعبديِالذيِاعزدهِمختاريِالذيِسرتِبهِنفسي.ِ:ِ* يعلن الحق لألمم

اليِِيلةِخامدةِالِياف .قصبةِمرضوضةِالِيقصفِومتِ .الِيصي ِوالِيرمعِوالِيسمعِميِالحاروِصوته .لالمم
(ِونرنِهناِوداعتهِ،ِوأنهِيهبِالرجاءِلل لِ.ِوقارنِمعِقو ِالمسي 3ِِِِ–42ِِِ:1ِ إِصِاالمانِيخرجِالحق

ِ(ِ.18ِِ:37لبيالطسِ"أتيتِإليِالعالمِ شهدِللحق"ِ يو
زبولونِوارضِنفتاليِكماِاهانِالزمانِاالو ِارضِِول نِالِيكونِظالمِللتيِعليهاِضيق.ِ* يأتى من الجليل :

الحعبِالسالكِميِالنلمةِابصرِنوراِعنيما.الجالسونِميِِ يكرمِاالخيرِطريقِالبحرِعبرِاالردنِجليلِاالمم
ِ.(9ِِِ:1ِِ،2ِ إصِارضِظال ِالموتِاشرقِعليهمِنور

ويترنمِلسانِِحينئذِيقفزِاالعرجِكااليلِ .ِحينئذِتتفق ِعيونِالعميِوا انِالصمِتتفت  :ِمعجزات الرسيح*ِ
(ِ.ِوهذهِاآليةِردِاهاِالرمِعلي35ِِ:5ِِِ،6ِِ إصِاالخرسِالنهِقدِانفجرتِميِالبريةِمياهِوانهارِميِالقفِر

ِ(ِ.11ِِ:5تالميذِالمعمدانِلينهرِلهمِمنِهوِ مِت
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ااتهاجِومرحِِِومفديوِالرمِيرجعونِوياتونِاليِصهيونِاترنمِومرحِااديِعليِرؤوسهم.ِوتى بالفرح للبشر :*ِ
ِ(ِ.35ِِ:10 إصِنهم.ويهرمِالحزنِوالتنهِديدركا
ِ(ِِ.8ِِ:16 إص صرِالحهادةِاختمِالحريعةِاتالميذيِإقسال؟ لتالميذ  :*ِ
كالذينِيبتهجونِِ.ِالحصاِدميِِيفرحونِامامكِكالفرحِِ.ِهاِالفرحاكثرتِاالمةِعنمتِلِ:ِِالكرازة لكل العالم*ِ

26ِِ إص وسعتِكلِاطرا ِاالرِض تمجدِتِاالمةزدتِاالمةِياِرمِزدتِِ+(9ِِ:3ِ إِصِعندماِيقتسمونِغنيمة
ِ:15.ِِ)ِ

ِ(ِ.4 : 27إش.ِوإكليلِالحوكِ 53ِِِ،ِوإصحاح50ِِِ:ِإصحاحِ* والم؟ وصليب؟
لتفت ِعيونِالعميِلتخرجِمنِالحبسِالماسورينِمنِايتِالسجنِِِ* يخرج من كانوا فى حبس الجحيم :

ا حياءِبالجسدِالذينِآمنواِبالمسي ِِِأعينهمِهم(ِ.ِمالعميِالذينِإنفتحت42ِِ:7ِ إِصِالجالسينِميِالنلمة
ِوعرموهِ،ِأماِكلِمنِماتواِقبلِالمسي ِمهاالءِ هبواِللجحيمِحتيِأتيِالمسي ِوأخرجهمِ.

ِِوت ونِهناكِسكةِوطريقِيقا ِلهاِالاريقِالمقدسة.الِيعبرِميهاِنجسِالِهيِلهم.ِ:ِهو الهريق للرفديين*ِ
الِِوحشِمفترسِالِيصعدِاليها.الِيوجدِهناك.ِالِيكونِهناكِاسد. .يزلمنِسلكِميِالاريقِحتيِالجها ِالِ

ِِ(35ِِ:8ِِ،9 إِصِ.يسلكِالمفديونِميها
ِِِ.(44ِِ:3ِِ+42ِِ:1ِ+32ِِِ:15ِ+11ِِ:2 :ِِتحدث عن الروح القدس*ِ

ِم انِكالِمِنِ *ِوالوحيِأيزاِإستخدمِأشخاصِليرمزِاهمِللمسي 
ِ(ِِ.39ناطقةِللمسي ِ راجعِإصحاحِإصِِرموزاِِحزقياِالملكِوكورصِالملك

ِ
 ماذا طدم الرسيح لكنيست؟  -9

 
 إشعياء يكشف إنجيل الخالص لنترتع بالرخلص

ِِاورشليمِمنِوساهاِاروحِونقى دما اِغسلِالسيدِقذرِاناتِصهيونِِِ* نولد والدة لديدة بخليقة لديدة :
ِ(ِ.5ِِ:17كِو2(.ِهيِخليقةِجديدةِ 4ِِ:4 إِصِالقزاءِوبروحِاالحراق

ِ.ِهلِتمخضِاالدِميِيومِواحِدِ.ِمنِرانِمثلِهذهِمنِسمعِمثلِهذا.ِالخالص هو والدة لديدة للكنيسة :*ِ
ِ(ِِ.66ِِ:8 إص مقدِمخزتِصهيونِالِولدتِانيهاِ.ِاوِتولدِامةِدمعةِواحدة

اسسِصهيونِوبهاِِِانِالرِمِفبما اِيجامِرسلِاالمم. هو وسس كنيست؟ ويصير قوسا لها ويرلك عليها :*ِ
يت لمِعنِالحياانِ،ِمنرنِالمسي ِهناِيدامعِعنِال نيسة14ِِِِ(ِ.ِوإصحاح14ِِ:32ِِ إصِيحتميِبالسوِشعبه

(ِ.2ِِِ:2ِأنِال نيسةِ إصِالجبا ِرأسِميِاوااتِايتِالرمِيكوِنِجبلِجسدهِوهوِرأسهاِضدِالحياانِ.ِوهو
ماءِِ هِكماِيداسِالتبنِميموامِميِمكان النِيدِالرمِتستقرِعليِهذاِالجبلِويداسِلل نيسةِويستقرِكرأس

ويجلسِعليهِباالمانةِميِخيمةِداودِقاضِويالبِالحقِِ ميثبتِال رسيِبالرحمة(ِ.25ِِ:10ِ إصِِالمزبلة
  .(16ِِِ:5ِ إصِويبادرِبالعد 
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ِِ.ِكلِالةِصورتِضدكِالِتنج ِوكلِلسانِيقومِعليكِميِالقزاءِتحكمينِعليه  * الرسيح يحرى كنيست؟ :
وهوِكأسدِعليِأعداءِكنيستهِوكايرِِِ+(17ِِِِ:54ِ إصِالرمِوبرهمِمنِعنديِيقو ِالرِمهذاِهوِميراثِعبيدِ
ينز ِرمِالجنودِللمحاربةِعنِ...ِِانهِهكذاِقا ِليِالرمِكماِيهرِموقِمريستهِاالسدِوالحبلِير ِعليِكنيستهِ

31ِِ إصِيعفوِمينجيكايورِمرمةِهكذاِيحاميِرمِالجنودِعنِاورشليمِيحاميِمينقذِِِو جبلِصهيونِوعنِاكمتها
ِ(ِِ.32ِِِ:1ِِ،2 إصِكمخباِمنِالري ِوستارةِمنِالسيلوهوِِ+(4ِِ،5ِ:ِ
إنِهذهِقدِمستِشفتيكِِالتيِمستِشفتيِإشعياءِمغفرِإومهِالجمرةِ:ِهوِهو يغفر الخهايا ويقدس الكنيسة*ِ

ِِيتركِميِاورشليمميِصهيونِوالذيِِويكونِانِالذيِيبقيِ+(6ِِِ:6ِ إصِ،ِوكفرِعنِخايتكِمعنتزوِإومك
ِ(ِ.4ِِ:3+1ِِِ:18ِِِِ إصِكلِمنِكتبِللحياةِميِاورشليمِيسميِقدوسا.

تبتهجِنفسيِبالهيِالنهِقدِالبسنيِويامِالخالصِكسانيِرداءِالبرِمثلِِ.ِِمرحاِامرحِبالرِمِ:الرسيح يبرق*ِ
الجنةِتنبتِِالنهِكماِانِاالرضِتخرجِنباتهاِوكماِانِ .عريسِيتزينِبعمامةِومثلِعروسِتتزينِبحليها

(ِ.ِوالبرِيعنيِغفرانِالخاية61ِِِ:10ِِِ،11ِِ إِص مزروعاتهاِهكذاِالسيدِالرمِينبتِاراِوتسبيحاِامامِكلِاالمم
ِوأنِنسلكِميِارِيراهِالناسِكتاجِعليِرؤوسناِ.

ِ(ِِ.1ِِ:27 إصِِصهيونِتفدنِبالحقِوتالبوهاِبالبرِهو طدم الفداء :*ِ
االتيِمنِادومِاثيامِحمرِمنِبصرةِهذاِالبهيِبمالبسهِالمتعنمِِمنِ اِِ:ِ* دم الرسيح يكفر عن خهايانا

قدِدستِالمعصرةِ ماِبا ِلباسكِمحمرِوويابكِكدالسِالمعصرة .ِاناِالمت لمِبالبرِالعنيمِللخالِص.ِِبكثرةِقوته
مدستهمِبغزبيِووطئتهمِبغينيِمرصِعصيرهمِعليِوياايِملاختِكلِ.ِوحديِومنِالحعومِلمِيكنِمعيِاحِد

(ِ.ِوكفارةِتعنيِتغايةِ،ِمالمسي ِغااناِوسترِعليناِادمهِ،ِلذلكِقا ِعليِالصليب3ِِِ–63ِِ:1ِِإص ِمالبسي
"ياِأاتاهِإغفرِلهم"ِممعِتغايةِجسدِالمسي ِبالدمِتبدأِال فارةِأنِغفرانِالخايةِ.ِوطقسِال نيسةِيحيرِلذلكِ،ِِ

ِياةِأادية"ِِ.إ ِيمس ِال اهنِالجسدِبالدمِ،ِماإلمخارستياِ"تعايِلغفرانِالخااياِوح
النهِهكذاِقا ِالرم.هانذاِِ+(48ِِ:18ِِ إصِليتكِاصغيتِلوصايايِم انِكنهرِسالمكِ:ِهو يأتى بالسالم*ِ

ِ .اديرِعليهاِسالماِكنهرِومجدِاالممِكسيلِجار ِمترضعونِوعليِااليديِتحملونِوعليِالركبتينِتدللوِن
فيقزيِاينِاالممِوينصفِِِ+(66ِِِ:12ِِِ،13ِِ إصِتعزوِنِكانسانِتعزيهِامهِهكذاِاعزيكمِاناِوميِاورشليم

ِِلحعومِكثيرينِفيابعونِسيومهمِسك اِورماحهمِمناجل.الِترمعِامةِعليِامةِسيفاِوالِيتعلمونِالحرمِفيماِبعِد
ِ(ِ.2ِِ:4 إص

هلِتنسيِالمراةِرضيعهاِمالِترحمِاانِِ وقالتِصهيونِقدِتركنيِالرمِوسيديِنسينيِِ:ِ* قوينا في؟ محبة هللا
(ِ.16ِِِ–49ِِِ:14ِِ إصِاسواركِاماميِدالماِ.ِهو اِعليِكفيِنقحتكِ .حتيِهاالءِينسينِواناِالِانساكبانها.

ِ(ِ.15ِِ:13ِِوقارنِمعِ"ليسِ حدِحبِأعنمِمنِهذاِأنِيزعِأحدِنفسهِ جلِأحباله"ِ يِو
سلبِغنيمةِِحينئذِقسمِِالِيحددونِقاعدةِساريتهمِالِينحرونِقلعا.ِ.ِارتختِحبالكِلعل الضعيف طويا :*ِ

ِكانواِعرجاِ،ِنجدهمِينهبونِِ.ِ(ِ.ِفبعدِضعفِوإرتخاءِال33ِِِ:23 إِصِالعرجِنهبواِنهباِ.ِكثيرة
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ويصنعِرمِالجنودِلجميعِالحعومِميِهذاِالجبلِوليمةِسمالنِوليمةِخمرِعليِِ:ِ* الرسيح سر الشبع والفرح
النقامِالذيِعليِكلِالحعومِوالغااءِِِويفنيِميِهذاِالجبلِوجهِالنقام. .درديِسمالنِممخةِدرديِمصفي

يبلعِالموتِاليِاالادِويمس ِالسيدِالرمِالدمووِعنِكلِالوجوهِوينزوِعارِشعبهِِ.ِِالمغايِبهِعليِكلِاالمم
أنناِِ=ِمرحِ.ِومعنيِالحبعِوليمةِخمرِ=ِشبعِ،ِِسمالن (ِِ.8ِ–25ِِ:6ِِ إصِعنِكلِاالرضِالنِالرمِقدِت لم

.ِوهذاِدورِِوجهِالنقاِمِِيفنيِميِهذاِالجبلِيحدثِبمعرمةِشخصِالمسي ِ=الِنعودِنحتاجِلغيرهِ.ِوالحبعِ
الروحِالقدسِالذنِيخبرناِبمنِهوِالمسي ِ،ِوإ اِعرمناهِلنِنحتاجِلغيرهِونقو ِمعِعروسِالنحيدِ"أناِلحبيبيِِ

ِةِ.ِِوحبيبيِلي"ِ.ِولهذاِإهتمِالمسي ِبأنِيسأ ِالتالميذِ"وأنتمِمنِتقولونِإنيِأنا"ِهلِعرمتمونيِحقيق
الِامرحواِوااتهجواِاليِاالادِفيماِاناِِِِ:ِ ِيفرحِاناِونحنِنفرحِباهللِوالفرح هو فرح متبادل بيننا وبين هللا*ِ

مااتهجِباورشليمِوامرحِبحعبيِوالِيسمعِبعدِميهاِصوتِِِ .خالقِالنيِهانذاِخالقِاورشليمِاهجةِوشعبهاِمرحا
 (ِِ.65ِِِ:18ِِِ،19 إِص بكاءِوالِصوتِصرا 

ِِاالرض.ِيزعهاِاليِالنهِيخفضِسكانِالعالءِيزعِالقريةِالمرتفعة. وعهانا سلهانا ون ندوس الشيهان :* 
المت برونِهمِِسكانِالعالءِ(ِِو26ِِِ:5ِِ،6 إِصِتدوسهاِالرجلِرجالِالبالسِاقدامِالمساكينِ.يلصقهاِبالتراِم
ِهوِالمنسحقِوالمتواضعِِ.ِِالبالسالحياطينِِ.ِِو

ايتهاِالذليلةِالمزاربةِغيرِالمتعزيةِهانذاِاانيِباالومدِحجارتكِوبالياقوتِاالزرقِِكريرة :* يعيدنا كأحجاق 
(ِ.54ِِِ:11ِِِ،12ِ إصِواجعلِشرمكِياقوتاِوااوابكِحجارةِاهرمانيةِوكلِتخومكِحجارةِكريمة ِ.ِاؤسسك

كانِآدمِميِالجنةِ"هناكِِوهكذاِكانِيزعِرليسِال هنةِاليهودنِحجارةِكريمةِعليِكتليهِوميِصدرتهِ،ِوهكذاِ
(ِوالمقلِصمغِرالحتهِجميلةِ،ِوالجزوِحجارةِكريمةِعقيقِوزمرد.ِم انِآدم2ِِ:12ِِالمقلِوحجرِالجزو"ِ تك

ِوبنيِآدمِأمامِ ِجواهرِلهاِقيمةِعاليةِعندِ ِِ.
3ِِِ–40ِِ:1ِِ إصِمعزيكم اناِاناِهِوِ+ عزواِعزواِشعبيِِأمامِكلِماِعملهِالمسي ِيالبِأنِنتعزِنِالتعزيات :

ِ+51ِِ:12.ِ)ِ
ِ*الرسيح حول لى العقوبة خالصا 

الِادِمنِوجودِضيقاتِميِالعالمِ،ِول نِ ِيستخدمهاِللتأديبِ،ِوليسِماِيصل ِلتأديبِشخصِيناسبِاآلخرِِ
،ِ  ِالابيبِالحكيمِيستخدمِل لِواحدِماِيناسبهِ،ِوهذاِمثلِالفالحِالذنِيعر ِكيفِيتعاملِمعِكلِنووِمنِِ

(.ِوالمهمِأنِالزيقاتِسيخرجِمنهاِخليقةِجديدةِكماِأنِا مِتتألمِوتتمخضِلتلد29ِِِ–28ِِ:23ِِإص الحبومِ
ِ(ِ.37ِِ:3مولوداِجديداِ إص

ِِالنهِهكذاِقا ِليِالرمِانيِاهداِواننرِميِمسكنيِكالحرِالصاميِعليِالبقلِكغيمِالندنِميِحرِالحصاِد
ِ(ِِ.18ِِ:4 إص

بمحبتهِورامتهِهوِم همِورمعهمِوحملهمِكلِ. تزايقِومالكِحزرتهِخلصهمميِكلِضيقهمِِومنِمحبةِ ِيقو 
ِ(ِ.63ِِِ:9 إِصِااليامِالقديمة
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وأهميةِالتأديبِأنناِنرثِنفسيةِمتمردةِ،ِتالبِماِتريدهِوليسِماِيريدهِ ِ،ِ  ِعنِطريقِالزيقةِيدمعناِمرةِِ
ِأخرنِللاريقِالذنِهوِالمسي ِمنخلصِ.

ماحفنكِِِميِوقتِالقبو ِاستجبتكِوميِيومِالخالصِاعنتك.ِهكذاِقا ِالرم.ِالريراث السراوى :وعاد لنا *ِ
ِ(ِ.49ِِ:8ِِ إصِواجعلكِعهداِللحعبِالقامةِاالرضِلتمليكِامالكِالبرارِي

ِطدم لنا مفهوم لديد للهفولة الروحية والشيخوخة الروحية *ِ
ِالصبيِيموتِاانِمئةِسنةِوالخاط ِيلعنِاانِمئةِسنِةِالِيكونِبعدِهناكِطفلِايامِوالِشيلِلمِيكملِايامه.الِن

(ِ.ِمالافلِالروحيِهوِمنِتجاومِمعِعملِالنعمةِإيحااياِمعادِكا والدِولمثلِهذاِمل وت65ِِ:20ِ إص
السمواتِ.ِأماِالحيلِروحياِهوِمنِعاندِوظلِعليِحا ِإنسانهِالعتيق.ِممنِتجددتِطبيعتهِصارِمنِقايعِِ

ِضعفِ.100ِِخرو (ِوخلص.ِويأخذِهناِنصيبا100ِِِالمسي ِالصغيرِ اليِ
(ِ"الذنِرآنيِمقدِرأنِاآلم"33ِِِ:17ِِ إصِتريانِارضاِبعيدةِ.ِالملكِابهالهِتننرِعيناكِ:ِ*في؟ قوينا نوق اآلب

منحنِرأيناِالمسي ِالذنِهوِوجهِاآلمِمرأيناِفيهِكلِصفاتِ ِ،ِوميِا اديةِ ا رضِالبعيدة(ِنراهِوجهاِلوجهِِ
يكونِلكِنوراِاادياِِ ِت ونِلكِبعدِالحمسِنوراِميِالنهارِوالِالقمرِينيرِلكِمزيئاِالِالرِمال  +ميِمجدهِ

لنورِالحمسِمالرمِاإللهِسيكونِنورِأورشليمِالسماليةِِ (ِميِا اديةِلنِنحتاِج60ِِِ:19ِِِ،20 إص والهكِزينتك
ونورِالحمسِيكونِسبعةِِِ المسي (ِكنورِالحمسِ ال نيسةِعليِا رضِاآلن(ِويكونِنورِالقمر  + (22ِِِ:5 رؤ

يِيومِيجبرِالرمِكسرِشعبهِِمِ لألاد(ِكنورِسبعةِايامِ اآلنِنعر ِبعضِالمعرمةِوهناكِسنراهِكماِهو(ِاضعا 
ِ(ِِ.30ِِ:25ِِ،26 إِصِويحفيِرضِضربه

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

ِِ.اماِالرمِمسرِبانِيسحقهِبالحزن.انِجعلِنفسهِ ايحةِاومِيرنِنسالِتاو ِايامهِومسرةِالرمِايدهِتنج 
ِ(ِِ.53ِِ:10 إص
 61إش

تبتهجِنفسيِبالهيِالنهِقدِالبسنيِويامِالخالصِكسانيِرداءِالبرِمثلِعريسِيتزينِبعمامةِ.ِِمرحاِامرحِبالرِم
النهِكماِانِاالرضِتخرجِنباتهاِوكماِانِالجنةِتنبتِمزروعاتهاِهكذاِالسيدِالرمِِ .ومثلِعروسِتتزينِبحليها

(.ِوالبرِيعنيِغفرانِالخايةِوأنِنسلكِميِارِيراهِالناس61ِِِ:10ِِِ،11ِِ إِص ينبتِاراِوتسبيحاِامامِكلِاالمم
ِكتاجِعليِرؤوسنا.ِ

ِِ(5ِِ:21كو2يتز ِمعنيِماِقالهِاولسِالرسو ِميِ 61ِِمعِإِص53ِوبمقارنةِإِص
 ِِالجلناِلنصيرِنحنِارِ مننرِالمسي ِعليِالصليبِحامالِخاايانا(ِالنهِجعلِالذيِلمِيعر ِخايةِخاية

ِاِحياةِارِوإكليلِار(ِ. لنِهفي
ِ"وخذ الذى لنا ووعهانا الذى ل؟" . ولخصتِالتسبحةِهذاِمقالتِِِِِِ

ِ
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 إشتياق الرسيح للصليب لخالص البشر -10
بحصنيِفيصنعِِِاوِيتمسكِ .ليتِعليِالحوكِوالحسكِميِالقتا ِماهجمِعليهاِواحرقهاِمعاِ.ِليسِليِيي 
ِ(ِِ.27ِِِ:4ِِ،5 إصِصلحاِيصنعِمعيِصلحاِمعي.

ِ
ِ

 لزاء من يرفض ويعاند  -11
ويكسرِككسرِاناءِِ .لذلكِيكونِل مِهذاِاالومِكصدوِمنقضِنات ِميِجدارِمرتفعِياتيِهدهِبغتةِميِلحنة

ِالخزامينِمسحوقاِاالِشفقةِحتيِالِيوجدِميِمسحوقهِشقفةِالخذِنارِمنِالموقدةِاوِلغر ِماءِمنِالجِب
ِ(ِ.18ِِ،19 إر(ِ.ِوهذاِهوِنفسِم رِإرمياءِالنبي30ِِ:13ِِِ،14ِِ إص

ِ
 وكيف يعرل الرسيح هذا كل؟  -12

(.ِوهذهِتناظرِمعني24ِِِ:1ِ إِصِ.هو اِالرمِيخليِاالرضِويفرغهاِويقلبِوجههاِويبددِسكانها هوِيعيدِالخلقة
ِالمعموديةِوهيِموتِالحياةِالعتيقةِوقيامِخليقةِجديدةِميِالمسي ِ.

ِ
 الروح القدس ودوق  فى الفداء  -13

ِِالروحِيحبهِبالماءِالمنسكبِمنِالسماءِليرونِطبيعتناِالمأخو ةِمنِالترامِمنثمرِالروح يحولنا مثررين*ِ
اناِالرمِاستجيبِلهمِاناِالهِاسراليلِالِِِلسانهمِمنِالعاشِقدِيبس.ِالبالسونِوالمساكينِطالبونِماءِوالِيوجد.

اجعلِالقفرِاجمةِماءِواالرضِاليابسةِمفاجرِِِ.ِهاراِوميِوسبِالبقاوِيناايعامت ِعليِالهزامِانِ .اتركهم
ل يِِاضعِميِالباديةِالسروِوالسنديانِوالحربينِمعاِاجعلِميِالبريةِاالرزِوالسنبِواالسِوشجرةِالزيت.ِ .مياه

اليِِ(ِ=20ِِ-41ِِِ:17ِِ إصِيننرواِويعرمواِويتنبهواِويتاملواِمعاِانِيدِالرمِمعلتِهذاِوقدوسِاسراليلِاادعه
(ِ=ِن ونِمثمرينِادال32ِِ:15ِِ إِصِانِيسكبِعليناِروحِمنِالعالءِمتصيرِالبريةِبستاناِويحسبِالبستانِوعرا

اسكبِروحيِعليِنسلكِوبركتيِِِالنيِاسكبِماءِعليِالعاحانِوسيوالِعليِاليابسة.ِمنِأنِن ونِاالِومرِ+
ِ(ِ.44ِِ:3ِِِ،4 إصِليِمجاريِالمياهمينبتونِاينِالعحبِمثلِالصفصا ِع .عليِ ريتك

=ِإ اِكانِاإلانِهوِ راوِ ِ،ِوعملهِكانِالفداءِ،ِمالروحِالقدسِهوِإصبعِِِالروح يجدد طبيعتنا لكى نثررِ*
ِ(ِ.3ِِِ:5 ِوعملهِمعناِهوِتجديدِخليقتناِ تي

ول نِانِكنتِِ"ِمع(11ِِ:20ِِ"ِ لو ِاخرجِالحياطينِمقدِاقبلِعليكمِمل وتِ ِباصبِعِول نِانِكنِت"ِطاقن 
(ِ.ِمنجدِالسيدِالمسي ِميِنفسِالمكان12ِِ:28ِِ"ِ مِت ِاخرجِالحياطينِمقدِاقبلِعليكمِمل وتِ ِِاروحِانا

الذنِيقو ِعنِالروحِالقدسِأنهِروحِ ِميِإنجيلِمتيِ،ِنجدِأنهِيقو ِعنهِإصبعِ ِميِإنجيلِلوقاِ.ِ
 (ِ.18ِمستندةِعليِقوةِالذراوِكماِتحكلِأصابعِالفخارنِاإلناءِعليِالدوالمِ إروا صابعِهيِالتيِتقومِبالعملِ
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ويحلِعليهِروحِالرمِروحِالحكمةِوالفهمِروحِالمحورةِوالقوةِروحِالمعرمةِومخامةِِ=ِِالروح يعهى حكرة وفهمِ*
ِ (ِ.1ِِِ:7تي2ِ(ِ.ِهوِ"روحِالنص "ِِ 11ِِ:2 إصِلرِما

يخلقِالرمِعليِكلِمكانِمنِجبلِصهيونِوعليِمحفلهاِسحابةِنهاراِِِِ=ِيقودناهو الروح الرعزى الذى *ِ
وت ونِمنلةِللفيءِنهاراِمنِالحرِولملجاِولمخباِِ.ِِالنِعليِكلِمجدِغااءِودخاناِولمعانِنارِملتهبةِليال.

ِ(ِِ.4ِِ:5ِِ،6 إِصِمنِالسيلِومنِالمار
ِ
ِ

 الخهايا التى تضايق هللا وبسببها تأتى الضربات  -14
 
ميِِ هاالءِدخانِالِتدنِمنيِالنيِاقدسِمنك.ِقفِعندك....ِشعبِيغيننيِاوجهيِدالماِِالكبرياء : •

 (ِِ.5ِِ–65ِِِ:3ِ إص انفيِنارِمتقدةِكلِالنهار
االنِِ واماِكيفِصارتِالقريةِاالمينةِزانية.مالنةِحقاِكانِالعد ِيبيتِميها.ِ:ِالنجاسة والظلم والقتل •

 (ِ.1ِِ:21 إِص مالقاتلوِن
مصرتمِتسكنونِِِويلِللذينِيصلونِايتاِابيتِويقرنونِحقالِبحقلِحتيِلمِيبقِموضِعِالظلم والهرع : •

 ويلِللذينِيقزونِاقزيةِالبالِولل تبةِالذينِيسجلونِجوراِ + (8ِِ–5ِ إص وحدكمِميِوسبِاالرِض
  :10ِ إص .االيتامليصدواِالزعفاءِعنِالحكمِويسلبواِحقِبالسيِشعبيِلت ونِاالراملِغنيمتهمِوينهبواِ

1 ِ،2.ِِ) 
يسجدونِلعملِِِاوواناِ. وامتالتِارضهمِعبادة األوثان واألوثان اآلن تشرل الرال والشهوات والذات : •

 (ِ.2ِِ:8 إص  ايديهمِلماِصنعتهِاصابعهم
ارضهمِ وامتالتِارضهمِمزةِو هباِوالِنهايةِل نوزهمِوامتالِتِاإلعتراد على الرال والقوة البشرية : •

 . (2ِِ:7ِ إص والِنهايةِلمركباتهمخيالِ
مصرِلتحميهمِ،ِقا ِ ِِ :ِمحينماِنز ِاليهودِإليِمصرِطالبينِعقدِمعاهدةِمعِاإلعتراد على البشر •

 وحيِمنِجهةِاهالمِالجنوِم = مهمِتركواِ ِالقونِالذنِيحبهمِو هبواِلثعااينِتزرهمِاهالمِعنهمِأنهم

ويلِللذينِينزلونِاليِمصرِِِ+ِِواالسدِاالمعيِوالثعبانِالسامِالايار ميِارضِشدةِوضيقةِمنهاِاللبوة
للمعونةِويستندونِعليِالخيلِويتوكلونِعليِالمركباتِالنهاِكثيرةِوعليِالفرسانِالنهمِاقوياءِجداِوالِِ

 (ِ.31ِِ:1+30ِِِ:6ِِِ إصِيننرونِاليِقدوسِاسراليلِوالِيالبونِالرِم
واليِمعلِالرمِِ وصارِالعودِوالربامِوالد ِوالنايِوالخمرِواللمهمِ:ِاإلنشغال بأفراح العالم وترك الرب •

 (ِِ.5ِِ:12 إص الِيننرونِوعملِيديهِالِيروِن
ويلِللقاللينِللحرِخيراِوللخيرِشراِالجاعلينِالنالمِنوراِوالنورِِِالغش والخداع والكذب وشهادة الزوق : •

 (20ِِ  :5ِ إص ظالماِالجاعلينِالمرِحلواِوالحلوِمرا
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وهمِعالفونِِ مانكِرمزتِشعبكِايتِيعقومِالنهمِامتالواِمنِالمحرِق التشب؟ باآلخرين فى وخهائهم •
 (ِِ.2ِِ:6 إِصِكالفلساينيينِويصامحونِاوالدِاالجانِب

القاللينِليسروِليعجلِعملهِل يِنرنِِ ِ...ويلِللجا اينِاالومِبحبا ِالبالِِاإلستهتاق بغضب هللا •
 (ِِ.5ِِِ:18ِِ،19 إصِاسراليلِلنعلموليقرمِوياتيِمقصدِقدوسِ

حينماِتاتونِِ ماِاسرِ..لما اِليِكثرةِ بالحكمِيقو ِالرم..ِالعبادة الرظهرية والخهية فى القلب •
البخورِهوِِِالِتعودواِتاتونِاتقدمةِباطلة. .منِطلبِهذاِمنِايديكمِانِتدوسواِدورِيِ.لتنهرواِامامي

محينِتبساونِِ ...اطيقِوا يادكمِبغزتهاِنفسي.ِلسِتِمكرهةِلي.راسِالحهرِوالسبتِونداءِالمحفل.
مقا ِِ (ِ+15ِ–1ِِ:11ِِ إِص ايديكمِمالنةِدماِايديكمِاسترِعينيِعن مِوانِكثرتمِالصالةِالِاسمع.

الحعبِقدِاقترمِاليِبفمهِواكرمنيِبحفتيهِواماِقلبهِمابعدهِعنيِوصارتِمخامتهمِمنيِِ السيدِالنِهذا
 (ِِ.29ِِ:13 إص وصيةِالناسِمعلمة

 
 ما هو دوقنا بعد كل ما طدم؟ لنا هللا  -15

ِ
اانِ ِهوِ راوِ ِوالتجسدِهناِتمتِاإلشارةِإليهِبأنِ ِشمرِعنِ راعهِمنهرتِالذراوِأنِأنِإانِ ِظهرِ

إستيقنيِإستيقنيِإلبسيِقوةِياِ راوِِِ(ِ،ِوقيلِأيزاِأنِ راوِ ِإستيقنتِليبدأِعملِالفداء52ِِِ:10للبحرِ إص
:52ِِِ(ِونعتز ِالحرِ إص52ِِ:1(ِمالمسي ِتممِالفداءِمعالِمماِهوِدورناِ؟ِأنِنستيق ِ إص51ِ9 إصِالرِم
11.ِِ)ِ

امامِعينيِكفواِعنِمعلِِِاغتسلواِتنقواِاعزلواِشرِامعال مِمنِأنِاإلمتناوِعنِالخايةِ=ِالتوبة السلبية (1
بصوتِالترنمِاخبرواِنادواِاهذاِِِال لدانيين.ِِاخرجواِمنِباالِاهربواِمنِارِضِ+(1ِِ:16ِ إصِالحر

 (ِ.48ِِ:20 إصِقولواِقدِمدنِالرمِعبدهِيعقوِمِشيعوهِاليِاقصيِاالرض.
اقزواِلليتيمِحامواِعنِِِتعلمواِمعلِالخيرِاطلبواِالحقِانصفواِالمنلومِأنِعملِالبرِ=ِالتوبة اإليجابية (2

 (ِ.1ِِ:17 إصِاالرملة
هلمِياِشعبيِادخلِمخادعكِواغلقِااوابكِخلفك.اختب ِنحوِِِِ=ِخلوة الرخدع والثبات فى الرسيح (3

الصخرةِواختب ِميِالترامِمنِامامِهيبةِالرمِِادخلِاليِ+(26ِِِ:20ِِ إصِلحينةِحتيِيعبرِالغزِب
 (ِِ.2ِِِ:10 إصِومنِاهاءِعنمته

 (ِ.48ِِ:18 إصِليتكِاصغيتِلوصاياي طاعة الوصايا = (4
 (ِ.58 إصالصوم الصحيح =  (5
النهِهكذاِقا ِالعليِالمرتفعِساكنِاالادِالقدوسِاسمه.ميِالموضعِالمرتفعِِِ=ِِواإلنسحاقالتواضع  (6

57ِِ إصِالمقدسِاسكنِومعِالمنسحقِوالمتواضعِالروحِالحييِروحِالمتواضعينِوالحييِقلبِالمنسحقين
ِ:15.ِِ) 
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ِقدوسا.ِويكونِانِالذيِيبقيِميِصهيونِوالذيِيتركِميِاورشليمِيسميِ=ِالخالص من داخل الكنيسة (7
انِالرمِاسسِصهيونِوبهاِِِ.ِيجامِرسلِاالمم فبما اِ+(4ِِِ:3ِ إصِكلِمنِكتبِللحياةِميِاورشليم

 (ِ.ِمصهيونِالتيِأسسهاِالمسي ِهيِال نيسةِِ.32ِ:14ِ إص يحتميِبالسوِشعبه
اشترواِايهاِالعااصِجميعاِهلمواِاليِالمياهِوالذيِليسِلهِمزةِتعالواِِِ=ِهللا يهلب اإلمتالء بالروح (8

 ِ(55ِِ:1 إصوكلواِهلمواِاشترواِاالِمزةِوبالِومنِخمراِولبنا
 
 
 

 الشيهان  -16
ِ

(ِوهوِأسقبِآدمِميِنفس14ِِِ:14ِ إصِاصيرِمثلِالعليِاصعدِموقِمرتفعاتِالسحام. ِ*ِخايتهِ=ِال برياء
ِ(ِ.3ِِ:4 تكِت ونانِكاهللِالخاية

وقتلهم،ِهكذاِالحياانِيفتخرِبقوتهِإ اِأسقبِأوالدِ ِميِالخايةِِ*ِكماِإمتخرِملكِأشورِبقوتهِإ ِهزمِكثيرينِ
ِميهل واِِ.

 نِيومِالنقمةِِِ*ِ ِلمِولنِينسيِماِمعلهِالحياانِباإلنسانِ،ِوالِادِمنِعقابهِعقاباِشديداِويقو ِ ِميِهذا
ليبِالذنِادأِبهِِ(ِ.ِول نِهناكِوقتِمحددِلهذاِاليومِيومِالص63ِِ:4 إصِوسنةِمفدييِقدِاتِتِميِقلبي

الحوكِِِليتِعليِ ِ.ِليسِليِيي  .العقامِ،ِوكانِ ِمتحوقاِلهذاِاليومِلمحبتهِلإلنسانِورغبتهِميِإنقا هِ
 قِد (ِ.ِالِكانِينتنرِهذاِاليومِعليِأحرِمنِالجمر27ِِِ:4 إصِمعا عليهاِواحرقها  والحسكِميِالقتا ِماهجم

هيِيومِِسنةِمقبولةِ(ِ.ِمهناك42ِِِ:14 إصِانفلِوانخرِمعاِ.ِكالوالدةِاصي ِ.ِصمتِمنذِالدهرِسكتِتجلدِت
الصليبِميِمجيئهِا و ِ،ِميهاِادأِخالصِاإلنسانِوسيكملِالخالصِيومِنلبسِالجسدِالممجدِوميهاِادأتِِ

(ِ.ِيومِيلقيِالرمِالحياانِومنِتبعهِميِالبحيرةِالمتقدةِبالنار61ِِِ:2ِِ إِصِويومِإنتقامِإللهناِعقوبةِالحياانِ.
ِ(ِِ.20ِِ:10وال بريتِميِمجيئهِالثانيِ رؤ

ِيِ لكِاليومِيعاقبِالرمِبسيفهِالقاسيِالعنيمِالحديدِلوياوانِالحيةِالهاربة.مِ(27ِِِ:1 إِصِ-:ِعقوبت؟*ِ
30ِِ إِصِتفتةِمهيأةِلهِسيكونِالبحيرةِالمتقدةِبالنارِ.ِومكانهرِلوياوانِالحيةِالمتحويةِويقتلِالتنينِالذيِميِالبح

ِ(ِِ.25ِِ:41ارِا اديةِالمعدةِإلاليسِومالل تهِ مِت(ِ=ِالن33:ِ
هيِموجهةِللحياانِماهللِليسِضدِمصرِوالِأدومِل نِ ِضدِالحياانِوالخايةِ،ِِ-ِ:ِالنبوات ضد األمم*ِ

مباركِشعبيِمصرِوعملِِِِوهذهِا ممِبخااياهاِووونيتهاِهيِرمزِللحياانِ.ِمنجدِنبواتِادخو ِا ممِلإليمان
ِ.ِغنواِللرمِاغنيةِجديدةِتسبيحهِمنِاقصيِاالرِضِورجووِأدومِ(ِ.19ِِ:25 إصِِإسراليلِيدنِأشورِوميراوي

لتترنمِِِلترمعِالبريةِومدنهاِصوتهاِالديارِالتيِسكنهاِقيدار. .ايهاِالمنحدرونِميِالبحرِوملاهِوالجزالرِوسكانها
42ِ إِصِِويخبرواِاتسبيحهِميِالجزالرليعاواِالرمِمجداِِ .منِرؤوسِالجبا ِليهتفواِ. عاصمةِأدوم( سكانِسالع
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وتسيرِشعومِكثيرةِويقولونِهلمِنصعدِاليِجبلِالرمِاليِايتِ (ِ.ِالِكلِا ممِمدعوةِللخالِص12ِ–10ِِ:ِ
:2ِِ إصِالهِيعقومِفيعلمناِمنِطرقهِونسلكِميِسبلهِالنهِمنِصهيونِتخرجِالحريعةِومنِاورشليمِكلمةِالرِم

3.ِ)ِ
وكماِإستخدمِ ِباالِلتادمِشعبهِ،ِيستخدمِالحياانِكأداةِتأديبِِِ-ووشوق...إلخ قمز للشيهان :بابل  *ِ

متتزعينِوتت لمينِمنِاالرضِوينخفضِقولكِمنِالترامِويكونِِِلحعبهِ.ِول نِياِويلِمنِيأتيِالتأديبِبسببه
 أشورِِويصيرِجمهورِاعدالكِب( هذاِحا ِأورشليمِبعدِالتأديِ .صوتكِكخيا ِمنِاالرضِويحقحقِقولكِمنِالتراِم

=ِهالكِِ ويكونِ لكِميِلحنةِبغتةِ.ِكالغبارِالدقيقِوجمهورِالعتاةِكالعصامةِالمارةِالتيِكانتِتادم(
منِجيشِأشورِعليِأسوارِأورشليمِبعدِأنِأداواِيهو اِ.ِوبعدِأنِينتهيِدورِالحياانِميِالتأديب185000ِِِ

انيِاعاقبِومرِعنمةِملكِاشورِِ وباورشليم السيدِكلِعملهِبجبلِصهيوِنفيكونِمتيِاكملِِيعاقبِالحياانِ=
(ِ.ِو نِباالِهيِرمزِواض ِللحياانِمنِأو ِسفرِالت وينِحتيِسفرِالرؤيا10ِِ:12ِِ إص ومخرِرمعةِعينيه

.  (22ِ :14ِ إصِالجنودِواقاعِمنِباالِاسماِوبقيةِونسالِو ريةِيقو ِالرِم ماقومِعليهمِيقو ِرِمِفيقو ِعنها

الجمهورِ واالنِت لمِالرمِقالالِميِوالثِسنينِكسنيِاالجيرِيهانِمجدِموامِبكلكحعبِلهِبقيةِ ل نِموآِم
(ِوأماِالحعبِاليهودنِميت ررِميِسفرِإشعياءِأنِلهم16ِِِ:14ِ إِص العنيمِوت ونِالبقيةِقليلةِصغيرةِالِكبيرة

ِ.ِِِبقية
احتزمواِِالحعومِوان سرواِواصغيِياِجميعِاقاصيِاالرض.هيجواِايهاِِِ*ِومهماِكانتِقوتهِوماامراتهِمسين سر

ِ(ِ.8ِِِ:9ِِ،10 إصِ.النِ ِمعناِت لمواِكلمةِمالِتقومِتحاورواِمحورةِمتبال.ِ .احتزمواِوان سروِاِِوان سروا.
ِ(ِ.9ِِِ:4 إصِنمديِا النِنيرِوقلهِوعصاِكتفهِوقزيبِمسخرهِكسرتهنِكماِميِيومِ*ِوالمسي ِيحررناِمنه

يلصقهاِِِيزعهاِاليِاالرض.ِالنهِيخفضِسكانِالعالءِيزعِالقريةِالمرتفعة.ِ-ِ:ِوالرسيح لعل؟ للدوس*ِ
ِِ(26ِِِ:5ِِ،6 إِص تدوسهاِالرجلِرجالِالبالسِاقدامِالمساكين .بالتراِم

ويداسِموامِميِ  نرنِميهمِخرامِممل ةِموآمِالمت برةِرمزاِلخرامِممل ةِإاليس15ِِِ،16ِِواإلصحاحاتِِ
 .  (25ِِ:10 إصِاسِالتبنِميِماءِالمزبلةمكانهِكماِيِد

نجدِربحاقيِيقو ِلمنِداخلِأورشليمِأنِ ِغيرِقادرِأنِينقذكمِمنِيدنِ،ِوإتز ِأنِهذاِكذمِوقدِخلصهمِِ *
(ِيوهمناِدالماِبأنِ ِغيرِقادر8ِِِ:44ِ.ِوهكذاِالحياانِ نهِكذامِوأاوِال ذامِ يو185000ِ ِمنهِيومِاليِ
ِالخايةِالمسيارةِعليناِِ.أنِيخلصناِمنِ

ويكونِكماِيحلمِالجالعِانهِياكلِومِيستيق ِوا اِنفسهِِِ*ِالحياانِيتصورِأنهِسيلتهمِال نيسةِبسهولةِل نِال
هكذاِيكونِجمهورِكلِاالممِِِوكماِيحلمِالعاحانِانهِيحرمِومِيستيق ِوا اِهوِرازحِونفسهِمحتهية.ِمارغة.

ِِ.185000ِونرنِالتابيقِالعمليِيومِهالكِاليِِِ(29ِِ:8ِ إصِالمتجندينِعليِجبلِصهيوِن
ِ
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 مصر فى سفر إشعياء  -17
  

المسي ِيريدِأنِيأتيِإليِمصرِويباركهاِممصرِلهاِعملِكبيرِميِحف ِاإليمانِالصحي ِميِالعالمِِِ-: 19إش
ِويباركهاِِ.،ِول نِمصرِمت برةِ.ِماهللِيادمِل يِيكسرِهذاِال برياءِومنِومِيستايعِأنِيحزرِإليهاِ

شعبِ ِيريدِأنِيعقدِتحالفاتِمعِمصرِظناِمنهمِأنِمصرِدولةِقويةِقادرةِأنِِِ- : 7:  36+ إش  20إش
ِأناِ،ِممصرِأوِغيرهاِِ غيرِقادرةِعليِحمايت مِالِأناِِِِ(1تحميهمِمنِأشورِأوِباالِ،ِ  ِيقو ِتعالوِإلي 

وسياالبكمِاثمنِيذل مِوأناِِِ(3واِآللهتهِ.ِِِكلِمنِيحميكمِسياالبِبأنِتخزعِ(2وحدنِقادرِعليِ لكِ.ِِ
مصرِهذهِالتيِتننونهاِقويةِسيذهبِجيحهاِأسرنِإليِأشورِِِ(4 إلهكمِالذنِأعايِبسخاءِوالِأعيرِ.ِ

ِمصرِهيِقصبةِمرضوضةِمنِيت أِعليهاِتن سرِ،ِوهكذاِأنِش ِميِالعالمِِ.ِ(5(ِ.20ِِِ إص
لذلكِملعونِمنِيعتمدِعليِ راوِبحِر
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 عودة للجدول اإلصحاح األول 

ِ
هد ِإشييعياءِهوِال حييفِعنِإنجيلِالخالصِأوِأنِتتمتعِالبحييريةِبالمخلصِلذلكِيبدأِبكحييفِمديِماِوصييلتِ

سيتحقتِالتأديب.ِإ ًاِإإليهِالبحيريةِمنِمسيادِوخال ِسيفرِإشيعياءِيقو ِالوحيِأنِكلِا ممِ مصيرِوأشيور...ِالل(ِ
ِمالِخالصِإالِبالتدخلِاإللهيِوهوِمت ِبامِالرجاءِبالمخلصِاآلتي:

ِ
ِيا َوُيوَثاَم َوآَحاَز َوحِّ 1" -:(1ية )آ لِّيَم، فِّ  َوِيامِّ ُعز ِّ ْعَياَء ْبنِّ آُموَص، اِلتِّ  َقآَها َعَلى َيُهوَذا َوُووُقشَِِِِِِِ ِيا  ُقْؤَيا إِّشَِِِِِِِ ْزقِّ

 " ُمُلوكِّ َيُهوَذا:
=ِالمحييييييييييياهدةِالعقليةِأوِاإلعالناتِاإللهيةِوهوِميِحالةِيقنةِما نبياءِرأواِا مورِالمسيييييييييييتقبلةِكأنهمُِِِِقْؤَيا  لفنة

وحدثِِهاِالعذراءِتحبل..."ننرواِإليِصورهاِوهمِالِيعرمونِبعدهاِالزمني،ِأيِمتيِستحدثِمثلماِقا ِإشعياءِ"
الحلم،ِمالرؤياِيكونِميهاِالراليِمسيييييييييييتيقنًاِِِِسييييييييييينةِول نهِ كرهاِكأنماِهيِأمامِعينيه.ِوالرؤياِغير700ِِهذاِبعدِ

ول نهاِحالةِروحيةِتعملِميهاِالنعمةِإلزالةِالعوالق.ِلذلكِيسييميِالنبيِ"رالي"ِمهوِيريِماِيت لمِبهِويتنبأِبهِ عدِ
ِ(ِلذلكِيت لمِاتأكيد.24ِِ:4
ِ

غِّ  َوِيُتَها 2" -:(2آية ) ِِْ َراَواُت َوَوصِ ِِِ َرعِّ  َوِيُتَها السِ ِِْ ْأُتُهْم، َوِما ُهْم  اِّسِ ِِِ اأَلْقُض، أَلِن الِرِب َيَتَكِلُم: »َقِبْيُت َبنِّيَن َوَنشِ
 " َفَعَصْوا َعَلِ .

نت.ِوالسيييماءِقدِت ونِِعِ ميهاِتوبيلِللحيييعبِوميِلغةِشيييعريةِيحيييهدِالسيييمواتِالتيِشيييهدتِمجورهمِوا رضِالتيِلُِ
=ِيكحييفِميهاِعنَِِقِبْيُت َبنِّيَن  المالل ةِأوِالابيعةِالجامدةِوا رضِقدِت ونِباقيِالحييعومِأوِالابيعةِالجامدة.ِِ

نِلهمِحياتهمِكأاناء.ِوالِشيييءِيحزنِِأاوتهِلعلهمِيتوبون،ِمهوِلمِيعاملهمِحسييبِخايتهمِالِرعاهمِميِمحبةِوأمِ 
ِأوالده.ِنفسِا مِسويِمحلهِميِتربية

=ِأنِكلِالخليقة.ِونالح ِأنِكلِالخليقةِخاضييييعةِهللِتنفذِأوامرهِماِعداِاإلنسييييانِوالحييييياانِِِِالسِِروات واألقض
(.ِ  ِيعاتبِاإلنسيانِمهناكِأملِميِتوبتهِأماِالحيياانِمفيِعنادهِلنِيتوم،ِلذلكِماهللِالِيوجه13ِِمل1 راجعِِ

ِلهِأنِعتام.
ِ

بِّ؟ِّ، َوِما إِّْسَرائِّيُل َفاَل َيْعرُِّف. َشْعبِّ  اَل َيْفَهُم«.َالِثْوُق 3" -:(3آية ) ْعَلَف َصاحِّ َراُق مِّ  "َيْعرُِّف َطانَِّيُ؟ َواْلحِّ
هناِنريِأنِالحيواناتِصيارتِأحكمِمنهمِمهيِتعر ِماِينفعهاِوبالغريزةِتسييرِوراءِصياحبها.ِول نِالخايةِهيِِ

ِالحيوان،ِوهذاِقيلِعنِمنِسبقِ ِوأسماهمِإانيِالبكر.ِأسوأِأنواوِالجهلِمهيِتسقبِاإلنسانِلدرجةِأقلِمن
ِ
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يَن! َتَرُكوا الرِ 4" -:(4آية ) دِّ ، َوْواَلدِّ ُمْفسِّ لِّ  الِشر ِّ ْثمِّ، َنْسلِّ َفاعِّ َئةِّ، الِشْعبِّ الِثقِّيلِّ اإلِّ ِب، اْسَتَهاُنوا َوْيٌل لِّأُلِمةِّ اْلَخاطِّ
وا إَِّلى َوقَ   " اٍء.بُِّقدجوسِّ إِّْسَرائِّيَل، اْقَتدج

ْثمِّ ينَ =ِمالخايةِحملِوقيلِوهمِخااياهمِقدِازدادتِجدًا.ِِِالِثقِّيلِّ اإلِّ دِّ ِِِّ   مونِغيرهمِالحيييييييييييرِ.ل  ِعَِ=ِأيِيَُِِِوْواَلدِّ ُمْفسِِِِِ
َرائِّيلَ  مرةِولمِتردِميِسييالرِأسييفارِال تامِالمقدسِسييوي30ِِِ=ِجاءتِهذهِالعبارةِميِهذاِالسييفرِنحوُِِِطدجوسِّ إِّسِِْ

ِمراتِوت رارهاِإوباتِأنِإشعياءِهوِكاتبِالسفرِكله.5ِ
 

يٌم. 5"  -(:6-5اآليات ) قِّ َِِ َرُبوَن َبْعُد  َتْزَداُدوَن َزَيَغاًنا! ُكلج الِرْوسِّ َمرِّيٌض، َوُكلج اْلَقْلبِّ سِِ ِِْ َفلِّ 6َعَلى َم ُتضِِ ِِْ مِّْن َوسِِ
ِيٌة َلْم ُتْعَصْر َوَلْم ُتْعَصْب وَ  ِحٌة، َبْل ُلْرٌح َوَوْحَباٌط َوَضْرَبٌة َطرِّ .َلْم ُتَليِ اْلَقَدمِّ إَِّلى الِرْوسِّ َلْيَس فِّي؟ِّ صِّ  " ْن بِّالِزْيتِّ

 ِيزييييرمِاواسيييياةِوسيييياللِمتعددةِليجذمِشييييعبهِللتوبة.ِوهناِهوِيزييييرمِاواسيييياةِا ممِالمجاورة.ِوكانواِقباًلِ
أماِِ.يرجيِشيييفاؤه.ِ"ِإنيِكلِمنِأحبهِأؤدبه"يسيييتفيدونِويتوبونِول نِاآلنِتقسيييتِقلوبهمِمهمِكالمريضِالذيِالِِ

مهذاِقدِأسيييلمِنفسيييهِللحيييياانِوهذاِيكليهِكعقام،ِمالحيييياانِِِ(.4ِِِ:13ِِِ،14منِليسِفيهِأملِالِيادبهِ ِ هو
ِيتلذ ِاتعذيبِمنِيقعِتحتِيده.

يمٌ =ِإ ًاِالِقوةِعليِالتدايرِوالِإرادةِميِعملِوصييييياياِ .ِِِِالِرْوسِّ  قِّ َِِ =ِإ ًاِالِعاطفةِوالِحرارةِحبِنحوِِِِاْلَقْلبِّ سِ
َدمِّ إَِّلى   .ِوهيذاِينابقِعليِالجميع.ِ =ِأيِمنِأصييييييييييييييغرِمردِللحييييييييييييييعيبِإليِالرليسِحتيِال هنيةِِالِرْوسِّ  مِّْن اْلِقَ

َرُبوَن َبْعدُ (11ِِ-12ِِِِ:5والقزيييييياةِ قارنِمعِعبِ ِيٌة َلْم =ِصييييييارتِالزييييييرباتِاالِمالدة.َِِعَلى َم ُتضِِِِْ ْرَبٌة َطرِّ ضَِِِِ
ر جروحِ أوارِِ=ِقروحِلمِتننفِبعد.ِإشيييييييييارةِ نِالتأديبِلمِيأتيِاثمارهِوالخايةِمازالتِميهمِكالقي ِميِالُتْعصَِِِِِِ

=ِكانِهذاِواجبِال هنةِوخدامِ ِأنِيحرحواِللحعبِويقربوهِمنِ ِول نِال هنةِهمَِِلْم ُتَلِيْن بِّالِزْيتِّ   الزربات(.
ِأيزًاِغارقينِميِخااياهم

=ِكدماتِوأوارِجروح.ِصييارتِالجراحاتِقاتلةِونز ِالدمِغيرِمتوقفِوليسِمنِيتحركِلينقذِوالِمنِيقدمَِِوْحَباطٌ 
ِزيتِمحبةِليلينِالزربةِالقاسية.

 
اْنقِّ 7"  -(:9-7اآلِيات ) ٌة كَِ ِداَمُكْم، َوهَِّ  َخرِِّبَ اُء طُِ ا ُغَرِبَ ُكْم تَِْأُكُلهَِ ُِِ . َوْقضِِِِِِِ اقِّ الِنِ ُدُنُكْم ُمْحَرطٌَِة بِِّ ٌة. مُِ اَلبِّ  بِّاَلُدُكْم َخرِِّبَ
  . َرٍة. 8اْلُغَرَباءِّ َِِ يَنٍة ُمَحاصِِ َظِلٍة فِّ  َكْرٍم، َكَخْيَرٍة فِّ  َمْقَثَأٍة، َكَردِّ ْهَيْوَن َكرِّ ِِِّ َلْواَل َوِن َقِب اْلُجُنودِّ َوْبَقى 9َفَبقَِّيتِّ اْبَنُة صِِ

ْثَل َسُدوَم َوَشاَبْهَنا َعُروَقَة. ْرَنا مِّ يَرًة، َلصِّ ِيًة َصغِّ  " َلَنا َبقِّ
ا =ِقيدِيكونِميِهيذاِإشييييييييييييييارةِ نِهيذهِالنبوةِكيانيتِميِأييامِأحياز.َِِخرِّبَِةٌ   بِّاَلُدُكمْ (28ِِِ:15ِقيارنِمعِ تينِِ ْأُكُلِهَ تَِ
=ِلوِكانِجيرانهمِهمِالذينِأخذواِالبيوتِوالحقو َِِِكاْنقِّاَلبِّ اْلُغَرَباءِّ =ِإشيييييييارةِلمديِ  ِإسيييييييراليل.ِِ  ُغَرَباُء ُطِداَمُكمْ 

َظلِِةٍ ال  لحفنوهياِول نِالغربياءِيحرقونِوييدمرونِكيلِشيييييييييييييييء. =ِهيِوقتيية،ِوتوجيدِوحيدهياِاالِايوتِِِِْيرَِةٍ الخَ   وو  رِّ
=ِحقلِقثاءِأيِأنِالخيمةِمكحييييييومةِميِهذاِالحقلِكماَِِِمْقَثَأةٍ  حولها،ِإ اِهيِمكحييييييومةِبعدِأنِخرمِماِحولها.

مدينةِمنِيهو اِوحاصييييييييير46ِِِريبِإ ِأحرقِهذاِحدثِمعاًلِميِأيامِغزوةِسييييييييينحاكانتِأورشيييييييييليمِأمامِطالبيهاِِو
ِأورشليمِنفسهاِبعدِ لك.ِ
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يَرةً  غِّ َِِ ِيًة صِِ =ِمنِرحمةِ ِأنهِيبقيِبقيةِمثلِنوحِولوطِوكالبِويحيييييييووِوإيلياِأيامِأخامِمنِهذهِالبقيةِتخرجَِِِبقِّ
كرِإشيعياءِ و ِِأمةِجديدة.ِماهللِالِينسييِا مناءِوسيبِالزيربات،ِوبسيببهمِالِيحامِكلِالحيعبِالفاسيد.ِوهناِيِذ

ِ(9ِِ:29ِمنهِاولسِالرسو ِ ِروِِقتبسهاوإاهاِسفرهِشتهرِإالتيِِالبقية مرةِكلمة
 

َنا َيا َشْعَب َعُروَقَة:10" -:(10آية )  " اِّْسَرُعوا َكاَلَم الِرب ِّ َيا ُطَضاَة َسُدوَم! َوْصُغوا إَِّلى َشرِّيَعةِّ إِّلهِّ
ِ=ِمهمِشااهوهمِميِمسادهم.ِْعَب َعُروَقةَ وش ُطَضاَة َسُدومَ 
ِرَناٍت،  11"  -(:15-11اآليات ) َِِ ْحمِّ ُمسِِِِ َِِ . اِتَخْرُت مِّْن ُمْحَرَطاتِّ كَِّباٍش َوشِِِِ ُكْم، َيُقوُل الِربج »لَِّراَذا لِّ  َكْثَرُة َذَبائِّحِّ

 . رج َِِ ْرَفاٍن َوُتُيوٍس َما ُوسِِِِِ وا  12َوبَِّدمِّ ُعُجول َوخِّ ُِِ يُكْم َوْن َتُدوسِِِِِ يَنَرا َتْأُتوَن لَِّتْظَهُروا َوَمامِّ ، َمْن َطَلَب هَذا مِّْن َوْيدِّ حِّ
ْبُت َونَِّداُء اْلَرحْ 13ُدوقِّي   ِِِ ْهرِّ َوالسِِِ ِِِ َلٍة. اْلَبُخوُق ُهَو َمْكَرَهٌة لِّ . َقْوُس الشِِِ َمٍة َباطِّ ُت اَل َتُعوُدوا َتْأُتوَن بَِّتْقدِّ ِِْ . َلسِِِ َفلِّ

ْثمَ  يُق اإلِّ اَقْت َعَلِ  ثِّْقاًل. َملِّْلُت َحْرَلَها. 14َواالْعتَِّكاَف.   ُوطِّ ْتَها َنْفسِِّ . صَِ ُهوقُِّكْم َوَوْعَياُدُكْم َبَغضَِ يَن  15ُقُؤوُس شُِ َفحِّ
يُكْم َمآلَنٌة َدًما. َيُكْم َوْسُتُر َعْيَنِ  َعْنُكْم، َوإِّْن َكِثْرُتُم الِصاَلَة اَل َوْسَرُع. َوْيدِّ  " َتْبُسُهوَن َوْيدِّ

هناِيهاجمِالنبيِالعبادةِالمنهريةِمهمِيقدمونِالذبال ِوهمِمصيييييييرينِعليِخااياهم.ِيهتمونِبكالمِالناسِوقلوبهمِِ
كانواِيكثرونِمنِدخو ِالهيكلِلتقديمِِِ= َتُدوُسوا ُدوقِّي ِِبعيدةِعنِ ،ِلذلكِيقو ِ ِهناِ بالحكمِوالِيقلِ بالحي

ي بيالحهمِوهمِميِخايايياهمِاالِتوبية.ِِ دِّ اَويِْ ٌة َدمًِ رونِأوالدهمِميِب  ِعَِ=ِمنِالقتيلِوظلمِالمسيييييييييييييياكين.ِوكيانواِيُُِِِكْم َمآلنَِ
 كانواِيلقونِأوالدهمِأحياءِكذبال ِعليِأيادنِالتماويلِالمجومةِالتيِتحيييييتعلِالنارِداخلهاِلدرجةِاإلحمرارِ،ِِالنار

ينلمونِِكانواِِوِيدنِالتمثا (ِ.ِِإلسيييييترضييييياءِاآللهةِ.ِومنِكانِيريدِأنِإانهِيتباركِمنِهذهِاآللهةِكانِيمررهِاين
الفقراءِويستولونِعليِماِعندهم.ِلذلكِماهللِهناِحينِيقو ِ بالحكمِم أنهِيتبرأِمماِيقدمونهِالِمنهمِهمِشخصيًا.ِِ

ِوهذاِال المِقدِيناسبِعصرِحزقياِوعزياِحينِسادتِالعبادةِالمنهريةِخومًاِمنِالملك.
ِ
 

.16" -:(16آية ) ُلوا. َتَنِقْوا. اْعزُِّلوا َشِر َوْفَعالُِّكْم مِّْن َوَمامِّ َعْيَنِ . ُكفجوا َعْن فِّْعلِّ الِشر ِّ  " اِّْغَتسِّ
ُلوا ِِِّ وماِيعايِقوةِِ.ِِ=ِأيِتاهرواِمنِأعمال مِالحيييييييييييريرةِوتنقواِونحنِنغتسيييييييييييلِمرةِبالمعموديةِومِبالتوبةِاِّْغَتسِِِِِ

غسييلنيِمأايضِأكثرِمنِالثلج"ِوطبعاِِإِ"ِِ+ِللمعموديةِوالتوبةِهوِدمِالسيييدِالمسييي ِ"غسييلواِويااهمِميِدمِالخرو "
وبةِأيِقاعِكلِعالقةِمعِالخايةِمهذاِهوِِالِيقصيدِ ِالغسيلِالناهريِوالتاهيراتِالناموسييةِالِيقصيدِالتِِهنا

ِالاريقِالوحيدِللحركةِمعِ .
 

ُفوا اْلَرْظُلوَم. اْطُضوا لِّْلَيتِّيمِّ. َحاُموا َعنِّ اأَلْقَمَلةِّ.17"ِ-:(17آية ) . اْطُلُبوا اْلَحِق. اْنصِّ  " َتَعِلُروا َفْعَل اْلَخْيرِّ
عتزا ِالحيييرِوهناِنسيييمعِعنِالتوبةِاإليجاايةِأيِمعلِالبرِوهناِنريِِِإ(ِعنِالتوبةِالسيييلبيةِأي16ِِسيييمعناِميِآيةِ 

ِسمةِالسيدِالمسي ِمينا.
 

ْت حَ 18"  -:(18آِية ) انَِ . إِّْن ِكَ الِثْلجِّ اْلقِّْرمِّزِّ َتْبَيضج ِكَ اُكْم ِكَ ْت َخهَِايَِ انَِ . إِّْن ِكَ اَلْج، َيُقوُل الِربج ودِّي ِّ َهُلِم َنَتِحَ اِلدج ْرَراَء ِكَ
. وفِّ يُر َكالصج  " َتصِّ
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ياِجميعِالمتعبينِوالثقيليِا حما ِوأناِأريحكم"ِِِآيةِجميلةِتعبرِعنِالصيف ِال ليِوالسييدِالمسيي ِقا ِ"تعالواِإليِ 
ويحرضهِِِِ،هناِالرمِكقاضِوقدِنز ِعنِكرسيهِوجلسِبجانبِالمذنبِوأخذِيكلمهِباللافِوينهرِلهِعنمةِ نبه

بحيرطِأنِيعدهِبأنِالِيعودِيخايء.ِهناِنريِشيوقِ ِنحوِخالصِِ،عليِاإلصيالحِويعدهِبالغفرانِالتامِوالبراءة
كلِإنسان،ِهوِيالبِالمصالحةِوالِيواجهِالعنادِبالعناد،ِإنماِيسكبِزيتًاِمرطبًاِعليِالجراحات.ِعنيمةِهيِقوةِ

ِالتوبةِالتيِتنقيِمنصيرِكالثلجِميِاياضنا.ِ
اَلجْ هَ  إِّْن ِِطيالبينِالغفرانِفيغفر.=ِتعيالواِنتجياد ِبيالحجية،ِمياهللِيودِلوِاقتنعنياِبخايتنياِوأقررنياِاهياِونيأتيُِِِلِم َنَتحَِ

الِثْلجِّ  اْلقِّْرمِّزِّ َتْبَيضج كَِ اُكْم كَِ ايَِ ْت َخهَِ انَِ (ِدم1ِِِ-=ِولنفهمِأننيياِاييدونِ ِلنِنقييدرِأنِنبيضِأنِنتبرر.ِول نِ:  كَِ
ِ(ِالنعمةِتعايِمعونةِلمنِيجاهد.2(.7ِِ:14ِِِِِالمسي ِينقيِ رؤ

الح ِأنِمسييادِيهو اِهناِهوِحقيقةِتسييببتِميِخرامِأمتهم،ِ  ِيحيييرِلهمِكيفِيتصييرمونِحتيِينتهيِغزييبهِِ
ِِ(.ِول نِهوِأيزياِرمزِلفسيادِالجنسِالبحيرنِكلهِمنِرأسيهِالقديمِآدمِوحتيِآخرِإنسيانِمنِنسيله16ِِِِ،17 آياِت

َفلِّ " ِِْ ِحةٌ مِّْن َوسِِ ِِِّ (9ِِِ-7ِِ(.ِوالخرامِالمحييييييارِإليهِالحادثِميِيهو اِ آياِت6 آيةِِ"  اْلَقَدمِّ إَِّلى الِرْوسِّ َلْيَس فِّي؟ِّ صِِ
ِرمزِإليِاللعنةِالتيِحل تِبا رضِبسببِالخاية.ِ

وميِهذهِاآليةِنرنِالخالصِيأتيِمنِالسييييييييماءِبفداءِالمسييييييييي ِالذنِينقي.ِمسييييييييفرِإشييييييييعياءِيدورِحو ِالمسييييييييي ِِ
ِلعالم.المخلصِل لِا

 
. 19"  -(:20-19اآليات ) ْعُتْم َتْأُكُلوَن َخْيَر اأَلْقضِّ رِّ ْئُتْم َوسَِِِ «. أَلِن  20إِّْن شِِِِّ ْيفِّ َوإِّْن َوَبْيُتْم َوَتَرِرْدُتْم ُتْؤَكُلوَن بِّالسِِِِ

 " َفَم الِرب ِّ َتَكِلَم.
(ِهنياِيزييييييييييييييعنياِ ِأميامِحرييةِاالختييارِ  ِميِالعهيدِالقيديمِكيانِيعايِوعودًا28ِِِِ:15ِتينِِِ+26قيارنِمعِ الِ

ِماديةِكرمزِللبركاتِالروحيةِميِالعهدِالجديد.
 

ا. َكاَن اْلَعْدُل َيبِّيُت فِّيَها، 21" -:(21آية ) يَنُة َزانَِّيًة! َمآلَنًة َحقًّ  " َوَوِما اآلَن َفاْلَقاتُِّلوَن.َكْيَف َصاَقتِّ اْلَقْرَيُة اأَلمِّ
وياِِ.ِنفصييا ِعنِ ِوتركهِلنسيييرِوراءِخااياِأوِوراءِآلهةِأخريِ=ِهناكِزنيِجسييديِوزنيِروحيِأيِاإلَِِزانَِّيةً 

ِ.اْلَقاتُِّلونَ  صارتِزانيةِيملاهاَِكاَن اْلَعْدُل َيبِّيُت فِّيَهالألسفِبعدِأنِكانتِمآلنةِحقًاِ
 

 " َصاَقْت فِِّضُتكِّ َزَغاًل َوَخْرُركِّ َمْغُشوَشًة بَِّراٍء.22" -:(22آية )
 ِواإليمانِوالمحبةِوالاهارةِأيِكلِِِِن=ِتحييييرِلل نوزِالتيِأودعهاِ ِميِنفسِاإلنسيييانِ الوصييياياِوتقِوِضِِةفِّ ال

=ِرمزِلحيكلياتِالعبادةِودخو ِحكمةِالعالمِالبحيريةِلحياةِاإلنسيان.ِوالفزيةِرمزِل لمةَِِِزَغالً ِ.ِالوزناتِالروحية(
ِ(ِواإلنسانِالحكليِالِيحملِكلمةِ ِميِداخلهِفيحياِاهاِالِيرددهاِدونِتنفيذ.12 ِ مزِ

ًة بَِّراءٍ الَخْرُر  الوَ =ِيحيييرِللفرحِالروحي.َِخْررال وشَِ يحييرمِمنهاِيعاش.ِوطبعًاِِِِ=ِماءِالعالمِولذاتهِالتيِمنَِِرْغشُِ
كلِمنِكانتِ بادتهِمنهريةِلنِيكونِلهِمرحِحقيقي،ِالِست ونِأمراحهِأمراحِعالميةِمغحوشةِخادعة،ِمقلبهِالِِ

ِيحملِحبًاِحقيقيًا،ِإ ًاِهوِاالِمرحِحقيقي.
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َهْرِالمعدن.ِوال لمةِتسيييتخدمِخصيييوصيييًاِمعِالالزغل فزييية.ِِ=ِهيِرغوةِالمعادنِالتيِتافوِعليِالسيييا ِحينُِيصيييْ
م يِالزغل.ِمماِيافوِعليِِ والصييالغِيصييهرِالفزييةِومِيغتر ِهذهِالرغوةِليلقيها،ِمماِيلقيهِالصييالغِمنِالرغوةُِيسييَ
السييا ِهوِالحييوالبِأوِالنفاياتِالتيِت ونتِميِالمعدنِنتيجةِا كسييدةِ ماِيسييميِبالصييدأ(.ِوزغلِالفزييةِمجازًاِِ

ِيُستخدمِللتعبيرِعنِالفسادِا داي.
(ِوالروحِالقيدسِيعينِعلي33:31ِِ ِأودوِداخلنياِكنوزًا،ِالوصييييييييييييييييةِوهيِمكتوبيةِعليِالقليبِ إرِِوبهيذاِنفهمِأن

(.ِول نِإحت اكِاإلنسانِبالعالمِ الهواءِالذن22:5ِ(.ِومنِومارِالروحِالقدسِالفرحِ غل26:8تنفيذِالوصاياِ رو
انِللروحِالقدسِليعينهِتتغي رِصيييورته،ِِ(.ِمعنِلمِيلجأِاإلنسيييالراءياكسيييدِالفزييية(ِوالسيييعيِوراءِالملذاتِالعالميةِ 

مِتوبةِولجأِلمعونةِ ،ِيكونِالروحِالقدسِهوِالصييالغِالذنِيزيلِالزغلِالذنِأمسييدِ ويفقدِصييورةِالمسييي .ِمعنِقد 
رِالمسييييييييييييييي ِفيكم"25ِِصييييييييييييييورتهِ آية (،ِكماِقا ِاولسِالرسييييييييييييييو ِ"ياِأوالدنِالذينِأتمخضِبكمِإليِأنِيتصييييييييييييييو 

(.ِوالصيييييييالغِينلِيننرِميِالفزيييييييةِوهيِتنصيييييييهرِِالخرراإلنسيييييييانِالفرحِالحقيقيِ ِ(.ِوهناِيعودِلهذا19:4 غل
ِ-ويزيلِالزغلِويراعيِاآلتي:

ِِأنِالِتزدادِالحرارةِأوِيتركِالفزةِلفترةِطويلةِعيِالنارِمتفسد.ِوهذهِمثلِ" .1 َِعَصاِٱْ َْشَرار  َن ُهِاَلَِتْسَتق رُّ   
يق يَن،ِل َ ْياَلَِيمُِ د   ِٱلص   يب  ْومِ َعَليَِنص  َيُهْمِإ َليِٱإْل  يُقوَنَِأْيد  د   ِٱلص   ِ(.3:125"ِ مزد 

ومتيُِياف ِالصييييييالغِالنار؟ِحينِيزيلِكلِالزغل.ِومتيِيعر ِأنهِأزا ِكلِالزغل؟ِ لكِيكونِحينِيرنِِ .2
 (.19:4صورتهِميِالفزةِالمنصهرةِ غل

اوهذاِمعنيِماِقالهِمالخيِالنبيِعنِعملِ ِمعِشيييييييعبهِ" .3 ة .َِمُيَنق  يَِان يَِِِِفَيْجل ُسُِمَمح  صيييييييً َوُمَنق  ًياِل ْلف زييييييي 
ةِ  َِوٱْلف ز  ْمَِكٱلذ َهب   (.3:3"ِ مالاَلو يَِوُيَصف  يه 

 
َوَة َوَيْتَبُع اْلَعَهاَيا. اَل 23"  -:(23آية ) بج الِرشِِْ ْنُهْم ُيحِّ ٍد مِّ . ُكلج َواحِّ وصِّ اُؤكِّ ُمَتَرر ُِّدوَن َوُلَغَفاُء اللجصُِِ وَن  ُقَؤسَِِ َيْقضُِِ

ْم. ُل إَِّلْيهِّ  " لِّْلَيتِّيمِّ، َوَدْعَوى اأَلْقَمَلةِّ اَل َتصِّ
=ِهمِأصييييييييييدقاءِاللصييييييييييوص.ِجمعِلغيفِوهوِمنِيأكلِمعِاللصييييييييييوصِويحف ِويااهمِوالِيسييييييييييرقِمعهم.ُِِِلَغَفاءُ 

بِمالرؤسياءِهناِلهمِمننرِالرلاسيةِوصيورةِالتقونِوالدماوِعنِالزيعفاءِول نهمِيتسيترونِعليِالنالمينِبسيببِح
ِالرشوة.

 
َرائِّ  َوَوْنَتقُِّم مِّْن  24"  -(:24آية ) َترِّيُح مِّْن ُخصَِِِِِِ ! إِّن ِّ  َوسِِِِِِْ َرائِّيَل: »آ ِّ ي ُِّد َقبج اْلُجُنودِّ َعزِّيُز إِّسِِِِِِْ لِّذلَِّك َيُقوُل السِِِِِِِ

 "َوْعَدائِّ ،

(.25:19ِِ إصهناكِأياتِكثيرةِتنهرِإرادةِ ِميِخالصِا ممِمثلِ"مباركِشيييييعبيِمصيييييرِوعملِيدنِأشيييييور"ِِ
إ ًاِنريِاشيتياقِِِِ(.6:49(.ِ"ومِبعدِ لكِأردِسيبيِانيِعمونِيقو ِالرم"ِ إر47:48"ول ننيِأردِسيبيِموآم"ِ إر

 ِلخالصِاإلنسيييانِيهودًاِوأمم.ِوبهذاِنفهمِأنِعدوِ ِالحقيقيِهوِالحيييياان،ِالذنِأسيييقبِأاوناِآدمِوأمناِحواءِ
ديدِهناِمعناهِأنِ ِسيييييينتقمِمنِالحيييييياانِبقوة.ِوهذاِ نِالحيييييياانِِميِالخايةِمماتواِهمِونسيييييلهم.ِوأنِهذاِالته

:27ِِ(.ِراجعِتفسييرِاآلياتِ إص31:8بخداعهِتسيببِميِموتِاإلنسيانِالذنِقا ِعنهِ ِ"َلذ ات يَِمَعَِان يِآَدَم"ِ أم
ِ(.16-42ِ:10،ِإص1-5ِ
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، َوُوَنق ِّ  25" -:(25آية ) ،َوَوُقدج َيدِّي َعَلْيكِّ يرِّكِّ ، َوَوْنزُِّع ُكِل َطْصدِّ  "َزَغَلكِّ َكَأِنُ؟ بِّاْلَبْوَققِّ
ِ=ِيتمِتنقيةِالفزةِمنِالزغلِانارِوبعضِأنواوِا مالح.ِاْلَبْوَققِّ  هناِنريِأنِ ِيزرمِلينقيِويادم.

 
يرِّيكِّ َكَرا فِّ   26"  -:(26آية ) ِِِّ ، َوُمشِ اَتكِّ َكَرا فِّ  اأَلِولِّ َِِ يُد ُطضِ ، اْلَقْرَيَة  َوُوعِّ يَنَة اْلَعْدلِّ اْلَبَداَءةِّ. َبْعَد ذلَِّك ُتْدَعْيَن َمدِّ

يَنَة«.  "اأَلمِّ
 ِيريدِأنِيعيدِلإلنسييييانِكرامتهِا وليِفيكونِكقاضِحكيم.ِوقدِتمِ لكِبعدِالسييييبيِمعاًلِمقدِأرسييييلِ ِلحييييعبهِِ

ِتمِبصورةِواضحةِميِالمسي ِوكنيسته.باال...ِاللِول نِهذاِالوعدِسيوالةِأتقياءِمثلِعزراِونحمياِوزِرقزاةِِو
ِ

.27" -(:27آية ) ، َوَتائُِّبوَها بِّاْلبِّر ِّ ْهَيْوُن ُتْفَدى بِّاْلَحق ِّ  " صِّ
ْهَيْوُن ُتْفَدى بِّاْلَحق ِّ =ِهوِالسيدِالمسي .ِاْلَحق ِّ  ِ=ِأيِالمسي ِيفديِكنيستهِِصِّ

=ِالخالصِليسِل يلِالنياسِايلِللتيالبين.ِوليذليكِيقو ِالرمِ"إنِلمِتتوبواِمجميعكمِكيذليكِتهل ون"ِِِِوِتائبوِها ِبالبر
(.ِخالصِالمسيييييي ِوالفداءِليسِمقبِهوِغفرانِللخاايا،ِالِأنِالمسيييييي ِأعااناِحياتهِنسيييييلكِاهاِمي13ِِِ:3ِ لو

.ِومنِيعاندِويرمضِالسيلوكِ(.ِ}ارِالمسيي ِ=ِنلبسِالمسيي ِليكونِهوِارنا 6البرِوت ونِأعزياءناِأالتِارِ رو
ي8:16ِِميِالبرِيبكتهِالروحِأواًلِ يو ُجَِنْفسيي  .َِتْبَته  (ِوإنِأصييرِوعاندُِيدانِوالِيخلص.ِوقارنِمعِ"َمَرًحاَِأْمَرُحِب ٱلر م  

َِيَتَزيِ  ْثَلَِعر يس  ،ِم  ان يِر َداَءِٱْلب ر   .َِكسيَ ن يِو َياَمِٱْلَخاَلص  َن ُهَِقْدَِأْلَبسيَ َِتَتَزي ُنِب ُحل ي  َها"ِِب ع َله ي،ِ   ْثَلَِعُروس  َماَمة ،َِوم  ُنِب ع 
(.ِمنِيعاندِوالِيلبسِرداءِالبرِأنِالِيسيلكِميِالبرِلنِيدخلُِعرسِإانِالملكِ نهِلنِيكونِالبسيا10:61ِِ إص

ِ(.14-22ِ:1ويامِالعرسِ مِت
ناِميِالمقدمةِمعملِا نبياءِليسِِرأيناِميِهذاِاإلصيييييحاحِالحالةِالرديئةِالتيِوصيييييلِلهاِشيييييعبِ ،ِول نِكماِرأي

مقبِإظهارِالحالةِالرديئة،ِالِكحيييييييفِالخالصِالذنِبالمخلصِالمسيييييييي .ِوهذاِنراهِميِاإلصيييييييحاحِالقادم،ِول نِِ
(ِنجدِالرمِيزيييرمِالحيييياانِوكانِ لك24ِ(.ِمفيِ اآلية27-24كمقدمةِلهذاِالخالصِاآلتيِنجدِهذهِاآلياتِ 

يفدنِوينقيِكنيسيييتهِويزيييعِأمامهاِطريقِالسيييلوكِبالبر.ِأماِاآلياتِِِِ(ِنرنِالرِم27-25بالصيييليب.ِوميِ اآلياِت
ِالمتبقيةِمنِاإلصحاحِمنجدِميهاِمصيرِمنِيرمضِالمسي ِالمخلص.

 
 " َوَهاَلُك اْلُرْذنِّبِّيَن َواْلُخَهاةِّ َيُكوُن َسَواًء، َوَتاقُِّكو الِرب ِّ َيْفَنْوَن.28" -:(28آية )

=ِلما اِيهلكِمنِيتركِالرمِيسيووِوالِِ  َوَتاقُِّكو الِرب ِّ َيْفَنْونَ =ِالِيقبلِالفداءهناِنريِأنِالفناءِسييكونِمصييرِمنِِ
ِ(.7:1ية1يامن؟ِ نهِالِغفرانِللخايةِسونِادمِالمسي ِ 

 
 " اْلَجِناتِّ اِلتِّ  اْخَتْرُتُروَها.أَلِنُهْم َيْخَجُلوَن مِّْن َوْشَجاقِّ اْلُبْهمِّ اِلتِّ  اْشَتَهْيُتُروَها، َوُتْخَزْوَن مَِّن 29" -:(29آية )

َجاقِّ اْلُبْهمِّ  كانواِيقيمونِمذابحهمِتحتِظلِِ ِِ=ِأيِالحدالق.ِوالمعنيِأنِالحيييييييييعبِسييييييييييحييييييييعرِاْلَجِناتِّ  ،ِوميَوشِِِِِِْ
ِبالخجلِحينِيعلمِأنِهذهِا ووانِالتيِطالماِعبدوهاِلمِتستاعِأنِتخلصهمِمنِالزرباتِالتيِأتتِعليهم.

 
يُروَن َكُبْهَرٍة َطْد َذُبَل َوَقُطَها، َوَكَجِنٍة َلْيَس َلَها َماٌء.30" -:(30آية )  " أَلِنُكْم َتصِّ
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الصييييييديقِيكونِكحييييييجرةِمثمرةِوأماِالخاط ِم الهباءِالذيِتذريهِالري .ِمالذاو ِوالجفا ِعالمةِتوقفِالحياةِميِ
سييييتغلهاِميِتحييييبيههِهنا.ِول نِالمعنيِأنِمنِيسيييييرِوراءِِإِِ(29 الجسييييد.ِونالح ِأنهِحينماِ كرِالبامةِميِآيةِِ

ِمثلهاِكحجرةِبام(ا ووانِيكونِمثلهاِ االِعقلِوالِسمعِوالِننرِوالحواسِميتِ
 

يُر اْلَقوِّيج َمَشاَطًة َوَعَرُلُ؟ َشَراًقا، َفَيْحَترَِّطانِّ كِّاَلُهَرا َمًعا َوَلْيَس َمْن ُيْهفُِّئ.31" -:(31آية )  " َوَيصِّ
اَطةً ال يُر اْلَقوِّيج  =ِهيِماِيبقيِبعدِمحيبِال تانِويصيل ِإليقادِالنار.َِِِرشَِ =ِأيِالرؤسياءِالذينِتقدمِ كرهمِميَِيصِِّ

َراًقاِِ(26 عددِ =ِمالحييييرِيحرقِصيييياحبه.ِوقدِيقصييييدِعملهِأيِا ووانِالتيِعملوها.ِول نِاننرةِعامةَِِِِوَعَرُلُ؟ شَِِِ
شيييييتهوهاِوسيييييعواِوراءهاِكمنِيتركِ ِ جلِِإمالحيييييرِيحرقِصييييياحبهِويكونِهالكِالخااةِاواسييييياةِالحيييييرورِالتيِِ

يجدهِتعبًاِوتجربةِلبيتهِولنفسيييييييييييه.ِأوِمنِيتبعِلذاتِالعالمِويجدهاِمرارًاِوليسِميهاِلذةِالما .ِوبعدِماِينا ِالما ِ
ِِحقيقيةِالِللجسييييدِوالِللنفس.ِومنِيفزييييلِمجدِالناسِعليِمجدِ ِفيكونِنصيييييبهِاإلهانةِواالحتقارِمنِالناس.

لِعنِيوسيييييييفِ"وكانِِ(.ِوهذاِعكسِماِقي37-20ِِ:35أن2الِالِينج ِعملِالحيييييييريرِوالِتوجدِاركةِميِعملهِ 
(.ِوت ونِضييييييييرباتِ ِهذهِللحييييييييريرِلعلهِيتومِمالِيهلك.ِومن2:39ِِالرمِمعِيوسييييييييفِم انِرجالِناجحًا"ِِ تك

الذينِيزييييربهمِ ِمتفسييييدِأعمالهم؟ِِهمِأوالدهِليجذاهمِإليِالتوبةِلعلهمِيتوبون.ِأماِمنِتركواِ ،ِماهللِالِياداهمِِ
ْقنَِِِهوشييييييييييييييعِالنبيِ"الِأعياقيِبإ ِالِمياليدةِمنِتيأديبهمِكمياِقييلِميِِ َِيْفسيييييييييييييي  َن ُهن  ات ُ ْمِ   َِيْزن يَن،َِواَلَِكني  َن ُهن  ات ُ ْمِ   "َِِانيَ

ِ(.14:4 هو
ِ=ِالِيكونِلهاِمنقذِوالِمعين.َلْيَس َمْن ُيْهفِّئُ 

+41:25ِِِِهذهِاآليةِوأمثالهاِتفهمِأيزيييييييياِأنهاِموجهةِضييييييييمنياِللحييييييييياانِالمعدةِلهِبحيرةِنارِأاديةِالِتافأِ مِت
 (ِوكلِأعمالهِوقوتهِستنتهيِهوِومنِيتبعه.48-9ِ:43مر
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 عودة للجدول اإلصحاح الثان  

ِ
الموعنةِبأيامِمجيءِِلِالسييييييالمِللعالم،ِوتبدأِهذهِدخِ هناِيت لمِعنِمجدِالمسيييييييحيةِودخو ِعديدينِلهاِوأنهاِسييييييتُِ

(ِمحينماِحزن4ِِ:26ِِ+ِغل12ِِِ:22ِِِِيةِأورشييييييليمِا رضيييييييةِ عبِاالمسييييييي ِحينِتبدأِأورشييييييليمِالسييييييماويةِانه
ِإشعياءِعليِخرامِأورشليمِرمعِ ِعينيهِليريِأورشليمِالجديدةِأيِال نيسة.

أيزييًاِامتألتِا رضِأصييناماِِوغالبًاِمهذاِاإلصييحاحِكتبِميِأواللِأيامِأحازِحينِا رضِمملوءةِ هبًاِومزييةِِو
ِوهذاِلمِيكنِميِأيامِعزياِأوِحزقياِأوِيووام.

ِ
َهةِّ َيُهوَذا َوُووُقَشلِّيم  َاأُلُموُق اِلتِّ  َقآَها إَِّشْعَياُء ْبُن آُموَص مِّنْ 1" -:(1آية )  "  .لِّ

معلِالرمِمعِدانيا ِِانحيييييييييغلِقلبِالنبيِبمصييييييييييرِيهو اِوأورشيييييييييليمِوربماِبكيِعليهمِمعزاهِالرمِاهذهِالرؤياِكماِ
ِوحزقيا .

 
، َوَيْرَتفُِّع َفْوَق الت ِّ 2" -(:4-2اآلِيات ) بَِالِّ تِّ الِرب ِّ َيُكوُن ثَِابِّتًِا فِّ  َقْوسِّ اْلجِّ َل َبِيْ امِّ َوِن َلِبَ رِّ اأَليِِ ، َوَيُكوُن فِّ  آخِّ اَللِّ

، إِّلَ 3َوَتْجرِّي إَِّلْي؟ِّ ُكلج اأُلَممِّ.  َعْد إَِّلى َلَبلِّ الِرب ِّ ِِْ ُعوٌب َكثِّيَرٌة، َوَيُقوُلوَن: »َهُلِم َنصِِِِ ُِِ يُر شِِِِ ِِِّ ى َبْيتِّ إِّل؟ِّ َيْعُقوَب،  َوَتسِِِِ
لِّيَم كَ  رِّيَعُة، َومِّْن ُووُقشَِِ ْهَيْوَن َتْخُرُج الشِِِ ُبلِّ؟ِّ«. أَلِنُ؟ مِّْن صِِِّ ُلَك فِّ  سُِِ . َفُيَعل َِّرَنا مِّْن ُطُرطِّ؟ِّ َوَنسِِْ َفَيْقضِِِّ   4لَِّرُة الِرب ِّ

ُيوَفُهْم سِِّ  ُعوٍب َكثِّيرِّيَن، َفَيْهَبُعوَن سُِ ُف لِّشُِ ْيًفا، َواَل  َبْيَن اأُلَممِّ َوُيْنصِِّ َل. اَل َتْرَفُع ُوِمٌة َعَلى ُوِمٍة سَِ َكًكا َوقَِّماَحُهْم َمَنالِّ
 " َيَتَعِلُروَن اْلَحْرَب فِّ  َما َبْعُد.

(ِوكيأنِ ِيرييدِأنِتقومِكلمتيهِعليِممِشيييييييييييييياهيدين.ِميالروحِالقيدس4ِ-4ِِِ:1ميِِهيذهِاآليياتِوردتِبيالنصِميِ 
المواعيدِالثمينةِالتيِتحيييرِل نيسييةِالعهدِالجديدِهوِنفسييهِالذيِأوحيِلميخاِاهذا.ِهناِِالذيِأوحيِإلشييعياءِاهذهِ

ِنريِتأسيسِال نيسةِالمجيدةِوسرِمجدهاِأنِمسيحهاِميِوساها.
رِّ اأَلِيامِّ ِ(2آية ) ِ=ِ بارةِإصاالحيةِعندِا نبياءِتعنيِإماِأيامِاإلنجيلَوَيُكوُن فِّ  آخِّ
ِيةِالعالم.اهيةِاليهودِكحعبِ ِأوِناونه

:10ِِِكو1ِِِ(ِوهوِصييخرتناِ 2ِِ:35=ِالمسييي ِهوِالجبلِالذيِرآهِدانيا ِيمألِا رضِكلهاِ داَِلَبَل َبْيتِّ الِرب ِّ 
ِ،ِِ(ِوالمسييي ِأسييسِكنيسييتهِعليِجبا ِمهوِهزمِالحييياانِعليِجبلِوقدمِتعاليمهِعليِجبلِوصييلبِعليِجبل4

وهوِصيييييخرتناِالثااتة.ِفيهِنحتميِوهوِِِ،يِالثباتِوالعلووتجليِعليِجبلِوصيييييعدِعليِجبل.ِ نِالجبا ِتد ِعل
يِمِتيِسيياسيسيهاالعاليِالسيماويِوهكذاِال نيسيةِمهيِوااتةِوسيماوية.ِوبيتِالرمِهوِجسيدِالمسيي ِأيِكنيسيتهِال

َبالِّ ا يامِأيِأيامِمجيئهِومداله.ِفيكونِجبلِايتِالرمِهوِالمسييي ِبجسييده.ِِآخر =ِمهوَِِِيُكوُن َثابًِّتا فِّ  َقْوسِّ اْلجِّ
رأسِال نيسيييييةِِوالمامنينِميهاِتحيييييبهواِبمسييييييحهمِمصيييييارواِجبااًل،ِوهوِرأسِهذهِالجبا .ِويرتفعِموقِالتال ِمهماِِ

رتفعِأيِشيييييييءِآخرِ كالناموسِوشييييييرالعه(ِلنِيزيدِعنِكونهِتاًلِبالمقارنةِبالجبا ،ِوهذاِهوِسييييييموِالمسيييييييحية.ِِإ
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يجريِإليِالمسييييييي ِوكنيسييييييتهِجميعِالحييييييعومِمعلنينِإيمانهمِبه،ِحينِِِ=ِأمامِهذاِالسييييييموَِوَتْجرِّي إَِّلْي؟ِّ ُكلج اأُلَممِّ
ِيرونِتأويرِوجودِالمسي ِميِوسبِكنيسته،ِوأنهِسرِقوةِومرحِوعزاءِكنيسته.

َعْد إَِّلى َلَبلِّ الِرب ِّ ِ(3آية ) ِِْ =ِكلِواحدِيدعوِاآلخرِلإليمانِبالمسيييييي .ِولنالح ِأنِالقانونِالابيعيِأنَِِِهُلِم َنصِ
نِا عاليِومنِرؤوسِالجبا ِللوديانِول نِعملِنعمةِالروحِالقدسِهوِأنِيأخذهمِالروحِويصييييييعدِالماءِينز ِم

ُعوٌب َكثِّيَرةٌ بالمامنينِإليِالسيييييماويات.ِ يُر شُِِِِ هناِنريِزيادةِعددِالمامنينِبكثرةِوال لِيحاو ِأنِيحياِميِ=   َتسِِِِِّ
َفُيَعل َِّرَنا  =ِيعقومِهناِإشيارةِلل نيسيةِالتيِشيااهتِيعقومِميِإيمانهِوجهادهِمعِ .َِِِبْيتِّ إِّل؟ِّ َيْعُقوبَ  .السيماوياِت
رِّيَعةُ (14ِِ:26ِِيوهناِنريِدورِالروحِالقدسِالذيِيعلمناِكلِشيييييءِِ مِّْن ُطُرطِّ؟ِّ   ْهَيْوَن َتْخُرُج الشِِِِ =ِِ  أَلِن مِّْن صِِِِّ

عنِشييييريعةِجديدةِهيِالمسيييييحيةِالتيِتخرجِِمعرو ِأنِشييييريعةِاليهودِخرجتِمنِسيييييناءِلذلكِمهوِهناِيتحدثِِ
منِأورشييليمِللمسييكونةِكلها.ِالحييريعةِهناِهيِال تامِالمقدسِالذيِسيييصيييرِدسييتورًاِلإليمان.ِومنِصييهيونِكانِِ
يجبِأنِيخرجِاإلنجيلِل يِتتزيييي ِالعالقةِاينِالعهدِالجديدِوالعهدِالقديمِوأنهِالِتعارضِاينهما.ِوميِأورشييييليمِِ

خرجِمنِِِِمالمسييي ِِأورشييليم.ِوإ اًِوصييعدِإليِالسييمواتِوتالميذهِادأواِخدمتهمِأواًلِمنِِِعاصِالمسييي ِوصييلبِوقام
ِومنهاِخرجتِال رازةِ منِأورشليم(ِاواساةِالرسل.َِكلَِّرُة الِرب ِّ أورشليمِوهوِ

ارواِِ=ِا ممِالتيِعاشييييييتِعليِالعداوةِوالحرومِسييييييابقًاِبعدِأنِآمنواِبالمسييييييي ِصييييييَفَيْقضِِِِِّ  َبْيَن اأُلَممِّ  ِ(4آية )
ُعوٍب يسيل ونِبالسيالمِوالمحبة،ِويتحو ِاولسِمزياهدِالمسييحيةِإليِاولسِأعنمِكارزِبالمسييحية.ِِ ُف لِّشُِ َوُيْنصِِّ

ِ=ِهذهِا ممِكانتِبعيدةِعنِ ِمنلمهاِالحياانِوجاءِالمسي ِلينصفهاِويخلصهاِمنِيده.َِكثِّيرِّينَ 
َكًكا  ِِِّ ُيوَفُهْم سِ ُِِ تحرثِبهِا رضِهناِنريِوصيييييفِللسيييييالمِالذيِيتمتعِبهِِ=ِالسيييييكةِهيِجزءِحديديَِفَيْهَبُعوَن سِ

المامنينِوهمِعوضييًاِعنِالحرمِسيييحروونِأرضييهمِويعيحييونِميِسييالمِوميِعملِاناء.ِوروحيًاِمعوضييًاِعنِأنِ
ل يِتصييرِصيالحةِِِ،ِيهتمِالمامنِبالحرومِوالخصيوماتِمعِأعدالهِسييهتمِبأنِيحرثِنفسيهِليتومِوينقيِأرضيه

لَ الرَ يصيييييب ِاهذاِسيييييماويًا.ِِوتثمرِميهاِكلمةِ ِِو =ِأدواتِزروِوحصييييياد،ِوهكذاِكانِاولسِيزروِويرويِ  َِِِنالِّ
ينمي،ِهوِكانِيكرزِويحصييدِميِحقلِ .ِالِأنِهذاِحدثِحرفيًاِمالحرومِقلتِجدًاِأيامِالمسييي ِوحدثِسييالمِ
اينِالسييييماءِوا رض،ِوأخذواِيعتنونِبالمرضيييييِوا سييييري،ِأماِميِالماضيييييِم انتِالحرومِمذاب ِحتيِللنسيييياءِ

ُيوَفُهْم  َفيَ وا طفا .ِ ُِِ =ِأيِيتحو ِحديدهاِ شييييييياءِنامعة.ِوروماِتحولتِمنِسييييييفكِالدماءِإليِكرسيييييييِْهَبُعوَن سِِ
ِروما.

 
.5" -:(5آية )  " َيا َبْيَت َيْعُقوَب، َهُلِم َفَنْسُلُك فِّ  ُنوقِّ الِرب ِّ

ُلُك فِّ    بالمسيي ِالذيِميها.ِهذهِدعوةِلليهودِ=ِالمسيي ِهوِنورِالعالمِوال نيسيةِصيارتِنورِللعالمُِِنوقِّ الَهُلِم َفَنسِْ
أنِيرمعواِالبرقعِمنِعليِعيونهمِويامنواِبالمسييييي ِالذيِجاءِليخلصييييهم.ِأماِميِزمنِإشييييعياءِمهذهِتعنيِأنِلناِِ

ِمستقبلِمجيدِملنسلكِباهارةِوتوبةِوبماِيليقِاهذاِالمستقبل.
 

ْعَبَك َبْيَت  6" -:(6آية ) َت شَِِِِِِِ ِنَك َقَفضِِِِِِِْ ينِّي ِّيَن، َفإِّ هِّ ، َوُهْم َعائُِّفوَن َكاْلفِّلِّسِِِِِِِْ قِّ رِّ َيْعُقوَب أَلِنُهُم اْمَتأُلوا مَِّن اْلَرشِِِِِِِْ
.  " َوُيَصافُِّحوَن َوْواَلَد اأَلَلانِّبِّ
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نتحيييارِِإيةِلقبو ِا ممِِواالخاامِهناِموجهِهللِأنهِرمضِشيييعبهِبسيييببِخااياهمِولنالح ِأنِرمضِاليهودِكانِاِد
قِّ   (.15-11ِِِ:12 روِالمسييييييييييحيةِميِالعالمِكلهِ رِّ ِِْ  =ِأيِخراماتِالمحيييييييييرقِمثلِالسيييييييييحر.ِِاْمَتأُلوا مَِّن اْلَرشِِِِ

=ِهمِمنِيتفاءلونِويتحييياءمونِمنِأصيييواتِالايورِوعليهاِيحسيييبونِالمسيييتقبلِ كمنِيتحييياءمِاآلنِمنَِِعائُِّفوَن ال
افُِّحوَن َوْواَلَد اأَلَلانِّبِّ صيييييييييييوتِالبوم(ِِ َِِ (ِعليِأنهاِنبوةِعنِأنِاليهود5ِمع اِمهمناِ اآليةِِ=ِمعجبونِاوونيتهم.ُيصِِِِِ

ِاأللانبرمزيييييييواِالمسيييييييي ،ِنفهمِهذهِاآليةِعليِأنهاِنبوةِعنِوضيييييييعِرؤسييييييياءِال هنةِ حنانِوقياما(ِيدهمِميِيدِ
ِ ايالطس(ِويتفقواِعليِصلبِالمسي .ِوبصلبهمِللمسي ُِرم زواِمنِأنِيكونواِشعبًاِهلل.

ِ
ُهْم َخْياًل َواَل نَِّهاَيَة لِّرَ 7"  -(:8-7اآليات ) ْم، َواْمَتأَلْت َوْقضُِ ًة َوَذَهًبا َواَل نَِّهاَيَة لُِّكُنوزِّهِّ ُهْم فِّضِِ ْم.  َواْمَتأَلْت َوْقضُِ ْرَكَباتِّهِّ

ْم لَِّرا َصَنَعْتُ؟ َوَصابُِّعُهْم.8 يهِّ  " َواْمَتأَلْت َوْقُضُهْم َوْوَثاًنا. َيْسُجُدوَن لَِّعَرلِّ َوْيدِّ
هِالمييا ِوالقوة.ِِهييذهِاآلييياتِه سييييييييييييييتغنواِمنِالمنييالمِِإيِعنِالعييالمِالييذنِإنجر ِبعيييدًاِعنِ ِميِوونيتييهِوقييدِأليي 

عتمدواِعليهاِوليسِعليِ ِوهذاِعكسِماِِِإلهمِجيوشييييييًاِللحرمِِِِأعدواِوِ.سييييييتغال ِحقوقِالمسيييييياكينِوالزييييييعفاءإِو
ِ.ِمقبِوليسِاالعتمادِعليِالما ِوالقوة،ِلذلكِتركهمِالرِموحدهِهوِيالبهِ ،ِماهللِيالبِاالعتمادِعليهِ

ي  َدْينِ لذلكِيقو ِالرمِ" َمِسييييييَ َِأْنَِيْخد  ُرَِأَحد  ِ(.ِوعنِالقوةِيقو ِالمرنمِ"24:6..ِ ِوالما "ِ مِتِِاَلَِيْقد  ِب ُقو ة ِِاَلُِيسييييييَ رُّ
ِٱلر ُجلِ  .ِاَلَِيْرَضيِب َساَقي  ِ(.10:147"ِ مزٱْلَخْيل 
ِِير لغروق القوة ِِة وذهب:ِ*ربماِغرورِالما ِ هذ  اآلية تشِِِ طوة  (ِ*أوِِومركباتِخيل(ِ*أوِقوةِعسييييييييكريةِ فضِِِ

ْلَااًناَِأْنِ كماِقا ِايالطسِللرمِ"ِِمناصِِِِِِب ِل يِسييييييييُ َتَِتْعَلُمَِأن  ْلَااًناَِأْنُِأْطل َقكََِأَماُِتَ ل  ُمن ي؟َِأَلسييييييييْ ل َبَكَِوسييييييييُ "َِأصييييييييْ
.ِوقدِتحييييرِ نِقوةِيتصيييورِاإلنسيييانِالذنِيمتل هاِأنهِميِغنيِعنِالحمايةِِقيافا كرئيس كهنة(ِأو10:19ِ يو

وال برياءِالذنِكانِسببًاِميِأنِاليهودِلمِيتعرمواِعليِالمسي ،ِِِبالبر الذاتىوالمعونةِاإللهية.ِ*وقدِتحيرِللحعورِِ
ُهْم َوْوَثاًنااِبالحاجةِإليه.ِ  ِهناِيقو ِأنِكلِهذاِماِهوِإالِوونيةِِ"ولمِيحيعرِو ".ِهاالءِهمِمنِقيلَِواْمَتأَلْت َوْقضُِ

ْنَِمم يعنهمِِ ْيءِ ،ِ َأَناُِمْزم ع َِأْنَِأَتَقي َأَكِم  َتْغَنْيُت،َِواَلَِحاَجَةِل يِإ َليِشيييييييييَ ِٱسيييييييييْ َِوَقد  َن َكَِتُقوُ :ِإ ن  يَِأَناَِغن يٌّ :3ِِ"ِ رؤ  
(.ِونتيجةِكلِهذاِسييييييقوطِاإلنسييييييانِالمتحيييييياملِكماِسييييييقبِالحييييييياانِالمت برِأيزييييييًا،ِوهذاِماِسيييييينراهِمي16-17ِ

ِ(ِوهوِاإليمانِبالمسي .10(.ِوالحلِميِ اآلية9 اآلية
ِ(ِنرنِضرباتِيوجههاِربناِضدِالمت برين.19ِ-11وميِاآلياتِ 

ِِيح. ِِليب الرسِ ِِيهان ومام صِ ِِحاق الشِ والحيييييياانِميِكبريالهِقيلِعنهِهناِ"المتعنمِِِوهذ  اآليات هى نبوة بإنسِ
(ِبعيدِسييييييييييييييقوطِالحيييييييييييييييايانِيتركِاليذينِآمنوا21ِ-20والمرتفعِوالعياليِوا رزِوالجبيا ِ....ِإلل".ِِوميِاآليياتِ 

(ِأماِمنِينلِعليِعالقتهِو بادتهِللحييييييياانِمسيييييييأتيِعليهِيومًاِويقو 21ِِ(.ِومي آية20أووانهمِ آيةبالمسييييييي ِِ
يَنا" يَِعَلْيَنا!َِول آْلَكام :َِغا   :ِٱْسُقا  َبا   ُلوَنَِيُقوُلوَنِل ْلج  َِيْبَتد  يَنئ ذ  ِ(.17-6ِ:15(ِ+ِ رؤ30:23"ِ لوح 

(ِفبالمعموديةِندخلِإليِالصيييييييخرةِالمسيييييييي .ِأماِالاريق10ِةوالخالصِيكونِباإليمانِبالمسيييييييي ِوالمعموديةِ اآلي
(.ِوهذاِماِيالبهِالمسي ِإ ِيقو ِ"إوبتوا22ِِللثباتِميِالمسي ِمهوِالتواضعِواإلنسحاقِ"أختب ِميِالترام"ِ+ِ آية

ِوأناِفيكم"ِ يو ِ(.4:15ِمي 
ِ
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ْنَساُن، َوَيْنَهرُِّح الِرُلُل، َفاَل َتغْ 9" -(:9آية )  " فِّْر َلُهْم.َوَيْنَخفُِّض اإلِّ
انُ  َِِ ْنسِ =ِرأيناِفيماِسيييييبقِغرورِالقوةِوإنتفا ِاإلنسيييييان،ِوهذاِماِيحدثِلمنِيت لِعليِغيرِ ِمهوَِِِِوَيْنَخفُِّض اإلِّ

(ِوأنايوخس38:37ِِمل2يسيييييعيِويحتميِبالباطل.ِوالنتيجةِإنخفاضيييييهِالِوهالكه.ِوراجعِماِحدثِلسييييينحاريبِ 
23،22:12ِِإايفيييانيوسِ المكييياايين(ِوهيرودسِ أو هِمترجميييةِ"الِترمعِوجوههمِِ=ِوهيييِذَفاَل َتْغفِّْر َلُهْم  (ِ...ِإلل.ِ

ِوانية"ِحينِينخفزواِهكذاِالِتغفرِلهمِلئالِيعودواِإليِكبايالهمِوغارستهم.
 

تحيييرِللخرامِالذيِحدثِلليهودِبسييببِكبريالهم،ِوهذاِالخرامِجزليًاِأيامِأشييورِوكلياِميِأيامِِِِ(22-10اآليات )
منِهذاِالخرامِسيويِبااللتجاءِإليِ ِوالهرومِِِباالِومِالرومان،ِالِيحييرِلخرامِكلِمت برِأمامِ ِوالِمهرِم

ِله.
ِ

ُتوَضُع  11ُاْدُخْل إَِّلى الِصْخَرةِّ َواْخَتبِّْئ فِّ  التجَرابِّ مِّْن َوَمامِّ َهْيَبةِّ الِرب ِّ َومِّْن َبَهاءِّ َعَظَرتِّ؟ِّ.  10"  -(:11-10اآليات )
، َوَيْسُرو الِربج َوْحَدُ  فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ. ، َوُتْخَفُض قِّْفَعُة الِناسِّ ْنَسانِّ  " َعْيَنا َتَشاُمخِّ اإلِّ

ْخَرةِّ  ميِالعبريةِهيِ"تسييور"ِوهيُِتترجمِعادةِِصييخر.ِول نهاِأيزييًاِتعنيِأصييلِ ِمصييدرِ ِِِ=ِكلمةِصييخرِِالصِِ
نبعِ ِالسييييييييييييييبيبِا و .ِوهيذهِكلهياُِتفييدِمعنيِالخيالق،ِليذليكِتترجمهياِالبعينييةِميِبعضِا حييانِ"ويئوس".ِوراجعِِ

رِميِالصيحراءِ(ِ"الرمِصيخرتي".ِعليِأنِالترجمةِصيخرةِمناسيبةِأيزيًاِ نهِيحتميِميهاِالمسيام3،2:22صيم2 
منِالعواصيفِوالصيخرةِتعنيِأيزيًاِأنِشيعبِ ِماسيسِعليهِوُمت لِعليهِمهوِالقونِغيرِالمتزعزو.ِوبهذاِنفهمِِ

(ِنجدِأنِهناكِمنِيدخلونِمي19ِهناِأنِالصييييييخرةِالذنِنحتميِفيهِهوِالمسييييييي ِميِهذهِاآلية.ِول نِميِ اآلية
ِبئواِميها.مغايرِالصخور،ِل نِهذهِمغايرِعاديةِميِالجبا ِليخت

 -هنا نري هللا يعرض حلواًل للهرب من هذا الخراب:
=ِقا ِإاراهيمِحينِوقفِأمامِالرمِ"أناِترامِورماد".ِوموسيييييييييييييِقا ِأناِِاْخَتبِّْئ فِّ  التجَرابِّ اإلتزيييييييييييياوِ=ِِ -1

مرتعبِومرتعد.ِوالعكسِحينماِيبتعدِاإلنسييييييييييييانِعنِ ِتزدادِوقتهِميِنفسييييييييييييهِوقدراتهِ ارجِباالِكمثا (ِِ
ُرو الِربج َوْحَدُ  فِّ     حينِ،ِ(6ِِ:15أتيِيومِحينِيقو ِهاالءِالمت برينِللجبا ِغايناِ رؤياِول نِي ِِْ َيسِِِِِِِ

ِذلَِّك اْلَيْومِّ
ْخَرةِّ  وْدخُ لاُ  -2 =ِوالصيييييييخرةِهيِالمسيييييييي .ِأيِالثباتِفيهِواإلختفاءِفيهِوهكذاِدخلِموسييييييييِإليِْل إَِّلى الصِِِِِِ

ومياِهيِطريقيةِاليدخو ِميِالصييييييييييييييخرةِ؟ِأنِنختب ِميِالترامِأنِِِ(.33الصييييييييييييييخرةِليريِمجيدِ ِ خرِِ
(ِوهذاِ نِ ِنفسيهِمتواضيع57ِِِ:15ِِاإلنسيحاقِوالتواضيعِ،ِماهللِيسيكنِعندِالمنسيحقِوالمتواضيعِ إص

والح ِأنِأيومِحينِإنتفلِعليِِ.ِِ(11ِِِ:29ِِ،ِوهذاِماِرأيناهِميِالمسيييييي ِ"وديعِومتواضيييييعِالقلب"ِ مِت
"ِكانِِلذلكِارمضِواندمِميِالترامِوالرماِدالخاأِأدبهِ ،ِوحينماِإنسيييييييحقِأمامِ ِوقا ِ" ِونسيييييييبِهللِ

(.ِوالح ِأنِ ِلمحبتيهِلحييييييييييييييعبيهِهوِالِينتقمِمنهم،ِل نيه42ِِِِ:6ِِأنِتيأدييبِ ِقيدِأومرِمعِأيومِ أن
وحينماِِِِياداهمِويحييييفيهمِمنِخايةِال برياء،ِخايةِإاليس.ِ  ِيادمِشييييعبهِليزييييمنِخالصِنفوسييييهم.

ُِشف َيِأيومِوتعنمِ ِميِننرهِرمعهِ .ِوهذاِماِسنراهِأيزاِميِاإلصحاحِالتالي.
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ُع،  12"  -(:14-12اآلِيات ) َِِ ٍم َوعَِال، َوَعَلى كُِل ِّ ُمْرَتفٍِّع َفُيوضِِِِِِِ ا َعَلى كُِل ِّ ُمَتَعظ ِّ إِِّن لَِّرب ِّ اْلُجُنودِّ َيْومًِ فَِ
َوَعَلى كُِل ِّ  13

، َوَعَلى ُكل ِّ َبلجوطِّ َباَشاَن، َوْقزِّ ُلْبَناَن اْلَعالِّ  الْ  َبالِّ اْلَعالَِّيةِّ، َوَعَلى ُكل ِّ الت ِّاَللِّ اْلُرْرَتفَِّعةِّ،14ُرْرَتفِّعِّ  "َوَعَلى ُكل ِّ اْلجِّ
الِّ    الِّيَِةِّ =ِكنياييةِعنِالمت برينِوالملوكِوالقيادةِالمتعجرمين،َِِوْقزِّ ُلْبنَِاَن اْلعَِ بَِالِّ اْلعَِ الت ِّاَللِّ =ِالممياليكِالعنمي،ِِِِاْلجِّ

نهِالِأحييييفِِت=ِالممالكِالصييييغرنِالمت برة.ِوليسِشيييييءِيحامِكبرياءِاإلنسييييانِمثلِمالقاتهِمعِ ِفيكِِاْلُرْرَتفَِّعةِّ 
ِالِيحفيِويمتل ِرجاءِميِالرم.ول نِالِتتحامِنفسهِِ،شيءِويتحامِكبرياله

،ِمالمت برِالِيمكنِأنِيخلصِ،ِابسييييييياطةِ نهِلنِيمكنهِِِولما اِيكسيييييييرِ ِكبرياءِالمت برينِ؟ِهذاِمنِمحبةِ 
ِالثباتِميِالمسي ِالمتواضعِ.ِوالثباتِميِالمسي ِهوِطريقِالخالصِ.

ِ
 "َوَعَلى ُكل ِّ ُبْرٍج َعال، َوَعَلى ُكل ِّ ُسوٍق َمنِّيٍع،15" -:(15آية )

وكذلكِيووام،ِويكونِالمعنيِابالِاالت ا ِِ(10ِِ-26ِِِ:9أي2ِِكانِعزياِقدِانيِأاراجًاِميِالبريةِوميِأورشليمِ 
(ِأيِبالِاالت ا ِعليِالقوة.ِوا اراجِالعالية17ِ-16عليِالذراوِالبحيري.ِوهذاِهوِمعنيِاآلياتِالقادمةِأيزيًاِ 

ِتحيرِأيزًاِللبرِالذاتي.
 

َجةِّ. 16"  -(:17-16اآليات ) يَش، َوَعَلى ُكل ِّ اأَلْعاَلمِّ اْلَبهِّ ِِِّ ُفنِّ َتْرشِِ ُِِ ، 17َوَعَلى ُكل ِّ سِِ انِّ َِِ ْنسِِ اُمُخ اإلِّ َِِ َفُيْخَفُض َتشِِ
، َوَيْسُرو الِربج َوْحَدُ  فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ.  " َوُتوَضُع قِّْفَعُة الِناسِّ

نمها.ِوترشييشِتحييرِلإلنهماكِِترشييشِهيِالجزءِالجنوبيِمنِأسيبانياِولذلكِكانتِسيفنِترشييشِأكبرِالسيفنِوأع
ِميِالتجارةِوالما ِوالتر ِوالغنيِعليِحسامِاالهتمامِبالنفسِظاناِميِالغنيِأنهِمصدرِسالم.

 
َها.  18"  -(:19-18اآليات ) ، َوفِّ  َحَفائِّرِّ التجَرابِّ مِّْن  19َوَتُزوُل اأَلْوَثاُن بَِّتَرامِّ ُخوقِّ ِِج َوَمامِّ َوَيْدُخُلوَن فِّ  َمَغايِّرِّ الصِِ

َيامِّ؟ِّ لَِّيْرَعَب اأَلْقَض. ْنَد قِّ ، َومِّْن َبَهاءِّ َعَظَرتِّ؟ِّ، عِّ  " َهْيَبةِّ الِرب ِّ
فِّ  َمَغايِّرِّ  ختبأِفيهِالناسِِإهذهِتحققتِحرفيًاِبعدِسيييييييييييبيِباال،ِمقدِزالتِالعبادةِالوونيةِتمامًاِبعدِالسيييييييييييبي،ِالذيِِ

ُخوقِّ و َحَفائِّرِّ التجَرابِّ  ِِج عنِكلِماِإعتمدِعليهِويجدِنفسيييييهِمحرومًاِمنِكلِماِإعتبرهِِِِ=ِحينِيتخليِاإلنسيييييانِِالصِ
ِحمايةِله.

 
ُلوَها َلُ؟ لِّلسج 20"  -(:21-20اآليات ) ِيَة َوَوْوَثاَنُ؟ الِذَهبِِّيَة، اِلتِّ  َعرِّ ْنَساُن َوْوَثاَنُ؟ اْلفِّض ِّ ، فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َيْهَرُح اإلِّ ُجودِّ

 ، ، مِّْن َوَمامِّ َهْيَبةِّ الِرب ِّ 21لِّْلُجْرَذانِّ َواْلَخَفافِّيشِّ ُقوقِّ اْلَرَعاطِّلِّ ُِِ ُخوقِّ َوفِّ  شِِ ِِج  َومِّْن َبَهاءِّ َعَظَرتِّ؟ِّ  لَِّيْدُخَل فِّ  ُنَقرِّ الصِِ
َيامِّ؟ِّ لَِّيْرَعَب اأَلْقَض. ْنَد قِّ  " عِّ

عندماِيكتحيفِاإلنسيانِبالِالعبادةِالوونيةِيلقيِبا ووانِالتيِكانِيعبدها.ِوهذاِسييحدثِبعدِأنِتن سيرِكبريالهمِِ
ُقوقِّ اْلَرَعاطِّلِّ كماِسيبق.ِوهذاِماِحدثِبعدِسيبيِباالِمعاًل.ِِ لمفروضِعليهمِوهذاِماِ=ِيهربونِمنِالحصيارِاِشُِ

ِحدثِمعالِحينِحاو ِصدقياِالملكِالهرمِمنِشقوقِالسورِمألقيِالبااليونِالقبضِعليهِوقتلوه.
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  (ِميِأيامِالمجيءِالثانيِبعدِالختمِالسيادسِم ثيرِمنِآياتِالدينونه21-10:ِقدِيكونِتحقيقِاآلياتِ ِِملحوظة
ِتنابقِعليِا يامِا خيرة.

ِِ
ْنَسانِّ اِلذِّي فِّ  َوْنفِّ؟ِّ َنَسَرٌة، أَلِنُ؟ َماَذا ُيْحَسُب 22" -:(22آية )  "ُكفجوا َعنِّ اإلِّ

اِلذِّي أيِالِتعودواِتعنمونِالبحرِ حدثِهذاِمعِهيرودسِمأكلهِالدودِومعِنبوخذِنصرِمجنِوصارِِكالحيوان(ِ
َرةٌ  ادِعليِالذراوِالبحييريِوليصييمتِِتدركواِخاأِاالعتم=ِأيِضييعيفِويموتِسييريعا.ِأيِعليكمِأنِِِِفِّ  َوْنفِّ؟ِّ َنسَِِ

نهياييةِِِِا اِكيانيتِهيذهِِ....(ِلتقو 21-10يياتِاليدينونيةِ آتيأتيِهنياِبعيدِِِييةوهيذهِاآلِِكيلِإنسييييييييييييييانِمهوِالِشيييييييييييييييء.
ِالِكيفِيالهِاالنسانِنفسهِ.ِ ِوحدهِهوِالذيِلهِالمجدِاليِاالادِآمين.ِ،ِلهونهِاتاالنسانِم يفِ

ِ
 الجبال

ِ
(.ِوأيزييييا2ِِنرنِميِهذاِاإلصييييحاحِتحييييبيهِبالجبا ،ِمالمسييييي ِجبلِوااتِميِرأسِالجبا ِالذينِهمِالمامنينِ آية

المسيييي ِبأسيييدِيدامعِعنِشيييعبهِكماِِ(.ِوت ررِهذاِميِتحيييبيه14ِِالحيييياانِوأتباعهِالمت برينِمحيييبهينِبالجبا ِ آية
(.ِممنِالمهمِأنِنفهم5ِِِ:8ِِبب1(،ِوشيبهِالحيياانِبأسيدِزالرِمفترسِ 5ِِِ:5يدامعِا سيدِعنِعرينهِوأشيبالهِ رؤ

ِالمعنيِالمقصودِمنِالتحبيه.
يِِميِإرتفاوِالجبلِيحيرِللمسي ِالسماونِالقدوسِالثااتِالذنِالِيهتزِوالِيتغير،ِنحتِمِِ-تشبي؟ الرسيح بالجبل:

فيييهِدالمييا.ِوالمامنِيحييييييييييييييبييهِبييالجبييلِميِحييياتييهِالسييييييييييييييميياويييةِ العلو(ِوميِوبيياتييهِعليِإيمييانييهِمهميياِحييدث.ِوميِ
(ِصيورةِجميلةِ=ِمالمامنِكالجبل،ِوالقديسيينِكالجبا ِيحياونِاهذاِالمامن،ِويحيبِبال لِالمسيي ،125ِِ مزمور

ِالجبلِرأسِال نيسةِالسماويةِوا رضية.
الجبلِيحييرِهناِل برياءِالحيياان،ِووباتِالجبلِيحييرِلعنادهِوإصيرارهِعليِتحدنِِعلوِِِ-تِشبي؟ الِشيهان بالجبل:

ِ(ِنصيحةِلهاالءِالمت برين.10ِِ،11ِِ،22 .ِوميِا ياتِ 
حينِحلِالمسيييي ِميِبانِالعذراءِ هبتِبسيييرعةِإليِالجبا ِلتخدمِ=ِوالمعنيِأنهاِتحيييبهتِبالمسيييي ِِِِ-ملحوظة:

(.ِم لِمامنِوااتِميِالمسييييي ِيتحييييبهِبالمسييييي ِويصيييييرِجبالِمي1ِِِ:39ِالذنِميِداخلهاِمصييييارتِسييييماليةِ لو
مِالِلُيخَدم.ِوالعكسِممنِالِيوجدِفيهِالمسييييييي ِيتحييييييبهِِ حياتهِالسييييييمالية،ِويخدمِاآلخرينِكمسيييييييحهِالذنِأتيِلَبخد 

 بالحياانِميِكبرياله.ِِ
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 عودة للجدول الثالث اإلصحاح 

ِ
(.ِومِيأتيِاإلصييحاح12:3ِِرأيناِميِاإلصييحاحِا و ِمسييادِالحييعبِتماما.ِوهذهِتسيياونِ"الجميعِزاغواِومسييدواِ رو

الثانيِلنرنِالوعدِاتجسييدِالمسييي ِالذنِيسييحقِالحييياان،ِوطريقةِالخالصِبأنِنثبتِفيه.ِوكانِشييرطِالثباتِفيهِِ
ِِ–الرجا ِميِكبرياءِوالنسياءِميِخالعةِِِِ–التواضيعِواإلنسيحاق.ِول نِما اِعنِالبحير؟ِكانِالبحيرِقدِمسيدواِِهوِِ

ِ  ِيريدِهاالءِليخلصهم.ِم يفِيجتذاهم؟ِيسم ِ ِابعضِالتجارمِليتزعوا.
عتمدواِِإكلِماِِِِالبحييييييييرِوومرةِالخبزِوالماءِولذلكِسييييييييينزوِ ِمنهمإت الهمِعليِِهمِات لواِعليِأشييييييييياءِماديةِمثلِ

عليهِليخجلوا،ِوانيًاِمعنِ ِأعااهمِخيراتِكثيرةِوعوضيييًاِعنِأنِيحيييكروهِحولواِالخيراتِإلشيييباوِشيييهواتهم،ِلذلكِ
سييييييحرمهمِ ِمنهاِوسيييييينزوِ ِكلِرجالهمِمالِيتبقيِسيييييويِا طفا ِيحكمونهمِفيزيييييلونهمِفيخربون.ِو لكِليسِِ

ِ.لإلنتقامِالِليعودواِإليِ ِمصدرِشبعهم
موضيييووِهذاِاإلصيييحاحِمحيييابهِلموضيييووِاإلصيييحاحِالثانيِوفيهِنريِسيييوءِحا ِالحيييعبِميِعصيييرِإشيييعياءِونبوةِِ

ِِأنمرواِبالجووِوالفتنِوالحرومِا هليةِالناتجةِمنِبالمصييييييالبِاآلتيةِعليهم.ِوهمِبسييييييببِتجديفهمِوكبالرهمِسيييييييدِ 
ِِ.الصديقينِمنهمِمنِهذاِالعقاِمِل نِينجواِوِ.ِعليِزمامِالحكومةِوتحويحهاِيقبزوِنِأناسِجهالء

ِِهمِبسببِخالعتهنِواهتمامهنِبالزينةِسيعاقبنِاوقوعهنِميِالسبي.ءوأنِنسا
ِ ِيزرمِليادمِميرجعِالخاط ِفيخلصِ،ِوهذاِماِحدثِمعِاإلانِالزا ِومعِيونان.

ِ
ي ُِّد َقبج اْلُجُنودِّ َيْنزُِّع مِّْن  1"  -:(1) آية ِنُ؟ ُهَوَذا السِِ َندِّ َفإِّ َندِّ ُخْبٍز، َوُكِل سَِ ْكَن، ُكِل سَِ َنَد َوالرج لِّيَم َومِّْن َيُهوَذا السِِ ُووُقشَِ
 " َماٍء.
َندَ  ْنزِّعُ  =ِينزوِ ِماِنسيتندِعليهِلن تحيفِضيعفناِادونِ ِونلجأِهللِمصيدرِالحيبعِالحقيقي.ِمالجووِالحقيقيِِِالسِِ

=ِإشيييييييارةِلقرمِوقووِ لك،ِوحدثِهذاِمعاًلِميُِِهَوَذا  (.8ِِ:11هوِالجووِعندماِالِيجدِاإلنسيييييييانِكلمةِ ِ عاِِ
َندِّ َماءٍ حصيييارِأشيييورِومِحصيييارِباال،ِِ َندِّ ُخْبٍز، و سَِِ أنِيسيييتندواِعليِالرمِاسيييتندواِعليِومرةِالخبزِِ=ِاد ِسَِِ

ِوالماءِ لذلكِحرمهمِإيلياِوالثِسنينِونصفِسنةِمنِالمار(.
 

ْيَخ. 2"  -(:3-2اآلِيات ) ِِِ َ  َوالِنبِِّ  َواْلَعِراَف َوالشِِِِِِِ ِِِّ اضِِِِِِِ . اْلِقَ يَن َواْلُرْعَتَبَر  3اْلَجبِِاَق َوَقلَُِل اْلَحْربِّ ِِِّ َقئِّيَس اْلَخْرسِِِِِِِ
ْقَيةِّ. َق بِّالرج ، َواْلَحاذِّ ِناعِّ َر َبْيَن الصج يَر، َواْلَراهِّ  " َواْلُرشِّ

حكماءِوالفاهمينِسيييييحكمِهذاِالحييييعبِالجهالءِنفسِالمعنيِماهللِسييييينزوِرجا ِالحرمِوالصييييناعة.ِوحينماِينزوِال
نحر ِالجميعِملوكًاِوشيييييعبِأعااهمِقادةِإوالزيييييعفاء.ِلقدِأقامِلهمِ ِملوكًاِعنماءِكموسييييييِوداودِول نِحينِِ

ْقَيةِّ ضييييعفاءِحتيِيتعلمواِأنِيعودواِلهِويسييييتندواِعليه.ِِ َق بِّالرج =ِأيِالذيِيسييييتخدمِالسييييحرِوالمعنيِأنِ ِِِاْلَحاذِّ
نِوسييياهمِالسيييندِال ا مِكماِنزوِالسيييندِالحقيقيِمنِقبلِ الخبزِوالماءِوالرجا (.ِونالح ِأنهِمعِمثلِسيييينزوِم

هاالءِالبعيييدينِعنِ ِحينِينزوِمنهمِ ِالسيييييييييييييينييدِيلجييأونِميِظالمهمِلألمورِالخرافيييةِمنِدجييالينِوعرامينِِ
ِمهمِسويِااللتجاءِهللِوحده.لتسكينِمخاومهمِولذلكِحتيِهاالءِسينزعهمِ ِمنِوساهمِمالِيكونِأما
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وهذاِماِحدثِمعِشيييييياو ِالملكِإ ِبعدِأنِماتِصييييييموليلِالنبيِلمِيجدِمنِيسييييييتحيييييييرهِولمِيجدِحكيماِحولهِيلجأِِ
إليه،ِكماِأنِ ِالِيجيبه.ِنجدِأنِشيييياو ِقدِأخاأِولجأِإليِعرامةِعينِدورِولمِيصييييبرِأمامِ .ِوضييييعِشيييياو ِ

نِتصييييييييلِاهمِالحالةِإليِ لكِحينِحذرهمِموسيييييييييِالنبيِقالالِ"َوَتُ وُنِِهناِكانِ ِقدِسييييييييبقِوحذرِشييييييييعبهِمنِأ
يًدا"ِ تِن ا،َِوٱْ َْرُضِٱل ت يَِتْحَتَكَِحد  َكُِنَحاسيً َماُؤَكِٱل ت يَِمْوَقَِرْأسي  (.ِممعِغزيبِ ِالِيسيتجيبِللصيالة،23:28ِسيَ

 ويحرمِالخااةِمنِالمحورةِالحكيمةِوهذاِموقفِغيرِمحتملِحقيقة.ِ
:ِلوِكناِقدِإاتعدناِعنِ ِووصلناِإليِهذهِالحالةِالمحزنةِحقيقة؟ِالِيوجدِحلِسونِعندِِوالسؤال هنا وما العرل

 ،ِو لكِبالصييييرا ِالمسييييتمرِبعيمانِأنهِسيييييسييييتجيبِميِالنهاية.ِوهذاِرأيناهِمعِحبقوقِالنبي:ِإ ِحينماِلمِيجبهِِ
ِِ ِحينماِإعترضِعليِأحكامه،ِنجدِأنِحبقوقِوقفِأم ن  د يَِأق ُف،َِوَعَليِٱْلح صييْ امِ ِولمِينصيير ِ"عَليَِمْرصييَ

ْكَواَي"ِ حِب يُبَِعْنِشييييَ ََرنَِماَ اَِيُقوُ ِل ي،َِوَماَ اُِأج  ُب،َِوُأَراق ُبِ   (.ِلمِيغزييييبِحبقوقِوينصيييير ِقالال1:2َِأْنَتصيييي 
ِعليهِواوقاِأنِ ِسيييييييجيبهِِطالماِ ِالِيجيبنيِمألنصيييييير .ِالِالِظلِواقفاِيننرِإليِالسييييييماءِمنتنرًاِتحننِ 

،ِأرجعِإليكم"ِ زك (.ِهيذهِوقيةِأوالدِ ِفييه،ِوأنِمحبتيهِوحنيانيهِلن3:1ِمهمياِطياليتِالميدةِمهيذاِوعيدهِ"إرجعواِإلي 
َِمع ن ُهَماَِقْدَِغَلَبَتان ي"ِ نش ل يَِعن  يَِعْيَنْيك  حبِ(.ِهذاِهوِإلهناِالم5:6يقبالِأنِيغلقِأ نيةِعنِصيييييييييييييرا ِأوالدهِ"َحو  

ِالحنون.
 

ْم.4" -:(4) آية  " َوَوْلَعُل ُصْبَياًنا ُقَؤَساَء َلُهْم، َوَوْطَفااًل َتَتَسِلُس َعَلْيهِّ
ْبَياًنا  سييينة.ِوكانِأحازِمنِصيييفاتهِالترددِوالجبن.12ِِِِسييينةِومنسييييِكانِعمره20ِِِِ=ِملكِأحازِوعمرهَِِوْلَعُل صُِِ

مْ  ِلُس َعَلْيهِّ =ِكانِمحييروِالحيعبِمثلِا طفا ِميِضيعفهمِوجهلهمِويسيل ونِكصيبيانِوحينِيزيرمَِِوَوْطَفااًل َتَتسَِ
ِالراعيِتتبددِالر ية.

 
ْعُب  5" -:(5) آية .َوَيْظلُِّم الِشِ رِّيفِّ ، َوالِدنِّ ُء َعَلى الِشِ ْيخِّ بِّ ج َعَلى الِشِ َبُ؟. َيَتَرِرُد الصِِ احِّ ا، َوالِرُلُل صَِ ُهْم َبْعضًِ  َبْعضُِ
" 

ِهناِنريِأنِالحعبِسينلمِبعزهِبعزًاِمالِتوجدِقيادةِحكيمةِعادلة.
 

ي؟ِّ فِّ  َبْيتِّ َوبِّي؟ِّ َطائِّالً 6"  -(:7-6اآليات ) اٌن بَِّأخِّ َك إِّْنسَِ ا، َوهَذا اْلَخَراُب َتْحَت  إَِّذا َوْمسَِ : »َلَك َثْوٌب َفَتُكوُن َلَنا َقئِّيسًِ
َك«   بًِا َوفِّ  َبْيتِّ  اَل ُخْبَز َواَل َثْوَب. اَل َتْجَعُلونِّ 7يَِدِّ ِِِّ ُ؟ فِّ  ذلَِِّك اْلَيْومِّ طَِائِّاًل: »اَل َوُكوُن عَِاصِِِِِِِ ْوتَِ َِِ َقئِّيَس    َيْرَفُع صِِِِِِِ

.» ِ"الِشْعبِّ
التخلي،ِمقدِتخليِعنهمِ .ِول نهمِعوضيييييًاِعنِأنِيلجأواِهللِلجأواِلإلنسيييييانِِاآلنِنجدِالحيييييعبِيعانيِمنِمحنةِِ

الذيِليسِلهِسيييييييييييويِووبهِأيِمنهرهِالخارجي،ِمهمِماِزالواِينخدعونِبالمناهرِالخارجية.ِوسييييييييييييخزيِمنِيت لِِ
ًبا  عليِالبحييير. َوهَذا (  146ِِ:3=ِأيِأضيييمدِالجراحات،ِهذاِجزاءِمنِيالبِمخلصيييًاِبحيييريًاِ مزِِاَل َوُكوُن َعاصِِِّ

كَ  =ِأيِكلِالخرامِالذيِأمامكِنحنِنمل كِلتصييييييييييلحهِول نِهذاِاإلنسييييييييييانِيسييييييييييتعفيِمنِهذهِِاْلَخَراُب َتْحَت َيدِّ
ِالمهمةِكابيبِيستعفيِمنِمعالجةِمريضِميئوسِمنِشفالهِوالِيريدِالابيبِأنِيموتِالمريضِميِيده.
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َغاَظةِّ َعْيَنْ   8"  -(:9-8اآليات ) ِد الِرب ِّ إلِّ ِِِّ اَنُهَرا َوَوْفَعاَلُهَرا ضِِِ َِِ َقَهْت، أَلِن لِّسِِِ َِِ لِّيَم َعَثَرْت، َوَيُهوَذا سِِِ َِِ أَلِن ُووُقشِِِ
 . هِّ 9َمْجدِّ ِّ ُدوَم. اَل ُيْخُفوَنَها. َوْيٌل لُِّنُفوسِِّ ْم َكسَِ ِيتِّهِّ ْم، َوُهْم ُيْخبُِّروَن بَِّخهِّ َهُد َعَلْيهِّ ْم َيشِْ َنُعوَن  َنَظُر ُوُلوهِّهِّ ْم أَلِنُهْم َيصِْ

ْم َشرًّا. هِّ  " أَلْنُفسِّ
مْ ون إ ًاِسيييييييييببِماِحدثِلهمِأنهمِيغينونِ . َهُد َعَلْيهِّ ْم َيشِِِِِِْ =ِأيِعينيهمِميهاِوقاحةِوبالِندمِمثلَِِِظُر ُوُلوهِّهِّ

لحياءِنريِمقدانِاأهلِسيييدوم.ِوعدمِالندمِعليِالخايةِهوِمصييييبةِميِننرِ ِوا صيييعبِأنهمِالِيخفونها،ِهناِِ
تهم.ِول نِيمكنِمهمهياِبيأنِل يلِخاييةِعالمياتِتنهرِعليِالوجيهِوتحييييييييييييييوهيه،ِهيِبصييييييييييييييمياتِِإ ِيخبرونِبخاي

ِالخايةِوحرمانهمِمنِعملِالنعمةِميهم.
 

ْم.  10"  -(:11-10اآليات ) يقِّ َخْيٌر! أَلِنُهْم َيْأُكُلوَن َثَرَر َوْفَعالِّهِّ د ِّ ! أَلِن ُمَجاَزاَة َيَدْي؟ِّ  11ُطوُلوا لِّلصِ ِّ ر  . شَِ ر ِّيرِّ َوْيٌل لِّلشِ ِّ
 " ُتْعَرُل بِّ؟ِّ.

يقِّ َخْيرٌ  د ِّ =ِماهللِالِينسيِالقلةِا مينة،ِكماِنجاِلوطِماهللِالِينسيِتعبِالمحبة.ِإ ًاِمالصديقِسيكونِبمأمنِِِِلِّلص ِّ
مْ =ِِمنِهذاِالعقاِم ِِ.الصالحة أَلِنُهْم َيْأُكُلوَن َثَرَر َوْفَعالِّهِّ

ِ.أَلِن ُمَجاَزاَة َيَدْي؟ِّ ُتْعَرُل بِّ؟ِّ أماِالحريرِفيجازنِبحسبِماِعملتِيديهِ=ِ
 

لجوَن، َوَيْبَلُعوَن َطرِّيَق  12" -:(12) آية ُدوَك ُمضِّ َشْعبِّ  َظالُِّروُ  َوْواَلٌد، َونَِّساٌء َيَتَسِلْهَن َعَلْي؟ِّ. َيا َشْعبِّ ، ُمْرشِّ
 "  َمَسالِّكَِّك.

سيينينِ كانِاسييتثناءِإ ِكانِقديسييًا(8ِِِسيينةِويوشيييا22ِِِِسيينةِوأمون12ِِِا خيرينِمنسيييِملكِوعمرهِِملوكِيهو اِِ
  سيييييينةِوال لِكانواِأشييييييرارًا.ِوليسِهذاِمقبِم لِالمحيييييييرينِوالحكماءِكا طفا 21ِِسيييييينةِوصييييييدقيا18ِِِِويهوياكينِِ

ِلْهَن َعَلْي؟ِّ  اٌء َيَتسَِِ أوِنسييياءِشيييريراتِيحكمنِعليهمِكماِِ=ِقدِتعنيِأنِحكامهمِتحتِسيييلاةِنسييياءِشيييريراِتَِونِّسَِِ
ُدوَك  و  .ِِحدثِمعِإيزاالِوعثلياِ وإيزاالِتسلاتِعليِأخام( وكانِهناكِأنبياءِكذبةِكثيرين.ِِِِ،=ِأيِا نبياءُمْرشِّ

ِ(6ِِ:23"وإنِكانِالنورِالذيِفيكِظالمًاِمالنالمِكمِيكون"ِ متِ
 

.َطدِّ اْنَتَصَب الِربج 13" -:(13) آية ُعوبِّ  " لِّْلُرَخاَصَرةِّ، َوُهَو َطائٌِّم لَِّدْيُنوَنةِّ الشج
ِ ِالِيسكتِعليِالحرِكثيرا.

 
ْم: »َوَوْنُتْم َطْد َوَكْلُتُم اْلَكْرَم. َسَلُب الْ 14"  -:(14) آية َبائِّسِّ فِّ   َالِربج َيْدُخُل فِّ  اْلُرَحاَكَرةِّ َمَع ُشُيوخِّ َشْعبِّ؟ِّ َوُقَؤَسائِّهِّ

 " ُبُيوتُِّكْم.
َلُب اْلَبائِّسِّ فِّ  ُبُيوتُِّكمْ  ِيحاسيييييبِالرؤسييييياءِأوال.ِ َِِ =ِالِتقدرونِأنِتن روا.ِمماِسيييييرقتموهِمنِالباسييييياءِهوِميِِِسِ

ِايوت م.
 

يَن  َيُقوُل الِسي ُِّد َقبج 15" -:(15) آية «.َما َلُكْم َتْسَحُقوَن َشْعبِّ ، َوَتْهَحُنوَن ُوُلوَ  اْلَبائِّسِّ  "اْلُجُنودِّ
ِ ِيقيمِنفسهِمحاميًاِومدامعًاِعنِالمنلومين.
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، 16"  -(:24-16اآليات ) يَن َمْرُدوَداتِّ اأَلْعَناقِّ ِِِّ اَمْخَن، َوَيْرشِِِِ َِِ ْهَيْوَن َيَتشِِِِ ِِِّ : »مِّْن َوْللِّ َوِن َبَناتِّ صِِِِ َوَطاَل الِربج
ِن،  َن بَِّأْقُللِّهِّ شِِْ خِّ ِن، َوُيَخشِِْ يِّهِّ َراٍت فِّ  َمشِِْ ِن، َوَخاطِّ َزاٍت بُِّعُيونِّهِّ ْهَيْوَن، َوُيعَ 17َوَغامِّ ي ُِّد َهاَمَة َبَناتِّ صِِِّ لُِّع السِِِ ر ِّي ُيصِِْ

ِلةِّ،  18الِربج َعْوَقَتُهِن.  َفائِّرِّ َواأَلهِّ يلِّ َوالضِِِِِِِ ي ُِّد فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ زِّيَنَة اْلَخاَلخِّ قِّ َواْلَبَراطِّعِّ  19َيْنزُِّع السِِِِِِِ اوِّ َواْلَحَلقِّ َواأَلسَِِِِِِ
20 ، ِراَماتِّ َواأَلْحَرازِّ رِّ الشِِِ قِّ َوَحَنالِّ لِّ َواْلَرَناطِّ اَلسِِِّ ائِّبِّ َوالسِِِ ،  12َواْلَعصَِِ َوالث َِّيابِّ اْلُرَزْخَرَفةِّ  22َواْلَخَواتِّمِّ َوَخَزائِّمِّ اأَلْنفِّ

 ، ةِّ َواأَلْكيَِاسِّ يَِ .  23َواْلُعْهفِّ َواأَلْقدِّ انِّ َواْلَعرَِائِّمِّ َواأُلُزقِّ َِِ َوَض  24َواْلَرَرائِّ  َواْلُقْرصِِِِِِِ ٌة، َوعِّ ِيبِّ ُعُفونَِ َوَض اله ِّ َفَيُكوُن عِّ
َوَض  ْنَهَقةِّ َحْبٌل، َوعِّ !اْلرِّ َوَض اْلَجَرالِّ َك   يَباجِّ ُزِناُق مِّْسٍح، َوعِّ َوَض الد ِّ  " اْلَجَدائِّلِّ َطْرَعٌة، َوعِّ

ِواهتمامِالنساءِبالزينةِالمبالغِميهاِلهِمزار(2ِ:9ِتي1ِمعِباحيةِوكبرياءِ قارنِإ=ِميَِِيَتَشاَمْخنَ 
ِالفقيرات.ِضارِأمامِهو(1ِ
ِيردنهِ.ِأتواِلهنِبمايليِالما ،ِليرضواِزوجاتهمِِوصو ِع(ِقدِيدمعِهذاِا زواجِلنلمِالفقراءِللح2
ِنِيهتمواِارأيِ ِميهنِعوضًاِعنِاالهتمامِارأيِالناس.أ(ِعليِهاالءِالنسوة3ِ

:ِأسييماءِالملبوسيياتِالمسييتخدمةِهناِمعِالزينةِالمذكورةِليسييتِعبرانيةِوهذاِدليلِأنِنسيياءِصييهيونِأردنِملحوظة
أنِيقلدنِا جنبياتِ يلبسيييينِحسييييبِالموضيييية(.ِأماِأوالدِ ِالذينِيبررهمِ ِميلبسييييونِويابًاِايض.ِوهذاِماِيجبِِ

ِموضةِليرضواِالناس.ِِأنِيهتمِبهِالناسِأنِيلبسواِالمسي ِليتبررواِعوضًاِعنِلبسِآخر
نِ  َزاٍت بُِّعُيونِّهِّ نَ   =ِعالمةِالفسييادِلجذمِالرجا .ِوهذهِالخالعةِتحييبهنِميهاِبا ممَغامِّ شِِْ خِّ =ِوضييعِخالخيلُِِِيَخشِِْ

ِ=ِمالبسِشفامة.َِمَرائِّ  موضةِتلكِا يام(ِوالح ِأنِهذهِالموضةِصارتِاالِمعنيِاآلن.ِ
لِّعُ  يبِّ ُعُفوَنةٌ بيحةِحتيِتعودِلهِبالتوبةِفيسيييترِعليهاِِ=ِالحيييعرِتاجِالمرأةِماهللِسييييجعلهاِقُِيصِِْ َوَض اله ِّ َِِفَيُكوُن عِّ

=ِميِالسييييبيِعملنِكجواريِماحتِمنهنِرالحةِالعرق.ِوالايبِهوِرالحةِالمسييييي ِالزكيةِالتيِيجبِأنِتفوحِمناِِ
الِّ َك   ميعنِتركنياهِتفوحِرالحيةِالخاييةِالعفنية.ِِ َوَض اْلَجرَِ هِالعبودييةِنتيجيةِالخاييةِِ=ِال يِعالميةِالعبودييةِوهيِذِِعِّ

ْنَهَقةِّ َحْبلٌ إنِلمِنقدمِأعزيييالناِآالتِار،ُِنسيييَبيِونسيييتعبدِللخاية.ِ َوَض اْلرِّ ربانِبهِلسيييحبهنِللسيييبيِِ=ِالحبلِيُِعِّ
ِكذليالت.

ِِ
. 25"  -(:26-25اآليات ) ، َوَوْبَهاُلكِّ فِّ  اْلَحْربِّ ْيفِّ ِِِ ُقُهوَن بِّالسِِِِِ ِِْ َ  َفاقَِّغًة 26قَِّلاُلكِّ َيسِِِِِ َفَتئِّنج َوَتُنوُح َوْبَواُبَها، َوهِّ

.  " َتْجلُِّس َعَلى اأَلْقضِّ
ةً  ا َوهَِّ  فَِاقِّغَِ كيانًاِِ=ِأاوامِالميدنِالقيديميةِكيانيتِلمرورِأهيلِالميدينية،ِمنهياِيخرجونِوييدخلون،ِوكيانيتِمَِتُنوُح َوْبَواُبِهَ

للجلوسِوال الم.ِأيزيييًاِكانِالقزييياةِيجلسيييونِعندِا اوامِللمحاكمات.ِوالنبوءةِبأنِأاوامِأورشيييليمِتصييييرِمارغةِِ
ِتد ِعليِسقوطِالهيئةِاالجتما يةِكلها.

وقدِ.ِوالفقرِ=ِهناِنريِأورشيييييليمِوهيِمحيييييبهةِبعمرأةِقدِإنحاتِإليِآخرِدرجةِمنِالهوانَِِتْجلُِّس َعَلى اأَلْقضِّ و 
مسيباسييانوسِمسيكوكًاِتذكارًاِالمتتاحِأورشيليمِوعليهِصيورةِامرأةِحزينةِجالسيةِإليِا رضِوتحتِِِِاإلمبراطورِكِ سيَِ

 .الصورةِكتابةِترجمتهاِ"يهوديةِمسبية"
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع 

ِ
ٍد فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َطائِّاَلٍت: »َنْأُكُل ُخْبَزَنا َوَنْلَبُس ثَِّياَبَنا. لُِّيْدعَ 1"  -:(1) آية ُك َسْبُع نَِّساٍء بَِّرُلل َواحِّ َفَقسِّ اْسُرَك  َفُتْرسِّ

 "َعَلْيَنا. اْنزِّْع َعاَقَنا«.
ِ.ِِمنِيهو اِميِيومِواحيِد120000ِِ(ِولقيدِقتيلِمق ِانِرملييا28ِِ:6ِِأي2ِِِِالحرومِ ِنتيجيةالمعنيِقليةِالرجيا ِِ

اَقنَِا =ِأيِليكنِلنياِأوالدِ نِالقيدمياءِلمِيعرمواِالحيياةِبيالمعنيِاليذيِنعرميهِاآلنِوأنهياِحيياةِممتيدةِلمياِبعيدِِاْنزِّْع عَِ
موتِويندورِالِإنِالنسيياءِيالبنِهناِماِهوِضييدِالابيعة،ِِالموت،ِم انِعدمِاإلنجامِعارِ نِإسييمِا سييرةِسييي

ِأيِأنِتعملِهيِوتأكلِوتحرمِمنِتعبها.
نِالنساءِ البحر(ِأ=ِهذهِاآليةِتحيرِ نِالحاجةِماسةِجدًاِلمخلصِينزوِالعارِويسترِالخااياِِوِالرعن  الروح 

 مم(ِارجلِواحدِهوِ المسيي (ِقالالتِأحسيتِبالعقمِوعدمِومرِالحياةِمأمسيكنِالسيبعةِ رقمِكاملِيحييرِلليهودِوا
ليكونِلناِومرِوالِن ونِبعدِعبيد.ِلقدِشيييييعرواِبفسيييييادِطبيعتهمِواحتياجهمِإليِِوِ،ِِسيييييمكِعلينا،إأنزوِعارنا،ِليدوِ

ِمخلص.ِ
=ِيومِمجيءِالسييييدِالمسيييي ،ِومجدهِأضييياءِللرعاةِوالمجوسِومجدهِأضييياءِعينيِسيييمعانِالحييييل،ِِفِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ 
(ِكما3ِِالمسييييي ِهوِالعالجِالوحيدِلإلنسييييانِليردِلهِكرامتهِوجماله.ِوهذهِاآليةِتنسييييبِإلصييييحاحِ ِممجيءِالسيييييِد

ِ(4إلصحاحِ 
 

يَن مِّْن إِّْسَرائِّ 2" -:(2) آية  " يَل.فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َيُكوُن ُغْصُن الِرب ِّ َبَهاًء َوَمْجًدا، َوَثَرُر اأَلْقضِّ َفْخًرا َوزِّيَنًة لِّلِنالِّ
.ِونتيجةِهذاِكانِِالنسياءِِ،ِكبرياءِالرجا ِوخالعةِوتحياملحيربخااياِالمسيادِِويةِاإلصيحاحِالسيااقِعنِِاكانتِنه

يمثلنِكلِال نيسييييية.ِمفيِِِوطلبِالنسييييياءِمنِرجلِواحدِأنِينزوِعارهن.ِوالسيييييبعِنسييييياءِِالخرامِالذنِأتيِعليهم.
لمسييييي ِوال نيسييييةِتالبِمنهِأنِكنالسِرمزِل لِال نيسيييية.ِوالرجلِالواحدِهوِا7ِِسييييفرِالرؤياِتحدثِالمسييييي ِمعِ

(ِتت لمِصييييراحةِعن4ِِ(ِإصييييحاحِ 2سييييمهِعليها.ِلذلكِنجدِاآلياتِالتاليةِإاتداءِمنِآيةِ إينزوِعارهاِبأنِيالقِِ
ِهذاِالرجلِالوحيدِأيِالمسي ِالذيِسينزوِعارِال نيسة.

ُن الِرب ِّ ِِ=ِأيِملءِالزمان،ِزمنِملكِالمسييييييي ِعليِكنيسييييييته،ِهوِبحييييييارةِبمجيئهفِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ  رِإ=ِراجعُِِغصِِِِْ
(ِهوِغصييينِباعتبارِناسيييوتهِوغصييينِالرمِباعتبارِالهوتهِمهو6ِِ:12ِِ+3ِِِ:8ِِِ+ِزك23ِِِ:5ِِِ+33ِِِ:15ِِِِ 

:2ِِِلذلكِدعيِالمسيييي ِناصيييريًاِ متِِِ،ِِ=ِغصييينِناصِِرة وكلمة  اانِ ِول نِمنِنسيييلِداودِمنِناحيةِتجسيييده.
مينِميِ لكِالغصيين.ِ هوِغصيينِنبتِمنِجديدِميِ(ِإشييارةِل ونهِغصيينِالرم.ِونصييب ِكلناِأغصييانِماع23

=َِِثَرُر اأَلْقضِّ   .ِِشيييييييييجرةِعاللةِداودِالتيِقاعتِحينماِقتلِنبوخذِنصيييييييييرِملكِباالِصيييييييييدقياِآخرِملوكِيهو اِ(
=ِادخولهِإليِالعالمِِِومجدا  َبَهاءً انِاإلنسيان.ِِإعتبارِناسيوتهِووالدتهِالبحيريةِوهوِسيميِنفسيهِحبةِحناة،ِمهوِعب

وقولهِعنِالمسييييييي ِمجداِمهذاِيحيييييييرِ نهِيهوهِ،ِمقيلِعنِ ِيهوهِ"أكونِمجداِميِوسيييييياها"ِِِِالبهاءِاإللهيأعلنِِ
المجدِهوِ ِنفسيييييييه،ِوكماِيكونِللنورِأشيييييييعةِتصيييييييدرِعنِالنور،ِيكونِللمجدِاهاًءِيصيييييييدرِعنه.ِِ.ِ(2ِِ:5 زك

(.ِليذليكِقيا 9:14ِمقييدِرأنِاآلم"ِ يو(.ِويقو ِ"اليذنِرآني18:1ِِويقو ِالرمِيسييييييييييييييووِ"ِ ِلمِيرهِأحيد ِقب"ِ يو
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ِ(ِمالمسيييييي ِهوِماِظهرِلناِورأيناِفيهِمجدِ .3:1القديسِاولسِالرسيييييو ِعنِالمسيييييي ِأنهِ"اهاءِمجدِ "ِ عِب
َرائِِّيلَ  ِِْ يَن مِّْن إِّسِِِِِِِ الِّ ًة لِّلِنِ همِِِءهوِمجيدهمِوبهيا،  =ِاليذينِيامنونِبيهِينجونِمنِاليدينونيةَِِوَثَرُر اأَلْقضِّ َفْخًرا َوزِّيِنَ

(ِويقو ِِمرأةِأنهيياِجميلييةِمهوِقوتنيياِوجمييالنيياإوجمييالهمِوقوتهمِ لييذلييكِالِيييذكرِالعهييدِالجييديييدِعنِرجييلِأنييهِقويِأوِِ
ْرِب ٱلر م ِ القديسِاولسِالرسو ِ" ِٱْمَتَخَرَِمْلَيْفَتخ   ِ.(31:1كو1"ِ َمن 

 
ْهَيْوَن 3" -:(3) آية ا. ُكلج َمْن ُكتَِّب لِّْلَحَياةِّ َوَيُكوُن َوِن اِلذِّي َيْبَقى فِّ  صِِِّ وسًِِ ِرى ُطدج لِّيَم، ُيسَِِ َواِلذِّي ُيْتَرُك فِّ  ُووُقشَِِ

 " فِّ  ُووُقَشلِّيَم.
ومنِِِِبعدِسييييييبيِباالِكانِهناكِبقيةِعادتِمعِزرباالِويحييييييووِال اهنِوقدِتااتِتمامًاِوتنقتِمنِ بادةِا ووان.

.ِومرةِوانية2ِِءهمِميِال تامِالمقدسِ سيييفرِعزراِإصيييحاحعادِإليِأورشيييليمِتاركًاِباالِمرحِاهمِ ِوسيييجلِأسيييما
تبقيِهناكِبقيةِِِِصيييلبِالمسيييي ِخربتِأورشيييليمِل نوبعدِِِ(.3.ِومرةِوالثةِميِنحمياِإصيييحاح8ميِعزراِإصيييحاح
ْهَيْوَن آمنتِبالمسي .ِ ِ=ِالمقصودِصهيونِالحقيقيةِالروحيةِأيِال نيسة.َيْبَقى فِّ  صِّ
لِّيمَ  ال نيسييييةِالتيِيسييييميهاِاولسِِِِيهودِالرامزييييينِللمسييييي ِيعتبرِأنهمِتركواِأورشييييليمِالحقيقية=ِمالُِيْتَرُك فِّ  ُووُقشَِِِ

ومنِهذهِاآليةِنفهمِأنِالخالصِهوِللقديسييييييييينِالثااتينِميِال نيسييييييييةِ،ِمالِِِ(.16:6الرسييييييييو ِإسييييييييراليلِ ِ غل
انِبالمسيييييييي ِأنهمِِخالصِلمنِهوِخارجِال نيسييييييية.ِوهذاِماِيقولهِاولسِالرسيييييييو ِعنِاليهودِالذينِرمزيييييييواِاإليم

عواِمنِالزيتونةِ ال نيسةِجسدِالمسي ِالواحد(ِ" َعَِبْعُضِٱْ َْغَصانِ أغصانُِقا  ِ(.17:11"ِ روَمع ْنَِكاَنَِقْدُِقا 
وًسا ِ.ِِ=ِسميِالمامنينِقديسينِميِأماكنِمتعددةِ راجعِرساللِاولسِالرسو (ُِطدج

ليهودِمنِعادتهمِأنِيكتبواِجميعِالمولودينِمنِكلِايتِميِكتامِِ=ِأصيييلِهذاِالتحيييبيهِأنِاُكلج َمْن ُكتَِّب لِّْلَحَياةِّ  
ويتبعِال تيامِالمقيدسِهيذهِالعيادةِفيقو ِعنِالُمَخل صييييييييييييييينِأنِِِ(8:13رؤ+5:3ِِ+ِرؤ3:4ِِخياصِ قيارنِمعِمي

ِ.أسماءهمِمكتوبةِميِسفرِالحياة
ِِ

ْهَيْونَ 4" -:(4) آية ي ُِّد َطَذَق َبَناتِّ صِِِِِِّ َل السِِِِِِ لِّيمَ ،  إَِّذا َغسَِِِِِ اءِّ  َوَنِقى َدَم ُووُقشَِِِِِ َها بُِّروحِّ اْلَقضَِِِِِ هِّ َوبُِّروحِّ    مِّْن َوسَِِِِِ
، ْحَراقِّ  "اإلِّ

=ِغسلِخااياناِميِالمعموديةِميِاستحقاقاتِدمهِوالِيزا ِيغسلِكلِضعفاتناِادمهِحينَِِغَسَل الِسي ُِّد َطَذَق َبَناتِّ 
يَِرْحَمت ه ِِيقو ِالقديسِاولسِالرسييييو ِ"ِِنقدمِتوبةِمعِاعترا . ِِِِ-َاْلِب ُمْقَتزييييَ يد  ِٱلث ان يَِوَتْجد  ياَلد  ِٱْلم  ل  َناِب ُغسييييْ َخل صييييَ

ِٱْلُقُدسِ  وح  (.ِمالخالصِيتمِعليِمرحلتين:ِأ(ِقامِالمسيييييييييي ِبعملِالفداء،ِم(ِالمرحلةِالثانيةِيقومِاها5:3ِِ"ِ تيٱلرُّ
ِبيعتنا.الروحِالقدسِالذنِأرسلهِالمسي ِليجددِط

اءِّ  وميِالمعموديةِنموتِمعِالمسييييي ِمينفذِِِِ،ماتِالمسييييي ِوتحملِحكمِالقزيييياءِعناِالصييييليِبعليِِ=ُِِِِقوحِّ اْلَقضَِِِ
ْحَراقِّ ِِمينياِحكمِالنياموس. مياءِالمعمودييةِبيالصييييييييييييييلواتِالتيِيصييييييييييييييليهياِال ياهنِت ونِليهِقوةِالنيارِفيحرقِِ=ُِِقوحِّ اإلِّ

لسييينةِنارِمازا ِِأالروحِالقدسِالذيِكانِعليِشيييكلِية(.ِِوالخايةِ راجعِسيييرِالمعموديةِميِكتامِا سيييرارِال نسييي
لِّيمَ ِِ.ويلهبِعواطفناِبالحبِنحوِالمسييييييي ِ إحراق(ِيدينِالخايةِداخلناِ قزيييييياء(ِويحرقها َِِ =ِيقو َِِِِنِقى َدَم ُووُقشِِ

(ِمالمسيي ِاروحِالقزياءِوبروح5ِِِِ:17ِِكو2ِِِالقديسِاولسِالرسيو ِ"إنِكانِأحدِميِالمسيي ِمهوِخليقةِجديدة"ِ 
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وكلِإنسييانِمولودِمنِدمِأنِحياةِآدمِالتيِأخذهاِمنِأاويهِِِإلحراقِنقيِدمِالمسيييحيينِوقدسِال نيسييةِوغسييلها.ا
.ِأماِالمولودينِمنِ ِمليسيواِمولودينِمنِدمِإنسيانيِالِمنِ ِ،ِإ ًاِهذهِحياةِجديدةِوخليقةِجديدةِوهذاِمعنيِِ

،1ِِِ:12ِِِيئةِجسيدِوالِمنِمحييئةِرجلِ،ِالِمنِ ِولدوا"ِ يواآليةِ"أوالدِ ِالذينِولدواِليسِمنِدمِوالِمنِمحي
13.ِ)ِ
 

ْهَيْوَن َوَعَلى َمْحَفلَِّها َيْخُلُق الِربج َعَلى ُكل ِّ َمَكانٍ 5"  -(:6-5اآليات ) َحاَبًة َنَهاًقا مِّْن َلَبلِّ صِِِِّ ، َوُدَخاًنا َوَلَرَعاَن   سَِِِ
ٍة َلْيالً  بَِ اٍق ُمْلَتهِّ هَِاًء.   نَِ ٍد غِّ لِّ 6، أَلِن َعَلى كُِل ِّ َمِجْ ِيْ ِِِ ٍأ مَِّن السِِِِِِِ ٍأ َولَِّرْخبَِ ، َولَِّرْلِجَ اًقا مَِّن اْلَحر ِّ َظلٌِِة لِّْلَفْ ءِّ َنِهَ َوَتُكوُن مِّ
.  " َومَِّن اْلَرَهرِّ

(.ِوهوِيقودهاِكماِكان4:18ِِال نيسةِستمتدِميِكلِمكانِومجدِ ِينللِعليهاِليحميهاِ أننرِتفسيرِإِص
السحامِوالنارِيقودِالحعبِميِسيناء.ِول نِمجدِ ِالِينهرِللعيانِملنِيحتملِبحرِرؤيةِمجدِ .ِعمودِ

يحيرِإلجتماوِشعبِ ِميِمرحِبالمسي ِالذنِميِِِِمحفلهاوقولهِِسترنِعيونناِمنِمجدِ ِقدرِماِنحتمل.
ِوساهم.

حاميِعنهمِوت ونِال نيسييةِبالنسييبةِ والدِ ِِ ِبعدِأنِياهرِالحييعبِيعاملهمِبالرحمةِويمنحهمِنعمًاِخاصييةِوي
المِالعيالمِالتيِهيِحرِالنهيارِوالسييييييييييييييييلِوالمار.ِميالرمِينليلِعليِييدكِاليمنيِ هيذاِأمنليةِوملجيأِومخبيأِمنِِ

ِبالنسيييبةِلحرِالنهار(ِوال نيسيييةِهيِملكِنوحِ بالنسيييبةِللسييييلِوالمارِأيِلججِالخاية(ِوالرمِيقو ِمنِيقبلِإليِ 
ِالِأخرجه.

حَ  مهوِالحام ِوالمرشيييييد.ِِكماِكانتِالسيييييحابةِتقودِشيييييعبِ ِميِالبرية،ِِ=ِهوِيقودِال نيسيييييةِاَبًة َنَهاًقا َوُدَخاًناسَِِِِ
+34:40ِِِِلذلكِدالماِيصياحبِالسيحامِظهورِمجدِ ِ خرِِ.اإلنسيانِِحتملهيالسيحامِلحجبِمجدِ ِالذيِالِِِو
الروحِالقدسِيقودِال نيسيييييييةِاآلن.ِوالروحِ(.ِوكماِكانتِسيييييييحابةِتقودِالحيييييييعبِميِسييييييييناءِم9:1+ِأو10:8ِِمل1

ِ=ِوسبِليلِوظلمةِالخايةِالروحِيبكتِويقون.ِلرعان ناق ملتهبة ليالِ=ِالقدسِهوِا لسنةِالنارية
(ِمالروحِالقدسِهو4ِِ=ِرأيناِمعنيِالسحامِسابقًا.ِورأيناِمعنيِالنارِميِ اآليِة َسَحاَبًة َنَهاًقا، َوُدَخاًنا َوَلَرَعاَن َناقٍ 

إلحراقِلياهرنا.ِوالروحِالقدسِيحرقِداخلناِشهواتناِوأهواءناِوخاايانا،ِل نِهذاِلمنِيريدِويصلبِجسدهِروحِا
ِِ" َِ (.ِمثلِهذاِاإلنسانِتتدخلِالنعمةِوتحرقِشهواتهِوتنقيه24:5+ِغل1:12ِِكذايحةِحيةِبعرادتهِالحرةِ رو ن 

َِ ا يَحة ُِتَمل  ُِ ،َِوُكل  ُِيَمل ُ ِا َنار  د  َِواح  ْل ِ ُكل  (.ِميتصاعدِدخانِهذاِالحريقِأمامِالرم.ِوهذا9ِِ:50،49ِِ"ِ مرِب م 
ر ةِ الدخانِيفرحِالرمِفيقو ِ" َِأ   َِوب ُكل   َِوٱللَُّبان  ،ُِمَعا َرًةِب ٱْلُمر   ْنُِدَخان  َدة ِم  ه ِٱلا ال َعُةِم َنِٱْلَبر  ي ة َِكَأْعم  رِ َمْنَِهذ  "ِِِٱلت اج 

ِ(.6:3 نش
=ِماهللِماِعادِيقصييييرِنفسييييهِعليِشييييعبِاليهودِالِإنِمحبتهِتحييييملِال نيسييييةِميِكلِمكان،ِوهوَِِعَلى ُكل ِّ َمَكاٍن 

ِأقامِمنِنفسهِمنلةِتحميِنفوسِأوالدها.
َهاءً  =ِالِيحتملِأحدِونحنِماِزلناِميِالجسيييييدِأنِيريِمجدِ ِومنِوراءِالسيييييحامِنريِماِِِأَلِن َعَلى ُكل ِّ َمْجٍد غِّ

المِالتيِتعانيهاِال نيسييييييييةِميِهذاِطالماِنحنِميِالجسييييييييد.ِوتعتبرِا ِ،ِِ نناِالِنريِ ِونعيشِ،ِ يسييييييييم ِبهِِ
ِانةِالملكِمنِداخل.ِوعليِكلِنفسِأنِتخب ِمجدهاِميِالداخل.إالعالمِغااءِلمجدهاِالداخليِم لِمجدِ
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دة،ِكلِمردِمرتببِاباقيِالجماعةِكماِِ=ِيحيرِلعملِالرمِميِال نيسةِكمحفلِواحدِأوِجماعةِواحَعَلى َمْحَفلَِّها 
 بالرم.
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 عودة للجدول االصحاح الخامس 

ِ
َرِمِ سيتخدمِالتحيبيهِمثلِكرمِوَِإيسيميِهذاِاإلصيحاحِنحييدِال رم،ِوهوِتوبيلِ هلِأورشيليمِويهو اِعليِخااياهمِِو

 ِلهِكلِأسييييبامِالنموِوالخصييييبِمجاءِاثمرِردنء.ِومِاينِ ِماسييييينزلهِعليهمِمنِعقام.ِوالثمرِالذيِينتنرهِِ
 ِيريدناِأنِنحياِِِ.،ِوأنِن ونِنورِللعالمِمنأتيِهللِاثمرِكثيرالرمِهوِالحياةِالمقدسيييييةِو بال ِالحيييييكرِوالتسيييييبي 

ِحياةِمقدسةِشاكرينِمتهللينِون ونِنورِللعالم،ِليراناِالناسِميامنواِويتمجدِ .
ِ-شجراتِيمثلونِشعبِ ِميِالقديمِوأيزًاِيمثلواِال نيسة:3ِهناك

ِِ-ة: الزيتون(2اهاِاذورِكثيرةِداخلِغال ِواحدِوطعمهاِحلو.ِ ِيفرحِبحييييييييييعبهِالمجتمعِميِمحبة.ِِِِ-التينة:(1
ياخيذِمنهياِالزييتِاليذنُِيعميلِبيهِدهنِالمسييييييييييييييحية،ِوبيهِينسييييييييييييييكيبِالروحِالقيدسِعليِالملوكِورؤسيييييييييييييياءِال هنية.ِ

ِومنهاِيصنعِالخمر،ِوالخمرِرمزِللفرح.ِ-الكرمة:(3
ِوإشعياءِيحبهِالحعبِهناِبالذاتِبال رمةِ نِ ِكانِيريدِأنِيفرحِبحعبه.

(2ِِيرونِالمحبةِتجمعِاينِكلِالمسييييييييحيين.ِِِِ-التينة:(1ِِِِما اِيرنِالناسِميِكنيسيييييييةِتمثلهاِالثالثِشيييييييجرات؟
يرنِالنياسِالفرحِعليِوجوهِالمامنينِِِِ-الكرِمة:(3ِ(.23،22:5ِِِيرنِالنياسِوميارِالروحِالقيدسِ غيلِِ-الزيتوِنة:

ِبالرغمِمنِالزيقِالذنِيحيبِبالناس.
 

ب ِّ  1" -:(1) آية يَد ُمحِّ َدِن َعْن َحبِّيبِّ  َنشِّ َبٍة،أُلْنشِّ  " لَِّكْرمِّ؟ِّ: َكاَن لَِّحبِّيبِّ  َكْرٌم َعَلى َوَكَرٍة َخصِّ
َدِن َعْن َحبِّيبِّ  لسييانِ ِحبيبهِهذاِالنحيييدِوهوِيسييتخدمِِِِليعِبالنيابةِعنِ ِأوِينحييِدِ=ِأيِأنِالنبيِينحييِدِِأُلْنشِِّ

سيييرمزييهم.ِولنالح ِأنِِِِوسيييقو ِأنِ ،ًِالمثلِللحييرحِليجعلِكالمهِمقبواًلِلديِالناسِمهوِسيييت لمِكالمًاِصييعبا
=ِهوِالحيييييييييعبَِِِكْرمٌ   =ِنحييييييييييدِأقدمهِلمنِأحبهِبالحق.ِِنشِِِِِِيد محبىِهذاِالمثلِموجهِل لِخاط ِميِكلِزمان.

=ِا كمةِمكانِمرتفعِوأورشيليمِمرتفعةِمالرمِرمعَِِِكْرٌم َعَلى َوَكَرةٍ أيزيًاِكرم.ِِِياليهوديِشيعبِ ِوال نيسيةِتسيم
َبةٍ ِ.ِِ(ِوال نيسييةِسييماويةِمرتفعه19ِِ:4شييعبهِوحملهمِعليِأجنحةِالنسييورِ مزِ =ِال نيسييةِمخصييبةِومثمرة.َِِِِخصِِّ

 ِرمعِكنيسييييييتهِووضييييييعهاِعليِأكمةِ تلِمرتفع(ِليراهاِكلِالناس،ِويرواِأعمالهاِالحسيييييينةِِِِهكذاِيجبِأنِت ون.
ُدواَِأَباُكُمِٱل ذ يِم يِميامنواِباهللِ"وأنهاِتمجدِ  َنَة،َِوُيَمج   ،ِل َ ْيَِيَرْواِأَْعَماَلُ ُمِٱْلَحسييييَ اَمِٱلن اس  ْ ُِنوُرُكْمَِهَ َذاُِقد  َِمْلُيزيييي 

َماَواتِ  ِ(.16:5"ِ مِتٱلس 
ِ

ْوَقَق،  2" -:(2) آية ُ؟ َكْرَم سَِ َجاَقَتُ؟ َوَغَرسَِ َرًة، َفاْنَتَظَر  َفَنَقَبُ؟ َوَنِقى حِّ ا مِّْعصَِ ؟ِّ، َوَنَقَر فِّي؟ِّ َوْيضًِ هِّ َوَبَنى ُبْرًلا فِّ  َوسَِ
يًئا. َنًبا َقدِّ َنًبا َفَصَنَع عِّ  " َوْن َيْصَنَع عِّ

ْوَققَ =ِحروهِونزوِالحيوكِوا عحيامِالرديئةِمنه.َِِِنَقَب؟ُ  أمزيلِال روم،ِمهمِشيعبِِِسيمِواديِفيهإسيورقِ=َِِِكْرَم سَِ
ُ؟  مختييار.ِِ اَقتَِِ جَِِ طردِمنِأمييامهمِال نعييانيينِونقيياهمِمنِالعبييادةِالوونييية.ِ  ِبييالمعموديييةِينتزوِمنيياِقلييبَِِنِقى حِّ
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ا  (11ِِِ:9ِِالحجرِليكونِلنياِقليبِلحمِ حز كتحيييييييييييييييا ِا عيداء،ِ  ِأعاياهمِِ=ِالبرجِيكونِللمراقبية،ِإلَبَنى ُبْرلًِ
ِِويااهمِِوعنايتهِحتيِأنسييييييورًا،ِوأحاطهمِارعايتهِِخيمةِوهيكلِوشييييييريعةِوناموسِوكهنةِويسيييييييجِحولهمِوكانِلهمِِ

همِمنِأميامهم.ِوالبرجِاآلنِهوِاإلتحيادِمعِالرمِيسييييييييييييييووِِءأعيداِوأبياِدِِ(ِ،29ِِِ:5+8ِِِ:4ِِيِ تيِننعيالهمِلمِتبلِو
َرةً ووجودِقياداتِروحيةِوكنسييييية.ِِ َِِ =ِلعصييييرِالعنبِوعملِخمرِالحبِالذيِيقدمِللفرحِالروحي.ِلذلكِظنِِِمِّْعصِ

َنًبا  َفاْنَتَظر  ذِسيييكارنِحينِحلِعليهمِالروحِالقدس.الناسِأنِالتالمي =ِالمقصيييودِأنِ ِينتنرِمناِالثمر،ِحبناِِِعِّ
ِلهِمقاالِحبهِلناِوتوبتناِمقاالِغفرانهِلخاايانا.

ِ
 " »َواآلَن َيا ُسِكاَن ُووُقَشلِّيَم َوقَِّلاَل َيُهوَذا، اْحُكُروا َبْينِّ  َوَبْيَن َكْرمِّ .3" -:(3) آية

ِطريقةِالرمِأنِيكتحفِكلِواحدِخاأه.هذهِهيِ
َنبً 4" -:(4) آية َنًبا، َصَنَع عِّ يًئا َماَذا ُيْصَنُع َوْيًضا لَِّكْرمِّ  َوَوَنا َلْم َوْصَنْعُ؟ َلُ؟  لَِّراَذا إِّذِّ اْنَتَظْرُت َوْن َيْصَنَع عِّ  "ا َقدِّ

ِهناِيتركِلهمِالحكمِليف رواِويحكمواِعليِأنفسهمِويدينواِأنفسهم.
 

يُر لِّلدِ 5" -:(5) آية ُم ُلْدَقاَنُ؟ َفَيصِّ . َوْهدِّ يُر لِّلِرْع ِّ َياَلُ؟ َفَيصِّ .َفاآلَن ُوَعر ُِّفُكْم َماَذا َوْصَنُع بَِّكْرمِّ : َوْنزُِّع سِّ  " ْوسِّ
َياَلُ؟ الرمِهوِسورِأورشليمِالحقيقي.ِِ =ِيمتنعِ ِعنِحمايتهاِوحينئذِيزرِاهاِا عداءِويدوسونها.ِولوَِِوْنزُِّع سِّ

ِحمايتهِعنِإنسييييييييانِتدخلِحيواناتِالحييييييييهوةِلتدوسِقلبه.ِ  ِينزوِحمايتهِليدركواِضييييييييعفهمِميلجأواِإليهِنزوِ 
ِتالبين،ِوإ ِاقتربواِإليهِيقترمِإليهم.

 
ِِِّ   6"  -(:7-6اآليات ) ٌك. َوُووصِ َِِ ْوٌك َوَحسِ َِِ ُب َواَل ُيْنَقُب، َفَيْهَلُع شِ َِِ َر َعَلْي؟ِّ  َوَوْلَعُلُ؟ َخَراًبا اَل ُيْقضِ اْلَغْيَم َوْن اَل ُيْرهِّ
ْفكُ 7 َمَهًرا«. َِِ ا َفإَِّذا سِ َرائِّيَل، َوَغْرَس َلِذتِّ؟ِّ قَِّلاُل َيُهوَذا. َفاْنَتَظَر َحقًّ ِِْ  َدٍم، َوَعْداًل َفإَِّذا إِِّن َكْرَم َقب ِّ اْلُجُنودِّ ُهَو َبْيُت إِّسِ
 " ُصَراٌخ.

(.ِ ِخلقِاإلنسييييييييييانِليفرحِبهِويتلذ ِبعحييييييييييرته31:8ِِ"ِ أمَوَلذ ات يَِمَعَِان يِآَدمَِمثلِ"هذهِ  َوَغْرَس َلِذتِّ؟ِّ قَِّلاُل َيُهوَذا
ِوصداقته،ِول نِلنننرِما اِمعلتِالخاية؟ِماهللِالِيايقِالخاية.

ِ=ِقا ِالسيدِالمسي ِلليهودِ"هو اِايت مِيتركِل مِخرابا".َِِوْلَعُلُ؟ َخَراًبا
لهاِشيييكلِجميلِوتزدادِالعصيييارةِلباقيِِورقِالحيييجرِفيصييييرِِ=ِ القزيييبِتقليمِا شيييجار(ِبمعنيِقصِِِيقضِِبِال

اهاِ ِحا ِاإلنسيييانِ.ِوهذاِيعنيِأنهِماِعادِِِِالفرووِميتحسييينِالثمرِويزداد،ِوهذاِيحييييرِللتجارمِالتيِاهاُِيصيييل 
ِهناكِأملِميِإصالحهاِلذلكِسيخربهاِ .

بُ  النفسِوهيذاِعميلِالروحِالقيدسِ"توبنيِيياِرمِ=ِالتنقييبِهوِحرثِا رضِوهيذاِيحيييييييييييييييرِللتوبيةِومحصِِاَل ُيْنِقَ
ِمأتوم".ِوالمعنيِأنِالروحِالقدسِالِيعودِيعمل.ِمحينِيتوقف
ِالابيبِعنِالعالجِيكونِحا ِالمريضِميئوساِِمنهِتمامًا.
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ْوكٌ  عمةِِ=ِأيِالِتنز ِأماارِالنِصِِّ  اْلَغْيمَ وو و   =ِهذهِومارِاالنفصيا ِعنِ ،ِأنِيفقدِاإلنسييانِسيالمه.َِِيْهَلُع شَِ
اإللهيةعليه.ِ"ِوكماِلمِيسييتحسيينواِأنِيبقواِ ِميِمعرمتهمِأسييلمهمِ ِلذهنِمرموض"ِوالمارِيحيييرِللروحِالقدسِ

(ِتحيييييرِللمسييييي ِالذيِجاءِليهو اِوإنتنرِحقًا7ِِومنِيحرمِمنِعايةِالروحِيحرمِمنِعملِالنعمةِاإللهية.ِوآيةِ 
ِمصلبوهِوسف واِدمهِقاللينِاصلبهِاصلبه.

 
ُكنُ 8"  -:(8) آية ْرُتْم َتسِْ ٌع. َفصِِّ ُلوَن َبْيًتا بَِّبْيٍت، َوَيْقرُِّنوَن َحْقاًل بَِّحْقل، َحِتى َلْم َيْبَق َمْوضِِّ يَن َيصِِّ وَن َوْحَدُكْم َوْيٌل لِِّلذِّ

.  " فِّ  َوَسسِّ اأَلْقضِّ
ُلوَن َبْيًتا بَِّبْيتٍ  نحغا ِِإعيلي.ِوهذاِيد ِعليِِ=ِالغنيِيأخذِبالقوةِايتِجارهِالفقيرِكماِمعلِأخامِانااوتِاليزِرَِِيصِّ

شيييييييعبِ ِبالملكِالزمنيِوأنِكلِهمهمِأنِالِيكونِموضيييييييعِلسيييييييواهمِليسيييييييكنِفيه.ِعيبِهاالءِأنهمِالِيقتنعونِِ
بحيييءِمصييارواِكاإلسييكندرِا كبرِالذيِبعدماِقهرِالعالمِالمعرو ِميِ لكِالوقتِبكيِ نهِالِيجدِأرضييًاِأخريِ

عٌ َحِتى َلْم َيْبَق َموْ يسيتوليِعليها.ِِ =ِهمِإنهمكواِميِالحيراءِولمِيصيب ِمكانِللناسِأنِيحيتروه.ِلمِيتركِالواحدِِِضِِّ
ِموضعًاِ خيهِخاصةِالفقيرِوهذاِيد ِعليِالجحع.

 
يُر َخَراًبا. ُبُيوًتا َكبِّيَرًة َوَحَسَنًة بِّاَل سَ 9"  -(:10-9اآليات ) : »َواَل إِِّن ُبُيوًتا َكثِّيَرًة َتصِّ اكٍِّن. فِّ  ُوُذَنِ  َطاَل َقبج اْلُجُنودِّ

ًدا، َوُحوَمَر بَِّذاٍق َيْصَنُع إِّيَفًة«.10 ينِّ َكْرٍم َتْصَنُع َبثًّا َواحِّ  "أَلِن َعْشَرَة َفَدادِّ
5,27ِِ=ِهوِمكيا ِللسيييييييييواللِيسيييييييييعَِِِِبث  ال ،وإنعدامِالبركةِميِحياتهمِِِِوللحقو العقامِلهاالءِهوِالخرامِللبيوتِِ

كجمِتقريبًا282ِِِِمكيا ِللحبومِيسيعُِِِِحوَمرَ الوَ انِالِانِواحد.500ِِِِكجمِتقريبا،ِوالعحيرةِمدادينِيجبِأنِتنتجِِ
واإليفةِعحيرِالحومر.ِوالمعنيِأنِالحاصيلِمنِا رضِيكونِعحيرِالحبومِالتيِاذرتِميها.ِمالعقامِمنِجنسِِ

ِالخاية.ِ نِمنِلمِيستعملِخيراتِ ِكوكيلِأمينِمالذيِعندهِياخذِمنه.
 

ُبُهُم اْلَخْرُر.َوْيٌل لِّْلُرَبك ِّرِّيَن َصَباًحا 11" -:(11) آية رِّيَن فِّ  اْلَعَتَرةِّ ُتْلهِّ  " َيْتَبُعوَن اْلُرْسكَِّر، لِّْلُرَتَأخ ِّ
وليسِمقبِيسيييكرونِصيييباحًاِالِينلواِميِِعكسِ"ياِإلهيِإليكِأبكر"ارنِوهذهِمنِيسيييكرِصيييباحًاِهمِأشيييرِالسيييك

واِعليِالفرحِبعيدًاِعنِِالحييييييييييرمِوالسييييييييييكرِحتيِتأتيِالعتمةِويحييييييييييتعلونِمنِالخمر.ِهاالءِيحاولونِأنِيحصييييييييييل
ِالروحياِت

 
ب ِّ اَل َيْنُظُروَن، َوَعَرَل  َوَصاَق اْلُعوُد َوالِرَباُب َوالدجفج َوالِناُي َواْلَخْرُر َواَلئَِّرُهْم، َوإَِّلى َفْعلِّ الرِ 12"  -(:13-12اآليات )

.13َيَدْي؟ِّ اَل َيَرْوَن.  يَن مَِّن اْلَعَهشِّ يُر ُشَرَفاُؤُ  قَِّلاَل ُلوٍع، َوَعاِمُتُ؟ َيابِّسِّ  " لِّذلَِّك ُسبَِّ  َشْعبِّ  لَِّعَدمِّ اْلَرْعرَِّفةِّ، َوَتصِّ
والمالهيِونسيواِ ِميِحياتهمِِِِوالحيرِم(ِأيِالجووِوالعاشِميِمقاالِا كل12ِِالعقامِمناظرِللخايةِميِآيةِ 

ِ.َوإَِّلى َفْعلِّ الِرب ِّ اَل َيْنُظُرونَ ِ=
ِوهد ِ ِمنِتجربةِالجووِأنِيرجعواِإليهِمالِيسبيهمِالحياانِويذلهمِ اإلانِالزا (.
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ِ=ِقدِيكونِسبيِالجسدِأوِسبيِالنفسِللحياطينِوهذاِأقسيِمنِسبيِالجسد.ُِسبَِّ  َشْعبِّ 
ِ

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

=ِهيِالقبرِأوِمكانِأرواحِا مواتِممنِيقزييييييِعمرهِميِاللهوِوا كلِوالحيييييرمِما اِيفعلِحينِتنتهيِِِاْلَهاوَِّيةُ 
ِاتهِمجأةِوهوِغيرِمستعد.حي
 

ُع.  15"  -(:16-15اآليات ) َتْعلِّيَن ُتوضَِ اُن َوُيَحسج الِرُلُل، َوُعُيوُن اْلُرسِْ ْنسَِ ، 16َوُيَذلج اإلِّ َوَيَتَعاَلى َقبج اْلُجُنودِّ بِّاْلَعْدلِّ
. َوَيَتَقِدُس  وُس بِّاْلبِّر ِّ لُ؟ اْلُقدج  " اإلِّ

ِِاتدميرهمِوكيفِيعالجِ ِكبرياءِالبحييير؟ِيسيييم ِ ِِِهيِخايةِالحيييياانِالتيِأسيييقاته.ِِأصيييلِالخايةِال برياء،
،ِإ ِيعاقبِويتعاليِالرمِبعظهارِعدله=َِِِوَيَتَقِدُس ِِعليِيدِأمةِقويةِقادرةِمثلِأشيورِوباال.ِِأيِ لهمِوانحااطهم

هناِنرنِأنِالتجربةِالتيِسيم ِاهاِ ِِِِ.هاالءِالمت برينِالاغاةِالذينِسيحقواِالبالسيينِوإغتصيبواِايوتهمِوأراضييهم
(.ِ  3:1ِِ+ِزك15:57ِِأتتِانتالجِإيجااية،ِم بريالهمِإنخفزييييييييييت.ِومنِيتواضييييييييييعِأمامِ ِيرجعِإليهِ ِ إص

يسيييم ِبالتجارمِليداونِاإلنسيييانِمنِال برياء،ِومنِالخايةِعموما،ِول نِ ِالِيحاو ِمعِالحيييياان،ِمالحيييياانِِ
ِعنيدِوالِيغيرِرأيه.

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

ْرَفاُن  ِ=ِهمِمساكينِا رضِمنبوخذِنصرِبعدِالسبيِأخذِكلِالحبامِا قوياِءَتْرَعى اْلخِّ
َرانِّ كسيييباياِوتركِمسييياكينِا رض.ِودالمًاِ ِيرعيِالبقيةِوالِيتركهمِالِيعايهمِأنِيأكلواِميِهدوء.ِ َرُب السِِ ِّ َِوخِّ

ِ=Fat Onesِ.ِمالبااليينِأوِأيِشعبِمستعمرِسيستوليِعليِالخرالبِالتيِتركهاِا غنياء
ِ

َبالِّ 18" -:(18) آية ْثَم بِّحِّ بِّيَن اإلِّ ِيَة َكَأِنُ؟ بُِّرُبسِّ اْلَعَجَلةِّ،َوْيٌل لِّْلَجاذِّ ، َواْلَخهِّ  "اْلُبْهلِّ
ِِمعناهاِأنِالحييييعبِظلِمرتباًاِأوِراباًاِنفسييييهِبالخايةِكماِبحبا .ِل نهاِحبا ِالباطلِكحيوانِمربوطِإليِعجلة

ِالعجلةيِِتدمعهِوهوِسيييييييييياقبِتحتِنيرهاِمغلوبًاِعليِأمره.ِهوِيننِأنهِهوِالمسيييييييييييارِعلِعليِمنحدر،ِمالعجلة
ول نهياِهيِتيدمعيه.ِوالعربيةِهيِالخاييةِالثقيلية.ِومياِيجرونيهِهوِنتيالجِوعقوبياتِالخاييةِوكيلِسييييييييييييييقوطِِالخايية(ِ 

مالخااةِعادةِماِيتدحرجونِكماِعليِمنحدرِمنِخايةِإليِخايةِومنِمصييييييييييييبةِإليِِياديِإليِسيييييييييييقوطِآخر.
ِمصيبة.

ِ
ْل َعَرَلُ؟ لَِّكْ  َنَرى، َوْلَيْقُرْب َوَيْأتِّ َمْقَصُد ُطدجوسِّ إِّْسَرائِّيَل لَِّنْعَلَم«.اْلَقائِّلِّيَن: »لُِّيْسرِّْع، 19" -:(19) آية  "لُِّيَعج ِّ
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ْل َعَرلَِ؟ُ ميهياِاسييييييييييييييتخفيا ِبياهللِوهيذاِمنِنتيالجِاالنغمياسِميِالخاييةِ"قيا ِالجياهيلِميِقلبيهِليسِإليه".ِ =ِهيِِِلُِّيَعِج ِّ
َرائِّيلَ سييخريةِمعناهاِأنِ ِلمِولنِيفعلِشيييئًا.ِوهمِيقولونِِ .ِِكسييخريةِحينماِسييمعوهاِمنِإشييعياءِكثيراًُِِِطدجوسِّ إِّسِِْ

ِ(.22:12+ِحز4:3ِبب2 
 

لِّيَن الِظاَلَم ُنوًقا 20" -:(20) آية لِّيَن اْلُرِر ُحْلًوا َوْيٌل لِّْلَقائِّلِّيَن لِّلِشر ِّ َخْيًرا َولِّْلَخْيرِّ َشرًّا، اْلَجاعِّ َوالنجوَق َظاَلًما، اْلَجاعِّ
 " َواْلُحْلَو ُمرًّا.

همِيخلاونِالحقِبالباطل،ِوالخيرِبالحيييييييييييييرِوالنورِبالنلمة،ِويعاونِالخايةِمسيييييييييييييحةِالفزييييييييييييييلة.ِوغايتهمِميِ
ِالتحريفِمحبتهمِللخاية.

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

ِ(26ِ:12نحغلِاذاتهِالِيحاورِاآلخرينِ أمِإالذيِِ
 

( .  22"  -(:23-22اآليات  اْلُرْسكِّرِّ َمْزجِّ  َعَلى  اْلُقْدَقةِّ  َولَِّذوِّي   ، اْلَخْررِّ ُشْربِّ  َعَلى  لِّأَلْبَهالِّ  ُقوَن 23َوْيٌل  ُيَبر ِّ يَن  اِلذِّ
ْنُهْم. يقِّيَن َفَيْنزُِّعوَنُ؟ مِّ د ِّ ْشَوةِّ، َوَوِما َحقج الص ِّ ر ِّيَر مِّْن َوْللِّ الرج  الش ِّ

كسيييييخرية.ِوهناِيت لمِعنِالقزييييياةِويتهكمِعليهمِبأنهمِ ويِقدرةِميِمزجِالمسيييييكر،ِمهذاِِالَوْبَها  سيييييماهمِالنبيِهنا
ِليسِعملهمِالِعملهمِإعااءِالحقِوإنصا ِالمنلوم،ِل نهمِتركواِهذاِ جلِالرشوة.

 
ُب، يَ 24"  -:(24) آية يُش اْلُرْلَتهِّ يُب الِناقِّ اْلَقِش، َوَيْهبُِّس اْلَحشِِِّ َعُد  لِّذلَِّك َكَرا َيْأُكُل َلهِّ ُلُهْم َكاْلُعُفوَنةِّ، َوَيصِِْ ُكوُن َوصِِْ

، َواْسَتَهاُنوا بَِّكاَلمِّ ُطدجوسِّ إِّْسَرائِّيَل. ، أَلِنُهْم َقَذُلوا َشرِّيَعَة َقب ِّ اْلُجُنودِّ  " َزْهُرُهْم َكاْلُغَباقِّ
  درجاتِاإلنحرا (ِأعااهاِكلِاإلمكانياتِلتعايِأجودِالثمر،ِونراهمِهناِميِأسيييييييييفل7ِ ِشيييييييييبههمِبكرمةِ اآلية

َرائِّيلَ  َتَهاُنوا بَِّكاَلمِّ ُطدجوسِّ إِّسِِْ ، َواسِِْ رِّيَعَة َقب ِّ اْلُجُنودِّ (.6ِِ.ِ  ِهددِبأنهِسييييتركِهذهِال رمةِللخرامِ اآليةَقَذُلوا شَِِ
ِ-غزبِ :ِطش يأكل؟ لهيب ناقميِكبريالهمِظنواِأنفسهمِشيئًاِعنيمًاِول نِنراهمِهناِهمِمجردِ

ُلُهمْ  =ِ ِسييييييجففِجذورِهذهِال رمةِمتموتِوتتعفن.ِوالجذورِتأتيِبالماءِمنِعمقِالتربة،ِِ  َكاْلُعُفوَنةِّ  َيُكوُن َوصِِِِْ
وروحيياِهيذاِيعنيِحرميانِهاالءِمنِعميلِالروحِالقيدسِميهم.ِميالمياءِيحيييييييييييييييرِللروحِالقيدس.ِوحينِالِيعميلِميهمِِ

ِ.وصلهم كالعفونةالروحِالقدسِيصيرِ
=ِحينِتموتِجذورِال رمةِالِيصلِلل رمةِغذاءهاِمتجفِويحملِالري ِزهرهاِالذنِجفِ َوَيْصَعُد َزْهُرُهْم َكاْلُغَباقِّ 

كالغبار.ِوهذاِيحيييييرِإليِشييييكلِهاالءِالرؤسيييياءِأمامِالناسِوقدِضيييياعتِكرامتهمِوهيبتهم.ِميِاآليةِالسييييابقةِكانِِ
 يت لمِعنِقزاة،ِكانِلهمِإحترامهمِوهيبتهمِأمامِالناس.ِوبسببِشرورهمِمقدواِكلِش .
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الخارجِانارِا شيييييوريينِوغيرهمِمالهالكِكانِمنِِِِواحترقواِمن،ِِمنِالداخلِأصيييييبحواِبسيييييببِخايتهمِ ويِعفونةِِ
 نِالعفونةِالتيِميِالداخلِأيزيًاِسيببتِالحيقاقِوالفسيادِداخلهم.ِوهمِهناِمحيبهونِبالقشِِِ،ِالداخلِومنِالخارج

ِكغبار.ِزهرهميصيرِمجدهمِأيِوالححيشِميِالخسةِوالزعفِولذلكِيقعونِميِيدِ ِويحترقونِِو
 

َباُل وَ 25"  -: (25) آية َصاَقْت مِّْن َوْللِّ ذلَِّك َحرَِّ  َغَضُب الِرب ِّ َعَلى َشْعبِّ؟ِّ، َوَمِد َيَدُ  َعَلْي؟ِّ َوَضَرَبُ؟، َحِتى اْقَتَعَدتِّ اْلجِّ
 " َغَضُبُ؟، َبْل َيُدُ  َمْرُدوَدٌة َبْعُد.ُلَثُثُهْم َكالز ِّْبلِّ فِّ  اأَلزِِّطةِّ. َمَع ُكل ِّ هَذا َلْم َيْرَتِد 

بَِالُ ِِمنِعنيدِ .ِِيوالحرومِوالمجياعياتِوقييامِالممياليكِوسييييييييييييييقوطهياِه،ِِ ِهوِاليذيِيجيازِي =ِِ  َحِتى اْقَتعََِدتِّ اْلجِّ
=ِأيِأنَِِمْرُدوَدٌة َبْعدُ ِِِهاالءِالمت برينِالذينِهمِمنِالحكامِوالقزيياةِوا غنياء،ِحينماِتأتيِالزييرباتِسيييرتعبوا.

ِهناكِمزيدِمنِالخرامِسيأتي.
 

، َفإَِّذا ُهْم بِّاْلَعَجَلةِّ َيْأُتوَن  26"  -(:30-26اآليات ) ى اأَلْقضِّ َِِ فُِّر َلُهْم مِّْن َوْطصِِِِ ِِْ يٍد، َوَيصِِِِ َفَيْرَفُع َقاَيًة لِّأُلَممِّ مِّْن َبعِّ
رِّيًعا.  ْم، َواَل َتْنَقهِّ 27ِسَ وَن َواَل َيَناُموَن، َواَل َتْنَحلج ُحُزُم َوْحَقائِّهِّ ْم َقازٌِّح َواَل َعاثٌِّر. اَل َيْنَعِسُ مِّ.  َلْيَس فِّيهِّ َيتِّهِّ ُيوُق َوْحذِّ ُع ِسُ

، َوَبَكَراتُ 28 ِوانِّ ُب َكالصِِِ ْم ُتْحسَِِ ْم َمْرُدوَدٌة. َحَوافُِّر َخْيلِّهِّ ي ِّهِّ يُع طِّسِِِّ ُنوَنٌة، َوَلرِّ َهاُمُهْم َمسِِْ يَن سِِِّ َلُهْم 29ُهْم َكالِزْوَبَعةِّ. اِلذِّ
وَن وَ  رج ، َوَيهِّ ْبلِّ ُروَن َكالشِ ِّ وَنَها َواَل ُمْنقَِّذ.  َزْمَجَرٌة َكالِلْبَوةِّ، َوُيَزْمجِّ َتْخلِّصُِ َة َوَيسِْ ُكوَن اْلَفرِّيسَِ ْم فِّ   30ُيْرسِِّ وَن َعَلْيهِّ رج َيهِّ

، َوالنجوُق َطْد َوْظَلَم بُِّسحُ  يقِّ َر إَِّلى اأَلْقضِّ َفُهَوَذا َظاَلُم الض ِّ . َفإِّْن ُنظِّ يرِّ اْلَبْحرِّ  " بَِّها.ذلَِّك اْلَيْومِّ َكَهدِّ
غزوِإاليسِللنفسِالخاطئةِ قارنِمعِقو ِالسييدِالمسيي ِعنِالروحِالحيريرِهذاِوصيفِللغزوِا شيوريِوهوِرمزِل

ِشياطينِأخرِأشرِمنه(7ِأنهِإ اِتركِمكانًاِوعادِووجدهِمكنوسًاِمزينًاِيعودِومعهِ
يقِّ =ِِوالنالم=ِللسلبَِِِيْأُتوَن َسرِّيًعا=ِليجمعهم.ِ َيْصفِّرُ  =ِأيِيدعوِالجيشِللحرم.َِِيْرَفُع َقاَيةً  الذيَِِظاَلُم الض ِّ

=ِمتعب.ِمالِمتعبِميَِِِقازِّحٌ ِ،200000ِيصيبِالنفسِميِداخلها.ِوقدِسباِجيشِأشورِمعاًلِمنِيهو اِحواليِ
جيشِأشورِبالرغمِمنِطو ِالمسامةِمهمِميِمنتهيِالنحاطِطمعًاِميِالغنيمةِوالح ِكسلِأوالدِ ِمعِأنِلهمِِ

أشورِليستِراجعةِلممل ةِأوِملكِأشورِ،ِالِِِوالح ِأنِقوةِجيشِسلحةِِروحية.أبغنالمِسماويةِولهمِوعودِ
  نِأشورِهيِأداةِتأديبِللحعبِاليهودنِ،ِ  ِأعدهاِجيداِ.

=ِالح ِأنِجيشِأشورِالِيتحركِمنِنفسهِالِ ِِ َفَيْرَفُع َقاَيًة لِّأُلَممِّ مِّْن َبعِّيٍد، َوَيْصفُِّر َلُهْم مِّْن َوْطَصى اأَلْقضِّ 
 ِهوِالذنِأصدرِا مرِلجيشِأشورِوليسِملكِأشور،ِو لكِلقتا ِشعبه،ِ=َِيْصفِّر لهم  هوِالذنِيأمرهِ=

(.ِإ ًاِ ِهوِضاببِال ل،ِنحنِميِيدِ ِوليسِمي6:12ِو لكِلتأديبِشعبهِ نِ"منِيحبهِالرمِيادبه"ِ عِب
 يدِإنسان،ِصديقِكانِأمِعدو.
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ِ
،ِبأنِرأيِ ِوغفرِ ِله.ِكرسيييو ِللحيييعبِ نهِمملوءِغيرةِعليِشيييعبهِهناِنريِسييييامةِإشيييعياءِكنبيِوإرسييياليته

أنِِوهذهِالرؤياِكانتِغالبًاِقبلِالنبواتِالسابقةِأيِميِأو ِخدمتهِويذكرهاِهناِغالبًاِليثبتِصدقِنبواتهِالسابقة،ِِ
(.ِِوهوِلم12ِِكو2 كرِإشيعياءِهناِهذهِالرؤياِلياكدِللسيامعينِصيدقِماِيقوله.ِوهذاِماِعملهِاولسِالرسيو ِ ِأن

عهِمنحنِنلمسِطاعةِإشيييعياءِوتواضيييعهِورقةِقلبه.ِوربماِلمِيذكرهاِ نهِخا ِأنِينفرواِمنهِِيذكرهاِسيييابقًاِلتواضييي
ويتحييييك واِفيه.ِولعلِإشييييعياءِميِأحزانهِبخصييييوصِعزياِالملكِالمعزو ِا ارصِوالذيِماتِيريهِ ِهذهِالرؤياِ

ِهللِالذيِالِيموت.
 

، قَ 1"  -:(1آية ) ِيا اْلَرلِّكِّ  " َوْيُت الِسي َِّد َلالًِّسا َعَلى ُكْرسِّ ٍ  َعال َوُمْرَتفٍِّع، َوَوْذَياُلُ؟ َتْرألُ اْلَهْيَكَل.فِّ  َسَنةِّ َوَفاةِّ ُعز ِّ
ي ِّدَ  ِِِ (ِوهذاِماِنسيييييميهِظهورِللمسيييييي .ِل ن1ِِ:18ِِ=ِهوِالمسيييييي ِقبلِالتجسيييييدِماهللِلمِيرهِأحدِقبِ يوَِِِقَوْيُت السِ

=ِإشيييعياءِرأيِالمسيييي ِعليِعرشيييهِمهوُِِِكْرسِِِّ ٍ  َعالإشيييعياءِلمِيريِمجدِالهوتِ ،ِمهذاِالِيراهِأحدِويعيش.ِِ
ِمالرمِِِالملكِالحقيقيِلحييييييييييعبه.ِوالجلوسِرمزِلالسييييييييييتقرارِمهوِالملكِالعنيمِالذيِال يتزعزوِمل هِأادًاِوهوِعا  

ِعا ِومرتفعِوأم ارهِتعلوِعليِأم ارِالبحر،ِوهوِمرتفعِموقِالسموات.
=ِربماِتحييييييييييييرِهذهِإليِهيبتهِورهبتهِالتيِمألتِالمكانِوقدِيكونِإشيييييييييييعياءِميِ لكِالوقتَِِوَوْذَياُلُ؟ َتْرألُ اْلَهْيَكلَ 

(ِنريِأنِبسيبِ يلِالثومِمنِاوعزِعلي3ِِ:9ِِرجعناِإليِ راِِِداخلِالهيكلِيصيليِلماِرأيِهذهِالرؤيا.ِول نِإ ا
راعوثِتعنيِأنهِسيييحميهاِوأنهِهوِوليها.ِوت ونِرؤياِإشييعياءِهناِتحيييرِ نِ ِقبلِشييعبهِكعروسِلهِتتحدِمعهِِ

مهيذهِهيِإرادةِ ِأنِيحميِشييييييييييييييعبيهِ"كمِمرةِأردتِأنِأجمعِأوالدكِكمياِتجمعِِيحميهياِويرعياهياِويفيديهياِكولي.ِِ
(ِمجناحيِالدجاجةِهناِتسيييياونِأ يالهِالتيِتمألِالهيكل.23ِِِ:38ِجاجةِمراخهاِتحتِجناحيهاِولمِتريدوا"ِ مِتالِد

ِِونالح ِأنهِطالماِكانِمجدِ ِميِهيكلهِالِيسيييييييتايعِإنسيييييييانِأنِ ِيريدِأنِيحميِشيييييييعبهِل نِهمِالِيريدون.
ِ(ِداسهِالبااليون.11ِِ:22ِ،23+10ِِ:18ِ،19ِِ+10ِِ:4ِِيعتديِعليهِول نِإنِمارقِمجدِ ِهيكلهِ حزِ

ُ؟، َوبِِّاْثَنْينِّ ُيَغه ِّ  2" -:(2آِية ) ٍة، بِِّاْثَنْينِّ ُيَغه ِّ  َوْلِهَ ُة َوْلنِّحَِ تِِ ِِِّ ٍد سِِِِِِِ ل ِّ َواحِِّ ُ؟، لِّكُِ َرافِّيُم َواطُِّفوَن َفْوطَِ ِِِ ؟ِّ، السِِِِِِِ قِّْلَلِيْ
يُر.  " َوَباْثَنْينِّ َيهِّ

َرافِّيمُ  ِِِ َِِواطُِّفونَ   =ِمعناهاِالمتوهجونِالذينِمننرهمِسييييييييياطعِكلهيبِالنار،ِهمِالمالل ةِالمحيييييييييتعلونِحبا،ِوهمِالسِِِِ
للتسيييييييييبي ِمهذاِهوِعملهمِوهذاِسييييييييييكونِعملناِميِالسيييييييييماء.ِ ِجالسِأماِهمِموقو ِمسيييييييييتعدينِللخدمة.ِوهذهِ

؟ُ ا جنحييةِرمزيييةِممعنيِِ ُيَغه ِّ   ِوالِيييدركِكييلِالبهيياءِاإللهي.ِِ=ِأنييهِالِيحتمييلِنورِوعنمييةِمجييدِ ُِِيَغه ِّ  َوْلهَِ
يرويَ =ِتحيرِللخحووِواالحترامِوالحياء.ِِقِّْلَلْي؟ِّ  ِ=ِهذهِتحيرِإلستعدادهمِ داءِأيِخدمةِسريعًا.هِّ

 
ْلُء ُكل ِّ 3" -:(3آية ) . َمْجُدُ  مِّ وٌس َقبج اْلُجُنودِّ وٌس، ُطدج وٌس، ُطدج «.َوهَذا َناَدى َذاَك َوَطاَل: »ُطدج  "اأَلْقضِّ
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ِ(ِأيزا.8الثالثِتقديساتِتحيرِللثالوثِالقدوسِوقارنِمعِآيةِ 
=ِأيِالسيماليينِوا رضييينِونالح ِأنِلف ِرمِجاءِبالجمعِميَِِقبج اْلُجُنودِّ =ِوليسِإسيراليلِمقب،ُِِِِكل ِّ اأَلْقضِّ 

ِراجعِتفسيرِلف ِقدوسِميِمقدمةِسفرِالالويين.ِللثالوث.إشارةِ
 

، َواْمَتأَل اْلَبْيُت ُدَخاًنا.4" -:(4آية )  " َفاْهَتِزْت َوَساَساُت اْلَعَتبِّ مِّْن َصْوتِّ الِصاقِّخِّ
اُت اْلَعَتبِّ  َِِ اسِ َِِ =ِانفصيييييا ِكحجامِاينِ ِوالبحييييير،ِمالِيوجدِإنسيييييانَِِِِخانً والدُ =ِمنِسيييييموِمجدِ .ِِِاْهَتِزْت َوسِ

يحتملِأنِيريِمجدِ .ِمل يِيعيشِإشيعياءِكانِهذاِالدخان،ِكالسيحامِيحجبِنورِالحيمسِمنسيتايعِأنِنننرِِ
=ِهيِشيييهادةِقويةِهللِمنِالمالل ةِالذينِيعرمونهِِِالصِِاقخِِالعمي.بإليها،ِأماِالذيِيننرِاالِسيييحامِمسييييصيييامِِ

ِحقيقةِ.
وواحدِمنِاالربعةِالحيواناتِاعايِالسبعةِالمالل ةِسبعةِجاماتِمنِ هب،ِ(ِ"15ِِِ:7ِِِ،8نسمعِميِ رؤول نناِِ

وامتالِالهيكلِدخاناِمنِمجدِ ِومنِقدرته،ِولمِيكنِاحدِيقدرِانِِِِ.مملوةِمنِغزييييييبِ ِالحيِاليِاادِاالادين
لدخانِعالمةِعليِغزييييييبِ ِوعليِِ".ِمنجدِهناِأنِايدخلِالهيكلِحتيِكملتِسييييييبعِضييييييرباتِالسييييييبعةِالمالل ة

الِتدنِِِقو ِقفِعندك.(ِ"ي65ِِِ:5العقوباتِالمنتنرةِعليِالناسِحينماُِتسيييكبِالجامات.ِوأيزييياِنسيييمعِميِ إص
"ِوهناِالدخانِأيزييييييياِعالمةِعليِغزيييييييبِ .ِهاالءِدخانِميِانفيِنارِمتقدةِكلِالنهارِمنيِالنيِاقدسِمنك.

اآليةِإشيييييارةِلغزيييييبِ ِعليِشيييييعبِيهو اِلغالظةِقلوبهمِورمزيييييهمِإلنذاراتِِوبهذاِيكونِمعنيِالدخانِميِهذهِ
ِالنبي.

الدخان مأل   قدِيكونِالدخانِلحجبِمجدِ ِعنِإشيييييييعياءِحتيِالِيهلك.ِول نِالتفسييييييييرِا خيرِهوِا وقعِلقوله
يرامقِظهورِِ،ِ نِالسيييييييحامِهوِالذنِينهرِليحجبِمجدِ ِحتيِالِيهلكِمنِيراه.ِوهكذاِكانِالسيييييييحامِالبيت

ِ(.ِأماِالدخانِمهوِللتعبيرِعنِغزبِ .9:1+ِأو11:8ِمل1+16:19ِِ+ِخر34:40ِمجدِ ِدالمًاِ خر
 

سِّ 5" -:(5آية ) ْعٍب َنجِّ اكٌِّن َبْيَن شَِ ، َوَوَنا سَِ َفَتْينِّ ُس الشِِ اٌن َنجِّ ، َفُقْلُت: »َوْيٌل لِّ ! إِّن ِّ  َهَلْكُت، أَلن ِّ  إِّْنسَِ َفَتْينِّ الشِِ
.»  "أَلِن َعْيَنِ  َطْد َقَوَتا اْلَرلَِّك َقِب اْلُجُنودِّ

حينماِرأيِالنبيِ ِميِقداسيتهِأدركِمديِنجاسيته،ِكذلكِنحنِحينِنتالمسِمعِ ِندركِمديِبحياعةِخاايانا،ِِ
ااةِالذينِأولهمِأنا"ِأماِالذيِالِيتقاالِمعِ ِفيننِميِنفسيييييييهِأنهِقديسِلذلكِصييييييير ِاولسِالرسيييييييو ِقالاًلِ"الخ

َفَتْينِّ ِِِِِعتر ِبخايتهِأواًلِومِبخايةِالحييييعبِكله،ِوهذاِمعلهِدانيا .ِإونالح ِأنِالنبيِِ ِِِ ُس الشِ =ِربماِأرادَِِنجِّ
زدادتِاالسيتنارةِالداخليةِبالروحِالقدسِإإشيعياءِأنِيحيتركِمعِالسييرافيمِميِالتسيبي ِمأدركِعدمِاسيتحقاقه،ِوكلماِِ

ِنجاستنا.ستحقاقناِِوإندركِعدمِ
 

،  6" -(:7-6اآلِيات ) ْذَبحِّ ْلَقٍس مِّْن َعَلى اْلِرَ ا بِّرِّ َذهَِ ْد َوخَِ َرافِّيمِّ َوبِّيَِدِّ ِّ َلْرَرٌة طَِ ِِِ ٌد مَِّن السِِِِِِِ ا  7َفهَِاَق إَِّلِ  َواحِِّ َوَمِس بِِّهَ
ِيتَِّك«.َفرِّ  َوَطاَل: »إِِّن هذِّ ِّ َطْد َمِسْت َشَفَتْيَك، َفاْنُتزَِّع إِّْثُرَك، َوُكف َِّر َعْن   "َخهِّ
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=ِهيِجسييييييييييدِالرمِودمهِ نهاِمأخو ةِمنِعليِالمذب ِهذاِماِجاءِميِالقداسِال يرلسييييييييييي.ِوالجمرةِهيَِِِِجْرَرةٌ ال
وهيِتقدسِوتاهرِوالِتحرقِكنارِالعليقة.ِوتزييييرمِنارِالحبِوتالقِاللسييييانِبكالمِِ،ِبالناسييييوتِِإتحادِالالهوتِ

جسييدِالسيييدِالمسييي ِودمهِمهذاِالسييرِكانِلمِيتأسييسِبعدِول نِِِالحقِوكالمِالتسييبي .ِطبعًاِإشييعياءِلمِيتناو ِمن
ِ.وإشارةِأنناِنتقدسِميِالمسي ِماِحدثِكانِرمزًاِلماِسو ِيحدِث

 
ُل  َوَمْن َيْذَهُب مِّْن َوْللَِّنا « َفُقْلُت: »هَأَنَذا 8" -:(8آية ) ْلنِّ «.ُثِم َسرِّْعُت َصْوَت الِسي ِّدِّ َطائِّاًل: »َمْن ُوْقسِّ  "َوْقسِّ

لُ =ِالجمعِإشارةِللثالوثِوالمت لمِواحدِِمِّْن َوْللَِّنا ِ.َِمْن ُوْقسِّ
ْلنِّ  =ِهناِنريِاسيتعدادِالنبيِللخدمةِبعدِتاهيره،ِمهوِإشيتاقِلاهارةِشيعبهِأيزيًا.ِوكانِالادِلحصيولهِِِِهَأَنَذا َوْقسِِّ

عليِقوةِقبلِادايةِخدمته،ِنالهاِمنِهذهِالجمرةِوهكذاِقا ِالسييييييييييييدِ"الِتبرحواِأورشيييييييييييليمِقبلِأنِتلبسيييييييييييواِقوةِمنِِ
ِا عالي".ِ

 
ُروا إِّْبَصاًقا َواَل َتْعرُِّفوا.َفَقاَل: »اْذَهْب َوُطْل لِّهَذا الِشْعبِّ 9" -:(9آية )  " : اْسَرُعوا َسْرًعا َواَل َتْفَهُروا، َوَوْبصِّ

صينعِماتريد".ِوالح ِِإ هبِِإهذهِاآليةِمعناهاِ"لوِإنسيانِمعاندِوعملناِمعهِكلِالممكنِوظلِعليِعنادهِنقو ِلهِ
ِقو ِ ِهذاِالحعبِولمِيقلِشعبي،ِوهذاِعالمةِغزبِ ِعليِالحعب.

وكرازةِإشعياءِستجعلهمِينزجونِللخرامِ نهمِسيرمزونِكالمهِممنِيغلقِعينيهِبعرادتهِعنِكالمِ ِوالِِخدمةِ
يسييتمعِللتحذيراتِتغلقِعينيهِوأ نيهِأكثرِوأكثر.ِممنِيريدِأنِيريِويفهمِسيييريِويفهم،ِومنِالِيريدِلنِيريِولنِِ

ِيفهم،ِومنِالِيريدِويتركِ ِيزدادِإظالما.
طوبيِِ"امِالمسييييييي ِمالتالميذِأرادواِأنِيفهمواِويعرمواِمرأواِومهمواِمآمنواِوقا ِلهمِالسيييييييدِالمسييييييي ِِأيوهذاِماِحدثِِ

(ِوأماِمنِرمضِ غراضِشييييخصيييييةِ،سييييمعِولم16ِِ-13ِِِ:11 متِِِِ"لعيون مِ نهاِتبصييييرِو  ان مِ نهاِتسييييمع
ِيدركِورأيِولمِيبصر.

ِ
َرَع بُِّأُذَنيْ 10"  -(:12-10اآليات ) ِِْ َر بَِّعْيَنْي؟ِّ َوَيسِِ ِِِّ ْعبِّ َوَثق ِّْل ُوُذَنْي؟ِّ َواْطُرْس َعْيَنْي؟ِّ، لَِّئاِل ُيْبصِِ ِِِ ؟ِّ  َغل ِّْظ َطْلَب هَذا الشِِ

َفى«.   يَر اْلُردُ 11َوَيْفَهَم بَِّقْلبِّ؟ِّ، َوَيْرلَع َفُيشِْ ي ُِّد « َفَقاَل: »إَِّلى َوْن َتصِِّ اكٍِّن، َفُقْلُت: »إَِّلى َمَتى َويجَها السِِ ُن َخرَِّبًة بِّاَل سَِ
.12َواْلُبُيوُت بِّاَل إِّْنَساٍن، َوَتْخَرَب اأَلْقُض َوُتْقفَِّر،  ْنَساَن، َوَيْكُثَر اْلَخَراُب فِّ  َوَسسِّ اأَلْقضِّ َد الِربج اإلِّ  " َوُيْبعِّ

يِعليِيدِالخرامِادأِميِعصييييييييييرِإشييييييييييعياءِبا شييييييييييوريينِومِعليِيدِباالِومِعليِيدِاليونانِوكانِالخرامِالنهال
=ِكلماِت لمِإشيييعياءِوأنذرِالحيييعبِولمِيبالواِبكالمهِيزدادِقلبهمِقسييياوةِِغلظ طلب الشِِعبِتياسِالقالدِالروماني.
ِإ ِأنهمِيقاومونِالروحِ.

 
، َولكِّْن َكاْلُبْهَرةِّ 13" -:(13آية ) يُر لِّْلَخَرابِّ َعْت  َوإِّْن َبقَِّ  فِّيَها ُعْشٌر َبْعُد، َفَيُعوُد َوَيصِّ َواْلَبلجوَطةِّ، اِلتِّ  َوإِّْن ُطهِّ

 "َفَلَها َساٌق، َيُكوُن َساُطُ؟ َزْقًعا ُمَقِدًسا«.



(اإلصحاح السادس)إشعياء سفر   
 

 
78 

رٌ  .ِوإ اِبقيِهذاِالعحييييرِاالِخرامِيعودِويصيييييرِللخرامِ لف ِالبقيةِيت ررِميِسييييفرِإشييييعياء(ِِبقيةِزهيدة=ُِِِعشِِِْ
11ِِزرعًاِمقدسيًاِأنهمِسييامنونِميِنهايةِا يامِ رؤِِول نِدالمًاِهناكِجذوِللحيجرةِادليلِأنهمِباقونِلآلنِومعنيِِ

ِ:25ِ،26.)ِ
رأيناِميِهذاِاإلصييييييحاحِإرسيييييياليةِإشييييييعياءِالمملوءِغيرةِللحييييييعبِ،ِورأيناِتنقيةِإشييييييعياءِبجمرةِمنِعليِالمذب ِ،ِ

سِمالمسييي ِوحدهِياهرناِمنِخاايانا.ِهذهِصييورةِرالعةِتحييرحِمنِهوِالفادنِاآلتيِلينقيِشييعبهِ؟ِهوِيهوهِالجال
عليِعرشيهِ،ِوسييقدمِنفسيهِ ايحةِعليِالمذب ِ الصيليب(ِلينقيِشيعبهِ.ِوت ونِغيرةِإشيعياءِرمزاِلغيرةِالمسيي ِ،ِ

 .معلهناِإلهِغيورِمحبِلحعبه.ِورأيناِرمضِاليهودِللمسي ِول نِهناكِبقيةِتخلِص
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع

ِ
يةِحكمِأحازِالذيِايةِالحرومِضييييييدهمِمعِاِداهذاِاإلصييييييحاحِيختلبِفيهِنغمتيِالرحمةِواإلنذار،ِماهللِسييييييم ِابِد

رتجفِأحازِوهناِنريِ ِالرحيمِالذيِيرحمِويحييييييجعِشييييييعبهِيرسييييييلِليحييييييجعِِعزدادتِخااياهِجدًا.ِمإما ِللوونيةِِو
ِِمليكِأحيازِبحييييييييييييييأنِمحياربيةِمل يِأرامميِِِِكيانيِتِ(14ِِِِ:28إلي7ِِصِِ ِِا حيداثِالتيِجرتِميِوأحيازِليجيذبيه.ِ

وإسيراليلِ ورشيليم.ِوسيببِالحرمِأنِمل يِأرامِوإسيراليلِأراداِالتحالفِمعِمصيرِضيدِأشيور،ِأماِأحازِمرأيِأنِِ
يتحالفِمعِأشييورِرامزييًاِمحييورةِمل يِأرامِوإسييراليلِمصييعدواِعليهِوحارباهِول نهماِلمِيتمكناِمنِدخو ِأورشييليم.ِِ

(ِوأرسيييلِ ِ حازِإشيييعياءِليحيييجعهِأن18ِِِ–16ِِِ:5ِِمل2ِِوخا ِأحازِخومًاِشيييديدًاِوأرادِاإلسيييتعانهِبأشيييورِ 
يت لِعليِ ِوينبئهِبأنِمل يِأرامِوإسييراليلِلنِيفوزاِعليهِوأنِالرمِيخلصييهِمنهماِدونِاالسييتعانةِبملكِأشييور.ِِ
الِسيييييييييييييأ ِإشيييييييييييييعياءِأحازِأنِيالبِآيةِليتأكدِمنِالمعونةِاإللهيةِل نهِرمضِأنِيسيييييييييييييأ ِآيةِ نهِكانِقدِقررِ

ر.ِوقدِقامِملكِأشييييورِبقتلِملكِأرامِوقامِهوشييييعِبقتلِمق ِانِرملياِملكِإسييييراليلِوملكِمكانه.ِِسييييتعانةِبأشييييِواإل
(ِوماِبعدهاِنبوءةِبأنِأرضِيهو اِسيييتخرمِعقابًاِللملكِوشيييعبهِلعدمِإيمانهمِوسيييتخربهمِا مة17ِِونجدِمنِآيةِ 

ِالتيِلجأواِإليهاِواستغاوواِاها.
 

َد َمَع َفَقَح بْ 1"  -(:2-1اآليات ) عِّ يَن َملَِّك َوَقاَم صَِِِ ِيا َملِّكِّ َيُهوَذا، َوِن َقصِِِِّ نِّ َوَحَدَث فِّ  َوِيامِّ آَحاَز ْبنِّ ُيوَثاَم ْبنِّ ُعز ِّ
ْق َوْن ُيَحاقَِّبَها.  لِّيَم لُِّرَحاَقَبتَِّها، َفَلْم َيْقدِّ َرائِّيَل إَِّلى ُووُقشَِ َوطِّيَل َلُ؟: »َطْد َحِلْت َوَقاُم فِّ    َوُوْخبَِّر َبْيُت َداُودَ 2َقَمْلَيا َملِّكِّ إِّسِْ
.  " َوْفَرايَِّم«. َفَرَلَف َطْلُبُ؟ َوُطُلوُب َشْعبِّ؟ِّ َكَرَلَفانِّ َشَجرِّ اْلَوْعرِّ ُطِداَم الر ِّيحِّ

ْت َوَقاُم و  جيشِمفيِهيذاِأنياِمامئن"ِخبرةِداودِهيِخبرةِاإليميان.ِِقيارنِخو ِأحيازِبموقفِداودِ"إنِقيامِعليِ  َحلِِ
ِسمِإلسراليلِحينِأنهاِالسببِا قون.إيم.ِوأمرايمِهوِتحدِمعِجيشِأمراإ=ِأيِأنِجيشِأرامَِِرايِّمَ فِّ  َوفْ 
وَب اْبُنَك، إَِّلى َطَرفِّ َطَناةِّ اْلبِّْرَكةِّ 3" -:(3آية ) آَق َياشُِ ْعَياَء: »اْخُرْج لُِّراَلَطاةِّ آَحاَز، َوْنَت َوشَِ شَِ  اْلُعْلَيا، َفَقاَل الِربج إلِّ
،إَِّلى   ِكةِّ َحْقلِّ اْلَقِصاقِّ  "سِّ

المواردِالماليةِ ورشيييليمِوأرسيييلِ ِإشيييعياءِلهِليامئنهِارجووِالبقيةِ كانتِِِِنِعليعالمكانِليام هبِأحازِلهذاِِ
سيييباياِمنِيهو ا(ِ  ِالذيِيريدِأنِيامئنهِبأنهِهوِالذيِيحميهِأرسيييلِلهِإشيييعياء200000ِِِِإسيييراليلِقدِأخذتِِ

وبَ انهِِإمعِ آَق َياشُِ انهِسيأحملِأناِِإإشيعياءِِِسيمهِالبقيةِسيترجع.ِوكأنِ ِيريدِأنِيقو ِأنهِكماِيحملإومعنيِِِشَِ
ِالبقيةِالمسبيينِوأعيدهمِليهو اِوهذاِماِحدثِمعاًلِوعادِا سريِليهو ا.

 
ْعَلَتْينِّ اْلُرَدخ ِّ 4"  -(:5-4اآليات ) ْز َواْهَدْو. اَل َتَخْف َواَل َيْضُعْف َطْلُبَك مِّْن َوْللِّ َذَنَبْ  َهاَتْينِّ الشج ،  َوُطْل َلُ؟: اِّْحَترِّ َنَتْينِّ

يَن َوَوَقاَم َواْبنِّ َقَمْلَيا.   "  َقَمْلَيا َطائَِّلًة:أَلِن َوَقاَم َتآَمَرْت َعَلْيَك بَِّشر  َمَع َوْفَرايَِّم َواْبنِّ 5بُِّحُرو ِّ َغَضبِّ َقصِّ
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ِِأيِأصييييلِالحييييجرةِالباقيِبعدِقاعِجذعها،ِوتعنيَِعق ِبStubsِِِِنوميِأخِرTailsِِالترجماتِِنحِدإ=ِميَِِِذَنَب ْ 
َنَتْينِّ نِِمالعدوِماِهوِإالِ يلِمدخ ِ ِ، ْعَلَتْينِّ اْلُرَدخ ِّ هكذاِميِننرِِِا.ِهمهماِرصيينِملكِأرامِومق ِملكِإسيراليلِالشِج

 ِ نبينِلحييييييييعلتينِمدخنتينِل نِغيرِمحييييييييتعلتينِماهللِوحدهِهوِالقادرِأنِيحرق،ِودخانِهذينِالمل ينِإشييييييييارةِ
ِلغزبهماِوإعالنهماِالحرمِعليِيهو ا.

 
َها َملًِّكا، اْبَن َطْبئِّيَل.  6"  -(:7-6اآليات ) هِّ َِِ َنا، َوُنَرل ُِّك فِّ  َوسِ ِِِّ َتْفتُِّحَها أَلْنُفسِ ِِْ َها َوَنسِ ُِِ َعُد َعَلى َيُهوَذا َوُنَقو ِّضِ ِِْ َنصِ

: اَل َتُقوُم! اَل َتُكوُن!7  " هَكَذا َيُقوُل الِسي ُِّد الِربج
ِِميِاداًلِمنه.ِول نِ ِلنِيسيييم راهذاِا ِوتمليكِ،قتلِأحازسيييمِسيييرياني،ِوكانتِالماامرةِأنِيتمِِإ=ِِِِاْبَن َطْبئِّيلَ 

ِ.ِاَل َتُكونُ  اَل َتُقومُ اهذاِل رسيِداودِ=ِ
 

ُر َوْفَرايُِّم َحتِ 8" -:(8آية ) َنًة َيْنَكسِِِّ ت ِّيَن سَِِ يُن. َوفِّ  ُمِدةِّ َخْرٍس َوسِِِّ َق َقصِِِّ َمشِِْ َق، َوَقْوَس دِّ َمشِِْ ى اَل  أَلِن َقْوَس َوَقاَم دِّ
 " َيُكوَن َشْعًبا.

َنًة   65فِّ  ُمِدةِّ   الررحلة ِ.ِِِعليِمراحل=ِهذهِالمدةِتحييرِللخرامِالنهاليِلممل ةِإسيراليلِ إمرايم(ِمخرااهاِتمِِسَِ
الررحلة   عليِيدِتغلنِمالسييرِملكِأشييورِو لكِميِأواخرِأيامِعزياِحينِقامِبسييبيِجزءِمنِإسييراليل.ِِ=ِِاألول 
الررحلة  ل بيرِإلسيراليلِأيامِهوشيعِانِإيلةِملكِإسيراليل.عليِيدِشيلمنآصيرِملكِأشيورِحينِقامِبالسيبيِاِِالثانية
وأسييييييكنهمِمدنِِِوسِِِِفروايمِبابل وكوش وعوا وحراةحدونِملكِأشييييييورِالذيِأتيِبقومِمنِِ=ِعليِيدِأسييييييِرِالثالثة

(ِوبذلكِقزيييِعليِا مةِوأصييب ِمنِالمسييتحيلِأنِتصييير17ِِِ:24ِِمل2ِِ ِِبن  إسِِرائيلالسييامرةِعوضييًاِعنِِ
ِشعياء.إسنةِمنِنبوة65ِِشعبًاِوهذاِحدثِبعدِ

قَ  َمشِِْ حسييامِأورشييليمِأيِلنِِ=ِمهماِحاو ِأنِيتسييعِملكِأرامِممكانهِسييينلِدمحييقِولنِيتسييعِعليَِِِِقْوَس َوَقاَم دِّ
(،ِومن6ِِِِ،7ِوالرأسِتخرجِمنهِالخابِوالتف ير،ِمالخابِالخارجةِمنِدمحييييقِوالمذكورةِميِ اآلياِتِِيسييييتعمرها.

يقودِهذهِالمخاااتِرأسِدمحيييقِأنِرصيييين.ِوكانِمخااهِأنِيسيييتعينِبملكِإسيييراليل.ِول نِماِكانِيننهِقوةِِ
سينة.65ِِِِليلِميِظر ِسيتسياندهِميِتنفيذِمخااهِلإلسيتيالءِعليِيهو ا،ِسيتنتهيِوتختفيِولنِيكونِهناكِإسيرا

والعجيبِهناِأنهِحينِيذكرِرصييييينِيذكرِخرامِإسييييراليلِولمِيذكرِخرامِآرام؟!ِوالسييييببِأنِهذاِيحيييييرِ نِمنِِ
يخابِللحييرِضييدِال نيسيية،ِسييينتهيِهوِوماِكانِيننهِقوةِأوِآلةِيسييتخدمهاِضييدِال نيسيية،ِحقاِ"كلِآلةِصييورتِ

ِِِِ(.54ِِ:17ضدكِالِتنج "ِ إص
 

ُنوا َفاَل َتْأَمُنوا«.9" -:(9آية ) َرةِّ اْبُن َقَمْلَيا. إِّْن َلْم ُتْؤمِّ َرُة، َوَقْوُس الِسامِّ  "َوَقْوُس َوْفَرايَِّم الِسامِّ
ُنوا َفاَل َتْأَمُنوا (ِأن1ِِِِ:17ِِقو ِ ِإلرمياءِ"الِترتاوِمنِوجوههمِلئالِأريعكِأمامهم"ِ إرِِهذهِتحيييييبه=ِِِِإِّْن َلْم ُتْؤمِّ

نتِايِسيييييييأمعلِ.ِوعدمِاإليمانِهوِشيييييييرِ نهِتحيييييييكيكِميِوعدِ ِ،ِوهذاِيجعلِ ِآمنِأننيِسيييييييأحميكِوإنِآم
سيييالمِقا ِإلهيِلألشيييرار"ِمأحازِلمِيامنِالِكانِيننرِلألمورِالحاضيييرةِِِ"الِِيتخليِعناِ،ِلذلكِهذهِتحيييبهِأيزيييا
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ينِمدخنتينِهوِِمقبِوإليِالخارِالقادمِمنِرصييييييييينِومق ِم انِيراهماِوحوصِمخيفة،ِأماِ ِم انِيراهماِشييييييييعلت
َوَقْوُس َوْفَرايَِّم ِِمزمعِأنِيافئهما.ِلذلكِلجأِأحازِميِعدمِإيمانهِلملكِأشيييييورِوبدونِإيمانِالِيوجدِسيييييالمِحقيقي.

َرةِّ اْبُن َقَمْلَيا امِّ َرُة، َوَقْوُس السِِِ امِّ (ِأنِإمرايمِسيييتن سيييرِ،ِفيصييييرِالمعنيِهوِالتأكيدِعلي8ِِ=ِقا ِ ِميِآيةِ  السِِِ
ِإمرايمِومل هاِإانِرملياِ.نهايةِ

أطلقِ ِعليِملوكِأرامِوإسيييراليلِأنهماِمجردِ نبين.ِوعنِأرامِوإسيييراليلِأنهماِشيييعلتينِمدخنتينِأنِِِِ-ملحوظة:
.ِمهماِرأسييِممل تينِميِننرِأحازِير بانهِبقوةِجيوصِالديهما.ِأماِقوسِِقريباِماِسيتخمدان.ِومِيقو ِعنهماِهنا

 نبينِلدولتينِسييتسييقاانِسييريعا.ِوأرامِوإسييراليلِاآلنِهماِكحييعلتينِماِزالتاِتدخنانِِميِننرِ ِمهماِليسيياِسييونِِ
وتر بانِأحاز،ِ  ِيامئنهِأنهماِسييييييييييييريعاِماِينافآِتماما.ِولنتأملِم مِمنِأعداءِلل نيسييييييييييييةِحولناِنننهمِأقوياءِ

طِالجبيارِأميامِحجرةِميِورؤوسِ  ِيامئنِال نيسييييييييييييييةِويقو ِلهياِايلِهمِدخيانِوأ نيامِليسِإال.ِميا اِكيانِجلييا
ِمقالوِداود.ِِِ

 
 " ُثِم َعاَد الِربج َفَكِلَم آَحاَز َطائِّاًل:10" -:(10آية )

ِكلمِالرمِأحازِبفمِإشعياء.
 

ُ؟ إَِّلى َفْوق«.11" -:(11آِية ) َك َوْو َقف ِّعِْ َك. َعر ِّْق َطَلبَِ ًة مَِّن الِرب ِّ إِّلِهِّ َك آيَِ ِِِّ كيأنِ ِيرييدِأنِيقو ِِ  "»ُاْطلُِْب لَِّنْفسِِِِِِِ
طلبِآيةِ  ِلمِيحزنِمهناكِمرقِِِقِدِِجدعوِنكانِِِوِأناِإلهكِ.ِِمني حازِلما اِتالبِمنِملكِأشورِوالِتالبِ

ول نِأحازِكانِقدِوضيعِوقتهِميِِِواإلطمئنان.ِِوطلبِاآليةِلزيادةِاإليمانِِ،عدمِاإليمانِاينِطلبِاآليةِميِحالة
ِأشورِولمِيثقِباهلل،ِلذلكِقررِأنِالِيالبِمعونةِمنِ ِوالِحتيِآية.ِ

ِ=ِأطلبِماِتريدِمهماِكانِصعبا.َِعر ِّْق َطَلَبكَ 
 

 "َفَقاَل آَحاُز: »اَل َوْطُلُب َواَل ُوَلر ُِّب الِرِب«.12" -:(12آية )
ِِليسِقداسيييييةِمنه،ِهذاِال يريد ون يجرب الرببأنهِِوقولهِِِِصيييييورةِمهذبة.هوِجوامِيد ِعليِعدمِالثقةِباهللِتحتِ

ِِقدِإتخذِقرارًاِباللجوءِ شور.كانِهوِالِ
 ِكانِيعلمِأنِآحازِسييييييييييرمضِمعونةِ ِوأنهِقدِإتخذِقرارًاِباإلت ا ِعليِأشيييييييييور.ِول نِ ِيعايِِِِ-ملحوظة:

نمِميِالمزمورِالخمسييييييييونِ"ل يِتتبررِميِأحكامكِمرصيييييييياِعديدةِللخاط ،ِويحاو ِمعِكلِخاط ِكماِيقو ِالمِر
ِوتغلبِإ اِحوكمت".ِ ِيحاو ِمعِالخاط ِويمنحهِكلِالفرصِالممكنة.

 
ُروا إِّلهِّ   13"  -:(13آية ) جِّ ِِْ ُروا الِناَس َحِتى ُتضِِِِ جِّ ِِْ َرُعوا َيا َبْيَت َداُوَد! َهْل ُهَو َطلِّيٌل َعَلْيُكْم َوْن ُتضِِِِ ِِْ َفَقاَل: »اسِِِِ
 "َوْيًضا 

ِتوبيلِإشعياءِ حازِهناِراجعِلرمضِاالستعانةِباهلل.
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ِراُنوئِّيَل«.14" -:(14آية ) يُكُم الِسي ُِّد َنْفُسُ؟ آَيًة: َها اْلَعْذَقاُء َتْحَبُل َوَتلُِّد اْبًنا َوَتْدُعو اْسَرُ؟ »عِّ  "َولكِّْن ُيْعهِّ
(ِيكونِالمعنيِأنِهناكِعذراءِسييييتتزوجِ وقدِت ونِزوجةِالنبيِوأشييييارِإليهاِبقوله15ِ،16ِِبزييييمِهذهِاآليةِمعِ 
سييينواتِهو3ِِِسييينواتِيموتِالمل ينِمق ِورصيييين.ِوسييين3ِِِِاناِوقبلِِأنِيبلغِالصيييبيِسييينِِإعذراء(ِوأنهاِسيييتلدِِ

ُ؟ آَيةً ُيْعهِّ السيييينِالتيِيميزِميهاِالصييييبيِاينِالخيرِوالحيييير.ِول نِصيييييغةِال المِ ي ُِّد َنْفسُِِ تد ِعليِحادوةِِِِيُكُم السِِِ
أعنمِمنِالمذكورة.ِهذهِاآليةِإشييارةِواضييحةِلميالدِالسيييدِالمسييي ِمنِالعذراء.ِلذلكِقيلِأنِالسيييدِيعايكمِنفسييهِِ
آية،ِوآيةِأيِشيييييئًاِعجيبًا،ِوكانِعجيبًاِِأنِيتجسييييدِ .ِوالمسييييي ِهناِمنسييييومِلعذراءِوليسِلرجلِ نهِليسِمنِِ

نفسِماِقالهِ ِللحيةِ"أضيييعِعداوةِاينكِوبينِِِِوهذاِمنسيييوبينِإليِرجا .جل،ِعكسِكلِالمولودينِنجدهمِِزروِِر
وليسِآيةِِِ،ِِنريِأنِالسيييدِيعايِنفسييهِآيةِِهناِ(ِ.3ِِِ:15المرأةِهوِيسييحقِرأسييك"ِمنسييبِالمسييي ِهناِللمرأةِ تك

منِالسييماءِأوِا رضِالِهوِنفسييهِيصيييرِآية،ِيأتيِويتجسييدِالِليخلصِمنِأشييورِالِمنِِالحييياانِوالخاية.ِِ
ِراُنوئِّيلَ  ميِاإلصيييحاحِالسيييااقِرأيناِيهوهِعليِعرشيييهِ،ِوهناِِِِ.=ِ ِمعناِمهوِسييييوجدِميِوسييياناِحينماِيتجسيييِدِِعِّ

ِنجدهِمولوداِمنِعذراءِمعناِعليِا رضِ.
ِكلماتِتعبرِعنِالنساء.3ِتوجدِميِالعبريةِِ=َِعْذَقاءُ 
ِاتوليةِ=ِأيِعذراءِغيرِمخاوبة. -1
 إيساِ=ِأيِسيدةِمتزوجة. -2
 ألماِ=ِعذراءِصغيرةِقدِت ونِمخاوبة. -3

والييييييِألماِالمخاوبةِلوِأقامِمعهاِخايبهاِِِوهيِتتاااقِمعِوضعِالعذراء.ِولراوال لمةِالتيِإستخدمهاِإشعياءِهيِ
وضييييييعِغيرِمقبو ِإجتما ياِول نهاِالِتحسييييييبِزانيةِمترجمِ.ِوكانِهذاِالوضييييييعِهوِِعالقةِجسييييييديةِ،ِيعتبرِهذاِ

ِوضعِالعذراءِمعِيوسفِرجلهاِ.ِوكانِهذاِالوضعِحمايةِلهاِ.
 

ِر َوَيْخَتاَق اْلَخْيَر. 15"  -(:16-15اآليات ) ِِِ اًل َيْأُكُل َمَتى َعَرَف َوْن َيْرُفَض الشِِِِِ َِِ أَلِنُ؟ َطْبَل َوْن َيْعرَِّف  16ُزْبًدا َوَعسِِِِِ
 "الِصبِّ ج َوْن َيْرُفَض الِشِر َوَيْخَتاَق اْلَخْيَر، ُتْخَلى اأَلْقُض اِلتِّ  َوْنَت َخاٍش مِّْن َملَِّكْيَها«.

اًل َيْأكُ  =ِالزبدِخالصيييييييةِالاعامِالحيوانيِوالعسيييييييلِهوِخالصيييييييةِالاعامِالنباتي.إ ًاِهوِيحييييييياركناِكلِِلُ ُزْبًدا َوَعسَِِِِ
مالسيييرِقتلِرصيييينِِِمتغلِن،ِسييينوات3ِِطعامناِمهوِسييييكونِلهِناسيييوتِحقيقيِمثلنا.ِوقدِماتِالمل ينِمعاًلِقبلِ

ِوأخذِدمحقِوهوشعِانِإيلةِمتنِعليِمق ِوقتلهِبعدِهذهِالنبوةِاثالثِسنواتِتماما.
 

 َعْن َيُهوَذا،  َيْجلُِّب الِربج َعَلْيَك َوَعَلى َشْعبَِّك َوَعَلى َبْيتِّ َوبِّيَك، َوِياًما َلْم َتْأتِّ ُمْنُذ َيْومِّ اْعتَِّزالِّ َوْفَرايِّمَ 17"  -:(17آية )
وَق.َوْي مَ   " لَِّك َوشج

يت لمِ ِهناِعنِالمخاو ِالحقيقيةِوهيِمنِأشيييورِوليسِالمخاو ِالوهميةِمنِرصيييينِومق .ِوكانِملكِأشيييورِِ
وقَ يةِول نِأتيِملكِباالِليخرمِخرابًاِتاما.ِلذلكِمغالبًاِتحيرِهذهِاآليةِلملكِباالِبا كثرِوسميِااِد ِ:َملَِّك َوشج

ِمدينة.46ِ نِأشورِادأتِالتخريبِأيامِحزقياِإ ِأحرقتِ (1
 أنِملكِباالِإمتلكِأشورِمصارِمل ًاِ شورِأيزًا. (2
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 مل ةِتحتِحكمِملكِأشور.كانتِباالِغيرِمعرومةِميِ لكِالوقتِكدولةِعنميِالِم (3
َر، َولِّلِنْحلِّ اِلذِّي فِّ 18"  -:(18آية ) ِِْ ى ُتَرعِّ مِّصِِِ َِِ فُِّر لِّلذجَبابِّ اِلذِّي فِّ  َوْطصِِِ ِِْ   َوَيُكوُن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن الِرِب َيصِِِ

وَق،  "َوْقضِّ َوشج
فُِّر لِّلذجَبابِّ  َولِّلِنْحلِّ فِّ  َوْقضِّ =ِأيِللجيوصِالمصيييريةِ ل ثرةِالذبامِميِمصيييرِأوِل ثرةِعددِجيوصِمصييير(َِِِيصِِْ

وقَ  أشيورِوالمقصيودِأنِهذهِالجيوص،ِجيوصِمصيرِوأشيورِسيتحياركِِِلِميحربماِل ثرةِالن=ِأيِجيوصِأشيورَِِِوشِج
ِميِخرامِيهو اِول نِلنالح :

ِونحلِ  ِقادرِأنِيسحقهمِتمامًا.هذهِالجيوصِالزخمةِميِننرِ ِماِهيِإالِ بامِ (1
 ليادمِشعبه.ِ،ِيصفرِوهوِأرسلهاِ=ِيحركهاهذهِالجيوصِميِيدِ ِهوِالذيِ (2
 الخرامِسيأتيِممنِأرادتِيهو اِأنِتتحالفِمعهم. (3
مصييرِلمِتعاونِأشييورِضييدِيهو اِول نِصييراوِجيحيياِمصييرِوأشييورِكانِغالبًاِعليِأرضِيهو ا،ِميهو اِ (4

وقدِيكونِالمقصيودِأنِمصيرِسيتعايِوعوداِلملكِيهو اِ وكانِهذاِهوِصيدقياِِِحجريِرحي.كانتِاينِِ
االِِالملك(ِبأنهاِسيتحميهِمنِباال،ِِمتحدنِصيدقياِملكِباالِ،ِومِتراجعتِمصيرِميِوعودهاِ،ِمخربتِب

 يهو ا.
 

، 19"  -(:25-19اآليات ) ْوكِّ ، َوفِّ  ُكل ِّ َغابِّ الشِِ ُخوقِّ ُقوقِّ الصِج َيةِّ اْلَخرَِّبةِّ َوفِّ  شُِ يُعَها فِّ  اأَلْودِّ لج َلرِّ َفَتْأتِّ  َوَتحِّ
وَق، الِرْوَس 20َوفِّ  ُكل ِّ اْلَرَراعِّ .  ، بَِّرلِّكِّ َوشِِج َتْأَلَرٍة فِّ  َعْبرِّ الِنْهرِّ ى ُمسِِْ ي ُِّد بُِّروسَِِ ْعَر    فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َيْحلُِّق السِِِ َوشَِِ

ا.   ، َوَتْنزُِّع الل ِّْحَيَة َوْيضًِِ ،  21الر ِّْلَلْينِّ اَتْينِّ ْجَلَة َبَقٍر َوشَِِ اَن ُيَرب ِّ  عِّ ْنسَِِ َوَيُكوُن َوِنُ؟ مِّْن  22َوَيُكوُن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن اإلِّ
َها الِلَبَن َيْأُكُل ُزْبًدا، َفإِِّن ُكِل َمْن ُوْبقَِّ  فِّ  اأَلْقضِّ  ْنعِّ اًل. َكْثَرةِّ صُِِِِِِ َوَيُكوُن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن ُكِل  23 َيْأُكُل ُزْبًدا َوَعسَِِِِِِ

 . كِّ ْوكِّ َواْلَحسَِ ةِّ، َيُكوُن لِّلشِِ ٍع َكاَن فِّي؟ِّ َوْلُف َلْفَنٍة بَِّأْلٍف مَِّن اْلفِّضِِ َهامِّ َواْلَقْوسِّ ُيْؤَتى إَِّلى ُهَناَك، أَلِن  24َمْوضِِّ بِّالسِ ِّ
ْوًكا ًكا.    ُكِل اأَلْقضِّ َتُكوُن شَِ ، 25َوَحسَِ كِّ ْوكِّ َواْلَحسَِ ، اَل ُيْؤَتى إَِّلْيَها َخْوًفا مَِّن الشِِ ْعَولِّ َبالِّ اِلتِّ  ُتْنَقُب بِّاْلرِّ يُع اْلجِّ َوَلرِّ

 " َفَتُكوُن لَِّسْرحِّ اْلَبَقرِّ َولَِّدْوسِّ اْلَغَنمِّ.
الخرامِميِالبالد.ِلعنمِمياِيجريِمنِِإظهياراًِِيوهيِالحلقِبموسييييييييييييييأخريِِِِهنياِيحيييييييييييييييرِإليِخرامِالبالدِبكنيايية

هناِِِِول نناِ(16ِِ:8مل2ِِ ِِليزيييرمِأعداءهِأرامِوإسيييراليلِِالموسييييِالمسيييتأجرةِتحييييرِالسيييتئجارِأحازِلملكِأشيييور
إل ال ِأحاز.ِونالح ِأنِحلقِاللحيةِهوِعالمةِالمذلةِما سيريِِِنريِأنِالرمِاسيتعملِتلكِاآللةِأيِملكِأشيور

ْعرَ ال ْحلِّقُ يا.ِِكانواِملزمينِاذلكِالِإراِد خوةِمعًا....ِالناز ِعليِِ=ِقارنِمعِالمزمورِ"ِماِأحليِأنِيجتمعِاإلِشَِِِِِِِ
اللحية"ِمالحيييعرِهوِالحيييعبِالملتصيييقِباهللِوحينماِتزيييايقِ ِمنِهذاِالحيييعبِ أيِالحيييعر(ِأمرِبحلقهِليتخلصِِ

مملوكِأشيييييييورِحامواِوأزالواِدولةِِِ=ِأيِنهرِالفراتِ إشيييييييارةِلملكِأشيييييييور(.ِولقدِحدثِهذاِمعالًَِِِعْبرِّ الِنْهرِّ منه.ِِ
ِمدينةِمنِيهو ا.ِوبعدِ لكِأتيِملكِباالِليخرمِيهو اِتماما.46ِأسباط(ِوأحرقوا10ِِإسراليلِ 

اَتْينِّ  ْجَلَة َوشَِ اَن ُيَرب ِّ  عِّ ْنسَِ =ِعالمةِللفقرِأنِالغنيِلنِيكونِعندهِأكثرِمنِ لك.ِوقدِتحييرِاآليةِ نِالرجا ِِِاإلِّ
ضِبسييييييييييببِالحرومِوالسييييييييييبي،ِمتحولتِلمراعيِللحيواناتِول نِاالِمحصييييييييييوالتِزرا يةِِ الفالحين(ِهجرواِا ِر

ةِّ   طبيعية،ِالحاصييييييييالتِالمعتادةِغيرِموجودة.ِوهذاِمعني ِِِ مال رمِال بيرِالجيدِتحو َِِِِوْلُف َلْفَنٍة بَِّأْلٍف مَِّن اْلفِّضِِِ
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كِّ  نِيصيييب ِمكانًاِِ ْوكِّ َواْلَحسَِِ مالِتوجدِأيديِعاملةِلزراعةِال رومِ والحيييوكِوالحسيييكِنتيجةِللخاية(.ِومنِِِلِّلشِِِ
الً عدمِوجودِمحصييييوالتِلنِيوجدِسييييويِنتاجِالمراعي.ِ .ِهذاِإشييييارةِإليِخرامِالبالدِوقلةِسييييكانهاِمنُِِزْبًدا َوَعسَِِِ

َهامِّ َواْلَقْوسِّ ُيْؤَتى إَِّلى ُهَناكَ كثرةِالحرومِوالسيبايا.ِِ زدادتِبسيببِقلةِالسيكانِِإوحوصِالتيِ=ِأيِمنِكثرةِالِبِّالسِ ِّ
ِ(.25:17مل2ِالِياتيِإليِهناكِإالِبالسهامِوالقوس.ِوهذاِماِحدثِمعاًلِِ 

ميِهذاِاإلصييحاحِرأيناِعنادِأحازِوالخرامِالذنِحدثِ،ِوهذاِنفسِماِحدثِمنِاليهودِإ ِرمزييواِالمسييي ِ"الذنِ
خلصيواِوهمِرمزيواِوالنتيجةِخرااهمِ.ِهذاِنفسِماِِجاءِإليِخاصيتهِوخاصيتهِلمِتقبله"ِِ،ِجاءِليحميهمِوينقيهمِفي

قالهِالسييييييييدِالمسيييييييي ِ"كمِمرةِأردتِأنِأجمعِأوالدكِكماِتجمعِالدجاجةِمراخهاِتحتِجناحيهاِولمِتريدواِ..ِهو اِ
ِِلذلكِتنبأِالنبيِبالخرامِلمنِيرمضِ .ِ(23ِِ:38ِايت مِيتركِل مِخرابا"ِ مِت

ِِ.ِ ِيريدِأنِيحميهمِوهمِيرمزونِ.ِوجناحيِالدجاجةِ=ِأ يالهِتمألِالهيكل
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن 

ِ
لرمزيييهمِِِ(ِكلهاِموعنةِواحدةِعنِخرامِإسيييراليلِوالزييييقِعليِيهو اِمنِأشيييور12هذاِاإلصيييحاحِوحتيِصِ 

حتف ِبعالقتهِمعِ ِملهِعزاءِوهناكِوعودِلحييييييييييعبِ ِوسييييييييييبِالخرامِوميهاِإشييييييييييارةِ يامِِإأماِمنِِِِ،حمايةِ ِِ
ِالمسي .

وظرو ِهذاِاإلصيييحاحِهيِنفسِظرو ِاإلصيييحاحِالسيييااق.ِماامرةِرصيييينِومق ِضيييدِيهو ا.ِوتوبيلِ ِأحازِ
ليِالذينِيالبونِغيرِ ِوالتهديدِبخرامِممل ةِأحازِلتركهِإياهِولجولهِلملكِأشييييييور.ِو كرِالمصييييييالبِاآلتيةِع

ِوحثهمِعليِاإلت ا ِعليِ .باإلضامةِ قوا ِكثيرةِللحعبِلتنحياهمِ
وميِهذهِاإلصحاحاتِتختلبِأياتِالوعيدِلحعبِ ِبسببِخااياهم،ِمعِأياتِوعودِ ِبالخالصِعليِيدِ

دِشعبهِإنماِهيِعنِحبِوتأديب.ِ ِيستخدمِِمخلصِيأتيِلخالصهم.ِومنِهناِنفهمِأنِضرباتِ ِض
الحياانِ أشورِأوِباالِأوِغيرهما(ِكمادمِول نِياِويلِمنِتمتدِيدهِعليِشعبِ .ِمنرنِنهايةِمر بةِلهذاِ
العدوِ باالِأوِأشورِأوِالحياان(.ِونالح ِأنِالحياانِميِكراهيتهِألحقِا  نِالحديدِبحعبِ ِعنِحقدِِ

وكأنهِيتصورِأنهِيقو ِهلل:ِهاِأناِأنتقمِِِ-لِكانِميِداخلِالحياانِكبرياءِوغرورِضدِ ِوكراهيةِهللِنفسه.ِا
منِأوالدكِوأدمرهمِوليسِمنِوسيلةِلتنقذهمِمنِيدن،ِ نهمِبحسبِكالمكِمحكومِعليهمِبالموتِوأنتِياِرمِِ

ِالِتستايعِتغييرِحكمك.ِِ
ِِ
: »ُخْذ 1" -:(1) آية َك َلْوًحا َكبِّيًرا، َواْكُتْب َعَلْي؟ِّ بَِّقَلمِّ إِّْنَساٍن: لَِّرَهْيَر َشاَلَل َحاَش َبَز.َوَطاَل لِّ  الِربج  " لَِّنْفسِّ

ِ،ِإ ِهمِسييييييييمعواِتحذيراتِإشييييييييعياءِوكأنهمِلمِيسييييييييمعوا.=ِل يِيراهِالجميع،ِهاالءِالذينِمقدواِالسييييييييمعَِلْوًحا َكبِّيًرا
شاهدًاِأنِالنبيِسبقِوقا ِهذاِال المِقبلِأنِسيكونِِِِدالماواإلنسانِقدِيسمعِوينسيِول نِهذاِاللوحِالذنِيرونهِِ

ِأيِباللغةِالتيِيفهمهاِكلِإنسانِ  ِكلمناِالسانناِوكلمناِميِإانهِإانِاإلنسان.ِِبَِّقَلمِّ إِّْنَسانٍ ِيحدث.
ِ.سمِنبوءةِمختصرة=ِالمعنيِيعجلِالغنيمةِويسروِالنهب.ِواإلَمَهْيَر َشاَلَل َحاَش َبزَ 

 
ِيا ْبَن َيْبَرْخَيا«.2" -:(2) آية ِيا اْلَكاهَِّن، َوزَكرِّ : ُووقِّ يَنْينِّ َدْينِّ َومِّ َد لَِّنْفسِّ  َشاهِّ  "َوَوْن ُوْشهِّ

َد لَِّنْفسِِِِِّ   هِّ =ِعليِإشييييييعياءِأنِيزييييييعِاللوحِميِالهيكلِويحييييييهدِعليهِكاهنانِوقدِيكوناِقدِختماِعليه.ِوهذهُِوشِِِِْ
ِشهادةِبأنهِقا ِماِقالهِقبلِأنِيحدث.

 
اَلَل َحاَش بَ 3"  -(:4-3اآليات ) َرُ؟ َمَهْيَر شَِِ : »اْدُع اسِِْ َز.  َفاْطَتَرْبُت إَِّلى الِنبِِّيةِّ َفَحبَِّلْت َوَوَلَدتِّ اْبًنا. َفَقاَل لِّ  الِربج

َمْشَق َوَغنِّيَرُة ا4 وَق«.أَلِنُ؟ َطْبَل َوْن َيْعرَِّف الِصبِّ ج َوْن َيْدُعَو: َيا َوبِّ  َوَيا ُوم ِّ ، ُتْحَرُل َثْرَوُة دِّ َرةِّ ُطِداَم َملِّكِّ َوشج  "لِسامِّ
ِِأورشييليم ِِينقذِِِِ،ِوبهذا=ِهيِزوجةِالنبيِإشييعياء.ِوالمعنيِأنِأشييورِسييو ِينهبِكالِمنِإسييراليلِوأرامِِِِالِنبِِّيةِّ 

ِِ.منِأرامِوإمرايم
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ِحواليِسنة.ِوقدِمعلِتغلنِمالسرِ لكِمعاًل.ِ=ِأيِبعِد ..الصبى ون  َطْبَل َوْن َيْعرِّفَ 
 

ا َطائِّاًل: 5"  -(:7-5اآليات ) ًِِ ُكوٍت،  6ُثِم َعاَد الِربج ُيَكل ُِّرنِّ  َوْيضِِ ُِِ َيَة بِّسِِ يُلوَ  اْلَجاقِّ ِِِّ َياَ  شِِ ْعَب َقَذَل مِّ ِِِ »أَلِن هَذا الشِِ
يَن َواْبنِّ َقَمْلَيا.  ِر بَِّرصِِِّ وَق َوُكِل َمْجدِّ ِّ 7َوسُِِ َياَ  الِنْهرِّ اْلَقوِِّيَة َواْلَكثِّيَرَة، َملَِّك َوشِِج ْم مِّ ُد َعَلْيهِّ عِّ ي ُِّد ُيصِِْ ،  لِّذلَِّك ُهَوَذا السِِِ

؟ِّ،َفَيْصَعُد َفْوَق لَ   "رِّيعِّ َمَجاقِّي؟ِّ َوَيْجرِّي َفْوَق َلرِّيعِّ ُشُهوطِّ
ُكوتٍ  َيَة بِّسُِِ يُلوَ  اْلَجاقِّ َياَ  شِِِّ ْعَب َقَذَل مِّ بعدِأنِطمأنِالرمِشيييعبهِبخالصيييهمِمنSoftlyِِِ=ِسيييكوتِِِِأَلِن هَذا الشِِِ

التحالفِمعِأشييييورِلتحميهِِأحازِرمضِحمايةِ ِوأصييييرِعليِِيتوبوا.ِأعدالهمِهاِهوِيلفتِننرهمِلخااياهمِل يِ
يُلو َ  وِ،ِ  ِينبهِأنِميِهذاِخرااهمِحتيِيرجعواِعنِهذاِالاريقِ. اركةِمياهِميِأورشييليمِتنسييامِمنهاِالمياهِِِِشِِّ

ميِهدوءِوتعتمدِعليهاِالمدينة.ِوالمعنيِأنِالحيييييييييييعبِاحتقرواِهذهِالبركةِواحتقرواِمدينتهمِوالبركاتِالتيِأعااهاِِ
راميينِعليِأنهارهمِِريونِعليِمياههمِال ثيرةِونهرهمِالواسيييييييييعِالمتدمقِ أوِحسيييييييييدواِا  ِلهم.ِوحسيييييييييدواِا شيييييييييِو

والمعنيِأنهمِِالمعادية.ِِحتقرواِعملِ ِالهادئِوأعجبواِأوِخامواِوانبهرواِمنِقوةِالجيوصِإالواسيعة(ِوالمعنيِأنهمِِ
(،ِل نهمِِميا  شِيلو إسييراليلِباريقةِهادلةِ لوِكانواِقدِإختارواِاإلت ا ِعليِ ِل انِ ِقدِأبعدِعنهمِشييرِأرامِِو

ِ(.ميا  النهر القويةمزلواِأنِيلجأواِلقوةِأشورِ 
يفوقِكلِِِيمألِالقلبِسيييالمًاِهادلًاِلذيذاًِِِوروحيًاِمهذاِيحييييرِلمنِيرمضِروحِ ِالوديعِالهادئِ مياهِشييييلوه(ِالذي

عقل،ِظانًاِأنهِميِإرضييياءِشيييهواتهِالجامحةِسييييجدِمرحًاِوسيييالما،ِمثلِهاالءِيصيييعدِعليهمِروحِالعالمِالصييياخبِ
ِانِالزا ،ِمهاالءِيحتهونِاللذةِال ا بةِوالحريةِال ا بة.الهالجِويخربهم،ِوهذاِماِحدثِمعِشمحونِواإل

يَن   ِِِّ ِر بَِّرصِِِ ُِِ المقصيييييييودِبهِنهرِالفراتِإشيييييييارةِلجيشَِِِياَ  الِنْهرِّ اْلَقوِِّيةَ مِّ و =ِاإلعجامِبقوتهِوأووانهِوخااياه.َِِوسِِِ
أشييييييور.ِوأشييييييورِسييييييينقذهمِمعاًلِول نهِسيييييييسييييييتديرِعليهمِويخربهم،ِسيييييييندمقِعليهمِكنهرِالفراتِالذيِأعجبواِبهِِ

ِشتهوه،ِوهذاِماِحدثِأيامِسنحاريبِالذيِحاصرِأورشليم.إِو
ال ِمنذِالقديم.ِمقدِصيييييييعدِإليهاِألقانةِوحنةِأاواِصيييييييموليل.ِِونالح ِأنِشييييييييلوهِهيِمكانِ بادةِالرمِوتقديمِالذب

يُلو َ  (ِإ ًاِهيِمكانِاجتماوِ ِمعِشييعبه.ِومعني1:18وميهاِنصييبِيحييووِخيمةِاالجتماوِ يشِِ =ِشييلوامِأوِ  شِِّ
ههِِختارواِقيصييرِ مياهِالنهرِالقوية(.ِوشيييلوهِبميِاإسييلوامِأيِالمرسييلِوهكذاِكانِالمسييي ِالذيِأرسييلهِ ِمر لوهِِو

الهادلةِيحيييييييييييرِلقوةِالروحِالوديعِالهادئِمصييييييييييدرِالتقديسِوينبووِالبر،ِوهناكِمنِيقاومِروحِ ِالهادئِويحزنهِِ
ةِشييلوهِ المرسيل(ِالمياهِالهادلة،ِهكذاِمالمسيي ِالذيِركَِوير لهِبعسيتسيالمهِلحيهواتِالعالمِالصياخبِوكماِتحملِاِ 

سيييتنارتِعيناه.ِِعغتسيييلِفيهِا عميِمِإحييييلوهِهيِالمكانِالذيِِأرسيييلهِاآلمِوهبناِالروحِالقدسِوأرسيييلهِلنا.ِلذلكِم
ت الهمِعليِأشيييييور،ِلذلكِسييييييغرقهمِأشيييييورِوهكذاِإورمضِالحيييييعبِلحييييييلوهِفيهِمعنيِرمزيييييهمِاإلعتمادِعليِ ِِو

ِأمقدتِالحهوةِشمحونِكلِقوته.
 

َدفُِّق إَِّلى َيُهوَذا. َيفِّيُض َوَيْعُبُر. َيْبُلُ   8"  -:(8) آيِِة ا  َوَينِِْ َك يَِِ ْلَء َعْرضِّ بِّاَلدِّ ؟ِّ مِِِّ اَحيِِْ ُس َلنَِِ ِِْ اْلُعُنَق. َوَيُكوُن َبسِِِِِِِ
ِراُنوئِّيُل«.  "عِّ
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ُس َلَناَحْي؟ِّ  ِِْ =ِأيِيصيييييلِحتيِأورشيييييليمِول نِلنَِِِيْبُلُ  اْلُعُنقَ و تسييييياوِالمكانِالذيِتحيييييغلهِجيوشيييييهِِ=ِإشيييييارةِإلَِِبسِ
يدخلها،ِيبلغِالعنقِكمنِوصلِالماءِحتيِعنقهِل نهِلمِيغرق.ِإ ًاِمهذاِيعايِأمل.ِونالح ِأنهمِهمِطلبواِأشورِِ

ِراُنوئِّيلُ (ِوماِأسيوأِماِيالبِاإلنسيان.20ِِِ:4ِِ  ِأعااهمِحسيبِقلبهمِ مزِ َك َيا عِّ =ِأيِاليهودية.َِِِِعْرضِّ بِّاَلدِّ
انهِهوِالِهوِالمسيي ِِإ(ِليس7ِِ:14ِِعنيِأنِإشيعياءِقدِمهمِأنِالولدِالمذكورِالذيِسيتلدهِالعذراءِ وهذاِالقو ِي

عمانوليل.ِمالبالدِهيِاالدِعمانوليل.ِ  ِيسييييييييم ِاتأديبناِول نِالِيسييييييييم ِاهالكناِمنحنِأرضِعمانوليل،ِنحنِِ
ِملكِالرم.ِومادامتِحياتناِمستترةِميِ ِمالِخو ِعلينا.

 
ُروا!  9"  -(:10-9اآليات ) . اْحَتزُِّموا َواْنَكسِِِِِّ يَع َوَطاصِِِِِّ  اأَلْقضِّ غِّ  َيا َلرِّ ُروا، َوَوصِِِِْ ُعوُب َواْنَكسِِِِِّ يُجوا َويجَها الشِِِِج هِّ

ُروا!  ِ" َمَعَنا.َتَشاَوُقوا َمُشوَقًة َفَتْبُهَل. َتَكِلُروا َكلَِّرًة َفاَل َتُقوُم، أَلِن هللَا 10اْحَتزُِّموا َواْنَكسِّ
يوجهِالنبيِكالمهِإليِالبقيةِالمامنةِويالبِمنهمِأنِالِيخامواِما عداءِلنِيمكنهمِأنِيدمرواِشيييييييييييعبِ .ِوهذهِ
اآلياتِتحييرِلهجومِا عداءِالروحيينِعليِالمسيي ِوعليِممل تهِأيِال نيسيةِول نِمهماِقامواِمسيين سيرواِومهماِ

ِستبقي.ظهرِللعيانِعكسِ لكِمال نيسةِعروسِالمسي ِ
 

ْعبِّ َطائِّاًل: 11"  -(:13-11اآليات ) ُلَك فِّ  َطرِّيقِّ هَذا الشِِِ ، َوَوْنَذَقنِّ  َوْن اَل َوسِِْ ِدةِّ اْلَيدِّ ِنُ؟ هَكَذا َطاَل لِّ  الِربج بِّشِِِّ َفإِّ
ْعُب فِّْتَنًة، َواَل َتَخاُفوا َخْوَفُ؟ َواَل َتْرَهُبوا.  12 ِِِ وا 13»اَل َتُقوُلوا: فِّْتَنًة لُِّكل ِّ َما َيُقوُل َلُ؟ هَذا الشِِِِِ ُِِ سِِِِِ َقِب اْلُجُنودِّ َفُهَو  َطد ِّ

 " َخْوُفُكْم َوُهَو َقْهَبُتُكْم.
هناِ ِيحذرِالنبيِومنِيسييمعونهِمنِا تقياءِأنِالِيسييل واِمسييلكِالحييعب،ِوكانِكالمِ ِلهِشييديدًا.ِوربماِكانِِ

ِدةِّ  بِّ هذاِميِمترةِما ِميهاِالنبيِلوجهةِننرِالملكِوالحييييعبِميِالتحالفِمعِأشييييور.ِول نِالرمِحذرهِوشييييددهِِ شِِِِّ
=ِأيِبقوةِيدِ ِعليهِأمرهِأنِيقبلِماِيقولهِ ِبالرغمِمنِصييييييعوبةِموقفهِأمامِالملكِوأمامِالحييييييعب.ِوربماِِِاْلَيدِّ 

متنةِأيِماامرة.ِيبدوِِِِ=اَل َتُقوُلوا: فِّْتَنةً كانِالنبيِخالفًاِمنهم.ِ  ِهناِيعايهِدمعةِروحيةِتعينِضيييعفِالجسيييد.ِ
ِبيلِالنبيِ حازِأنهِماامرةِضدِأحاز.ِأنِالحعبِالمنامقِحسبواِتِو

ُسوا ُسوا  قدوسِتعنيِالالِأرضيِالعاليِميِسموهِوإمكانياتهِوقدراته.ِوت وِنسمك"ِإليتقدسِِ"=ِقارنِمعَِِطد ِّ قب   َطد ِّ
=ِإظهرواِلل لِإيمان مِوضيعواِوقت مِميِقدراتِ ِوالِتخامواِمنِأرامِأوِإسيراليلِوالِتحسيبواِأنِقوةِأشيورِِالجنود 

والقداسةِسيكونِميهاِاختبارِعحرةِ ِوالحف ِمنِخااياِا ممِواستنارةِووباتِونصرةِِالقادرةِعليِحمايت م.ِِهيِِ
ِسمِ ِيكونِبأنِنحياِميِقداسة.حقيقيةِعليِا عداء،ِوتقديسناِإل

 
ًسا َوَحَجَر َصْدَمٍة َوَصْخَرَة َعْثَرٍة 14" -:(14) آية ا َوَشَرًكا لُِّسِكانِّ ُووُقَشلِّيَم.َوَيُكوُن َمْقدِّ  " لَِّبْيَتْ  إِّْسَرائِّيَل، َوَفخًّ

َيةِ "بارسِِالقديسِهذهِاآليةِأقتبسيهاِِ اَرَِرْأَسِٱلز او  ُهِٱْلَبن اُؤوَن،ُِهَوَِقْدِصيَ ْدَمةٍ  َمٱْلَحَجُرِٱل ذ يَِرَمزيَ ْخَرَة َِِوَحَجَر صَِ َوصَِ
ةِ ِِ"َعْثَرةٍ  يَنِل ْلَ ل ميَ يَنَِيْعُثُروَنَِغْيَرِطَيال ع  َبْيَتْ     هيذاِالحجرِهوِالمسييييييييييييييي ِاليذنِتعث رِفييهِاليهوِدِِ.(8-2ِِ:7بب1 ِِ"ٱلي ذ 

َرائِّيلَ  أنِممل تيِيهو اِوإسيييراليلِوقتِأحاز،ِأماِوقتِالمسيييي ِم انواِقدِصيييارواِشيييعباِواحدا.ِوكالهماِرمزييياِِِإِّسِِْ
ِالمسي ِوصلبوه.
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سًِ  ميِاآليةِالسييابقةِطلبِأنِيتقدسييواِول نِكيف؟ِكانتِالقداسييةِميِالعهدِالقديمِميِالخيمةِوالهيكلِا  َوَيُكوُن َمْقدِّ
كهيكلِِِِادمهِكلِمنِيامنِبهِمكونًاِجسدهِأنِال نيسةِِبالدم.ِوهناِنريِميِهذهِاآليةِنبوةِعنِالمسي ِالذيِيقدس

ِللرامزينِمنِاليهود.ِوفخاِة عثرةصخر وهوِسيكونِصخرةِحمايةِللمامنينِوحجرِزاوية.ِول نِسيكونِِ.جديِد
ِ

ُروَن َوَيْعَلُقوَن َفُيْلَقُهوَن«.15" -:(15) آية  "َفَيْعُثُر بَِّها َكثِّيُروَن َوَيْسُقُهوَن، َفَيْنَكسِّ
معِ"منِتلكِالسيييييياعةِرجعِكثيرِمنِِِهذهِالعثرةِالتيِيت لمِعنهاِأصييييييدقِشيييييياهدِلهاِسييييييقوطِا مةِاليهوديةِوقارِن

ُقُهونَ .ِِ(6ِِِ:66ِِ يوِالتالميذ" ُرونَ وَ  .ِِ=ِميِملِإاليسَِِيسِِِِِِْ =ِهذهَِِوَيْعَلُقونَ قبلِال سييييييييرِال برياء"ِِِ"ِ=َِِيْنَكسِِِِِِِّ
النفوسِالرامزييييةِيلتقاهاِالحييييياانِليفترسييييها.ِهمِعلقواِبماِمعناهِلمِيسييييتايعواِاالرتفاوِإليِالسييييماوياتِبعيمانهمِِ

ِنجذاواِميِشباكِالحياانِإ ِهمِعلقواِميِشباكهِملمِيلحقواِبالمسي ِو لكِل بريالهم.إبالمسي ِ نهمِ
 

َهاَدَة. اْختِّمِّ 16" -:(16) آية  " الِشرِّيَعَة بَِّتاَلمِّيذِّي.ُصِر الش ِّ
َهاَدةَ  ِر الشِ ِّ =ِالحيهادةِهيِالتيِادأِاهاِاإلصيحاح،ِالمكتوبةِعليِاللوحِبحيأنِسيقوطِدمحيقِوالسيامرةِومِتدميرِِِِصُِ

ملكِأشيورِلليهوديةِوخالصِالبقية،ِوأنِ ِعمانوليلِمعناِوأنِالمسيي ِسييأتيِكسيرِتقديسِللحيعبِوصيخرةِعثرةِِ
اتالميذنِأيِاتالميذِإشيعياءِِِاْختِّمِّ... ر  صُِ  نتهيِا مرِفيهِوالِرجعةِلذلكِيقو ِلهإلليهودِالرامزيين.ِوهذاِال المِ

.ِِويحفنونهاِويحيييييهدونِعليها،ِويحيييييهدونِاهاِأمامِالناس،ِوأنِهذاِقرارِ ِولنِيتغيِرِالذينِيقبلونِهذهِالحيييييهادة
ول نهاِنبوةِعنِتالميذِالمسييي ِميِالعهدِالجديدِوإنهمِسييو ِيكحييفونِكلِماِكانِمسييتورًاِحينِيفكِا سييدِالخارجِِ

ِ..ِإختمِأيِالِتزيدِشيئًاِعليهاِوالِتنقص.رِ صُ اِكلِالختومِوقولهِمنِسببِيهوِ 
 

ُرُ .17" -:(17) آية  " َفَأْصَهبُِّر لِّلِرب ِّ الِساتِّرِّ َوْلَهُ؟ َعْن َبْيتِّ َيْعُقوَب َوَوْنَتظِّ
اتِّرِّ َوْلَهُ؟  وطلبِالصيبرِهناِِ=ِبسيببِغزيبهِول نِهذاِإليِحينِماصيبر.ِهذهِمثلِ"بصيبركمِتقتنونِأنفسيكم"ِِالسِِ

.ِول نِبعدِأنِينتهيِالتأديبِتعودِوتنهرِِ نِهناكِضيييييييقاتِآتيةِينبغيِمقاالتهاِبالصييييييبرِوبعيمانِأنهاِللتأديِب
ُر ُ   .محبةِالرمِلحييعبه =ِإنتنرِعملِالرمِورحمتهِاثقةِحتيِوسييبِالزيييقةِمهوِقدِوعد.ِومنِينتنرِالرمِِ َوَوْنَتظِّ

ِاثقةِتأتيهِالنعزياتِحتيِوسبِالزيقة.
ِ

ْندِّ َقب ِّ اْلُجُنودِّ ال18"  -:(18) آية َرائِّيَل مِّْن عِّ ِِْ ُم الِربج آَياٍت، َوَعَجائَِّب فِّ  إِّسِِ يَن َوْعَهانِّيهِّ اكِّنِّ هَأَنَذا َواأَلْواَلُد اِلذِّ ِِِ سِِ
ْهَيْوَن.  " فِّ  َلَبلِّ صِّ

قو ِالقديسِاولسِِِوقارنِمعِِ. ِيسيييييتعملِالنبيِوأوالدهِآياتِمأسيييييماءهمِكانِلهاِمعانيِوكأنهاِنبواتِمختصيييييرة
ا:ِالرسيييو ِعنِالمسيييي ِ م ِٱهللُِ"َوَأْيزيييً يَنِأَْعَاان يه  رمزًاِكانِِإشيييعياءِهناِِِتزييي ِأنميِِ(13:2عِب ِ"َهاَِأَناَِوٱْ َْواَلُدِٱل ذ 
شييتركِميِاللحمِوالدمِمعِالابيعةِِإوأظهرِبهِأنِالمسييي ِِ،ِقتبسِهذاِالقو ِونسييبهِللمسييي ِِإللمسييي ِ نِالرسييو ِ

سيندخلِِِالِوميِهذاِالتفسييرِيصيب ِأوالدِالمسيي ِآياتِوعجالبِلرمزيهمِالحيرِوننرهمِ مورِسيماوية..ِيةِالبحيِر
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ِ،ِهمِأعزياءِجسيدنِإشيتريتهِِِِالسيماءِكأعزياءِميِجسيدِالمسيي  ،ِوكأنِالمسيي ِيقو ِهاالءِأوالدنِالذينِهمِمي 
.ِ ِادميِووبت همِمي 

ِ.ِمختلفينِعنِالحييعبِالذينِحولهمِميِإيمانهمِوسييلوكهمِوأم ارهمِنحوِالرِموهكذاِكانِإشييعياءِوأوالدهِوتالميذهِِ
ِوتالميذِإشعياءِحسبواِأوالدًاِلهِوهوِميِهذاِيرمزِللمسي .

 
يَن«. »َواَل 19"  -(:22-19اآليات ) قِّيَن َواْلَهامِّسِِِّ ْقشِِِّ َحابِّ الِتَوابعِّ َواْلَعِرافِّيَن اْلُرشَِِ َوإَِّذا َطاُلوا َلُكُم: »اْطُلُبوا إَِّلى َوصِِْ

َأُل اْلَرْوَتى أَلْللِّ اأَلْحَياءِّ «  ْعٌب إِّلَهُ؟  َوُيسِِْ َأُل شَِِ َهاَدةِّ. إِّْن َلْم َيُقوُلوا مِّ 20َيسِِْ رِّيَعةِّ َوإَِّلى الشِِِ ْثَل هَذا اْلَقْولِّ  إَِّلى الشِِِ
بجوَن َملَِّكُهْم  21َفَلْيَس َلُهْم َفْجٌر!   ُِِ يَنَرا َيُجوُعوَن َوِنُهْم َيْحَنُقوَن َوَيسِِِِ اَيقِّيَن َوَلائِّعِّيَن. َوَيُكوُن حِّ َِِ َفَيْعُبُروَن فِّيَها ُمضِِِِ

دِ 22َوإِّلَهُهْم َوَيْلَتفُِّتوَن إَِّلى َفْوُق.   ، َوإَِّلى الِظاَلمِّ ُهْم َمْهُروُدوَن.َوَيْنُظُروَن إَِّلى اأَلْقضِّ َوإَِّذا شِّ يقِّ   ٌة َوُظْلَرٌة، َطَتاُم الض ِّ
" 

هناكِخاأِشيالعِمحينِيحجبِ ِوجههِتنلمِالدنياِأمامِالناسِوبداًلِمنِالتوبةِوالصيالةِهللِليرمعِغزيبهِيلجأونِِ
عبِمنِأنِيسييييمعواِلمنِِللعرامينِوالسييييحرةِلالبِالمحييييورةِ هكذاِمعلِشيييياو ِالملك(ِوهناِمالنبيِيحذرِأتقياءِالحيييي

ِ هبواِواطلبواِإليِالسحرة.إيقو ِلهمِ
قِّيَن  عونِأنهمِيقدرونِأنِيعاشرواِأرواحِالموتيِويعرمواِالمستقبل=ِالذينِيدِ َِوْصَحابِّ الِتَوابعِّ َواْلَعِرافِّينَ  اْلُرَشْقشِّ

ينَ  =ِمنِيت لمِبصوتِهامسِخامتِغالرِأوِميِرنةِحزينةِكالحمامِوهذهِطريقتهمِميِال المِليتقنواَِِواْلَهامِّسِّ
ِدورهم.

لما اِالِتلجأواِليِميِِِ-هناِعتامِمنِ ِلحعبهِِِِ=َِوُيْسَأُل اْلَرْوَتى أَلْللِّ اأَلْحَياءِّ َِواَل َيْسَأُل َشْعٌب إِّلَهُ؟  
،ِوتذهبونِلمنِيد عيِأنهُِي ل  مِأرواحِالموتي.ِ  ِِأنتمِعبيدهِأحياءهلِترضونِبأنِتتركواِ ِالحيِِوِضيقت م؟
ِِ.ِِِوتلجأونِلهذهِالوساللِالحياانيةِ،ِهلِتتركونِإلهكمإ اِالتزمتمِاوصيتهِسيستجيِب

ْيَس  َفلَ =ِهذاِماِيجبِأنِيقولهِمنِهوِميِضيقِم المِ ِهوِالذيِيعايِحياة.َِِِلى الِشرِّيَعةِّ َوإَِّلى الِشَهاَدةِّ إ
=ِمنِالِيقو ِإليِالحريعةِوإليِالحهادة.ِمنِالِيلجأِل المِ ِمليسِلهِنورِويبقيِميِالنالم.َِِِلُهْم َفْجرٌ 

=ِمنِيلجأِلهذهِالوساللَِِفَيْعُبُروَن فِّيَها  .  وعجيبِأنِيكونِلإلنسانِحياةِميِكلماتِال تامِالمقدسِوالِيقرأِه
ِ.ُمَضاَيقِّيَن َوَلائِّعِّينيِالحياةِِ=ِيعبرونِمِِيعيشِميِا رضِميِضيقِوبالِمعين
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع

ِ
عتمادهمِِِإقا ِميِاإلصيحاحِالسيااقِأنِمنِيسييرِوراءِالتوابعِيعيشِميِظالم،ِمهمِميِظالمِبسيببِهذا،ِوبسيببِِ

ولنالح ِِِِ(9:4كو2ِِعليِأشور.ِأماِهناِميِهذاِاإلصحاحِفيعايِأملِميِالمسي ِالذيِيحو ِالنالمِإليِنورِ 
اِجاءِللثالوةِمتيةِِوعزاًءِلمنِهمِميِضييقةِكمأنهِوعدِبالنورِوليسِارمعِالزييقة،ِوهذهِطريقةِ ِأنِيعايِنورًاِِ

ِونرنِهناِكيفِيأتيِالنورِللعالمِالذنِميِالنلمة،ِهذاِسيكونِبالمسي ِنورِالعالم.ِ.رالناميِأتونِ
 

يٌق. َكَرا َوَهاَن الِزَماُن اأَلَوُل َوْقَض 1" -:(1آية ) َزُبوُلوَن َوَوْقَض َنْفَتالِّ ، ُيْكرُِّم َولكِّْن اَل َيُكوُن َظاَلٌم لِِّلتِّ  َعَلْيَها ضِّ
، َللِّيَل اأُلَممِّ. ، َعْبَر اأُلْقُدن ِّ يُر َطرِّيَق اْلَبْحرِّ  "  اأَلخِّ

همِأخايأواِوإختيارواِطريقِالنالمِل نِ ِالِيتركهمِمهمِعمييانِالِِشييييييييييييييعبيه.ِِ=ِهيذهِتعنيِأنِ ِالِيتركَِِِِولكِّنْ 
الِزَماُن أنِا رضِالتيِميهاِضييقِلنِيكونِعليهاِظالمِمتيِجاءِالمسيي .ِِبِنجدِهناِوعِدِويدرونِما اِيفعلونِ.ِ

ير=ِحيينِدخليتِالخاييةِوالموتِبيآدم.ِأمياِالزميانِالثيانيِأوِاأَلَوُل  ،ِهنياكَِِِجلِِّيَل اأُلَممِّلتيدخيلِال راميةِحتيِِِاأَلخِّ
،   ، اْلَبْحرِّ   َطرِّيقَ جاءِالمسييييييي ِليعايِحياة.ِومنِالمدهشِأنِإشييييييعياءِيحددِمكانِازو ِشييييييمسِالبرِ َعْبَر اأُلْقُدن ِّ

َوْقَض =ِالمقصييييييييييييييودِبييهِبحرِالجليييل.ِِ  َطرِّيَق اْلَبْحرِّ و=ِوهيِا ميياكنِالتيِااتييدأِالرمِخييدمتييهِميهييا.َِِِِللِّيَِل اأُلَممِّ
=ِكانتاِأكثرِالبالدِالتيِقاسيييتِمنذِزمنِبعيدِمنِهجماتِا ممِالمجاورةِ أرامِوأشيييور(ِوكانتَِِِِزُبوُلوَن َو َنْفَتالِّ 

 ِمنِأشييييييييييييرقِنورِالرمِعليها،ِميِطبريةِوكفرِناحومِوكورزينِوهذهِمنِقريِنفتالي.ِوهذاِمعناهِأنِالسيييييييييييييدِأِو
قتبسهاِمعلمناِمتيِِإالمسي ِيحو ِماِهوِعارِإليِمجد.ِوهوِتجليِعليِجبلِتااورِميِأرضِزبولونِوهذهِاآليةِِ

ِ(.16ِ–4ِِ:14ِ متِ
=ِكيانيتِالنياصييييييييييييييرةِوالجلييلِكليهِعليِحيدودِا ممِمياختلاواِبعياداتهمِالوونيية،ِم يانواِميِحياليةِانحال َِِِِللِِّيَل اأُلَممِّ

روحي،ِوكيذليكِسييييييييييييييكنِميِالجلييلِكثيرِمنِا ممِليذليكِاحتقرِاليهودِالجليليينِالختالطهمِبيا ممِوكيانواِيقولونِِ
سيييتعدادِأنِيتعاملِوأنِإسيييي ِعليِِ(.ِومعنيِاآليةِأنِالم1ِِ:46 يو"أمنِالناصيييرةِيمكنِأنِيكونِشييييءِصيييال "ِِ

ختارِالجهالءِوالبسااءِليعلنِلهمِنفسه.ِلذلكِ كرتِِإيعلنِنفسهِليسِمقبِلليهودِوالِلألممِالِ حقرِا مم.ِماهللِ
شيييياطينِكحييياهدةِللقيامةِالِكارزةِاها.ِوسيييببِ كرِا ربعة7ِِِِا ناجيلِا ربعةِإسيييمِمريمِالمجدليةِالتيِكانِاهاِِ

الموجودِإليِأوالدِهللِيكرزونِِِوغيرِِِنمجيدليية،ِأنِهيذاِهوِموضييييييييييييييووِاإلنجييل،ِ ِيحو ِالمزدِرا نياجييلِلمريمِال
ِباسمه.

 
َرَق  2"  -(:3-2اآليات ) اَللِّ اْلَرْوتِّ َوشِِِْ وَن فِّ  َوْقضِّ ظِّ يًرا. اْلَجالِّسُِِِ َر ُنوًقا َعظِّ الُِّك فِّ  الظجْلَرةِّ َوْبصَِِِ ْعُب السِِِِ َالشِِِِ

ْم ُنوٌق.   ُجوَن 3َعَلْيهِّ يَن َيْبَتهِّ الِِذِّ . ِكَ ادِّ َِِ اْلَفَرحِّ فِّ  اْلَحصِِِِِِِ ا اْلَفَرَح. َيْفَرُحوَن َومَِامََِك ِكَ َت َلِهَ َة. َعِظِرْ َدمَِا  َوْكَثْرَت اأُلمِِ ِنْ عِّ
ُروَن َغنِّيَرًة.  " َيْقَتسِّ
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ِالروحِالقدس=عددِالمامنينِسييييييييزدادِانعمةِِْكَثْرَت اأُلِمةَ وسيييييييكانِالجليلِالسييييييياكنينِميِالنلمةِرأواِنورِالمسيييييييي .ِِ
=ِالفرحِبالغلبةِوالنصيييييييرةِوالحصيييييييادِال ثير.ِالفرحِهوِسيييييييمةِال نيسيييييييةَِِِِعِظْرَت َلَها اْلَفَرحَ ِِ.ادخو ِا ممِلل نيسييييييية

ادِّ المتألمةِبسيييببِمسييييحهاِالذيِميها.ِ ِِالمسيييي .=ِأيِالفرحِميِتحصييييلِالخيراتِالمذخرةِميَِِِكاْلَفَرحِّ فِّ  اْلَحصَِِ
ُروَن َغنِّيَرةً ِِ(ِ.16ِِِِ:22"أراكمِمتفرحِقلوبكمِ يوِمالمسيي ِأعادِلناِالفرح =ِمزياللِونعمِبعدِاالنتصيارِعليَِِِِيْقَتِسِّ

ِِ،ِمرحةِال نيسةِبأوالدهاِالجدد.ِإاليس
 

رِّ ِّ َكِسْرَتُهِن َكَرا فِّ  4 -:(4آية ) يَب ُمَسخ ِّ ْدَياَن.أَلِن نِّيَر ثِّْقلِّ؟ِّ، َوَعَصا َكتِّفِّ؟ِّ، َوَطضِّ  " َيْومِّ مِّ
هذاِهوِالسيييببِا و ِلفرحِالحيييعب،ِوهوِِكانِعبوديةِاإلنسيييانِإلاليس.ِِِِالنيركانِإاليسِوِالثقل=ِِِِأَلِن نِّيَر ثِّْقلِّ؟ِّ 

إبادةِالمسيييي ِلقوةِأعدالهِوخالصيييهمِمنِعصييياتهِوقزييييبه،ِلقدِحررناِالمسيييي ِمصيييرناِبالحقيقةِأحرارًاِ"إنِحرركمِ
ْدَيانَ االان..."ِِ وت ررِميِحادوةِِِ،ِِ=ِ ِدالمًاِيخلصِشييييييييعبهِويهلكِأعداءِشييييييييعبه،ِحدثِهذاِمعِجدعوِنَِيْومِّ مِّ
ويقا ِهذاِأيزًاِعنِالخايةِالتيِغفرهاِلناِِِِمنِجيشِأشورِوهذاِكلهِرمزِلهالكِإاليس.185000ِِِييييييييييييهالكِال

ِياِجميعِالمتعبينِوأناِأريحكم"ِ م (.ِوأيزييًاِنسييمع28:11ِِِتالرمِيسييووِمتحررناِمنِنيرها،ِولذلكِقا ِ"تعالواِإلي 
(ِأنِالمسيييي ِحملِأحزانناِوتحملِعناِأوجاعنا.ِوأيزيييًاِمنِيرتببِمعهِمحاوالِتنفيذِالوصييييةِيعينه4:53ِِميِ إص

(ِولذلكِيقو ِاولسِالرسيييييييييييو ِأنِالمقاومةِضيييييييييييد30:11ِوهذاِمعنيِ"إحملواِنيرنِمهوِهي  نِوحمليِخليف"ِ مِت
ِ(.1:12الخايةِسهلة عِب

ْدَيانَ  لينهرِإنتصييارِالمسييي ِعليِالحييياانِوعليِالخايةِوعليِِِيوم مديان=ِلما اِإسييتخدمِالوحيِبالذاتِ َيْومِّ مِّ
رجل.120000ِِِرجلِمقب.ِوكانِقتليِمديان300ِِِِالموت.ِ نِجدعونِإنتصرِعليِجيشِالمديانيينِالزخمِايييي

نِالمسييييييي ِِم مِكانِعددِهذاِالجيش.ِونالح ِأ120000ِِمنتهيِالزييييييعفِغلبِجيشِضييييييخم.ِمعنِكانِالقتليِِ
ِِِغلبِبأضعفِماِفيهِأنِالموت.ِمهوِبالموتِداسِالموت.

ِ
، َمْأَكاًل 5"  -(:6-5اآليات ) ، َيُكوُن لِّْلَحرِّيقِّ َماءِّ ل ِّحِّ فِّ  اْلَوَغى َوُكِل قَِّداٍء ُمَدْحَرٍج فِّ  الد ِّ َِِ اَلحِّ اْلُرَتسِِِِِِ ِِِّ أَلِن ُكِل سِِِِِِ
 . يًرا، َوًبا أَلِنُ؟ ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد 6لِّلِناقِّ يًرا، إِّلًها َطدِّ يًبا، ُمشِِِّ ُرُ؟ َعجِّ ُة َعَلى َكتِّفِّ؟ِّ، َوُيْدَعى اسِِْ َوُنْعَهى اْبًنا، َوَتُكوُن الر َِّياسَِِ

يًّا، َقئِّيَس الِساَلمِّ.  " َوَبدِّ
هوِ"سيالمِِِزمانِسيالمِ=ِملكِالسيالمِِقئيس الِسالمِِالسيببِالثانيِللفرحِأنِا سيلحةِوالحرمِبالتِمزمانِالمسيي 

.ِل نِكيفِتبالِأسيييلحةِالعدو؟ِأسيييلحةِالعدوِهيِملذاتِالعالمِالخاطئةِ.ِِِ(4ِِ:7الذنِيفوقِكلِعقل"ِ مي ِ
4ِِمالمسييي ِأرسييلِالروحِالقدسِل نيسييتهِيمألهاِسييالمًاِ،ِويعايناِنعمةِأعنمِمنِملذاتِالعالمِتجعلناِنحتقرهاِ يِع

نِممزيييِوباوِالآلل ِالتيِكانِيحبهاِأنِالخااياِِ(ِ.ِوهذاِتعليمِالرمِيسييووِلناِ"إنسييانِوجدِلالاةِكثيرةِالثم6:ِ
أوِكيلِمياِكيانِيتليذ ِبيهِ=ِبياعهياِبمعنيِمقيدتِاريقهياِميِننرهِ.ِوعميلِالروحِالقيدسِأنِيخبرنياِعنِالمسييييييييييييييي ِِ

ِ(.16ِِ:14ِالجوهرةِكثيرةِالثمنِمنعرمهِونتلذ ِبهِ يو
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(ِ.ِوبالصيوم6ِِ ِأعااناِأسيلحةِضيدهِ أ =ِتعنيِالحرمِ،ِمعدوِالخيرِالِيهدأِميِحربهِضيدناِ،ِول نِِِِالوغى
 الزهدِميِملذاتِالعالمِالِيبقيِإلاليسِسيييييييالحِيحارمِبه(ِ،ِوبالصيييييييالةِ صيييييييلتناِباهللِترعبِالحيييييييياان(ِ،ِلذلكِ

ِبالصومِوالصالةِنغلبهِ.
ِِالح ِِلح فى الوغى   يسيييييييتعملهِإاليسِضيييييييدنا(  كل سِِ َماءِّ َوُكِل قَِّداٍء ُمَدْحَرٍج فِّ  اِ،ِِ الحرومِالروحية(ِالرتسِِ  كلِرداءِِ لد ِّ

، َمْأَكاًل  ،يتدحرجِعليِا رض(ِمزييييييرجِادماءِضييييييحاياِغوايةِإاليسِومنِترجمهاِمدحرجِيعنيِاهاِأنِمنِيسييييييقب َيُكوُن لِّْلَحرِّيقِّ
خداعاتِِكلِِ=   ومالل تهِسيييييييييتزدادِإشيييييييييتعاالِبكلِهذهِا سيييييييييلحةِالخادعةِالتيِأسيييييييييقبِاهاِأوالدِ (   النارِالمعدةِإلاليس لِّلِناقِّ 

وحرومِإاليسِضيييييييييدِشيييييييييعبِ ِسيييييييييت ونِوقودَاِللبحيرةِالمتقدةِبالنارِوال بريتِالمعدةِله.ِبمعنيِأنهِكلماِزادتِ
قداء مدحرج فى  ِِشيرورِالحيياانِوخداعهِوعثراتهِللبحيرِ،ِوكلماِإزدادِعددِالذينِأسيقاهمِمهل واِيزدادِعذابهِم ل

ِ(ِ.20ِِ:10هِميِبحيرةِالنارِوال بريتِ رؤسيكونِوقوداِلهذهِالنارِ.ِكلماِإزدادِعذابِالدماء
كيفِيحيدثِكيلِهيذا؟ِِمنِهوِاليذيِيعايِسييييييييييييييالميًاِللعيالمِكليهِومرحيًاِللمامنينِ؟ِهنياِنجيدِإشييييييييييييييعيياءِوقيدِتجياوزِِ

ِالرموزِوالنالمِاهذهِالنبوةِوت لمِمباشرةِعنِوالدةِالمسي .
ِانِيتأنس.=ِميِالعبريةِيولدِاينناِو جلنا.ِوالمعنيِأنِاإلُِيوَلُد َلَنا َوَلدٌ 

=ِمدينونةِإاليسِادأتِاوالدةِالمسييييييييييي ِالذنِقيدهِومِقبضِعليهِورباهِبسييييييييييلسييييييييييلةِِِيولد لنا ولدِِوالح ِقولهِ نه
ِ(.3ِِ،10ِ-20ِِ:1ِبالصليب.ِوميِالمج ِالثانيِيلقيهِميِالبحيرةِالمتقدةِبالنارِ رؤ

ُة َعَلى َكتِّفِّ؟ِّ =ِهذهِمثلِال لمةِصيييييارِجسيييييدًا.ُِِنْعَهى اْبًنا َِِ =ِالمسيييييي ِبصيييييليبهِالذيِحملهِعليِكتفهِملكِِِالر َِّياسِ
ِعليِقلومِكلِمنِآمنواِبه.

يًبا =ِهوِمالقِاإلدراكِميِنزولهِمنِالسييييماء،ِميِإتزيييياعهِومحبتهِللبحييييرِوميالدهِالبتوليِومعجزاتهِوقيامتهَِِِعجِّ
وهذاِماِقالهِمالكِالرمِلمنوحِأاوِشمحونِمعجزات.ِهِالعجيبِصنعِتالميذهِوصعودهِوأقوالهِوتعاليمه،ِالِبعسم

ِِ(.13ِِ:18"لما اِتسأ ِعنِإسميِوهوِعجيب"ِ قِض
اَلمِّ  جلِالسيالم،ِمصيليبهِكانِصيناعةِسيالمِاينِا رضِوالسيماءِوهوِوحدهِِ=ِمهوِأعنمِمنِضيحيَِِقئِّيَس السِِ

يًرالسيييييالمِالِيسيييييتايعِالعالمِأنِينزعهِمنا.ِِالقادرِأنِيزيييييعِالسيييييالمِالداخليِميِقلوبنا،ِهذاِا ِِِّ =ِالمسيييييي ِهوُِِِِمشِ
ِ(.6:17(ِوالمسي ِأعلنِالسرِاإللهيِللبحرِوكحفِعنِاآلمِ يو2ِ:3ِ+ِكو24:1ِِكو1ِحكمةِ ِ 
يًرا ِ=ِمهوِواحدِمعِاآلمِميِالجوهر،ِهوِاإللهِالحقِمنِاإللهِالحقِِإِّلًها َطدِّ
يًّا لوهيتهِلمِيعلنِجبروتِ ِمقبِالِأاوتهِوحنانه.ِآمِتعنيِأصييييييلِوهيِكلمةِسييييييريانية،ِِأ=ِالمسييييييي ِميَِِوًبا َوَبدِّ

ِ.ماإلنسانِكانِيتحرقِشوقًاِ صلهِو ايه.ِوبالمسي ِعرمناِمحبةِاآلمِا اديةِوبهِصرناِأاناءِله
 

َدَها7" -:(7آية ) اَلمِّ اَل نَِّهاَيَة َعَلى ُكْرسِِِّ  ِّ َداُوَد َوَعَلى َمْرَلَكتِّ؟ِّ، لُِّيَثب َِّتَها َوَيْعضُِِ تِّ؟ِّ، َولِّلسِِِ ،   لُِّنُرو ِّ قَِّياسَِِ بِّاْلَحق ِّ َواْلبِّر ِّ
. َغْيَرُة َقب ِّ اْلُجُنودِّ َتْصَنُع هَذا.  " مَِّن اآلَن إَِّلى اأَلَبدِّ

يحييييتاقِويعملِعليِأنِتمتدِكنيسييييتهِلتحييييملِكلِالعالم،ِِِفى غيرة قب الجنود=ِِلنرو قياسِِِت؟ وللسِِِالم ال نهاية  
ليسِِِالنمو(.ِويسيييييودِممل تهِالسيييييالمِمهوِملكِالسيييييالم.ِِو4:2تي1ويملكِعليها.ِمهوِيريدِأنِالجميعِيخلصيييييونِ 
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ِِميِمعرمتهِوميِالثباتِفيه،ِِوِينميهاهوِسييييييييييمةِال نيسييييييييييةِوحياتهاِبالمسييييييييييي ِميِالروحِالقدسِمهِمقبِعدديًا،ِال
والنموِهوِأيزيييييييًاِميِمعرمةِالمسيييييييي ِوإدراكناِلمحبته،ِمنسيييييييلمِلهِحياتناِبال املِِِِويسيييييييقيهاِكلِيومِميِا سيييييييرار.

=ِهيِال نيسةِِ  ُكْرسِّ  ِّ َداُوَد َوَمْرَلَكتِّ؟ِّ   =ِحبِ ِلحعبهِصنعِكلِ لك.ِِْيَرةُ وغَ ِِ.قياست؟خاضعينِتماماِلمحيئتهِ=ِِ
ِحبتِعريسهاِممل تهِعليهاِعنِحبِوإدراكِلعملهِالعجيبِ.التيِأ

ِ
 " َوْقَسَل الِربج َطْواًل فِّ  َيْعُقوَب َفَوَطَع فِّ  إِّْسَرائِّيَل.8" -:(8آية )

تيةِعليهمِ عليِا سييييباطِالعحييييرة(ِبسييييببِكبريالهمِوتمردهمِوشييييرهمِالزالد.ِادءًاِمنِهناِنجدِخاامِبالويالتِاآل
إنذارِوتحذيرِوتنبيهِليعقومِأيِلألسيييييييييباطِول نهمِلألسيييييييييفِتجاهلواِإنذاراتِ ِالمتعددةِعليِيدِوهذهِاآليةِميهاِ
َرائِّيلَ =ِقرارِبالويالتِوصييييلِل لِا سييييباط.ِِِِطواًل فى يعقوبِِأنبيالهِالعديدين. ِِْ ِ=ِأيِتمِتنفيذِالتهديِدَِِوَطَع فِّ  إِّسِ

م يِبالماضييييِالنبونِأنِِأكدِمنِحدووهوهناِبصييييغةِالماضييييِللتِميِإسيييراليلِالممل ةِالحيييماليةِأواًل. ،ِهذاِماُِيسيييَ
ِقراره يةِاإلصييييييحاحِرأيناِنورًاِلألارارِِا.ِقبلِ لكِمنِاِدبصيييييييغةِالماضيييييييِ نهِقرارِقدِأصييييييدرهِ ،ِ  ِلنِيَغي ر 

والح ِأنهِقبلِاإلنذارِرأيناِِِالمامنينِبالمسيييي ِوهناِنريِويلِلألشيييرارِرامزييييِالنورِأيِرامزييييِالسييييدِالمسيييي .
الوعودِبالخالصِإعالناِعنِأنِ ِيادم،ِول نهِالِيرمضِأوالدهِالذينِإسيييييييتفادواِمنِالتأديب.ِوأنهِبعدِالزييييييييقِِ

ِِمرح.
 

َياٍء َوبِّعَ 9"  -(:10-9اآليات ) َرةِّ، اْلَقائُِّلوَن بِّكِّْبرِّ امِّ ِكاُن السِِِ ْعُب ُكلجُ؟، َوْفَرايُِّم َوسُِِ »َطْد َهَبَس  10َظَرةِّ َطْلٍب: َفَيْعرُِّف الشِِِ
َع اْلُجِرْيُز َفَنْسَتْخلُِّفُ؟ بَِّأْقٍز«. َجاَقٍة َمْنُحوَتٍة. ُطهِّ ِ"الل ِّْبُن َفَنْبنِّ  بِّحِّ

ل نهمِميِ،ِِلهمِلزلزليةِإنيذارًاِِ(ِوكيانيتِهيذهِا14ِِِ:5+ِزك1ِِِِ:1ِِِيبيدوِأنيهِحيدويتِزلزليةِعنيميةِهيدميتِميدنهمِ عيا
َجاَقةٍ وهباتِسييينبنيِايوتًاِِِِالل ِّْبنُ   منقالواِسييينبنيِمدنًاِأحسييينِولنِنتوم.ِوإنِكانتِايوتناِالسيييابقةِِِِواضييي ِتحدِ  ِبِّحِّ

.ِوميِهذاِكبرياءِوتحديِهللِْقزاألَ ،ِميِالبناءِسيييابقًاِمسييينسيييتعملِِاْلُجِرْيزوهيِأحسييينِوأقوي.ِوإنِكناِقدِاسيييتعملناِِ
ِوإستهتارِِبعنذاراته.

 
يَن َعَلْي؟ِّ َوُيَهي ُِّج َوْعَداَءُ :  11"  -(:12-11اآليات ) ِِِّ اَم َقصِ َِِ ينِّي ِّيَن  12َفَيْرَفُع الِربج َوْخصِ هِّ ِِْ ي ِّيَن مِّْن ُطِداُم َواْلفِّلِّسِ اأَلَقامِّ

 " !ْعدُ مِّْن َوَقاُء، َفَيْأُكُلوَن إِّْسَرائِّيَل بُِّكل ِّ اْلَفمِّ. َمَع ُكل ِّ هَذا َلْم َيْرَتِد َغَضُبُ؟، َبْل َيُدُ  َمْرُدوَدٌة بَ 
يَن   اَم َقصِِِّ =ِأيِعليِإمرايم.َِِِِعَلْي؟ِّ =ِأيِا شيييوريين،ِمرصيييينِكانِيريدِالتحالفِمعِمصيييرِضيييدِأشيييور.َِِوْخصَِِ

ي ِّينَ  =ِأيِبكلِقسييييوةِوبالِِِبُِّكل ِّ اْلَفمِِِّ. شييييورِِ،ِميبدوِأنهمِصييييارواِتابعينأشييييور=ِسيييييجبرونِعليِمسيييياعدةِِِِاأَلَقامِّ
راميينِوالفلساينيينِوا شوريين.ِممنِالِيتعلمِمنِِحينِيهاجمهمِا ِِو لكِسيتم.ِِمريستهِِرحمة،ِكماِيأكلِالوحشِ

 التأديبِا و ِ الزلزا (ِيأتيِعليهِالتأديبِالثانيِ أشور(ِ
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. 13"  -(:16-13اآليات ) اقِّبِّ؟ِّ َوَلْم َيْهُلْب َقِب اْلُجُنودِّ ْعُب َلْم َيْرلْع إَِّلى ضَِ َرائِّيَل الِرْوَس 14َوالشِِ َفَيْقَهُع الِربج مِّْن إِّسِْ
ٍد.   َل، فِّ  َيْوٍم َواحِّ َِِ َل َواأَلسِِِِِِِ ْيُخ َواْلُرْعَتَبُر ُهَو الِرْوُس، َوالِنبِّ ج اِلذِّي ُيَعل ُِّم  15َوالِذَنَب، الِنِخْ ِِِ بِّاْلكَِذِّبِّ ُهَو الِذَنُب. َالشِِِِِِِ

ل ِّيَن، َوُمْرَشُدوُ  ُمْبَتَلعِّيَن.16 ُدو هَذا الِشْعبِّ ُمضِّ  " َوَصاَق ُمْرشِّ
اقِّبِّ؟ِّ  َِِ ْعُب َلْم َيْرلْع إَِّلى ضِِِ ِِِ (ِكأن13ِِ آيةِِضيييييييييقتهمِ.ِ =ِهذاِماكانِينبغيِعملهِميولم يهلب قب الجنود  َوالشِِِ

التأديب.ِوعليناِأنِالِنرجعِسييييببِن باتناِللنرو ِالِنرجعِهللِِِيسييييتفيدواِمنِالرمِهوِالزييييارمِوالمعنيِأنهمِلم
 =ِهمِالرؤساءِ.ِالنخلِليرمعِغزبهِعنا.

لَ  =ِالحيوكِ=ِأيِيقاعِالرمِمنِإسيراليلِالحيريفِوالدنيء،ِا عليِوا دني.ِونالح ِأنِخايةِا كبرِسينًاِِِاأَلسَِ
ِأوِعلمًاِهيِأعنم.

ُدوُ  ُمْبَتَلعِّينَ  ل ِّيَن، َوُمْرشَِ ْعبِّ ُمضِِّ ُدو هَذا الشِِ اَق ُمْرشِِّ دونِأتقياءِماهمينِِ  َوصَِ =ِحينِيفرحِ ِبحيعبهُِيرسيلِلهمُِمرشي 
ُدوِِ= يقودونِالحييييييعبِميِطريقِالخالص.ِوحينِيغزييييييبِ ِعليِالحييييييعبِكماِنرنِهنا،ِنرنِ ِيحرمِِِِن ُمْرشِِِِِّ

دينِالفاهمينِمهمِالِيستحقونِبسببِبسيبِأنهمِالِيريدونِمتبتلعِالنلمةِهذاِالحعبِ=ِِ ُمْرَشُدوُ   الحعبِمنِالمرش 
ِ.ُمْبَتَلعِّينَ 

ُدوُ  ُمْبَتَلعِّينَ  دُ =ِحينِصيييارِ  ُمْرشَِِ ل ِّينَ ُمْرشِِِّ ْعبِّ ُمضِِِّ دون صيييارِمنِيرشيييدونهمِميِضيييياوِوظلمةِ=ِِ  و الشِِِ ِِالُرْرشَِِ
ِ.ُمْبَتَلعِّينَ 

 
ْنُهْم مُ 17" -:(17آِية ) ٍد مِّ لَُِ؟، أَلِن كُِِل َواِحِّ اُ  َوَوَقامِّ انِِّ؟ِّ، َواَل َيْرَحُم َيتَِامَِ يِ ُِّد بِّفِّْتيَِ ِِِ لِّ ذلَِِّك اَل َيْفَرُح السِِِِِِِ ُل  أَلِلْ افٌِّق َوفَِاعِّ نَِ
 .  " َوُكلج َفٍم ُمَتَكل ٌِّم بِّاْلَحَراَطةِّ. َمَع ُكل ِّ هَذا َلْم َيْرَتِد َغَضُبُ؟، َبْل َيُدُ  َمْرُدوَدٌة َبْعُد!َشر 

نغمسييييييييواِميِالحيييييييير.ِويرحمِا راملِلوِطلبوهِِإ ِيفرحِبالفتيانِا طهارِكيوسييييييييفِودانيا .ِول نهِالِيفرحِاهمِلوِ
ِويتركهمِلوِتدنسوا.

 
ُل َغاَب اْلَوْعرِّ َفَتْلَتفج َعُروَد ُدَخانٍ 18" -:(18آية ) ، َتْأُكُل الِشْوَك َواْلَحَسَك، َوُتْشعِّ ُق َكالِناقِّ  " .أَلِن اْلُفُجوَق ُيْحرِّ

ِ.(6ِ:27ِمِأالخاط ِيهلكِنفسهِوالخايةِكنارِيحعلهاِالخاط ِميِايته.ِوالزانيِكمنِيأخذِنارًاِميِحزنهِ ِ
 

اُن َعَلى 19"  -(:21-19اآليات ) ْنِسَ فُِّق اإلِّ . اَل ُيِشْ ْعُب َكَرْأَكل لِّلِناقِّ َخسِّ َقب ِّ اْلُجُنودِّ ُتْحَرُق اأَلْقُض، َوَيُكوُن الِشِ بِِّسَ
ي؟ِّ.   ؟ِّ 20َوخِّ َقاعِّ ٍد َلْحَم ذِّ ُم َعَلى اْلَيرِّينِّ َفَيُجوُع، َوَيْأُكُل َعَلى الِشَرالِّ َفاَل َيْشَبُع. َيْأُكُلوَن ُكلج َواحِّ َمَنِسى َوْفَرايَِّم، 12:  َيْلَتهِّ

 " !َوَوْفَرايُِّم َمَنِسى، َوُهَرا َمًعا َعَلى َيُهوَذا. َمَع ُكل ِّ هَذا َلْم َيْرَتِد َغَضُبُ؟، َبْل َيُدُ  َمْرُدوَدٌة َبْعدُ 
َيْأُكُل َلْحَم   كلِواحدِمنهمِلزيييييقهِوجوعهِيلتهمِاآلخرِويسييييلبه.ِوهذاِماِحدثِميِمترةِاالضيييياراباتِميِإسييييراليل.

؟ِّ  َقاعِّ =ِأيِ راوِجارهِوقريبه.ِصيييييييارواِاالِاركةِكأنهمِميِغابةِقانونهاِالعنفِوالنلمِيأكلونِبعزيييييييهم.ِوهذاِماِِِذِّ
ِحدثِميِإسراليلِأيِحرمِأهليهِمدمرة.
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بييالتييأديييبِميِمحبييةِِويييدهِممييدودةِِِِ،ِِوت رارِكلمييةِيييدِ ِمييازالييتِممييدودةِمهوِ نييهِلمِيحققِميياِيريييده،ِأيِتوبتهم
ونرنِهناِأنِالبيتِإنقسيمِعليِ اتهِ،ِمزيرمِا  ِأخيهِ منسييِوأمرايم(ِوإسيراليلِتزيرمِيهو اِِِنفس.لجذمِكلِ

 ِ=ِهذاِناتجِعنِالخايةِأنِالِسالمِ.ِوهذاِماِحدثِمنذِالبدءِإ ِبعدِخايةِآدمِنجدِأنِا  ِقتلِأخيه.
ِ 
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ِ
ُلوَن َلْوًقا  1"  -(:4-1اآليات ) ج ِّ َِِ يَن ُيسِ ، َولِّْلَكَتَبةِّ اِلذِّ َيَة اْلُبْهلِّ ِِِّ وَن َوْطضِ ُِِ يَن َيْقضِ َعَفاَء َعنِّ 2َوْيٌل لِِّلذِّ ِِج وا الضِ دج ُِِ لَِّيصِ

ُل َغنِّيَرَتُهْم َوَيْنَهُبوا اأَلْيَتاَم.  ْعبِّ ، لَِّتُكوَن اأَلَقامِّ ُلُبوا َحِق َبائِّسِِِِِِّ  شَِِِِِ ، َوَماَذا َتْفَعُلو3اْلُحْكمِّ، َوَيسِِِِِْ َقابِّ َن فِّ  َيْومِّ اْلعِّ
َدُكْم    ةِّ، َوَوْيَن َتْتُرُكوَن َمِجْ ِيٍد  إَِّلى َمْن َتْهُرُبوَن لِّْلَرُعونَِ ُة مِّْن َبعِّ يَن تَِْأتِّ  الِتْهُلكَِ َرى، َوإِّمِِا  4حِّ ِِْ ا َيْجُثوَن َبْيَن اأَلسِِِِِِِ إِّمِِ

 " َبْل َيُدُ  َمْرُدوَدٌة َبْعُد!َيْسُقُهوَن َتْحَت اْلَقْتَلى. َمَع ُكل ِّ هَذا َلْم َيْرَتِد َغَضُبُ؟، 
ْعبِّ هيِت ملةِإنذارِ ِالسيييييااقِعليِممل تيِإسيييييراليلِويهو اِوالح ِقو ِ ِِ =ِمهوِينسيييييبِلنفسيييييهَِِِِبائِّسِِِِّ  شَِِِ

لنِيحميهمِ ِمهمِظلمواِبالسيييييِِحينِيجيءِيومِالحييييرِلوِِلجأِهاالءِا شييييرارِالنالمينِهللِليحميهمِِ.ِِوالبالسييييين
يَن َتْأتِّ  الِتْهُلَكُة مِّْن َبعِّيدٍ   َتْهُرُبوَن لِّْلَرُعوَنةِّ  إَِّلى َمنْ ِِشيييييييعبهِ= اينماِهوِقدِرمزيييييييهمِولنِِِأشيييييييور=ِأيِبمجيءِِِِحِّ

=ِأيِمال مِالذيِأخذتموهِبالنلمِأينِتتركوهَِِِوَوْيَن َتْتُرُكوَن َمْجَدُكمْ ويسييييييييألهمِالرمِمتهكمًاِِِ.يجدواِحمايةِمنِأحدِِ
هوِسخريةِمنِالف رِالبحرنِوالمقصودِماِظننتموهِمجدِل م.َِِِِمْجَدُكمْ قولهِِولمنِتتركوهِوأنتمِإماِأسريِأوِأموات.ِِ

ميالبحييييييييييييييرِيننونِأنِا موا ِوالممتل ياتِهيِمجيد.ِورأينياِأنِأو ِمرةِتيذكرِميهياِكلميةِمجيدِكيانيتِعنِقايعِمنِِ
(.ِوهذاِكانِكسييييييييييخريةِمنِالف رِالبحييييييييييرن،ِم لِماِعليِا رضِمهوِإليِزوا .ِمما1:31ِخرا ِ تكالماعزِوال

نجمعيهِإمياِنتركيهِونموتِأوِهوِيتركنيا.ِأمياِالمجيدِالحقيقيِمهوِ ِنفسييييييييييييييهِونالح ِقو ِال تيامِ"أكونِمجيدًاِميِ
ومنِيجتهدِأنِينقيِالداخلِ(،ِمحينماِيرضييييِ ِعنِأورشيييليمِويسيييكنِميهاِيسيييكنِالمجدِميها.5:2ِوسييياها"ِ زك

ِيكونِهذاِاإلنسيانِميِمجدِحقيقي.ِولوِعدناِلسيفرِحزقيا 15:57ِِوينسيحقِأمامِ ِيسيكنِ ِفيهِ إص (.ِحينئذ 
(ِسيييينفهمِمعنيِأنِمجدِ ِيغادرِالهيكلِبسييييببِشييييرورهمِووونيتهم.ِمصييييارِالهيكلِاالِمجد11ِ-8 إصييييحاحاتِِ

ِِِميره.وبالِحماية،ِلذلكِتمكنِالبااليونِمنِتِد
ِ
(ِوصيييييييفًاِلدمارِأشيييييييورِحينماِت برتِعليِ ِوأحسيييييييتِأنِقوتهاِهيِمنهاِوليسيييييييتِمنِ ،ِماهلل19ِ-5ياتِ اآل

ِاستعملهمِكعصاِتأديبِلحعبهِلسخاهِعليِشعبه.
 

َخهِّ . 5"  -(:6-5اآليات ) هِّْم هَِّ  سَِِِ ا فِّ  َيدِّ بِّ ، َواْلَعصَِِِ يبِّ َغضَِِِ وَق َطضِِِِّ ُلُ؟، 6»َوْيٌل أَلشِِِج َعَلى ُوِمٍة ُمَنافَِّقٍة ُوْقسِِِِّ
ينِّ اأَلزِِّطةِّ. يَن َكهِّ ي؟ِّ، لَِّيْغَتنَِّم َغنِّيَرًة َوَيْنَهَب َنْهًبا، َوَيْجَعَلُهْم َمُدوسِّ  " َوَعَلى َشْعبِّ َسَخهِّ  ُووصِّ

ُل؟ُ َعَلى ُوِمٍة ُمَنا ِبالرغمِمنِوجوِد،ِِا مةِالمنامقةِِِِييهو اِهمِيهو اِ،ِنبوةِاهجومِأشييورِعليِشييعبِ =ِِِفَِّقٍة ُوْقسِِّ
نرنِهناِأشورِماِهيِِِِيهو اِالذيِأناِساخبِعليه.=ِأيِشعبيَِِشْعبِّ َسَخهِّ  ملكِقديسِهوِحزقياِعليِرأسها.ِ

ِِإالِأداةِأعدهاِ ِوأرسيييييلهاِلتزيييييرمِشيييييعبهِوتاداهمِ،ِملماِمعلواِهذاِإنتفخوا،ِالِإنتفخواِعليِ ،ِإ ًاِياِويلهمِ=
وهكذاِياِويلِالحييياانِبسييببِماِألحقهِبالبحيير.ِ ِتركهِكتأديبِللبحيير،ِول نهِميِكراهيتهِهللِنفسييهِِ.ِِويل ألشِوق
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وميِكبريالهِكانِيننِأنِ ِليسِلديهِحلِلينقذِالبحرِمنِحكمِالموتِالصادرِضدهمِِألحقِأ نِشديدِبالبحر.ِِ
ِ"إنِأكلتِموتاِتموت".

 
َِِ 7"  -(:11-7اآليات ) ُب َطْلُبُ؟ هَكَذا. َبْل فِّ  َطْلبِّ؟ِّ َوْن ُيبِّيَد َوَيْقرَِّض ُوَمًرا َلْيسِ ِِِّ ْت َوِما ُهَو َفاَل َيْفَتكُِّر هَكَذا، َواَل َيْحسِ
يًعا ُمُلوًكا   8بَِّقلِّيَلٍة.  ائِّ  َلرِّ َِِ ْت ُقَؤسِِِ َِِ ِنُ؟ َيُقوُل: َوَلْيسِِِ ْت َحرَ 9َفإِّ َِِ ْثَل َكْرَكرِّيَش  َوَلْيسِِِ ْت َكْلُنو مِّ َِِ ْثَل َوْقَفاَد   َوَلْيسِِِ اُة مِّ

َق    ِِْ َمشِِِ ْثَل دِّ َرُة مِّ امِّ ِِِ تِّ السِِِ َِِ َ  َوْكَثُر مَِّن اِلتِّ   10َوَلْيسِِِ َناُمَها اْلَرْنُحوَتُة هِّ ِِْ ، َوَوصِِِ اَبْت َيدِّي َمَرالَِّك اأَلْوَثانِّ َِِ َكَرا َوصِِِ
َرةِّ،  َرةِّ َوبَِّأْوَثانِّهَ 11أُلوُقَشلِّيَم َولِّلِسامِّ َها «.َوَفَلْيَس َكَرا َصَنْعُت بِّالِسامِّ  "ا َوْصَنُع بُِّأوُقَشلِّيَم َوَوْصَنامِّ

سيقاتِمدنِكثيرةِايدِأشيور.ِول نِعينِأشيورِكانتِعليِأورشيليمِمدينةِ .ِوالحيياانِيسيقبِكثيرينِول نِعينهِِ
عليِنفوسِأوالدِ ِالمقدسييييييين.ِوأشييييييورِتصييييييورتِإ ِأسييييييقاتِمدنًاِكثيرةِأنهِالِتوجدِقوةِقادرةِعليِالوقو ِميِ

لقدِسيييقاتِأمامهمِأعنمِمدنِأرامِوالحثيينِمهلِتقفِأمامهمِأورشيييليم.ِِِ–اِعدمِجدونِمقاومتهمِِوجههاِوتصيييورِو
ِمحكلةِأشورِهناِأنهمِتصوراِأنهمِبقوتهمِمعلواِهذا.ِواعتبرِملكِأشورِأنهِملكِملوك.

ائِّ  ُمُلوًكاِ ولمِيفهمواِأنِ ِِِِسيتخفِا شيوريونِبعلهِإسيراليلِوحسيبوهِمثلِباقيِاآللهةِأيِآلهةِا ممإ=ِلقدُِِقَؤسَِ
ِإنماِدمعِإسراليلِليدهمِللتأديبِوكبرياءهمِهذاِكانِسببًاِميِأنهمِيستحقونِالعقام.

 
لِّيَم، َون ِّ  ُوَعاطُِّب َثَرَر َعَظَرةِّ  12"  -(:14-12اآليات ) ْهَيْوَن َوبُِّأوُقشَِِ ي ُِّد ُكِل َعَرلِّ؟ِّ بَِّجَبلِّ صِِِّ َفَيُكوُن َمَتى َوْكَرَل السِِِ

؟ِّ.  وَق َوَفْخَر قِّْفعَِةِّ َعْيَنيِْ ِِج يٌم. َونَ 13َطلِْبِّ َملِِّكِّ َوشِِِِِِِ ْكَرتِّ . أَلن ِّ  َفهِّ ُت، َوبِّحِّ َنعِْ َِِ ُ؟ طَِاَل: »بِّقُِْدَقةِّ يَِدِّي صِِِِِِِ ُت ُتُخوَم  أَلنِِ َقلِْ
ُعوٍب، َوَنَهْبُت َذَخائَِّرُهْم، َوَحَهْهُت اْلُرُلوَك َكَبَهل.   ُِِ ، َوَكَرا ُيْجَرُع َبْيٌض  14شِِِِ ُعوبِّ َكُعش ٍ ِِج اَبْت َيدِّي َثْرَوَة الشِِِِ َِِ َفَأصِِِِ

، َوَلْم َيُكْن ُمَرْفرُِّف َلَناٍح َواَل َفاتُِّح َفٍم َواَل مُ  ٌف«.َمْهُجوٌق، َلَرْعُت َوَنا ُكِل اأَلْقضِّ  "َصْفصِّ
=ِلقدِتألهِملكِأشيورِميِعينيِنفسيهِوالمعنيِهناِأنهِغزاِالممالكِوجمعهاِاالِمانعِكماَِِكَرا ُيْجَرُع َبْيٌض َمْهُجوقٌ 

هذهِكانتِسيياسيةِأشيورِميِأنهِينقلِشيعوباِبأكملهاِإليِ=ِِِِونقلت تخوم ِشعوبِِايضِمهجورِاالِصياحب.يجمعِِ
ِأخرنِلتموتِالمحييييييييياعرِالوطنيةِمالِ يتمردواِعليهِلإلسيييييييييتقال ِعنهِ.ِوتفهمِهذهِعنِالحيييييييييياانِالذنِكانِِأراض 
ويذهبِاهاِللجحيم.ِوكانِ لكِ نِالجميعَِِِِكَرا ُيْجَرُع َبْيٌض َمْهُجوقٌ ِيقبضِعليِكلِنفسِعندِموتِالحيييييييييييخِص

ِشييييي "ِ نهِالوحيدِالذنِاالِخاية.ِوبسيييييببِِأخاأوا.ِوه ِوليسِلهِمي  ذاِمعنيِقو ِالمسيييييي ِ"رليسِهذاِالعالمِآت 
الخايةِالتيِأغونِاهاِالحييياانِأاويناِا ولينِإنتقلِتخمِاإلنسييانِ النصيييبِالمحددِله(ِمنِالفردوسِإليِالجحيمِِ

ِحتيِجاءِالمسي ِومت ِالفردوس.ِونقلت تخوم شعوبِ=
=ِأيِمنِدونِأدنيِمقاومة.ِووجدِميِال تاباتِا شيوريةِأنِملكِأشيورِكانِيسيميِنفسيهَِِرْفرُِّف َلَناٍح َوَلْم َيُكْن مُ 

ِملكِالملوكِورمِا ربام.
فٌ  ِ=ِأيِيهمسِبحفتيهِأوِيصفرِوالمعنيِال لِساكت.ُِمَصْفصِّ
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عِّ بَِّها، َوْو 15"  -:(15ية )آ ُر اْلَفْأُس َعَلى اْلَقاطِّ يَب ُيَحر ُِّك َقافَِّعُ؟!  َهْل َتْفَتخِّ دِّ ِّ  َكَأِن اْلَقضِِِّ اُق َعَلى ُمَرد ِّ ْنشَِِ َيَتَكِبُر اْلرِّ
 " َكَأِن اْلَعَصا َتْرَفُع َمْن َلْيَس ُهَو ُعوًدا!

.ِونالح ِأنِ ِاآلنِيسيتخدمِالحيياانِِِِ(7:6ينهرِ ِهناِأنِأشيورِمجردِمأسِميِيدهِ" ِالِيحيملِعليه" غل
قصةِأيوم(ِ،ِ  ِيوجهِلهِنفسِماِقيلِهناِ...ِهلِتفتخرِعليِ ِوأنتِميِيدِضاببِال لِِِكأداةِتأديبِ راجع

جيشِأشييييييورِبعدِأنِإنتهيِمنِتأديبِيهو اِسيييييييسييييييحققِ ِالحييييييياانِميِمن185000ِِِِ،ِوكماِسييييييحقِالمالكِِ
ِبالنارِ.ِِالبحيرةِالمتقدة

ا َتْرَفُع َمْن َلْيَس ُهَو ُعوًدا "كأنِالعصييياِترمعِنفسيييهاِانفسيييهاِكأنهاِليسيييتِ=ِيسيييتحسييينِترجمتهاِهكذا:ِ َكَأِن اْلَعصَِِ
ِمجردِعودِخحب".

ِ
َرانِّ؟ِّ ُهَزااًل، َوُيوطُِّد َتْحَت َمْجدِّ ِّ َوطِّيًدا َكَوطِّيدِّ النِ 16"  -(:19-16اآليات ) ، َعَلى سِّ ُل الِسي ُِّد، َسي ُِّد اْلُجُنودِّ . لِّذلَِّك ُيْرسِّ اقِّ

ٍد،  17 َواحِّ َيْوٍم  فِّ   َوَشْوَكُ؟  َحَسَكُ؟  َوَيْأُكُل  ُق  َفُيْحرِّ يًبا،  َلهِّ وُسُ؟  َوُطدج َناًقا  إِّْسَرائِّيَل  ُنوُق  يُر  َوْعرِّ ِّ وَ 18َوَيصِّ َمْجَد  ُيْفنِّ  
 . يًعا. َفَيُكوُن َكَذَوَبانِّ اْلَررِّيضِّ . 19َوُبْسَتانِّ؟ِّ، الِنْفَس َواْلَجَسَد َلرِّ ِيُة َوْشَجاقِّ َوْعرِّ ِّ َتُكوُن َطلِّيَلًة َحِتى َيْكُتَبَها َصبِّ    َوَبقِّ

" 
َرانِّ؟ِّ  الحييياانِقوتهِوصييارِللمامنينِسييلااناِأنِِوبعدِالصييليبِمقدِ.ِهزاالً =ِأيِرجا ِحربهِا شييداءِيصيييرونِِِِسِِّ

ِيدوسونه،ِهذاِإنِلمِيقبلواِمنِيديهِالخااياِالتيِيقدمهاِلهم.
َرائِّيَل َناًقا =ِأيِيحرقِ ِجيحييييه.ُِِيوطُِّد َتْحَت َمْجدِّ ِّ  يُر ُنوُق إِّسِِِْ =ِ ِيادمِشييييعبهِول نهِالِيتركه،ِهوِنورَِِوَيصِِِِّ

185000ِِمقدِأهلكِالمالكِمنِجيشِأشييييورِِ.(2ِِ:5 زكِِعدالهاإلسييييراليل،ِقدوسِيقدسِشييييعبهِل نهِنارِعليِِأ
َتانِّ الَوْعرِّ ِّ و ِمجدِرجلِميِليلةِواحدةِ. ،ِوملكِأشيييورِيعتبرِجيحيييهِِِِننرًاِل ثرتهم=ِكنايةِعنِعسييياكرِأشيييورُِِبسِِْ

َد  ِ.مجدهِويفتخرِبهِِِِالقونِهو َجاقِّ ِِ.ِِ=ِأماِالمامنِمقدِيهلكِجسييدهِول نِنفسييهِالِتهلكالِنْفَس َواْلَجسَِِ ِيُة َوشِِْ َوَبقِّ
هِِيرِقلياًلِحتيِيقدرِصييبيِأنَِيُعدِ شييجارِالوعرِيصييكانِاالِعدد،ِكثيرًاِكا شييجار،ِأ=ِأيِأنِجيحييهِالذيَِِوْعرِّ ِّ 
ِ.َحِتى َيْكُتَبَها َصبِّ   =ِ

يمألِكلِ......ِوهذاِاالسيييييييمِِهوِِوناِِسيييييييمهِالمملوءِاركةِومواعيدهِالالنهاليةععر ِالرمِعندِشيييييييعبهِبِملحوظة :
"أناِهوِالاريق"ِِِيييييوإنِسارواِم،ِِماءِالحياةِِِيييييهووإنِعاحواِمِِ"أناِخبزِالحياة"ِييييييييييِِإحتياجِلحعبِ .ِمعنِجاعواِم

ِنار. عدالهمِ"أناِهوِالحياة"ِواآلنِشعبِ ِميِظالمِوهوِلهمِنورِِوِيوإنِماتواِم
 

يَن مِّْن َبْيتِّ َيْعُقوَب اَل َيُعوُدوَن َيَتَوِكُلوَن 20"  -(:23- 20اآليات ) ِيَة إِّْسَرائِّيَل َوالِنالِّ َوَيُكوُن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن َبقِّ
  . ْم، َبْل َيَتَوِكُلوَن َعَلى الِرب ِّ ُطدجوسِّ إِّْسَرائِّيَل بِّاْلَحق ِّ ِيُة يَ 21َوْيًضا َعَلى َضاقِّبِّهِّ ِيُة، َبقِّ . َتْرلُع اْلَبقِّ يرِّ ْعُقوَب، إَِّلى هللاِّ اْلَقدِّ

َ  بَِّفَناٍء َفائٍِّض بِّ 22 ْنُ؟. َطْد ُطضِّ ِيٌة مِّ .  أَلِنُ؟ َوإِّْن َكاَن َشْعُبَك َيا إِّْسَرائِّيُل َكَرْملِّ اْلَبْحرِّ َتْرلُع َبقِّ أَلِن الِسي َِّد َقِب 23اْلَعْدلِّ
.  " اْلُجُنودِّ َيْصَنُع َفَناًء َوَطَضاًء فِّ  ُكل ِّ اأَلْقضِّ
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اَل َيُعوُدوَن  و (9ِِِِ:27ِِ،28ِِكعييادةِإشييييييييييييييعييياءِيتحييدثِعنِخالصِالبقيييةِالتيِتنييلِأمينييةِهللِبعييدِالتييأديييبِ روِِ
مْ  اقِّبِّهِّ =ِأيِيتعلمونِالحكمةِمنِالتأديب.ِويتحققونِمسييادِسييياسييةِأحازِاإلسييتعانهِبملكِأشييور.َِِِِيَتَوِكُلوَن َعَلى ضَِ

ِهيم.=ِهذاِالوعدِهوِماِقيلِإلارِاَِكَرْملِّ اْلَبْحرِّ 
َ  بَِّفَناٍء َفائٍِّض بِّاْلَعْدلِّ  ِِِّ =ِتعنيِِِِفِّ  ُكل ِّ اأَلْقضِّ =ِأيِالحكمِبالفناءِالصييييييييادرِضييييييييدِأشييييييييراركمِكانِبعد َِِطْد ُطضِِِ

ق.مِمهذاِكانِلرمزيييهمِ 586ِِِِوالفناءِالذنِحدثِلليهودِعليِيدِنبوخذِنصيييرِملكِباالِسييينةِِِِإسيييراليلِويهو ا.
مِوكانِهذاِلرمزييهمِالمسييي ِوصييلبهمِلهِ.ِوما70ِِِوالذهامِلألووانِ.ِومِالفناءِالذنِحدثِعليِيدِتياسِسيينةِ

ِحدثِكانِمالضِبالعد ِ.ِول نِدالماِهناكِبقيةِ.
نِوأنِ ِسيم ِلهمِاهذاِالسيبيِللتأديبِول نهِسييعيدهم.ِِوسييسيتفيدِبعضِمنهمِِوتحييرِهذهِاآلياتِلعودةِالمسيبيي

ِ.43000دِعادِمعاًلِمنِسبيِباالِحواليِويعودونِهللِ وهاالءِهمِالبقية(ِوق
وتحييييييرِهذهِاآلياتِأيزيييييًاِلسيييييرِالخالصِا اديِحينِأتيِالمسيييييي ِلليهودِمآمنتِقلةِمنهمِ همِالبقية(ِوا غلبيةِِ

ميِسييييبيِإاليس.ِوهذاِيفعلهِ ِبعد ِإ ِحينِرمضِاليهودِالمسييييي ،ِقبلِ ِا ممِميِاإليمانِِِِرمزييييواِواسييييتمروا
ِوميِا يامِا خيرةِتامنِبالسيدِالمسي ِالبقية.

ِنرنِأنِالتأديبِياتيِاثمارهِ،ِمماِعادواِيلجأونِللبحرِالِلقدوسِإسراليل.20ِوميِآيةِ
نَ ألَ  ي َِّد َقِب اْلُجُنودِّ َيصِْ اًء فِّ  ُكل ِّ اأَلْقضِّ ِن السِِ =ِضيربةِإسيراليلِويهو اِلمِت نِمقبِبسيبيِالحيعبِإليُِع َفَناًء َوَطضَِ

باالِأوِغيرهاِالِاتحيتيتِالحيعبِميِكلِا رض.ِوهذاِماِحدثِباريقةِواضيحةِبالذاتِبعدِحريقِأورشيليمِعليِِ
ِم.ِملقدِتحتتِاليهودِميِكلِالعالم.70يدِتياسِالرومانيِسنة

 
اكُِّن فِّ   24"  -(:27-24اآليات ) ِِِ ْعبِّ  السِِِِ َِِ وَق َيا شِِِِ ِِج : »اَل َتَخْف مِّْن َوشِِِِ ي ُِّد َقبج اْلُجُنودِّ ِِِ َولكِّْن هَكَذا َيُقوُل السِِِِ

َر.  ُلوبِّ مِّصِْ اُ  َعَلْيَك َعَلى ُوسِْ ، َوَيْرَفُع َعصَِ يبِّ رُِّبَك بِّاْلَقضِِّ ْهَيْوَن. َيضِْ َخُس  25صِِّ ا َيتِّمج السِِ دًّ بِّ   أَلِنُ؟ َبْعَد َطلِّيل لِّ َوَغضَِ
ْم«.  ، َوَيْرفَ 26فِّ  إَِّباَدتِّهِّ اُ  َعَلى اْلَبْحرِّ ْخَرةِّ ُغَراَب، َوَعصَِ ْنَد صَِ ْدَياَن عِّ ْرَبةِّ مِّ ْوًطا، َكضَِ يُم َعَلْي؟ِّ َقبج اْلُجُنودِّ سَِ ُعَها  َوُيقِّ

َر.   ُلوبِّ مِّصِِِِْ ْرَلُ؟ َيُزوُل َعْن َكتِّفِّكَ 27َعَلى ُوسِِِِْ َببِّ  َوَيُكوُن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن حِّ ، َونِّيَرُ  َعْن ُعُنقَِّك، َوَيْتَلُف الن ِّيُر بِّسَِِِِ
 " الِسَراَنةِّ.

  جيش=ِمهوِالذيِيحارم،ِمالِتخحييييييواَِِقبج اْلُجُنودِّ هذاِال المِموجهِلحزقياِوشييييييعبهِحينِحاصييييييرهِجيشِأشييييييور.ِ
وِيادمِوالِيفني.ِِ،ِإ ِهإنماِهوِميِيدن(ِِ    ِيوجهِلناِاآلنِنفسِال المِ=ِالِتخامواِمنِالحيييييييياان،  وشِِِِِوق

ْهَيْونَ  اكُِّن فِّ  صِِّ =ِمنِإحتميِبأسييوارِأورشييليمِِِالتأديِب=ِمنِهوِسيياكنِميِصييهيونِالِيخفِمنِضييرباتِِِِالسِِ
ِِوهكذاِمنِهوِوااتِميِال نيسييييييةِالِ،ِمدينةِمنِمدنِيهو ا46ِِلمِيتمكنِجيشِأشييييييورِمنِأنِيا يهِاينماِأحرقِِ

يبِّ يخا .ِِ رُِّبَك بِّاْلَقضِِّ أوِباالِأوِالحيياان...ِإللِيعنيِأنِقوةِأوِأمةِيرسيلهاِ ِلتادمِِِأشيورِهيِالقزييِبَِيضِْ
ْخَرةِّ ُغَرابَ .ِِشييييعبه رَ  راجعِقصييييةِجدعون(ِِ=ِِصَِِ ُلوبِّ مِّصِِْ ِِ=ِأيِكماِكانواِميِمصييييرِمسييييخرينِمسييييتعبدين،ُِِوسِِْ

ِومنهوبين.
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ولنالح ِأنِهذاِماِحدثِمعاًل.ِمقدِنهبِأشيورِأورشيليمِاوضيعِجزيةِعليهمِدمعهاِحزقيا.ِومِحاصيروها.ِل نُِقت لِ
َوَيْرَفُعَها  الصيييخرةِبعدِانتصييياره.ِِمل همِايدِأوالدهِكماِقتلِجدعونِأميرِالمديانيينِعندِِِومِماِتِ.185000ِِمنهمِِ

رَ  ِِْ ُلوبِّ مِّصِ ِِْ هكذاِ،ِمهل واِ=ِكماِرمعِموسييييييِعصييييياهِوشيييييقِالبحرِومِأغلقهِعليِالمصيييييريينِِِ(26ِِآية)  َعَلى ُوسِ
ْرَلُ؟ َيُزوُل َعْن َكتِّفِّكَ ِ. والحييياان(ِأشييورِسيييهلك َيْتَلُف  ِتنتهيِسيييارتهمِويتحررِشييعبِ .ِرمزًاِللحريةِبالفداء.ِحِّ

َراَنةِّ  َببِّ السِِ =ِتنتهيِقوتهمِميتحررِالحيعبِو لكِبسيببِكبريالهمِ السيمانة(.ِوكلمةِالسيمانةِتعنيِأيزيًاِِِِالن ِّيُر بِّسَِ
ِميِالعبريةِ"المسحة"ِويكونِالمعنيِأنِ ِسيبيدِأشورِبسببِمواعيدهِِلداودِمسيحه.ِ

مْ  ا َيتِّمج الِسَخُس َوَغَضبِّ  فِّ  إَِّباَدتِّهِّ دًّ ِ-=ِهذهِنبوةِادينونةِإاليس،ِويتمِالسخبِعليِمرحلتين:ِأَلِنُ؟ َبْعَد َطلِّيل لِّ
بالصييييليبِيزييييرمِالحييييياانِضييييربةِعنيمة،ِول نهِيبقيِكقوةِضييييعيفةِيسييييتخدمهاِ ِميِتأديبِشييييعبهِِ .1

متبقيِمنِجيشِأشييييورِقوةِضييييعيفة.185000ِِِِمنهمِِ(..ِوهذاِماِحدثِلجيشِأشييييورِإ ِمات5:5ِكو1 
ِوهذاِيحيرِ نِإاليسِاآلنِعدوِضعيفِمهزوم.

ميِنهياييةِا ييامِيكميلِسييييييييييييييخبِ ِعليِالحيييييييييييييييايانِبيعلقياليهِميِالبحيرةِالمتقيدةِبيالنيارِالمعيدةِليهِولجنودهِ .2
دِإحترقتِ(.ِوهذاِماِحدثِ شورِرمزِالحياان،ِأنهِعندِسقوطِأشورِايدِباال،ِأنِنينونِق41:25 مِت

انار.ِمعندماِأيقنِملكِأشييييييييورِأنهِالِمالدةِمنِمقاومةِباالِجمعِنسيييييييياءهِميِقصييييييييرهِوأشييييييييعلِفيهِحريقاِِ
معحترقنِكلهم.ِالِحدثِزلزا ِحامِسدودِنهرِدجلة.ِوأكملِالبااليونِتحايمهاِمعندمعتِالمياهِكالاومانِِ

هِالمندمعةِزيوتِمحتعلةِمعحترقتِوأسقاتِأسوارِالمدينةِالمنيعةِمماِسهلِدخو ِالبااليين.ِوحملتِالميا
كيهكِيومِنياحةِناحومِالنبيِ"أنِالرمِأرسيييلِزلزاالِوناراِوأحرقت5ِووردِميِسييين سيييارِيومِِِِالمدينةِكلها.

ِالحعب".
ِ

َعَبُروا اْلَرْعَبَر. َباُتوا 29َطْد َلاَء إَِّلى َعِياَث. َعَبَر بِّرِّْجُروَن. َوَضَع فِّ  مِّْخَراَش َوْمتَِّعَتُ؟.  28"  -(:32-28اآليات )
ْبَعُة َشاُوَل.   لِّ  بَِّصْوتِّكِّ َيا بِّْنَت َلل ِّيَم. اْسَرعِّ  َيا َلْيَشُة. مِّْسكِّيَنٌة هَِّ   30فِّ  َلَبَع. اْقَتَعَدتِّ الِراَمُة. َهَرَبْت لِّ اِّْصهِّ

يبِّيَم.  31َعَناُثوُث.   ْهَيْوَن، َوَكَرةِّ  اْلَيْوَم َيقِّ 32َهَرَبْت َمْدمِّيَنُة. اْحَتَرى ُسِكاُن لِّ ُف فِّ  ُنوَب. َيُهزج َيَدُ  َعَلى َلَبلِّ بِّْنتِّ صِّ
  ُووُقَشلِّيَم.

جتياحِأشيييييييييورِلهذهِا ماكنِِإتنب ِهذهِاآلياتِبمجيءِأشيييييييييورِعليِأورشيييييييييليمِعبرِهذهِالمدنِوحينماِتأتيِأخبارِِ
َع فِّ  مِّْخَراَش  ِ.يِِهيِعا=ِِِِياثَ عيحدثِ عرِميِأورشيييليمِمهذهِخاةِأشيييورِللتخويفِلتسيييتسيييلمِأورشيييليم.ِِ َوضَِِ

ْبَعُة َشاُولَ  =ِربماِلصعوبةِالاريق.َِِوْمتَِّعَت؟ُ  لِّ   إهيِقريةِعليِأكمةِتجاهِمخماسِوكانتِمسكنًاِلحاو ِِ=ِِِلِّ ْصهِّ
ونالح ِمهذاِأسلومِالحياانِأنهِيسمعِِِِ.=ِمدينةِلل هنةِوقفِعندهاِأشورُِِنوبَ   و  =ِأيِأندايِبصوتك.بَِّصْوتِّك

ِشعبِ ِأخبارِمخيفةِليعيحواِميِرعبِالِيجعلهمِيتذمرونِعليِ ِ.
ِ

اَن بُِّرْعٍب، َواْلُرْرَتفُِّعو اْلَقاَمةِّ ُيْقَهُعوَن، 33"  -:(33آية ) َِِ ُب اأَلْغصِِ ِِِّ ي ُِّد َقبج اْلُجُنودِّ َيْقضِِ ِِِ امُِّخوَن  ُهَوَذا السِِ َِِ َواْلُرَتشِِ
 " َيْنَخفُِّضوَن.



( اإلصحاح العاشر)إشعياء سفر   
 

 
101 

(ِأنِالمسي ِبصليبهِضرمِالحياانِ ورمزِ لكِضرمِأشورِالمت بر(ِول نَِتْبَقي19ِِِِ-12ِرأيناِميِاآلياتِ 
ِ.ِتكون طليلةِبقية وشجاق وعر ِمنِأشورِبقيةِضعيفةِ=

ِ(ِنرنِنتالجِالخالص.27ِِِ-20ِوميِاآلياتِ 

ِ(ِنعودِونرنِمج ِأشورِعليِشعبِ ِوانية.ِملما ا؟!33ِِ-28ِِول نِميِاآلياتِ 

(،ِمهوِاآلنِعدوِضعيف20ِِسنةِ راجعِتفسيرِرِؤ1000ِحقًاِنجدِأنِالمسي ِبصليبهِضرمِالحياانِوقي دهِ
ةِنحنِقادرونِعليِهزيمته.ِحقًاِإنِال نيسةِتولدِوبالنعمِ.بقية وشجاق وعر  مهزوم،ِوهذهِمثلِقولهِهناِ=

كخليقةِجديدةِبالمعمودية.ِول نِإنسانناِالعتيقِالِيموتِتماماِبالمعمودية.ِ ِيتركِلناِالحريةِأنِنعودِونحييهِِ
ِ(.4ِِ:10ِِ،11كِو2إنِأردنا،ِوإنِأردناِووقفناِكأمواتِعنِالخايةِبعدِالمعموديةِتنهرِميناِحياةِالمسي ِ 

ميِمحبتهِتركهِكعدوِضعيفِ نِ ِيعر ِطبيعتناِالمتمردةِوميلناِللخاية،ِوكماِإستعملِ ِأشورِميِِِ  
ُب   (33تأديبِشعبه،ِهكذاِيستعملِ ِالحياانِاآلنِكأداةِتأديبِلنا.ِلذلكِالح ِقو ِالوحيِميِ اآليِة َيْقضِّ

اعِالبعضِمتعايِالحجرةِومراِجيدا.ِوهذاِهوِماِِ=ِوتعبيرِيقزبِيعنيِتقليمِا شجار،ِأنِقِاأَلْغَصاَن بُِّرْعٍب 
رونِعليِخااياهمِمقا ِعنهمِالوحيِ= م يِبالتأديبِكماِحدثِمعِأيوم.ِأماِالذينُِيص   َواْلُرْرَتفُِّعو اْلَقاَمةِّ    ُيس 

الِياتيِاثمرِينزعه،ِوكلِماِياتيِاثمرِينقيهِلياتيِاثمرِِكلِغصنِميِ وهذاِنفسِماِقالهِرمِالمجدِِ" .ُيْقَهُعونَ 
هِلهِ مِت15ِِِ:2"ِ يِواكثر (.ِوهذاِما25ِِ:41ِ(.ِوميِنهايةِا يامُِيلقيِالحياانِميِالبحيرةِالمتقدةِبالنارِالُمَعد 

لمصيرِ(ِميِهالكِجيشِأشورِبعدِأنِأنهيِمهمتهِميِتأديبِشعبِ .ِوهذاِيرمز34ِنراهِميِاآليةِالقادمةِ 
الحياانِبعدِأنِتركهِ ِولمِيلقهِميِالبحيرةِالمتقدةِبالنارِبعدِالصليبِمباشرة،ِ نهِماِزا ِلهِدورِميِتأديبِ

ِ(ِ.5ِ-5ِِ:1ِكِو1شعبِ .ِوماِيحرحِهذهِالف رةِ راجعِتفسيرِ

ادمِِول نِكيفِيتمِهذاِالخالصِومنِالذنِسيقزيِعليِعدوِالخير؟ِهذاِماِسيت لمِعنهِميِاإلصحاحِالق
ِ(ِ.11 إصحاح

يٍر.34" -:(34آية ) ، َوَيْسُقُس ُلْبَناُن بَِّقدِّ يدِّ  " َوُيْقَهُع َغاُب اْلَوْعرِّ بِّاْلَحدِّ
ول نِبعدِأنِنفذِالرمِخاته185000ِِِِيالهاللةِليلةِالتعنيِتحتيتِشملِا شوريينِوتمزيقهمِميِتلكِالليلةِ

ِن سرِتحاملِالجميعِ.إِو
يرٍ َوَيْسُقُس ُلْبَناُن  =ِايدِ ِوليسِايدِإنسانِسقبِجيشِأشورِعليِأسوارِأورشليم،ِويحبهِ ِهناِجيشِأشورِ  بَِّقدِّ

ِمنِكثرتهِبغابةِمنِا شجارِكماِميِلبنانِ.
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ِ
نجدِهناِتحو ِعجيبِمنِالخالصِالزمنيِمنِأشيورِإليِالخالصِا اديِبالمسيي .ِوكأنِالخالصِالزمنيِرمزِ
للخالصِا ادي.ِوالخالصِا اديِيبدأِهناِعليِا رضِميِممل ةِالمسييييييي ِالتيِصييييييارِميهاِا سييييييدِ اإلنسييييييانِِ

حزقياِهوِرمزِللسيالمِميِممل ةِالسييدِِالمتوحشِأخالقًا(ِيأكلِتبنًاِ تصيرماتهِهادلة(.ِونريِأنِالسيالمِميِممل ةِ
ِورجووِكثيرينِمنِا سباطِالعحرةِلحكمِحزقياِبعدِمناءِإسراليلِرمزِلرجووِا مم.المسي .ِ

(.ِوهنياِنرنِالمسييييييييييييييي 21ِِِِ-9ِِ:19ِِنتيالجِالخاييةِوكيفِأكلِا  ِ راوِأخييهِ إص9ِِرأينياِميِنهيايةِإصييييييييييييييحياح
حييرقِالحييمسِإليِمغربهاِميِوحدةِومحبةِولتحياِميِسييالمِِالمخلصِملكِالسييالمِالذنِيأتيِليجمعِكنيسييتهِمنِم

ِعوضاِعنِال راهيةِالناشئةِعنِالخاية.
 

ولِّ؟ِّ،  1"  -(:5-1اآليات ) ُِِ ٌن مِّْن ُوصِ ِِْ ى، َوَيْنُبُت ُغصِ ِِِ ْذعِّ َيسِ يٌب مِّْن لِّ ِِِّ ، ُقوُح  2َوَيْخُرُج َطضِ َوَيُحلج َعَلْي؟ِّ ُقوُح الِرب ِّ
 . وَقةِّ َواْلُقِوةِّ، ُقوُح اْلَرْعرَِّفةِّ َوَمَخاَفةِّ الِرب ِّ ْكَرةِّ َواْلَفْهمِّ، ُقوُح اْلَرشُِِِِِِ ، َفاَل َيْقضِِِِِِّ   3اْلحِّ َوَلِذُتُ؟ َتُكوُن فِّ  َمَخاَفةِّ الِرب ِّ

رْ  بِّ سَِِِ بِّ َنَظرِّ َعْيَنْي؟ِّ، َواَل َيْحُكُم بَِّحسَِِِ افِّ لَِّبائِّسِِِِّ   4عِّ ُوُذَنْي؟ِّ، بَِّحسَِِِ ْنصَِِِ ، َوَيْحُكُم بِّاإلِّ اكِّينِّ َبْل َيْقضِِِِّ  بِّاْلَعْدلِّ لِّْلَرسَِِِ
َفَتْي؟ِّ.   يبِّ َفرِّ؟ِّ، َوُيرِّيُت اْلُرَنافَِّق بَِّنْفَخةِّ شَِِِِِِ رُِّب اأَلْقَض بَِّقضِِِِِِِّ ، َوَيضِِِِِِْ ْنَهَقَ؟ َمْتَنْي؟ِّ، َواأَلَماَنُة  5اأَلْقضِّ َوَيُكوُن اْلبِّرج مِّ

ْنَهَقَة حَ   " ْقَوْي؟ِّ.مِّ
نتقلِإليِخرامِأشييورِِإ(10ِِِ:33ِِ،34ِِكعادةِإشييعياءِنجدهِبعدِأنِت لمِعنِالتهديداتِضييدِشييعبهِنجدِأنهِميِ 

الذنِسيييييدينِالحييييياانِِِِرمزًاِلعملِ ِالخالصيييييِوظهورِربناِيسييييووِالمسييييي ِِخرامِأشييييورِكانويوضيييي ِهناِأنِ
ِِص ويبدأِهناِميِِِينِوتمزيقهمِ اآليةِا خيرة(.اتحيييتيتِا شيييوريِنجدهِينهيِاإلصيييحاحِالعاشيييرِو.ِويخرمِممل ته

انِلداود.ِوهذهِاآلياتِواضيييييي ِأنهاِعليِالسيييييييدِالمسييييييي ِول نِاليهودِإأيِِطضِِِِيب من لذع يسِِِِ (ِبخروج11ِِ
ِيابقونهاِعليِحزقياِمعِأنهِولدِقبلِناقِإشعياءِاها.

ى ْذعِّ َيسِِ هِول نِعندماِيقو ِال تامِ=ِنسيبةِالسييدِالمسيي ِهناِإليِيسييِوليسِلداودِالملكِتحييرِإلتزياعِِمِّْن لِّ
والسييدِالمسيي ِبعتزياعهِسيحقِتحياملِا عداءِوكبريالهمِِِعنِالمسيي ِأنهِإانِداودِمهوِيحييرِإليهِبكونهِالملكِ.

=ِمهوِقدِحبلِبهِمنِالروحِالقدسِوحلَِِوَيُحلج َعَلْي؟ِّ ُقوُح الِرب ِّ (ِبغصيييييييييييونِمرتفعة10ِِ:33ِِالذيِصيييييييييييورهِميِ 
عليهِالروحِميِالمعموديةِلحسييييييياانا.ِوحلو ِالروحِالقدسِعليِالسييييييييدِالمسيييييييي ِيختلفِعنِحلولهِمينا،ِمهوِعليِِ

ِعليِشيييكلِألسييينةِنارِمنقسيييمةِعليِكلِواحدِِ،حلِبحيييكلِكاملِ حمامة(السييييدِالمسيييي ِِ أماِعليِالتالاذِمقدِحل 
ِبحسييبِإحتياجه. أماِلناِمهوِنعمةِبقدرِماِتحتملِطبيعتنا.ِالسيييدِالمسييي ِحلِفيهِكلِالملءِومنِِِِمنهم،ِأنِكل 

ِليذليكِيقو ِداودِالنبيِ"(16:1ِ+ِيو9:2ِِ+1ِ:19ِِموقِنعميةِ كوِِ.ِايلِونعميةِنعميةالملئيهِننيا ِنحنِ ل  ْنَِأجيْ م 
الي كَِ ْنُِرَمقيَ َِأْكَثَرِم  اج  ْات هيَ ِٱر  َكِاي ُدْهن  َكِٱهلُلِإ َلهيُ حيَ وحلو ِالروحِالقيدسِعليِالمسييييييييييييييي ِكيانِِِ(.7:45 مز"َِ لي َكَِمسييييييييييييييَ
ِِ.لحسااناِليحلِعليِالبحرِ جسدِالمسي ِنحن(ِبعدِ لك
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ْكَرةِّ وصيييييفاتِالروحِالمذكورةِهناِسيييييبع،ِِ وَقةِّ َواْلُقِوةِّ، ُقوُح اْلَرْعرَِّفةِّ َوَمَخاَفةِّ   .والفهم  ُقوُح الِرب ِّ ُقوُح اْلحِّ ُِِ ُقوُح اْلَرشِ
سييييبعةِأرواحِ ِِ(1:4ِِرقمِكاملِيحيييييرِلعملِالروحِالقدسِال املِميِال نيسيييية،ِلذلكِقيلِميِ رؤ7ِِ.ِمرقمِالِرب ِّ 

ِعليِالمسييييييييييييييي ِهوِالروحِالقيدسِا قنومِالثيالين.ِالهوتيياِنفهمِأنِالثالوةُِِقوُح الِرب ِّ * .انفسِالمفهوم =ِاليذنِحيل 
ِعليِجسيييدِأقانيمِاآلمِواإلانِوالروحِالقدسِهمِواحدِأنِميِوحدة.ِِ ول نِالروحِالقدسِيومِمعموديةِالمسيييي ِحل 

"وقطاطًا  المسيييييي ِوبهذاِيفت ِالاريقِلينسيييييكبِعليِال نيسيييييةِمردًاِمردًا.ِوهذاِتمِشيييييرحهِميِتقدمةِالددقيق،ِبالذاتِ
(.ِهناِنجدِأنِالفايرِهوِدقيقِمعجونِازيتِالِيمكنِمصلِالدقيقِعنِالزىتِوهذا4:2ِ الِِفهيرًا مدهونة بزيت"

لإلتحادِا قنوميِاينِاإلانِوالروحِالقدس.ِأماِمسيييييي ِ َدْهْن(ِالعجينِبالزيتِمهوِيحيييييييرِإلنسييييييكامِالروحِِِيحييييييير
يعنيِالف رةِِِِ*الحكرةقولهِِروحِ ِالقدوسِيعايناِحكمةِومهمِلنفهمِأسييييييييييرارِ .ِِالقدسِيومِمعموديةِالمسييييييييييي .

الف رةِِِِمثال:يفِنتصيييييييير ِميِضييييييييوءِماِمهمناه.ِيعنيِكِِ*والفهم  (.7:20التيِيعايهاِلناِالروحِويقنعناِاهاِ إر
ِِكيفِنتقبييلِتجربييةِمالمييةِتحييلِانيياِونتقبلهيياِمنِ ِكييأمِمحييبِ والده.ِِوالفهممثالِأنِ ِيحبنيياِمنحنِأوالده.ِِ

ِوهوِيعايناِقوةِجبارةِتعتقناِمنِناموسِالخايةِوالموِتِِ،وهوِيحيرِعليناِويرشدناِللحق  =  والقوة ُقوُح اْلَرُشوَقةِّ *
=ِالروحُِقوُح اْلَرْعرَِّفةِّ  *.ِِ(7:1تي2روحِالقوةِوالمحبةِوالنصيييييي "ِوكلمةِالنصيييييي ِهناِتترجمِالقرارِالصييييييالبِ "هوِِ

(ِأنِيكحيييفِلناِعن14:16ِِالروحِالقدسِيأخذِمماِللمسيييي ِويخبرناِ يوِيعايناِمعرمةِاهاِنتذوقِالحياةِالروحية.
(،ِوالذنِيثبتنا30ِِ-25:11عِتفسييييييييرِمِتتحييييييييرِلإلتحادِبالمسيييييييي ِ راجِِمعرفة حالوةِشيييييييخصِالمسيييييييي .ِوكلمة

.ِوحينماِنثبتِميِالمسييييييييي ِسيييييييينعرمهِبعمقِأكثرِممنِيعرمونهِِقوح الرعرفةويوحدناِبالمسييييييييي ِهوِالروحِالقدس،ِ
=ِلتعر ِمعنيِروحِالقوةِقيارنِاينِحيا ِالتالمييذِوهمِخيالفونِميِالعلييةِوقيدِغل قواِأاوااهياِِِ*والقوةايدونِإتحياد.ِِِ

إختفيِالخو ِمنِالرياسيييياتِِخوف.  الروحِالقدسِعليهمِوهوِيع ِأال ِمنِالبحييييرِبغيرِِوبينِبارسِبعدِحلو ِ
َدِخو ِمنِنووِآخر،ِقا ِعنه =ِِ  ُقوُح اْلَرْعرَِّفةِّ َوَمَخاَفةِّ الِرب ِّ *  ومنِالسييييييجنِومنِالزييييييرم......ِإلل،ِول نُِوج 
ِنجرحِمحاعرة.محينماِيكحفِلناِالروحِالقدسِعنِشخصِالمسي ِومحبتهِوحالوتهِنخا، ِأنِ

 ، منِمن مِيبكتنيِعليِِ"=ِالناسِلذتهمِميِإشيييييباوِشيييييهواتهمِأماِهوِمقا ِعنِنفسيييييهَِِلِذُتُ؟ َتُكوُن فِّ  َمَخاَفةِّ الِرب ِّ
.ِهيِليسييييييييييييييتِمخياميةِالرعيبِول نِمخياميةِمنِالِيرييدِأنِيجرحِمحيييييييييييييياعرِأاييه،ِوهيذاِمياِيعاييهِلنياِالروحِ"خايية
(ِلينفذِإرادةِاآلمِالذنِ"يريدِأنِالجميعِيخلصييون"2ِِ:8ِِليبِ ميوالمسييي ِأطاوِحتيِالموتِموتِالصييِالقدس.

ومرحِبعملِاإلانِالفداليِوقا ِ"هذاِهوِإانيِالحبيبِالذنِبهِسييررت".ِالمبتدئِروحيًاِيجاهدِضييدِخايةِمحبوبةِِ
اجعِماِِعنده،ِوكلماِيتقدمِاإلنسيييانِروحياِيكتحيييفِأنِطاعةِالوصييييةِلهاِلذةِومرح،ِوهذاِماِإختبرهِداودِالنبي،ِوِر

ِل َفم ي"ِِ-(ِوعليِسيييبيلِالمثا :119قالهِميِ المزمور ل  َنِٱْلَعسيييَ َراج ِِ(ِ+ِ"103"ِ َماَِأْحَليَِقْوَلَكِل َحَن  ي!َِأْحَليِم  سييي 
ب يل ي ِل سييييييَ َيَِلذ ات ي(ِ+ِ"105"ِ ل ر ْجل يَِكاَلُمَكَِوُنور  اَياَكَِمه  اَبان ي،َِأم اَِوصييييييَ ة َِأصييييييَ د  َِوشيييييي  ْيق  نجدِِ(.ِوهنا143ِ"ِ ضيييييي 

ه ِالمسيييييييييي ِاإلنسيييييييييانِال املِالذنِكانتِلذتهِميِأنِينفذِوصييييييييييةِاالمِويقو ِ" َياَِأَاَتاُه،ِإ ْنَِأْمَ َنَِمْلَتْعُبْرَِعن  يَِهذ 
ِ(.39:26ِ"ِ مِتٱْلَ ْأُس،َِوَل  ْنَِلْيَسَِكَماُِأر يُدَِأَناَِاْلَِكَماُِتر يُدَِأْنتَِ

بِّ َنَظرِّ َعْيَنْي؟ِّ  ِالِينخدوِبالمناهرِمهوِيعلمِقلومِالناسِوهوِماحصِالقلومِوال ليِِ=ِأيَِِفاَل َيْقضِِِِِِِِِِّ  بَِّحسَِِِِِِِِِ
ْرعِّ ُوُذَنْي؟ِّ   .(23:2+ِرؤ9:7ِِ مز بِّ سَِ اكِّينِّ =ِهوِيرمضِالوشياياتِالبحيرية.َِِِِواَل َيْحُكُم بَِّحسَِ ، َيْقضِِّ  بِّاْلَعْدلِّ لِّْلَرسَِ
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مِوِ وطَِِا رضِكلهاِ.والح ِأنِالمسيييييييييييييي ِيقزييييييييييييييِويحكمِمهوِديانِِِِ=ِهوِيهتمِبالمسييييييييييييياكينِودعاهمِإخوته.
يبِّ َفرِّ؟ِّ المسيييييياكينِبالروح.ِوكانِمحبًاِللعحييييييارينِوالخااة.ِ ِِِّ رُِّب اأَلْقَض بَِّقضِِ ِِْ =ِمهوِيخرجِمنِممهِسيييييييفَِِِوَيضِِ

(ِوالح ِسييييييقوطِالجندِبكلمةِواحدةِمنِممهِحين2ِِ:16ِِ(ِبهِيحارمِأعداءهِ رؤ1ِِ:16ِماضيييييييِ وِحدينِ رؤِ
وقولهِيزيييييرمِا رضِأيِمنِصيييييارِميِشيييييهوانيتهِأرضيييييًا.ِوهوِيزيييييرمِليحامِميناِالزمنياتِِِ"ونا هو".قا ِلهمِ

ينقيِمنِيسييييييمعِ"وأنتمِِِِالحدِا و ِِ...ِِ(4ِِِ:12حتيِيرمعناِللسييييييماويات.ِوكلمةِ ِهيِسيييييييفِ وِحدينِ عبِ
الحيدِالثيانيِييدينِِِو.ِِ(1ِ:23ِِبب1ِيليدنياِمنِجيدييدِ .ِِوِ(15ِِِِ:3اآلنِأنقيياءِمنِأجيلِال المِاليذنِكلمت مِبيه"ِ يو

ماهللِيعايِِِِ(.2ِِ:16رؤِ"آتيِوأحاربهمِبسييييييييييييييفِممي"ِ +ِِِِ(12ِِِ:48لمِنسيييييييييييييتجبِللحدِا و ِ يوِِِوِِعاندناِلو
ِحكمةِلرجالهِيقفواِاهاِميِوجهِمنِيفسدِاإليمانِ.

قديسِِ،ِوهذاِماِقالهِال=ِالمنامقِهوِضييييييييييييدِالمسييييييييييييي ،ِروحِالنلمةِالموجودِميِكلِزمانِومكانَِِوُيرِّيُت اْلُرَنافِّقَ 
ِِاولسِالرسيييييو ِبخصيييييوصِضيييييدِالمسيييييي ِ" ُلُهِب ُنُهور  ُِيب يُدُهِا َنْفَخة َِمم ه ،َِوُيْبا  َتْعَلُنِٱْ َو يُم،ِٱل ذ يِٱلر مُّ ُيسيييييْ ِسيييييَ يَنئ ذ  َوح 

يئ هِ  (.5:5ِِ(.ِونذكرِأيزييًاِموتِحنانياِوسييفيرةِبكلمةِبارسِكعقوبةِإ ِكذباِعليِالروحِالقدسِ أو8:2تس2"ِ َمج 
النبي،ِأنهِحينِتنبأِضييييدِقادةِإسييييراليلِبسييييببِوونيتهمِأنِملاياِانِاناياِماتِمصيييير ِحزقيا ِقالالِِونجدِحزقيا ِِ

ِِ(.13-11ِ:4"هلِتفنيِبقيةِإسراليل"ِ حز
َفَتْي؟ِّ  َِِ الروحِالقدس.ِلذلكِمالِسيييييييييييييبيلِلمقاومةِوإباا ِحججِالمقاومينِلإليمانِوخداعاتِونفاقِِِِو=ِهِِبَِّنْفَخةِّ شِِِِِِ

ِإاليسِإالِبالروحِالقدس.
ْنَهَقَة َحْقَوْي؟ِّ  ْنَهَقَ؟ َمْتَنْي؟ِّ َواأَلَماَنُة مِّ  ِِ-:َوَيُكوُن اْلبِّرج مِّ

كانِا غنياءِيلبسيييونِويتزينونِبمناقةِمزركحيييةِمذهبةِعالمةِالغنيِوالعنمةِوالمسيييي ِلبسِمناقةِالبرِ .1
ِِم انِارهِوسيرتهِوكلماتهِتحيرِلعنمتهِوجالله.ِِإ ِظهرِأنهِقدوسِاالِخاية.

والمسيي ِتمناقِابرهِلينفذِعملِالفداءِعليِِِسيتعدادِللقيامِبعملِما.عونِمناقةِلتقويةِالجسيدِكوكانواِيلبسي .2
ِالمسيي ِكانِابرهِهوِالوحيدِالبارِالقادر.ِمتمناقِليغسيلِأرجلناِ أنِياهرِكلِمنِيقبله(هوِِ.ِِوالصيليِب

 وليسِعنِالبحر..ِملوِكانِللمسي ِخايةِواحدةِلماتِعنِنفسهِأنِيموتِليقدمِالخالصِلناِعلي
وأنِيتمناقِاإلنسييييانِيعنيِأنِيحييييتدِويتقونِظهرهِليقومِبعملِشيييياق.ِوالمسييييي ِابرهِورمزييييهِل لِتجارمِِ .3

إاليس،ِإمتألتِاإلنسيييانيةِالتيِفيهِمنِالقوةِالتيِإشيييتدِاهاِليكملِعملِالفداء.ِلذلكِقيلِأنهِبعدِأنِهزمِِ
ِإ َليِٱْلجَِإاليسِ" وح  وُوِب ُقو ة ِٱلرُّ (.ِوكانِهذاِلحسيييييييييييييياانا،ِم لِمنِيرمضِتجارم14:4ِِ"ِ لول يلِ َوَرَجَعَِيسييييييييييييييُ

 إاليسِيمتل ِمنِقوةِالروح.
َن ُهَِهَ َذاِقا ِالمسييي ِليوحناِالمعمدانِ" .4 ِٱآْلَن،ِ   َم   ِا ر ِ َِيلِّيُق بَِّناٱسييْ يليق  (.ِقوله15:3ِ"ِ مِتَأْنُِنَ م  َلُِكل 

لِلهمِطريقِالبرِأنِنعدِلهمِطريقِيسييييييييييل واِفيهِِتجاهِالخليقةِمن مِِومناء  يعنيِأنهِيليقِاناِأنِن وِنِبنا
ْدِللبحرِطريقِليتمكنواِأنِيسل واِفيهِبالبرِفيخلصوا.ِ بالبرِحتيِالِيهل وا.ِوكانِهذاِعملِالمسي ِأنُِيع  
وكيانِهيذاِبيأنِيموتِالمسييييييييييييييي ِويقوم،ِونموتِنحنِمعيهِونقومِمتحيدينِبيهِبيالمعمودييةِمت ونِلنياِحيياتيه.ِِ

(.ِوكانِالمسيي ِميِأشيدِاإلشيتياق14ِِ-6ِِ:1البر،ِوت ونِأعزياءناِأالتِارِ رووبحياتهِهذهِميناِنعملِِ



( اإلصحاح الحادى عشر)إشعياء سفر   
 

 
105 

ْنَهَقَة  =ِِِِوويضا كانت ومانت؟ لإلنسان كرنهقة تشدد (.5ِِ-27ِِ:1ليتممِهذاِالبرِلإلنسانِ إص َواأَلَماَنُة مِّ
 .َحْقَوْي؟ِّ 

ِولتبريرِاإلنسيييييييانِليفرحِِوميِالعبريةِكلمةِالبرِوكلمةِالعد ِكلمةِواحدة،ِِمالصيييييييليبِكانِلتنفيذِعد ِ  .5
ِاآلمِبعودةِأانالهِ،ِوماِدمعِالمسي ِللصليبِتنفيذِهذينِالهدمينِوبهماِتتحققِإرادةِاآلم.ِ

ى ْذعِّ َيسِِ يٌب مِّْن لِّ =ِقزيييبِأيِمرو.ِمعاللةِداودِوالتيِقاعتِبموتِصييدقياِأيامِسييبيِباالِمحييبهةِبحييجرةَِِِِطضِِّ
قاعتِأغصيانهاِول نِبعدِمترةِطويلةِيخرجِمنِهذهِالحيجرةِغصينِأخزير،ِهوِالمسيي ِاانِداود.ِوصيدقياِكانِِ

ِنِداود.إاخرِملكِمنِنسلِداود،ِحتيِظهرِالمسي ِآ
 

ْئُب مَ 6"  -(:9-6اآليات ) ُكُن الذ ِّ ِِْ ِرُن َمًعا، َفَيسِِِِ َِِ ْبُل َواْلُرسِِِِ ِّ ِِ ، َواْلعِّْجُل َوالشِِِِ ُر َمَع اْلَجْديِّ ، َوَيْرُبُض الِنرِّ َع اْلَخُروفِّ
وُطَها.   يٌر َيسُِ غِّ بِّ   صَِ ُد َكاْلَبَقرِّ َيْأُكُل تِّْبًنا. 7َوصَِ . َتْرُبُض َوْواَلُدُهَرا َمًعا، َواأَلسَِ ِبُة َتْرَعَيانِّ يُع  8َواْلَبَقَرُة َوالدج َوَيْلَعُب الِرضِِّ

 . يُم َيَدُ  َعَلى ُلْحرِّ األُْفُعَوانِّ ، َوَيُردج اْلَفهِّ ل ِّ َربِّ الصِِِ ِّ ُدوَن فِّ  ُكل ِّ 9َعَلى سَِِِ وُؤوَن َواَل ُيْفسِِِِّ  َلَبلِّ ُطْدسِِِِّ ، أَلِن  اَل َيسُِِِ
َياُ  اْلَبْحَر.  " اأَلْقَض َتْرَتلُِّئ مِّْن َمْعرَِّفةِّ الِرب ِّ َكَرا ُتَغه ِّ  اْلرِّ

معلمناِبارسِ"ِخصمكمِِالوحوصِالزواريِإشارةِلألشرارِمبولسِالرسو ِيقو ِ"حاربتِوحوشًاِميِأمسس"ِويقو ِِ
ت مِوسيبِ لام".ِوالعكسِمالحيواناتِالهادلةِتحييرِلحيعبِإاليسِكأسيدِزالر"ِ منِزلير(ِوالسييدِالمسيي ِيقو ِ"أرسيل

اِالقايعِالصيغير"ِوأيزيًاِ"كونواِحكماءِكالحياتِودعاءِكالحمام".ِوبعدِهيأالمسيي ِمالسييدِالمسيي ِيقو ِ"الِتخفِِ
المتوححينِالذينِكانواِيفرحونِبمننرِالدماءِميِساحاتِالمالعبِِِمسكانِروما،ِالمسيحيةِتحولتِطبيعةِالبحرِِ

لواِإليِمسيييحيينِودعاء.ِالِأنِهذهِاآلياتِتحققتِبالفعلِمعِبعضِالقديسييينِكا نباِارسييومِالعريانِوغيره.ِِتحِو
دُ  َيْأُكلُ  وُطَها=ِأيِيفقدِطبعهِالوححييييي.ِِِتِّْبًنا اأَلسَِِِ يٌر َيسُِِِ غِّ بِّ   صَِِِ =ِإشييييارةِللقياداتِالتيِتتحليِبالبسيييياطةِوالِِِِصَِِِ

ِبُة  .َِوْواَلُدُهَرا َمًعاَتْرُبُض تعر ِحبِالسيييييييارة.ِِ =ِالبقرِيحيييييييرِلليهودِالذينِهمِمنِقايعِ ِتحتِنيرِِاْلَبَقَرُة َوالدج
والدمِيحيييييرِلألممِميِوححيييييتهمِقبلِاإليمان.ِل نِال لِسيييييصيييييرِواحدًاِتحتِرايةِالسيييييدِ،ِطاهرِِوالبقرِحيوانِِ

ادايةِال نيسيييةِِمصييييالحةِحلوة.ِونالح ِأنهِميِِِوأوالدِاليهودِوأوالدِا ممِلنِيكونِاينهماِأيِشييييقاقِالِ.ِِالمسييييي 
كانِالمسيييييييييحيينِمنِأصييييييييلِيهوديِالِيتقبلونِا ممِوالعكسِصييييييييحي ،ِأماِأوالدِهاالءِوأولئكِلمِت نِاينهمِهذهِ

أنِالحيييبامِا قوياءِإشيييارةِ نِالمسيييي ِ"جددِِاألوالد=َِِِتْرُبُض َوْواَلُدُهَرا َمًعاِِالحسييياسيييياتِوصيييارواِكنيسيييةِواحدة.
يحييييرِلحالةِالهجوم.ِما سيييدِيربضِأنِيكونِميِوضيييعِِِِتربض(.ِوقوله5:103ِِنسيييرِشيييبامِكنيسيييته"ِ مزمثلِال

الهجومِليهجمِعليِمريسيته.ِوال نيسيةِالتيِجددِالمسيي ِشيبااهاِعملهاِأنِتهاجمِممل ةِالحيياانِولنِتقونِممل ةِ
ِ(.18:16"ِ مِتالحياانِعليِهجومِال نيسةِكماِقا ِالرمِيسووِ"أاوامِالجحيمِلنِتقونِعليها

والمعنيِيحيييرِأيزيياِ نِالمسيييحيينِالذينِطهرهمِالمسييي ِادمهِوا ممِالذينِكانواِقبلِاإليمانِمتوححييينِصييارواِ
حيوانِطيياهر(ِوا ممِالييذينِكييانواِقبييلِاإليمييانِِِِالبقر =    البقر والِِدب  وكرمزِلييذلييكِت لمِعن  كنيسيييييييييييييييةِواحييدة.

نونِكنيسيةِواحدةِميِحب.ِهذهِال نيسيةِبصيلواتهاِوأصيوامهاِميِحالةِحرمِمسيتمرةِِالدبمتوححيينِ  (ِصيارواُِيَ و  
ِِضدِالحياان.ِ
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ل ِّ ي َربِّ الصِ ِّ يُع َعَلى سَِ َرب الصِل=ِِِِْلَعُب الِرضِِّ حياتِ=ِمنِِيخا ِالالِيعودِالرضييعِِسيَرمِتعنيِجحرِوالمعنيِِسَِ
ِرِالابيعةِالبحيييريةِالحيييرسيييةيِ مالمسيييي ِغَِِِرجعِوصيييارِكا طفا ِالِيخا ِمنِالحيييياانِالِهوِلهِسيييلاانِعليه.

يحييييرِ نِمنِيرضيييعِِِِقضِِيعوإسيييتخدامِلقبِ.ِ الحية(ِسيييمِالصيييلِالمسيييي ِِبالأِوعادِالمامنينِكأطفا .ِوأيزييياًِ
(،ِيسييييييييييتعملهاِميِحروم3ِِِ:2ِكو1وِالتعاليمِ كلماتِال تامِكماِيقو ِاولسِالرسييييييييييو ِ"سييييييييييقيت مِلبنًا"ِماللبنِه

ِالحياانِضدهِ،ِكماِعملِالمسي ِميِالتجربةِعليِالجبل.
،ِأماِيعنيِهذاِأنِالحيياانِماِزا ِيحارمِال نيسيةِخال ِصِل )حية( والرضِيع يضِع يد  علي؟نرنِهناِأنِهناكِِ

عليهِ"أعايت مِسيييييلاانًاِأنِتدوسيييييواِا لفِسييييينةِولمِيرببِكماِيتصيييييورِاصيييييحامِالف رِا لفي.ِل نِلناِسيييييلاانِ
ِالحياتِوالعقارم".

وُؤوَن فِّ  ِّ َلَبلِّ ُطْدسِِِّ  اأَلْقَض  .ِمحبةِونقاوة=ِال نيسييةِهيِجبلِقدسِ ،ِهوِطهرهاِوال لِيعيحييونِميِِِاَل َيسُِِ
َياُ  اْلَبْحرَ َكَرا ُتَغه ِّ =ِليسييتِالمعرمةِالفلسييليةِالِمعرمةِروحيةِإختبارية.َِِِتْرَتلُِّئ مِّْن َمْعرَِّفةِّ الِرب ِّ  =ِنبوةِعنِِِ  اْلرِّ

ِإمتدادِال رازةِوعملِالروحِالقدس.ِ
ُكنُ  ِِْ (ِالسييييييابقةِتت لمِعنِميالد5ِِِِ–1ِِتِبماِجاءِقبلهِ.ِواالياتِِ آحر ِالفاءِيعنيِارتباطِماِهوِِ.....=  َفَيسِِ

 نيسةِ.ِولذلكِوالذيِحلِعليِالمسي ِلحسامِالِِ،الِوعملِالروحِالقدسِمعِال نيسةِ،المسي ِوعملهِالخالصيِ
لفيونِالذينِيامنونِبأنِالمسيييييي ِسييييييأتيِوانيةِعليِِحلِعليِال نيسيييييةِبعدِ لكِ.ِوبالتاليِمالِمعنيِلماِيقولهِا 

سييينةِوميهاِسييييقيدِالحيييياانِويسيييودِالعالمِالسيييالمِفيسيييكنِالذلبِمعِالخرو ِ.......1000ِِِاالرضِليحكمِمترةِِ
تيِبهِالمسيييي ِملكِالسيييالمِ.ِأذيِيسيييودِقلومِالمامنينِوالذيِِالل.ِمهذهِالتحيييبيهاتِرمزيةِوهيِتحييييرِللسيييالمِال

ِ.(14ِِ:27ِوهذاِالسالمِليسِكماِيعايِالعالمِ يوِ
ِ

، إِِّياُ  َتْهُلُب اأُلَمُم، َوَيُكوُن َمَحلج 10"   -:(10آية ) ُعوبِّ ى اْلَقائَِّم َقاَيًة لِّلشِِِِِِج َل َيسِِِِِِِ ُ؟  َوَيُكوُن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن َوصِِِِِِْ
  " َمْجًدا.

ُعوبِّ  ِِج قتبسِاولسِالرسييييييييييو ِهذهِاآليةِعندماِتحدثِعنِتمجيدِا ممِهللِمنِأجلِرحمتهِعليهمِ روِإ=َِِِقاَيًة لِّلشِِِِ
  =ِِقِعليِالصييليبِباسيياًاِيديهِليزييمِالعالمِكلهِميِأحزييانهل ِ حينماِعُِِِقايةقدِصييارِالسيييدِنفسييهِِ(ِول12،6:15

.ِوسيييييييتجتمعِحولهِكلِالحيييييييعومِويكونِميِوسييييييياهم.ِمحينماِتوجدِرايةِيكونِالملكِأوِالرليسِِِإِِّياُ  َتْهُلُب اأُلَممُ 
(12ِِ ممِكمييياِطلبيييهِاليونيييانيونِ يوِِمنِيلجيييأِتحيييتِرايتيييه.ِليييذليييكِطلبيييهِالموجودًا.ِووجودِالمليييكِيعنيِحمييياييييةِِ

ًداوكرنيليوس.ِ ُ؟ َمِجْ =ِميِالترجميةِاليسييييييييييييييو ييةِأتيتِهيذهِاآلييةِويكونِمثواهِمجيدًا.ِملقيدِصييييييييييييييارِقبرَِِِِوَيُكوُن َمَحلِج
ِ.ِالمسي ِمقدسًاِللمامنين،ِفيهِيرونِقبرًاِمارغًاِدليلِالقيامة

وهذاِمنِجهةِناسييوته،ِأماِهناِيحيييرِلالهوتهِِ(ِقا ِعنِالمسييي ِقزيييبِمنِجذوِيسييي1ِِ=ِميِ آيةوصِِل يسِِى  
ِ(ِيقو ِالمسي ِعنِنفسهِ"أناِأصلِو ريةِداود".22ِِ:16.ِوميِ رؤوصل يسىِوأنهِخالقِيسيِفيقو 
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ْعبِّ؟ِّ، 11"  -:(11آية ) ِيَة شَِِِِِ يُد َيَدُ  َثانَِّيًة لَِّيْقَتنَِّ  َبقِّ ي َِّد ُيعِّ وَق، َوَيُكوُن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن السِِِِِِ اِلتِّ  َبقَِّيْت، مِّْن َوشِِِِِج
. ْنَعاَق، َومِّْن َحَراَة، َومِّْن َلَزائِّرِّ اْلَبْحرِّ ياَلَم، َومِّْن شِّ   " َومِّْن مِّْصَر، َومِّْن َفْتُروَس، َومِّْن ُكوَش، َومِّْن عِّ

،ِو لكِميِنهايةِِالبقية،ِأنِ ِسيييييييجمعِشييييييعبهِإسييييييتعداداِإليمانِِ=ِأيِالعصييييييرِاإلنجيليَوَيُكوُن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ 
ِيَة  وَ   ِسييييقتنيِبقيةِمنِشيييعبهِالمسيييبيِميِباالِويعيدهمِ رضيييهم.ِأنول نِتعنيِاآليةِماقتاِِِِا يام. =ِِْطَتنَِّ  َبقِّ

كماِأعادهمِمنِِِِباالِِإليِسبيِباال،ِماهللِسيعيدهمِمنِسبيِِوانيةِِأنقذِ ِشعبهِمنِعبوديةِمرعون،ِومِ هبواِِكما
ِ.ِمصر

سييييتعبادِالحييييياانِالفعليِبالصييييليب،ِِإأنِهناكِبقيةِسييييتامنِبالمسييييي ِوسيييييخلصييييهاِ ِمنِِِِميِنهايةِا يامِنفهم
ويكونِالخالصِمنِمرعونِأوِبياايلِهوِالرمزِللخالصِالحقيقي.ِوهيذاِحيدثِيومِالعنصييييييييييييييرةِومِمنِخال ِكرازةِِ

ِِهيَِِش وكوُ هيِمصييرِالعلياِِِِْتُروَس وف.ِِيةِا ياماأيزييًاِبعيمانِاليهودِميِنهالرسييلِومِعبرِال نيسيية،ِومِسيييحدثِِ
ياَلمَ و الحبحةِ ِهيِباالِ كلِ لكِرمزِلألممِالتيِستدخلِللمسيحية(.ِْنَعاقَ وشِّ هيِالفرسِأوِإيرانِِعِّ

العالم،ِالمحييتتينِميِونفهمِمنِاآليةِأيزيياِأنهاِنبوةِعنِنهايةِا يامِحينِيجمعِ ِبقيةِمنِاليهودِالمحييتتينِميِِ
مصيييييرِوكوصِوعيالمِ..ِليامنواِبالمسيييييي .ِوهذاِقدِادأِيحدثِمنذِمترةِوإتجهِإلسيييييراليلِألو ِمنِاليهودِمنِكلِ

"ِأنِاليهودِالماسييييييييييييييانيين،ِوعددهمِاآلنMassianic Jewsِِالعالمِوإعتمدواِميِا ردنِوأطلقواِعليِأنفسيييييييييييييهمِ"
350000. 

 
. َوَيْرَفُع َقاَيةً 12" -:(12آية )  " لِّأُلَممِّ، َوَيْجَرُع َمْنفِّي ِّ  إِّْسَرائِّيَل، َوَيُضمج ُمَشِتتِّ  َيُهوَذا مِّْن َوْقَبَعةِّ َوْطَرافِّ اأَلْقضِّ

ِا ممِمعِاليهودِالذينِميِالحتات.ِ،ِال نيسةِستزمِالجميع
 

ُد َوْفَرايَِّم، َوَيْنَقرُِّض  13"  -:(13آية ) ايُِّق  َفَيُزوُل َحسَِ ُد َيُهوَذا، َوَيُهوَذا اَل ُيضَِ ايُِّقوَن مِّْن َيُهوَذا. َوْفَرايُِّم اَل َيْحسِِّ اْلُرضَِ
 " َوْفَرايَِّم.

هذهِإحدنِنتالجِخالصِالمسيييي ،ِأنِإنتهتِِِسيييالم.ِوِِمحبةِأمرايمِويهو اِميِسيييالمِإشيييارةِلل نيسيييةِالتيِتحياِمي
ِ(.21ِ-9ِِ:19ِالصورةِالمذكورةِميِ إص

 
قِّ َمًعا. َيُكوُن َعَلى َوُدوَم َومُ 14"  -:(14آية ) رِّ ينِّي ِّيَن َغْرًبا، َوَيْنَهُبوَن َبنِّ  اْلَرشِْ هِّ انِّ َعَلى َوْكَتافِّ اْلفِّلِّسِْ وآَب  َوَيْنَقضِِ

َرا. َرا، َوَبُنو َعرجوَن فِّ  َطاَعتِّهِّ هِّ  " اْمتَِّداُد َيدِّ
وأيزييًاِقولهِعنِمصييرِ"مباركِشييعبيِمصيير"ِِِ.(11 ِالِيعاديِالفلسيياينيينِوالِالموآايينِوالِغيرهمِادليلِآيةِ 

ِٱْ َي ام ،َِيُقوُ ِٱلر مُِّ(ِوأيزييييًاِ"25:19 إص ر  ْبَيُِموآَمِم يِآخ  ِسييييَ ِ(ِوأيزييييًاِ"47:48"ِ إرَوَل  ن ن يَِأُردُّ ُوم َِبْعَدَِ ل َكَِأُردُّ
ْبَيَِان يَِعمُّوَن،َِيُقوُ ِٱلر مُِّ ِ(.ِوأيزيييييييييياِ"6:49"ِ إرسييييييييييَ ر  ياَلَم،َِيُقوُ ِٱلر مَُِّوَيُ وُنِم يِآخ  ْبَيِع  ِسييييييييييَ "ِٱْ َي ام َِأن  يَِأُردُّ

ِ(.39:49ِ إر
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ول نِهاالءِا ممِميِ بادتهمِللحيييياانِهمِيرمزونِللحيييياطين.ِ  ِيعايِ والدهِسيييلاانًاِعليِالحياتِِ .1
ِِهم.نوالعقارمِأيِالحياطينِأنِيدوسِو

عبِ ِوميِهذاِتحييرِللحيياانِالذنِالِِباإلضيامةِ نِهذهِالحيعومِكانتِدالماِميِصيراوِمسيتمرِمعِشي .2
ِ(.6ِِ:12ِيكفِعنِالحرومِالروحيةِضدِأوالدِ ِ أ 

  ل نِهذهِاآليةِتحيييييييرِإليمانِوإنزييييييمامِهذهِالحييييييعومِوطاعتهمِلل نيسييييييةِوكلِهذاِإشييييييارةِإليمانِا مم. .3
قِّ  =ِورواتِا ممِالبحريةِوالف ريةِوالماديةِت ونِلخدمةِال نيسة.ِألمِيكنِأوناسيوسِِ  َوَيْنَهُبوَن َبنِّ  اْلَرْشرِّ

الرسييوليِباباِاإلسييكندريةِالذنِوضييعِقانونِاإليمانِوحام ِعليِعقيدةِال نيسييةِصييحيحةِونقية،ِوونياِومِِ
 دخلِاإليمان.ِكانِوروةِهاللةِم ريةِإنزمتِلل نيسة.

ينِّي ِّينَ رةِمعِالحييياانِِوميِهذهِاآليةِسيينجدِأنِهناكِحربًاِمسييتم .4 هِّ انِّ َعَلى َوْكَتافِّ اْلفِّلِّسِْ مالحييياانَِِِِوَيْنَقضِِ
ِ ل نِميِنفسِالوقتِتنموِال نيسةِوتمتدِويدخلهاِا ممِواليهود.. الِيكفِعنِالحرمِضدِال نيسة

 
يُز    َوُيبِّيُد الِربج لَِّساَن َبْحرِّ مِّْصرَ 15"  -:(15آية ) ؟ِّ، َوَيْضرُِّبُ؟ إَِّلى َسْبعِّ َسَواق، َوُيجِّ َوَيُهزج َيَدُ  َعَلى الِنْهرِّ بُِّقِوةِّ قِّيحِّ

َيةِّ.  " فِّيَها بِّاأَلْحذِّ
=ِأصلِال لمةِيحيرِلمعنيِمهزارِأوِمنِيت لمِبكالمِغيرِمفهومِوتترجمِال لمةِِِلسان = لسان بحر مصر
devil speakerِليخرجِشعبهِإليِأرضِِعبورِالحعبِللبحرِا حمرِوشقهدرسِأنِصوتِالحياان(.ِِو

الميعاد،ِهوِإعالنِأنِمقاصدِ ِالِيقفِش ِأمامِتحقيقها.ِوالمقصودِهناِأنهِسيقفِميِوجهِال نيسةِمقاومةِِ
مالبحرِِِ،ِل نِالقصدِِاإللهيِسيتمِوينخفضِكلِصوتِويصمتِكلِلسان.لسانم ريةِيدعمهاِالحياانِ=ِِ

ِلمِيكوناِكعوالقِأمامِ ،ِالِشقهماِ ِليدخلِشعبهِإليِأرضِالميعاد.ا حمرِونهرِالفراتِ
النهرِالمقصودِهناِهوِنهرِالفراتِوميهاِإشارةِلعودةِاليهودِمنِسبيِباالِعبرِنهرِِ =  َوَيُهزج َيَدُ  َعَلى الِنْهرِّ 

ِِول نِنجدِميِميِنهايةِا يام.إليِأرضهم.ِمالمفهومِهناِأنِهذهِاآلياتِتت لمِعنِرجووِالبقيةِإليِ ِِالفراِت
ِِ؟تجفيف الفرات  م يفِنفهمِمعنيِإشارةِلتجليفِنهرِالفرات.ِلعبورِجيوصِلمحاربةِومقاومةِ .ِ(12:16 رؤِ
إنِكانتِباالِهيِممل ةِالحرِميِالعالمِ،ِيكونِالنهرِهوِملذاتِالعالمِالخاطئةِالتيِيستخدمهاِ .1

.ِ  ِميِمحبتهِسيجففِهذهِالخيراتِالماديةِالتيِأعااهاِِالحياانِرليسِهذاِالعالمِلغوايةِأوالدِ 
للبحرِليفرحواِاهاِمعستخدموهاِباريقةِخاطئة،ِوحينماِتجفِهذهِالخيراتِيف رونِميِالتوبةِكماِحدثِ

ِمعِاإلانِالزا ِ.
ا يامِول نِمنِالناحيةِا خرنِنفهمِأنِهناكِحرباِحقيقيةِسيثيرهاِعدوِالخيرِضدِال نيسةِميِنهايةِ .2

أسماهاِال تامِحرمِهرمجدون.ِيعبرِميهاِجيوصِمنِالحرقِعبرِنهرِالفراتِويأتواِويحاربواِأورشليم.ِِ
(ِوالِِلسان بحر مصرأنِأنهاِحرمِموجهةِضدِخاةِوقصدِ .ِول نِلنِتنج ِا م ارِالمقاومةِهللِ 

أشورِأنهِسيهزمِإلهِِ(ِأنِتعالِقصدِ .ِلقدِظنِسنحاريبِقالدِجيشِاآلتية عبر الفراتالجيوصِ 
إسراليلِكماِهزمِكلِآلهةِالحعومِالتيِتغلبِعليها.ِول نِيدِ ِكانتِعليهِوماتِمنِجيحهِِ
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ميِليلةِواحدة.ِوماِحدثِيومهاِسيت ررِوتسقبِقواتِالمقاومينِهللِعليِأسوارِأورشليم185000ِِ
تِمجردِرمزًاِللحياان.ِمنفهمِِ(.ِم ماِرأيناِمعنِأشورِكان39 ال نيسة(ِويموتونِبميتاتِمر بةِ راجعِحز

أنِيجففهِمتعبرِالجيوصِاآلتيةِمنِالحرقِلتقاومِ ،ِل نهمِسيعبرونِالنهرَِِِيُهزج َيَدُ  َعَلى الِنْهرِّ  أنِ 
 ليلقواِمصيرهمِالمرعب.ِِ

 
وَق،  16"  -:(16آية ) ْعبِّ؟ِّ اِلتِّ  َبقَِّيْت مِّْن َوشِِِِج ِيةِّ شَِِِِ ِكٌة لَِّبقِّ ُعودِّ ِّ مِّْن َوْقضِّ َوَتُكوُن سِِِِِّ َرائِّيَل َيْوَم صُِِِِ سِِِِْ َكَرا َكاَن إلِّ
 " مِّْصَر.

ق.مِ،ِوهذهِنبوةِارجوعهمِأيامِكورصِ،ِولمِيرجع722ِِِِأشيييورِشيييتتتِشيييعبِإسيييراليلِميِكلِأرضِالممل ةِسييينةِِ
ادرِوقدِتعنيِاآليةِأنهِعندِجفا ِمصييييييال لِالِبقيةِ.ِوهذاِفيهِإشييييييارةِلرجووِالبقيةِللمسييييييي ِميِنهايةِا يامِ.ِ

 الخايةِوجفا ِأنهارِاللذاتِت ونِهذهِسكةِلعودةِأاناءِ ِ.
ِ

رأيناِِِِ-(:9-6)رأيناِميهاِصيييورةِللمخلصِالرمِيسيييوو،ِوصيييورةِللخالصِالذنِيعمله.ِاآلياتِِِِ-(:5-1)اآلياتِِ
ِصورةِلممل ةِالمسي ِملكِالسالم،ِأنِال نيسةِالتيِيسودهاِالسالم.ِ

ِإنزمامِا ممِوكلِالحعومِلل نيسة.ِِ-(:10)واآليةِ
ال نيسيييةِلمِتزيييمِا ممِمقب،ِالِضيييمتِاليهود.ِومنِآمنِمنِاليهودِأسيييماهمِالبقية.ِول نِكلمةِِِ-(:11)واآليةِِ

قديسِاولسِالرسيييو ِتحييييرِلليهودِالذينِسييييامنونِبالمسيييي ِميِنهايةِِالبقيةِعندِإشيييعياءِوأيزيييًاِكماِإسيييتعملهاِال
ِا يام.ِويهودِنهايةِا يامِالذينِسيامنونِسيجمعهمِ ِمنِكلِمكان.ِ

نرنِال نيسيييييية،ِكنيسييييييةِواحدةِتجمعِالجميع،ِويجتمعونِميِمحبة.ِالِتجتمعِميِهذهِِِ-(:14-12)وميِاالياتِِ
ِآمنوا.ِال نيسةِكلِورواتِا ممِالمحياةِالذين

(.ِمالنهرِسيييييييييجف12:16ِِنسييييييييمعِعنِجفا ِنهرِالفرات،ِوهذاِسييييييييمعناِعنهِميِ رؤِِ-(:16-15)وميِاآلياتِِ
ليعبرِمنهِالملوكِالقادمينِمنِالحيييييييرقِليحاربواِميِمعركةِهرمجدونِالتيِاهاِينتهيِالعالمِ راجعِتفسييييييييرِسيييييييفرِِ

سِِِيريت؟ الرب بنفخة  حش(،ِهذاِالذنِ(.ِوهذهِالمعركةِسيييييكونِأحدِأطرامهاِضييييدِالمسييييي ِ الِو16الرؤياِإصييييحاح
ِمنِمصرِوأشورِوإسراليلِحتيِيواجهواِهذا19ِونفهمِمنِ إص(.  4)اآليةشفتي؟   ْدِكنيسةِقويةِميِكل  (ِأنِ ُِيع  

(.ِولن25:19ِِالوحشِالمزيييلل.ِقا ِعنهاِالوحيِ"مباركِشيييعبيِمصيييرِوعملِيدنِأشيييورِوميراويِإسيييراليل"ِ إص
اَن َبْحرِّ  هِالقويةِميِمصيرِوميِأشيور.ِلذلكِنسيمعِأنِالرمِِتقفِقوةِأمامِ ِليجمعِكنيسيت رَ ُيبِّيُد الِربج لِِّسَ =ِِ  مِّصِْ

ِِانلنِتوجدِمقاومةِم ريةِقا ِعنهاِهناِِ ِِوق،ِوالِجيوصِوالِقونِعسييييييكريةِقا ِعنهاِِلسِِ .ِتسييييييتايعِأنِتوقفِوشِِ
ِيةِّ  خاةِ ِلت وينِهذهِال نيسيييييييةِالقوية،ِسييييييييبيدِ ِكلِمقاومةِلل نيسيييييييةِلتعودِبقيةِشيييييييعبهِ=ِ ِكٌة لَِّبقِّ َوَتُكوُن سِِِِِّ

ِ(.19هذهِالصورةِستتز ِبا كثرِعندِدراسةِ إص. َشْعبِّ؟ِّ 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثان  عشر

ِ
"طوت   (ِترددهاِال نيسييةِميِتسييبحةِالبصييخةِليلةِويومِالجمعةِالعنيمة2ِِهناِتسييبحةِمنِمداهِالمسييي ِادمهِوآيةِ 

وكماِسييب ِاليهودِوموسيييِبعدِخروجهمِمنِمصيير،ِهكذاِهذاِِوتسِِبحت  هو الرب وطد صِِاق ل  خالصًِِا مقدسًِِا"
اإلصيييحاحِتسيييبحةِبعدِأخبارِالخالص،ِمقدِرأيناِميالدِالرمِمنِعذراءِومجيئهِكنور،ِرأيناهِطفاًلِمولودًاِِورأيناهِِ

لناِِِِمل اِعليِشيعبهِوإلهًاِقديرًاِورليسِللسيالمِومنتقماِمنِأعداله،ِحلِعليهِروحِالرمِلحسياانا.ِبعدِكلِهذاِيحق
ِأنِنسب ِوالتسااي ِهيِلغةِالمتحررين،ِوالفرحِهوِالثمرةِا وليِللخالصِوالحرية.

 
ْبَت َعَلِ  اْقَتِد َغَضُبَك َفُتَعز ِّينِّ .1" -:(1آية ) ، أَلِنُ؟ إِّْذ َغضِّ  " َوَتُقوُل فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ: »َوْحَرُدَك َيا َقبج

ْبَت َعَلِ  =ِيقولهاِبالمفردِمالحيعبِجسيدِواحدِوروحِواحد.َِِِِوَتُقولُ  =ِيومِالخالص.ِذلَِّك اْلَيْومِّ =ِ ِيغزيبَِِغضِِّ
ُبَك  و عليِالخاية.ِ َِِ =ِغزييييييييبِ ِتحو ِإليِتعزيةِبحلو ِالروحَِِِفُتَعز ِّينِّ  رتدِبالفداء.إ=ِغزييييييييبِ ِِاْقَتِد َغضِِِ

ِالمعزي.
 

 "ا«.ُهَوَذا هللُا َخاَلصِّ  َفَأْطَرئِّنج َواَل َوْقَتعُِّب، أَلِن َياَ  َيْهَوَ  ُطِوتِّ  َوَتْرنِّيَرتِّ  َوَطْد َصاَق لِّ  َخاَلًص 2" -:(2آية )
ِِتعنيِأنِعملِِىخالصِِِِهللاول نِقولهِِِِأوِمرتين،ِِ=ِلمِيقلِمخلصييييي.ِمالمخلصِيخلصِمرةِواحدةهللُا َخاَلصِِِّ   

ِوأناِِِ.وميناِبصيييييفةِدالمةِِمعناِهمسيييييتمرِاوجوِدِ   ِالِينفصيييييلِعناِالِيالبِمناِالرمِيسيييييووِويقو ِ"إوبتواِمي 
ِِ(.ِوطالماِهوِميناِبعستمرار،ِونحنِوااتينِفيهِمهوِيعملِعليِخالصناِاليومِكلهِالِوالعمرِكله.4:15فيكم"ِ يو

يحيرِلحعورِالمرنمِالذةِميِت رارِإسمِ ،ِلذةِراجعةِللحب،ِالِِسمانِللجاللةِبمعنيِواحدِوالت رارِِإ=ِِِِ َيْهَو َ َيا َ 
والحيييعورِبا مانِمعسيييمِ ِيعايِالحيييعورِبالحماية.ِوهكذاِقا ِالرمِيسيييووِميِصيييالتهِالحيييفا يةِلآلمِ"إحفنهمِِ

119ِِمِهوِإسيمكِياِرم،ِمهوِطو ِالنهارِتالوتي"ِ مزويقو ِالمرنمِداودِالنبيِ"محبِوِِ.(11:17ميِإسيمك"ِ يو
وهكذاِيسيتخدمِياهِميِا سيماءِمثلِ"إشيعياهِ ِِوتسيتعملِميِالحيعر.َِِيْهَو َ تصيغيرَِِِِيا َ و   حسيبِالترجمةِالسيبعينية(.

 يوِِِ"إحفنهمِميِإسيييييييييمك"وترديدِاسيييييييييمِ ِيكسيييييييييبناِقوةِويعايناِحماية،ِقارنِمعِقو ِالسييييييييييدِالمسيييييييييي ِِِإرمياه(.
11:17.)ِ

ِ
.3" -:(3آية ) َياًها بَِّفَرٍح مِّْن َيَنابِّيعِّ اْلَخاَلصِّ  " َفَتْسَتُقوَن مِّ

ِرمزِِهوِالصيييييخرةِالتيِتفجرِمنهاِالماء.ِوالماءِهوِبعملهِالفداليِالذنِبهِخلصيييييناِ،ِِالمسيييييي أنِتمتلئواِبالروحِم
ِ.،ِمهوِصعدِليرسلِلل نيسةِروحهِالقدسِلروحِالقدسل
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ُعوبِّ 4" -:(4آية ) ِِج رِّ؟ِّ. َعر ُِّفوا َبْيَن الشِِِِ ِِْ بَِّأْفَعالِّ؟ِّ. َذك ُِّروا بَِّأِن َوَتُقوُلوَن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ: »اْحَرُدوا الِرِب. اْدُعوا بِّاسِِِِ
ِ" اْسَرُ؟ َطْد َتَعاَلى.

ِ=ِمنِعر ِعملِالمسي ِالفداليِيكرزِويبحرِبهِويحهدِله.َِعر ُِّفوا
 

َنَع ُمْفَتَخًرا5"  -(:6-5اآليات ) .  َقن ُِّروا لِّلِرب ِّ أَلِنُ؟ َطْد صَِِِِِِِ و ِّتِّ  َواْهتِّفِّ  َيا 6. لَِّيُكْن هَذا َمْعُروًفا فِّ  ُكل ِّ اأَلْقضِّ صَِِِِِِِ
.» كِّ يٌم فِّ  َوَسهِّ وَس إِّْسَرائِّيَل َعظِّ ْهَيْوَن، أَلِن ُطدج ِ"َساكَِّنَة صِّ

=ِصيييينعِشيييييئًاِمخماِملوكياِوعنيمًاِكماِقا ِالرمُِِِمْفَتَخًراِحلو ِ ِوسييييبِشييييعبهِسييييببِمرحِوترنيمِوتسييييبي ِلهم.
 (.15:3المعمدانِ"هكذاِيليقِاناِأنِن ملِكلِار"ِ مِتِليوحنا

ْهَيْونَ  اكَِّنَة صِِِّ و ِّتِّ  َواْهتِّفِّ  َيا سَِِ =ِهيِال نيسييةِالتيِإشييتراهاِالمسييي ِادمهِوصييارتِعروسييًاِلهِوحو  ِأحزانهاِِ  صَِِ
ِإليِمرحِووعدهاِبمكانِميِعرشه.
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ِ
(ِوموضييييوعهِالويالتِعلي23ِِحتيِص13ِِِهذاِاإلصييييحاحِاداءةِقسييييمِآخرِمنِنبوءاتِإشييييعياءِيمتدِمنِصِ 

فيقدمونِِا ممِالتيِضييييايقتِاليهود،ِماهللِيملكِعليِالجميعِوقدِيسييييمع،ِالِهمِسييييمعوا،ِهاالءِا ممِهذهِالنبواتِ
وأو ِنبوةِميِهذاِِِ.رسيييلِلهمِيونانِالنبي،ِماهللِأعااهاِللنبيِلتصيييلِلهمِلعلهمِيتوبونِكماِمعلِمعِنينونِوأِِتوبة

سيييييينةِمن133ِِِِأيِقبل739ِِِ(ِتت لمِعنِباال.ِوكتبتِهذهِالنبوةِسيييييينة23:14ِِِِ-13ِِِ:1اإلصييييييحاحِوماِيليهِ 
الِأنِهذا538ِِِق.ِم.ِوخربتِسيييييييينة606ِِِِنحييييييييأةِأوِقيامِباالِكدولةِكبيرةِميِالتاريل،ِإ ِأنِباالِقامتِسيييييييينةِِ

خربهاِوهيِمادي.ِومعرو ِأنِتحالفِماديِومارسِهوِالذيِأسقاهاِسنةِِاإلصحاحِيتحدثِعنِالدولةِالتيِست
سييينةِونالح ِأن100ِِِِق.م.ِولمِت نِماديِسيييويِأمةِاربريةِوقتئذ،ِولمِتنهرِكدولةِإالِبعدِالنبوةِبحوالي538ِِِ

حيياليينِِ ِيت لمِعنِحمييايتييهِلحييييييييييييييعبييهِمنِأمييةِلمِتقمِبعييدِميياهللِيحميِأوالدهِمنِا عييداءِالخفيينِوالنيياهرين،ِال
والمسيييييييتقبليين،ِممنِنعرمهمِوممنِالِنعرمهم.ِولقدِتحدثِالنبيِقبلِهذاِاإلصيييييييحاحِعنِمجيءِالسييييييييدِالمسيييييييي ِِ
وخالصييييهِول نِقبلِمجيئهِسييييتقومِباالِومِتنتهيِكدولة.ِوهذاِموضييييووِهذاِاإلصييييحاحِوباالِميِال تامِالمقدسِ

سييييتخدمهمِكأداةِتأديبِضييييدِإا ووانِول نِ ِرمزِلممل ةِالحييييياانِمحييييعبِباالِتحدواِ ِوت برواِعليهِوعبدواِ
شيعبه.ِِوقبلِمجيءِالسييدِالمسيي ِالثانيِسيتقومِدولةِضيدِالمسيي ِ باالِالرمزية(ِليبيدهاِالمسيي ِانفخةِممهِكماِِ

(.ِو نِباالِرمزِلممل ةِالحير14ِسيتبادِباالِا وليِقبلِمجيءِالمسيي ِا و ِ هذاِاإلصيحاحِواإلصيحاحِالتاليِِ
ِمِمنِباالِأيِممل ةِالحرِحتيِالِيأتيِعليناِمنِضرباتها.عليناِأنِنهِر

 
َهةِّ َبابَِّل َقآُ  إَِّشْعَياُء ْبُن آُموَص: 1" -(:2-1اآليات )  َوْحٌ  مِّْن لِّ

يُروا بِّاْلَيدِّ لَِّيْدُخُلوا َوْبَواَب 2 ْم. َوشِّ ِ"  اْلُعَتاةِّ.َوقِّيُروا َقاَيًة َعَلى َلَبل َوْطَرَع. اْقَفُعوا َصْوًتا إَِّلْيهِّ
=ِهوِلمِيسمعِبهَِِِقآ ُ   المِومرارةِتحلِبا مم.ِوقولهأ=ِتترجمِوقلِأوِحمل.ِلصعوبةِماِميِهذهِالنبوةِمنَِِِِوْح ٌ 

َِلَبل َوْطَرعَ   =ِليراهاِكلِأحد.ِهوِنداءِلرؤساءِا ممِليزحفواِإليِباال.َوقِّيُروا َقاَيًة  مقبِالِرآه،ِهذاِتأكيدِلوقوعه.ِِ
ِيةِالمرموعة.ا=ِأيِالِيسترهِشيءِمنِالحجرِحتيِيريِكلِواحدِالِر

مْ  ِ=ِالبااليينِ.ِاْلُعَتاةِّ =ِبا اواقِنادواِعليِماديِومارس.ِِاْقَفُعوا َصْوًتا إَِّلْيهِّ
 

رِّي 3" -:(3) آية ِ ، َوَدَعْوُت َوْبَهالِّ  أَلْللِّ َغَضبِّ ، ُمْفَتخِّ  " َعَظَرتِّ .َوَنا َوْوَصْيُت ُمَقِدسِّ
،ِالِقا ِ ِعنهِِ ِهوِالذيِاختارِكورصِإلجراءِغزبهِعليِباالِسِهوِالمفرزِلعملِما.ِإ اًِ=ِالمقدِ ُِمَقِدسِّ ِ 

.ِونحنِمقدسيِ ِمدعوونِلقتا ِإاليسِوممل تهِلتتقدسِِ(،ِوالمعنيِأنِ ِخصصهِلهذاِالعمل45ِِِِ:1مسيحيِ 
ِأعماقناِوبهذاِنصيرِأباا ِهلل.

رِّي َعَظَرتِّ  ُمفْ  سمِ ِالعنيم.ِوتترجمِأيزًاِهاالءِالمفتخرينِبعنمتيِإ=ِهمِجنودِكورصِالذينِيحققونِمجدَِِِِتخِّ
.ِماهللِهوِالذيِأعااهمِهذهِالقوة.ِ  ِأنِيفتخرونِويبتهجونِبقوتهمِالتيِأعايتهاِأناِلهمِِأوِالمبتهجينِبعنمتي
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رونِعليِحيلهِومكايدهِيفرحونِبعنمةِ ِالذيِأعااهمِهذهِاِينتصنِمأعايِللمامنينِقوةِعليِإاليسِوجنودهِوحي
ِالقوة.

(.ِوالذينِيقولونِمعِاولسِالرسو 7:1ِتِي2=ِأوالدِ ِالساكنِميهمِالروحِالقدسِ"روحِالقوة"ِ ى  َوَدَعْوُت َوْبَهالِّ  
بالمسي ِالذنِميهم.ِ(ِهمِلهمِالحقِأنِيقولواِأنهمِأباا 13:4ِِ"أستايعِكلِش ِميِالمسي ِالذنِيقويني"ِ مي

َِأَناوهذاِماِقالهِيوليلِالنبيِ" يُف:ِ»َبَال  ع  ِٱلز  ِ(ِ.3ِ:10،9"ِ يِال َيُقل 
ِ

َعٍة. َقبج اْلُجُنودِّ 4"  -(:5-4اآليات ) يجِّ َمَرالِّكِّ ُوَمٍم ُمْجَترِّ ْبَ؟ َطْوٍم َكثِّيرِّيَن. َصْوُت َضجِّ َبالِّ شِّ َصْوُت ُلْرُهوٍق َعَلى اْلجِّ
 . ؟ِّ لُِّيْخرَِّب ُكلِ 5َيْعُرُض َلْيَش اْلَحْربِّ ، الِربج َوَوَدَواُت َسَخهِّ .َيْأُتوَن مِّْن َوْقٍض َبعِّيَدٍة، مِّْن َوْطَصى الِسَراَواتِّ  "   اأَلْقضِّ

؟ِّ كلِهذاِالجمهورِأتيِبهِالرمِويستعرضهِالِأتيِمعهمِ=ِِ .ِمأدواتِسخاهِهمِجنودِماديِالِربج َوَوَدَواُت َسَخهِّ
.ِو نهمِجمهورِكثيرِيذكرِهناِمِّْن َوْطَصى الِسَراَواتِّ خرِالبالدِالمعرومةِلذلكِقا ِ=ِِآومارس.ِوماديِومارسِِ

جدًاِلباالِالمحاصرةِمنهم.ِوهكذاِتسبي ِوصلواتِالمامنينِميِال نيسةِضجيجهم.ِوضجيجِماديِومارسِمزعجِِ
وجنوده. إلاليسِ جدًاِ المسبحةِِِمرهبةِ ال نيسةِ عليِ أنِ عليها"ِ تقونِ لنِ الجحيمِ "أاوامِ الرمِ قو ِ معنيِ وهذاِ

َبالِّ  ِِ(.18:16 مِت نِباالِوإ اِ=ِإ اِمهمناهاِعليِماديِومارسِمهمِعليِالجبا ِيحياِوَصْوُت ُلْرُهوٍق َعَلى اْلجِّ
=ِأيِممل ةِباال.ِِِلُِّيْخرَِّب ُكِل اأَلْقضِّ مهمناهاِعليِال نيسةِمهوِشعبِ ِالذيِيحياِميِالسماوياتِمرنماِمهلالِِِ

ِ(ِ.21ِ-1ِ:18 ِيستخدمِأممًاِضدِأممِأخرنِلتأديبهاِ زكِ ِهناِيستعرضِقواتهِالتيِأعدها.
ِ

ُلوا6"  -(: 7-6اآليات ) قِّ َعَلى ُكل ِّ َشْ ٍء.أَلِن    َوْلوِّ ٌم َكَخَراٍب مَِّن اْلَقادِّ لِّذلَِّك َتْرَتخِّ  ُكلج اأَلَيادِّي، 7  َيْوَم الِرب ِّ َطرِّيٌب، َطادِّ
ِ" َوَيُذوُب ُكلج َطْلبِّ إِّْنَساٍن.

َِِِِوْلوُِّلوا  سنة.200ِِ=ِوكانِهذاِبعدِالنبوةِبحواليَِِِِيْوَم الِرب ِّ َطرِّيبٌ  =ِبعدِِِاأَلَيادِّيَتْرَتخِّ  ُكلج  هذهِ هلِباال.
=ِالسببِهوِعدمِخو ِ ِممنِيخا ِ ِالِيخا ِإنسان.ِ"رأسِالحكمةِمخامةَِيُذوُب ُكلج َطْلبِّ إِّْنَسانٍ الزربة.ِِ

يعنيِأنِالصليبِأمقدِالحياان،ِورمزهِهناِموآمِقوتهِوسلاانهِعليِأوالدِ .ِِِِترتخى كل األيادىوقولهِِِِ ".
إ ن  يَِكَسْرُتِوعب رِالوحيِعنِهذاِميِسفرِحزقيا :ِإ ِيقو ِ ِعنِمرعونِوهوِأيزًاِرمزِللحياانِميِكبريالهِ"

َِرَمالِ  ِم ْصَر،َِوَهاِه َيَِلْنُِتْجَبُرِا َوْضع  َراَوِم ْرَعْوَنَِمل ك  ْيفَِ   َكِٱلس  َصاَبة ِل ُتْجَبَرَِمُتْمس  ِع  ِ(ِ.21:30"ِ حزَدَِواَلِا َوْضع 
 

  َفَيْرَتاُعوَن. َتْأُخُذُهْم َوْوَلاٌع َوَمَخاٌض. َيَتَلِوْوَن َكَوالَِّدٍة. َيْبَهُتوَن َبْعُضُهْم إَِّلى َبْعٍض. ُوُلوُهُهمْ 8"  -(:9-8اآليات )
يٍب. ْنَها ُخَهاَتَها.ُهَوَذا َيْوُم 9 ُوُلوُ  َلهِّ ًيا بَِّسَخٍس َوُحُرو ِّ َغَضٍب، لَِّيْجَعَل اأَلْقَض َخَراًبا َوُيبِّيَد مِّ ٌم، َطاسِّ  " الِرب ِّ َطادِّ

=ِإ ًاُِِِِخَهاَتَها  =ِكلِواحدِيننرِلآلخرِيالبِمحورته،ِوالِيجدِعندهِرأيِأوِحلِمال لِميِنفسِا تون.َِِيْبَهُتونَ 
يٍب =ِمهمِحاملينِداخلهمِومارِشرورهم.َِِِِيَتَلِوْوَن َكَوالَِّدةٍ سببِسقوطهمِهوِخااياهم.ِِ =ِالخجلِبسببُِِِوُلوُ  َلهِّ

ِنعكاسِحمرةِنيرانِالمعركةِعليِوجوههم.ِِإإن سارهمِالحديد،ِوربماِ
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يَ 10"  -:(10) آية اَل  َواْلَقَرُر  َها،  ُطُلوعِّ ْنَد  الِشْرُس عِّ ُتْظلُِّم  ُنوَقَها.  ُز  ُتْبرِّ اَل  َوَلَبابَِّرَتَها  الِسَراَواتِّ  ُنُجوَم  ْلَرُع َفإِِّن 
 "  بَِّضْوئِّ؟ِّ.
ول نهاِرمزِلرعبِالحياانِمنِمج ِالمسي ِالذنِبهِآياتِإنذارِارعبِقادمِعليِباال،ِِ(ِهي9ِِ-6اآلياتِ 

(.ِونرنِرعبِالحياطينِواضحاِمي1:45ِسيدانِالحياان.ِولذلكِقيلِعنِكورصِملكِمارسِمسي ِالرمِ إص
،َِمَصَر َِ" ِب ه ُِروح َِنج س  ْمَِرُجل  ه  ؟ِأَِ:َقال اًلِ َوَكاَنِم يَِمْجَمع  ر يُّ َتْيَتِل ُتْهل َ َنا!َِأَناِأَْعر ُمَكِآه !َِماَِلَناَِوَلَكَِياَِيُسوُوِٱلن اص 

ْنهُِ.َِِمْنَِأْنَت:ُِقدُّوُسِٱهللِ  (.ِأماِهذهِاآليةِمهيِعنِيوم25ِِ-1ِِ:23"ِ مرَمٱْنَتَهَرُهَِيُسوُوَِقال اًل:ِ»ٱْخَرْس!َِوٱْخُرْجِم 
ِالصليب.
"ِمنِيقو ِ"ا رضِاتلفِايِ =ِمجموعةِنجومِميِالسماءِتسميِالجبار.ِوهذهِا قوا ِقدِت ونِمجازيةِكَِِلَبابَِّرَتَها

.ِونالح ِأنِالحمسِلمِتختفيِوهكذاِالنجومِِإشارةِإلحساسهِهوِبالدوارِمهاالءِميِظالمِتامِكأنهمِاالِسماء
مقدواِالرؤية،ِهمِميِظلمةِالجهلِبسببِمقاومتهمِهلل،ِالِيرونِشمسِالبرِ المسي (ِوالِِِوالقمرِول نهمِهمِالذين

باالِهذهِرمزًاِلدينونةِاليومِا خيرِِِةنِبالحياةِال نسيةِميِال نيسةِ القمر(ِودينونالقديسينِ ال واكب(ِوالِيتمتعِو
ِ(.24ِِ:29 متِ

كماِقلناِإنِباالِميِخرااهاِتحيرِلمصيرِالحياانِعدوِ ِوعدوِشعبه،ِلذلكِتحيرِهذهِاآليةِليومِالصليب،ِيومِ
َها، َواْلقَ ِضربةِالحياان ْنَد ُطُلوعِّ .ِأماِيومِالدينونةِمسيلقيِالحياانِومنِتبعهَِرُر اَل َيْلَرُع بَِّضْوئِّ؟ِّ ُتْظلُِّم الِشْرُس عِّ

(.ِمهذهِالنلمةِهناِميِهذهِاآليةِهيِإشارةِللنلمةِالخارجيةِميِأيامِالنهاية.30:25ِميِالنلمةِالخارجيةِ مِت
الِنصيبِلهِِِِ(.ِومن5:22+ِرِؤ23:21ِِمالنورِالحقيقيِسيكونِميِأورشليمِالسماوية،ِوميهاِالمسي ِنورهاِ رِؤ

ِميِأورشليمِالسماويةِونورهاِسيكونِخارجًاِميِالنلمةِالخارجيةِ.
 

ُل َتَعظجَم اْلُرْسَتْكبِّرِّيَن، َووَ 11"  -:(11)  آية ْم، َوُوَبه ِّ َضُع َتَجبجَر َوُوَعاطُِّب اْلَرْسُكوَنَة َعَلى َشر َِّها، َواْلُرَنافِّقِّيَن َعَلى إِّْثرِّهِّ
 "  اْلُعَتاةِّ.

 =ِأيِأعاقبِباال.ِفباالِكانتِتحكمِالمسكونةِوقتها،ِول نِهذهِتحيِرَعاطُِّب اْلَرْسُكوَنَة  و
ِلدينونةِاليومِا خيرِحينِت ونِباالِا خيرةِأيِدولةِالحرِتحكمِالمسكونةِكلهاِ.

 
ْنَساَن َوَعِز مِّْن َذَهبِّ ُووفِّيَر.  12"  -(:13-12اآليات ) ، َواإلِّ ْبرِّيزِّ ُل 13َوَوْلَعُل الِرُلَل َوَعِز مَِّن الِذَهبِّ اإلِّ لِّذلَِّك ُوَزْلزِّ

 " الِسَراَواتِّ َوَتَتَزْعَزُع اأَلْقُض مِّْن َمَكانَِّها فِّ  َسَخسِّ َقب ِّ اْلُجُنودِّ َوفِّ  َيْومِّ ُحُرو ِّ َغَضبِّ؟ِّ. 
وكانتِتموجِبالبحرِمنِشعبهاِأوِمنِالمسبيين.ِِِلعنيمة،نِالبحرِلبنالهاِوبناءِأسوارهاِاباالِإستقدمتِأال ِم
ْبرِّيزِّ لِالرجا ِمنِالزرباتِميِالحرومِحتيِيصيرواِِق ِ ول نِميِيومِالعقامِيَِ =ِأيِالخالص،َِِِوَعِز مَِّن الِذَهبِّ اإلِّ

ُل الِسَراَواتِّ َوَتَتَزْعَزُع   لمحيبِالهندي.=ِجنومِاالدِالعرمِعليِاُِِووفِّير  بعدِأنِكانواِكثيرينِوبالِومن. لِّذلَِّك ُوَزْلزِّ
ِ=ِهذهِعنِيومِالدينونةِالرهيبِوماِسيحدثِفيهِ،ِمغزبِ ِسيزعزوِال ونِسماءِوأرضاِ. اأَلْقُض 
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ٍد إَِّلى َشْعبِّ؟ِّ، َوَيْهُرُبوَن 14"  -(:16- 14اآليات ) َوَيُكوُنوَن َكَظْبٍ  َطرِّيٍد، َوَكَغَنٍم بِّاَل َمْن َيْجَرُعَها. َيْلَتفُِّتوَن ُكلج َواحِّ
؟ِّ.   ٍد إَِّلى َوْقضِّ .  15ُكلج َواحِّ َد ُيْهَعُن، َوُكلج َمنِّ اْنَحاَش َيْسُقُس بِّالِسْيفِّ ْم، َوُتَحِهُم َوْطَفاُلُهْم  16ُكلج َمْن ُولِّ َوَماَم ُعُيونِّهِّ

 " َوُتْنَهُب ُبُيوُتُهْم َوُتْفَضُح نَِّساُؤُهْم.
ٍد إَِّلى َشْعبِّ؟ِّ  =ِ نِجيشِباالِكانِمكونِمنِكلِالحعوم،ِولمِيكنِقلبهمِعليِباال،ِمحينماِجاءتُِِِكلج َواحِّ

ِالزربةِتركوهاِوهربوا.ِوتأملِمالزرباتِللجميعِحتيِا والدِوالنساء.ِوهكذاِعقامِالخايةِونتالجهاِالمرةِ.
يَن اَل َيْعَتدج 17" -:(17) آية ي ِّيَن اِلذِّ مِّ اْلَرادِّ ،هَأَنَذا ُوَهي ُِّج َعَلْيهِّ وَن بِّالِذَهبِّ  "وَن بِّاْلفِِّضةِّ، َواَل ُيَسرج

ي ِّينَ  سمِمارسِعشتهرتِالدولةِبعدِ لكِبإ=ِهناِنبوةِواضحةِبالحعبِالذيِيكسرِباالِأيِماديِومارسِول نِِِِاْلَرادِّ
ا يام.ِيةِِِاولمِيكونواِمهتمينِبالذهبِوالفزةِالِهمِميِوححيتهمِحامواِباالِميِقسوة،ِهكذاِستدانِباالِميِنه

دِميِكتابةِل ورصِلجنودهِ"أناِأعر ِأن مِماِجئتمِللحرمِريبةِميِالفزة"ِإالِأنِكورصِنفسهِكانِرقيقًاِِ َوُوج 
ِول نِبعدِكورصِصارِإهتمامِالفرسِبالما ِللصر ِعليِالجيوصِالزخمةِالتيِصارتِلهمِ.ِوإنسانًاِمهذبا.

ِ
ُم اْلقِّسِّ ج 18" -:(18) آية .َفُتَحه ِّ . اَل ُتْشفُِّق ُعُيوُنُهْم َعَلى اأَلْواَلدِّ ِ" اْلفِّْتَياَن، واَل َيْرَحُروَن َثَرَرَة اْلَبْهنِّ
ِهيِالسهامِالتيِتستخدمِميِالقوسِ.ِاْلقِّسِّ ج و شتهرِالفرسِبحرمِالقسيِوالقوس.ِإ
 

يُر َبابُِّل، َبَهاُء اْلَرَرالِّكِّ َوزِّيَنُة َفْخرِّ 19" -:(19) آية  "  اْلكِّْلَدانِّي ِّيَن، َكَتْقلِّيبِّ هللاِّ َسُدوَم َوَعُروَقَة.َوَتصِّ
قيلِعنِجما ِوروعةِباالِال ثيرِِِ=ِهيِكذلكِلق َدم هاِوعلومهاِوغناهاِوتجارتهاِومبانيها.َِِبابُِّل، َبَهاُء اْلَرَرالِّكِّ 

معِتحتِأشعةِالحمسِجدًا.ِكانتِهياكلهاِوتماويلهاِوقصورهاِمغااةِبالذهب،ِوكانِمنِيقفِخارجِباالِيراهاِتل
 التيِتنعكسِعليِالذهبِالذنِيغايِمبانيها.

ِالتيِخرجِمنهاِشعبِوممل ة13:23ِ=ِهمِقبيلةِأسكنهاِملكِأشورِميِأرضِباالِ إص  الكلدانيين (.ِم انتِالبذرة
ال لدانيينِمهمِِباال،ِإ ِادأِكثيرينِيسكنونِالمكانِإليِأنِت ونتِممل ةِباال.ِولذلكِكانِيالقِعليِباالِإسمِِ

ِل نِخرجِمنهم ِالمكان. ِالدينِوالسحرةِِِِأو ِمنِسكن ِيال هنةِورجا  ِأن ِمي ِال لدانيينِِإالقِِوأيزاِكانِهذاِسببا سم
ِِِسمِالفراعنةِعليِكلِمصر.إعليِكلِباال،ِكماِأطلقِ

 
، َواَل ُتْسَكُن إَِّلى َدْوٍق 20" -:(20) آية ، َواَل ُيْربُِّض ُهَناَك ُقَعاٌة،اَل ُتْعَرُر إَِّلى اأَلَبدِّ  "َفَدْوٍق، َواَل ُيَخي ُِّم ُهَناَك َوْعَرابِّ  

=ِخربتِكلَِواَل ُتْسَكُن  أوارهاِوكانِملوكِالفرسِيمارسونِالصيدِميِخرالبها.ِِِِندورتِكلإ=ِِِِاَل ُتْعَرُر إَِّلى اأَلَبدِّ 
 =ِتوهمِالعرمِأنِالجنِيسكنِميِخرالبهاِم انواِالِيبيتونِميها.َِِواَل ُيَخي ُِّم ُهَناَك َوْعَرابِّ   أراضيهاِالزرا ية.ِ

، َوَيْرألُ اْلُبوُم ُبُيوَتُهْم، َوَتْسُكُن ُهَناَك َبَناُت الِنَعامِّ، َوَتْرُطُص 21"  -(:22- 21اآليات ) َبْل َتْرُبُض ُهَناَك ُوُحوُش اْلَقْفرِّ
  ، يُح َبَناُت آَوى فِّ 22ُهَناَك َمْعُز اْلَوْحشِّ َئاُب فِّ  َهَياكِّلِّ الِتَنعجمِّ، َوَوْطُتَها َطرِّيُب اْلَرجِّ ءِّ َوَوِياُمَها َوَتصِّ ْم، َوالذ ِّ   ُطُصوقِّهِّ

 "  اَل َتُهوُل.
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هذاِرمزِلسكنيِالحياان.ِول نِهذاِماِحدثِمعاًلِمهياكلِأووانهاِسكنتهاِالوحوصِ الح ِنتالجِالخايةِ(ِوأنِ
(.ِوالنفس10ِِ:18ِِم.ِباالِهيِرمزِل لِنفسِمت برةِعاصيةِ رؤِِوراءِالمننرِالبهيِميِأرضِالخايةِخرامِوبِو

ِالخربةِيسكنِداخلهاِالحياطينِالمتوححةِوالبومِ اليأس(ِوالنجاسةِوالتحاؤمِوصوتِالبومِ أيِالِمرح(ِ.
ِ

باالِميِهذاِاإلصحاحِرأيناِخرامِباالِودمارهاِبسببِشرورها.ِوإ اِمهمناِأنِباالِترمزِللحياان،ِوكماِإستعبدتِِ
(.8ِِِِ:27ِسنةِهكذاِإستعبدِالحياانِأوالدِ ِمترةِمنِالزمن،ِإليِأنِأتيِالمسي ِوحررناِمنهِ يو70ِِشعبِ ِِ

ِوخرامِباالِالمذكورِتمتِصياغتهِهناِليحيرِلنهايةِالحياانِا اديةِميِيومِالدينونةِ.
 
ِ
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع عشر

ِ
نجدِهناِالفرحةِبسييقوطِملكِباالِالذيِأعااهِ ِالغنيِوالمجدِمأسيياءِاسييتعمالهماِوهكذاِالحييياانِو نِملكِباالِِ

ِ-ميِ:يرمزِللحياانِ
نهاِقوةِرهيبةِمدمرةِلحيعبِوهيكلِِأللحيياانِميِِباالِترمزنجدِِسيتعما ِالغنيِوالمجدِوالجما .ِوهناِإإسياءةِِِ-1

.ِ ِ
والحيييييييييييياانِيفرحِبخرامِاإلنسيييييييييييانِِ،ِميلِكالهماِللتخريبِمبينماِيبنيِالملوكِالمدنِيخرمِملكِباالِالمدنِِِ-2

 والخايةِتخرم.ِ،ِلذلكِيقودهِللخاية
ِا.ال برياءِولذلكِسقبِكليهمِ-3

و نِملكِباالِيرمزِللحيييييياانِنريِهناِميِهذاِاإلصيييييحاحِآياتِصيييييريحةِعليِالحيييييياانِوسيييييقوطهِقيلتِخال ِ
ِاآلياتِالتيِتت لمِعنِسقوطِملكِباال.

 
ْم،  أَلِن الِرِب َسَيْرَحُم َيْعُقوَب َوَيْخَتاُق َوْيًضا إِّْسَرائِّيلَ 1" -:(1آية ) هِّ مِّ اْلُغَرَباُء  ، َوُيرِّيُحُهْم فِّ  َوْقضِّ ُن بِّهِّ َفَتْقَترِّ

 " َوَيْنَضرجوَن إَِّلى َبْيتِّ َيْعُقوَب.
ِنرنِتجسدِالمسي ِوأنهِسيأتيِلياسسِكنيستهِلتحياِميِمحبةِوسالمِ.11ِِميِإصحاِح
ِكلمناِعنِخالصِالمسي ِل نيستهِوتسبي ِال نيسةِلمخلصهاِالمسي .12ِوميِإصحاح

اِللحكمِعليِالحياان.ِوهذاِاإلصحاحِيكلمناِعنِالفرحةِبسقوطهِِواإلصحاحِالسااقِحدوناِعنِخرامِباالِرمِز
وعنِأنِسببِسقوطِالحياانِهوِكبرياءه.ِالحياانِبعدِسقوطهِأ  ِاإلنسانِإ ِأخاأ.ِ  ِهناِيحدوناِعنِِ

نهايةِهذاِالحياان.ِول نِقبلِأنِيحدوناِعنِنهايتهِنجدِ ِيعايِوعداِبأنهِسيخلصِالبحرِمنِعدوهمِِ
ِخالصِالبحرِكانِمقررًاِأزلياِ.الحياان.ِم

مْ الرمِيبيدِباالِليخلصِشييييعبهِويحررهِمنِالعبودية.ِِ هِّ =ِهمِخسييييرواِأرضييييهمِبسييييببِالخايةَِِِِوُيرِّيُحُهْم فِّ  َوْقضِِِِّ
مْ وقولهِِِ=ِا مم.ِاْلُغَرَباءُ   وبتوبتهمِيعيدهاِ ِوانيةِلهم،ِالِدخلِمعهم هِّ ا اديةِِِيحييييييييرِللراحة َوُيرِّيُحُهْم فِّ  َوْقضِِِِِِّ

ِلل نيسةِميِأورشليمِالسمالية.
ِهناِنريِال نيسةِالتيِتجمعِاليهودِوا ممِبعدِكسرِإاليسِعدوها.

حينِيذكرِالوحيِيعقومِوإسيراليلِنفهمِأنِالمقصيودِاليهودِوا مم.ِمعسيراليلِبعدِسيقوطهاِميِالوونية،ِوبعدِسيبيِِ
ق.م.ِهذاِجعل722ِمميةِمكانهمِسييييينةِأشيييييور.ِشيييييتتِملكِأشيييييورِشيييييعبِإسيييييراليلِعبرِممل ته،ِوأسيييييكنِقباللِأ

ِإسراليلِترمزِلألمم.
 



(اإلصحاح الرابع عشر)إشعياء سفر   
 

 
118 

ْم، َوَيْرَتلُِّكُهْم َبْيُت إِّْسَرائِّيَل فِّ  َوْقضِّ الِرب ِّ َعبِّيدً 2" -:(2آية ) عِّهِّ ْم إَِّلى َمْوضِّ ا َوإَِّماًء،  َوَيْأُخُذُهْم ُشُعوٌب َوَيْأُتوَن بِّهِّ
يَن َسَبْوُهْم  ْم.َوَيْسُبوَن اِلذِّ  " َوَيَتَسِلُهوَن َعَلى َظالِّرِّيهِّ

ُعوٌب   ُِِ َرائِّيَل =ِا ممِسييييتسيييياعدهمِميِالرجووِإليِوطنهم.َِِوَيْأُخُذُهْم شِ ِِْ =ِال نيسييييةِسييييترتفعِعليَِِوَيْرَتلُِّكُهْم َبْيُت إِّسِ
ينِلممل ةِيكانواِمسيييييبأنِِنِلبنيِالمل وتِبعدِسيييييتسيييييتعبدهمِهي.ِصيييييارِسيييييلااِِ،سيييييتعبدوهاإأعدالها.ِومنِسيييييبقِِو

وكونِأنِال نيسييييةِتمتلكِالناسِأنِطاقاتِهاالءِالناسِصييييارتِتعملِلخدمةِوبناءِال نيسييييةِ.ِألمِيحف ِِِالنلمة.
ِأوناسيوسِالرسوليِعقيدةِال نيسةِميِطبيعةِالمسي ،ِوأوناسيوسِكانِوونيا.

َبْوُهمْ  يَن سَِ ُبوَن اِلذِّ ياانِالذنِكانِيسيتعبدهمِِ=ِأخذِالمامنينِمنِيدِالحيِِ=ِقيلِأنِالسييدِالمسيي ِسيبيِسيبياًَِِِوَيسِْ
سيييييييخرِِوتاريخيًاِم ورصِ،ِِيدخلونِاإليمانوال نيسيييييييةِتسيييييييبيِالذينِسيييييييبوهاِأيِ.ِِِبقيامتهِوِِوحررهمِ،ِو لكِبموته

ِِلهون على ظِالريهمِِ(ِ.1+ِيييه1ِِِِ:1ِِللرمِول نِبحريتهمِ يعِِعبيِدا وإمِاءِِالبييااليينِلخييدمييةِاليهود. =ِِِِويتسِِِِِِِ
ِالحياتِوالعقارمِ"ِمالحياانِهوِمنِظلمِالبحرِ."أعايت مِسلااناِأنِتدوسواِعليِ

 
َيةِّ اِلتِّ  اْسُتعْ 3"  -(:8-3اآليات ) ِيةِّ اْلَقاسِّ َك، َومَِّن اْلُعُبودِّ بِّْدَت  َوَيُكوُن فِّ  َيْوٍم ُيرِّيُحَك الِربج مِّْن َتَعبَِّك َومِّنِّ اْنزَِّعالِّ
ُة   4بَِّها،  ُق بِّهَذا اْلَهْجوِّ َعَلى َملِّكِّ َبابَِّل َوَتُقوُل: »َكْيَف َباَد الِظالُِّم، َباَدتِّ اْلُرَغْهرِّسَِِ ا 5َوِنَك َتْنهِّ َر الِربج َعصَِِ َطْد َكسِِِ

يَن.   يَب اْلُرَتَسل ِّهِّ ، َطضِّ ُعوَب بَِّسَخٍس، َضْرَبًة بِّاَل ُفُتوٍق. اْلُرَتَسل ِّسُ 6اأَلْشَراقِّ َهاٍد الِضاقُِّب الشج  بَِّغَضٍب َعَلى اأُلَممِّ، بِّاْضهِّ
اٍك.  . َهَتُفوا َتَرنجًرا.  7بِّاَل إْمسَِِِِِ ، اْطَرَأِنْت ُكلج اأَلْقضِّ َتَراَحتِّ ْرُو َيْفَرُح َعَلْيَك، َوَوْقُز ُلْبَناَن َطائِّاًل: ُمْنُذ  8اِّسِِِِِْ َحِتى السِِِِِِ

ٌع.  " اْضَهَجْعَت َلْم َيْصَعْد َعَلْيَنا َطاطِّ
ميِأرضيييكِيومِتتحررِوتعودِ رضيييكِ ال نيسيييةِحاليًا،ِومِالسيييماءِبعدِ لكِتفرحِِِِالخالص.ِمهناكالتسيييبي ِنتيجةِِ

يصييييفِعتوِملكِِِوتسييييب ِعليِالحريةِمنِالحييييياان(ِتفرحِبخالصييييكِمنِجبروتِوقسييييوةِملكِباال.ِومنِيتحرر
نِباحيييه.ِوبسيييقوطهِِمتخارهمِعليهِومرحهمِبسيييقوطه.ِ نِملكِباالِكانِوقاًلِرهيبًاِلمِينجِأحدِمإباالِوسيييقوطهِِو

سيييييتراحتِم انِملوكِباالِيقاعونهاِأماِملوكِمارسِملمِيعتادواِ لك.ِوالسيييييروِِإتفرحِكلِا رض،ِحتيِا شيييييجارِِ
وهيِمرحةِشيييعبِ ِبسيييقوطِالحيييياان.ِونالح ِأنِِ،ِِوا رزِإشيييارةِلفرحِباقيِالملوكِبسيييقوطِملكِباالِالااييةِِ

ِقاعِملكِباالِلألشجارِإشارةِلحبهِميِا  ية.
َخسٍ ال ُعوَب بِّسَِ اقُِّب الشِج ِ=ِهوِيُِِضِِ تابيقًاِلقو ِعوبدياِالنبيِآيةِِِِ،يضِرب الشِعوب بسِخسبعدِماِكانِِِِمِاآلنرَِزييْ
وهذاِالهجوِيناقِبهِعليِالحييياانِكلِمنِتذوقِحريةِمجدِِ."ماِمعلتهِيفعلِبك،ِعملكِيرتدِعليِرأسييك"(15ِِ 

ِأوالدِ ِ.
 

يَع ُعَظَراءِّ  9"  -(:16-9اآليات ) ٌة َلَك اأَلْخيَِّلَة، َلرِّ ضَِِِِِِِ تِّْقَبالِّ ُطُدومَِّك، ُمْنهِّ َفُل ُمْهَتِزٌة َلَك، السِِِِِِِْ َاْلَهاوَِّيُة مِّْن َوسِِِِِِِْ
ْم.   ي ِّهِّ . َوَطاَمْت ُكِل ُمُلوكِّ اأُلَممِّ َعْن َكَراسِِِِِِِِّ ُعْفَت  10اأَلْقضِّ ا َطْد ضَِِِِِِِ يُبوَن َوَيُقوُلوَن َلَك: َوَوْنَت َوْيضًِِِِِِِ يَرَنا  ُكلجُهْم ُيجِّ َنظِّ

ْثَلَنا    ْرَت مِّ وُد. 11َوصِِّ َهاُؤَك الدج َك. َتْحَتَك ُتْفَرُش الر ِِّمُة، َوغِّ َقْهتِّ مَِّن  12ُوْهبَِّس إَِّلى اْلَهاوَِّيةِّ َفْخُرَك، َقِنُة َوْعَوادِّ َكْيَف سَِ
َر األُ  ْعَت إَِّلى اأَلْقضِّ َيا َطاهِّ ْبحِّ  َكْيَف ُطهِّ َراءِّ َيا ُزَهَرُة، بِّْنَت الصِِِِِِِِج َعُد إَِّلى 13َممِّ   السِِِِِِِِِ َوَوْنَت ُطْلَت فِّ  َطْلبَِّك: َوصِِِِِِِِْ
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 . َرالِّ ي ِّ  َفْوَق َكَواكِّبِّ هللاِّ، َوَوْللُِّس َعَلى َلَبلِّ االْلتَِّراعِّ فِّ  َوَطاصِِِِِِّ  الشِِِِِِ . َوْقَفُع ُكْرسِِِِِِّ َراَواتِّ َعُد َفْوَق  14السِِِِِِ َوصِِِِِْ
 . ْثَل اْلَعلِّ  ِّ يُر مِّ . َوصِِّ َحابِّ ُمْرَتَفَعاتِّ السِِ

.   لكِِّنكَ 15 افِّلِّ اْلُجب ِّ يَن َيَرْوَنَك َيَتَهِلُعوَن  16اْنَحَدْقَت إَِّلى اْلَهاوَِّيةِّ، إَِّلى َوسَِ َاِلذِّ
ِ"إَِّلْيَك، َيَتَأِمُلوَن فِّيَك. َوهَذا ُهَو الِرُلُل اِلذِّي َزْلَزَل اأَلْقَض َوَزْعَزَع اْلَرَرالَِّك،

(ِوقدِيسييييييييارونِعليِقلومِبعضِالحكام12:6ِِماِالمالل ةِا شيييييييرارِإالِوالةِهذاِالعالم،ِعالمِهذاِالنالمِ أ ِِ
ليتصييييرمواِضييييدِمحيييييئةِ .ِوملكِباالِكماِقلناِيرمزِللحييييياانِلذلكِيتداخلِال المِعنِالحييييياانِوملكِباالِميِ

 إشييييييارةِلموتهِوهالكه،ِوالهاويةِسييييييت ونِنصيييييييبِِِِإلسييييييتقبا ِملكِباالِمهتزةهذهِاآليات،ِوميهاِنريِالهاويةِتقومِِ
والتصويرِهناِيعنيِأنِالهاويةِكانتِتنتنرِوصو ِإاليسِ،ِومنِأسقاهمِالحياانِميِخااياِأتتِإاليسِأيزًا(ِِ

=ِا مواتِوهناِنريِدليلِِِاأَلْخيَِّلةَ و اهمِإليِالهاويةِهمِأيزييياِميِإنتنارهِليتذوقِنفسِا المِالتيِهمِميهاِاآلنِ.ِ
نِا مواتِالِيتالشيونِبعدِالموت،ِالِيعرمونِبعزيهمِ كماِعر ِالغنيِلعازرِوعر ِإاراهيم(.ِوتبدوِميِعليِأ

هذهِاآلياتِصورةِالسخريةِمنِملكِباالِ أوِإاليس(ِ نهِأصب ِمثلهمِأسيرِالهاويةِلألاد.ِاالِقوةِاالِسلاان...ِِ
والح ِسييييخريةِالملوكِالذينِظنواِأنهمِإمتل واِالعالمِمعنتفخوا،ِوكانتِِ .مأينِهيِقوتهِالتيِكانِيرعبِاهاِالناسِ

كبرياءِهاالءِالملوكِبعيحاءِمنِإاليس،ِمهاِهمِميِالهاويةِاالِكراسيِوالِإنتفا ِوقدِجاءِإليهمِملكِباالِ إاليس(ِِ
مْ  وهوِأيزيييًاِاالِكرسييييِوالِأنِقوةِ ي ِّهِّ ا َوَطاَمْت ُكِل ُمُلوكِّ اأُلَممِّ َعْن َكَراسِِِّ يُبوَن َوَيُقوُلوَن َلَك: َوَوْنَت َوْيضًِِ . ُكلجُهْم ُيجِّ
ْثَلَنا ْرَت مِّ يَرَنا َوصِِّ ُعْفَت َنظِّ ِِ(11وميِآيةِ ِِويتزي ِأيزيًاِمنِهذهِاآلياتِأنِا مواتِيحيعرونِبحالتهم.ِ؟!!َِِِطْد ضَِ

.ِمعوضِالفرحِيكونِِمكانهمِالهاويةِِِ=ِم انِالحييياانِيفتخرِبالعددِالذينِأسييقاهم،ِمهل واِوصييارِِالهاوية فخرك
،ِإ ِخدوِاإلنسيانِمماتِجسيدهِوأكلهِأعمالهيغايانهِمنِموقهِومنِتحتهِ،ِمهذهِكانتِِالرمة والدودِِمصييرهِالنتانة

كانتِنتيجةِأمعالكِونتيجةِأمعالكِتتبعكِِِِالرمة والدود.ِ  ِيقو ِلهِهناِِقمةوتحو ِجسيييييييييييييدِالبحيييييييييييييرِإليِِالدود
كَ ِِِ(.13:14 رؤ ُة َوْعَوادِّ وأمراحِاهيا،ِأيِأينِصييييييييييييييوتِأمراحيكِِِ=ِصييييييييييييييوتِاآلالتِالوترييةِالتيِطيالمياِتغنيَِِقِنِ

ْبحِّ   .بسيييببكِعليِالبحيييرِالذينِهل واِِإنتصييياراتكِالسيييابقة =ِكوكبِالصيييب ِالجميلِوهذاِالِينابقُِِِِزَهَرُة بِّْنَت الصِِج
ِِ(،ِول ن28ِِِ:12اليذنِقيا ِ ِعنيهِأنيهِكيانِ"كياميلِالجميا "ِ حزجميا ِال يارومِ إاليس(ِِعليِإنسييييييييييييييانِايلِهوِِ
ي ِّ  َفْوَق َكَواكِّبِّ هللاِّ =ِِِالذيِأسيييقاهِكبرياؤه .ِ"قبلِالسيييقوطِتحييياملِالروحِ"ِوكلِمنِيرمعِنفسيييهِيتزيييعَِِوْقَفُع ُكْرسِِِّ
لمِِِسيييييدعيِأنهِإله.ِوهذاِالمت بر(ِمهو2ِِِ:3ِِ،4ِِتي2ِِيرتفع"ِوهكذاِسيييييكونِضييييدِالمسييييي ِ ومنِيزييييعِنفسييييهِِ

ْثَل اْلَعلِّ  ِّ هناِيريدِأنِيصييييب ِِِِالِأرادِأنِيتسيييياونِباهللِ.ِِكواكب هللاِالمالل ةِِينتفلِمقبِعلي .ِأماِالمسييييي ِمجاءِمِّ
وبنفسِا سييلومِأسييقبِالحييياانِآدمِوحواءِحينِِِِ(.11ِِ:28 متِِِالقلب"ِِتعلمواِمنيِمعنيِوديعِومتواضييع"قالاًلِ

ِ(ِ.3ِِ:5قا ِلهمِ"ت ونانِكاهلل"ِ تك
نالح ِأنِالحييييياانِادأِباإلنتفا ِعليِباقيِالمالل ة،ِوتزايدِمعهِهذاِالف رِمأرادِأنِيتسيييياونِباهلل.ِمال برياءِم رِ

حيير،ِومِيالهِنفسييه.ِوا سييوأِأنِيصييلِاإلنسييانِ نِِيتزايدِمعِالوقت،ِيبدأِالمت برِباإلنتفا ِعليِمنِحولهِمنِالب
ِينسبِالخاأِهللِميِتداايره،ِمهلِنحنِأحكمِمنه؟!

ِ
ْم 17" -:(17آية )  "اِلذِّي َلَعَل اْلَعاَلَم َكَقْفٍر، َوَهَدَم ُمُدَنُ؟، اِلذِّي َلْم ُيْهلِّْق َوْسَراُ  إَِّلى ُبُيوتِّهِّ
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َراُ    سيينةِوشييعبِاليهودِأقام36ِِِِ=ِملكِباالِلمِيالقِيهوياكينِملكِيهو ا،ِالِظلِميِالسييجنِِاِلذِّي َلْم ُيْهلِّْق َوسِْ
ومنِماتِقبلِالمسيييييي ِحبسيييييواِميِالجحيم.ِوالحيييييياانِبخداعهِآلدمِوحواءِتسيييييببِميِأنِِِسييييينةِميِالسيييييبي.70ِِ

َنْتِمصيارتِا رضِكالقفرِ.ِوبعدِالخايةِإسيتعبدِ ،ِإليِأنِحررهمِِلم ُيهلق وسِرا   ِِ=ِالحيياانِالبحيرا رضُِلع 
ِالمسي ِ.

=ِكماِهدمِوأحرقِأورشييييييييليمِهدمِمدناِكثيرةِمنِالبالدِالتيِإسييييييييتعمرهاِإ اِقاومته.ِِ  َلَعَل اْلَعاَلَم َكَقْفٍر، َوَهَدَم ُمُدَن؟ُ 
عليها،ِومقدِمرحهِوسيالمهِوُطر دِوميِهذاِإشيارةِلتدميرِالحيياانِللبحير،ِمزياوِمنِاإلنسيانِصيورةِ ِالتيُِخل قِ

منِالجنةِالتيِوضييييعهِ ِميها.ِإالِأنِنبوخذِنصييييرِكملكِقيلِعنهِالَبن اءِالعنيمِمهوِإشييييتهرِبالبناء،ِوبنيِمدناِِ
ِكثيرةِليخلدِإسمه.ِوهوِالذنِانيِالحدالقِالمعلقةِإحدنِعجالبِالدنياِالسبع.

 
ٍد فِّ  َبْيتِّ؟ِّ.  18"  -(:19-18اآليات ) َهَجُعوا بِّاْلَكَراَمةِّ ُكلج َواحِّ مِّ اضِِْ َوَوِما َوْنَت َفَقْد ُطرِّْحَت 19ُكلج ُمُلوكِّ اأُلَممِّ بَِّأْلَرعِّهِّ

، كَ  َجاَقةِّ اْلُجب ِّ يَن إَِّلى حِّ ، اْلَهابِّهِّ  " ٍة َمُدوَسٍة.ُجثِ مِّْن َطْبرَِّك َكُغْصٍن َوْشَنَع، َكلَِّباسِّ اْلَقْتَلى اْلَرْضُروبِّيَن بِّالِسْيفِّ
خرِملوكِباالِالذيِقتلهِكورصِليلةِِآ=ِإشيييييارةِلبيلحييييياصيييييرَِِوَوِما َوْنَت الملوكِيدمنونِبكرامةِ ا هراماتِكمثا (.ِِ

مت ِمارسِلباال،ِمهوُِقت لِولمِينحييغلِأحدِبجثتهِوسييبِالخرامِالذيِحلِبالمدينة.ِالِحتيِالملوكِالذينِهزمتهمِِ
َنعَ وحناواِأجسييادهم.ِِِِياِملكِباالِدمنهمِشييعبهمِبكرامة ٍن َوشِِْ =ِما اِيصيينعَِِِِكلَِّباسِّ اْلَقْتَلى=ِغصيينِمتعفن.ُِِغصِِْ

ِنرنِهناِصورةِكراهيةِعامةِوإحتقارِمنِالبحرِللحياانِ.ِبعهما .الباسِقتيلِضرمِبسيفِسويِأنِيلقيِ
ِ

ْم فِّ  اْلَقْبرِّ أَلِنَك َوْخَرْبَت 20"  -:(20آية ) ُد بِّهِّ لِّ   اَل َتِتحِّ ُل َفاعِّ ِِْ ِرى إَِّلى اأَلَبدِّ َنسِِِ َِِ ْعَبَك. اَل ُيسِِِ َِِ َك، َطَتْلَت شِِِ َِِ َوْقضِِِ
.  "الِشر ِّ

 =ِهمِسيدمنهمِشعوبهمِبكرامةِأماِأنتِمسيلقونِجثتكِبعهما . ال تتحد بهم فى القبر
كَ  َِِ ِرى إَِّلى اأَلَبدِّ =ِبالنلمِواإلسيييييرا ِعليِشيييييهواتهمِمجلبواِعليِأنفسيييييهمِدينونةِ .َِِِوْخَرْبَت َوْقضِ َِِ =ِينقاعِِِاَل ُيسِ

ِ(ِإنتهتِدولةِباال.5الِبموتِايلحاصرِ داِنسلهِمنِعليِكرسيه.
ِ

ْم، َفاَل َيُقوُموا َواَل َيرُِّثوا اأَلقْ 21" -:(21آية )  "َض َواَل َيْرأُلوا َوْلَ؟ اْلَعاَلمِّ ُمُدًنا«.َهي ُِّئوا لَِّبنِّي؟ِّ َطْتاًل بِّإِّْثمِّ آَبائِّهِّ
=ِاشييييييييييتهرتِباالَِِِِواَل َيْرأُلوا َوْلَ؟ اْلَعاَلمِّ ُمُدًناقتلِملكِمارسِانيهِ أوالدِملكِباال(ِحتيِالِيقومواِاثورةِضييييييييييده،ِ

ملكِباالِكانِيهدمِالمدنِالتيِيفتحهاِِِِ.ول نِبسييييييببِإنتهاءِ ريةِملوكِباالِملنِتبنيِباالِمدناِوانياًِِابناءِالمدن
ِ نهاِقاومتهِكماِهدمِوخر مِأورشليم،ِل نهِكانِيبنيِمدناِميِباالِليخلدِإسمه.

ِ
. َوَوْطَهُع مِّنْ 22"  -(:23-22اآليات ) ْم، َيُقوُل َقبج اْلُجُنودِّ ِيًة، َيُقوُل  »َفَأُطوُم َعَلْيهِّ اًل َوُذق ِّ ِِْ ِيًة َوَنسِِِِ ًرا َوَبقِّ ِِْ  َبابَِّل اسِِِِ
 . «.23الِربج ، َيُقوُل َقبج اْلُجُنودِّ ْكَنَسةِّ اْلَهاَلكِّ َياٍ ، َوُوَكن ُِّسَها بِّرِّ ، َوآَلاَم مِّ يَراًثا لِّْلُقْنُفذِّ ِ"َوَوْلَعُلَها مِّ
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َيا ٍ مراتِهناِ نِا مرِمقررِمنِالرم.3ِِِسيييييمِالرمِِإ كرِ ِِ=ِاركِوحلِطينيةِ إشيييييارةِلحيييييناعةِالخاية(.آَلاَم مِّ
وهذاِالقرارِاهالكِباالِهوِموجهِلممل ةِالحياانِ.ِوهذهِاآليةِتحيرِ نِباالِستخرمِخراباِنهالياِالِتقومِبعده،ِ

ِوهذاِهوِمصيرِالحياان.
 

واضيييييييييحةِعنِنهايةِالحيييييييييياانِالمت برِوالذنِخدوِالبحيييييييييرِميِهذاِاإلصيييييييييحاحِرأيناِنبوةِِ
مسيييقاواِوماتوا.ِوفيماِيليِسييينرنِإيزييياحاتِلماِسيييببهِالحيييياانِلإلنسيييانِو لكِمنِخال ِ
النبواتِعليِبعضِا ممِالتيِميِعداءِمسييييييييييتمرِمعِشييييييييييعبِ .ِوسيييييييييينرنِميهاِماِمعلهِ

ةِبعقامِهذهِالحيييييياانِميِاإلنسيييييان.ِوسييييينرنِعقامِالحيييييياانِمنِخال ِالنبواتِالخاصييييي
ا ممِالتيِكانتِميِعداءِمسيتمرِمعِشيعبِ .ِمهذهِا ممِصيارتِرمزًاِللحيياانِبسيببِ

(ِعن19ِِ باداتهمِالوونية.ِونالح ِأنِ ِليسِضدِهذهِالحعومِادليلِقولهِميِ إصحاح
مصيييييرِوأشيييييورِ"مباركِشيييييعبيِمصيييييرِوعملِيدنِأشيييييور".ِل نِ ِضيييييدِماِترمزِلهِهذهِ

ِاِالنجسةِللحياانِ  بادةِا ووانِوراءهاِالحياان(.الحعوم،ِوضدِ باداته
ِالتيِميِعداءِمستمرِمعِشعبِ ،ِوهكذاِالحياان.ِفلسهينوالبدايةِبالنبوةِضدِ

 
يُر، َوَكَرا َنَوْيُت َيْثُبُت: 24"  -(:27-24اآليات ) ْدُت َيصِِِِِِِِّ َم 25َطْد َحَلَف َقبج اْلُجُنودِّ َطائِّاًل: »إِِّنُ؟ َكَرا َطصَِِِِِِِ َوْن ُوَحه ِّ

ْرُلُ؟«.  ْم حِّ َبالِّ ، َفَيُزوَل َعْنُهْم نِّيُرُ ، َوَيُزوَل َعْن َكتِّفِّهِّ ُ؟ َعَلى لِّ َِِ ِِِّ  َوَوُدوسِِِِ وَق فِّ  َوْقضِِِِ ِِج اُء 26َوشِِِِ َِِ هَذا ُهَو الَقضِِِِ
َ  اْلَيُد اْلَرْرُدوَدُة َعَلى ُكل ِّ اأُلَممِّ.  اْلرَ  ، َوهذِّ ِّ هِّ ُل   27ْقضِِِّ ج بِّ؟ِّ َعَلى ُكل ِّ اأَلْقضِّ ى، َفَرْن ُيَبه ِّ َفإِِّن َقِب اْلُجُنودِّ َطْد َطضَِِ

َها  َ  اْلَرْرُدوَدُة، َفَرْن َيُردج ِ"َوَيُدُ  هِّ
.ِفباالِلمِت نِقدِقامتِبعد.ِمع اِخربتِأشيييييييييورِِهذهِالنبوةِعنِأشيييييييييور.ِوقدِ كرتِهناِ نِخرامِباالِبعيدِجداًِ
ِسنة(.200ِباالِ التيِستخرمِبعدِالذيِكانِخرااهاِقريباِكانِ لكِارهانًاِعليِصدقِالنبوةِبخرامِ

*ِهناكِمرحلتينِلخرامِالحيييييييياانِا وليُِرم زِلهاِبخرامِأشيييييييورِوالثانيةِرمزِلهاِبخرامِباال.ِا وليِهيِرمزِ
ِوالثانيةِرمزِلخرابهِالنهاليِومصيرهِا ادنِميِبحيرةِالنار.لزربةِالحياانِبالصليبِ

 
اَن ِهَذا اْلَوْحُ :  28"  -(:32-28اآلِيات ) اَز ِكَ اةِّ اْلَرلِِّكِّ آِحَ نَِةِّ َوفَِ َِِ يَن، أَلِن  29فِّ  سِِِِِِِ هِّ ِِْ يَع فِّلِّسِِِِِِِ اَل َتْفَرحِّ  يَِا َلرِّ

لِّ اْلَحِيةِّ َيْخُرُج ُوْفُعواٌن، َوَثَرَرُتُ؟ َتُكوُن ُثْعَباًنا ُمسِِّ  ِنُ؟ مِّْن َوصِْ َر، َفإِّ اقَِّبكِّ اْنَكسَِ يَب الضِِ َوَتْرَعى َوْبَكاُق 30رًّا َطِياًقا. اْلَقضِِّ
وَن بِّاأَلمَ  ، َوَيْربُِّض اْلَبائِّسُِِ اكِّينِّ .  اْلَرسَِِ ، َفَيْقُتُل َبقِِّيَتكِّ َلكِّ بِّاْلُجوعِّ ، َوُومِّيُت َوصِِْ ُرخِّ  َوِيُتَها  31انِّ ْل َويجَها اْلَباُب. اصِِْ َوْلوِّ

؟ِّ.   اذ  فِّ  ُلُيوشِِِِّ َرالِّ َيْأتِّ  ُدَخاٌن، َوَلْيَس شَِِِ يُن، أَلِنُ؟ مَِّن الشِِِِ هِّ يَنُة. َطْد َذاَب َلرِّيُعكِّ َيا فِّلِّسِِِْ  َفبَِّراَذا ُيَجابُ 32اْلَردِّ
ْهَيْوَن، َوبَِّها َيْحَترِّ  َبائُِّسو َشْعبِّ؟ِّ.  " ُقُسُل اأُلَممِّ  إِِّن الِرِب َوِسَس صِّ

 هيِوحيِمنِجهةِملساين.
ِ
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اَن ِهَذا اْلَوْحُ :  28"  -(:29-28اآلِيات ) اَز ِكَ اةِّ اْلَرلِِّكِّ آِحَ نَِةِّ َوفَِ َِِ يَن، أَلِن  29فِّ  سِِِِِِِ هِّ ِِْ يَع فِّلِّسِِِِِِِ اَل َتْفَرحِّ  يَِا َلرِّ
ِنُ؟ مِّْن َوْصلِّ اْلَحِيةِّ َيْخُرُج ُوْفُعواٌن، َوَثَرَرُتُ؟ َتُكوُن ُثْعَباًنا ُمسِّ  يَب الِضاقَِّبكِّ اْنَكَسَر، َفإِّ ِ" رًّا َطِياًقا.اْلَقضِّ

كانِالملكِعزياِقدِضييييرمِالفلسيييياينينِضييييرباتِماورةِوقيلةِول نهمِأخذواِبالثأرِأيامِأحازِمفرحوا.ِومِغزاِاالدهمِِ
ملكِأشيورِوإ ِماتِتغلنِمالسيرِمرحِالفلسياينيونِبموتهِإ ِظنواِأنهمِتخلصيواِمنِعبوديتهمِ شورِِِتغلنِمالسير

أشيرِمنه.ِونبوةِإشيعياءِِِاٌ ُوْفُعوانانهِِإيأتيِمنِنسيلهِأيِِِاْلَحِيةِّ ول نِالنبيِهناِيقو ِلهم،ِأنهِوإنِماتِتغلنِمالسير
(ِوكالهماِسيييحدثِقريبًاِدلياًلِعليِصييدقِنبوته27ِِِ–24ِِبخرامِملسيياينِكماِكانتِنبوتهِبخرامِأشييورِ آياتِ

نزييمامِلفلسيياينِميِوورتهمِضييدِأشييورِإ ِماتِملكِبخرامِباالِوقدِيكونِميِهذهِا ياتِِتحذيرًاِليهو اِمنِاإل
ِأشورِتغلنِمالسر.

ينَ َيا َلرِّيَع   هِّ ِِْ اقَِّبكِّ  =ِ نِملسييييياينِكانتِمكونةِمنِإماراتِمختلفة.ِِِفِّلِّسِ ِِِ يَب الضِ ِِِّ هوِتغلنِمالسيييييرِملكِاْلَقضِ
ِستوليِعليِبعضِمدنهاِوبعدِموتهِجاءِأوالدهِوهمِأشدِمنهِوأشرِمنه.إأشورِالذيِِ

الذيِِإالأنِبعضِالمفسيييييرينِمسيييييرِهذهِاآلياتِأنِالقزييييييبِالزيييييارمِهوِعزياِوأنِنسيييييلهِا شيييييدِمنهِهوِحزقيا
ول نِالمقصييودِأنِأعداءِشييعبِ ِلنِيجدواِراحةِمزييربةِسييتأتيِوراءهاِضييربةِِِِضييربةِقاتلة.سيييزييرمِملسيياينِ

ِأخرنِ.
ماهللِلنِيدعهمِيهاجمونِشيعبهِأوِكنيسيتهِبصيفةِمسيتمرة،ِالِيرسيلِلهمِضيربةِوراءِضيربةِحتيِينقذِأوالدهِمنهمِِ

عصيييييييياِا شييييييييرارِتسييييييييتقرِعليِنصيييييييييبِالصييييييييديقينِل يالِيمدِِكماِميِاآليةِالقادمة.ِكماِقا ِالمرنمِ" ِالِيترك
(.ِ ِيسييم ِاتأديبِأوالدهِعنِطريقِضييرباتِا شييرار،ِول نهِيحميهم125ِِِِ:3ِِالصييديقونِأيديهمِإليِاإلوم"ِ مز

منِالحيييييييعورِباليأسِحتيِالِيفحيييييييلوا.ِوعندماِياتيِالتأديبِومارهِتتوقفِالتجربةِكماِحدثِمعِأيوم.ِوقدِشيييييييرحِِ
ِ(.21ِ-1ِِ:18ِاماِميِ زكالوحيِهذاِتم

 
، َفَيْقُتُل َبقِِّيَتكِّ 30" -:(30آية ) ، َوُومِّيُت َوْصَلكِّ بِّاْلُجوعِّ ، َوَيْربُِّض اْلَبائُِّسوَن بِّاأَلَمانِّ  " .َوَتْرَعى َوْبَكاُق اْلَرَساكِّينِّ

اكِّينِّ  َِِ اكِّينِّ =ِأيِا شييييدِمقرًاِباإلضييييامةِللبالسييييينِالذينِهمَِِِوْبَكاُق اْلَرسِ َِِ نِِِووهاالءِقامِالفسييييلاينِيشييييعبِالرمَِِِِمسِ
ِعليِ لكِهوِضربهمِبالجووِومِسيفِأشورِالذيِسيقتلِالبقية.ِوعقامِالفلساينيين،ِبأ يتهمِ

 
ُرخِّ  َوِيُتَها 31"  -:(31آية ) ِِْ ْل َويجَها اْلَباُب. اصِ َرالِّ َيْأتِّ   َوْلوِّ ِِِ يُن، أَلِنُ؟ مَِّن الشِ هِّ ِِْ يَنُة. َطْد َذاَب َلرِّيُعكِّ َيا فِّلِّسِ اْلَردِّ

؟ِّ. ِ" ُدَخاٌن، َوَلْيَس َشاذ  فِّ  ُلُيوشِّ
ِ=ِكلِجيشِأشورِأقوياء.َلْيَس َشاذ  =ِحرالقِالمدنِالفلساينية.ُِِِدَخانٌ 

ْل َويجَها   الحييياانِالعدوِالتقليدنِلل نيسيية.ِوهذهِاآليةملسيياينِالعدوِالتقليدنِلحييعبِ ِميِالعهدِالقديم،ِتمثلِِ َوْلوِّ
يَنةُ  :16ِِِتساونِتماماِقو ِرمِالمجدِعنِال نيسةِ"أاوامِالجحيمِلنِتقونِعليها"ِ مِتِِاْلَباُب. اْصُرخِّ  َوِيُتَها اْلَردِّ

ِِذهِالحرم.(.ِمال نيسةِبصلواتهاِوأصوامهاِوتساايحهاِإنماِهيِتهاجمِالحياانِالذنِالِيحتملِه18
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ْهَيْوَن، َوبَِّها َيْحَترِّ  َبائُِّسو َشْعبِّ؟ِّ.32" -:(32آية )  " َفبَِّراَذا ُيَجاُب ُقُسُل اأُلَممِّ  إِِّن الِرِب َوِسَس صِّ
ُل اأُلَممِّ أمةِأخريِتالبِإقامةِحلفِضييييدِأشييييور.ِويجبِالردِعليهمِِِة=ِقدِيكونونِرسييييلِمنِملسيييياينِأوِأيُِِقسُِِِ

 شعب؟. والرب يحر  بائسبأنِ
والرمِيسيييووِأسيييسِال نيسيييةِجسيييدهِوهوِقادرِعليِحمايتهاِمنِأنِعدوِلهاِ.ِإنِأجملِشيييرحِلهذهِاآليةِردِالباباِِ

هِسييحميِال نيسيةِِالقبايِعليِسيفيرِروسيياِقديما،ِحينماِقا ِلهِالسيفيرِإنِملكِروسيياِيعرضِعليكِأنِيعلنِأن
ِالِيموتِوهوِالذنِيحميِال نيسة. ِالقباية.ِوكانِردِالباباِالقبايِملكِروسياِيموتِأماِالرمِيسووِمل ناِحي 

والح ِأنِهذاِالتهديدِالموجهِلفلسييييييياينِالعدوِالتقليدنِلحيييييييعبِ ِميِالعهدِالقديمِهوِموجهِللحيييييييياان،ِأنِكلِ
تِلعدوهِالتقليدنِالحياان.ِ ِيعايِل نيستهِقوةِتهاجمِاهاِممل ةِشعبِ ِقونِوسيوجهِالزرباتِوراءِالزربا

 (.3ِِ:10الحياانِوأاوامِالجحيمِلنِتقونِعليها.ِفبعدِخالصِالمسي ِ"ليقلِالزعيفِبالِأنا"ِ يا
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس عشر

ِ
عونِأنهمِأاناءِ ،ِدِ َيِِلذلكِتحييييييرِموآمِلمنِِ كلمةِموآمِ=ِأمومتهاِجاءتِمنِا م(ِانةِلوطإموآمِهوِبكرِِ

وموآمِشييييييما ِأدومِيحدهاِمنِالغرمِِ.وتحيييييييرِلمنِيعثرِشييييييعبِ ِ محييييييورةِالعام(ِِبالتدينأيِاإلدعاءِالمزيفِ
ِالبحرِالميتِومنِالحرقِالصحراءِالغربيةِميِواديِا ردن.ِوتنقسمِالدهمِإلي:

ِاالدِموآمِِ (1
 عرباتِموآمِوهذهِكانتِميِواديِا ردنِمقاالِأريحاِومنهمِالعام.ِ (2

آمِويهو اِبالعداوة،ِمتحالفِموآمِِووكانِمل همِباالقِميِأوناءِرجووِالحييعبِمنِمصيير.ِواتسييمتِالعالقةِاينِم
.ِوقدِدمرهاِأسييرحدونِتدميرًاِشييديدًاِمعاًلِبعدِل موصمعِأعداءِيهو اِوإسييراليلِضييدهم.ِولقدِتأورِاليهودِبعبادتهمِِ

نِ ِهوِرمِشيييييييييعياءِعليِا ممِتحييييييييييرِ إونبواتِِِوكانتِراعوثِجدةِداودِموآايه.ِ.منِهذهِالنبوةِِسييييييييينواِت3ِِ
لخالصِشيعبِ ِمنِأعداله.ِ ِليسِضيدِشيعبِموآمِالِخااياِموآم،ِو بادتهاِلألووانِِا رضِكلهاِوتحييرِِ

ِ.وكبريالهمِ ِالحياان(
إنِكانتِباالِوأشيييييورِيرمزانِللحيييييياانِمنِناحيةِالتخريب.ِمموآمِترمزِللحيييييياانِميِخداعه.ِالحيييييياانِيجذمِ

أشييور.ِخاةِالعامِوالتيِبسييببهاِأسييقبِملكِبخداعهِبعغراءاتِالخاية.ِوت ونِالنتيجةِخرامِيحيييرِلهِعملِباالِِو
شييييخص.ِلذلكِصييييارِموآمِيحيييييرِلخداوِالخايةِ،ِوهالكِوموت24000ِِِموآمِشييييعبِ ِميِالزناِمهلكِمنهمِِ

ِشعبِ ِيحيرِلهماِباالِوأشور.
 

َهةِّ ُموآَب: إِِّنُ؟ فِّ  َلْيَلٍة َخرَِّبْت َعاُق ُموآَب َوَهَلَكْت. إِِّنُ؟ فِّ  َلْيَلٍة َخرَِّبْت طِّيُر ُموآَب  1"  -(:4-1اآليات ) َوْحٌ  مِّْن لِّ
ُل ُموآُب َعَلى َنُبو َوَعَلى َمْيدَ 2َوَهَلَكْت.  . ُتَوْلوِّ َعُدوَن إَِّلى اْلُرْرَتَفَعاتِّ لِّْلُبَكاءِّ يُبوَن َيصِِِِِِْ َبا. فِّ  ُكل ِّ َقْوٍس إَِّلى اْلَبْيتِّ َودِّ

ْنَها َطْرَعٌة. ُكلج لِّْحَيٍة َمْجُزوَزٌة.   ْنَها  3مِّ ٍد مِّ ُل ُكلج َواحِّ اَحاتَِّها ُيَوْلوِّ َها َوفِّ  سَِ ُهوحِّ ٍح. َعَلى سُِ ُقوَن بِّرِّسِْ فِّ  َوزِِّطتَِّها َيْأَتزِّ
 . ِيااًل بِّاْلُبَكاءِّ ْوُتهُ 4سَِِ َرُع صَِِ ُبوُن َوَوْلَعاَلُة. ُيسِِْ ُرُخ َحشِِْ َها  َوَتصِِْ ل ُِّحو ُموآَب. َنْفسُِِ ُرُخ ُمَتسَِِ َرا إَِّلى َياَهَص. لِّذلَِّك َيصِِْ

ُد فِّيَها.  " َتْرَتعِّ
سييمِمدينةِوسييميتِأيزييًاِِإ=ِعارَِِعاُق ُموآَب  ِِإ ًاِالخرامِخرامِعامِوشيياملِ.ِِال برن.نريِهناِخرامِمدنِموآمِ

=ِِِِطير موآبِوعارِكلمةِعبريةِتعنيِمدينة.مدنهم.ِعروعيرِوتسييميِاليومِربةِوصييارتِخرامِبعدِأنِكانتِأهمِِ
تعنيِسيييييورِأوِحصييييين.ِإ ًاِهيِتعنيِمدينةِلهاِسيييييور.ِوهيِنفسيييييهاِقيرِحارسيييييةِأوِقيرِِِِطيرِِتعنيِسيييييورِموآم.

َعُدوَن =ِأيِايتِإلههمِكموص.َِلى اْلَبْيتِّ إِها.ِ(.ِوكانتِمدينةِحصييييييينةِلعلوهاِوأسييييييواِر16ِِِ:7حارسِ إص َيصِِِِْ
اتِّ  ل ِّ  =ِيلجييأونِآللهتهمِلينقييذوهمِمنِهييذاِالخرام.ِم ييانييتِمييذاب ِاآللهييةِتقييامِعليِالمرتفعييات.ِِِِإَِّلى اْلُرْرَتَفعَِ فِّ  كُِ

ُقوَن حزن.ِِِ=ِالقرعةِميِالرأسِواللحيةِالمجزوزةِوالرأسِالمقصيوصِالحيعرِمسيتديرًاِهيِعالماِتَِقْوٍس َطْرَعةٌ  َيْأَتزِّ
حٍ   =ِعالمةِحزنِ هذاِمثلِمنِيلبسيييييييونِا سيييييييودِهذهِا يامِ(ِهذاِالحزنِيصييييييييبِالنفوسِالتيِتتركِ .ِِبِّرِّسِِِِِْ
يُبونَ  إسيمِعبرنِيعنيِهزا ِأوِإنحال .ِوهيِشيرقيِالبحرِِِِديبون و،ِِ=ِالناهرِانهِكانِميهاِهيكلِل موصِأيزياًِدِّ
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ِِنبوِِوهذاِنصيييبِمنِيذهبِليحتميِبغيرِ ،ِالهزا ِواإلنحال .ِِ.الميتِوتباد ِإسييراليلِوموآمِاإلسييتيالءِعليها
=ِكلمةِسييييياميةِتعنيِمخبرِأوِمنب ِأوِمرتفع.ِومنِموقِجبلهاِشييييياهدِموسييييييِأرضِالميعاد.ِوأخذتهاِموآمِمنِِ

سيييبانِ يحسيييبِويدار(ِِِِحشِِبون =ِتعنيِماءِهادئِوأخذتهاِموآمِمنِإسيييراليل.ِِِِميدباِِإسيييراليل. =ِتعنيِال لمةِح 
=ِكلمةِموآايةِتعنيِِِِياهصِِ=ِتعنيِ ِعال،ِوأخذتهاِموآمِمنِإسييييييييييراليل.ِِولعالةوأخذتهاِموآمِمنِإسييييييييييراليل.ِِ

ِِموقعِمدوسِوطأتهِا قدام.ِوأخذتهاِموآمِمنِإسراليل.
َهاَعَلى   ِ=ِكانواِيزعونِآلهةِللعبادةِموقِالساوح.ُِسُهوحِّ

 
َعُدوَن فِّ   5"  -:(5) آية ْجَلٍة ُثاَلثِِّيٍة، أَلِنُهْم َيصِِْ وَغَر َكعِّ ْنَها إَِّلى صُِِ ُرُخ َطْلبِّ  مِّْن َوْللِّ ُموآَب. اْلَهاقِّبِّيَن مِّ َعَقَبةِّ  َيصِِْ

، أَلِنُهْم فِّ  َطرِّيقِّ  يثِّ بِّاْلُبَكاءِّ .اللجوحِّ ِ" ُحوُقوَنايَِّم َيْرَفُعوَن ُصَراَخ االْنكَِّساقِّ
تنهرِهناِمحيياعرِالنبيِالرقيقةِوشييفقتهِحتيِعليِالوونيينِأعداءِشييعبهِاالِشييماتة.ِهيِمحيياعرِيجبِأنِيتحليِِ

:9ِِِاهاِكلِخادمِتجاهِمنِيخدمهمِحتيِلوِكانتِتصييييييرماتهمِقاسيييييييةِنحوه.ِوهكذاِكانِاولسِالرسييييييو ِمثاًلِ روِ
وَغرَ و   .ِِ(1-3 والتيِكانتِمنِضيييييييييمنِالدالرةِالمحكومِِِهيِالمدينةِالتيِلجأِإليهاِلوط.ِِوتعنيِصيييييييييغيرة.ِ=ِِصُِِِِِِ

ْجَلٍة ُثاَلثِِّيةٍ ِعليهاِمعِسيييييدومِوتركهاِالمالكِبسيييييببِطلبِلوط.ِ سييييينواتِوهذهِت ونِقويةِغير3ِِِ=ِأيِعمرهاَِِِِكعِّ
ِ.ِيهو اِوأدومِإليمروضةِتنلِتعدوِإليِأنِتخور.ِوهكذاِالموآايينِميِهروبهمِلجأواِ

=ِاللوحييينِهوِأعليِتييلِميِالمناقيية.ِوكلمييةِعقبييةِتعنيِالعقبيياتِالتيِيعييانيهيياِمنِيحيياو ِأنِِِِعقبِة اللوحيِث
ِوال لمةِتعنيِكهفانِوهيِتقعِعندِنهايةِمنحدر.ِِِِِِِِِم.منِمدنِأدِوواإلسمِموآايِوهيِِ= حوقونايميصعدِالجبل.ِ

يثِّ ِِِِِِِِم.منِمدنِأدِوِ= حوقونايم ِ=ِغيرِمعرومة.َعَقَبةِّ اللجوحِّ
 

يُر َخرَِّبًة، أَلِن اْلُعْشَب َيبَِّس. اْلَكألُ َفنَِّ . اْلُخْضَرُة اَل ُتوَلُد.6" -:(6) آية َياَ  نِّْررِّيَم َتصِّ  " أَلِن مِّ
َياَ  نِّْررِّيَم   ايينِ نِِآأعداءِموآمِعيونِالمياه.ِوهذهِضييربةِعنيمةِللمِوَِطمِ ِِِتعنيِمياهِصيافيةِوهادلة.ِِنرريم =مِّ

ِلذلكِدخلواِميِمجاعة.ِ،ِغناهمِمنِمواشيهم
 

ُلوَنَها إَِّلى َعْبرِّ 7" -:(7) آية .لِّذلَِّك الِثْرَوُة اِلتِّ  اْكَتَسُبوَها َوَذَخائُِّرُهْم َيْحرِّ   َوادِّي الِصْفَصافِّ
. افِّ ْفصَِِِ ويذهبواِبهِإليِِِهِ،يحملِو=ِعليِحدودِأدومِوميِوقتِالخو ِيأخذونِقدرِماِيسييييتايعونِأنَِوادِّي الصِِِِ

والصييييفصييييا ِشييييجرِكثيرِالفرووِتتدليِأغصييييانهِموقِمجارنِالمياهِوتتالمسِمعِالماءِمتنلِمروعهِتقارِِِأدوم.
ِأدومِوموآم،ِوكانِيعبرهِالهاربونِمنِموآم.ماءِبصفةِمستمرة.ِووادنِالصفصا ِيفصلِاينِ

المياهِوهيِشجرةِعديمةِالثمر،ِشأنِكلِمنِينغمسِميِملذاتِالعالمِِِرِن=ِشجرةِتنبتِعليِمجاِِالِصْفَصافِّ 
ِو باال(.ِ " أنهارِ للمستعبدِللخاية(:ِ لباالِ رمزِ باالِوهمِميِعبوديتهمِ إليِ المسبيينِ هناكِعلقواِِماِهوِحا ِ

ِحسبِالنصِالعبري(ِوالعودِأوِالقيثارةِهيِلعز ِأنغامِالفرح،ِوكيفِيفرحونِوهمِمستعبدينِ. أعوادِبِِ"قيثاراتهم
ويذكرِِِهمِغيرِقادرينِعليِالفرحِوالتسبي ِالِهمِميِحالةِبكاءِمستمرِكحجرِالصفصا ِالذنِيقارِدالما.
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يعودونِإليِأورشليم،ِِِأنهمِلمِيكسرواِأعوادهمِكرمزِلليأس،ِالِعلقوهاِعليِرجاءِاستخدامهاِميِالمستقبلِحين
ِحينِالثمارِوا رضِالتيِتليضِلبنًاِوعساًلِ.

ِ
َراَخ َطْد َوَحاَط بُِّتُخومِّ ُموآَب. إَِّلى َوْلاَليَِّم َوْلَوَلُتَها. َوإَِّلى بِّْئرِّ إِّيلِّيَم َوْلَوَلُتَها،  8"  -(:9-8اآليات ) َياَ   9أَلِن الصِِج أَلِن مِّ

يَن مِّْن ُموآَب َوَسًدا َوَعَلى َبقِّ  يُروَن َزَوائَِّد. َعَلى الِنالِّ يُروَن َتْرَتلُِّئ َدًما، أَلن ِّ  َوْلَعُل َعَلى دِّ .دِّ  " ِيةِّ اأَلْقضِّ
تعنيِِِإيليموِِجهةِالجنومِناحيةِأدوم.وهيِمنِِالدةِميِموآمِواإلسمِيعنيِاركتينِولاليم ِ=َِِو بِّْئرِّ إِّيلِّيمَ  َوْلاَليِّمَ 

يُرونَ ِِبامةِأنِشجرِارنِمعمر. وغالباِالنهرِهوِنهرِأرنون.ِوديبونِيسميهاِالنبيِهناِديمونِِِ=ِهيِديبوِنِِدِّ
 .اتغييرِحر ِالباءِإليِحر ِميمِلإلشارةِللدمِالذنِمألِالنهر

=ِقدِيكونِإشارةِلمخرمِقويِقاسي.ِأوِإشارةِإليِوجودِحيواناتَِِوَسًدا=ِالزرباتِست ونِازيادة.َِِزَوائِّدَ 
متوححةِمنِقلةِالناس.ِوهناكِمنِقا ِانهِإشارةِللمسي ِا سدِالخارجِمنِسببِيهو اِوأنهِسيملكِعليِا ممِ=ِ

ِيةِّ اأَلْقضِّ  يَن مِّْن ُموآَب َوَعَلى َبقِّ  َعَلى الِنالِّ
 



( اإلصحاح السادس عشر)إشعياء سفر   
 

 
127 

 عودة للجدول اإلصحاح السادس عشر

ِ
ْهَيْوَن.1 -:(1آية ) ْرَفاَن َحاكِّمِّ اأَلْقضِّ مِّْن َسالَِّع َنْحَو اْلَبر ِِّيةِّ إَِّلى َلَبلِّ اْبَنةِّ صِّ ُلوا خِّ   َوْقسِّ

كيانِالموآايونِرعياةِخرميان.ِوكيانواِييدمعونِالجزييةِليهو اِمنِهيذهِالخرميان.ِوكيانواِحينمياِيتمردونِيمتنعونِعنِِ
ِإرسالها.ِوهناِمحورةِمنِالنبيِلهمِبعرسا ِالجزية،ِمهمِسيحتاجونِليهو اِميِهروبهم.ِ

الِّعَ و =ِهوِملكِيهو ا.َِحاكِّمِّ اأَلْقضِّ   تعنيِصيييييييييخرةِوهيِِِسِِِِِِالعوِِم.آأدوميةِتحتِتسيييييييييلبِمِو=ِهيِمدينةِِِسَِِِِِِ
قدِغركِتخويفكِكبرياءِقلبكِياِسياكنِِعاصيمةِأدومِوتحييرِ دوم.ِقا ِعنهاِإرمياءِالنبيِ"محاج ِالصيخر"ِميِ"

:49ِِِ"ِ إرحدركِيقو ِالرِمأنِرمعتِكنسيييييرِعحيييييكِممنِهناكِِإِوِميِمحاجيءِالصيييييخرِالماسيييييكِمرتفعِاالكمة.
العدوِأنِيصيلِلمنِيحتميِبه.ِوحالياِهيِالبتراءِوالح ِِ(.ِوهيِموقعِإسيتراتيجيِوحصينِمنيعِيصيعبِعلي16ِِ

ِأنِال لمةِمأخو ةِمنِال لمةِاليونانيةِاتراِأنِصخرة.
 

 " َوَيْحُدُث َوِنُ؟ َكَهائٍِّر َتائٍِّ؟، َكفَِّراٍخ ُمَنِفَرٍة َتُكوُن َبَناُت ُموآَب فِّ  َمَعابِّرِّ َوْقُنوَن.2 -:(2آية )
ِِ=َِِوْقُنونَ   أينِالهرمِ. =ِيهربونِبسيييييييرعةِوالِيدرونِإلي  َكَهائٍِّر َتائِّ؟ٍ   سييييييييكونوِنميِهروبهمِمنِموآمِإليِيهو اِ
ِِ.وجنومِانيِعموِنِعليِحيدودِموآمِالحييييييييييييييميالييةووادنِأرنونِكيانِميِموآمِِتعنيِالسييييييييييييييييلِالمنيدمعِأوِالزلير.

وطالماِسيييهربونِإليِيهو اِمعليهمِمنِاآلنِأنِيقدمواِخرامهمِلملكِيهو ا.ِونحنِسيينهرمِإليِ ِأوِسيينذهبِإليِ
(ِعوضيييييييييييًاِعنِكبريالناِ كماِكانتِموآم12ِِ:1ِروِ ِِحيةِكخرا ِمذاوحةيةِأيامناِملنقدمِلهِأنفسيييييييييييناِِا ِميِنه
 وهناكِ(.ِوهذاِماِيعايناِسالمِهناِوحياةِأاديةِهنا6مت برةِآيةِ

 
يَن، اَل 3" -:(3آية ) يَرةِّ، اْسُترِّي اْلَرْهُرودِّ ِلكِّ َكالِلْيلِّ فِّ  َوَسسِّ الِظهِّ َهاتِّ  َمُشوَقًة، اْصَنعِّ  إِّْنَصاًفا، اْلَعلِّ  ظِّ

رِّي اْلَهاقِّبِّيَن.  " ُتْظهِّ
وهذاِهوِعملِال نيسة،ِأنِتقبلِأوالدهاِالتالبينِالذينِِِِايونِالذينِإحتمواِاها.آعليِيهو اِأنِتحميِوالِتنهرِالمِو

يعودونِإليِ ِتالبين،ِوتعملِعليِتثبيتهمِميِجسييييدِالمسييييي ،ِفيحميهمِالمسييييي ِمنِهجماتِالحييييياطين.ِالرحمةِ
م،ِوالمحبةِوالصيييف ِهذاِهوِالتعليمِاإللهي،ِالذنِيعل  مهِ ِلحيييعبه.ِفبالرغمِمنِالعداءِالقديمِاينِشيييعبِ ِوموآ

إالِأننياِنجيدِ ِهنياِياليبِمنِشييييييييييييييعبيهِأنِيرحمِشييييييييييييييعيبِموآمِوقيتِاليتهم.ِوياونِالموآايينِالهياربينِمنِوجيهِِ
عدوهم.ِوهذاِعكسِماِمعلهِا دوميونِمعِشيييعبِ ِوقتِاليتهمِوهروبهمِمنِوجهِنبوخذنصيييرِعدوهم.ِملقدِكانِِ

(.ِلذلك16ِِ-11رِويبيعونهمِكعبيدِ عوبدياِِا دوميونِيقتلونِالهاربينِمنِشييعبِ ِويسييلمونهمِلجيشِنبوخذنصيي
ِنفهمِأنِأدومِترمزِللحياانِعدوِ ِوشعبِ .
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، أَلِن الِظالَِّم َيبِّيُد، َوَيْنتَ 4" -:(4آية ) ْتًرا َلُهْم مِّْن َوْل؟ِّ اْلُرَخر ِّبِّ ْنَدكِّ َمْهُروُدو ُموآَب. ُكونِّ  سِّ هِّ   لَِّيَتَغِرْب عِّ
 "  َوَيْفَنى َعنِّ اأَلْقضِّ الِدائُِّسوَن.اْلَخَراُب، 

ِ.،ِأنِشعبِالموآايينِموآِمأشورِالنالمةِستبيدِوتفنيِمنِعليِوجهِأرضِ
 

ُق َفُيَثِبُت اْلُكْرسِّ ج بِّالِرْحَرةِّ، َوَيْجلُِّس َعَلْي؟ِّ بِّاأَلَماَنةِّ فِّ  َخْيَرةِّ َداُوَد َطاٍض، َوَيْهُلُب اْلَحِق 5" -:(5آية ) َوُيَبادِّ
.  " بِّاْلَعْدلِّ

=ِيفنيِأشورِالذنِداسِموآمِالِكلِالعالم.ِوهذاِرمزِِ َوَيْفَنى َعنِّ اأَلْقضِّ الِدائُِّسونَ  قارنِمعِاآليةِالسااق
ِللمسي ِالذنِحررناِمنِالحياانِالذنِداسِعليِالبحرِمترةِ.

ال لماتِتحييرِللمسيي ِالجالسِعليِكرسييِِسييثبتِكرسييِملكِيهو اِبالرحمةِالتيِسيينهرهاِلموآم.ِول نِطبيعةِِ
يهو اِميِخيمةِداودِأيِال نيسيييييييةِجسيييييييدهِوهوِيحكمِعليِيهو اِوا ممِ موآم(ِويحميِكلِمنِيلتج ِإليه.ِوهوِِ

وتثبتِمل هِعليِشعبهِالذنِلمسِمحبتهِورحمتهِِِِملكِعليِقلومِشعبهِوكنيستهِارحمتهِالتيِظهرتِميِصليبه
ِ.عليناِمترةِبعدِأنِحررناِمنِإاليسِالذنِداس

 
َيائَِّها َوَصَلفَِّها ُبْهلِّ اْفتَِّخاقَِّها.6" -:(6آية ) ا َعَظَرتَِّها َوكِّْبرِّ دًّ ْعَنا بِّكِّْبرَِّياءِّ ُموآَب اْلُرَتَكب َِّرةِّ لِّ  "  َطْد َسرِّ
 والح ِالتحيديدِوت رارِكلماتِال برياءِوهذهِخايةِالحيياانِِِِنِموآمِلنِتقبلِالنصييحةِفيخربونِل بريالهمأنبوةِب

لمِِِِِمآ.ِوالنبيِهناِيكحيفِسيببِالجرح.ِوال برياءِيمنعِصياحبهِمنِسيماوِالمحيورةِالصيالحة.ِومعاًلِمِوا سياسيية(
ِتقبلِالنصيحةِولمِترسلِالجزية.

 
ُل ُموآُب. َعَلى ُموآَب ُكلجَها 7" -:(7آية ) ُل. َتئِّنجوَن َعَلى ُوُسسِّ طِّيَر َحاقَِّسَة، إِِّنَرا هَِّ  َمْضُروَبٌة.لِّذلَِّك ُتَوْلوِّ  " ُيَوْلوِّ

وبالتاليِعليهمِأنِيولولواِ نِرجاءهمِِِموآمِالمخدوعينِمنِإاليسِوميِكبريالهمِرمزواِدمعِالجزيةِإلسراليل.
ِوالنتيجةِال لِميِبكاءِوعويلِوحزن.ِايهو اِإنقاع.ِ

والِيقدمِجسدهِ ايحةِحية،ِيصيرِاالِحمايةِالمسي ِالذنِيحميِكلِمنِإلتجأِِِومنِينجذمِبخداوِالحياان،
 َتئِّنجوَن َعَلى ُوُسسِّ طِّيَر َحاقَِّسَة،  ل نيستهِتالباِ=
ةَ  ُل ُموآبُ =ِهيِقيرِموآمِالتيِلمِيبقِمنهاِغيرِأسيييييييسيييييييهاِالتيِيئنونِعليهاِمبيوتهاِهدمت.ِِِطِّيَر َحاقِّسَِِِِِ  .  ُتَوْلوِّ
ِ=ِالِيوجدِسببِيحجعِبهِأحدِاآلخرينِالِال لِيولو .َعَلى ُموآَب 

 
َلْت إَِّلى َيْعزِّيَر. َتاَهْت 8" -:(8آية ) َلَها. َوصَِِ َر ُوَمَراُء اأُلَممِّ َوْفضَِِ ْبَرَة َكسِِِ ُبوَن َذُبَلْت. َكْرَمُة سِِِّ  فِّ   أَلِن ُحُقوَل َحشِِْ

 " اْلَبْحَر.اْلَبر ِِّيةِّ، اْمَتِدْت َوْغَصاُنَها، َعَبَرتِّ 
ْبَرةَ  إسمِعبرنِمعناهِالسمِوهيِمدينةِرعي.ِوأخذتهاِموآمِمنِإسراليل،ِوهيِمنِأمنعِالمواقع.ِِِسبرة=َِِِِكْرَمُة سِّ

َلْت إَِّلى َيْعزِّيرشييءِحتيِلوِلمِيكنِفيهِمالدةِلهم.ِِمحيهورةِبخمرهاِوكسيرهاِا شيوريونِالمغرمونِات سييرِكل َِِوصَِ
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،ِوقدِأخذتهاِِميال15ًِِِشيييييماليِسيييييبمةِعليِبعدِِتعنيِيعينِأوِيسييييياعدِوتقعِالمدينةِشيييييرقيِنهرِا ردن،ِِِيعزير  =
ِ=ِأيِال رومِوصلتِللبريةِشرقًا.َِتاَهْت فِّ  اْلَبر ِِّيةِّ تساوِال رم.ِإ.ِوهذاِيد ِعليِموآمِمنِإسراليل

  ِخلقِانسييييانِميِجنةَِعْدْنِأنِمرحِمال رمةِهذهِال رمةِالزييييخمةِتحيييييرِللفرحِال بيرِالذنِأرادهِ ِلإلنسييييانِِ
ترمزِللفرحِممنهاِنحصلِعليِالخمرِرمزِالفرح(ِودمرهِالحياان.ِوالح ِكمِالمدنِالتيِإستولتِعليهاِموآمِمنِِ
إسيييراليل.ِإ ًاِنفهمِأنِالفرحِيزييييعِممنِإسيييتسيييلمِللحيييياانِ أشيييورِأوِباالِكرمزِللحيييياانِالمخرم(ِوموآمِرمزاِ

ِخدوِاإلنسانِفيستعبده؟؟ِوبالتاليِيخربه.ِفيزيعِمرحه.للحياانِالذنِي
 

ُبوُن َوَوْلَعاَلُة، أَلِنُ؟ َعلَ 9"  -(:10-9اآليات ) ْبَرَة. ُوْقوِّيُكَرا بُِّدُموعِّ  َيا َحشِِْ ى لِّذلَِّك َوْبكِّ  ُبَكاَء َيْعزِّيَر َعَلى َكْرَمةِّ سِِِّ
كِّ َطْد َوَطَعْت َلَلَبٌة.  ، َواَل ُيَغِنى فِّ  اْلُكُرومِّ َواَل ُيَتَرِنُم، َواَل  َوانْ 10طَِّهافِّكِّ َوَعَلى َحَصادِّ ُتزَِّع اْلَفَرُح َواالْبتَِّهاُج مَِّن اْلُبْسَتانِّ

. َوْبَهْلُت اْلُهَتاَف. رِّ  " َيُدوُس َدائٌِّس َخْرًرا فِّ  اْلَرَعاصِّ
ْبَرةَ وبك الِهوِيبكيِِِِالرقيقةِيبكيِخرامِموآمِومصيالبها.هناِنريِالنبيِبمحياعرهِِ=      ُبَكاَء َيْعزِّيَر َعَلى َكْرَمةِّ سِِّ

هذهِتساونِبكاءِالمسي ِعليِقبرِلعازرِإ ِرأنِحالةِالحزنِِِعليِكرمةِسبمةِكماِيبكيِعليهاِأههاِسكانِيعزير.
ِوالبكاءِوالموتِالذنِوصلِإليهِالبحر.

ِ.=ِهذاِإ نِعملِالرمِنفسهَِوْبَهْلُت اْلُهَتافَ =ِصوتِقتا ِاد ِالفرح.َِِلَلَبةٌ 
 

نج َوْحَشائِّ  َكُعوٍد مِّْن َوْللِّ ُموآَب َوَبْهنِّ  مِّْن َوْللِّ طِّيَر َحاقَِّس.11" -:(11آية )   لِّذلَِّك َترِّ
ِهذهِمحاعرِالنبيِالذنِمازا ِيئن.

ِ
َبْت ُموآُب َعَلى اْلُرْرَتَفَعةِّ َوَدَخَلْت إَِّلى 12" -:(12آية ) َها ُتَصل ِّ ، َوِنَها اَل َتُفوُز.َوَيُكوُن إَِّذا َظَهَرْت، إَِّذا َتعِّ سِّ  " َمْقدِّ

سييييييمِآخرِتحتِالسييييييماءِأعايِاينِالناسِبهِِإحينماِيدخلونِلهياكلِآلهتهمِوينهرونِميهاِالِينجحون،ِ نِليسِِ
ِِويخزيِجميعِالمت لينِعليِصييينعةِا يديِأماِطالبوِالرم.ِِ(12:4 أوِِالمسيييي ينبغيِأنِنخلصِإالِإسيييمِيسيييووِِ
ِمالِيعوزهمِشيءِمنِالخيرات.

 
اٍن.  13"  -(:14-13اآليِِات ) ُذ َزمَِِ ؟ِّ الِربج ُموآَب ُمنِِْ ذِّي َكِلَم بِِِّ هَِِذا ُهَو اْلَكاَلُم الِِِ

ائِّاًل: »فِّ   14 َواآلَن َتَكِلَم الِربج طَِِ
يرِّ ُيَهاُن َمْجُد ُموآَب بُِّكل ِّ اْلُجْرُهوقِّ  نِّ  اأَللِّ نِّيَن َكسِّ يَرًة اَل َكبِّيَرًة«.َثاَلثِّ سِّ ِيُة َطلِّيَلًة َصغِّ يمِّ، َوَتُكوُن اْلَبقِّ  "اْلَعظِّ

=ِإ ًاِإشييعياءِكانِمكلفًاِبأنِتصييلِالنبوةِإليِشييعبِموآمِوالِِ هَذا ُهَو اْلَكاَلُم اِلذِّي َكِلَم بِّ؟ِّ الِربج ُموآَب ُمْنُذ َزَمانٍ 
ِيبقيهاِعنده،ِلعلهمِيقدمونِتوبة.

يرِّ  وهيسييينوات.3ِِاِالخرامِأنهِسييييأتيِبعدِنبوتهِهذهِبمدةِينهرِأنِإشيييعياءِيحددِهِذ نِّ  اأَللِّ أيِمحسيييوبةَِِِكسِِِّ
بكلِدقةِالِيزادِعليهاِمعنِا جيرِيسيييييييييييييتثقلِمهمتهِوخدمتهِويالبِسيييييييييييييرعةِكمالها.ِوهذاِالخرامِالذيِتنبأِعنهِِ
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ول نِدالماِِِِ(.48إشيعياءِكانِايدِملكِأشيورِول نِخرابًاِأشيدِكانِينتنرهاِعليِيدِملكِباالِتنبأِعنهِأرمياِ صِِ
ِركبةِتخلص.7000ِِبقية طليلةِهناك

ِ
:25ِِِوأشيييورِيحييييرونِللحيييياانِالمخرم،ِمموآمِتحييييرِللحيييياانِبخداعهِلإلنسيييان.ِونرنِميِ إصِِإنِكانتِباال

(ِنهايةِمزريةِلموآمِكرمزِللحيييييييييياانِالذنِطالماِخدوِاإلنسيييييييييانِوأ له.ِونالح ِأنِهناكِمدنِكثيرة12ِِِِ-10ِِ
ميِيدِموآمِِكانتِإلسييييراليلِشييييعبِ ِوسييييقاتِميِيدِموآم.ِومدنِإسييييراليلِالتيِكانتِميِيدِموآمِوسييييقاِت

تحيييييييرِلمنِكانواِأوالدِ ِوإنجذاواِإلغراءاتِالحيةِمفقدواِمرحهم.ِومنِينخدوِوينجذمِلحييييييهوتهِبخداوِالحييييييياانِِ
واشيييعياءِيصييير ِِيخرمِالحيييياانِحياتهِفيزييييعِمرحه.ِول نِهناكِبقيةِتخلصِكماِيقو ِالقديسِاولسِالرسيييو ِ"

ِ(.9ِِ:27"ِ رور،ِمالبقيةِستخلِصمنِجهةِاسراليل:ِوانِكانِعددِانيِاسراليلِكرملِالبح
ِ

 مقاقنة بين ما وقاد  هللا لإلنسان وما صاق إلي؟ بسبب السقوط
 16،  15دقاسة فى إصحاحى 

 
الح ِكمِالمدنِالتيِكانتِميِيدِإسييييراليلِوإسييييتولتِعليهاِموآم.ِوهذاِيحيييييرِللعددِالزييييخمِممنِكانواِِ •

ِمنِشعبِ ِوأسقاهمِإاليس.
ِِة   • أوالدِ ِكانواِميِحصيييييانةِكمدينةِمسيييييورةِطالماِهمِميِطاعةِهلل.ِومقدواِِ-:طير موآب وو طير حاقسِ

"ِِيهاِالرمِالهناِقدِاسييتوليِعليناِسييادةِسييواكهذهِالحمايةِبغوايةِإاليسِمعسييتوليِعليهمِالحييياانِوأ لهمِ"أ
ِ(.26ِِ:13 إص

مرح(ِويحيييرِلهذاِإتسيياوِكرمةِسييبمة.ِول نهاِِِخلقِ ِاإلنسييانِليفرحِميِجنةِعْدْنِ أنِ-:كرمة سِِبرة   •
 خربت.

كانِلهمِرؤيةِلألاديةِورجاءِكماِرأنِموسييييِأرضِالميعادِمنِعليِجبلِنبو.ِوبعدِأنِخدعتهمِِِ-:نبو   •
 شهواتهمِضاعتِهذهِالرؤية.

ميِحزنهمِوضيييييييييييييقهمِبعدِالسييييييييييييقوطِلجأواِلغيرِ ِمصييييييييييييارِلهمِحالةِمنِالهزا ِِ-:إلى البيت وديبون   •
  ِالروحيِوالنفسي.واإلنحال

أنِماءِهادئِرمزِلسيييييييالمِ ِالذنِيفوقِكلِعقل،ِوهذاِ والدِ .ِإنماِلمنِتركِ ِيزييييييييعِِِ-:ميدبا   •
 هذاِالسالم.

ْوُتُهَرا إَِّلى َياَهَص و  • َِِ َرُع صِ ِِْ ُبوُن َوَوْلَعاَلُة. ُيسِ ِِْ ُرُخ َحشِ ِِْ =ِ ِالِيتركِأوالدهِدونِإنذار،ِمنجدِأوالدِ ِِ َتصِ
يمجدونِإسيمِ ِ ألعالة(ِوينعمونِاتدايرِ ِلحياتهمِ ححيبون(ِيصيرخونِمحذرينِمنِداسيتهِأقدامِالذينِ

 الحياانِ ياهص(.
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(ِأنِالحياةِالسيماوية.ِورمضِلوط،19ِِِ:18ِطلبِالمالكِمنِلوطِأنِيهرمِإليِالجبلِ تكِ-:صِوغر   •
نجدهمِرامزييييييينِللهرومِإليِِِوأرادِالذهامِإليِصييييييوغر.ِوهاالءِالسيييييياقاينِأمامِشييييييهواتهمِبغوايةِإاليس

عقبة اللوحيث الجبلِأنِالسييماويات،ِمفزييلينِالسييعيِوراءِأشييياءِأخرنِوواضييعينِكلِجهادهمِ جلهاِ 
وهذهِتحييييرِ شيييياءِأخرنِت ونِهدماِلإلنسيييانِغيرِالحياةِمعِ ِميِالسيييماويات.ِوهذهِهيِِِ(وحوقونايم

 (.24رمِالذينِميِاليهوديةِإليِالجبا "ِ مِتنفسِنصيحةِرمِالمجدِلناِميِأيامِالزيقةِالعنيمةِ"مليه
ِِبوها   • افِّ  وَذَخائُِّرُهمْ الثروة التى إكتسِ َِِ ْفصِ ِِِ ُلوَنَها إَِّلى َعْبرِّ َوادِّي الصِ =ِهمِظلواِيجاهدواِطوا ِالعمرِ  َيْحرِّ

 وصنعواِورواتِوهاِهمِيحملونهاِبالدموو.ِمما اِينتفعِاإلنسانِلوِرب ِالعالمِكلهِوخسرِنفسه.
َياَ  ِ • يُر َخرَِّبةً مِّ وميا  ديرون ترتلئ  =ِأنِالِحياة،ِيصيييرونِأمواتاِأمامِ ِ=ِِ، والعشِب يبس  نِّْررِّيَم َتصِِّ

 .ِمالماءِوالخزرةِرمزِالحياة.دما
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع عشر

ِ
هناِنجدِنبوةِعليِدمحييقِوإسييراليلِ نهماِتحالفاِمعًاِوكاناِيدًاِواحدةِضييدِيهو ا.ِمحييركاءِالخايةِصييارواِشييركاءِ

مِآ(ِ" نكِنسيييييتِإلهِخالصييييك".ِماهللِيادمِإسييييراليلِكماِيادمِمِو10الخرام.ِوسييييببِالخرامِواضيييي ِميِآيةِ 
ِمحاباةِماهللِيحاكمِويدينِال لِسيييواءِالمامنينِبهِأوِغيرِالمامنينِبهِمهوِإلهِِ ِِدمحيييق.ِمليسِعنِدوكماِيادمِ

ال ل.ِ  ِيادمِإسيييراليلِهناِلتحالفهاِمعِدمحيييقِضيييدِيهو اِمت لينِعليِمرعونِلذلكِسيييم ِ ِلملكِأشيييورِأنِِ
ياداهما.ِوقدِخربتِدمحيييييييييييقِعدةِمراتِتاريخيا.ِمرتينِعليِيدِأشيييييييييييورِومِال لدانيينِومِالفرسِومِاليونانِوهكذاِ

ِتحققِالوحي.
 

قَ 1"  -(:2-1اآليات ) َمشِْ َهةِّ دِّ ُق ُتَزاُل مِّْن َبْينِّ اْلُرُدنِّ َوَتُكوُن ُقْلَرَة َقْدٍم.  َوْحٌ  مِّْن لِّ َمشِْ يَر  2: ُهَوَذا دِّ ُمُدُن َعُروعِّ
يُف. ، َفَتْربُِّض َوَلْيَس َمْن ُيخِّ  " َمْتُروَكٌة. َتُكوُن لِّْلُقْهَعانِّ

ِيحيرِللعموميةِوالعالم.4ِِمهيِتمثلِالعالم،ِمرقم444ِِأقدمِمدنِالعالمِورقمهاِدمشق 
(ِكانواِيسييييييييتخدمونِالحرو ِا بجديةِللتعبيرِعن1،2،3ِِ(...=ِقبلِإختراوِا رقام444ِِِِمعنى ون قطم دمشِِِِِق  

وهكذا.ِويكتبونِإسمِالحخصِأوِإسمِالمدينةِويزعواِأرقاماِادالِمنِالحرو .ِويقا a = 1, b = 2ِِِِِا رقامِميِِ
.ِلذلكِإتخذتِرمزاِللعالمِفيقا ِأنها444ِِ(ِوحينِت تبِدمحيييقِباليونانيةِيكونِالرقم13ِرقمِاإلسيييمِكذاِ راجعِرؤ

ِيحيرِللعالمية.4ِأقدمِالمدنِباإلضامةِ نِرقمِ
يرَ تغلنِمالسييييييير.ِ=ِحدثِهذاِأيامُِِِقْلَرَة َقْدمٍ  .ِكانتِِإسيييييييمِمدينةِواإلسيييييييمِعبرنِويعنيِعاريةِأوِعرِن=َِِِِعُروعِّ

سيييييييمِعروعير.ِوعروعيرِهناِليسيييييييتِالتيِميِموآم.ِالِهيِميِجلعادِبالقرمِمنِربةِعمون.ِِعهناكِعدةِمدنِب
ِويحيرِإسمِعروعيرِللمدنِالخربةِالمهجورةِالمتروكةِللرعيِاالِسكان.

ِ
َرائِّيَل، يَ 3" -:(3آية ) ِِْ يُر َكَرْجدِّ َبنِّ  إِّسِ ِِِّ ِيةِّ َوَقاَم. َفَتصِ َق َوَبقِّ ِِْ َمشِ ُن مِّْن َوْفَرايَِّم َواْلُرْلُك مِّْن دِّ ِِْ صِ ُقوُل َقبج  َوَيُزوُل اْلحِّ

.  " اْلُجُنودِّ
وعكسِ لكِالح ِأنِِِهكذاِكماِسييييزو ِمجدِهذهِسييييزو ِمجدِتلك.،ِِسيييمِإسيييراليلِودمحيييقِميِالحيييرإكماِإقترنِِ

َمع ْنِِسيييي ِأنِيحملِنيرهِويحملِصيييليبهِسييييحيييتركِمعهِميِمجدهِكماِيقو ِالقديسِاولسِالرسيييو .ِ"منِيقترنِبالم
ِ. ي   ِ(.17:8 روِ"إِّْن ُكِنا َنَتَأِلُم َمَعُ؟ لَِّكْ  َنَتَرِجَد َوْيًضا َمَع؟ُ ُكن اَِأْواَلًداَِمع ن َناَِوَرَوة َِأْيًزا،َِوَرَوُةِٱهلل َِوَوار ُووَنَِمَعِٱْلَمس 

ِوروحيًاِمالحييريرِيفقدِمجدهِ.(ِ"أكونِمجدًاِميِداخلها5:2 ِهوِالمجدِكماِيقو ِميِ زكِم لمةِالمجدِتعنيِ .
نُ (،14:6ِِكو2إ ِينفصييييييلِعنِ ِمالِشييييييركةِللنورِمعِالنلمةِ ِالداخلي ِِْ صِِ =ِأيِالمدنِالحصييييييينةِسييييييتفقدِِِِاْلحِّ

خابِللحيييرِوتسيييتخدمِجيشِأمرايمِكأداةِلحيييرورها،ِِكانتِدمحيييقِتِيةِ ِله.احصيييانتها.ِوهكذاِالحيييريرِسييييفقدِحم
يزول الحصِِن من  ِِلذلكِيقو ِِلذلكِسيييبقِميِاآليتينِالسيييابقتينِاتهديدِدمحيييق،ِوهناِيهددِ ِأيزييياِبعقامِأمرايم
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ممل هاِهوِالذنِيخاب.ِوإ اِزالتِالحمايةِتحولتِأمرايمِِِِالرلك لدمشِقِِأنِزوا ِالحمايةِعنه،ِاينماِينسيِبِوفرايم
 ِسييورِمنِنارِحو ِشييعبهِول نِحينِيدخلِالحييرِلهمِكيفِيحميهم؟!ِباإلضييامةِ نهمِصييارِلهمِِِِلخرام.ِكان

ِملكِدمحقِرأساِيخابِلهم،ِمهمِتركواِإلههمِليسيرواِوراءِغريب.ِ
وإ اِمهمنياِأنِدمحييييييييييييييقِترمزِللعيالم.ِنفهمِأنِالنبوةِموجهيةِلمنِأعايِكيلِطياقياتيهِوإهتميامياتيهِللعيالم.ِمتمليكِالعيالمِ

(،ِوما اِينفعِاإلنسييييانِلوِرب ِالعالمِكلهِوخسييييرِنفسييييه.ِوالح ِأنِخرامِدمحييييقِهو7ِِِِ-8ِِِِ:5ِِاجعِإصعليهِ ِر
ِإنذارِبخرامِالعالمِكله،ِمدمحقِكأقدمِالمدنِتمثلِالعالم.

 
 "َتْهُزُل،َوَيُكوُن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن َمْجَد َيْعُقوَب ُيَذلج، َوَسَراَنَة َلْحرِّ؟ِّ 4" -:(4آية )

َراَنَة َلْحرِّ؟ِّ َتْهُزلُ  َِِ يتبقيِعددِِوالوحوص=ِحينماِتنقلِأشييييورِسييييكانِإسييييراليلِإليِأشييييورِباإلضييييامةِللجووِوالذ ِِسِ
ِوكلِشريرِيفقدِقوته.،ِ.ِول نِالح ِأنِهناكِبقيةِهزيل

 
ُد الِسَنابَِّل، َوَيُكوُن َكَرْن َيْلُقُس َسَنابَِّل فِّ  َوادِّ 5"  -(:6-5اآليات ) َقاُعُ؟ َتْحصِّ يَن الِزْقَع، َوذِّ ي َوَيُكوُن َكَجْرعِّ اْلَحِصادِّ
، َوَوْقَبٌع َوْو َخْرٌس 6َقَفايَِّم.   ٌة َكَنْفضِّ َزْيُتوَنٍة، َحِبَتانِّ َوْو َثاَلٌث فِّ  َقْوسِّ اْلَفْرعِّ اصَِ َرةِّ، َوَتْبَقى فِّي؟ِّ ُخصَِ فِّ  َوْفَنانِّ اْلُرْثرِّ

ِ" َيُقوُل الِربج إِّلُ؟ إِّْسَرائِّيَل.
=ِمحيهورِازراعةِالحبومَِِِوادِّي َقَفايِّمَ الحباتِالقليلةِالمتبقيةِميِالفرووِإشيارةِللبقيةِالتيِيتوليِ ِدالمًاِإنقا ها.ِِ

وكثرةِالقتليِِِ،ِلسيببين،ِحصيادِِالحبوِمنِضيربةِعنيمةِمصيارِالواديِمثاًلِينييرمِداودِالفلسياالخصيبةِوفيهِضي
وت ونِبقيةِإلسييييراليلِقليلةِكالسييييناالِالقليلةِِِ،ِِالذينِوقعواِفيهِبالسيييييفِكماِتقعِالسييييناالِتحتِأيديِالحصييييادين

التيِيلتقاهاِالفقراءِوراءِالحصيييادين.ِوتحييييرِاآليةِ نِعدوِإسيييراليلِسييييسيييتوليِعليِغالتهمِوومارهمِويكونواِهمِِ
ِهمِنصيبِإالِكنصيبِمنِيلتقبِوراءِالحصادين.ِوهكذاِكلِشريرِيفقدِاركاتهِويكونِاالِومار.كفقراءِاليتبقيِل

ِِ(ِحتي2والِيتبقيِسيييونِعددِقليل.ِِِياخذونِكسيييباياِِميِالحرمِأوِِِِيموتوِن (ِمعنمِشيييعبِإسيييراليل1ِِ-المعني:
ِمنِناحيةِالاعامِسيتبقيِالقليلِجدًا.

 
ْنَساُن إَِّلى َصانِّعِّ؟ِّ َوَتْنُظُر َعْيَناُ  إَِّلى ُطدجوسِّ إِّْسَرائِّيَل،فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ 7" -:(7آية )  "َيْلَتفُِّت اإلِّ

ِنتيجةِطيبةِللتأديبياتِاإللهيةِالتيِجرتِعليِإسراليل.
 

.َواَل َيْلَتفُِّت إَِّلى اْلَرَذابحِّ َصْنَعةِّ َيَدْي؟ِّ، َواَل َيْنُظُر إَِّلى َما َصَنَعْتُ؟ 8" -:(8آية )  " َوَصابُِّعُ؟: الِسَواقَِّي َوالِشْرَساتِّ
َواقِّيَ  اتِّ ،  =ِتماويلِخحييييييبيةِلعحييييييتاروتِآلهةِالفينيقيينِِالسِِِِِ ْرسَِِِِ =ِ بادةِالحييييييمسِوهيِ باداتِميهاِدعارةِِِالشِِِِِ
ِومجور.
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،  9" -:(9آية ) يَنُة َكالِرْدمِّ فِّ  اْلَغابِّ ِِِّ يُر ُمُدُنُ؟ اْلَحصِِِِِ ِِِّ َوامُِّخ اِلتِّ  َتَرُكوَها مِّْن َوْل؟ِّ َبنِّ   فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َتصِِِِِ ِِِ َوالشِِِِِ
 " إِّْسَرائِّيَل َفَصاَقْت َخَراًبا.

كماِتركِال نعانيونِمدنهمِخربةِأمامِانيِإسييييييراليلِهكذاِسيييييييتركِانيِإسييييييراليلِمدنهمِخربةِأمامِأعدالهمِميِهذهِ
ِالزربة.

 
ا َنزَِّهًة  10"  -(:11-10اآليات ) ًِِ يَن َوْغَراسِِ ِِِّ ، لِّذلَِّك َتْغرِّسِِ نِّكِّ ِِْ صِِ ْخَرَة حِّ َِِ كِّ َوَلْم َتْذُكرِّي صِِ ِِِّ يتِّ إِّلَ؟ َخاَلصِِ ِِِّ أَلِنكِّ َنسِِ

َبًة َغرِّيَبًة.   بِّيَن ُنصِِْ يُد فِّ 11َوَتْنصِِِّ ُر. َولكِّْن َيْهُرُب اْلَحصِِِّ َباحِّ َتْجَعلِّيَن َزْقَعكِّ ُيْزهِّ يَنَها، َوفِّ  الصِِِ ي ِّجِّ كِّ ُتسَِِ    َيْوَم َغْرسِِِّ
. يَرةِّ الِرَلاءِّ  " َيْومِّ الِضْرَبةِّ اْلُرْهلَِّكةِّ َواْلَكآَبةِّ اْلَعدِّ

ا َنزَِّهةً غرسييتِِ؟ِما اِمعلِتِ،ِِحينماِنسيييتِ  َبًة َغرِّيَبةً ونصييبتَِِِِوْغَراسًِ عليِِ=ِأيِأنواوِ بادةِغريبةِوونيةُِِِِنصِْ
=ِكلِمحاولةِِِِتغرسين  نجدِأنِكلِهذاِاالِمالدة.ِِ(11.ِوميِ وتحتِا شجارِالزخمةِالتيِيزرعونهاِِالمرتفعاِت

ِللفرحِبعيداِعنِ ِتفحل.
نِّكِّ  صِِْ ْخَرَة حِّ =ِكلمةِصيييخرةِتترجمِصيييخرةِوتترجمِ .ِوالح ِأنِ ِهوِالصيييخرةِالتيِتحميناِمنِِ َوَلْم َتْذُكرِّي صَِِ
ِ(.2:2يثيرهاِرليسِسلاانِالهواءِأنِالحياانِ أ الرياحِوالعواصفِالتيِ

 
َياٍ  َغزِّيَرٍة. 12"  -(:14-12اآليات ) يرِّ مِّ ُق َكَهدِّ يرِّ َقَبائَِّل َتْهدِّ ، َوَهدِّ يجِّ اْلَبْحرِّ جِّ جج َكضَِ ُعوٍب َكثِّيَرٍة َتضِِّ يُج شُِ جِّ ! ضَِ آ ِّ

َبا13 اَفةِّ اْلجِّ َِِ يًدا، َوُتْهَرُد َكُعصِِِِ ُرَها َفَتْهُرُب َبعِّ َياٍ  َكثِّيَرٍة. َولكِِّنُ؟ َيْنَتهِّ يرِّ مِّ ُق َكَهدِّ ، َوَكاْلُجل ِّ َوَماَم لِّ َوَماَم َقَبائُِّل َتْهدِّ الر ِّيحِّ
بِّيَنا َوَحظج َسالِّبِّيَنا.14الِزْوَبَعةِّ.  يُب َناهِّ ْبحِّ َلْيُسوا ُهْم. هَذا َنصِّ  " فِّ  َوْطتِّ اْلَرَساءِّ إَِّذا ُقْعٌب. َطْبَل الصج

كعصيييييامةِِنريِهناِجزاءِمنِيخرمِشيييييعبِ ،ِهمِأعداءِأقوياءِحقاِوكهديرِالبحرِول نِإ ِينتهرهمِ ِيصييييييرواِِ
يجُ ميِالهواء.ِومنِيختفيِميِالرمِيصيييييييرِعدوهِالقويِمهماِكانِجبارًاِكالِشيييييييء.ِِ جِّ َِِ =ِإمتازِا شييييييوريونِِِضِِ

اءِّ بالزيييجيجِوهذاِفيهِإشيييارةِل ثرةِعددهم.ِ =ِأيَِِِكاْلُجل ِّ لياًلِقبلِالصيييب .185000ِِِِ=ِمقدِماتِِفِّ  َوْطتِّ اْلَرسَِِ
يةِا يامِأوِِادحارِأعداءِشييييييعبِ ِكأشييييييورِأوِحرمِميِنها شييييييياءِالخليفةِكالعصييييييامه.ِهذهِاآلياتِتحيييييييرِالن

وهالكِجيشِأشيورِعليِأسيوارِأورشيليمِسييت ررِميِنهايةِا يامِحينِيحيبِأعداءِال نيسيةِاهاِِِِ.ندحارِالحيياطينإ
ِمنِسفرِحزقيا (ِ.38ِِ،39ِ راجعِإصحاحاتِ

وا ُهمْ  ُِِ ْبحِّ َلْيسِِ ِِج أوالدِ ،ِسييييييُيلَقيِالحييييييياانِعدوِ ِميِالبحيرةِالمتقدةِِ=ِقبلِنهارِا اديةِحينِيتمجدِِ َطْبَل الصِِ
ِبالنارِوت ونِنهايتهِكماِحدثِمعِجيشِأشورِعليِأسوارِأورشليم.

ِ

ِ-هذاِاإلصحاحِتمتِصياغتهِليحرحِأحداثِالنهايةِ:
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يَر َمْتُروَكٌة. َتُكوُن ِِنرنِصيورةِلخرامِكلِالعالمِ=ِِ-: 2،  1اآليات  كماِِِِدمشِقِوالح ِأن  .لِّْلُقْهَعانِّ ُمُدُن َعُروعِّ
مدن عروعير متروكة  قلناِتحييييرِللعالمِوأنِعروعيرِعاريةِوحينِأنِعروعيرِهيِإسيييمِعدةِمدن،ِفيصيييب ِقولهِ

ِمهذاِيحيرِل ثرةِالمدنِالمخربةِالتيِصارتِاالِسكانِوبالِمساكنِوبالِأسوارِتحميهاِم أنهاِعارية.
ُن مِّْن َوْفَرايِّمَ ودِ أوِإسيراليل(ِالتيِسيتصيب ِاالِحمايةِ=ِِالخرامِيحيملِال لِاليهِِ-: 4،  3اآليات  صِْ  َوَيُزوُل اْلحِّ

ِِ(ِالِراجع2ِِ:5محينماِالِيكونِالمجدِراجعِلوجودِ ِوسييييييياهاِكماِقيلِميِ زكومجدها    = ويذهبِعنهاِقوتها
َق    العالمِ= سيييبامِعالمية،ِمهذاِالمجدِالعالميِالِادِوسيييت ونِلهِنهاية.ِالِوتنتهيِصيييورةِهذاِ َمشِِْ َواْلُرْلُك مِّْن دِّ

ِيةِّ َوَقامَ  ِمدمحقِكماِقلناِترمزِللعالم.ِ.َوَبقِّ

معِدمارِإسييييييييراليلِل نِهناكِبقيةِسييييييييتخلصِوتامن.ِوهذهِالبقيةِسييييييييتامنِبالمسييييييييي ِقدوسِِ-: 9  - 5اآليات 
قوةِأخرنِعالميةِغيرِِ(ِأوِاإلعتمادِعلي8ِِ(ِتاركينِأم ارهمِالحرفيةِعنِضييرورةِتقديمِ بال ِدمويةِ 7إسييراليلِ 

اتِّ  (ِعب رِالوحيِعنهاِبقوله8 ِمهذاِيعتبرِوونيةِ  ْرسَِ َواقَِّي َوالشِِ أماِالذينِعاندواِورمزييواِاإليمانِسيييخربواِِِِالسِِ
ِوتخرمِمعهمِمدينتهم.

ِمصيرِكلِعملِأيديهمِالخرامِماهللِليسِميِوساهم.ِ-: 11 - 10اآليات 

نرنِأنِالحييعومِالتيِحاصييرتِأورشييليمِهيِأيزيياِسييتنتهيِبعدِأنِخربتِإسييراليلِ راجعِِِ-:  14 -  12اآليات 
(ِمهذهِصيييييييورةِلنهايةِالعالمِالذنِنحنِفيهِاآلن.ِو نهاِالنهاية،ِميومِا اديةِيبدأِبعدِهذهِالنهاية5ِِِِ-14ِِِ:1ِزك

ْبحِّ َلْيُسوا ُهمْ  الوحيونسمعِقو ِ ِ.َطْبَل الصج

ِ
 17 - 13اإلصحاحات 

 
ِنهايةِوخرامِالحياانِوممل تهِمحتمة. -[ :13]
وعدِبأنِ ِسيييييرحمِالبحييييرِويعايهمِراحة.ِبعدِأنِمسييييدتِطبيعتهمِبسييييببِغوايةِإاليس.ِوكانِكبرياءِِِ-[ :14]

الحيياانِوإمسيادهِللبحيرِسيببِنهايتهِا ليمة.ِوسييكونِإن سيارِالحيياانِعليِمرحلتين.ِوسييعايِ ِقوةِل نيسيتهِِ
ِلتهاجمِالحياانِولنِيقونِعليها.

ِالحياان.مصيرِمنِينخدوِبغوايةِِ-[ :16،  15]
إنذارِبخرامِالعالم،ِوضياوِكلِماِكانِاإلنسانِيسعيِوراءهِمنِشهواتِأوِممتل ات.ِوخرامِكلِمنِِِِ-[ :17]

ِوضعِرجاءهِميِهذاِالعالم.ِول نِدالماِهناكِبقيةِستخلص.
ِ
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ميِِِ*ِهناكِإن سيارِللحيياانِتمِبالصيليب،ِول نِهناكِإن سيارِنهاليِعندِالمج ِالثانيِحينِيرسيلهِ ِلدينونته
البحيرةِالمتقدةِبالنار.ِوقبلِالمج ِالثانيِيالقِالحييييياانِويزييييعِكلِقوتهِمعِضييييدِالمسييييي .ِمما اِت ونِصييييورةِِ

 أحداثِالنهاية؟ِهذاِماِسنراهِفيماِيأتي.
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن عشر

ِ
ِ-هناكِرأيانِميِهذاِاإلصحاحِ:

 .ِوميِ لكِالوقتِكانتِا سيييييييرةِالحاكمةِميِمصيييييييرِهيِأسيييييييرةِأنِكوصِهيِالحبحيييييييةِكماِهوِمعرِوِِ-:األول
وصييييلهِأخبارِغزوِأشييييورِِِعندماِِملكِمصييييرِال وشيييييويكونِمعنيِاإلصييييحاحِأنِِِِكوشيييييةِوالملكِإسييييمهِترهاقة.

يهو اِميِأمرِسييييينحاريب،ِوربماِطلبِعقدِتحالفِمعِيهو اِضيييييدِأشيييييور،ِ نهِميِهذاِالوقتِكانِِيسيييييأ ِِِأرسيييييل
ِقادمًاِعليِأورشليمِمع اِدخلهاِلمِيعدِشيءِيقفِميِسبيلهِليدخلِمصرِوكوص.

كِمكانِآخرِيسيييميِكوصِأنِالمقصيييودِليسِكوصِالحبحيييةِ نهِيقو ِالتيِميِعبرِأنهارِكوص،ِوهناِِ-:ِالثان 
 عبرِأنهارِالحبحيييييييةِِِِوالعراق(ِميِمناقةِالعراق،ِفيكونِالمقصييييييييودِأنهاِاالدِخارجِحدودِالحبحيييييييية2ِِِ:13ِِ تكِ

ِ..ِاللِوغيرهاِ.ِوهناكِمنِم رِأنهاِاالدِقويةِتدعمِوجودِإسراليلِمثلِأمريكاِوإنجلتراوالعراقِأنِخارجِحدودهما(
ِ

ِ:ولنبدو بالتفسير األول
 "َيا َوْقَض َحفِّيفِّ اأَلْلنَِّحةِّ اِلتِّ  فِّ  َعْبرِّ َوْنَهاقِّ ُكوَش،1" -:(1آية )
ملكِ (ِشيبه17=ِلعنمةِجيوشيهاِوأسياطيلهاِالتيِلهاِأشيرعةِتسيميِأجنحة.ِوميِحزقيا ِ َحفِّيفِّ اأَلْلنَِّحةِّ   سيميِت

ُبِِ"ِِنبوةِإشييعياءِِأشييورِانسييرِعنيمِ وِمن بينِوهكذاِشييبهِمي م اُنول يلَُِوَيُ وُنَِبسييْ َكَِياِع  ِا اَلد  ِِ"َجَناَحْيه ِم ْلَءَِعْرض 
والمناطقِِِوالحبحيييييةِيِمصيييييرعلِِه(.ِويكونِالمقصيييييودِاذلكِالسيييييلاانِاإلمبراطوريِالذيِيبسيييييبِجناحي8:8 إصِ

ِِم انِتِيحارمِسييينحاريِبِوهوِملكِمصيييرِومنِأصيييلِكوشييييِِترهاقةلنجدِأنِِ(9:19ِِمل2ِِ راجعِالمحياةِاهاِِ
مت ونِأرضِحليفِا جنحةِهيِممل ةِمصرِالتيِكانِيحكمهاِِِِ.رِميِ لكِالحينِكوشيةالعاللةِالتيِتحكمِمص

ِملوكِكوصِميِ لكِالوقت.
"وييييلِ رضِحليفِِِِ-(ِجييياءتِاآلييييةِمسييييييييييييييبوقيييةِبكلميييةِالوييييلOKJV & NKJVوميِالترجمييياتِاإلنجليزييييةِ 

باال،ِوكانتِمصيييييييرِتعدِيهو اِا جنحة..".ِوالويلِهناِلمصيييييييرِ نهاِكانتِتحرضِيهو اِعليِتحدنِأشيييييييورِومِِ
ِ(.20بأنهاِستحميهاِإنِتحالفتِمعهاِوالِتفعل.ِالِسقاتِمصرِتحتِالسبيِا شورنِ إصحاح

 
ُل ا2" -:(2آية ) سُِِ . اْذَهُبوا َويجَها الرج َيا ِّ اًل فِّ  اْلَبْحرِّ َوفِّ  َطَواقَِّب مَِّن اْلَبْردِّي ِّ َعَلى َوْل؟ِّ اْلرِّ َلَة ُقسُِِ رِّيُعونَ اْلُرْرسِِِّ  لسِِِ

ِدٍة َوَدْوٍس، َطْد خَ  ًدا، ُوِمةِّ ُطِوٍة َوشِِّ اعِّ ْعٍب َمُخوٍف ُمْنُذ َكاَن َفصَِ َها.إَِّلى ُوِمٍة َطوِّيَلٍة َوَلْرَداَء، إَِّلى شَِ  َرَطتِّ اأَلْنَهاُق َوْقضَِ
" 

الً  19ِِصِِإالبحرِلعنمتهِ ِِِِيم ِ =ِهوِنهرِالنيلِوسييُِِِفِّ  اْلَبْحرِّ    ورشييليم.مصييرِوكوصِمنِملكِلونِِالمرسييَِ=ُِِِقسُِ
ْعٍب َمُخوفٍ .ُِوِمٍة َطوِّيَلٍة َوَلْرَداءَ =ِكانواِيسيييتخدمونهِلبناءِقوارمِسيييريعةِ نهاِخليفة.ِِِاْلَبْردِّي ِّ (.5ِ: =ِالحيييعبِِِشَِِ

+23ِِِ:27ِِِِ(ِ+ِ ِخر14ِِِ:14ِالمخو ِهوِإسيييراليلِ نِإلههِمخو ِيدامعِعنهِحتيِوالحيييعبِصيييامتِ خرِ
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  وهمِ(.ِوهوِكانِشيييييعبِمخو ِمنذِنحيييييأتهِإ ِخرجِمنِمصيييييرِاذراوِرفيعة.2ِِ:9+ِيش28ِِ:10ِِِِ+ِتِن10:34
=ِاالِومرِلرمزهاِالمستمرِهللِخصوصًاَِِِِوَلْرَداءَ   يةِا يام.ا=ِادأتِمنذِإختارِ ِإاراهيمِوتستمرِلنهُِِوِمٍة َطوِّيَلةٍ 

ِ-=ِإسراليلِاالِأنهارِول نهاِقدِتحير:َِهاَطْد َخَرَطتِّ اأَلْنَهاُق َوْقَض حينماِتعتمدِعليِيدِآخرينِوليسِعليِيدِ .ِ
ِللخيراتِال ثيرةِالتيِيليضِاهاِ ِعليهم. (1
ِِ(17ِِِ:12ِِ،13صِإ راجعِِِِم انِهجومِأشييورِبجيوشييهِكالاومانِِوقدِتحيييرِا نهارِلهجومِأشييورِعليها (2

 (ِ.9ِِ:26وتحبيهِالجيوصِالتيِتهاجمِأورشليمِبالاومانِإستخدمِمعالِميِ دا
 

نْ 3" -:(3آية ) َبالِّ َتْنُظُروَن، َوعِّ ْنَدَما َتْرَتفُِّع الِراَيُة َعَلى اْلجِّ ، عِّ نِّ  اأَلْقضِّ ُكوَنةِّ َوَطاطِّ ِِْ ِكانِّ اْلَرسِِِِِِ ُِِ َدَما  َيا َلرِّيَع سِِِِِِ
 " ُيْضَرُب بِّاْلُبوقِّ َتْسَرُعوَن.

ِأعماالِِحينِيعملِ هناِالردِالذيِينبغيِأنِيحملهِالرسييييييييل.ِوهوِدعوةِل لِالمسييييييييكونةِليننرِالناسِويسييييييييمعواِ
ِ.منِاإلصحاحِالسااق(14ِِ-12ِ كماِهوِواض ِميِا ياتِِعجيبةِميِا شوريينِلخالصِشعبه.

 
، َكَغْيم4ِّ"  -(:6-4اآليات ) افِّ  َعَلى اْلَبْقلِّ َكنِّ  َكاْلَحر ِّ الصِِِِِِِ : »إِّن ِّ  َوْهَدُو َوَوْنُظُر فِّ  َمسِِِِِِْ  أَلِنُ؟ هَكَذا َطاَل لَِّ  الِربج

  .» ادِّ رًِّما نَ 5الِنَدى فِّ  َحر ِّ اْلَحصَِِِِ صِِِِْ يُر الِزْهُر حِّ ْنَدَما َيصِِِِِّ ، َوعِّ ْنَد َتَرامِّ الِزْهرِّ ، عِّ ادِّ ِنُ؟ َطْبَل اْلَحصَِِِِ يًجا، َيْقَهُع  َفإِّ ضِِِِِّ
ا.   ، َوَيْنزُِّع اأَلْفنَِاَن َوَيْهَرُحِهَ لِّ بَِاَن بِِّاْلَرنَِاِلِّ ِِْ ا  6اْلُقضِِِِِِِ ي ُِّف َعَلْيِهَ َِِ ، َفُتصِِِِِِِ بَِالِّ َولُِّوُحوشِّ اأَلْقضِّ ُتْتَرُك َمعًِا لَِّجَواقِّحِّ اْلجِّ
.  " اْلَجَواقُِّح، َوُتَشت ِّ  َعَلْيَها َلرِّيُع ُوُحوشِّ اأَلْقضِّ

افِّ   يرنِِِِأسيييوارِأورشيييليم،=ِكثيرًاِماِيبدوِ ِهادلًاِسييياكنًاِكأنهِالِيعبأِبأمورنا،ِيتركِملكِأشيييورِحتيِِاْلَحر ِّ الصِِِ
ْهَدُو  يأنهِِِ.ِويامئنناويدارِا مورِمهوِضييييياببِال لِِل نهِهوِطويلِا ناةِحروباِضيييييدِشيييييعبهِويبدوِأنهِسييييياكتِ،

حينِِِِ،ِِا مورِهناكِوقتِمناسييييبِللحصيييياد.ِ  ِميِكلِا مور=ِوميِالوقتِالمناسييييبِيتدخل.ِمفيِكلِْنُظريوَ 
ِِاف يحتاجِالمحصييييييو ِللحرِيكونِهوِِ ِ=ِ ماهللِيسييييييم ِاهذهِالحرومِحينِيكونِشييييييعبهِمحتاجِللتأديب(ِِحر صِِ

َدى  ل  وحينِيحتياج =ِ تعزيياتِإلهييةِلمنِهمِمنِشييييييييييييييعبيهِوقيتِالحرومِحتيِالِِِِ=ِيكونِهوِييمِالنيديَغْيمِّ الِنِ
=ِ نتالجِالتأديبِتوبةِشيييعبهِورجوعهمِإليهِوقدِِحصِِرما نضِِيجاِصيييدِمحصيييولهوميِالوقتِالمحددِيح.ِيفحيييلوا(

، َوَيْنزُِّع اأَلْفَناَن َوَيْهَرُحَهاِ.ِِِشييييييعبهِ.ِوالمحصييييييو ِهناِهوِخالِصنزييييييجوا( لِّ َباَن بِّاْلَرَنالِّ ِِْ بعدِأنِِِِ=  َيْقَهُع اْلُقضِِ
هالكِأعداءِشيييعبهِ أشيييورِكرمزِأوِكمثا (ِوالقزيييبانِالتيِتقاعِهيِِينتهيِالتأديبِيرميِ ِعصييياِالتأديبِ=ِ
وبهيذاِملتيأتيِأخبيارِالحرومِوالجيوصِمالِننزعجِمياهللِيعر ِكيفِييدارِِِِجيشِأشييييييييييييييورِمتتركِللايورِوالوحوص.

ِجيشِالِيخا ِِ ِحرمِمفيِ لكِأناِمامئن"ِِأمورِشييييعبهِ،ِكماِقا ِداودِالنبيِ"إنِنز ِعلي  قلبي.ِإنِقامتِعلي 
ِ(ِ.27ِِ:3 مز

يِنباتِومرِِأوالدهِ.ِماهللِيريدِانِيرنِميناِومارِ.ِول نِحتيِيعايِِأهذهِاالياتِتحييييرحِتعاملِ ِمعِِِ-:تأمل  
نِينزييييجِ.ِوالنزييييجِيحتاجِحرارةِالحييييمسِ هيِالتجارمِلحييييعبِ ِ(ِوحتيِالِيحترقِالنباتِمنِحرارةِِأالِادِِو

والدهِوسييييبِالزيييييقاتِحتيِالِيفحييييلواِ(ِلحييييمسِيسييييم ِ ِابعضِالغيومِلتنللِعليِالنباتِ هيِتعزياتِ ِ ا
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الِِِِ.حتياجهمإبحسبِِِوالدهيزًاِييمِالنديِمهوِكلِش ِ أِِنهِهوِالحرِوهوأنِ ِيقو ِعنِنفسهِِأوالمعزيِهناِِ
النباتِحتيِالِيحترقِينز ِ ِعليهِبعضِالنديِصييييييباحًا ِهذهِهيِتعزياتِالروحِالقدسِ(.ِوهناكِسيييييياا ِلما اِ

نهِيعر ِالنتيجةِمالمسيييييييييييييتقبلِمكحيييييييييييييو ِامامه.ِول نناِنحنِالِنعر ِ جابةِ...ِيهدأِ ِوسيييييييييييييبِتجاربناِ؟ِواإل
حدِأنِالِأنهِضيييييياببِال لِ،ِوبأيمانِب.ِاإلِِميِ والثقةِِِيمانالمسييييييتقبلِم يفِنهدأِ؟ِواالجابةِابسيييييياطةِهيِباإل

"ِهلِيسيييييتحيلِعليِالرمِِوالِيسيييييتايعِأحدِأنِيحميناِسيييييواهِمهوِكليِالقدرةِِحبناِهوِوبذ ِنفسيييييهِعناأيحبناِكماِ
ِ.(18ِِ:14ِش "ِ تك

ينزعها ماهللِِِ،ِنسيانِ(ِمنهايتهاِالهالكإوِأسيتخدمهاِ ِلتأديبناِ شيياانِِإالمناِعنِطريقهِ،ِكأداةِِأماِمنِكانتِأ
ِ.ِوحوش االقض ويلقيها وتصيف عليها الجواقح وتشت  عليها لريع

 
اَن 7"  -:(7آِية ) ُذ ِكَ عٍِْب َمُخوٍف ُمِنْ َِِ عٍِْب َطوِِّيل َوَوْلَرَد، َومِّْن شِِِِِِِ َِِ يٌِِة لَِّرب ِّ اْلُجُنودِّ مِّْن شِِِِِِِ دِّ ِدُم هَِ فِّ  ذلَِِّك اْلَيْومِّ ُتِقَ

ًدا، مِّْن ُوِمٍة َذاتِّ  اعِّ ، َلَبلِّ  َفصَِِِِِِ مِّ َقب ِّ اْلُجُنودِّ عِّ اسِِِِِِْ َها، إَِّلى َمْوضِِِِِِِّ ِدٍة َوَدْوٍس، َطْد َخَرَطتِّ اأَلْنَهاُق َوْقضَِِِِِِ ُطِوٍة َوشِِِِِِِّ
ْهَيْوَن.  " صِّ

قدِت ونِهذهِالهديةِهيِإيمانِأهلِكوصِميِمسييييييتقبلِا يامِحينِيأتونِإليِأورشييييييليمِال نيسييييييةِويتحدواِمعهاِميِ
يهودِهلل.ِوالمعنيِيحييييييرِ نِال نيسيييييةِخرجتِمنِاليهود،ِوال نيسيييييةِبكرازتهاِِوالهديةِمقدمةِمنِشيييييعبِالِِاإليمان.

ِللعالمِقدمتِهديةِهللِهيِإيمانِكلِالحعوم.
 

 وما التفسير الثان 
نجلتراِصيييياحباِأكبرِأسيييياطيلِبحريةِوجويةِِإهيِأرضِالنسييييرِالتيِهيِأمريكاِأوِِِوقض حفيف األلنحةقدِت ونِِ
وجيياءتِكلمييةِحليفِميِبعضِالترجميياتِأزيزِوهوِصييييييييييييييوتِِِ طييالرات(ِِاأللنحِِةوقض حفيف  =ِِِِِميِالعييالم
،ِأوِأيِدو ِأخريِ ا ساطيل(ِ،ِوهذهِوتلكِطالماِحملتِأسلحةِإلسراليلِِِقساًل فى البحرِالررسلة...الاالراتِِ

ا.ِوا مةِِتدعمِوجودِأوِقيامِإسييييييراليل.ِوهذهِا ممِيبدوِأنهاِسييييييتقزيييييييِوقتًاِطوياًلِتدعمِإسييييييراليلِومِتنقلبِعليه
الاويلةِالجرداءِهيِإسييييييييييييراليلِالتيِعاشييييييييييييتِمترةِطويلةِوهيِاآلنِاالِومر،ِجرداء،ِمعتمدةِعليِغيرهاِ الدو ِِ

وهمِمعتمدونِميِقيامهمِليسِعليِ ِالِعليِدو ِ،ِ راوِبحييييييرِِت لِعليِِإالعنميِالتيِتدعمهاِ(ِمملعونِمنِ
(2ِِ-1قعِرعبهمِعليِالحعومِالمجاورة.ِواآلياتِ قوية،ِهيِكانتِشعبِمخو ِحينماِكانتِمعتمدةِعليِ ِمِو

يةِهيِتجمعِاليهودِ رضهم،ِفيجتمعِاليهودِالمحتتونِِا(ِالِر6-3واآلياتِ ِ.ِِتحيرِلتد يمِالدو ِالغربيةِإلسراليل
المِيكونِإيمانهمِبالمسيييييي ِوهذاِبعدِهذهِا (ِنرنِأنه7ِِواآليةِ المِعنيمةِلهم.ِأإلسيييييراليلِول نِعودتهمِتنتهيِب

وا نهارِالتيِخرقتِأرضهاِقدِت ونِتد يمِالدو ِا خرنِلهاِِالمعبرِعنهِبالهديةِالتيِيقدمونهاِلرمِالجنود.هوِِ
ِ(ِميِنهايةِا يامِ.38ِِ،39أوِجيوصِكثيرةِمحياةِاهاِ حز
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"ويلِِِ-(ِجاءتِاآليةِمسييييييييييبوقةِبكلمةِالويلOKJV & NKJVوكماِسييييييييييبقِالقو ِأنهِميِالترجماتِاإلنجليزيةِ 
ا جنحة..".ِوهناِنفهمِأنِهذاِإنذارِلهذهِالدو ِالتيِأعاتِأسيييييييلحةِودعمتِحرومِالمناقةِالتيِِِِ رضِحليف

ِسا ِميهاِدماءِكثيرةِوسيسيلِدماءِأكثرِإلرضاءِسياساتهمِومخاااتهم.
ميِنهايةِاإلصحاحِالسااقِقلناِأنِالحياانِسيعايِكلِقوتهِلزدِالمسي ِميِا يامِا خيرة،ِمهذهِحربهِا خيرةِِ

مقاومةِالمسيييييييي ِوكنيسيييييييته.ِويبدوِأنِتجمعِاليهودِميِأرضِملسييييييياينِوتسيييييييلي ِالدو ِالغربيةِلهاِهوِمقدمةِِميِ
ِ حداثِالنهايةِوظهورِضدِالمسي ،ِومِنهايتهِونهايةِكلِقونِالحر.ِ

ِ
 تعليق

هذاِاإلصيييييييييحاحِيت لمِبحسيييييييييبِالتفسييييييييييرِالثانيِعنِا يامِا خيرةِوحرومِنهايةِا يام.ِومعِعنفِوقسيييييييييوةِهذهِ
(ِمهوِينتنرِإيميانِالبقييةِمنِشييييييييييييييعبيهِونزييييييييييييييجِبقييةِكنيسييييييييييييييتيه.ِهيذهِالحرومِوهيذه4ِالحرومِنجيدِ ِيهيدأِ 

جِفيزييييمنِ ِخالصييييهاِِالذنِيجعلِكنيسييييتهِتنموِوتنزييييِِكالحر الصِِافىاإلضيييياهاداتِالتيِيسييييم ِاهاِ ِهيِِ
(.ِومِيزييرمِمنِإضيياهدهمِضييربةِرهيبة.ِوالتعبيرِهنا4ِِ ِِكغيم الندىأاديا.ِوحتيِالِيفحييلِأوالدهِنجدهِيعزيهمِِ

(.ِلقدِصيييارِأعداءِ ِوأعداءِكنيسيييتهِمأكال18ِِ-19ِِِِ:17ِِ(ِهوِنفسِالتصيييويرِميِ رؤ6عنِالنهايةِميِآيةِ 
19ِِِ:19ِِارِمصيييرهمِميِالبحيرةِالمتقدةِبالنارِمعِالحييياانِ رؤ الحييياطين(ِ=ِأنِصييِِللهيوق والجواقحوغنيمةِِ

ِ(.20ِِ:15+ِرؤ20ِِ:10ِ+ِرؤ21ِِ-
ِ

ميِنهايةِاإلصحاحِالسااقِقلناِأنِالحياانِسيعايِكلِقوتهِلزدِالمسي ِميِا يامِا خيرة،ِمهذهِحربهِا خيرةِِ
لي ِالدو ِالغربيةِلهاِهوِمقدمةِِميِمقاومةِالمسيييييييي ِوكنيسيييييييته.ِويبدوِأنِتجمعِاليهودِميِأرضِملسييييييياينِوتسييييييي

 حداثِالنهايةِوظهورِضيدِالمسيي ،ِومِنهايتهِونهايةِكلِقونِالحير.ِوضيدِالمسيي ِهذاِ غالبًاِهوِجوجِوجيوشيهِِ
ِ(.14،ِزك39،38ِتأتيِمنِماجوج(ِوستنتهيِقصتهِانهايةِهذاِالعالمِبحرومِرهيبةِيحارِلهاِميِ حز

ِ
 تعليق

الثانيِعنِا يامِا خيرةِوحرومِنهايةِا يام.ِوميِهذهِا يامِسيييييييتحدثِهذاِاإلصيييييييحاحِيت لمِبحسيييييييبِالتفسييييييييرِِ
(ِوتحيدثِحرومِرهيبية.ِومعِعنفِوقسييييييييييييييوةِهيذه3ِأحيداثِعجيبية،ِوغيالبياِسييييييييييييييتتجمعِقواتِمنِجميعِالعيالمِ آيية

(ِمهوِينتنرِإيميانِالبقييةِمنِشييييييييييييييعبيهِونزييييييييييييييجِبقييةِكنيسييييييييييييييتيه.ِهيذهِالحرومِوهيذه4ِالحرومِنجيدِ ِيهيدأِ 
الذنِيجعلِكنيستهِتنموِوتنزجِفيزمنِ ِخالصهاِأادياِِِِكالحر الصافىِِالتيِيسم ِاهاِ ِهيِاإلضاهاداِت

(.ِومِيزييييرمِمنِإضيييياهدهمِضييييربةِرهيبة.ِوالتعبيرِهناِعن4ِِ ِِكغيم الندىِِوحتيِالِيفحييييلِأوالدهِنجدهِيعزيهم
ا خيرة،ِوهيِماِتسيييميِحرمِهرمجدونِ أوِ(ِهوِنفسِالتصيييويرِميِسيييفرِالرؤياِلحرمِا يام6ِِالنهايةِميِآيةِ 

ِٱلا ال َرة ِم يحرمِجوجِوماجوج(ِ" ِٱلاُُّيور  يم َِقال اًلِل َجم يع  َِعن  ْوت  َرَ ِب صيَ ،َِمصيَ ْمس  ًداَِواق ًفاِم يِٱلحي  َِوَرَأْيُتَِماَلًكاَِواح 
يم ، َله ِٱْلَعن  ِٱإْل  اء  :ِ»َهُلم ِٱْجَتم ع يِإ َليَِعحييَ َماء  ِٱلسيي  ب  َياَء،َِوُلُحوَمِِل ِ َوسييَ ،َِوُلُحوَمَِأْقو  ،َِوُلُحوَمُِقو اد  َ ْيَِتْأُكل يُِلُحوَمُِمُلوك 
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يًراَِوَكب يًرا غ  :ُِحَراَِوَعْبًدا،ِصييييَ يَنَِعَلْيَها،َِوُلُحوَمِٱْلُ ل   َِوٱْلَجال سيييي  (.ِلقدِصييييارِأعداءِ ِوأعداء18ِ-19ِِ:17"ِ رؤَخْيل 
 الحييياطين(ِ=ِأنِصييارِمصيييرهمِميِالبحيرةِالمتقدةِبالنارِمعِالحييياانِِِِللهيوق والجواقحِِكنيسييتهِمأكالِوغنيمة

الذنِنرن19ِِِِ(.ِ يسيتحسينِمقارنةِماِيقا ِهناِمعِإصيحاح20ِِِ:15+ِرؤ20ِِِِ:10ِِ+ِرؤ21ِِِِ-19ِِِ:19ِِ رؤ
ِفيهِإرادةِ ِميِت وينِكنيسةِقويةِميِمصرِوأشورِوإسراليلِلتواجهِضدِالمسي (.

ِِِ
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع عشر

ِ

 اإلصحاح التاسع عشر
 

هذهِنبوةِبسقوطِمصرِومِرجوعهاِهلل.ِولما اِتسقبِ؟ِبسببِكبريالها.ِممصرِتحيرِللممل ةِالمتعجرمةِالمت برة،ِ
(ِمبداًلِمن1ِِِِ:25ِِوأرضهاِوخيراتها.ِهيِعرمتِ ِل نهاِاستبدلتِالخالقِبالمخلوقِ رومفتخرةِومت برةِانيلهاِِ

سياسيًاِوأدايًا.ِومصرِميِال تامِالمقدسِتحيرِميِأماكنِكثيرةِللعالم.ِِِاأنِيعبدواِ ِعبدواِا ووان.ِمعنحاِو
وجودِالحعبِميِمصرِوخروجهِمنها.ِومرعونِالمت برِالقاسيِيحيرِلرليسِهذاِالعالمِ إاليس(ِكماِرأيناِميِأيامِ

َيِمخلصِالعالمِكرمزِللعتيدِأنِيأتيِمثله.ِونجدِميِهذاِاإلصحاحِنبوءةِبسقوطِمصرِومِِوالعكسِميوسفُِسم ِ 
ِ-رجوعهاِإليِ ِوهيِقسمان:

ِِ(25ِ–18ِِالوعدِلمصرِ ِِِوالثان (17ِِِِِِ–1ِِالوعيدِلمصرِ ِاألول:
ِالرمِضاربًاِمحاف ِ"يزرم ِاإلصحاح ِليادمِويحفي.ِومن22ِِيًا"ِ آيةِِوخالصة ِليبيدِ!!ِحاشا،ِال (ِماهللِيزرمِال

ا هدا ِالثانويةِإظهارِضعفِمصرِليهو اِمالِتت لِعليِمصرِوانيةِالِتت لِعليِ .ِوهناكِرأيِبأنِهذاِِ
يةِهذاِالعالمِِادخو ِالمسيحيةِإليِمصرِبعدِ لكِوتنتهيِانِهومِِاإلصحاحِيبدأِادخو ِالمسي ِإليِأرضِمصرِِ

ِحينماِتامنِالبقيةِمنِإسراليل.
الزرباتِالتيِسم ِاهاِالرمِضدِمصرِكانتِبسياة.ِوراجعِالزرباتِالعحرِوكمِكانتِبسياة.ِأماِحينِ
ضرمِ ِإسراليلِالممل ةِالحمالية،ِوضرمِ ِباالِمثالِم انتِالزرباتِضرباتِإمناءِ نِخااياهمِكانتِ

كنعانِضرباِت الزرباتِضدِ كانتِ وأيزاِ بحعةِ شذو ِجنسيِومزاجعةِِِبحعة.ِ كانتِ إمناءِ نِخااياهمِ
ِالحيوانات،ِوهذهِخااياِلمِيعرمهاِالمصريون(.

 
ُف َوْوَثاُن  1"  -:(1) آية ٌم إَِّلى مِّْصَر، َفَتْرَتجِّ َهةِّ مِّْصَر: ُهَوَذا الِربج َقاكٌِّب َعَلى َسَحاَبٍة َسرِّيَعٍة َوَطادِّ مِّْصَر َوْحٌ  مِّْن لِّ
َلَها.مِّْن  ؟ِّ، َوَيُذوُب َطْلُب مِّْصَر َداخِّ  " َوْلهِّ

َهةِّ مِّْصرَ  المسي ِإليِمصرِإليِنهايةِالعالمِِِعمرِالمسيحيةِميِمصرِمنِيومِدخو الوحيِشملِِ=َِِِوْحٌ  مِّْن لِّ
=ِهيِالعذراءِمريمِمالسحامِعموماِيحيرِللقديسينِالمرتفعينِعنَِِسَحاَبٍة َسرِّيَعٍة  ِِ آخرِآيةِميِاإلصحاح(ِِ.

(.ِوهيِخليفةِومرتفعةِننرًاِلقداستهاِلذلكِقا ِعنهاِسريعة.12ِِِِ:1ِضياتِومحلقينِميِالسماوياتِ عبِِا ِر
اها يقيمونِ مدينةِ ا ووانِتسقبِميِكلِ كانتِ إليِأرضِمصرِ المسي ِ أنهِعندِدخو ِ التقليدِ م انواِِِ،ويذكرِ

لمسي ِأرضِمصرِكلهاِ،ِملهاِوكانِهذاِليباركِاِِكمِميِأرضِمصر.1000ضارواِأنِيسيرواِِإياردونهمِولذلكِِ
دورهاِميِحف ِاإليمانِالسليمِقديماِ أوناسيوسِوغيره(ِ،ِوميِإظهارِحقيقةِضدِالمسي ِميِنهايةِا يامِحينِِ

ِ(ِ.3ِِ–12ِِ:1ِِ(ِوقارنِمعِ دا13يخدوِهذاِالوحشِالعالمِكلهِويرعبهمِاوححيتهِ رؤِ
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يَنًة، َوَمْرَلَكٌة َوُوَهي ُِّج مِّْصرِّي ِّيَن َعَلى  2"  -:(2) آية يَنٌة َمدِّ َبُ؟: َمدِّ ٍد َصاحِّ ٍد َوَخاُ  َوُكلج َواحِّ مِّْصرِّي ِّيَن، َفُيَحاقُِّبوَن ُكلج َواحِّ
 "  َمْرَلَكًة.

ممل ةِكلِواحدةِضدِا خرن.ِو لك12ِِِنقساماتِاينِالمصريينِمعنقسمتِالممل ةِإليِِإتاريخيًاِمقدِحدوتِمترةِِ
ِلمصرِوتخريبها.ِوبع ِأشور ِمعاشتِبعدِضرم ِالمسيحيين ِالوونيينِضد ِالمصريين ِالحياان ِالمسيحيةِهيج دِدخو 

ِال نيسةِمتراتِطويلةِميِاستحهادِحبًاِلفاديها.
 

َحاَب 3" -:(3) آية ِِْ َأُلوَن اأَلْوَثاَن َواْلَعازِّفِّيَن َوَوصِِِِ ِِْ وَقَتَها، َفَيسِِِِ ُِِ َلَها، َوُوْفنِّ  َمشِِِِ َر َداخِّ ِِْ الِتَوابعِّ  َوُتْهَراُق ُقوُح مِّصِِِِ
 " َواْلَعِرافِّيَن.

َأُلوَن َوْوَثانَ تركهمِالرمِليتزيييييييايقواِوينهرِبالِأصييييييينامهم،ِِ وسيييييييحرتهمِوالِيجدونِإجابة.ِوهد ِ ِمنِِ  همَفَيسِِِِِْ
 ِيريدِأنِيباركِمصييرِ نهِيالبِمنهاِعمالِ،ِومعِِِويرجعواِإليه.ِِالمصييريينِيعرمهفِتتزييعِمصييرِالزيييقةِأن

ِال برياءِالِيمكنِهللِأنِيتعاملِمعِأحدِ،ِلذلكِماهللِيحفيِمصرِمنِال برياءِحتيِيتعاملِمعهاِ.
=ِالسييييحرةِ ميِترجماتِكثيرة(.ِوحتيِاآلنِممنِالِيمألِاإليمانِقلبهِحينِيقعِميِضيييييقةِيذهبِ مثا ِِِاْلَعازِّفِّينَ 

(.ِكانت7:28ِِصيم1وهذاِماِحدثِمعِشياو ِالملكِإ ِميِيأسيهِ هبِلعرامةِعينِدورِ لينِوالسيحرة.ِِهاالءِالدجا
هذهِمترةِضيييقِشييديدِمرتِعليِالمصييريين.ِويبدوِأيزيياِأنِالمامنينِنتيجةِضييغوطِشييديدةِتركواِاإليمان.ِوبدالِِ

ِمنِأنِيذهبواِهللِاتوبةِصادقةِ هبواِللعرامين،ِوهذهِسقاةِشديدة.ِ
  

ْم َملٌِّك َعزِّيٌز، َيُقوُل الِسي ُِّد َقبج الْ 4" -:(4) آية .َوُوْغلُِّق َعَلى اْلرِّْصرِّي ِّيَن فِّ  َيدِّ َمْوًلى َطاٍس، َفَيَتَسِلُس َعَلْيهِّ  " ُجُنودِّ
قسييمًا20ِِِاتداءِمنِأسييرحدونِالذيِبعدماِمت ِمصييرِقسييمهاِإسييتوليِعليِمصييرِكثيرِمنِالوالةِالقسيياةِِإِتاقيخيًا:

مييدنهيياِوأمرِوكالؤهِأنِيقتلواِوينهبواِوكييأنِ لييكِمنِالواجبييات.ِومِأتيِبعييدهِاليونييانيينِوالرومييانِوغيرِأسييييييييييييييميياءِِ
همِيسييم ِلهمِ ِبحكامِقسيياة.ِ"ماِمعلتهِيفعلِِيتوا تراكِوكانِحكمهمِقاسيييًا.ِوإ ِيتقسيييِقلبِالحييعبِبسييببِخا

ِونتيجةِلهذهِالقسوةِتركِال نيسةِكثيرونِ.ِ(15ِبكِ"ِ عو
 

فج الِنْهُر َوَيْيَبُس.  5"  -(:01-5اآليات ) ، َوَيجِّ َياُ  مَِّن اْلَبْحرِّ ُف اْلرِّ َواطِّ   6َوُتَنِشِ فج ِسَ ُعُف َوَتجِّ َوُتْنتُِّن اأَلْنَهاُق، َوَتضِْ
ُل.   ُب َواأَلسَِ َر، َوَيْتَلُف اْلَقصَِ ، َوُكلج َمْزَقَعٍة َعَلى الن ِّيلِّ َتْيَبُس َوَتَتَبِدُد َواَل  7مِّصِْ َوالر َِّياُض َعَلى الن ِّيلِّ َعَلى َحاَفةِّ الن ِّيلِّ

َيا ِّ َوالِصِياُدوَن َيئِّنجوَن، َوُكلج 8َتُكوُن.  يَن َيْبُسُهوَن َشَبَكًة َعَلى َوْل؟ِّ اْلرِّ ا فِّ  الن ِّيلِّ َيُنوُحوَن. َواِلذِّ صًّ يَن ُيْلُقوَن شِّ  اِلذِّ
اَء.  9َيْحَزُنوَن،   َِِ َة اْلَبْيضِِِِِِِ ِجَ ِِِّ يُكوَن اأَلْنسِِِِِِِ يَن َيحِّ َس، َوالِِذِّ ِِِ يَن َيْعَرُلوَن اْلَكتِِاَن اْلُرَرشِِِِِِِ ُدهَِا 10َوَيْخَزى الِِذِّ َوَتُكوُن ُعرُِ

.مَ   " ْسُحوَطًة، َوُكلج اْلَعامِّلِّيَن بِّاأُلْلَرةِّ ُمْكَتئِّبِّ  الِنْفسِّ
ونالح ِأنِ ِحينِيكونِراضييياِعنِشييعبهِتعمِِالحييرِيحملِومرهِالمرِميِحياةِاإلنسييانِواحتياجاتهِالزييرورية.ِ

مترةِإاتعدِشعبِِويبدوِأنِهذهِالفترةِكانِتِ.روهناِنريِعقامِماديِوزمنيِلمنِهوِمستعبدِللحالبركة،ِوالعكس.ِ
وتدمرِكلِالماسييييييييييسيييييييييياتِِ،يعمِالبوارِيجفمحينِِالنيلِهوِمت لِمصييييييييييرِونالح ِأنِِ ِعنهِم انتِالعقوبات.
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التجارية.ِوقدِسيييييحبِا تراكِمنِمصيييييرِكلِالعما ِالمهرة.ِوبعدِأنِكانتِمصيييييرِمحيييييهورةِبكتانهاِالذيِتصيييييدرهِِ
ِويسببِدخاًلِكبيرًاِللتجار،ِضاوِهذاِالدخل.ِ

اق  =ِأيِالنيييل.ِوت وِنِِاْلَبْحرِّ   آليِات قوحيًِا:وتفهم هِذ  ا ا  أيِالتروِومرووِالنيييل.ِِاأَلْنهَِ ُدهَِ =ِأكيياارِالهيئييةُِِِِعرُِ
ُف  ِِ(ِوبهذاِمعنِقوله39-7ِِ:37المياهِتحييييييييييرِللروحِالقدسِ يوِِوروحيًاِمعنِِوالقياداتِالدينية.ِِاإلجتما ية ِِِ َوُتَنشِِِِ

اُ  مَِّن اْلَبْحرِّ  يَِِ (.19:5ِِتس1(ِوإنافييأِ 30:4تركِال ثيرونِاإليمييانِمحزنِالروحِالقييدسِ أ   مهييذاِيعنيِمترة  اْلرِّ
 ِوكانِِِوماِأكثرِحزنهمِحينماِيلقونِشيباكهمِمالِيجدونِصييداًِِِوخدامِ ِميِكلِزمان،والصييادونِهمِال ارزونِ

ليلبسهاِِِِخدامِ ِِِِأماِال تانِوالثيامِالبيضِمهيِويامِالبرِالتيِيجاهِدِِ.(4هذاِنتيجةِلتركِال ثيرينِلل نيسةِآيةِِ
شييييييييعبِ .ِخدمةِاإلكليروسِهيِخدمةِغسييييييييلِا رجلِأنِدمعِالمامنينِللتوبةِليتبررواِويلبسييييييييواِالثيامِالبيضِِ
بالتناو ِمنِجسييدِالرمِودمه.ِونفهمِأنِالصييورةِميِهذهِاآلياتِهيِصييورةِضييعفِعامِلل نيسيية،ِوصييوتِالروحِ

فج الِنْهُر َوَيْيَبُس ِالقدسِإنافأِ=ِ ِياُدوَن َيئِّنجونَ  مالنهرِيحييييرِللروحِالقدس. ،َوَيجِّ مالسيييمكِمات.ِوالسيييمكِ=    َوالصِِِ
اءَ   ...َوَيْخَزى   هوِإشييارةِللمامنينِالذينِتركواِاإليمان. َجَة اْلَبْيضَِِ يُكوَن اأَلْنسِِِّ يَن َيحِّ =ِعملِال نيسييةِهوِدمعِ َواِلذِّ

ُحوَطةً   تركِاإليمانِماِعادِأحدِيقدمِتوبة.(ِومع14:7ِالمامنينِللتوبةِوالتبريرِ ا نسييجةِالبيزيياءِرؤ   ُعُرُدَها َمسِْ
ِ=ِرؤساءِال نيسة.ِ

حينِتتحو ِالمياهِالمالحةِالتيِتسيييييببِالعاشِوالموتِإليِمياه47ِِِِوهذاِعكسِالصيييييورةِالموجودةِميِحزقيا ِِِ
ِ حلوةِميِنهر،ِفيحياِالسمكِويزدادِفيفرحِالصيادونِ.

ِ
ِيٌة! َكْيَف َتُقوُلوَن  11"  -(:12-11اآليات ) يرِّ وَقُتُهْم َبهِّ يرِّي فِّْرَعْوَن َمشُِِِ وَعَن َوْغبَِّياُء! ُحَكَراُء ُمشِِِِّ اَء صُِِِ إِِّن ُقَؤسَِِِ

اَء«    َدمَِ اَء، اْبُن ُمُلوٍك طُِ ا اْبُن ُحَكرَِ لِّفِّْرَعْوَن: »َوِنَ
؟ِّ قَ 12 ى بِِّ َِِ اَذا َطضِِِِِِِ اُؤَك  َفْلُيْخبُِّروَك. لَِّيْعرُِّفوا مَِ َأْيَن ُهْم ُحَكرَِ بج  فَِ

 " اْلُجُنودِّ َعَلى مِّْصَر.
وَعنَ بسيببِالحيرِحرمِالمصيريونِالمحيهورينِبحكمتهمِمنِالحكمةِ=ِ =ِهيِتانيسِوحاليًاِصيانِوكانتِمدينةِِِِصُِ

ت لواِعليِحكمتهمِول نهمِعجزواِعنِمعرمةِأسييييبامِهذهِالمصييييالب،ِمحكمةِالعالمِأمامِِإ=ِمهمَِِوْغبَِّياءُ   رليسييييية.
والحكميةِهيِعاييةِمنِ ِلمنِيسييييييييييييييتحقهيا،ِم يفِيعايهياِ ِلمنِيقفِِِل برياء. ِجهيالة.ِوهذاِناشيييييييييييييي ِعنِا

ِِأنهِمرعونِأوِمتفرعن.ِِعنهِِإنسيييييييانِأنهِمت برِوعنيدِيقولوِنعنِِومازا ِالمصيييييييريونِلوِأرادواِأنِيقولواِِِ.ِضيييييييده
ِ.10ِياءِوهذاِحا ِال ثيرينِالذينِيحعرونِبأنهمِأقوياءِميزدادِكبريالهمِول نِيرجيِمراجعةِتفسيرِإشع

 
َها. 13"  -(:15-13اآليات ) َباطِّ َر ُوُلوُ  َوسِِْ ِل مِّصِِْ اُء ُنوَف اْنَخَدُعوا. َوَوضَِِ اُقوا َوْغبَِّياَء. ُقَؤسَِِ وَعَن صَِِ اُء صُِِ ُقَؤسَِِ

ْكَرانِّ فِّ  َطْيئِّ؟ِّ.  14 َر فِّ  ُكل ِّ َعَرلَِّها، َكَتَرنجحِّ السِِِ لجوا مِّصِِْ ، َفَأضَِِ َها ُقوَح َغ ٍ  هِّ َر  15َمَزَج الِربج فِّ  َوسَِِ َفاَل َيُكوُن لِّرِّصِِْ
 َعَرٌل َيْعَرُلُ؟ َقْوٌس َوْو َذَنٌب، َنْخَلٌة َوْو َوَسَلٌة.

َها =ِممليس،ُِنوفَ  ِعسكرِورعاة.ِ=ِطبقاتهاِمنِكهنةِِوَِوْسَباطِّ
ِمنِإنسانِالِيستحقهاِحينِيريد.ِوالحكمةِ=ِ ِلهِالحقِأنِيسحبِالقويِالعقليةُِقوَح َغ  ٍ 
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الفعلةِأصيحامِالصيناعة.ِهذاِِ=ِِذنبأوِالقادةِوالرؤسياءِ.ِِِِالحيرماءِأوِأصيحامِالمحيورةِ=ِقوسِِ=َِقْوٌس َوْو َذَنبٌ 
ماِيعملهِ ِمعِالعالمِالحيييريرِأنِينزوِمنهِحكمتهِميتخبب.ِومصيييرِترمزِللعالمِالحيييريرِمهيِقدِأ لتِشيييعبِ ِِ
تحتِلسعِالسياطِوهكذاِالعالمِالحريرِيذ ِشعبِ ِتحتِلسعِسياطِشهوةِالجسد.ِلذلكِيادمِ ِالعالمِالحريرِ

ل ِ  لينِ انزوِحكمتهمِفيصييييييرونِمزييييي  ولنالح ِأنِكلِمنِيزييييياهدِشيييييعبِ ِميِكلِِِ(.3ِِِ:13تي2ِِِينِومزيييييَ
زمانِومكانِيخسيييرِكثيرًا،ِوكانتِخسيييالرِالمصيييريينِأيامِموسييييِكثيرةِجدًاِحتيِأنِمحييييرنِمرعونِقالواِلهِ"ألمِ

ِوبسييييببِالمحييييوراتِالمزييييللةِخسييييرِتِ(.ِوهناِنرنِأنِ ِينزوِالحكمة.7:10تعلمِبعدِأنِمصييييرِقدِخربت"ِ خر
ِمصرِكثيراِعبرِالتاريلِ.ِهذهِاآلياتِتحيرِلفترةِمرتِميهاِمصرِبحالةِضعفِميِكلِش ِ.

 
ُد َوَتْرُلُف مِّْن َهِزةِّ َيدِّ َقب ِّ اْلُجُنودِّ اِلتِّ  َيُهزجهَ 16"  -:(16) آية ، َفَتْرَتعِّ  " ا َعَلْيَها.فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َتُكوُن مِّْصُر َكالن َِّساءِّ

نهزمِجيشِمصرِقا ِملكِمصرِ"صارِرجاليِنساء".ِهذاِإقدِيكونِ لكِاليومِهوِيومِهجومِا شوريين،ِوحينماِِ
ويتحالفواِمعِمصيير.ِملعونِمنِيت لِعليِ راوِبحيير.ِالِميِِاويت لِوِاال المِموجهِإلسييراليلِمهلِبعدِهذاِيعتمدِو

هذاِالخو ِناش ِعنِحالةِالزعفِِِاِنفسها.اآليةِالقادمةِنجدِمرعونِالِيرتعبِمنِملكِأشورِمقبِالِمنِيهوِ 
ِالموجودةِ.

 
َيْقضِّ   َوَتُكوُن َوْقُض َيُهوَذا ُقْعًبا لِّرِّْصَر. ُكلج َمْن َتَذِكَرَها َيْرَتعُِّب مِّْن َوَمامِّ َطَضاءِّ َقب ِّ اْلُجُنودِّ اِلذِّي 17"  -:(17) آية

 " بِّ؟ِّ َعَلْيَها.
لباالِوصيييارِرجا ِيهو اِضيييمنِجيوصِهذهِالدو ِالقوية.ِأوِمترةِِقدِيكونِهذاِحينماِخزيييعتِيهو اِ شيييورِأوِِ

أخريِميِالتاريلِكانتِميهاِأرضِيهو اِأقويِمنِمصيييرِوترعبهاِبأسيييلحتها.ِوروحيًاِميهو اِتحييييرِلل نيسيييةِأرضِ
عالمِوشييييياطينه.ِولنريِميِآيةِِللِاًِرمِزوميِهذاِمهيِت ونِِِِأيامِوونيتهاِِالمسييييي ِالتيِأصييييبحتِر بًاِ رضِمصيييير

وهناكِإحتما ِبأنِت ونِمترةِالزيييييعفِهذهِهيِالتيِأدتِلن سيييييةِِِِهتزتِأووانِمصيييييرِأمامِالمسيييييي .ِإ(ِكيف1ِِ 
ِ.1967حرمِسنةِ

 
َر َخْرُس ُمُدٍن َتَتَكِلُم بُِّلَغةِّ َكْنَعاَن 18" -:(18) آية ، ُيَقاُل  فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َيُكوُن فِّ  َوْقضِّ مِّصِِِِِِْ َوَتْحلُِّف لَِّرب ِّ اْلُجُنودِّ

.» يَنُة الِشْرسِّ ْحَداَها »َمدِّ  "إلِّ
اليهودِميِمصر.ِوت لمتِالمناطقِالتيِيسكنوهاِلغتهم.ِوروحياِمهذهِِِدَِجِ تاريخيًاِقدِيكونِميِبعضِالفتراتِأنِوُِ

تصييييييييرِسيييييييمالية.ِِيحييييييييرِللحواسِالتيِتتقدسِِو5ِإمتدادِللغةِالسييييييييدِالمسيييييييي ِأيِالمسييييييييحيةِإليِمصييييييير.ِورقمِِ
هيرسِمدينةِالحيييمسِأيِمركزِلعبادةِالحيييمسِوميِالحاشييييةِجاءتِال لمةِإرِِِ–هاِِِ–=ِبالعبريةِإرِِهليوبوليس

والمعنيِأنِأماكنِالهالكِأيِالمعاادِالوونيةِِِِ.فبعضِالحرو ِتقرأِباريقتينِشيييييييييييييييرسِ=ِمدينةِالهالك.ِِ–هاِِِ–
ِمسِميِوونيتهمِتحولواِلعبادةِالمسي ِشمسِالبرِ.وحيثماِعبدِالمصريونِالحِميِمصرِتتحو ِإليِالمسيحية.

 
َها.19 " -:(19) آية ْنَد ُتْخرِّ  " فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َيُكوُن َمْذَبٌح لِّلِرب ِّ فِّ  َوَسسِّ َوْقضِّ مِّْصَر، َوَعُروٌد لِّلِرب ِّ عِّ
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مارمرقس.ِوالِتابقِهذهِاآليةِعليِوجودِ=ِهذهِنبوةِعنِإيمانِالمصييييريينِبالمسييييي ِوقدِت ونِأيامَِِمْذَبٌح لِّلِرب ِّ 
=ِيقا ِعليَِِوَعُروٌد لِّلِرب ِّ   .(12 تنِِِاليهودِميِمصيييييييييرِفيسيييييييييتحيلِعليِاليهودِإقامةِمذب ِلهمِخارجِأورشيييييييييليم

3ِِبارسِويعقومِويوحناِأعمدة،ِهكذاِسييييييماهمِاولسِالرسييييييو .ِوكلِمنِيغلبِيصيييييييرِعمودًاِميِهيكلِ ِ رؤِِ
ِوقدِيكونِهذاِالعمودِهوِمارمرقسِالرسو ..ِ(12ِ:

ول نِإ اِمهمناِأنِاإلصيحاحِمسيلسيلِزمنيًاِمهذهِاآليةِتأتيِبعدِالحرمِمعِإسيراليل.ِوبالتاليِمهذهِاآليةِالِعالقةِِ
ِِلهاِادخو ِالمسيحيةِبكرازةِماِمرقسِالرسو .

ول نِهذهِاآليةِتد ِعليِإيمانِقونِميِمصييير،ِوكنيسيييةِقويةِت ونتِميِمصييير،ِوهذاِاإليمانِيصيييلِإليِحدودِ
مصييييييرِميِا يامِا خيرةِليسيييييياندِالمامنينِمنِاليهودِالماسيييييييانيينِوليكحييييييفِلهمِحقيقةِالوحش،ِالذنِهوِضييييييدِ

ولقدِنحييرِكتامِميِِِ.(11ِِِ،13رشييليمِميِنهايةِا يامِ راجعِسييفرِالرؤياِإصييحاحيِِالمسييي ِوالذنِيتواجدِميِأِو
 كرِفيهِأنِعددِاليهودِالذينِآمنواِبالمسييييييي ِوتوجهواِإليِإسييييييراليلِوإعتمدواِميِنهرِا ردن1992ِِِِأوروباِسيييييينةِِ

(ِ.350000ِيِوصيلِالعددِإل2016ِِشيخصِأطلقواِعليِأنفسيهمِاليهودِالماسييانيينِ وحالياِسينة60000ِِِكانواِ
عرود  ِِهاالءِهمِمنِيحتاجواِلدعمِمنِال نيسيةِالقويةِالتيِياسيسيهاِالمسيي ِاآلنِميِمصيرِمتصييرِعمودِللرمِ=

والمذب ِهناِالِيعنيِسيييييييييويِمذب ِيقدمِعليهِِِ.ِالتخمِيعنيِالحدودِماِاينِمصيييييييييرِوإسيييييييييراليلِ.ِِللرب عند تخرها
ِ ايحةِاإلمخارستياِ جسدِودمِالمسي (.

 
َببِّ  20"  -:(20) آية ُرُخوَن إَِّلى الِرب ِّ بِّسَِِِِِِِ َر. أَلِنُهْم َيصِِِِِِِْ َهاَدًة لَِّرب ِّ اْلُجُنودِّ فِّ  َوْقضِّ مِّصِِِِِِِْ َفَيُكوُن َعاَلَمًة َوشَِِِِِِِ

ُل َلُهْم  ًيا َوُيْنقُِّذُهْم.اْلُرَضايِّقِّيَن، َفُيْرسِّ  " ُمَخل ًِّصا َوُمَحامِّ
عليِوجودِالمسيييي ِالذنِهوِالحقِميِال نيسييية،ِوسييييكونِِِِعالمةهذاِاإليمانِالقونِوهذهِال نيسيييةِالقويةِسيييت ونِِ

ِِهوِشيييخصِيرسيييلهِالمسيييي ِليعينِال نيسيييةِميِضييييقتها.ِِالرخلص والرحامىأمامِالعالمِأجمع.ِوقدِيكونِِِشِِهادة
ِنِشهادةِللمسي ِميِأيامِالوحشِليسِللمصريينِمقبِالِل لِالعالم.هذاِاإليمانِالقونِسيكِو

 
َمةً 21" -:(21) آية ُموَن َذبِّيَحًة َوَتْقدِّ ،  َفُيْعَرُف الِربج فِّ  مِّْصَر، َوَيْعرُِّف اْلرِّْصرِّيجوَن الِرِب فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ، َوُيَقد ِّ

 "  بِّ؟ِّ.َوَيْنُذُقوَن لِّلِرب ِّ َنْذًقا َوُيوُفوَن  
رَ  هناكِنصييييبِللمصيييريينِِ=ِهذهِالعبارةِتحييييرِلل نيسيييةِالقويةِالتيِيريدهاِ ِميِمصييير.َِِِفُيْعَرُف الِربج فِّ  مِّصِِْ

ِميِاركةِمعرمةِالرمِميِا يامِا خيرةِورمزهمِلزدِالمسي .
 

ًيا، 22" -:(22) آية ْم.َوَيْضرُِّب الِربج مِّْصَر َضاقًِّبا َفَشافِّ يُب َلُهْم َوَيْشفِّيهِّ ُعوَن إَِّلى الِرب ِّ َفَيْسَتجِّ  " َفَيْرلِّ
تعلمتِمنِالدينوناتِِِِهذهِاآليةِهيِخالصييةِاإلصييحاحِكله،ِماهللِالِيزييرمِإالِليحييفيِوبعدِأنِت ونِمصييرِقِد

ِالمنصبةِعليها،ِستعودِللمسي .
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ِكٌة مِّْن 23"  -:(23) آية وقِّيجوَن إَِّلى مِّْصَر َواْلرِّْصرِّيجوَن إَِّلى فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َتُكوُن سِّ وَق، َفَيجِّ ُء اأَلشج مِّْصَر إَِّلى َوشج
وقِّي ِّيَن. وَق، َوَيْعُبُد اْلرِّْصرِّيجوَن َمَع اأَلشج  " َوشج

ِكٌة  .ِفيكونِقو ِالوحيِيِنفسيهِالاريقمِ المسيي ِسيَِل نِنالح ِأنِِو قدِت ونِنبوةِعنِسيالمِاينِمصيرِوأشيور. سِِّ
وقَ مِّْن مِّ  َر إَِّلى َوشِِج اينِمصيييرِوأشيييور.ِِِأوِاإليمانِالصيييحي ِبالمسيييي ِوحدةِإيمانِميِطريقِالمسيييي هناكِِِأنِِصِِْ

صيييارِهناكِكنيسيييةِقويةِميِمصيييرِوكنيسيييةِقويةِميِسيييوريا،ِوهناكِيهودِآمنواِبالمسيييي ِموجودينِميِإسيييراليل.ِِ
ليلِوهكذاِاينِمامنيِسيييييييورياِِوسييييييييكونِالمامنونِميِمصيييييييرِعليِإتصيييييييا ِاهاالءِالمامنينِمنِاليهودِميِإسيييييييرا

وقَ   ومامنيِإسييييراليل.ِهذاِماِتمِالتعبيرِعنهِبقوله َر إَِّلى َوشِِِج ِكٌة مِّْن مِّصِِِْ صييييارِالمامنينِميِمصييييرِوسييييورياِِ. سِِِِّ
ِوإسراليلِميِطريقِواحد،ِكلهمِوااتينِفيه،ِأنِميِالمسي .

 
،فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َيُكوُن إِّْسَرائِّيُل 24" -:(24) آية وَق، َبَرَكًة فِّ  اأَلْقضِّ  "ُثُلًثا لِّرِّْصَر َوأَلشج
بركة  ِإشيارةِلنووِمنِالوحدةِاينِإسيراليلِومصيرِوأشيور.ِوهيِليسيتِوحدةِسيياسييةِالِإيمانيةِ نهِيقو ِثلثا قوله

ِفى األقض.
وحدانيةِالعبادة،ِحينماِِيةِا يامِسيرتباونِإيمانيًاِميِِاكماِارتباتِمصرِوأشورِوإسراليلِميِحرومِهكذاِميِنه

يامنِإسييييييييراليلِ البقية(ِويتحدونِإيمانيًاِمعِمامنيِمصييييييييرِوأشييييييييور،ِمت ونِهذهِالوحدةِميِإيمانِقويِهيِاركةِِ
وإلظهارِحقيقتهِل لِالعالمِإ ِأنِالعالمِكلهِِِلألرضِأوِخميرةِتخمرِالعالمِكله،ِوربماِميِرمزييهمِلزييدِالمسييي .

(13ِِدقونِخداعهِ"مسييسيجدِلهِجميعِالسياكنينِعليِا رض"ِ راجعِرؤسييذهبِوراءهِإماِعنِخو ِأوِأنهمِسييصي
.ِ
 

يَراثِّ  إِّْسَرائِّيُل«.25" -:(25) آية وُق، َومِّ  "بَِّها ُيَباقُِّك َقبج اْلُجُنودِّ َطائِّاًل: »ُمَباَقٌك َشْعبِّ  مِّْصُر، َوَعَرُل َيَدِي َوشج
وأشيييور،ِأوِل لِا ممِولليهودِالذينِآمنواِبالمسيييي ِأيِلمامنيِِإ ًاِهيِاركةِوالويةِللمامنينِميِإسيييراليلِومصيييرِ

خيرةِوقبلِمج ِالمسييييييييييي ِمباشييييييييييرةِِيامِا نهِميِا أنِاولسِالرسييييييييييو ِيقو ِِأ(15:11ِِالعالمِكله.ِونفهمِمن ِرو
ُهْمُِهَوِِ"ليهمِِإشيييعياءِالنبيِِإسيييتامنِالبقيةِمنِاليهودِالذينِيحييييرِِ َن ُهِإ ْنَِكاَنَِرْمزيييُ اَلَحَةِٱْلَعاَلم ،َِمَماَ اَِيُ وُنِِ   ُمصيييَ

. َنِٱْ َْمَوات  َِحَياًةِم  أنِأنِإيمانِاليهودِ منِأسييييماهمِإشييييعياءِالبقية(ِسيييييصيييياحبهِالقيامةِمنِا مواتِِٱْقت َباُلُهْمِإ ال 
ِِالصييحي نااكيةِِإيمانِكنيسييةِمصييرِوكنيسييةِِإ ًاِهذهِالبركةِالثالويةِهناِتت لمِعنِِإِِأنِمج ِالرمِيسييووِالثاني.

يمانِالثالوةِالصييييحي ِوالقويِسيييييكونِقادرًاِأنِِإنِأمنتِبالمسييييي ِكمخلصِميِاسييييراليلِ،ِِوآومعهمِالبقيةِالتيِِ،
يكحييييفِللعالمِالمخدووِشييييخصِضييييدِالمسييييي ِ،ِوالذيِسييييينهرِميِا يامِا خيرةِوسيييييزييييلِمعنمِا ممِ.ِوهذاِ

ادِوراءِهذاِالوحشِ،ِوهناِنرجعِلقو ِدانيا ِِميِا رضِ نهِسيييييييينقذِالعالمِمنِاإلنقيِااليمانِالصيييييييحي ِهوِاركة
(ِِ.ِوقاعاِمالِاركةِإلسييراليل12ِِ:3ِِالنبيِ"والفاهمونِيزيييئونِكزييياءِالجلد،ِوالذينِردواِكثيرينِإليِالبر"ِ دا

ماِلمِتامنِبالمسييييييييي ،ِوهذاِماِقالهِالسيييييييييدِالمسييييييييي ِانفسييييييييهِ"هو اِايت مِيتركِل مِخرابا.ِ نيِأقو ِل مِإن مِالِِ
(ِوقو ِالسيييييييييييييدِ"ِالِترونني..حتي23ِِِ:38ِِِ،39ِِنِاآلنِحتيِتقولواِمباركِاآلتيِبعسييييييييييييمِالرم"ِ مِتتروننيِم

(ِيقو ِالقيديسِاولسِالرسييييييييييييييو ِأن15ِِِِ-11ِِِِ:12ِِتقولواِ"ِمهيذاِيعنيِمجيئيهِالثيانيِميِنهياييةِا ييامِ.ِوميِ رو
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 ِالثانيِللسيييدِالمسييي .ِِولذلكِنقو ِِإيمانِاليهودِبالمسييي ِعالمةِعليِنهايةِهذاِالعالمِوالقيامةِالعامةِبعدِالمج
ِأنِهذاِاإلصحاحِينتهيِانهايةِالعالمِوبدأِادخو ِالمسي ِوالمسيحيةِلمصرِ.

ونالحظ ون؟ منذ عدة سنوات لاء كتاب مقدس طافيا على ول؟ ماء النيل إلى كنيسة السيدة العذقاء بالرعادى. 
ير إلى ون هللا يريد ون ينب؟ ِشعب؟ فى مصِر ون وكان مفتوحا على هذا اإلصِحاح . وإن وِشاق هذا لِشئ فهو يِش

( ويعهيها البركة فى نهاية  1يسِِِِِِتعدوا فاأليام إطتربت ، فالرسِِِِِِيح الذى لال فى كل بالد مصِِِِِِر ليباقكها )آية
( يهلب منا ون نسِِهر ونسِِتعد لنكون من الفاهرين الرسِِتعدين لكشِِف حقيقة زيف الوحش 25اإلصِِحاح )آية

 ( .3:  12ضد الرسيح )دا 
 
 لسل وفكاق اإلصحاحتس
الرمِيسييييييووِالمسييييييي ِيأتيِإليِمصييييييرِمعِأمهِالعذراءِويوسييييييفِالنجارِهارباِمنِهيرودس.ِول نهِميِ -:  1آية

تجولهِميِمصيييرِكلهاِباركهاِ نهِيريدِشييييئاِمنِمصييير،ِظهرِميِأبالهاِجباارةِاإليمانِمثلِأوناسييييوسِالرسيييوليِ
أناونيوس.ِالِيالبِمنِكنيسةِمصرِأيزاِماِسيتز ِميِوكيرلسِعامودِالدين.ِوقديسيهاِالعنماءِمثلِا نباِِ

نهايةِاإلصيييييييحاح.ِوالنتيجةِالمتوقعةِلهذهِالبركةِظهرتِسيييييييريعاِوجاءِالقديسِمارِمرقسِوأدخلِالمسييييييييحيةِالتيِِ
ِ.ترتجف ووثان مصرِسريعاِماِإنتحرتِميِمصرِوسقاتِالوونيةِ=

لمِيهدأِالحييييياانِوهيجِالوونيينِضييييدِالمسيييييحية،ِوبدأِاإلضيييياهادِضييييدِال نيسيييية.ِول نِالِخو ِعليِِِ-:  2آية
ال نيسييييييييةِمنِأنِإضيييييييياهاد،ِمالمسيييييييييحيةِتنموِوتمتدِخال ِاإلضييييييييهاداتِالِوتتقونِبا كثر.ِوهذاِماِحدثِمقدِ

ِإنتحرتِالمسيحيةِخال ِمترةِاإلضاهادِهذه.
ِِريين فى يد مولى طاٍس. ِِتمرِ=إشييييييارةِإلضيييييياهادِعنيفِالِمسييييييِ-: 4،   3آيات ونرنِادايةِِوغلق على الرصِِ

ولنسيييأ ِماِسيييببِمترةِالزيييعفِالتيِمرتِاهاِال نيسييية؟!ِمعِإمتدادِ.ِِفيسِِألون األوثانِِظهورِضيييعفِالمسييييحية
المسييييحيةِإنتهتِمترةِاإلضييياهاد،ِوأتتِمترةِراحة.ِومعِالراحةِلألسيييفِيبتعدِالناسِعنِ ِمتزيييعفِالمسييييحيةِِ

السِسيييييييييميرناِوبرغامسِووياتيراِوسييييييييياردسِميِسيييييييييفرِالرؤيا،ِلترنِأنهِنتيجةِللراحةِمعِإنتحييييييييارِِ راجعِموقفِكن
ِالمسيحيةِلمِيتبقيِسونِقلةِمامنةِ ساردس(.ِ

نرنِهناِصيورةِمالمةِإ ِضيعفتِال نيسيةِوتركهاِالمامنونِنتيجةِهذاِالموليِالقاسييِأوِالحكمِِِ-:  10  - 5ويات
وليِالقاسيييييييِالِ نهمِعوضيييييياِعنِأنِيذهبواِهللِويلتجأواِإليهِ هبواِالقاسييييييي.ِول نِالزييييييعفِلمِيكنِبسييييييببِالم

لألووانِ كنيسيةِارغامسِميِالرؤيا(.ِوحزنِالصييادينِ نِشيباكهمِأصيبحتِاالِسيمكِ كنيسيةِسياردس(،ِوالسيمكِ
ِ(.21ِسمكةِميِيو153ِيرمزِللمامنينِوالحباكِترمزِلل نيسةِ وراجعِتفسيرِاليِ

ِاِسياسيِأوِإقتصادنِأوِعسكرنِناتجِعنِتخببِالحكامِإ ِكانواِاالِحكمةِ.مترةِضعفِربمِِ-:  16 -  11ويات
وربماِميِهذاِإشيارةِلفترةِحرمِتنهزمِميهاِمصيرِأمامهمِِيهوذا قعبا لرصِر  ِنتيجةِمترةِالتخببِصيارِتِ-:  17آية

مصييير.ِِ،ِونحيييكرِ ِأنِهذهِالغمةِإنتهتِبعدِسييينواتِقليلةِمنِالهزيمةِوإنتصيييرِت1967وغالبًاِهيِن سيييةِسييينةِِ
ول نِهيذهِالفترةِال ئيبيةِكيانيتِايداييةِلبركياتِأرادهياِ ِلمصييييييييييييييرِالتيِبياركهياِحينمياِزارهياِمنِقبيلِمعِأميهِالعيذراء.ِ
ونالح ِظهورِالسييييييدةِالعذراءِعليِقبامِكنيسيييييتهاِميِالزيتونِميِتلكِالفترةِلتد يمِشيييييعبها.ِوالح ِأنِسيييييرِقوةِ
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وأمريكاِوليسِ ،ِلذلكِقا ِ ِعنهاِ"أمةِطويلةِوجرداء"ِميِِِإسييييييييييراليلِكانِراجعاِإلعتمادهاِعليِالدو ِالغربية
ِ(.18الرعبِمنِإسراليلِراجعِلمساندةِالدو ِ اتِحليفِا جنحةِوتسليحهاِإلسراليلِ إصحاحِ.(18ِِ:2 إص
ِِرسادايةِالبركاتِنراهاِميِطريقةِكتابةِِِ-:  19،   18آيات ِِمهيِقدِتقرأِمدينةِالهالكِوقدِتقرأِمدينةِمدينة الشِ

الحيييمس.ِوهذاِمقصيييودِ نهِمعِالزييييقاتِالتيِيسيييم ِاهاِ ِيتحيييددِشيييعبِ ،ِويتركواِخااياهمِويعودواِبالتوبةِِ
إليِ .ِوبعدِأنِكانواِمدينةِللهالكِصارواِمدينةِللحمس،ِيسكنِوساهمِالمسي ِشمسِلبر.ِويكونِمذب ِللرمِ

ِينِالتالبينِا قوياء.ميِوسبِأرضِمصرِإشارةِلل نيسةِالقويةِالتيِإمتألتِبالمامن
إسييتمراراِلمخابِ ِميِت وينِكنيسييةِقوية،ِنجدِأنِهناكِبعضِالزيييقاتِالتيِيسييم ِاهاِِِ-:  22 -  20ويات 

(.ِوبعدِمترات6ِِِِ-18ِِِ:4ِِ ،ِوهذهِالزيقاتِدالماِتدمعِالمامنينِإليِأحزانِ .ِفيجدونِ ِلهمِمعزياِ إص
.ِالِوُيرسيييييلِ ِمعزياِومعيناِلحيييييعبه.ِوهذهِخاةِ ِدالماِليعيدِأوالدهِالزيييييعفِيتحولونِإليِجباارةِميِاإليمان

ِإليِحزنه،ِإ ِيسم ِبزيقاتِتأتيِعليهمِفيعودونِيرتمونِميِحزنهِكماِعادِاإلانِالزا ِإليِأايه.
كونِِال نيسةِالقويةِالتيِيكونهاِ ِميِمصرِيكونِمثلهاِميِأشورِويِِ-ختامِا مرِنراهِهناِِِِ-:  25 -  23آيات

ِمثلهاِميِإسراليل.ِوتقفِهذهِال نيسةِالقويةِالواحدةِميِإيمانهاِميِوجهِضدِالمسي ِميِا يامِا خيرة.
وأسموا60000ِِِحوالي1992ِِِِكانِعددِاليهودِالذينِ هبواِإليِإسراليلِوإعتمدواِهناكِحتيِسنةِِِِِ-ملحوظة : 

وهاالءِأصبحواِمسيحيينِل نهمِيحتاجوا350000ِِِ.ِوعددهمِاآلنMassianic Jewsِِأنفسهمِاليهودِالماسيانيينِِ
ِميِمصر،ِوهذاِمعنيِ=ِِ ِاآلن ِيكونهاِ  ِالتي ِالقوية ِال نيسة ِالصحي .ِوهذاِهوِدور ِاإليمان وعرود لتد يمِوتعليم

ِ(.19 آيةِللرب عند تخرها
ِِ-وماِيجعلناِنفهمِأنِهذهِاآلياتِتت لمِعنِضدِالمسي ِونهايةِالعالمِِ:

(ِ  ِقاعاِلنِيعايِاركةِللسفاحينِالذينِصلبوه،ِواآلنِهمِسام ي25ِِناكِاركةِإلسراليلِ اآليةأنِه .1
ُهَوَ اَِاْيُتُ ْمُِيْتَرُكَِلُ ْمِِدماءِا ارياءِميِملساين.ِالِالبركةِهيِلمنِيامنِبالمسي ِمنهم،ِهكذاِقا ِالرمِ"

َن  يَِأُقوُ َِلُ ْم:ِإ ن ُ ْمِاَلَِتَرْونَِبا.َِِخَرا ِ(.39،38:23ِِ"ِ مِتن يِم َنِٱآْلَنَِحت يَِتُقوُلوا:ُِمَباَرك ِٱآْلت يِب ٱْسم ِٱلر م ِ   
 (ِ.15ِِ-11ِِِ:12ِِإيمانهمِعالمةِعليِنهايةِا يامِ رِو .2
 نفهمِأنِضدِالمسي ِسينهرِميِنهايةِا يام.ِِ .3
لإليمان.ِوكانتِهذهِنبوةِدانيا ِِودورِال نيسةِالقويةِالتيِيكونهاِ ِاآلنِأنِتقفِميِوجههِوتردِكثيرينِِ .4

 (.12ِِ:3النبيِعنِهذهِا يامِِ دا
ِ

أحداثِهذاِاإلصحاحِلهاِخبِزمنيِواض ِمهيِتبدأِادخو ِالمسي ِإليِمصرِمعِأمهِالعذراءِوتنتهيِانهايةِ
ِالعالم.
ِالمسي ِيأتيِإليِمصرِمعِأمهِالعذراء.ِوتسقبِا ووانِأمامهِ.ِ-(:1)اآلية
ِسيحيينِ.إضاهادِالمِ-(:2)اآلية
ِمترةِضعفِللمسيحية،ِحتيِأنهمِيذهبونِللعرامينِ.ِ-(:3)اآلية
ِ ِيسم ِبأنِيحكمِمصرِوالةِيحكمونهاِبقسوة.ِ-(:4)اآلية
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نتيجةِللزغبِعليِالمامنينِتركواِاإليمان.ِإنافأِالروحِالقدسِميِال نيسةِ=ِجفا ِالنهر.ِِِ-(:10-5)اآليات
ِيِحزنِقادةِال نيسةِ=ِالصيادينِ.وتقلصِعددِالمامنينِ=ِالسمك.ِوتسببِهذاِم

ِتمرِمصرِبحالةِضعفِعامِومحلِعامِلفقدانهاِالحكمةِ.ِِ-(:16- 11)اآليات
(ِأعااناِنبوة18ِن سةِعسكريةِلمصر،ِونحكرِ ِأنهاِإنتهتِسريعًا.ِوالح ِأنِ اإلصحاِحِِ-(:18- 17)اآليات

يا.ِإسراليلِالحاليةِلمِتنهرِكقوةِ نهاِواضحةِعنِظهورِإسراليلِوانيةِوتد يمِالقونِال برنِلهاِعسكرياِوسياس
ِإعتمدتِعليِ ،ِالِإعتمدتِعليِ راوِبحر.ِلذلكِمهيِكماِظهرتِستنتهيِ.

ويكونِهذاِلتدعمِال نيسةِالقويةِِِِيكون للرب مذبح فى وسس وقض مصر،نهزةِقويةِلل نيسةِ=ِِِِ- (:19)اآلي؟
 التخمِأنِالحدود(.ِونالح ِأنِظهورِال تامِِِعرود للرب عند تخرهاِِ–ميِمصرِاليهودِالذينِآمنواِبالمسي ِِ

ِالنيل،ِمفتوحاِعليِصفحةِ إشعياِء ِالعذراءِبالمعادن،ِطافياِعليِمياه ِالسيدة ِالغرض19ِالمقدسِعندِكنيسة (ِكان
ِمنهِأنِ ِيخبرناِمسبقاِبأنِهناكِمترةِضيقاتِعليناِأنِنحتملها،ِول نهاِستنتهيِبمجدِعنيم.

بأسيوطِأنِهذهِاآليةِهيِنبوةِعنِديرِالمحرق،ِحينِأنِالديرِموجودِوسبِِِيعتبرِديرِالمحرِقِِ-ملحوظة": 
نِكنيسةِميِالدير.ِوأيزًاِزيارةِالعذراءِأمِالنورِ أرضِمصرِتمامًا.ِوقدِتباركِالديرِازيارةِرمِالمجدِللديرِودش 

ِمريمِ.
ِمترةِضيقاتِول نِالرمِيرسلِلل نيسةِمخلصِومنقذ.ِ-(:20)اآلية
 ِيسم ِبفترةِضيقاتِشديدةِتمرِعليِال نيسة،ِول نهاِللتأديبِونتيجتهاِشفاءِال نيسة.ِِِ-(:22- 21)اآليات

ِوالمعنيِتت ونِكنيسةِقويةِقادرةِعليِأنِتقفِميِوجهِضدِالمسي ِ الوحش(ِوت حفهِللعالمِالمخدوو.
ةِقادرةِعليِأنِتقفِميِوجهِضدِت وينِكنيسةِواحدةِوحيدةِمتحدةِميِاإليمان،ِكنيسةِقويِ-(:25- 23)اآليات

المسي ِ الوحش(.ِوهذاِالوحشِسينهرِميِنهايةِا يام.ِلذلكِقلناِأنِهذهِاإلصحاحِيبدأِادخو ِالسيدِالمسي ِ
ِمصرِوينتهيِانهايةِالعالمِ.

ِِ 
 

 25تعليق على اآلية 
نِلجأواِإليِكندا.ِوكنتِتقاالتِميِال نيسةِميِكنداِمعِبعضِالعراقيينِوالسوريينِالهاربينِمنِوجهِداعشِوالذي

 ِ-أقو ِلهمِعنِهذهِاآليةِِ:
يَراثِّ  إِّْسَرائِّيلُ  وُق، َومِّ  »ُمَباَقٌك َشْعبِّ  مِّْصُر، َوَعَرُل َيَدِي َوشج

وأشييييييييرحِلهمِأنِالبركةِميِهذهِاآليةِالِتخصِمصييييييييرِوحدهاِالِتخصِأشييييييييورِوالبقيةِميِإسييييييييراليلِالذينِآمنواِ
ِةِضدِالمسي ِحينِينهر.ِوأنِ ِسياسسِكنيسةِقويةِميِأشور.بالمسي ،ِوأنِلهمِدورِمهمِميِكحفِحقيق

وكانِسيياالهمِليِ:ِكيفِياسييسِ ِكنيسييةِقويةِوداعشِقدِهدمتِال نالسِومعنمِالمسيييحيينِقدِهربواِمنِوجهِِ
ِاإلضاهادِهناك؟!

لما اِإختصِ ِأشييورِِوميِالحقيقةِمعنِتسيياؤالتهمِأجااتنيِعليِسيياا ِطالماِتسيياءلتِعنهِاينيِوبينِنفسيييِوهوِِ
ِ؟ِوماِهوِالمقصودِبأشورِميِهذهِاآلية؟عرل يدىِ ِبقوله
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ِإمبراطوريةِ ِالنهرينِوسوريا.ِوبعدِ لكِخرجتِمنها ِاين ِأرضِما ِمي ِبعزها ِا راميةِوالتيِكان ِبالقبالل ِادأت أشور
ِ.Syriaِِياِإسمهاِوعاصمتهاِنينونِعليِنهرِدجلةِميِالعراق.ِوبعدِأنِتف كتِوروتِمنهاِسوِرAssyriaِأشورِ

ول نِأينِأشورِالمقصودةِاآلن؟ِهيِحينِتدمرِداعشِال نالسِويستحهدِالمسيحيينِويهرمِالباقيِخارجِالعراقِ
ِوسوريا.

=ِ ِسيخرجِمنِالجاميِحالوة.ِوبعدِكلِماِصنعتهِداعشِمنِتدميرِستمتدِيدِالمسي ِالتيِِِعرل يدِى وشوق
 ِسيكونِخلقِكنيسةِِِعرل َيدىْ ِِوتدميرِأمِاَِِيَدْنِالبحرِقتلِوحرِقتعملِوتخرجِكنيسةِقويةِميِأشور.ِعملِِ

68ِِ"ِ مز ِلناِالهِخالصِوعندِالرمِالسيدِللموتِمخارجحيةِقويةِمنِهذاِالدمار.ِ ِيخرجِحياةِمنِالموتِ"
ِ:20.ِ)ِ
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 عودة للجدول اإلصحاح العشرون 

ِ
ياكدِ ِهناِليهو اِأنِالِتت لِعليِمصييرِمعنِمصييرِنفسييهاِوكوصِسييتسييقبِميِسييبيِأشييورِوسييتخزييعِمصييرِ

ِ شور.ِإ ًاِفيهِتخجيلِلحعبِ ِالذيِم رِميِاإلستعانةِاهم.
 

وَق َفَحاَقَب َوْشُدوَد َوَوَخَذَها،فِّ  َسَنةِّ َمجِّ ءِّ َتْرَتاَن إَِّلى 1" -:(1آية ) يَن َوْقَسَلُ؟ َسْرُلوُن َملُِّك َوشج  "َوْشُدوَد، حِّ
=ِلقبِرليسِالجيش.ِوكانتِأشدودِقدِعصتِعليِأشورِمأرسلِملكِأشورِسرجونِجيحهِلياداهاِوكانتِِ  َتْرَتانَ 

ِأشدودِمدخاًلِلمصر.ِوبسقوطِأشدودِصارِالاريقِلمصرِمفتوحًا.
 

 فِّ  ذلَِّك اْلَوْطتِّ َتَكِلَم الِربج َعْن َيدِّ إَِّشْعَياَء ْبنِّ آُموَص َطائِّاًل: »اِّْذَهْب َوُحِل اْلرِّْسَح َعْن َحْقَوْيكَ 2" -:(2آية )
ًيا. َذاَءَك َعْن قِّْلَلْيَك«. َفَفَعَل هَكَذا َوَمَشى ُمَعرًّى َوَحافِّ  " َواْخَلْع حِّ

ِرِكماِيلبسِا نبياء.=ِهوِلباسِإشعياءِوهوِوومِخحنِمنِشعِاْلرِّْسحَ 
ِوخلعِإشعياءِلمالبسهِكماِلوِكانِأسيرًاِرمزًاِ نِالمصريينِسيصيرونِأسري.

 
نِّيٍن، آَيًة َوُوْعُجوَبًة َعَلى مِّْصَر َوعَ 3" -:(3آية ) ًيا َثاَلَث سِّ : »َكَرا َمَشى َعْبدِّي إَِّشْعَياُء ُمَعرًّى َوَحافِّ َلى َفَقاَل الِربج
 "ُكوَش،

ولقدِحكمتِمصيييرِمعالِمترةِِِمتسيييلاةِعليِجنومِمصيييرِوبعضِمنِشيييمالهِلعدمِإتفاقِالمصيييريين.كانتِكوصِِ
ِمنِالزمانِأسرِكوشيةِِ ترهاقةِأحدِملوكهم(ِ.

 
ُيوَخ، ُعَراًة َوُحَفاًة  4" -:(4آية ) َر َوَلاَلَء ُكوَش، اْلفِّْتَياَن َوالشِِِِج ْبَ  مِّصِِِِْ وَق سَِِِِ وُق َملُِّك َوشِِِِج وفِّ   هَكَذا َيسُِِِِ َوَمْكشُِِِِ

ْزًيا لِّرِّْصَر.  " اأَلْسَتا ِّ خِّ
 ِِكانتِمصيييييرِتدامعِعنِملسييييياينِميِ لكِالوقتِضيييييدِأشيييييور.ِوكانِسيييييقوطِأشيييييدودِكأنهِسيييييقوطِمصيييييرِوكوص.

ِ=ِأسرِنِلالء
 

ْم، َومِّْن َوْللِّ مِّْصَر 5" -:(5آية ) ْم.َفَيْرَتاُعوَن َوَيْخَجُلوَن مِّْن َوْللِّ ُكوَش َقَلائِّهِّ  " َفْخرِّهِّ
ِت لواِعليِمنِالِيقدرِعليِالمساعدة.إيرتاوِالذينِإلتجأواِلمصرِوكوصِ نهمِ

 
لِّ فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ: ُهَوَذا هَكَذا َمْلَجُأَنا اِلذِّي َهَرْبَنا إَِّلْي؟ِّ لِّْلَرُعوَنةِّ لِّ 6" -:(6آية ) احِّ ِِِ اكُِّن هَذا السِِ َِِ َنْنُجو مِّْن  َوَيُقوُل سِِ
وَق، َفَكْيَف َنْسَلُم َنْحُن «.َملِّكِّ   "َوشج
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تجدِأنِمصيرِكانتِتدامعِعنِملسياينِميِ لكِالوقت4ِِِ.ِوراجعِآيةمنِسيكانِالسياحلِِوملسياينِِكانتِإسيراليل
ِ(ِنجدِأنِالفلسييييياينيينِيعرضيييييونِعليِيهو اِعقدِحلفِمعِمصيييييرِضيييييدِأشيييييور.32:14وميِ إصِ.ضيييييدِأشيييييور

ِاياِ"كيفِننجوِنحنِوقدِكانتِأمالناِمعلقةِعليِمصر".وساالهمِالذيِسيسألونهِحينِياخذِأهلِمصرِسب
ونالح ِميِهذاِاإلصحاحِطاعةِإشعياءِالذيِعرضِنفسهِللسخريةِمنفذًاِوصيةِصعبةِإ ِسارِحافيًاِعريانا،ِ

ِونحنِنرمضِتنفيذِالوصاياِالسهلة.ِهكذاِمعلِالمسي ِإ ِتعريِليسترناِويحفيناِ.
ِ

 اليوم  20إصحاح 
ِ

(.7ِِِ-30ِِِ:1ِيلتجأواِلمصرِللمعونةِإ اِهاجمهمِعدوِمثلِأشورِوباالِأوِغيرهمِ إصتعودِاليهودِأنِ •
ِوهذاِكانِسببِحزنِلقلبِ ِوعتامِلهم.ِملما اِلمِيلتجأواِإليهِوهوِإلههمِالقونِ.

وهناِينهرِ ِلهمِضعفِمصر.ِمهلِيلتجأواِإليهِأمِلمصرِالتيِإختفتِكقوةِعنميِيعتمدونِعليهاِِ •
ِأمامِأشورِ.

.ِمما اِسو 20ِ(ِولمِتتعلمِدرسِإصحاح18يومِنجدِإسراليلِتعتمدِعليِأمريكاِودو ِالغرمِ إصوال •
تفعلِإسراليلِلوِإختفتِأمريكاِكقوةِعنمي،ِوهيِقدِعلمتِالعالمِكراهيتهاِبسببِكبريالهاِوعدوانيتهاِِ

 وغارستهاِ.
الِياورِقوةِالفرسِوالِموجهِل لِمنِالِيزا ِيعتمدِعليِقوةِبحريةِلحمايته،ِ"ماهلل20ِِودرسِإصحاح •

ملعونِالرجلِالذيِيت لِعليِاالنسانِويجعلِِ:ِهكذاِقا ِالرم+ِ"ِ(147ِِ:10يسرِبساقيِالرجل"ِ مز
 (.17ِِِ:5"ِ إرالبحرِ راعهِوعنِالرمِيحيدِقلبه
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي والعشرون 

ِ
ِنبواتِعليِهيئةِرؤيِ:3ِهناِ
ِ.(10ِِ-1إخرامِماديِومارسِلباالِ آياتِِ (أ

 .ِ(12ِ–11ِ آياتِِنبوءةِعليِأدوم (ِم
ِ.(17ِ–13ِ آياتِِج(ِنبوءةِعليِاالدِالعرِم

ِ
: 1" -:(1) آية َهةِّ َبر ِِّيةِّ اْلَبْحرِّ َفٍة، َيْأتِّ  مَِّن اْلَبر ِِّيةِّ مِّْن َوْقٍض َمُخوَفٍة.َوْحٌ  مِّْن لِّ  " َكَزَوابَع فِّ  اْلَجُنوبِّ َعاصِّ

=ِهيِبياايل.ِوهيِارييةِرمزِلخرااهياِالقيادمِورمزِ نِخايايياهياِحولتهياِإليِقفر،ِوهيِارييةِالبحرِ نَِِِبر ِّيِِةِّ اْلَبْحرِّ 
أوِ نِباالِاتسيييييعتِوشيييييملتِكثيرًاِمنِأجزاءِالعالمِنهرِالفراتِيحيييييارِلهِبالبحرِكماِقيلِعنِنهرِالنيلِسيييييابقًا،ِِ

المعرو .ِوالبحرِيحيرِللعالمِوالحعومِال ثيرة.ِ  ِيكررِهناِوميِعدةِأماكنِعليِخرامِباالِوهالكهاِماليهودِ
كِشيييتهواِخااياها.ِوينهرِ ِهناِهالإخرِخامواِمنها،ِوقدِيكونواِآوحينًاِِ،ِشيييتهواِصيييداقتهاِلالت ا ِعليهاِحينًاِِإ

باالِوأنِأووانهاِلنِتنفعها.ِونالح ِأنِحزقيا ِأيزيًاِأطلقِعليِباالِاريةِمفيِتهديدهِلحيعبِاليهودِبالسيبيِإليِ
تحيرِلممل ةِالحياانِعروسِِِ.ِوباالِعموماًِ(35:20 حزِِباالِقا ِ"آتيِبكمِإليِاريةِالحعومِوأحاكمكمِهناك"

ْبَعة ِٱْلَماَلل َ ة ِِِِضييدِالمسييي ِوسييتخرمِهيِأيزييًاِوميِسييفرِالرؤياِنسييمعِ"ُومِ  َنِٱلسيي  د ِم  ..ِوت لمِمعيِقالاًلَِجاَءَِواح 
مرأيتِإمرأةِجالسةِعليِِِِبرية الروحِإليممزيِايِب...ِِالجالسةِعليِمياه ِكثيرةِهلمِمأريكِدينونةِالزانيةِالعنيمة

.ِوحشِقرمزنِ..ِ رٌّ :ِ»سييييييي  م َِمْ ُتوم  يَرةُ َبابُِّل  َوَعَليَِجْبَهت َهاِٱسيييييييْ "ِمحيثماِتوجدِِٱْلَعظِّ ِٱْ َْرض  ات  َوان يَِوَرَجاسيييييييَ ُأمُِّٱلز 
=ِهيِجيشِكورص.ِوهيِزوابعِ نهياِتثورِوتخرمِومِتهيدأِبعيدِأنِتنهيِعملهيا.َِِِكَزَوابعَ   الخاييةِيوجيدِالخرام.

ِ=ِهيِأرضِماديِومارسِالتيِستخرمِباال.ِمِّْن َوْقٍض َمُخوَفةٍ وزوابعِالجنومِتحتهرِبقوتها.ِ
ِ

رِّي َيا َمادِّ 2"  -:(2) يةآ ياَلُم. َحاصِّ ًبا َواْلُرْخرُِّب ُمْخرًِّبا. اِّْصَعدِّي َيا عِّ َيٌة: الِناهُِّب َناهِّ ي. َطْد  َطْد ُوْعلَِّنْت لِّ  ُقْؤَيا َطاسِّ
 " َوْبَهْلُت ُكِل َونِّينَِّها.

َيةٌ  ياَلمُ و    .ِ=ِكورصِالِناهِّبُ و ِِ.ِال=ِعليِخرامِباُِقْؤَيا َطاسِّ ِ=ِمارسِِعِّ
ِ=ِالرمِيبالِا نينِالذيِسببهِظلمِباال،ِأيِيحررِالحعومِمنِظلمهم.َِونِّينَِّها

 
ُت َحِتى لِّذلَِّك اْمَتأَلْت َحْقَواَي َوَلًعا، َوَوَخَذنِّ  َمَخاٌض َكَرَخاضِّ اْلَوالَِّدةِّ. َتَلِوْيُت َحِتى اَل َوْسَرُع. َاْنَدَهشْ 3"  -:(3) آية

 " اَل َوْنُظُر.
ِباالِكماِحزنِعليِموآمِسابقًا.ِنفعاالتهِ المإعنِهناِالنبيِرقيقِالمحاعرِيعبرِ

 " َتاَ  َطْلبِّ . َبَغَتنِّ  ُقْعٌب. َلْيَلُة َلِذتِّ  َلَعَلَها لِّ  قِّْعَدًة.4" -:(4) آية
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الرم.ِوهذاِحدثِأيامِِ=ِال المِهناِلبيلحياصيرِالذيِجلسِيتلذ ِويسيكرِميِيومهِا خيرِميِآنيةِايتَِلْيَلُة َلِذتِّ   
ِ.ِسهرواِوصلوا"إالاومانِإ ِأتيِبغتةِوحدثِلسدومِوعمورةِالخرامِبغتة.ِولذلكِوصيةِ ِ"

 
َراَسَة، َيْأُكُلوَن. َيْشَرُبوَن 5" -:(5) آية َؤَساُء اْمَسُحوا  -ُيَرت ُِّبوَن اْلَرائَِّدَة، َيْحُرُسوَن اْلحِّ  " اْلرَِّجِن!ُطوُموا َويجَها الرج

ُحوا اْلرَِّجنِ أعدِالبااليينِالموالدِوأقامواِالحراسِليحيييييربواِويسيييييكروا.ِ َِِ نِيصييييينعِمنِجلدِممدودِعليِِجِ كانِالمِ ِاْمسِ
وهذهِدعوةِلرؤسيييييياءِماديِومارسِبحيييييينِالحرمِميِليلةِِ.خحييييييبِأوِنحاسِومسييييييحهِبالزيتِيحفنهِوقتِالحرِم

ِ(.5دانيا ِصِِقرأإحدثِتمامًاِ سكرِالبااليين.ِوهذاِماِ
 

 "أَلِنُ؟ هَكَذا َطاَل لِّ  الِسي ُِّد: »اْذَهْب َوطِّمِّ اْلَحاقَِّس. لُِّيْخبِّْر بَِّرا َيَرى«.6" -:(6) آية
ِ.ِوقدِيكونِهذاِميِرؤياِمقب.لُِّيْخبِّْر بَِّرا َيَرى  اَحاقِّسَ أمرِالرمِالنبيِأنِيقيمِ

 
يًدا،7" -:(7) آية َرال. َفَأْصَغى إِّْصَغاًء َشدِّ يٍر. ُقِكاَب لِّ  "َفَرَوى ُقِكاًبا َوْزَواَج ُفْرَساٍن. ُقِكاَب َحرِّ
الفرسِبمركباتهمِالتيِِِشييييتهرإومارسِوقدِِتعبيرًاِعنِأنِالجيشِيت ونِمنِمرسييييانِماديِِ=ِِوزوالاِِ=ِِونينإونينِِإ

يًداتجرهاِالحمير،ِوالماديينِبالمركباتِالتيِتقودهاِالجما .ِِ دِّ َِِ َغاًء شِِ ِِْ َغى إِّصِِ ِِْ =ِدخلِجيشِالفرسِاهدوءَِِفَأصِِ
ِدونِأنِيدريِبهِالبااليين.

 
ٍد: 8"  -:(8) آية َرَخ َكَأسَِِِ ، َوَوَنا َواقٌِّف َعَلى اْلَرْحَرسِّ  ُثِم صَِِِ دِّ َدائًِّرا فِّ  الِنَهاقِّ ي ُِّد، َوَنا َطائٌِّم َعَلى اْلَرْرصَِِِ »َويجَها السِِِِ

 "  ُكِل الِلَيالِّ .
نفعاالتِالحارسِ نهِأقامِميِمحرسيييهِنهارًاِولياًلِدونِأنِيحيييعرِبحييييء،ِملمِيزيييببِانفعاالته.ِ الحراسِإهاجتِِ

مارسِوماديِدخلواِمنِخال ِنهرِالفراتِالذيِحولواِمسيارهِولمِيدخلواِمنِا سيوارِأوِِِيقفونِعليِا سيوار،ِل ن
ِا اوامِالمغلقةِلذلكِلمِيدريِاهمِالحارس(.

 
َقَهْت َبابُِّل،  9" -:(9) آية َِِ َقَهْت، سِِِ َِِ «. َفَأَلاَب َوَطاَل: »سِِِ انِّ َِِ . َوْزَواٌج مَِّن اْلُفْرسِِِ يُع  َوُهَوَذا ُقِكاٌب مَِّن الر َِّلالِّ َوَلرِّ

.»  "َتَراثِّيلِّ آلَِّهتَِّها اْلَرْنُحوَتةِّ َكِسَرَها إَِّلى اأَلْقضِّ
كأنِالحارسِتوقفِعنِالصييييييرا ِومِأخذِبعدِمترةِيخبرِالنبيِبماِرآهِعنِخرامِباالِ رمزِلسييييييقوطِباالِالروحيةِِ

ِ(ِمحينماِتختفيِالمبادئِالروحيةِيصيرِالمكانِخرابا.18ِِ:2+14ِِ:8ِِِِِا يامِ(ِ رؤِِآخرِمي
باالِرمزِلمحبةِالعالمِالتيِتاديِللبلبلةِواإلرتباك.ِِِنهياق مرلكة إبليس وعودة شِِِِِعب هللا ل؟.خراب بابل قمز إل 

هبِ ورشيييليمِ ال نيسييية(ِيهرمِمنِِوأورشيييليمِعليِالعكسِهيِرؤيةِالسيييالم.ِومنِيتركِباالِ العالمِبخااياه(ِليِذ
ِخرااهاِالمحتم.
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قا ِالرمِعنِالحييييييييياانِأنهِ"رليسِهذاِالعالم"ِوهذهِالرؤياِتحيييييييييرِلخرامِالعالمِكلهِميِنهايةِا زمنة.ِلذلكِقيلِ
(.ِمالبحرِيحيييرِللعالمِالذنِالحييياانِرليسييه.ِوالحييياانِاآلنِيعينِفيهِمسييادًا.1ِ اآليةِ"برية البحر"عنِباالِهناِِ

َياَواَنِِم يَِ ل َكِٱْلَيْوم ُِيَعاقِ وإليِهذاِيحيييييرِالنبيِ" َياَواَن،ِٱْلَحي َةِٱْلَهار َبَة.َِلو  َِلو  يد  د  يم ِٱلحيييي  يِٱْلَعن  ْيف ه ِٱْلَقاسيييي  ِب سييييَ ُبِٱلر مُّ
َيَة،َِوَيْقُتُلِٱلت  ن  يَنِٱل ذ يِم يِٱْلَبْحرِ  ِ(.ِإ ًاِسيأتيِيومِالعقامِوسيكونِفيهِخرامِالعالم.1:27"ِ إصٱْلَحي َةِٱْلُمَتَحو  

يُع َتَراثِّ  َرَها إَِّلى اأَلْقضِّ َوَلرِّ ِِِ =ِالفرسِكانواِالِيامنونِاهذهِاآللهةِم سييييييييروهاِليسييييييييتفيدواِِ  يلِّ آلَِّهتَِّها اْلَرْنُحوَتةِّ َكسِِِ
بييالمعييادنِالتيِصيييييييييييييينعييتِمنهيياِهييذهِالتميياويييل.ِوحَملواِهييذهِالمعييادنِالمكسييييييييييييييرةِعليِظهورِالحيوانيياتِوالبهييالمِِ

ِتِعبئًاِعليِالحيواناتِالتيِتحملها.(.ِهذهِاآللهةِالتيِإعتبرواِأنهاِتحميهمِصاِر2،1:46 إص
ِ

ْعُتُ؟ مِّْن َقب ِّ اْلُجُنودِّ إِّل؟ِّ إِّْسَرائِّيَل َوْخَبْرُتُكْم بِّ؟ِّ.10" -:(10) آية َياَستِّ  َوَبنِّ  َبْيَدقِّي. َما َسرِّ  " َيا دِّ
تِّ  َِِ َياسِِِ يعملونِميِحصييييييييادِِ=ِالذينَِبنِّ  َبْيَدقِّي .ِليصيييييييينعواِالخمرِالذنُِيعايِالفرحِ=ِالذينِيدوسييييييييونِالعنِبِِدِّ
وكونِأنِ ِينسيييييبهمِلنفسيييييه،ِمهمِإ ًاِخدامهِا مناء.ِهاالءِخدامهِ.ِوهذهِالحناةِمصيييييدرِالحيييييبعِوالحياةِِالحناة

الذينِيخدمونِشيعبهِليقدمواِلهِمصيدرِالحيبعِوالفرحِأنِالخبزِوالخمرِالذينِيتحولونِإليِجسيدِالمسيي ِودمهِميِ
طريقِخدامهِا مناءِبأنِهذاِالعالمِمصيييرهِالخرام،ِحتيِيخبرواِهمِِسييرِاإلمخارسييتيا.ِوهناِ ِيخبرِشييعبهِعنِِ

شييييعبه،ِمالِينحييييغلواِاهذاِالعالمِوملذاته.ِتاركينِالمسييييي ِمصييييدرِشييييبعهمِومرحهم،ِالمسييييي ِالذنِهوِخبزِالحياةِِ
ِ(.22:16ِمعايِالفرحِوسبِأالمِالعالمِ يو

ْعُتُ؟ مِّْن َقب ِّ اْلُجُنودِّ إِّل؟ِّ إِّْسَرائِّيَل وَ   ِميِهذهِالنبوةِِِِوالمعنيِأنِ ِالِيخفيِشيئًاِعنِخدامه.=    ْخَبْرُتُكْم بِّ؟ِّ َما َسرِّ
 يقو ِلحعبه:ِ"الِتنخدعواِبملذاتِهذاِالعالمِم لِش ِسيخرم،ِالِإلتصقواِايِأنا.

 
يَر: »َيا َحاقُِّس، َما مَِّن الِلْيلِّ  َيا 11"  -(:12-11اآليات ) عِّ َِِ اقٌِّخ مِّْن سِِِِ َِِ َرَخ إَِّلِ  صِِِِ َِِ َهةِّ ُدوَمَة: صِِِِ َوْحٌ  مِّْن لِّ

ُعوا، 12َحاقُِّس، َما مَِّن الِلْيلِّ «   "َتَعاَلْوا«.َطاَل اْلَحاقُِّس: »َوَتى َصَباٌح َوَوْيًضا َلْيٌل. إِّْن ُكْنُتْم َتْهُلُبوَن َفاْطُلُبوا. اْقلِّ
 =ِميِترجمةِأخرنِِ"ياِحارسِما اِبقيِمنِالليل". يا حاقس ما من الليل
 ميِترجمةِأخرنِ"يج ِالصب ،ِوالليلِيعود.ِإنِأردتمِمأطلبوا".=  وتى صباح وويضا ليل

ِِدومةوإسيتخدامِإسيمِِِالذيِيعنيِالسيكوتِوالصيمتِأيِسيكوتِالموت.ِِدومةسيمِنبويِِع=ِيدعوِالنبيِآدمِبُِِدوَمةَ 
سييييمِيحيييييرِِاإلِ(ِلسييييكوتِالموتِالذنِيعيشِفيهِكلِانيِآدم.2(ِيحيييييرِآلدمِوبنيهِأنِكلِالبحيييير.1ِِِلسييييببين:ِِ

الذنِميِالعالمِوقيلِعنهِارية،ِأنِيحييييييرِللعالمِالذنِبسيييييببِالخايةِقا ِ ِِلمكانِقفرِاالِسيييييكانِرمزًاِللخرامِ
َمعِصيوتِ ِمنِأحِددمِعنهِ"ملعونةِا رضِبسيببك"ِِآل .ِويحيارِِأوِلمنِيجلسِميِواديِظلِالموتِحينِالُِيسيْ

،ِوسيييعيرِهيِآدومِعدوِشيييعبِ ِالتقليدن.ِِصِِاقخ من سِِعير.ِونسيييمعِهناِصيييوتِسِِعيرلهذاِالعالمِرمزيًاِبعسيييمِِ
(،14:2ِِالذنِلهِسييلاانِالموتِ عِبِِوالصييار ِهناِيمثلِإنسييانًاِمنِالبحييرِانيِآدمِالخاضييعينِلممل ةِالحييياان

الِنبوةِوالِرؤيةِوالِصييييالةِِهاالءِالبحييييرِكانواِا.ِوسييييعيرِهناِرمزِلممل ةِالحييييياانِالتيِقيلِعنهاِاريةِأنِخراِم
انِآدمِ=ِالبحييييريةِعموما(ِقبلِالمسييييي .ِول نِإشييييعياءِصيييياحبِا  نِِإمهمِمرموضييييون،ِهذاِهوِحا ِاإلنسييييانِ 
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البالسييين،ِصييوتِالبحييريةِِِتنهِدِسييمعهِويعملِفيهِالروحِالقدسِمقدِسييمعِصييوِتالمختونةِالذنِيميزِصييوتِ ِوي
لِّ المعيذبية،ِوإسييييييييييييييتمعِهنياِلمنِيقو ِِ ا مَِّن الِلِيْ اقُِّس، ِمَ ا حَِ =ِأيِيياِحيارسِهيلِميازا ِجزءِكبيرِمنِاللييلِاليذيِِِِيَ

اءِوا ارارِِوربماِهيِصيييييرخاتِا نبيِِ،نعيشِفيه،ِألمِيقترمِالفجر...ِهذهِصيييييرخاتِمنِتمررِميِظالمِالخاية
لخدامِ ...ِكمِتبقيِليِميِليلِِِِ،ِيصييرخوِنالذينِكانواِينتنرونِخالصِالمسييي ِوهيِصييرخاتِالنفسِالخاطئة

ا َلْيلٌ وردِعليهِِِِ.وا المِالناشييييئةِعنهاِِالخاية َباٌح َوَوْيضًِِ =ِجاءِالمسييييي ِنورًاِللعالمِوأشييييرقِللجالسييييينِميَِِِوَتى صَِِ
=ِأماِمنِيالبِالمسييييييييييييييي ِِ إِّْن ُكْنُتْم َتْهُلُبوَن َفاْطُلُبوا  يبقيِميِالليل..ِول نِالخايةِموجودةِومنِيرمِضِ.النلمة

(.ِوقا ِالرمِلمريض37:23ِمسييجدهِ"إسيألواُِتعاْواِ.."ِوقا ِالرمِلليهودِ"كمِمرةِأردتِ...ِوأنتمِلمِتريدوا"ِ مِت
يِتعايلِإرادةِ ".ِول نِِ(.ِوكمياِقيا ِا بياءِعنِخالصِالنفسِ"إنِإرادت6:5اييتِحسييييييييييييييداِ"هيلِترييدِأنِتبرأ"ِ يو

ِٱْلَمَسر ةِ عليناِأنِالِننسيِقو ِاولسِالرسو ِ" ْنَِأْجل  ِٱهلَلُِهَوِٱْلَعام ُلِف يُكْمَِأْنُِتر يُدواَِوَأْنَِتْعَمُلواِم  َن  (.13:2ِِ"ِ مي  
ِإ َله يوهذهِمثلِ" َن َكَِأْنَتِٱلر مُّ ْبن يَِمَأُتوَم،ِ   يناِويحفزِإرادتناِلنرجعِإليهِفيقبلنا،ِ ِِ(.ِماهللِيعملِم18:31"ِ إرَتو  

يعملِميناِويقودناِللتوبةِل نِعليناِأنِالِنقاومِعمله.ِ ِيحاو ِمعناِباإلقناوِدونِأنِيرغمِأحدًاِ"أقنعتنيِياِرمِ
ِ(.7:20معقتنعت"ِ إر

ِقلعوا تعالوا. إلذلك ينادي 
 

ِِِدَدانِّي ِّيَن. 13"  -(:17-13اآليِِات ) َل ال ا َطَوافِِِّ : فِّ  اْلَوْعرِّ فِّ  بِّاَلدِّ اْلَعَربِّ َتبِّيتِّيَن، يَِِ ةِّ بِّاَلدِّ اْلَعَربِّ هَِِ َوْحٌ  مِّْن لِّ
14 . ِكاَن َوْقضِّ َتْيَراَء. َواُفوا اْلَهاقَِّب بُِّخْبزِّ ِّ ، َيا سُِ انِّ ُيوفِّ َطْد َهَرُبوا.  15َهاُتوا َماًء لُِّراَلَطاةِّ اْلَعْهشَِ ِنُهْم مِّْن َوَمامِّ السِج َفإِّ

ِدةِّ  ُدوَدةِّ، َومِّْن َوَمامِّ شِِِّ ، َومِّْن َوَمامِّ اْلَقْوسِّ اْلَرشِِْ ُلولِّ ْيفِّ اْلَرسِِْ .  مِّْن َوَمامِّ السِِِ ي ُِّد: 16اْلَحْربِّ ِنُ؟ هَكَذا َطاَل لَِّ  السِِِ َفإِّ
يرِّ َيْفَنى ُكلج َمْجدِّ طِّيَداَق،   َنةِّ اأَللِّ َنٍة َكسَِِِِِِ ِيُة َعَددِّ طِّسِِِِِِِّ  ِّ َوْبَهالِّ َبنِّ  طِّيَداَق َتقِّلج، أَلِن الِرِب إِّلَ؟ 17»فِّ  ُمِدةِّ سَِِِِِِ َوَبقِّ

 "إِّْسَرائِّيَل َطْد َتَكِلَم«.
وهمِتجارِاينِاالدِالعرمِوترشييييييييييش.ِوالنبيِِِِددان وطيداقنِباالِسيييييييييتسيييييييييحقِالقباللِالمجاورةِِيعلنِالوحيِهناِأ

يصيييورِحالهم.ِوقدِهربواِعنِطريقِتجارتهمِ بسيييببِالحرم(ِولجأواِللصيييحراءِينحيييدونِا مانِميِالقفر.ِوهاالءِِ
يهل ونِعاحييييييييًاِوجوعا.ِِِايكادِوليقدمواِلهمِيدِالمعونة،ِوهمَِِِتْيَراءَ  وهلالمِضيييييييييقاتِالحرمِينادونِِأالهاربينِمنِِ

سيتهوتهمِبزياعةِالعالمِوتجارتهِ الخاية(ِوراحواِيتاجرونِميِا رضيياتِويسيتغنونِالذاتِالعالمِِإهذاِإشيارةِلمنِِ
نهيارهِوزوا ِمجده.ِويناديِالوحيِأولئكِالسيياكنينِِإوغناهِومباهجهِال ا بة،ِهاالءِسيييكونِنصيييبهمِمعِالعالمِميِ

أنِيحزرواِخبزًاِوماًءِميِيومِالبليةِلهذهِالنفوسِالذليلةِويسندواِهاالءِالمن سرينِِِِضِّ َتْيَراءَ ُسِكاَن َوقْ ميِالقفرِ=ِِ
(3ِِ:18ِِ+ِرؤ4ِِِِ:14ِِِءِالمرويِهوِعندِالمسييييييييي ِمقبِ يو!!ِول نِمنِأينِلهمِالماءِوهمِسييييييييكانِالقفر.ِمالما

ول نِلما اِطلبِالوحيِمنِسيكانِالقفرِأنِيمدوهمِبالخبزِوالماءِ؟!ِ  ِيعلمِأنهمِالِيمل ون.ِحقًاِ ِيعلمِل نِِ
عتادِالحياةِميِلذاتِالعالم،ِولمِيعتادِاللجوءِللمسيي ِهذاِإنِحاصيرتهِالزييقةِلنِيلجأِللمسيي ،ِِِإالمحيكلةِأنِمنِِ

العالمِالقفر.ِوال المِهناِميِاللجوءِلتيماءِفيهِسخرية،ِمهلِتقدرِتيماءِ العالم(ِأنِِِالِسيلجأِلمنِيعرمه.ِأالِوهو
=ِأشييييييييييييييهرِقبيليةِميِالعرمِو كرتِهنياِبيالنييابيةِوتميتِالنبوءةِاهجومِِِِطِِّيَداقَ و تعايِشييييييييييييييبعيًاِورييًاِلنفسِمتيألمية.ِِِ

 .EREBوليسEREBِوقيلِأنِكلمةِالعرمِهناِأصييييييييييلهاِِ.ِِسييييييييييرجونِعليِاالدِالعرمِخال ِسيييييييييينةِمنِالنبوة
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ARABIAِِِِ.تعنيِمسييييييياًءِمهيِتحييييييييرِلمنِيعيشِميِالعالمِولذاتِالعالم.ِوتجارةِالعالمِماِهيِإالِقفرِومسييييييياء
هاالءِميِالزيييييييييييييييقياتِلمنِيلجيأون،ِنجيدهمِيلجيأونِأيزييييييييييييييًاِ هيلِالقفيارِاليذينِهمِاالِمياءِوالِخبزِفينلواِعليِِ

ولوِمهمناهاِِِِنلجأِلقفرِالُِيرونِأحد.نسيييانِمنحنِِعاحيييهمِوجوعهمِمالِشيييبعِسيييويِميِالمسيييي .ِول نِأنِنلجأِإل
:49ِِِمالقباللِالعربيةِتعيشِاالِأسيييييييييييوارِتحميهاِوهذاِإشيييييييييييارةِلمنِالِيعر ِ ِويالبِحمايتهِ إرARABِأنهاِِ
ِ(ِ.2ِِ:5(ِوهذاِسيخرم،ِماهللِسورِمنِنارِلحعبهِ زك31

ِملخص االصحاح
رِالوحيِبرية البحر ،ِورليسهِالحياانِسيدان،ِوعالمِالحرِيرمزِإليهِباال،ِعالمِالحرِسيخرِم .1 .ِوَصو 

 اريةِ=ِ نهِخرامِبسببِالخايةِ+ِوالبحرِهوِرمزِالعالم،ِِِخرامِهذاِالعالمِازوابعِالجنومِالمدمرة
مماءِالبحرِمنِيحرمِمنِيعاشِويموتِأنِملذاتِالعالم(.ِوالح ِوصفِالقديسِبارسِلخرامِهذاِ

ِٱْلَعنَِلمِ"العا ،َِوَتْنَحلُّ يج  َماَواُتِب َزج  ،ِٱل ذ يِف يه َِتُزوُ ِٱلس  ،َِيْوُمِٱلر م   ِم يِٱلل ْيل  ُرَِِوَل  ْنَِسَيْأت يَِكل ص   اص 
ُِأنَِ .ُمْحَتر َقًة،َِوَتْحَتر ُقِٱْ َْرُضَِوٱْلَمْصُنوَعاُتِٱل ت يِم يَها ،َِأي  ه ُِكل َهاَِتْنَحلُّ َِهذ  ُبَِأْنَِتُ وُنواَِفب َماَِأن  َِيج  اس 

َسة َِوَتْقَونِ؟ يَرة ُِمَقد  َبًة،ِ َأْنُتْمِم يِس  َماَواُتُِمْلَته  ِٱلس  ،ِٱل ذ يِب ه َِتْنَحلُّ َِيْوم ِٱلر م   ر يَنَِوَطال ب يَنُِسْرَعَةَِمج يء  ُمْنَتن 
ُرُِمْحَتر َقًةَِتُذومُِ ِ(ِ.3بب2"ِ َوٱْلَعَناص 

  موتِوعالمِ*خرامِوميِ*صمتِكصمتِالقبور،ِوإستخدمِالوحيِلقِبالعالمِكانِعالم:ِ*وادنِظلِال .2
 صمتِالقبورِالذنِيحياِفيهِكلِانوِآدم(.ِالِيدرنِفيهِأحدِبأمراحِالسماءِوالِيسمعِفيهِأحدِِدومة

المسي ِنورناِومرحناِِ ًاِلنرجعِاليِصوتِ .ِوالمسي ِأتيِكنور.ِوهناكِمنِيقبلهِوهناكِمنِيرمزه.ِإ
 وليسِللعالمِالذيِالِيخلصِوالِينفع.ِوناِإليهِل يِنلتج ِإليه،الحقيقيِوهوِيدع

أ(ِاالِحمايةِ العرمِِ-ليتعزنِمنِالزيقاتِالتيِتواجههِميِهذاِالعالمِمهو:ِ)العرب(منِيلجأِللعالمِ .3
ليسِلديهمِأسوارِتحميهم.ِِم(ِلنِيجدِشبعًاِحقيقيًا،ِوالِماًءِيرون،ِمالمسي ِوحدهِهوِخبزِالحياةِِ

لإلشارةِِِالعربلحياة.ِوما اِميِالعالمِسونِتجارةِالملذاتِالحسية.ِوإستعملِالوحيِلف ِومعايِماءِا
للتجارةِمهمِمحهورونِبالتجارةِعنِطريقِقواملهم.ِويعيشِالعرمِميِالصحراءِاالِمدنِلهاِأسوار،ِوبالِ

 ماءِوالِزراعةِللقم ِ الذنِمنهِالخبز(ِ.
ِ

ِوإستمرِِاإلصحاحِالقادمِهوِتابيقِعليِماُِ ك رِ هنا.ِهوِإنذارِلمنِسمعِصوتِاإلنذارِبأنِهناكِخرابًاِآت 
 ميِإحتفاالتهِالصاخبةِرامزًاِاإلستعدادِلذلكِاليومِالمخيف.
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 عودة للجدول اإلصحاح الثان  والعشرون 

ِ
النبيِهناِينذرِبخرامِأورشييييليمِوالويالتِالتيِتحلِبحييييعبهاِوبجليسِالملكِالمتمتعِبالسييييلاان،ِوت حييييفِعنِِنجدِ

(ِإ ِاهمِيفرحون،ِلذلك12ِِعماهمِمهمِالِيميزونِصيييييوتِالرمِوالِيعرمونِإرادته،ِمهوِحينِيدعوهمِللبكاءِ عددِ
ينونة.ِوكعادةِإشييعياءِيأتيِانبواتِمفرحةِِحينِيعبرِزمانِالتوبةِمالادِأنِيجنيِالحييعبِمرِالثمرِويكاادِعقامِِد

ِعنِالمسي ِعقبِ لك.
 

،1" -:(1) آية ُهوحِّ يًعا َعَلى السج ْؤَيا: َفَرا َلكِّ َوِنكِّ َصعِّْدتِّ َلرِّ َهةِّ َوادِّي الرج  "َوْحٌ  مِّْن لِّ
ْؤَيا نحااطهاِالروحيِإ=ِهيِأورشيليمِماالماِرأيِميهاِا نبياءِرؤي،ِوكانِإسيمهاِجبلِصيهيونِوبسيببَِِِِوادِّي الرج

يَنة ِِ"ِِ.ِوالح ِقو ِالسييدِالمسيي صيارتِواديِومقدواِالرؤياِوالرؤيةِبسيببِخااياهم َوف يَماُِهَوَِيْقَتر ُمَِنَنَرِإ َليِٱْلَمد 
َِلْوَِعل مِْ» :َقال اًلِ َوَبَ يَِعَلْيَها ِٱآْلَنَِقْدُِأْخف َيَِعْنِِإ ن ك  !َِوَل  ن  اَلم ك  َِهَذا،َِماُِهَوِل سييييييييَ ا،َِحت يِم يَِيْوم ك  َِأْيزييييييييً َِأْنت  ت 

و نهمِمقيدواِالرؤيياِسييييييييييييييم ِ ِلهمِاتيأدييبِلتعودِالعينيانِمفتوحتيان.ِويبيدوِأنِزمنِهيذهِِ(.42،41:19ِِ لوَِِعْيَنيْيكِ 
سييييينحاريبِقدِأخذِجزيةِكبيرة،ِمفرحِالحيييييعبِإ ِظنواِأنِِِِالنبوةِكانِميِأيامِحصيييييارِسييييينحاريبِ ورشيييييليم.ِوكان

عِّْدتِّ  الخارِقدِزا .ِول نِ ِيقو ِلهمِإنِالخارِلمِينتهيِبعدِ ن مِمازلتمِبعدِميِالخاية.ِِ َِِ َفَرا َلكِّ َوِنكِّ صِِِِِِ
ُهوحِّ  مِأنِهذاِ ِيقو ِلهِِ،=ِمنِيصيعدِعليِالسياوحِوالِيبقيِميِالمناز ِهوِمنِلمِيعدِيحيعرِبخارَِِعَلى السِج

ِشعورِزالفِبا مانِمالِأمانِوالِسالمِإالِبالتوبةِوهمِلمِيتوبواِبعد.
نِ...ا ًاِال المِموجهِلمنِماِزا ِميِغيبوبةِيفرحِبملذاتِالعالمِغيرِشييييييياعرِبالخارِِورشيييييييليمِهيِال نيسيييييييةِاآلأ

العالمِالذيِنِسييييييمعناِميِاالصييييييحاحِالسييييييااقِعنِخرامِأنِهذاِاالصييييييحاحِيأتيِبعدِأالقادمِِوهذاِيتزيييييي ِمنِ
ِسيحدث.

ِ
يْ 2"  -(:3-2اآليات ) ِِِ َرُة  َطْتاَلكِّ َلْيَس ُهْم َطْتَلى السِِِِِ يَنُة اْلَعِجاَلُة، اْلَقْرَيُة اْلُرْفَتخِّ فِّ َواَل  َيا َمآلَنُة مَِّن اْلَجَلَبةِّ، اْلَردِّ

 . ُروا َمًعا. 3َمْوَتى اْلَحْربِّ يَن بِّكِّ ُوسِّ . ُكلج اْلَرْوُلودِّ ُروا بِّاْلقِّسِّ  ِّ يُع ُقَؤَسائِّكِّ َهَرُبوا َمًعا. ُوسِّ وا.َلرِّ يٍد َفرج  " مِّْن َبعِّ
ِ=ِمهيِإ ًاِمدينةِمآلنةِمناهرِوساحياتِوأمراحِعالميةِكالعالم.ِاْلَجَلَبةِّ 

َرةُ  ُة اْلُرْفَتخِّ وا سييييييييييييييوءِوهيذاِمياِتحيييييييييييييييرِإلييهِاآليياتِأنهمِيفتخرونِبخاياياهمِِِِ=ِهيِتفتخرِبقوتهياِوليسِبياهللِاْلَقْريَِ
ِ=ِالِهمِقتليِالخايةِالتيِكلِقتالهاِأقوياءَِِطْتاَلكِّ َلْيَس ُهْم َطْتَلى الِسْيفِّ .ِِوأمالكهمِالتيِإغتصبوهاِمنِالفقراء

ائِّكِّ َهَرُبوا،ِوقدِطرحتِكثيرينِجرحيِحتيِِ(26:7 أم يُع ُقَؤسَِِ =ِلمِيهتمواِبكِإ ِهمِأسيييري،ِأسيييريِشيييهواتهمَِِِِلرِّ
ِ.وسروا=ِِوبالتاليِأسريِايدِأعدالهم

 
وا بَِّتْعزَِّيتِّ  َعْن َخَرابِّ بِّْنتِّ َشْعبِّ «.4" -:(4) آية ُروا َعن ِّ ، َفَأْبكِّ  بَِّرَراَقٍة. اَل ُتلِّحج  "لِّذلَِّك ُطْلُت: »اْطَتصِّ
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ِ."منِيزعفِوأناِالِألتهِب"نريِهناِمحاعرِالنبيِالرقيقةِوانيةِوقارنِمعِ
 

َراٌخ إَِّلى 5"  -(:7-5اآليات ) ُِِ وٍق َوصِ ُِِ غٍب َوَدْوٍس َواْقتَِّباٍك. َنْقُب سِ َِِ ْؤَيا َيْوَم شِ ي ِّدِّ َقب ِّ اْلُجُنودِّ فِّ  َوادِّي الرج ِِِ إِِّن لِّلسِ
 . َفتِّ اْلرَِّجِن.  6اْلَجَبلِّ اٍن، َوطِّيُر َطْد َكشَِِ ياَلُم َطْد َحَرَلتِّ اْلَجْعَبَة بَِّرْرَكَباتِّ قَِّلال ُفْرسَِِ لُ 7َفعِّ َيتِّكِّ َمآلَنًة    َفَتُكوُن َوْفضَِِ َوْودِّ

. َفاًفا َنْحَو اْلَبابِّ  " َمْرَكَباٍت، َواْلُفْرَساُن َتْصَهفج اْصهِّ
غٍب َوَدْوٍس َواْقتَِّباكٍ   هنانري  ياَلمُ =هذهِنبوةِبعودةِالحصييار.ِِِشَِ َفتِّ اْلرَِّجنِ =ِحلفاءِأشييور.َِِِوطِّير عِّ =ِ نهَِِِطْد َكشَِ

ِمهذهِنبوةِبععالنِالحرم.يكونِمغايِأوناءِالسفرِويكحفونهِوقتِالحرم.ِ
 

.8" -:(8) آية ْتَر َيُهوَذا، َفَتْنُظُر فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ إَِّلى َوْسلَِّحةِّ َبْيتِّ اْلَوْعرِّ ُف سِّ  " َوَيْكشِّ
(ِهلِهوِقدرةِالعدوِالخارقةِ؟!ِالِالِأنِالرمِكحييييييييييفِسييييييييييترِيهو ا..7ِ-5ماِسييييييييييببِكلِماِ كرِميِاآلياتِ 

هوِتخليِنعمةِِِالسيبِبِِ.ِإ اًِ"شيعبهمالسياكنِميِسيترِالعليِميِظلِاإللهِالقديرِيبيت.ِالجبا ِحولهاِوالرمِحو ِ"
. ِ

ِ-:وتفهمِاآليةِعليِأنهاِ
ِمدينةِميِيهو ا.46ِِمِسنحاريبِمعالًِرِ محياةِاهاِمتن حفِأورشليمِوقدِخَِ(ِخرامِالمدنِال1 
يسييييتر،ِوهذهِإحدنِ(ِمزيييي ِخااياهم،ِماهللِيسييييترِعليِشييييعبه،ِل نِحينِيغزييييبِ ِبسييييببِالخايةِالِيعود2ِ 

ِ.ِطرقِ ِلعلناِنتومِ
و هبواِِِ،ِلمِيصيييييلواِوينوحواِالِمتحيييييواِعنِا سيييييلحةِِشيييييعبِيهو اِ ِالذيِهوِسيييييورِمنِنارِولألسيييييفِمقدِترك

سيييتخدامِردمهاِميِلحجرية،ِلقدِتجاهلواِسيييترِالعلي.ِكانواِيف رونِميِهدمِالبيوتِإليبحثونِعنِتد يمِا سيييوارِا
ِترميمِا سوارِالمتحققةِولمِيذكرواِقو ِداودِأايهم.ِ"إنِلمِيحرسِالرمِالمدينةِفباطاًلِسهرِالحراس"

ِ.=ِاناهِسليمانِوهوِمملوءِأسلحة،ِهمِ هبواِيبحثونِعنِأسلحةِماديةَِِبْيتِّ اْلَوْعرِّ 
 

ْفَلى.  9"  -(:11-9اآليات ) َياَ  اْلبِّْرَكةِّ السِِِِِج اَقْت َكثِّيَرًة، َوَلَرْعُتْم مِّ يَنةِّ َداُوَد َوِنَها صَِِِِِ ُقوَق َمدِّ َوَعَدْدُتْم  10َوَقَوْيُتْم شُِِِِِ
  . وقِّ ينِّ السِِج لِّيَم َوَهَدْمُتُم اْلُبُيوَت لَِّتْحصِِِّ وَقْينِّ 11ُبُيوَت ُووُقشَِِ َنْعُتْم َخْنَدًطا َبْيَن السِِج َيا ِّ اْلبِّْرَكةِّ اْلَعتِّيَقةِّ. لكِّْن َلْم   َوصَِِ لِّرِّ
يٍم. َقُ  مِّْن َطدِّ  " َتْنُظُروا إَِّلى َصانِّعِّ؟ِّ، َوَلْم َتَرْوا ُمَصو ِّ

                                                                                                         
َياَ  اْلبِّْرَكةِّ   =ِمياهِأورشليمِقليلةِحتيِاليوم.ِمِّ

ِهتمِالملكِإسنة34ِِوقبلِهذهِالحادوةِانحوِِ
ِ(ِم انواِيريدوِن3:7صِإأحازِاهذاِا مرِ ِ
ِتحويلِالمياهِمنِخارجِحتيِالِيستفيدِاهاِ
ِالعدوِإليِداخلِأورشليمِفيستفيدواِاهاِهمِ
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ِخال ِالحصارِ
لِّيَم ِِ وَقْينِّ =ِلتعرمواِأيِالبيوتِيهدمِلتد يمِا سيوارِبالحجارةِالناتجةِعنِالهدم.َِِوَعَدْدُتْم ُبُيوَت ُووُقشَِ =َِِِبْيَن السِج

ِمِاتدايرِالمدينةِوالتحصيناتِول نهمِلمِيهتمواِبالتوبةِوالرجووِإليِ .أننرِالرسم.ِ  ِيلومهمِهناِالهتمامه
ِ

حِّ 12"  -(:13-12اآليات ) ِِْ ي ُِّد َقبج اْلُجُنودِّ فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ إَِّلى اْلُبَكاءِّ َوالِنْوحِّ َواْلَقَرَعةِّ َوالِتَنهجقِّ بِّاْلرِّسِِِِ ِِِ ، َوَدَعا السِِِِ
ِنَنا 13  "ًدا َنُروُت«.غَ َفُهَوَذا َبْهَجٌة َوَفَرٌح، َذْبُح َبَقٍر َوَنْحُر َغَنٍم، َوْكُل َلْحٍم َوُشْرُب َخْرٍر! »لَِّنْأُكْل َوَنْشَرْب، أَل

واالنِما اِِعوضياِعنِالبكاءِوالتوبةِالتيِدعاِلهاِ ِعاشيواِميِأمراحِوأكلِوخمرِحتيِلحناتِالحصيارِنفسيها.
ِعناِككنيسةِ!ِما اِنفعلِ.

ِ
ْثُم َحِتى 14" -:(14) آية : »اَل ُيْغَفَرِن َلُكْم هَذا اإلِّ «.َفَأْعَلَن فِّ  ُوُذَنِ  َقبج اْلُجُنودِّ  "َتُروُتوا، َيُقوُل الِسي ُِّد َقبج اْلُجُنودِّ

ِ ِالِيغفرِإالِلمنِيتوم،ِولنِيغفرِلهمِإلصرارهمِعليِعدمِالتوبة.
ِ

ْبَنا اِلذِّي َعَلى 15"  -:(15) آية ، إَِّلى شِِِّ : »اْذَهبِّ اْدُخْل إَِّلى هَذا َللِّيسِّ اْلَرلِّكِّ ي ُِّد َقبج اْلُجُنودِّ :هَكَذا َطاَل السِِِ  اْلَبْيتِّ
" 

ْبَنا =ِهوِوزيرِحزقياِا و ِووزيرِالما .ِوكانِمنِأنصييييارِالتحالفِمعِمصييييرِوكانِغريبِالجنسِملمِيذكرِِشِِِّ
لهِأمِوكانِأنانيِجحييييييييييييييعِمحتا ِطموحِوكانِمتوليًاِأمورِالهيكلِويقو ِالتقليدِأنهِكانِمزمعًاِأنِيخونِحزقيا،ِِ

يِلنفسييهِقبرًاِمعِملوكِيهو اِليخلدِنفسييه.ِوكانِ ِموشييكًاِواسييتغلِمنصييبهِِلإلوراءِالحييخصيييِوتعنيمِالذاتِوبن
أنِيدينهِويحكمِعليهِبأنِيموتِميِأرضِغريبةِملما اِهذاِالزييييييييييييري ِ؟!...ِهناِنريِ ِضييييييييييييدِأعداءِشييييييييييييعبهِِ

2ِِلزيدِالمسيي ِالذيِسييقيمِميِهيكلِ ِِ ِِللحيياانِأوِوشيبناِهذاِيرمزالخارجيينِكأشيورِوالداخليينِكحيبناِهذا.ِِ
ِ(ِرمزًاِللمسيييييييييي ِالذيِيأتيِميِمجدهِليبيدِالزيييييييييدِانفخةِممه.ِهذاِالغريِب20اينماِنجدِإلياقيمِ آيةِ،ِِ(4:2ِِتسِِ

ِ(.24ِِ:15ِالمتوليِأمورِالهيكلِهوِرجسةِالخرامِ متِ
ِ

ا َحِتى َنَقْرتَ 16" -:(16) آِية ا  َوَمْن لََِك هُهنَِ ا لََِك هُهنَِ ُت    مَِ اِحِّ اطُِّر فِّ  اْلُعُلو ِّ َطْبَرُ ، النِِ ا النِِ ا َطْبًرا َويجِهَ َك هُهنَِ ِِِّ لَِّنْفسِِِِِِِ
؟ِّ فِّ  الِصْخرِّ َمْسَكًنا   "لَِّنْفسِّ

ِِ(.21وأمِلسكانِأورشليمِآيةِ ِِ(20آيةِ =ِتد ِعليِأنهِغريب،ِوقارنِمعِتسميةِإلياقيمِبعبدِالرمَِِِما َلَك هُهَنا
وجودِهذاِالحخصِميِايتِالملكِش ِغريبِ،ِايتِالملكِداودِالِيجبِأنِيوجدِفيهِمثلِهذاِالحخصِ،ِوبيتِِ
َدِللحييييييياانِمكاناِميِحياتناِيتسيييييياء ِ ِ"ماِلهِههناِِ  ِالِيجبِأنِيوجدِفيهِالحييييييياان،ِوهكذاِحياتناِ،ِولوُِوج 

ِوالقلبِمفروضِأنِيكونِليِأناِ"ِ.
ِ
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يًَِة. 17"  -(:19-17اآلِيات ) ِيَك َتْغهِّ ُل، َوُيَغه ِّ ا يَِا َقِلُ َك َطْرِحً اْلُكَرةِّ إَِّلى َوْقٍض 18ُهَوَذا الِربج َيْهَرِحُ ٍة ِكَ يِفَ َك َلِف َلفِّ َيُلِفج
َك.  ي ِّدِّ ْزَي َبْيتِّ سَِِِ َك، َيا خِّ . ُهَناَك َتُروُت، َوُهَناَك َتُكوُن َمْرَكَباُت َمْجدِّ َعةِّ الِهَرَفْينِّ بَِّك، َومِّْن   َوَوْطُرُدَك مِّنْ 19َواسِِِِّ َمْنصِِِِّ

  " َمَقامَِّك َيُحهجَك.
كَ =ِيلفهِبكلِماِلهِكحيييييءِعديمِالقيمة،ِويقذمهِبعيدًاِأسيييييرًاِإماِ شييييورِأوِلمصيييير.َِِِيُلفجكَ  ي ِّدِّ ْزَي َبْيتِّ سَِِِ =َِِِِيا خِّ

ِ نهِغشِحزقيا.ِِِِِِِ
 

ِيا»َوَيُكوُن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َون ِّ  َوْدُعو 20" -:(20) آية ْلقِّ  " .َعْبدِّي َولَِّياقِّيَم ْبَن حِّ
=َِِِِولَِّياقِّيمَ  ِيادمِا شييرارِويبيدهمِمثلِشييبناِول نهِيعايِوعدهِبنهورِالمخلصِالذيِيسييكنِأورشييليمِالجديدة.ِِ

تعنيِمنِيثبتهِ ِإشيييييارةِللمسيييييي ِالذيِكرسييييييهِإليِدهرِالدهور.ِفبعدِأنِيقذ ِ ِبزيييييدِالمسيييييي ِويبيدهِتعلنِِ
ِممل ةِالمسي ِا ادية.ِالِلقدِادأِالمسي ِبصليبهِودحرِالحياانِوبدأِميِتأسيسِممل تهِ.

ِ
لِّيمَ 21"  -:(21) آية َِِ ِكانِّ ُووُقشِ ُِِ ، َفَيُكوُن َوًبا لِّسِ ْلَهاَنَك فِّ  َيدِّ ِّ ُِِ ْنَهَقتَِّك، َوَوْلَعُل سِ ُ  بِّرِّ دج ُِِ ُ؟ َثْوَبَك، َوَوشِ ُِِ َولَِّبْيتِّ   َوُوْلبِّسِ

 " َيُهوَذا.
.ِوأماِيحكمِِِِالِبالذ ِكماِكانِشييييبناَِِوًبا ِيعايِلهِويامِالملكِعوضييييًاِعنِشييييبناِفيملكِعليِشييييعبهِبالحبِ=ِِ

مهيِلغسيييلِا رجلِوالتاهير.ِيبدوِأنِشيييبناِهذاِكانِمعتزًاِبمنصيييبهِوسييييادتهِومالبسيييهِالملوكيةِحبًاِميِِِمناقته
ونرنِميِهذهِاآليةِكيفِملكِالمسييي ِعليِكنيسييتهِادالِمنِِِِدِمنِكلِسييلاانه.السيييارةِرمزًاِإلاليسِالذيِسييُيَجرِ 

 الحياان.
يحيبِبه،ِادالِمنِإلتفامهاِحو ِالحيييياانِرليسِهذاِ=ِإلتفتِال نيسيييةِحو ِالمسيييي ِعريسيييهاِكثومِِِِولبسِِ؟ ثوبك

(ِنجدِالروحِالقدسِينسيييكبِعليِالمسيييي ِرأسِال نيسييية133ِِالعالمِالذنِكانِيعايهاِملذاتِهذاِالعالم.ِمفيِ مز
أواًلِومِعليِقميصييهِ ويابه(ِأنِكنيسييته.ِولنذكرِرؤيةِالباباِبارسِللسيييدِالمسييي ِوقدِرآهِاثومِممزقِوقا ِللباباِِ

ِوسِهوِالذنِمزقِووبهِاهرطقته.أنِآري
=ِكانواِيتمناقونِقبلماِيقومونِبعملِما.ِوكانِالحيياانِيتمناقِلهدمِشيعبِ .ِأماِالمسيي ِمقدِِِوِشد  برنهقتك

ِتمناقِلفداءِكنيستهِوبنالهاِوغفرانِخااياهاِلتحياِأاديا.
ِِلهانك فى يد  ي ِسييييييلااناِأنِندوسييييييهِ=ِماِعادِللحييييييياانِسييييييلاانِعليِشييييييعبِ ،ِالِأعااناِالمسييييييِِولعل سِِ

ِ(.19:10 لو
لِّيمَ  ِكانِّ ُووُقشَِِِِ =ِهوِالراعيِالصييييييال ِمدارِكلِأمورِال نيسيييييية.ِهوِيثبتناِفيهِليحملناِإليِحزيييييينَِِِفَيُكوُن َوًبا لِّسُِِِِ

يُكمِْاآلم.ِوبعسيييييمهِنحصيييييلِعليِماِنريده،ِونصيييييليِ جلهِ" م يُِيْعا  ِب ٱسيييييْ َِماَِطَلْبُتْمِم َنِٱآْلم  ُِكل  َنَِلْمِِإ َليِٱآلِْ.ِِإ ن 
ِ(.24-16ِ:23"ِ يوَتْاُلُبواَِشْيًئاِب ٱْسم ي.ُِاْطُلُبواَِتْأُخُذوا،ِل َيُ وَنَِمَرُحُ ْمَِكام اًلِ

ِ
ْفَتاَح َبْيتِّ َداُوَد َعَلى َكتِّفِّ؟ِّ، َفَيْفَتُح َوَلْيَس َمْن ُيْغلُِّق، َوُيْغلُِّق َوَلْيَس َمْن َيْفَتُح.22" -:(22) آية  " َوَوْلَعُل مِّ
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(ِوالمفتاحِالِيحملِعليِال تفِإال3ِِ:7ِِقيلتِعنِالمسييي ِنفسييهِ رؤِِ َيْفَتحُ ال وحد ُيْغلُِّق، َوُيْغلُِّق وَ ال وحد َيْفَتُح وَ 
ِلوِكانِالصليبِالذيِمت ِبهِلناِ ِبامِالسماءِوأغلقِبهِعليِإاليسِميِالهاويةِميِبحيرةِالنار.ِ

 
ِ  َمْجٍد 23" -:(23) آية ٍع َومِّيٍن، َوَيُكوُن ُكْرسِّ  " لَِّبْيتِّ َوبِّي؟ِّ.َوُوَثب ُِّتُ؟ َوَتًدا فِّ  َمْوضِّ
=ِليملكِعليِايتِيعقومِلألادِ بحييييييارةِالمالك(.ِوالوتدِيسييييييتعملِلتثبيتِا شييييييياء.ِوالمامنينِسيييييييثبتونِميَِِِوَتًدا

إالِال نيسييييييةِالتيِنعتمدِميهاِِِالوتدالذنِسيييييييكونِفيهِِِِالروضِِِِع األمين(.ِوماِهو4:15ِِيوِ..وبتواِميِ إالمسييييييي ِ ِ
ِمنثبتِفيهِوباإلمخارستياِننلِوااتينِفيه.

ِ  َمْجٍد لَِّبْيتِّ َوبِّي؟ِّ  ِِِّ =ِكانِمداءِالمسيييييييي ِلناِليسِمقبِأنِنقومِمنِا مواتِونحياِأاديًاِالِأنِنتمجدِِ  َوَيُكوُن ُكْرسِِِ
يَنِأَْعَاْيَتن يَِيُ وُنوَنَِمع يَِحْيُنِِزييييييييًاِ""ِوأيَوَأَناَِقْدِأَْعَاْيُتُهُمِٱْلَمْجَدِٱل ذ يِأَْعَاْيَتن يمعهِ" ِٱل ذ  َِهااَُلء  َأيَُّهاِٱآْلُمُِأر يُدَِأن 

(.ِوتمِالتعبيرِأيزاِعنِهذاِميِسفرِالرؤياِبقو ِالرم24،22:17ِ"ِ يوَأُكوُنَِأَنا،ِل َيْنُنُرواَِمْجد يِٱل ذ يِأَْعَاْيَتن ي
يه َِأْنَِيجِْيسييووِ" ُأْعا  يَمْنَِيْغل ُبَِمسييَ (.ِوعرصِالمسييي ِيعنيِمجدهِالذنِأشييركناِفيه21:3ِِ"ِ رؤل َسَِمع يِم يَِعْرشيي 

إالِال نيسيييييييةِأنِن ونِمعهِِِِبيت وبي؟.ِومنِهمِِلبيت وبي؟ولمن؟ِِِكرسِِِِِى مجد بقولهِنجلسِمعهِميِعرشيييييييهِأنِِ
ُكُنِف يُكمِْ،َِِهْيَكُل ٱهللِّ َأَماَِتْعَلُموَنَِأن ُ ْمِِنسيييييتمتعِبمجده.ِوهذاِماِيقولهِاولسِالرسيييييو ِ" (.16:3ِِكو1"ِ َوُروُحِٱهلل َِيسيييييْ

َنُعِِوياكييدِالرمِيسييييييييييييييووِهييذاِبقولييهِ" َدُهَِنصييييييييييييييْ نييْ ْأت ي،َِوع  ه ِنييَ ُهَِأا ي،َِوإ َليييْ بييُّ َِيْحَفْ َِكاَلم ي،َِوُيح  د  "َِِمْنزِّالً إ ْنَِأَحب ن يَِأحييَ
ِأنِالمسي .ِالوتد(.ِوهذاِالمجدِمتاحِل لِمنِيثبتِمي23:14ِ يو
ِ

ةِّ  24"  -:(25-24اآلِيات ) يَرٍة مِّْن آنِِّيَ غِّ َِِ ٍة صِِِِِِِ ِل آنِِّيَ اَن، ِكُ ِبَ ِِْ تِّ َوبِِّي؟ِّ، اْلُفُروَع َواْلُقضِِِِِِِ دِّ َبِيْ ِل َمجِْ ؟ِّ ِكُ َوُيَعل ُِّقوَن َعَلِيْ
يًعا.  وسِّ إَِّلى آنَِّيةِّ اْلَقِنانِّ  ِّ َلرِّ ُِِ ، َيُزوُل اْلَوَتُد 25الهجسِِِِ ٍع َومِّيٍن  فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ، َيُقوُل َقبج اْلُجُنودِّ ِِِّ اْلُرْثَبُت فِّ  َمْوضِِِِ

 "َوُيْقَهُع َوَيْسُقُس. َوُيَباُد الث ِّْقُل اِلذِّي َعَلْي؟ِّ، أَلِن الِرِب َطْد َتَكِلَم«.
انَ  ِبَ ِِْ =ِهمِأوالدِالخالصِيصيييييييييييييييرونِكيالفرووِميِكرمتيهِوعملهمِهوِتمجييدِالرم.ِوا وانيِهمِِِِاْلُفُروَع َواْلُقضِِِِِِِ
وسِّ (ِوقارنِمعِقو ِاولسِ"إ ِلناِهذاِال نزِميِأوانِخزفية.2ِِ:20ِِِ،21ِتي2ِِالمامنينِأيزييييييييًاِ  آنَِّيةِّ الهجسُِِِِِِ
هيِال بيرةِالحجمِ.ِمالمامنينِِِالقنانىوِِاآلنيةِالصييييييييييغيرةِالحجمِِالمقصييييييييييودِاهاِِالهسِِِِِِِوسِِ= إَِّلى آنَِّيةِّ اْلَقِنانِّ  ِّ 

ِالمتمسكينِبالمسي ِوقدِوضعواِإت الهمِعليهِووبتواِفيهِهمِدرجاتِ.
=ِأيِينسييبونِلهِالسييببِميِكلِهذاِالمجدِلااعتهِومدالهَِِوُيَعل ُِّقونَ   .َمْجدِّ َبْيتِّ َوبِّي؟ِّ والمسييي ِهوِالسييببِميِكلِ

(.ِوأيزييييًا17ِِ:4ِِدِاآلمِبصييييليبهِ يوِِجِ الذيِطهرِبهِاآلنيةِالمثبتةِميِالمسييييي .ِووبتِا غصييييانِميِال رمةِومَِ
  .ِيهسمِأاإبصليبهِحولناِكمامنينِآلنيةِكرامةِلمجدِ

يةِضيييدِالمسيييي ِأوِإاليسِأوِشيييبناِكرمز.ِم لِمنِتعلقِاهذاِالغريبِالجنسِوجعلهِوتدًاِا=ِيومِنهِفِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ
معنهِيزو ِ،ِت لِعليِالباطلِ العالمِبماِفيهِورليسييييييهِإاليسِ(ِمعتبرًاِإياهِوتدًاِمثبتًاِِإلهِ يحييييييبعِشييييييهواتهِولذاته(ِِو

ٍع َومِّينٍ   ويسييقبِويبادِكلِمت لِعليه.فيقاعِالوتدِ،ِهِفيهِِءرجا =ِهوِالحييياانِالذنِكانِِ  اْلَوَتُد اْلُرْثَبُت فِّ  َمْوضِِِّ
يننِأنهِميِأمانِوأنِ ِالِيوجدِعندهِحلِلمحيييييييكلةِموتِاإلنسيييييييانِ،ِو نِحلِمحيييييييكلةِموتِاإلنسيييييييانِمرتببِِ
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مليذاتِالعيالمِ.ِوميِيومِِِاهالكِالحيييييييييييييييايانِ،ِميالحيييييييييييييييايانِظنِأنيهِميِأميانِ.ِوكثيرينِإرتباواِبيهِميأعاياهمِمن
ِالصليبِسقبِهذاِالوتدِ،ِوكانِرمزِ لكِسقوطِشبناِهذاِ.

كانِهالكِالحييييييياانِمرتبااِبأنِيجدِ ِوسيييييييلةِيخلصِاهاِاإلنسييييييانِمنِالموت.ِوكانِ ِِقدِقا ِِِ-ملحوظة:
ِوسيييييلةِلخالصِآلدمِ"يومِتأكلِمنهاِموتاِتموت".ِوإحتا ِالحييييياانِعليِآدمِمأكلِومات.ِوظنِالحييييياانِأنهِال

.ِول نِالمسيييييي ِبفدالهِِمثبت فى موضِِِِع ومينِِاإلنسيييييانِفيحيا،ِوبالتاليِظنِأنهِميِأمانِمنِالهالكِوهذاِمعني
تِّ َوبِِّي؟ِّ =    مجيدِ ِأاييهِبيأنِجمعِكيلِأوالدهِفييهِوأعيادهمِليمجيدواِاآلِم ٍد لَِّبِيْ ِ  َمجِْ ِِِّ (ِوهيذا23ِ آييةَِِِِوَيُكوُن ُكْرسِِِِِِِ

ِ(.17ِِ:4جدتكِعليِا رض"ِ يومعنيِقو ِالسيدِالمسي ِ"أناِم
هوِال نيسييةِوهذهِكانِالحييياانِيملكِعليهاِوظنِأنهِسيييملكِعليهاِإليِا اد.ِل نِالرمِِِالروضِع األمينقلناِأنِِ

َوَل  ْنِِِموضع ومينإ ِملكِهوِعليهِمصارتِكنيسةِالمسي ِمعاًلِِِالروضع األمينيسووِأتيِورباهِوحررِكنيستهِِ
ِٱ يَن،َِمَقْدَِأْقَبَلَِعَلْيُ ْمَِمَلُ وُتِٱهللإ ْنُِكْنُتَِأَناِا ُروح  َياط  ِ.ِهلل ُِأْخر ُجِٱلحيييييييي  َِأْنَِيْدُخَلَِاْيَتِٱْلَقو ي   يُعَِأَحد  َتا  َأْمَِكْيَفَِيسييييييييْ

َِيْنَهُبَِاْيَتهُِ يَنئ ذ  َِأو اًل،َِوح  ِٱْلَقو ي  ِ(29،28:12"ِ مِتَوَيْنَهَبَِأْمت َعَتُه،ِإ ْنَِلْمَِيْرب ب 
=ِحينماِيقا ِهذاِعليِال نيسيييةِحينماِكانتِميِقبزيييةِالحيييياانِقبلِأنِينهبناِالمسيييي ِمنِيدِِِنالروضِِع األمي

الحييياان،ِمهذاِيعنيِإطمئنانِالحييياانِبأنِ ِلنِيجدِحلِليخلصييناِمنِيدهِوأنِشييعبِ ِصييارِمل اِلهِلألاد.ِ
ِِع ومينوحينماِيقا ِعنِال نيسيييييةِِ حمايةِملكِالملوكِالرمِيسيييييووِِوالمسيييييي ِيملكِعليهاِمهذاِيعنيِأنناِميِِموضِ

ِملكِالسالم.
ولعلِهذاِمعنيِقو ِالحيييييييياانِللسييييييييدِالمسيييييييي ِ"ماِلناِولكِياِيسيييييييووِاانِ ،ِأجئتِإليِهناِقبلِالوقتِلتعذانا"ِِ

(.ِوم رةِإرتباطِهالكِالحييييياانِبخالصِاإلنسييييانِوإيقانهِبأنهِميِأمانِإلسييييتحالةِخالصِاإلنسييييان8ِِ:29ِِ مِت
ِ(.22ِِ-49ِِ:7ِمحروحةِأيزاِميِ إر

(ِوالح ِقو ِالسييدِالمسيي ِ"أناِمجدتك5ِِِ-17ِِِِ:1ِِ=ِراجعِتفسييرِاآلياتِ يوِِ َمْجدِّ َبْيتِّ َوبِّي؟ِّ َوُيَعل ُِّقوَن َعَلْي؟ِّ ُكلِ 
عليِا رض"ِمالمسيييي ِبفدالهِحررِاإلنسيييانِمنِعبوديةِإاليسِومنِعبوديةِشيييهواتِالعالمِسيييالحِإاليسِضيييدنا.ِِ

سيي ِعر ِمنِهوِالمسيي ِمتبعهِِوأسيسِالمسيي ِممل ةِيملكِعليهاِبصيليبهِوجعلِمنهاِجسيده،ِوكلِمنِآمنِبالم
15ِِواضييعاِكلِوقتهِفيه،ِهمِيتعلقونِبهِولنِيخزواِالِهوِسيييحملهمِكفرووِلل رمِ"أناِال رمةِوأنتمِا غصييان"ِ يِو

(.ِوهوِأظهرِصيييييييييييورةِاآلمِلحيييييييييييعبهِمآمنواِبهِوأحبوهِومجدوهِبعيمانهمِوبأعمالهم2ِِتي2(ِوآنيةِميِايتِ ِ 5:ِ
مِالخزيييييييووِلآلمِ (.ِوبهذاِالجسيييييييدِأنِك5ِِ:16 مِت (.ِهمِتركواِإاليسِالذنِكان15ِِِ:28ِِكو1نيسيييييييتهِسييييييييقد  

يستعبدهمِومل  واِ ِعليهمِميِحبِإ ِكحفِلهمِالمسي ِمحبةِاآلمِمأحبواِ ِومجدوه،ِ  ِحملهم،ِوهوِيحملِِ
ِ(.19ِِ:4ِ"ِ خرناِحملت مِعليِاجنحةِالنسورأِوشعبهِدالماِ"

ُقسُ ِِنوالمسييييي ِأسييييقبِالملكِالسييييااقِالحييييياا ِِْ يٍن َوُيْقَهُع َوَيسِ ٍع َومِّ ِِِّ وكلِمنِرمضِِ .َيُزوُل اْلَوَتُد اْلُرْثَبُت فِّ  َمْوضِ
:10ِِِالمسيي ِمتعلقاِبحيهواتِالعالمِوهيِسيالحِإاليسِمسييسيقبِ نهِهوِرليسِسياقبِ"رأيتِالحيياانِسياقاا"ِ لو

 . َوُيَباُد الث ِّْقُل اِلذِّي َعَلْي؟ِّ ِ(.ِومنِسقبِلنِيستايعِحملِأحدِ=18
(.ِالِكلِمن14ِِِ:30ِِهوِكلِمنِوضييعِرجاءهِميِهذاِالعالمِالذنِعرمناِأنِالحييياانِهوِرليسييهِ يو= والثقل  

 .يباد يتبعهِيهلكِ=
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والعشرون 

ِ
قامتِصييييييييورِأواًلِعليِالبر،ِومعِتقادمِالزمنِنقلتِإليِجزيرةِصييييييييخريةِميِمقاالهاِو لكِليسييييييييهلِالدماوِعنها،ِِ
وسييييميتِصييييورِأيزييييا،ِوسييييميتِالمدينةِالتيِعليِالبرِصييييورِالقديمة.ِوحينماِحاصييييرهاِنبوخذِنصييييرِهربواِإليِ

اِنبوخذِنصيييرِلمِيجدِميهاِشييييء.ِأماِحينماِحاصيييرهاِاإلسيييكندرِا كبرِوهرمِشيييعبهاِِصيييورِالجزيرةِوحينماِدخله
ِإليِصورِالجزيرةِردمِاإلسكندرِالممرِالماليِاينِصورِالجديدةِوالقديمة.

وخايةِصورِهوِانغماسهاِميِالحهواتِنتيجةِالغنيِومِال برياء.ِوالخرامِالمحارِإليهِهناِيحيرِلخرامِكلِنفسِِ
سيتغلهاِالِلحيكرِعهةِارتباكهاِبالغنيِمعِالرجاسيات.ِصيورِتحييرِلمنِأعااهِ ِخيراتِكثيرةِمتتحيبهِبصيورِمنِج

ِالرمِوتمجيدهِالِإلرضاءِشهواتهِميزدادِكبرياؤه.
عتبارهِننامِتجاريِعنيمِيسيييييييعيِفيهِالناسِإلمتالكِالمادةِإلغناءِ واتهمِميتنعمونِبكلِِعوتحييييييييرِصيييييييورِللعالمِب

وهذاِنجدهِمتفحييييييِميِالعالمِكله.ِول نِسيييييتأتيِأيامِيزو ِميهاِشيييييكلِهذاِالعالمِوهيئتهِِأنواوِالرماهيةِناسيييييينِ ِِ
تِصيورِنفسيها.ِإ ًاِخااياِصيورِهيِاالمتخارِالباطلِوتجارتهاِميِبزيالعِالعالمِوشيهواتهِوالزيغانِعنِِبَِرِ كماِخَِ
.ِ ِ

بروتهاِاشيييتهرتِصيييورِبأنهاِممل ةِوكماِاشيييتهرتِباالِبأنهاِممل ةِحربيةِعليِا رضِوتمثلِالقوةِالعسيييكريةِبج
تجاريةِماليةِعليِالبحر.ِمالحييياانِإماِيحاربناِحرمِمباشييرةِوبقوةِأوِيحاربناِعنِطريقِإرضيياءِشييهواتناِبالغنيِِ

عايكِكلِممالكِاالرض"ِومنِيرمضِهذاِالخداوِِأسييجدِليِواناِإ"ِخرِِوِِمالحييياانِقا ِللرِمِوالما ِومِال برياء،
ِمهناكِحرمِالصليِب

ِ
يَش، أَلِنَها َخرَِّبْت َحِتى َلْيَس َبْيٌت َحِتى َلْيَس َمْدَخٌل.  1" -:(1)آية  َهةِّ ُصوَق: َوْلوِّلِّ  َيا ُسُفَن َتْرشِّ َوْحٌ  مِّْن لِّ

 " مِّْن َوْقضِّ كِّت ِّيَم ُوْعلَِّن َلُهْم.
يَش  ُفَن َتْرشِِِّ وتعنيِسيييفنِترشييييشِأيزييياِالسيييفنِالزيييخمةِالتيِِِِأسيييبانياِولهاِتجارةِمعِصيييور.ِِترشييييشِهيِ=ِِسُِِ

عالقتهاِبصيور.ِولقدِخربتِصيورِالقديمةِعليِِ  =ِمثروةِترشييشِقالمةِعليَِِوْلوِّلِّ  ِيمكنهاِاإلبحارِإليِأسيبانياِ.
 يدِنبوخذِنصرِأماِالخرامِالتامِلصورِالقديمةِوصورِالجزيرةِم انِعليِيدِاإلسكندرِا كبر.

هيِقبرصِالتيِوصييييلتهاِأنباءِخرامِصييييور،ِم انِالتجارِالقادمينِإليِصييييورِيسييييمعونِِِِ=ِكتيممِّْن َوْقضِّ كِّت ِّيَم 
ِبأنباءِخرااهاِحينِيتوقفونِعندِقبرصِللراحة.

 
.2" -:(3- 2) اتآي يُدوَن اْلَعابُِّروَن اْلَبْحَر َمأُلوكِّ . ُتِجاُق صِّ لِّ يُحوَق، َوَغِلُتَها، َزْقُع 3 اِّْنَدهُِّشوا َيا ُسِكاَن الِساحِّ شِّ

َياٍ  َكثِّيَرٍة َفَصاَقْت َمْتَجَرًة أُلَمٍم.  ، َعَلى مِّ  َحَصاُد الن ِّيلِّ



( لثالث العشروناإلصحاح ا)إشعياء سفر   
 

 
166 

لِّ  احِّ ِِمألوك  .نِاسيمِكنعانِيحيملِصيورِوصييدا=ِهناِهوِمينيقية.ِوتجارِصييدونِمألواِصيورِاتجارتهم.ِوكاِالسِِ
ِِ=ِالتجارِال ثيرونِدليلِعليِإزدهارِالتجارةِوالغنيِميِصور.

يُحوقَ =ِغلةِصييورِهوِربحهاِمنِتجارتهاِميَِِِغِلُتَها =ِشيييحورِهوِنهرِالنيلِممعنيِال لمةِأسييودِوهيَِِِزْقُع شِِِّ
وغلةِمصييييييييييرِوميرةِ.ِهناِنرنِغنيِصييييييييييورِال بيرِلذلكِحينِتخرمِسيييييييييييندهشِِِِالذيِيمألِالنيل.راجعةِللاميِ

ِالجميعِ.
ِ

يُدوَن أَلِن 4" -:(4آية ) ، َنَهَق َطائِّاًل: »َلْم َوَتَرِخْض َواَل َوَلْدُت َواَل َقِبْيُت َشَباًبا اِّْخَجلِّ  َيا صِّ ْصَن اْلَبْحرِّ اْلَبْحَر، حِّ
 "َواَل َنِشْأُت َعَذاَقى«.
يُدوَن  =ِننرًاِللعالقةِاينِصيييورِوصييييدا،ِمصييييدونِهيِالمدينةِا مِلصيييور.ِوسيييقوطِصيييورِيكونِِاِّْخَجلِّ  َيا صِِِّ

َن اْلَبْحرِّ   .  سييقوطًاِلصيييداِوحزنِشييديدِلها صِْ =ِإ ِأنِصييورِمبنيةِِِأَلِن اْلَبْحرَ =ِهوِصييورِالمدينةِالمحصيينة.ِِحِّ
كيييييييييييييييييأنِصييورِالمدينةِالتيِعليِا رضِممتدةِميِالبحرِعنِطريقِِِِ.وسييفنِصييورِكثيرةِماليًاِعليِتجارةِالبحر
ِسفنهاِالتيِتمألِالبحر.

=ِكانتِصيييورِقدِأنحيييأتِمسيييتعمراتِكثيرةِمثلِقرطاجنةِمصيييارتِصيييورِأمًاِلهم،ِواآلنِإ ِخربتَِلْم َوَتَرِخْض  و 
ِنقاعتِكلِعالقاتهاِبمستعمراتهاِوكلِمساعدةِمنها.إصارتِكأنهاِلمِتلدِأادا،ِأيِ

 
ْنَد ُوُصولِّ َخَبرِّ ُصوَق. 5" -:(6-5) ةآي ْنَد ُوُصولِّ اْلَخَبرِّ إَِّلى مِّْصَر، َيَتَوِلُعوَن، عِّ   عِّ
6. لِّ ُلوا َيا ُسِكاَن الِساحِّ يَش. َوْلوِّ  "  ُاْعُبُروا إَِّلى َتْرشِّ

يَش  كلِِِ=ِالنبيِيالبِللبقيةِأنِتذهبِإليِترشييشِإحديِاناتِصيورِأوِمسيتعمراتهاِكالجئين.ُِِاْعُبُروا إَِّلى َتْرشِِّ
منِكانِلهِتجارةِمعِصورِيتوجعِ.ِصورِأنحأتِترشيشِوغيرهاِوتوجتِتجارهاِكملوكِوأمراءِواآلنِميِمحنتهاِِ

ِتلجأِلهمِكفقيرِليسِلهِمكان.
ِ

.َوهذِّ ِّ َلُكُم 7" -:(7آية ) بِّ يًدا لِّلِتَغرج يَرةِّ طَِّدُمَها  َتْنُقُلَها قِّْلاَلَها َبعِّ َرُة اِلتِّ  ُمْنُذ اأَلِيامِّ اْلَقدِّ  " اْلُرْفَتخِّ
َرةُ  يَرةِّ  أيِهايصةِبمسارحهاِومالعبهاِمليسِلهمِوقتِلسماوِإنذاراتِ .ِِِِ JOYOUS=ِِِِاْلُرْفَتخِّ ُمْنُذ اأَلِيامِّ اْلَقدِّ

ِ=ِمننرِامرأةِمقيرةِمتغربة.َتْنُقُلَها قِّْلاَلَها و .ِِ(19ِِ:28،29ِبعدِصيدونِ يشِ=ِصورِأقدمِمدنِمينيقيةِ
ِ

.8" -:(8آية )  "  َمْن َطَضى بِّهَذا َعَلى ُصوَق اْلُرَتو َِّلةِّ اِلتِّ  ُتِجاُقَها ُقَؤَساُء  ُمَتَسب ُِّبوَها ُمَوِطُرو اأَلْقضِّ
كانِبعضِالملوكِيدمعونِجزيةِلهاِوتجارهاِيعيحيييييييييونِِملوكِ،ِِوصيييييييييورِأسيييييييييسيييييييييتِمدناِوتوجتِلهاِ=ِِِاْلُرَتو َِّلةِّ 
ب ُِّبوَهاِِكالملوك. تجارِعنِطريقِالمقايزيييةِوميِترجمةِأخرنِهمِالذينِيتاجرونِميِتجارةِغيرِمحيييروعةِِ=   ُمَتسَِِ

.ِومعنيِال لمةِأنِالتجارةِوالتجارِهمِالسييييببِِموطروا األقضوتعنيِال لمةِأيزيييياِالمهربين،ِوحتيِهاالءِصييييارواِ
ِميِأنِتغتنيِصورِاهذاِالحكل.

.َقبج اْلُجُنودِّ َطَضى بِّ؟ِّ لُِّيَدن َِّس كِّ 9" -:(9) آية يَن ُكِل ُمَوِطرِّي اأَلْقضِّ َياَء ُكل ِّ َمْجٍد، َوَيهِّ  ْبرِّ
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  قب الجنود  واإلجابةِهناِهو َمْن َطَضى بِّهَذا َعَلى ُصوقَ اآليةِالسابقةِكانتِساا ِ
بهِنبوخذِنصيييييييييييرِومِاإلسيييييييييييكندر،ِلذلكِلنقلِمعِال تام،ِ"ليسِلناِهناِمدينةِباقية"،ِولنحتقرِالعالمِِكلِمجدهاِخرِ 

ِلهِوبات،ِأماِمنِت رمهِالسماءِميبقيِلألادِميِمجدِحقيقيِالِيزو ِوالِيخربهِأحد.الذيِليسِ
ِ

يَش. َلْيَس َحْصٌر فِّ  َما َبْعُد.10" -:(10آية )  "  اِّْلَتازِّي َوْقَضكِّ َكالن ِّيلِّ َيا بِّْنَت َتْرشِّ
وت ونِكليزييانِِمنِالواضيي ِأنِترشيييشِكانتِتحتِالجزيةِمنِصييور.ِل نِبعدِخرامِصييورِسييتتحررِترشيييشِِ

ِالنيلِمتنعمةِبكلِخيراتها.
ِ=ِأنِتعدادِلجمعِالجزيةِبحسبِعددِا مراد.ِحصرٌ 

ِ
َهةِّ َكْنَعاَن َوْن ُتْخَرَب ُحُصوُنَها.11" -:(11آية ) . َوْقَعَد َمَرالَِّك. َوَمَر الِربج مِّْن لِّ  " َمِد َيَدُ  َعَلى اْلَبْحرِّ
ِتحملِصورِوصيدون.ِكنعان

 
ُدوَن. ُطومِّ  إَِّلى كِّت ِّي12" -:(12آية ) يِْ ِِِّ ُة، اْلعَِْذَقاُء بِّنُِْت صِِِِِِِ ا اْلُرْنَهتِّكَِ ا َوِيُتِهَ ًِِ رِّيَن َوْيضِِِِِِِ يَن َتْفَتخِّ َم.  َوَطاَل: »اَل َتُعودِّ

.»  "اْعُبرِّي. ُهَناَك َوْيًضا اَل َقاَحَة َلكِّ
ْيُدونَ  قوطهاِسييييهرمِ=ِهيِصيييورِنفسيييها،ِمصييييدونِهيِأقدمِاالدِمينيقيةِوهيِأسيييسيييتِصيييور.ِوبعدِسيييِبِّْنُت صِِِّ
ول نِأيزيييييًاِلنِيجدواِراحةِمالِراحةِسيييييويِِ.،ِوبالذاتِبعدِأنِخر مِاإلسيييييكندرِجزيرةِصيييييورقبرِصشيييييعبهاِإليِ

ِِِِحدونِملحقهِهناكِوقاعِرأسييييييييه.صيييييييييدونِلجأِإليِقبرصِميِزمانِأسييييييييِرِبالرجووِإليِ ِبالتوبة،ِوقيلِأنِملك
ِ=ِالنالمةِ،ِالمغتصبةِالتيِتنتهكِحرمةِالناس.ِالرنهتكة

ِ
وُق أَلْهلِّ اْلَبر ِِّيةِّ. َطْد َوَطاُموا  13"  -(:14-13اآليات ) ِِج َها َوشِِ َِِ سِِ ِِِ ْعُب َلْم َيُكْن. َوسِِ ِِِ ُهَوَذا َوْقُض اْلَكْلَدانِّي ِّيَن. هَذا الشِِ

ْصَنكِّ َطْد ُوْخرَِّب.14َوْبَراَلُهْم. َدِمُروا ُطُصوَقَها. َلَعَلَها َقْدًما.  يَش أَلِن حِّ  " َوْلوِّلِّ  َيا ُسُفَن َتْرشِّ
بعدِالنبوةِويريِنبوخذِنصييييرِملكِباالِقادمًاِعليِِِِةسيييين150ِِ=ِالنبيِهناِيننرِللمسييييتقبلِإليِحواليِِِاْلَكْلَدانِّي ِّينَ 

القفرِالصيحراونِالمسيميِِِصيور.ِوكانِملكِأشيورِكعادتهِقدِأتيِبال لدانيينِمنِالحيما ِوأسيكنهمِميِ لكِالمكان
ِسمِال لدانيينِكماِ كرناِسابقًاِعليِباالِكلها.إأطلقِِ،ِمأصبحواِممل ةِعنيمةِأسقاتِأشورِنفسها،ِالالبرية

  َوَنَقْلُت ُتُخومَ (13:10ِِ إصكانتِسيييياسيييةِا شيييوريينِنقلِالحيييعومِمنِأماكنهمِإليِأماكنِأخرن،ِوهكذاِيقو ِميِ
ُعوٍب  وكانواِيفعلونِهذاِحتيِتموتِالروحِالوطنيةِلدنِالحيعومِمهمِسييكونونِغيرِمرتباينِبا رضِالجديدةِ.  شُِ

ِمالِيف رونِميِالقيامِاثوراتِضدِا شوريين.ِ
وَقَها =ِال لدانيينِأنِالبااليينِأتواِلحصيييييييارِصيييييييور،ِوأقامواِأاراجاِحو ِأسيييييييوارهاِِ َطْد َوَطاُموا َوْبَراَلُهْم. َدِمُروا ُطصُِِِِ

ِهاجموها،ِوحينماِسقاتِا سوارِدمرواِقصورها.لي
ِ
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ٍد. مِّْن َبْعدِّ َسْبعِّيَن َسَنًة يَ 15"  -:(15آية ) ُكوُن  َوَيُكوُن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن ُصوَق ُتْنَسى َسْبعِّيَن َسَنًة َكَأِيامِّ َملٍِّك َواحِّ
 " لُِّصوَق َكُأْغنِِّيةِّ الزِانَِّيةِّ:

نفسيييهاِالتيِسيييبيِميهاِشيييعبِ ِإليِباال،ِوإليِهناكِسيييبيِأيزيييًاِشيييعبِصيييورِِيبدوِأنِمدةِالسيييبعينِسييينةِهيِ
سنةِطوا ِمترةِحكم70ِِِِستمرِسبيِأهلِيهو اِوأهلِصورِِإحينِتعرمواِعليِاليهودِوربماِأعجبواِاهمِوبعبادتهمِِو

دٍ باال،ِالتيِسييميتِهناِِ مرأةِزانيةِمحييهورةِوهيِِإوالمقصييودِممل ةِواحدة.ِوهناِيعبرِالوحيِبصييورةَِِِكَأِيامِّ َملٍِّك َواحِّ
صيييورِ زانيةِلفسيييادهاِوتجارتهاِوغناهاِوكبريالهاِالسيييااقِ(ِوقدِأصيييبحتِمنسييييةِلاو ِمدةِسيييبيها.ِومِعادتِمنِِ

ددهاِالزوانيِأيامِإشييييعياءِأغنيةِباالةِماسييييدةِيِرِِِتنتحييييِرإويبدوِكتحييييبيهِلذلكِأنهِِالسييييبيِمعادتِلتجارتهاِالقديمة.ِِ
وربماِتحيييييييرِأغنيةِالزانيةِصييييييورِللدعايةِلنفسييييييهاِوقدِعادتِللتجارةِوانيةِلجذمِاآلخرينِللتجارةِِِليجذانِالرجا .

هوِايعِالعفةِبالما ،ِوكالِمنِباوِالصييييييييييدقِوا مانةِوالحييييييييييفقةِ جلِالما ِيخايءِخاأِالزانية.ِِِوالزنيِمعهاِ.
السييبيِلتجارتهاِالقديمة،ِمحبِالثروةِالعالميةِهوِزناِروحيِ يعِِوهذاِالتحييبيهِينابقِعليِصييورِالتيِعادتِمنِ

ِ(ِوالحهوةِِوونيةِروحية.4ِ:4ِ
 

َناَء لِّكَ 16"  -:(16آية ) نِّ  اْلَعْزَف، َوْكثِّرِّي اْلغِّ ِِِّ ِيُة. َوْحسِِِِِِ ِِِّ يَنةِّ َوِيُتَها الزِانَِّيُة اْلَرْنسِِِِِِ ْ   »ُخذِّي ُعوًدا. ُطوفِّ  فِّ  اْلَردِّ
 "ُتْذَكرِّي«.

نِّ  اْلَعْزفَ  يَنةِّ ِِ=ِسيتعودِلماِكانتِعليه.َِوْحسِِّ =ِهذاِيذكرناِبأسياليبِالدعايةِالمزيللةِِ  ُخذِّي ُعوًدا. ُطوفِّ  فِّ  اْلَردِّ
لبزيييياعةِمغحييييوشييييةِتدعيِبأنِهذهِالبزيييياعةِالتيِتروجِلهاِهيِأمزييييلِشيييي ،ِوشييييافيةِلألمراضِوقدِت ونِميِ

ِحقيقتهاِقاتلة.
ِ

وَق َفَتُعوُد إَِّلى ُوْلَرتَِّها، َوَتْزنِّ  َمَع ُكل ِّ  17"  -(:18-17اآليات ) ُِِ َنًة َوِن الِرِب َيَتَعِهُد صِ َِِ ْبعِّيَن سِ َِِ َوَيُكوُن مِّْن َبْعدِّ سِ
 . الِّكِّ اْلبِّاَلدِّ َعَلى َوْل؟ِّ اأَلْقضِّ َمرَِ

. اَل ُتْخَزُن َواَل ُتْكَنُز، َبلْ 18 ا لِّلِرب ِّ ًِِ ا ُطْدسِِِِِِِ ا َوُوْلَرُتِهَ اَقُتِهَ اَقُتَها  َوَتُكوُن تِِّجَ  َتُكوُن تِِّجَ
ٍر. َبعِّ َولِّلَِّباٍس َفاخِّ ، أَلْكل إَِّلى الشِّ يَن َوَماَم الِرب ِّ يرِّ  " لِّْلُرقِّ

هوِتجارةِصيييور.ِواسيييتمرتِالتسيييميةِبعدِعودتهمِمنِالسيييبي،ِويبدوِأنهمِخال ِمترةِسيييبيهمِِِِالمقصيييودِبالزنيِهنا
ا لِّلِرب ِّ لِوخدمواِميِاناءِالهيكلِ=ِِفبعدِعودتهمِأرسييييييلواِعااياِللهيكِأعجبواِبعبادةِاليهودِوبيهوه ًِِ +ُِِِِوْلَرُتَها ُطْدسِِ

 -سبب؟: استرراق تسرية تجاقتهم بالزن قبرا ون و ستفادواِإ نِاثروتهمِباريقةِمقدسة.ِإ(.ِمهم3ِ:7ِ عزِ
ِ.(2ِ:25سمِالزانيةِ يعِإستمرِمعلمناِيعقومِيالقِعليِراحامِإكماِِهذا .1
زوجتيهِأوِإرتبياطِإمرأةِارجيلِغيرِزوجهيا.ِوالوحيِيسييييييييييييييميِالتجيارةِزنياِالزنياِهوِإرتبياطِرجيلِبيعمرأةِغيرِ .2

ِِبسببِمحاعرِاإلنسانِتجاهِأمواله،ِوماِهيِنو يةِإرتباطِاإلنسانِاثروتهِوأمواله.
ا لِّلِرب ِّ حقًاِهمِإسيييييييتخدمواِبعضِأموالهمِلخدمةِ ِ=ِِ .3 ،ِل نِهناكِمحييييييياعرَِِتُكوُن تَِّجاَقُتَها َوُوْلَرُتَها ُطْدسًِِِِِ

لدنِالبحيييييرِأنهِلوِزادتِورواتهمِأنهمِيامعنواِعليِمسيييييتقبلهم،ِيجدواِميِأموالهمِحمايةِلهمِوبهاِِِِطبيعية
يامنونِمستقبلهم.ِهمِمتعلقينِاثرواتهم.ِيصبحونِميِحالةِقلقِلوِنقصتِأموالهم.ِفيحاولونِدالماِزيادةِ
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َِأْنِِأموالهم،ِوميِهيييذاِتيييألييييهِللميييا .ِوليييذليييكِقيييا ِالرمِ" د  ُرَِأحيييَ د  َدْينِ اَلَِيقيييْ يييي   َمِسييييييييييييييَ د  ...ِ ِوالميييا "َِِِيخيييْ
 (.ِوتأليهِالما ِهوِنووِمنِالزناِالروحي.24:6 مِت

 (.24:10راجعِتفسيرِقصةِالحامِالغنيِ مر .4
وكمِمنِتجارِاآلنِوأغنياءِويتبرعونِلل نالس.ِالمحيكلةِليسيتِميِالغنيِول نِميِمحياعرِاإلنسيانِتجاهِِ .5

ميِطريقةِإسيييييتخدامِا موا .ِهلُِيدركِكلِإنسيييييانِأنناِِالما .ِوأيزيييييًاِميِطريقةِالحصيييييو ِعليِالما ِِو
ِ(.16وكالءِعليِماِأعااناِ ِ راجعِمثلِوكيلِالنلمِِِلو

(.ِإ ًاِصيييييورِهي21ِِِ:3ِِول نِيبدوِعليِالمدنِالبعيدِأنِهذهِالنبوةِتحييييييرِإليمانِالصيييييوريينِأيامِالمسيييييي ِ أوِ
60ِِ+49ِِِ:18ِِ،23ِِِِيةِعنِالقوةِالمالية،ِوالنبيِيننرِاالِشيييييييكِليومِيتقدسِفيهِما ِالعالمِلخدمةِ ِ أصِِاكن
ِ:1-17ِ.) 
ِ

 نظرة عامة على اإلصحاح
 ِأعااناِالما ِلنستعملهِالِليكونِهدماِ،ِمصارِالما ِهدماِنسعيِإليِإكتنازهِ،ِوأعااناِ ِأشياءِكثيرةِنستمتعِِ

مأصييييييبحتِتجارةِميِملذاتِالعالم،ِجعلتِالبحييييييرِينسييييييونِ ِالذنِأعااهمِهذهِا شييييييياءِالِتحولتِلملذاتِاهاِِ
َلْتِاإلنسييييييييانِعنِ ِ،ِوحينماِتركِالناسِ ِسييييييييعياِوراءِملذاتِالعالمِقيلِأنِ"ِمحبةِالعالمِِ خاطئةِتماماَِمصييييييييَ

الناسِوإخزييييييياعهم،ِولذ ِالبحييييييير،ِمصيييييييارِِِِ(ِ.ِالِتحو ِالما ِإليِوسييييييييلةِللسييييييييارةِعلي4ِِِ:4عداوةِهللِ"ِ يع
(ِ،ِولقوةِالما ِصيييييييارِكعله10ِِا غنياءِيفرضيييييييونِجزيةِعليِالناسِميزدادِا غنياءِغنيِويزدادِالفقراءِمقرًاِ آيةِِ

(ِ.ِولذلكِقيلِهنا6ِِِِ:24ِِلبعضِالناسِ،ِوقا ِالرمِلهِالمجدِ"الِيقدرِأحدِأنِيخدمِسيييدينِ... ِوالما "ِ مِت
نِالما ِوماِيتبعهِمنِالسييييعيِوراءِملذاتِالعالمِهوِزناِروحيِ،ِإ ِصييييارِاإلنسييييانِيجدِميِميِهذاِاإلصييييحاحِأ

الما ِضيييييماناِلحصيييييولهِعليِكلِملذاتهِ،ِوضيييييماناِلمسيييييتقبلهِ،ِووجدِفيهِالسييييييارةِوإخزييييياوِالبحيييييرِوهذاِجعلِ
ماِيريدِ.ِول نِنسييمعِميِِِاإلنسييانِيالهِالما ِ يجعلِمنهِإلها(ِالِويتألهِازيادةِأموالهِ،ِمهوِقادرِبمالهِأنِيفعل

هذاِاإلصيييحاحِأنِبعدِخرامِصيييورِ=ِإمبراطوريةِالما ِ،ِتحررِالبحيييرِمنِهذهِالعبوديةِ،ِكماِتحررتِترشييييشِِ
(ِ.ِممنِصييار8ِِِ:36ِِ(ِ.ِو لكِكانِإشييارةِلتحررِالبحييرِمنِعبوديةِإاليسِإ ِجاءِالمسييي ِالمحررِ يو10 آيةِِ

 ِمعِعروسِالنحيييييييدِ"أناِلحبيبيِوحبيبيِلي"ِ.ِِوحريةِالبحييييييرِالمسييييييي ِلهِكلِشيييييي ِماِعادِيهتمِبالما ِمهوِيقِو
(ِالذنِإسييتعبد14ِِيعبرِعنهاِهناِبعنتهاءِالسييبعينِسيينةِ=ِعبوديةِالحييعومِلباالِ،ِوباالِهيِرمزِللحييياانِ إص

ِالبحرِ.
وَق َكُأْغنِِّيةِّ الزِانَِّيةِّ  َنًة َيُكوُن لِّصُِ ْبعِّيَن سَِ بعدِالحريةِصيارتِِ (2:ِ  15  +12ِِِ:15ِِ راجعِتفسييرِرؤ=   مِّْن َبْعدِّ سَِ

(ِ.ِوال18ِِ آيةِطدسِِِِِِا للربالتجارةِلمنِتحررِمعالِليسيييييييييتِزناِروحيِول نِتسيييييييييتعملِللحياةِوُيعَايِمنهاِهللِ=ِِ
يسيميِالتعاملِميِا موا ِزناِبحيرطِتنقيةِالمحياعرِالداخليةِمنِأنِالما ِشيريكِهللِميِتأمينِالحياةِوالمسيتقبلِ.ِ

ِأت لِعليهِ.مالزناِهوِإرتباطِبعلهِآخرِ
 -والح ِأنِإاليسِيحارمِاإلنسانِاوسيلتينِ:
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الذنِصيارِِِالرال رمزا.ِوأيزياًِِصِوقِ يننِمال هِأنِبهِيزيمنِمسيتقبله(ِوهناِإتخذِتالذى صِاق إلهًا  ِالرال(1ِ
ُِيستخدمِميِالحصو ِعليِملذاتِالعالمِالتيِيقدمهاِلناِإاليس.ِِِِِ

ِرمزاِلذلكِ.ِِبابل وهناِإتخذِتِالقوة الردمرة(2ِ
ِبقوةِالخييلِ.."ِ رُّ ول نِاينمياِأنِالميا ِيمكنِأنِنخيدمِبيهِ ِنجيدِأننياِلمِنسييييييييييييييمعِ ليكِعنِالقوةِ"ِمياهللِالُِيسييييييييييييييَ

(ِ.ِالِنفهمِمنِتدميرِباالِلصيييييييورِممل ةِالما ِ،ِأنِالقوةِالعسيييييييكريةِهيِالتيِسيييييييتدمرِخيرات147ِِِِ:10ِِ مز
 ِِ ا رضِوإقتصادهاِ.
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والعشرون 

ِ
دو ِهيِباالِوأشيييورِوموآمِودمحيييقِومصيييرِوكوصِوأدوم10ِِِِنبواتِضيييد23ِِِحتي13ِِِِميِاإلصيييحاحاتِمنِِ

وصييورِبسييببِمسييادهم.ِوالح ِوجودِيهو اِوسييبِا ممِملقدِصييارتِبسييببِخااياهاِمحييااهةِِِِويهوذاوبالدِالعرمِِ
كلِا رض،ِالِومسيييادِِ(.ِوهذاِإشيييارةِلفسييياِد5كانِ نِال لِقدِكسيييرِكلِالوصييياياِ اآلية10ِِلألمم.ِوظهورِرقمِِ

جسدِاإلنسانِالمأخو ِمنِترامِهذهِا رض.ِلقدِخلقِ ِاإلنسانِميِمرحِحقيقيِ جنةَِعْدْنِتعنيِالفرح(.ِول نِِ
(.ِالِودخلِالموتِواللعنةِل لِالعالمِكماِقا ِ ِآلدمِحينِأخاأ9ِِ-7بسيييييييببِهذاِالفسيييييييادِإختفيِالفرحِ اآلياِت
(.ِمهلِيقفِ 11ِِانِللملذاتِالحسييييييييةِعوضيييييييًاِعنِا مراحِالروحيةِ آية"ملعونةِا رضِبسيييييييببك".ِملجأِاإلنسييييييي

(21ِِِ-65ِِ:17(؟!.ِوميِ إص31:8عاجزًاِعنِأنِيخلصِاإلنسييييييانِالذنِخلقهِوقا ِعنهِ"لذاتيِمعِانيِآدم"ِ أم
ِنرنِأنِمرحِ ِميِأنِيرنِحبيبهِاإلنسانِمرحًا.ِمهلِيعجزِ ِميِأنِيعيدِالفرحِلحبيبهِاإلنسان؟!ِ

ِ يركن ون يفشل القصد اإللهى.ال
  ِهنياِيت لمِعنِخالصِقيادم.ِنجيدِهنياِلمحياتِعنيه،ِومِنجيدِالفرحِوالترنيمِاهيذاِالخالصِميِإصييييييييييييييحياحياتِِ

.ِويقا ِصراحةِأنِهناكِيومِمحددِللخالصِبالصليب27ِِ.ِالِنجدِإشتياقِ ِليومِالصليبِميِإصحاح26،25
ِ-(.ِمما اِيعنيِهذاِالخالص:2،1:27+1:26ِِِمنذِا ز ِ المحددِميِعلمِ "فى ذلك اليوم" قا ِعنهِ

رمزيًاِِهوِخالصِشعبِ ِمنِأشورِوكانِهذاِرمزًاِللخالصِالحقيقيِمنِالعدوِالحقيقيِلجنسِالبحرِِ .1
وهوِإاليسِوكانِرمزهِأشيور.ِونفهمِأنِخزيووِشيعبِ ِ شيورِأوِغيرها،ِوتخريبِا رضِكانِبسيماحِِ

ِانِهذاِرمزًاِلماِمعلهِ ِلتأديبِكلِالبحريةِ"إ ِِمنِ ِلتأديبِشعبه.ِوك ِٱْلَخل يَقُةِل ْلُبْال  َعت  َلْيَسِِِِ-ُأْخز 
اِِ َعهييَ ذ يَِأْخزييييييييييييييَ ِٱليي  ل  ْنَِأجييْ ْلِم  ا،ِاييَ اءِ ِِ-َطْوعييً (.ِول نِبعييدِأنِينتهيِالتييأديييبِتعود20:8ِ"ِ روَعَليِٱلر جييَ

ي ة ِِالمتقدةِبالنارِ" َِالخليقةِلسااقِمجدهاِوُيلَقيِإاليسِميِالبحيرةِِ ْنُِعُبود  ِٱْلَخل يَقَةَِنْفَسَهاَِأْيًزاَِسُتْعَتُقِم  ن 
ِٱهللِ  َِأْواَلد  ِإ َليُِحر  ي ة َِمْجد  اد  (.ِويحيييبهِالوحيِتجديدِا رضِالِالخليقةِكلهاِبابقِيسيييكب21:8ِِ"ِ روٱْلَفسيييَ

يِهذاِأيزيييييييييييييًاِميِ"مثلِالفخارن"ِِ ِماِفيهِإ ِأنِماِفيهِقدِمسيييييييييييييدِليعيدِمألهِمنِجديد.ِوشيييييييييييييرحِالوح
ِ(.18 إر

الخالصِالحقيقيِهوِخالصِاإلنسيييييييييييييانِادمِالمسيييييييييييييي ِوتجديدِخليقتهِبالمعمودية،ِإ ِبالمعموديةِيموتِ .2
ِ(ِوااتاِميِالمسي ِهناِعليِا رض.10:3(،ِويقومِإنسانِجديدِ كو9:3اإلنسانِالعتيقِ كو

ِِالخالصِالنهاليِسييييييييييييتمِميِنهايةِالعالمِميِ" .3 ،َِوَتْنَحلُّ يج  ج  َماَواُتِب زيييييييييييَ ،ِٱل ذ يِف يه َِتُزوُ ِٱلسييييييييييي  َيْوُمِٱلر م  
ُنوَعاُتِٱل ت يِم يَها ُرُِمْحَتر َقًة،َِوَتْحَتر ُقِٱْ َْرُضَِوٱْلَمصيييييييييييْ (.ِحينِتقلبِا رضِتماما10:3ِِبب2"ِ ٱْلَعَناصييييييييييي 

دِأنِماتِوصيييييارِترابًاِبأجسيييييادِِوتفر ،ِوتنحلِالعناصيييييرِمحترقة،ِلتقومِكخليقةِجديدةِويقومِاإلنسيييييانِبع
ِممجدةِندخلِاهاِإليِا مجادِالسماوية.
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نبواتِخاصييةِايهو اِوإسييراليلِالِوالحييعومِالمحياة،ِنبواتِعموميةِتخص27ِِِِحتي24ِِِِميِاإلصييحاحاتِمنِِ
ِِِ-:ِوتعبيرِكما ِا زمنةِيعنيِكالِالمعنيين:ا رضِكلهاِعندِكما ِا زمنة

ِعاليه.2ِِِناِلهِميِالنقاةِرقممج ِالمسي ِومداله،ِوهذاِماِأشِر .1
ِ.ِعاليه3ِنهايةِالعالم،ِوهذاِماِأشرناِلهِميِالنقاةِرقم .2

.ِوميِ،ِوأنِالخالصِالقادمِهوِل لِإنسانِيقبلِويامننهرِشموليةِالفساِدتلِِشعومِكانِت10ِِهذهِالنبواتِعنِالي
نِمرحِوسييرورِأاديِوميراثِأاديِدخرهِ ِللمفديينِمإتنهرِبحيريِالخالصِوماِِِميِاآلياتِالتاليةِوناياِالحديِن
ِالِيزمحل.

وسيييبِالنبواتِبالخرامِنسيييمعِصيييوتِالرجاءِوالخالصِمتتمازجِهناِوعودِ ِلألارارِووعيدهِلألشيييرار.ِمنسيييمعِأنِِ
ا رضِمسييييييييييييييدتِوتبيدأِالنبواتِعنِدينونيةِا رضِبيعظهيارِأنِالخاييةِضييييييييييييييربيتِجيذورهياِميِا رضِكلهياِوأميامِ

الحكمِسواءِال اهنِأوِالنبيِأوِالحيلِأوِالحكيم.ِمالجميعِيستحقِالموتِمقدِأخاأِِالدينونةِالعامة،ِالجميعِتحتِِ
..ِمنجدِأنِالرمِيخليِا رضِويفرغها..ِوكأنِالرمِيعيدِمنِِتلمي ِابحيارةِالخالِصِالنبواِتِنجدِميِِالجميع.ِوم

ِِانِكلِشييييييءِخراِمجديدِصيييييياغتها،ِويعيدِخلقتهاِخليقةِجديدةِكماِصييييينعِمنذِالبدءِحينِخلقِالعالمِوقتِأنِك
نِكانِأحدِميِالمسيييييي ِمهوِِ"إِِوهذاِهوِالخالصِالذيِصييييينعهِالمسيييييي ِلذلكِقا ِاولسِالرسيييييو .ِ(1ِِِ:2ِ تكِ

ما رضِتحيرِللجسدِالذيِأخذِمنها.ِوتفريغِا رضِومِتجديدهاِإشارةِلماِيحدثِِ.ِِ(5ِِ:17كو2ِِخليقةِجديدة"ِ 
ِلجديد.ِهيِالوالدةِالجديدة.ميِالمعموديةِمنِموتِاإلنسانِالعتيقِليقومِاإلنسانِا

والخرامِالمحيارِإليهِقدِيكونِإشيارةِللخرامِالذيِعملهِأشيور،ِل نهِيحييرِصيراحةِللوضيعِالمأسياويِالذيِوصيلِ
ِحا ِالخاط ِاآلنِالذيِمازا ِغيرِوااتِميِالمسي ِوانعدامِتعزياتهِالداخلية.لإليهِالبحرِنتيجةِالخاية،ِويحيرِ

ا ييامِحينِتزو ِا رضِوتخرمِوتنتهيِصييييييييييييييورةِالعيالمِالقيديمِومِالقيياميةِمنِِييةِِاوهيذهِاآليياتِسييييييييييييييتت ررِميِنهي
مِباالِإسييييييراليلِويهو اِلتأديبهما،ِومِتسييييييقبِباالِأيزييييييًا،ِِر ِ خَِا مواتِوالخالصِالنهاليِميِا ادية.ِوجزليًاِمسييييييتُِ

ِوالمصالبِالتيِتصيبِاليهودِهدمهاِتاهيرهمِأماِمصالبِا ممِغيرِالتالبينِمهيِللهالك.
ِ

ُد ُسِكاَنَها.1" -:(1آية )  " ُهَوَذا الِربج ُيْخلِّ  اأَلْقَض َوُيْفرُِّغَها َوَيْقلُِّب َوْلَهَها َوُيَبد ِّ
=ِتصيييييييييرِكصييييييييحنِتقلبهِمالِيصيييييييييرِفيهِشيييييييييئًا.َِِوَيْقلُِّب َوْلَهَها دم.ِآ=ِيهودِوأمم،ِمالخالصِل لِانيِِِِاأَلْقَض 

وسيقاتِفيهِححيرةِقذرة،ِمماِكانِمنِالحيخصِالذنِيأكلِإالِأنهِِالتصيويرِهناِكمنِأمامهِطبقِبهِطعامِشيهي،ِ
 هذهِهيِالححييييييرةِالتيِسييييييقاتِميِِِوا رضِخربتِبسييييييببِالخايةِِيقلبِالصييييييحنِبماِفيهِويزييييييعِأكاًلِننيفًا.

ُدواَِمًعا."ِالابق(، يُعَِزاُغواَِوَمسييييييييييَ دِ ِٱْلَجم  اَلًحاَِلْيَسَِواَلَِواح  (ِكماِسيييييييييينرنِميِاآلية3:12ِِ"ِ روَلْيَسَِمْنَِيْعَمُلِصييييييييييَ
ِِالقادمة.

شييرحِالباباِأوناسيييوسِهذهِالف رةِمقا ِ"كأنِرسيياماِرسييمِلوحةِجميلةِمأتيِمنِشييوههاِبألوانِغريبة،ِمسييألواِالرسييامِ
ممسييي ِالرسيييمِا و ِوأعادِرسيييمِاللوحةِِأنِيصيييلحها،ِمقا ِا سيييهلِأنِأرسيييمهاِمنِجديد"ِمأناِمنِرسيييمتِا ولي،

ِمنِجديد.
ِ
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اقِّي  َوَكَرا َيُكوُن الِشْعُب هَكَذا اْلَكاهُِّن. َكَرا اْلَعْبُد هَكَذا َسي ُِّدُ . َكَرا اأَلَمُة هَكَذا َسي َِّدُتَها. َكَرا الشِ 2" -:(2آية )
 " اْلُرْقَترُِّض. َوَكَرا الِدائُِّن هَكَذا اْلَرْدُيوُن.هَكَذا اْلَبائُِّع. َكَرا اْلُرْقرُِّض هَكَذا 
الذيِيعمِجميعِالناسِادونِاسيييييتثناءِومراتبِالناسِلنِتحميهمِمنِالخرامِأوِمنِِال لِسيييييواءِميِالخرامِالواحدِِ

ِ(ِ.3"الجميعِزاغواِومسدواِ..."ِ روِغزبِ .
ِ

.  3"  -(:4-3اآليِِات ) ْد َتَكِلَم بِّهَِِذا اْلَقْولِّ ا، أَلِن الِرِب طَِِ ُب َنْهبًِِ ا َوُتْنهَِِ تِّ اأَلْقُض.  4ُتْفَرُغ اأَلْقُض إِّْفَراغًِِ ْت َذُبلَِِ احَِِ نَِِ
. َن ُمْرَتفُِّعو َشْعبِّ اأَلْقضِّ  " َحزَِّنْت َذُبَلتِّ اْلَرْسُكوَنُة. َحزِّ

ِ=ِمت برون.ُِمْرَتفُِّعو .     ِهوِالخايةِوال برياءِوالحزِنِسببِالخراِم
ِ

ِي.َواأَلْقُض َتَدِنَسْت َتْحَت ُسِكانَِّها أَلِنُهْم َتَعِدْوا الِشَرائَِّع، َغِيُروا اْلَفرِّيَضَة، َنَكُثوا اْلَعْهَد األَ 5" -:(5آية )  " َبدِّ
َرائِّعَ سييييييببِالخرامِهوِالخااياِ=ِ ِِِ "ِملعونةِا رضِبسييييييببك"ِولهذاِتأورتِا رضِبخااياِاإلنسييييييانِإ َِِتَعِدْوا الشِِ

ِ=ِهوِناموسِ ِالمابووِميِاإلنسانِأيِالزميرِومِوصاياِالناموسِلحعبِ .ِاْلَعْهَد اأَلَبدِّيِ صارتِملعونة.ِ
ِ

َِتَرَق ُسِكاُن اأَلْقضِّ لِّذلَِّك َلْعَنٌة َوَكَلتِّ اأَلْقَض َوُعوطَِّب الِساكُِّنوَن فِّيَها. لِّذلَِّك احْ 6 -:(6آية )

 " َوَبقَِّ  ُوَناٌس َطاَلئُِّل.
ِول نِا رضِمقدتِاركتهاِوماِعادتِتعايِقوتهاِ.ِبقية.منِمراحمِالرمِأنِهناكِ

ِ

. 7"  -(:9-7اآليات ) ُروقِّي اْلُقُلوبِّ َهاُق، َذُبَلتِّ اْلَكْرَمُة، َوِن ُكلج َمسِِْ يُج 8َناَح اْلرِّسِِْ جِّ ، اْنَقَهَع ضَِِ ُفوفِّ َبَهَل َفَرُح الدج
 . يَن، َبَهَل َفَرُح اْلُعودِّ جِّ . َيُكوُن اْلُرْسكُِّر ُمرًّا لَِّشاقِّبِّي؟ِّ.9اْلُرْبَتهِّ َناءِّ  " اَل َيْشَرُبوَن َخْرًرا بِّاْلغِّ

 ِخلقِِِنونةِعليِمنِيفرحونِاهذاِالعالمِمرحًاِزالفًاِويصيييييييرِالخااةِاالِتعزيةِوبالِسييييييالمِداخلي.نصييييييبتِالديإ
اإلنسيييانِليفرحِوالخايةِأمسيييدتِالفرحِ،ِجنةَِعْدْنِتعنيِجنةِالفرح،ِوبالخايةُِطر دِاإلنسيييانِمنِالجنةِأنِضييياوِِ

ِمنهِالفرحِ.
ِ

.ُدم َِّرْت َطْرَيُة 10" -:(10آية ) ُخولِّ . ُوْغلَِّق ُكلج َبْيٍت َعنِّ الدج  " اْلَخَرابِّ
=ِبسييببِالحزنُِوْغلَِّق ُكلج َبْيٍت  مدينةِتخرمِبسييببِالخاايا.ِ*2أورشييليمِوربماِأيِ*1=ِربماِت ونَِِِِطْرَيُة اْلَخَرابِّ 

بسيييببِالخايةِوخرمِالعالم.ِِِدمرت*إشيييارةِإليِالخليقةِا وليِالتيِمسيييدتِو3هيِِطرية الخرابأوِأنِِِوالخرام.
ُخولِّ  ٍت َعنِّ اِلدج لج َبِيْ =ِمنِييدخيلِايتيهِمهوِينحيييييييييييييييدِالراحيةِل نِمعِهيذاِالخرامِمالِتوجيدِراحية.ِأوِتفهمِِ  ُوْغلَِّق ِكُ

ل نِنجدِهناكِبقية.ِوالحيييييييييييعبِِِِبِّ َطْرَيُة اْلَخَرا(ِإ ِنرنِأنِهناكِهالكِللحيييييييييييعبِمي13،6ِالعبارةِبالرجووِلآلياِت
الذنِهلكِقدِيكونِهذاِبسيييفِا عداء،ِأوِاوباءِإجتاحِالمدينة.ِمأغلقتِالبيوتِمالسيياكنينِميهاِهل وا،ِأوِأنهِقدِ

ِأُغلقتِالبيوتِالتيِخرجِمنهاِالوباءِالقاتل.
ِ

. ُصَراٌخ َعَلى اْلَخْررِّ فِّ  اأَلزِِّطةِّ. َغَرَب ُكلج 11" -:(11آية )  " َفَرٍح. اْنَتَفى ُسُروُق اأَلْقضِّ
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نريِهاالءِالبالسييينِيتصييارعونِِإ ُِطر دِاإلنسييانِمنِالجنةِضيياوِمنهِالفرحِاإللهي،ِمالجنةِهيِجنةِالفرح.ِلذلكِِ
(.ِهذاِمعناهِأنه22:16ِِممصيييدرِالفرحِالحقيقيِالذنِالُِينزوِمناِهوِ ِ يوِعليِالخمرِلعلهمِيتعزونِوالِمالدة.

ِنسانِالفرحِالحقيقيِصارِيسعيِويتصاروِعليِالملذاتِالحسية.حينماِمقدِاإل
ِ

يَنةِّ َخَراٌب، َوُضرَِّب اْلَباُب َقْدًما.12" -:(12آية )  " َاْلَباطِّ  فِّ  اْلَردِّ
ر مِالبامِمالمدينةِكلهاِسيتخرِمسيالمةِالمدينةِميِسيالمةِبااها،ِوهناِنجدِالبامِمزيروب والبامِيحييرِِِ.ًا،ِوإ اِضيُ

ر بت.ِوهذاِيحييييييرِلتسيييييللِِ روحياِللحواسِبمعنيِأنِاإلنسيييييانِلوِأهملِتقديسِحواسيييييه،ِوتركهاِللعالمِيقا ِأنهاِضيييييُ
الخااياِلإلنسيان.ِويتبعِ لكِخرامِروحيِله،ِومعهِيزدادِالحزنِوا لم.ِهذاِتعبيرِعنِمسيادِكاملِلإلنسيانِالذنِ

القديسِاولسِالرسيييو ِعنِهذاِاإلنسيييانِالمفتوحةِحواسيييهِعليِِصيييارتِحواسيييهِ أاوابه(ِمفتوحةِل لِخاية،ِوقا ِ
ِ(.9:3الخايةِ"اإلنسانِالعتيق"ِ كو

ِ

ُعوبِّ َكُنَفاَضةِّ َزْيُتوَنٍة، َكاْلُخَصاَصةِّ إِّذِّ اْنَتَهى اْلقَِّهافُ 13"ِ-:(13)  آية  .إِِّنُ؟ هَكَذا َيُكوُن فِّ  َوَسسِّ اأَلْقضِّ َبْيَن الشج
"ِ 

ول نِدالماِهناكِبقيةِتعر ِ ِوتنتنرِخالصيهِكماِِِاإلصيحاحِنريِأنِهناكِبقيةِسيتخلص.مرةِوانيةِميِنفسِِ
َِمم َِلْمُِيَقب  لييِْ"ِِقيييا ِ ِإليلييييا ل  َِوكيييُ ل  ُنِل ْلَبعيييْ ِٱل ت يَِلْمَِتجيييْ ب  ِٱلرُّكيييَ ل  ،ِكيييُ َةِآاَل   ْبعيييَ َرال ييييَلِسييييييييييييييَ ُتِم يِإ سييييييييييييييْ ْدَِأْبَقييييْ "ِِهَُِوقيييَ

ِ(.18:19ِمل1 
ِ

. 14"  -(:15-14اآليات ) ُتوَن مَِّن اْلَبْحرِّ و ِّ َواَتُهْم َوَيَتَرِنُروَن. أَلْللِّ َعَظَرةِّ الِرب ِّ ُيصَِِِِِ لِّذلَِّك فِّ   15ُهْم َيْرَفُعوَن َوصِِِِِْ
ُدوا اْسَم الِرب ِّ إِّل؟ِّ إِّْسَرائِّيَل. ُدوا الِرِب. فِّ  َلَزائِّرِّ اْلَبْحرِّ َمج ِّ قِّ َمج ِّ ِ" اْلَرَشاقِّ

المذكورةِميِِالبقيةشعرتِبهِهذهِِترتيلِوترنيمِلبزو ِالنورِاإللهيِوِنورِقادملمحةِعنِخالصِقادمِِونجدِهناِِ
هيِكلِمنِشعرِميِهذاِالعالمِاهذاِالخالصِمنِالحرقِومنِالغرم،ِالعالمِالمرموزِلهِِالبقية(.ِهذه13ِ اآليِة

ُتوَن مَِّن اْلَبْحرِّ هناِبالبحرِ=ِ وهذهِاللمحةِشعرِاهاِأنبياءِشعبِ ِوأنِهناكِمخلصِقادم،ِمصر ِِ.ُيَصو ِّ
.ِالِشعرتِبقيةِميِِومجدوا الربشعرواِِفى الرشاقق (.ِشعبِ 1:64ِإشعياءِ"شقِالسمواتِوإنز "ِ إص

ِِوهاالءقدِشعرواِالمحةِالخالصِاآلتي.ِممثاًلِكانِميِاليونانِشاعرجزالرِالبحرِ إشارةِل لِمنِميِالغرم(،ِِ
وإقتبسهاِمنهِاولسِِِ"ب؟ نحيا ونتحرك ونولد"أايمينيدسِصاحبِم رةِاإللهِالمجهو ِالذنِقا ِعنهِأنناِِإسمه

وكتبِتحتهِشعرًاِقا ِفيهِ"عجبًاِِِاإلل؟ الرجهول(.ِهذاِالحاعرِعملِتمثاالِقا ِعنه28ِِ-17ِ:23الرسو ِ أو
تحركِونوجد".ِاآلياتِهناِتعبرِأنِ ِِ"وبكِنحياِونِ–أيهاِاإللهِكيفِأقامواِلكِقبرًاِوأنتِإلهِحيِالِيموتِ

وضعِميِقلومِالحرقِوشعبهِميِالحرقِعنِطريقِأنبياله،ِوألمِيتنبأِالعامِعنِالمسي ،ِوبلعامِكانِمنِا مم.ِِ
الذينِِِوقارنِمعِترنيمةِالمفديينِوميِالغرمِعنِطريقِحكمالهِوشعرالهِأنِهناكِخالصاِقادمًاِمعنتنروهِبحوق.

البقيةِالتيِآمنتِبالمسي ِومرحتِ(ِوترنيمةِموسيِبعدِالخروج.15ِ رؤِِبالفعلِحصلواِعليِهذاِالخالِص
صهمِالمسي ِمنِهذاِالخرامِالذيِحلِبا رض.ِوهاالءِالمخلصينِِلِ هذهِهيِترنيمةِالذينِخَِِوِبالخالصِمرنمِت
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قِّ سيكونونِميِكلِالعالمِمنِ ال لِيمجد.ِهذهِأمراحِالبقيةِا مينةَِِلَزائِّرِّ اْلَبْحرِّ إليِغرمِا رضِ=ِِاْلَرَشاقِّ
حهادهمِأوِِستإالمامنة،ِوبينماِتتوقفِا مراحِالعالميةِالِتتوقفِا مراحِالروحيةِللقديسينِ حتيِميِأوقاتِ

 موتهم(ِ.
(.ِول نِهذاِالخالصِهو16ِِِ:22ِِمحينماِمقدِاإلنسيييييييانِالفرحِأتيِالمسيييييييي ِليعيدهِوقا ِ"أراكمِمتفرحِقلوبكم"ِ يو

للبقيةِالتيِتامنِمتفرحِوترنمِ أطفا ِأورشليمِالذينِسبحواِالمسي ِعندِدخولهِ ورشليم(،ِول نِهناكِمنِسيتركواِِ
ِقياماِوالفريسيين(ِاآليةِالقادمة.أاوااهمِمفتوحةِللحياانِميهل واِ 

 

«. َفُقْلُت: »َيا َتَلفِّ ، َيا َتَلفِّ ! َوْيٌل لِّ ! الِناهِّ 16"  -:(16آية ) ْعَنا َتْرنِّيَرًة: »َمْجًدا لِّْلَباق ِّ ُبوَن مِّْن َوْطَرافِّ اأَلْقضِّ َسرِّ
ُبوَن َنَهُبوا َنْهًبا«.   "َنَهُبوا. الِناهِّ

مِّْن َوْطَرافِّ  =واإليميانِسيييييييييييييييمتيدِل يلِالعيالمِوليسِمقبِلليهودِِيرنمِكمياِسييييييييييييييبق،عنيدِظهورِمجيدِالرمِهنياكِمنِ
ْعَنا َتْرنِّيَرًة: »َمْجًدا لِّْلَباق ِّ  رِّ َِِ ول نِهناكِأيزييييييييييًاِمنِرمضِاإليمانِومنِعاصِميِخايتهِهاالءِالذينِِِِ.اأَلْقضِّ سِِِِ

نِخالصِالمسييييي ِوهذاِماِرددهِ=ِهذهِشييييكونِالنبيِحينماِِرأنِأاناءِشييييعبهِيرمزييييِوَِِيا َتَلفِّ يهل ونِيصييييرخونِِ
ُعُف؟َِمْنَِيْعُثُرَِوَأَناِاَلَِأْلَته بُِاولسِالرسيو .ِ" ُعُفَِوَأَناِاَلَِأضيْ هناِالنبيِميِشيفقتهِعليهمِِِِ(.29:11كو2"ِ َمْنَِيزيْ

ِ.يت لمِالسانهم
ُبوَن َنَهُبوا   هناِنرنِصيورةِللدينونةِِِِية.االنهاناِإلاليسِميِحياتهِرامزيًاِالتوبةِسيينهبهِإاليسِميِإ=ِمنِكانِالِناهِّ

العامةِميِنهايةِا يامِ،ِمهناكِمنِيسيييييييب ِإلهناِالبارِحينماِينهرِميِمجدهِ،ِوهناكِمنِيكونِنهباِللحيييييييياانِ.ِ
ِوالنبيِهناِيصر ِحزنًاِعليهمِ.

ِ

.17" -:(17آية )  " َعَلْيَك ُقْعٌب َوُحْفَرٌة َوَفخ  َيا َساكَِّن اأَلْقضِّ
م ِآَخُرَِتْحَتِِدينونةِاليومِا خيرِلمنِرمزيواِالمسيي ِالذنِ"َِهناِينتقلِإليِ َْنَِلْيَسِٱسيْ َِغْير ه ِٱْلَخاَلُص.ِ   َلْيَسِب َأَحد 

،ِب ه َِيْنَبغ يَِأْنَِنْخُلَصِ َيَِاْيَنِٱلن اس  ،َِقْدِأُْعا  َماء  ِ(.12:4"ِ أوٱلس 
الفخا ِهوِمنِينهبهِعدوِالخيرِميِالنهاية.ِِِِومنِينجذمِلهذهِِالعدوِيحارمِشييعبِ ِبالرعبِوالخداوِوالفخا .

ِواآلياتِالقادمةِوصفِلرعبِيومِالدينونة.
سيينصيبهِالحيياانِللبحيرِليرمزيواِخالصِالمسيي ،ِسيواءِمخا ِم ريةِأوِعلميةِأوِتحيكيكيةِأوِأنِنووِِِفخوهناكِِ

زنِكانِسيييييييييببهِِ.ِم لِهذاِالدمارِوالحقعب الدينونةوالِيجدِسيييييييييونِِحفرةآخر.ِول نِمنِيرمضِمسييييييييييسيييييييييقبِميِ
الخاية.ِوالوسييلةِالوحيدةِلغفرانِالخايةِهوِالمسيي .ِممنِيتعثرِميِالمسيي ِويرمزيهِلنِيجدِسيونِرعبِالحفرة.ِِ

ِالتيِسيسقبِميها.
ِ

سِّ 18"  -:(18آية ) َد مِّْن َوسَِ اعِّ ُقُس فِّ  اْلُحْفَرةِّ، َوالصِِ ْوتِّ الرجْعبِّ َيسِْ . َوَيُكوُن َوِن اْلَهاقَِّب مِّْن صَِ اْلُحْفَرةِّ ُيْؤَخُذ بِّاْلَفخ ِّ
 " أَلِن َمَيازِّيَب مَِّن اْلَعاَلءِّ اْنَفَتَحْت، َوُوُسَس اأَلْقضِّ َتَزْلَزَلْت.
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ِدمرالمصالبِمحبهةِبميازيبِإشارةِلماِحدثِأيامِالاومانِوربماِتتزلز ِا رضِمعاًلِميِآخرِا يام،ِالِهيِست
ِوتحترقِوتترن ِكالسكران،ِأيِهيِغيرِوااتة.

ِ
ًقا. َتَزْعَزَعتِّ اأَلْقُض َتَزْعُزًعا.  19"  -(:20-19اآليات ) قج ِقَقتِّ اأَلْقُض َتشَِِ َحاًطا. َتشَِِ َحَقتِّ اأَلْقُض اْنسِِِّ َتَرِنَحتِّ  20اِّْنسَِِ

، َوَتَدْلَدَلْت  ، َوَثُقَل َعَلْيَها َذْنُبَها، َفَسَقَهْت َواَل َتُعوُد َتُقوُم.اأَلْقُض َتَرنجًحا َكالِسْكَرانِّ ْرَزالِّ  " َكاْلعِّ
َحَقتِّ  َِِ ِقَقتِّ  ....اِّْنسِِ َِِ =ِالنبيِلمِيجدِكلمةِواحدةِللتعبيرِعماِحدث.ِكلِماِإعتبرهِاإلنسييييييانِوااتًاَِِتَزْعَزَعتِّ .... َتشِِ

رتامتِبا رضِمسييييييحقتهاِِإمثلِكتلةِوقيلةِِِسيييييييهتز.ِهناِنريِصييييييورةِلثقلِالخايةِالتيِحملهاِالمسييييييي ِعناِمهي
ْرَزالِّ وشيييييققتهاِوزعزعتها.ِِ كو ِيبنيهِالمراقبِميِأطرا ِالحيييييجرةِليراقبِالحيواناتِميِالغابةِميثقلِعليِالفروَِِِِكاْلعِّ

يةِبسييييييييقوطِا رضِوالسييييييييماءِوزوالهاِلتقومِا رضِالجديدةِا=ِإشييييييييارةِلسييييييييقوطِالممالكِونهَِِواَل َتُعوُد َتُقومُ مينثنيِِ
.ِنرنِهناِكمِهيِبحييييعةِووقيلةِهذهِالخاية،ِمخااياِالبحييييرِالذينِيعيحييييونِعليهاِِ(21ِِ:1لسييييماءِالجديدةِ رؤِوا

كانتِوقيلةِلدرجةِأنِهذهِالخااياِجعلتِا رضِوقيلةِوتدلدلتِكالعرزا .ِل يُِندركِبحييياعةِالخايةِووقلهاِلنرنِِ
ِأنهاِكلفتِ ِدمِإانه.

رعيبِحقيقيِيقعِعليِا رض؟!ِهيلِهيِزالز ِرهيبيةِأمِميا اِالِأحيدِِِالِنيدرنِميا اِسيييييييييييييييحيدثِيومِاليدينونيةِمن
ِِيدرن.ِمع اِكانِهناكِاآلنِمنِا هوا ِماُِيرعبِمما اِعنِماِسيحدثِميِاليومِا خير؟!ِِِِليرحمناِ .

ِ

.َوَيُكوُن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن الِرِب ُيَهالُِّب ُلْنَد اْلَعاَلءِّ فِّ  21" -:(21آية ) ، َوُمُلوَك اأَلْقضِّ َعَلى اأَلْقضِّ  " اْلَعاَلءِّ
ِ(ِوخااةِا رض.لند العالء األشراقيومِالدينونةِسيدينِفيهِ ِالحياانِ 

ِِ.يهالب=ِِالذينِسيحكمِ ِعليهمِ الحياطين(ِ=ِهمِأجنادِالحرِالروحيةُِلْنَد اْلَعاَلءِّ 
ِ=ِهمِمنِإستغنواِمنِشهواتِا رضِوملذاتهاِ.ِملوك األقض

 

ْم فِّ  َحْبٍس، ُثِم َبْعَد َوِياٍم َكثِّيَرٍة َيَتَعِهُدونَ 22" -:(22آية ) ْجٍن، َوُيْغَلُق َعَلْيهِّ  " .َوُيْجَرُعوَن َلْرًعا َكَأَساَقى فِّ  سِّ
الزمانِا خيرِحينِيلقيهِميِالبحيرةِالمتقدةِِبِمنِشيييأنِالحيييياانِويقيدهِبسيييلسيييلةِحتيِيأتيِِح ِ المعنيِأنِ ِسييييُِ

اَقى الحييياانِوتقييدهِبسييلسييلةِمهذاِتمِبالصييليب.ِِبِْأماِحَِِ.ِوسيييذهبِمعهِكلِمنِتبعهِ،ِ(20ِِ:10انارِ رؤِ َوسَِ
ْجنٍ  ِِِّ ُدونَ   نتنيارِا شييييييييييييييرارِحتيِييأتيِاليومِا خيرِاليذيِفييهإمكيانِِالجحيمِ=ِأيِموجودينِميِِفِّ  سِِِِِِِ أيَِِيَتَعِهِ
ِ.جهنمخولهمِليعاقبونِاِد

ِ

ْهَيْوَن َوفِّ  ُووُقَشلِّيَم، َوُطدِ 23" -:(23آية ) اَم َوَيْخَجُل اْلَقَرُر َوُتْخَزى الِشْرُس، أَلِن َقِب اْلُجُنودِّ َطْد َمَلَك فِّ  َلَبلِّ صِّ
؟ِّ َمْجٌد.  "  ُشُيوخِّ

هذاِماحدثِيومِالصليبِِِو. إاليسهناِينتقلِمنِدينونةِاليومِا خيرِإليِيومِالصليبِالذنِبهِادأتِدينونةِ
وصلبوهِ ايحةِعليِِِوسيحدثِميِاليومِا خير،ِملقدِخجلِالقمرِوالحمسِأمامِماِمعلهِاإلنسانِبمخلصهِوماديه

ِ.الصليِب
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 َوَيْخَجُل اْلَقَرُر َوُتْخَزى الِشْرُس 
ِ(.45:27حدوتِظلمةِعليِكلِا رضِ مِت يوم الصليب
مجده،ِوهوِشمسِالبر،ِلنِينهرِنورِالحمسِِحينِينهرِالمسي ِميِ اليوم األخير 

ِ.تخزى  بجانبِنورِالمسي ِ=
ِ 

؟ِّ َمْجدٌ  َيَِبْعُد،الصليبِهوِمجد،ِمالمسي ِقدِتمجدِبالصليبِ"=ُِِِطِداَم ُشُيوخِّ وَحِٱْلُقُدَسَِلْمَِيُ ْنَِقْدِأُْعا  ِٱلرُّ َن    ِِ
َدَِبْعدُِ َِيُسوَوَِلْمَِيُ ْنَِقْدُِمج   َن  اَعةُِ(.ِوقا ِالرمِيسووِعندماِأرادِاليونانيينِأنِيروهِ"39:7"ِ يو   ِٱلس   َقْدَِأَتت 

ْنَسانِ ِلَِّيَتَرِجدَ  ِوَِ.ِٱْاُنِٱإْل  ْنَاة ِم يِٱْ َْرض  َِأُقوُ َِلُ ْم:ِإ ْنَِلْمَِتَقْعَِحب ُةِٱْلح  ِٱْلَحق  َيَِتْبَقيَِوْحَدَهاَِتُرْت َاْلَحق  "َِِمه 
(.ِالح ِأنِالرمِيسووِيرببِاينِمجدهِمعِموتهِودمنهِكحبةِالحناة.ِولماِخرجِيهو اِليلة24،23:12ِِ يِو

َدِٱهلُلِف يهِ العحاءِالربانيِ" َِوَتَمج  ْنَسان  َدِٱْاُنِٱإْل  (.ِوكانِهذاِإشارةِللصليب.31:13ِ"ِ يِوَقاَ َِيُسوُو:ِ»ٱآْلَنَِتَمج 
االهوتهِممجدِمنذِا ز ِوإليِا اد.ِولنِينقصِولنِيزيدِمنِمجدهِشيئًا،ِل نِحينماِنقو ِأنِالمسي ِِِِإانِ 

سيتمجدِبالصليبِمهذاِيعنيِأنِال لِسيرنِمحبتهِويامنواِميتمجدِ ِبالمامنينِالذينِآمنوا.ِالِأنِالرمِيسووِِ
َدِٱهلَلِا َهاَقاَ َِهَذاِمُِقا ِعنِموتِبارسِبالصليبِأنهِاهذاِسيمجدِ ِ" ًعاَِأْنُِيَمج   يًراِإ َليَِأي ة ِم يَتة َِكاَنُِمْزم  "ِِح 

(.ِوماِيبدأِبالصليبِينتهيِبالمجد،ِماِيبدأِبالصليبِينتهيِبالجلوسِعنِيمينِاآلم.ِمحينماِنقو 19:21ِ يِو
ِالمسي ِتمجدِبالصليبِفبالزرورةِأنهِسيجلسِعنِيمينِاآلمِ.

َمِلناِجسدهِالمذاوحِعليِالصليبِ ايحةِإمخارستية،ِ ايحةِحية.ِنأكلِِوالعجيبِأنِالمسي ِميِمحبتهِقدِ  •
جسدهِونحرمِدمهِلغفرانِخااياناِولنحياِحياةِأادية.ِنحنِنامنِأنِاإلمخارستياِهيِإمتدادِلذايحةِ

(ِهوِكانِعليِالصليب6:5ِِالصليب.ِالمسي ِقدمِنفسهِعليِالصليبِ"خرو ِقالمِكأنهِمذاوح"ِ رؤ
إلنسانيةِعنِجسدهِول نِهوِحيِإلتحادِالهوتهِاناسوته،ِوهذاِماِأشارِلهِخروجِِميتِإلنفصا ِروحهِا

دمِوماءِعندماِطعنهِالجندنِبالحربة.ِوهوِاآلنِعليِهيئةِ"خرو ِقالمِكأنهِمذاوح"ِوحينماِيصليِِ
ِال اهنِعليِالخبزِوالخمرِيحولهمِالروحِالقدسِإليِجسدِالمسي ِودمهِ الخرو ِالقالمِكأنهِمذاوح(.ِ

؟ِّ َمْجدٌ ُطدِ * =ِكلِمنِكانواِحو ِالصليبِكانواِيرونِالمسي ِممجدًا.ِمالمسي ِتمجدِبالصليب.ِوالمسي ِِِاَم ُشُيوخِّ
قدمِلناِ ايحةِالصليبِعليِمذب ِاإلمخارستيا.ِالمسي ِالذنِعليِالصليبِهوِهوِنفسهِالجسدِوالدمِاللذانِعليِِ

هنةِعليِالمذب ِاآلنِميِسرِِال ِفقدامِأسراره.خدمةِإشارةِل هنةِالرمِالذينِيتقدمونِل=ِِالشيوخالمذب .ِِِِ
؟ِّ َمْجدٌ اإلمخارستياِ ايحةِمجدِ=ِ هيِ ايحةِالمسي ِوهيِنفسهاِ ايحةِالمسي ِعليِالصليب.ُِِِطِداَم ُشُيوخِّ

َِول يَمَةَِسَمال َن،َِول يمَِوتتز ِهذهِالصورةِتماماِميِقولهِ" ِم يَِهَذاِٱْلَجَبل  ُعوم  ِٱلحُّ ِل َجم يع  ِٱْلُجُنود  َِوَيْصَنُعَِرمُّ َةَِخْمر 
ُِمَصَفي ة ،َِدْرد ي   ،َِسَمال َنُِمم خ  ِ(.6:25ِ"ِ إصَعَليَِدْرد ي  

*ميِهذاِاإلصحاحِرأيناِلمحةِعنِالخالصِول نهاِكانتِمختلاةِبأالمِالدينونة،ِول نِميِاإلصحاحاتِالقادمةِ
 ستتز ِصورةِالخالصِوأمراحه.
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس والعشرون 

ِ
.ِوهيِتسييبحةِِمجدًا للباقترنيمةِمنِا ممِأيِالعالمِكله...ِِِِميِاإلصييحاحِالسييااقِِ(ِسييمعِإشييعياء24ِِِ:16ميِ 

ماِقيلِميِاإلصيييحاحِالسيييااقِكانِلمحةِِِِسيييمِال نيسيييةِعليِخالصِالمسيييي .عشيييكرِعليِعملِ ِيقدمهاِالنبيِب
شييييييعرِاهاِقلةِمنِالبحييييييرِأنِهناكِخالصِقادمِل نِلمِيفهمِأحدِماهيةِهذاِالخالص،ِوهذاِحالناِاآلنِندركِأنِِ
هناكِمجدًاِومرًحاِينتنرناِوالِندركِماِهو.ِوإاتداءِمنِهذاِاإلصييييييييييييحاحِنجدِأنِالنورِيزدادِإشييييييييييييراقًاِالِنجدِميِ

نعمةِ ِظهرتِجزليًاِميِونالح ِأنِِِِللصيليبِت لمناِعنهاِميِاإلصيحاحِالسيااق.ِِ(ِصيورةِواضيحة8-6 اآلياِت
خالصِاليهودِمنِالسييييييبيِوكليًاِميِعملِالمسييييييي .ِوسييييييو ِيسييييييب ِا ممِالمسييييييي ِعليِالخالصِاينماِإسييييييراليلِِ

يونِِمعزو ِميِأحزانه.ِول نِبعدِأنِيدخلِملءِا ممِيجمعِ ِمتفرقيِإسيييييييييييييراليلِوتخلصِالبقية،ِمترمعِصيييييييييييييه
(ِأيِممل ةِالمخرمِحينِضدِالمسي 24ِِ:10ِِصوتهاِاذاتِالتسبي .ِوسببِالفرحِخرامِوسقوطِقريةِالخرامِ 

ِالذيِكانِيقاومِالمدينةِ اتِا ساسات.
ِ

ي1" -:(1آية ) ُدَك ُمْنُذ اْلَقدِّ ُرَك. َوْحَرُد اْسَرَك أَلِنَك َصَنْعَت َعَجًبا. َمَقاصِّ ، َوْنَت إِّلهِّ  ُوَعظ ِّ ْدٌق.َيا َقبج  " مِّ َوَماَنٌة َوصِّ
ُدَك ُمْنُذ    =ِِ(ِإعالنِلمقاصيييييييدِ ِالخيرة،ِحتيِولوِادتِقاسييييييييةِل نهاِالزمةِللخالِص5(ِإليِ 1منِآيةِ  ِِِّ َمَقاصِِِ

ْدقٌ  يمِّ َوَماَنٌة َوصِِِِِّ سيييييينةِليتخلصييييييواِمنِالوونية،ِوهكذا70ِمنالح ِأنِ ِتركِشييييييعبهِميِعبوديةِسييييييبيِباالِِِِ.اْلَقدِّ
(.ِوكماِتحررِشعبِ ِمنِعبوديةِباال20:8ِِأخزعِالخليقةِكلهاِللباطلِلتتأدمِحتيِجاءِالمسي ِوحررهاِ رو

يِهذهِاآليةِيسيبحونِِومعليِيدِكورص،ِتحررِشيعبِ ِميِالعالمِكلهِيهودًاِوأممِمنِالحيياانِاواسياةِالمسيي .ِِ
ِعترمتِبالمسي .ِِإكتسبحةِموسي.ِهناِالبقيةِا مينةِتسب ِبعدِأنِ

همِالبقيةِمنِشيييييعبِاليهودِومِِِمنِاليهودِمنِادايةِال نيسيييييةِوحتيِنهايةِالزمان.ِِمنواِبالمسيييييي آهمِالذينِِِالبقية
ِ.ِاِبعدِطو ِإن ار،ِومِآمنِويةِا يامِالذينِعاشواِميِ  ِمنذِقالواِليسِلناِملكِإالِقيصراميِنه

خلقهاِللمجدِوالفرحِولماِخسيرتهِبالخايةِقدمِِِوهذاِالتسيبي ِعموماِهوِتسيبي ِكلِنفسِأدركتِعملِالمسيي ِالذي
ِنِليعينهاِعليِالخالص.الفداء،ِومازا ِيعملِميهاِلآلِلها
ِ

يَنًة 2"  -(:3-2اآليات ) يَنًة ُقْلَرًة. َطْرَيًة َحصِِّ يَنًة. اَل ُيْبَنى إَِّلى أَلِنَك َلَعْلَت َمدِّ َم َوْن اَل َتُكوَن َمدِّ َر َوَعالِّ َقْدًما. َطصِْ
 . ْنَك َطْرَيُة ُوَمٍم ُعَتاٍة.3اأَلَبدِّ ، َوَتَخاُف مِّ  لِّذلَِّك ُيْكرُِّمَك َشْعٌب َطوِّي 

. أيِلهمِلغةِغيرِلغةِاليهوِدِِوعالمونِِسميهناِِِِيينباالالرِعليِخرامِباالِعليِيدِالفرس،ِِوسِ فَِهذاِاإلصحاحِيُِ*
مَ ِِوأورشييييليمِمدينةِ ِكانتِقصييييراِيسييييكنهِ ،ِمصييييارواِبعدِأنِإحتلتهِباال َر َوَعالِّ ِِْ .ِ  ِسيييييحامِباالِالتيَِِطصِ

يَنًة ُقْلَرةً سبتِشعبِ ِ=ِ ِ.َِلَعْلَت َمدِّ
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التيِتت لمِلغةِغيرِِِِالحيييياان،بصيييورةِأعمِوأشيييملِبخالصِالعالمِكلهِمنِممل ةِِِاإلصيييحاحِِيمكنِتفسيييير*لذلكِ
مهمِيحتلونِالنفسِكغربياءِوأعياجمِِِِاألعِالمهمِِلغيةِ ِ لغيةِ ِهيِالمحبيةِوالقيداسييييييييييييييية(ِمهمِأيِإاليسِوجنودهِِ

وهذهِالقويِجميعهاِسييييييتمِتدميرهاِميِِ.حتلهاِا عاجمِودمروهاإيمل ونِماِليسِلهم.ِكانتِالنفسِقصيييييرًاِهللِل نِِ
ِِ.حتلهاِا عاجمِودمروهاإقصرًاِهللِل نِيةِالزيقةِالعنيمة.ِكانتِالنفسِانه

يَنًة َقْدًما (2ِِ(ِتحايمِممل ةِالحييييييياان،ِوتقييدِالحييييييياان.1ِِِ=ِهذهِعنِالبحيييييير،ِم انِالخالصِهوَِِِطْرَيًة َحصِِِِِّ
ِِ.اِخلقةِجديدةن ِسيعيدِخلقت.ِ(16:4كو2إنسانًاِجديدًاِ ِ ِيهدمِماِميناِمنِإنسانِعتيقِليقيموأيزًاِأنِ

يَنةً الحييييياانيةِالتيِتحارمِالبحييييرِوتصيييييرِخرابًا.ِوربماِميِقولهِِِِنا يامِسييييتنتهيِتمامًاِهذهِالقِوِِيةاوميِنه  َِِِمدِّ
ر َِِِطْرَيةً  =ِإشيييييييارةِلسييييييييارةِإاليسِعليِكلِمسيييييييتوي،ِالجماعةِكلهاِ ِا سيييييييرةِ ِالفرد.ِمهوِيعملِعليِكلَِطصِِِِِْ

ْعٌب َطوِّي  المسيتوياتِليملكِعليِالبحير.ِِ ول نهاِتحييرِِِ.إماِالفرسِأوِأيِشيعبِقويِينفذِإرادةِ =ِهمُِِِيْكرُِّمَك شَِ
ِ.ِإاليسالذينِيخربونِويهدمونِممل ةِالقديسينِل نيسةِالقويةِالمرهبةِبالمسي ِالذيِميهاِِولِبا ولي

ْنَك َطْرَيُة ُعَتاةٍ  وهكذاِجزعتِِِِ.=ِهمِإماِالبااليونِأوِكلِمدينةِتقاومِ ِحينِيرونِيدِ ِميِسيييييييقوطهمَِوَتَخاُف مِّ
َر َِ:ِ"الحيياطينِحينِشيعرواِبقوةِالمسيي  ،َِمصيَ ِب ه ُِروح َِنج س  ْمَِرُجل  ه  وُوِِِ :َقال اًلِ َكاَنِم يَِمْجَمع  آه !َِماَِلَناَِوَلَكَِياَِيسيُ

؟َِأَتْيَتِل ُتْهل َ َنا! ر يُّ ْنهُِ .َأَناِأَْعر ُمَكَِمْنَِأْنَت:ُِقدُّوُسِٱهللِِٱلن اصيي  وُوَِقال اًل:ِ»ٱْخَرْس!َِوٱْخُرْجِم  ِ-1ِ:23"ِ مرَمٱْنَتَهَرُهَِيسييُ
ِ(.ِالِصارتِالحياطينِتخا ِمنِقوةِعالمةِالصليب،ِالِومنِقديسيِ .24
ِ

، إِّْذ 4"  -(:5-4اآليات ) اًل مَِّن اْلَحر ِّ ، ظ ِّ ْيلِّ يقِّ؟ِّ، َمْلَجًأ مَِّن السِِ ًنا لِّْلَبائِّسِّ فِّ  ضِِّ صِْ ، حِّ كِّينِّ ًنا لِّْلرِّسِْ صِْ أَلِنَك ُكْنَت حِّ
ْيل َعَلى َحائٍِّس.   ْيٍم ُيَذلج غِّ 5َكاَنْت َنْفَخُة اْلُعَتاةِّ َكسَِ ََ ل ِّ  مِّ. َكَحر  بِّظِّ يَج اأَلَعالِّ جِّ  َناُء اْلُعَتاةِّ.َكَحر  فِّ  َيَبٍس َتْخفُِّض ضَِ

" 
،ِحالبِيردِوظل من الحر،ِِوملجأ من السِِِيولِحصِِِنهماِشييييعبِ ِالُمزيييياَيقِ  ِلحييييعبهِِالرسِِِكين والبائس

السييييييل،ِ  ِيلجأِإليهِكلِمسيييييكينِوبالسِفيقبله،ِماهللِالِيرمضِأحداِعبرِالعصيييييورِولنالح ِالمفارقةِ:ِالمدينةِِ
ائِّسِّ =ِ ِييذ ِالمت برين.ِاينمياِيكونِِِ(2الحصييييييييييييييينيةِقصييييييييييييييرِا عياجمِيجعليهِردميًاِ آييةِ ا لِّْلبَِ نًِ ِِْ صِِِِِِِ مهوِيرمعِِِِحِّ

ِالمتزعينِويحميِمنِيلجأِإليه.
والتصيويرِهناِيعنيِأنِهجومِالعتاةِعليِشيعبِ ِكانِكسييلِول نِ ِيردِهذاِالسييلِويكونِلناِكحالبِوكسيورِ

ْيٍم  .ِكانِ َِِكَحر  فِّ  َيَبسٍ  إ ِضايقواِشعبِ ِِِِ،نتصارهمِعليناونِإلن ِغَِيحمينا.ِوحينماِيُِ ََ ل ِّ  ينللِعليِشعبهِِظِّ
ولنفهمِأنناِماِدمناِعليِا رضِمهناكِمزيايقاتِمنِعدوِالخيرِل نِ ِالِيتركِشيعبهِالِيكونِلهمِحاميًا،ِالِِ

ِهوِقادرِأنِيحو ِهذهِالمزايقاتِلخيرِأوالده.
ِ-حقًاِلقدِأخزعِ ِالخليقةِللباطلِول ن:

 (.20:8سيأتيِمخلصِويحررناِ رِوِ–ءِكانِهذاِعليِرجا .1
حقًاِنجدِأنِ ِأسلمِالخليقةِللباطل،ِول نهِلمِيتركِخليقتهِليتحكمِميهاِهذاِالحياانِبحريته.ِوحقًاِسم ِِ .2

 ِللحياانِأنِيزرمِأيومِول نِكانِ ُِيَقي  دِحركته.ِالِهوِكانِمعِخليقتهِيسندهاِوينللِعليها.ِِ
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(.ِويتز ِهذاِميِقو 4:18ِدًاِعليِخليقتهِيكونِ ِييمًاِمنلاًلِعليهاِ إِصمعنِكانِالحياانَِحَرًاِشدي
ِ ِليعقومِحينماِقا ِلهِ ِأنِينز ِإليِمصرِأرضِالعبوديةِ" َنِٱلنُُّزو   َأَناِٱهلُل،ِإ َلُهَِأا يَك.ِاَلَِتَخْفِم 

يَمًةُِهَنا َن  يَِأْجَعُلَكُِأم ًةَِعن  ُل َمَعَك إَِّلى مِّْصرَ َوَنا وَ .ِ كإ َليِم ْصَر،ِ   ُدَكَِأْيًزاْنزِّ ِ-46ِِ:3"ِ تِك،َِوَأَناُِأْصع 
4.)ِ

نفخة  وضجيج وعالم ِوِِحروِِبسيلكانِهذاِالحياانِالباطلِيصيبِاإلنسانِاتجارمِشديدةِمحبهةِهناِ .3
ِِحصناً ،ِوكلِ لكِكانِلتأديبناِ أيومِكمثا (.ِوميِكلِهذاِلمِيتركناِ ِإ ِكانِلحبيبهِاإلنسانِعتاة

ِ(.4:18ميِالحرِ إصظل َيم وِملجأو
 

ُعوبِّ فِّ  هَذا اْلَجَبلِّ َولِّيَرَة  6"  -(:8-6اآليات ) َنُع َقبج اْلُجُنودِّ لَِّجرِّيعِّ الشِِج ، َوَيصِِْ َرائَِّن، َولِّيَرَة َخْرٍر َعَلى َدْقدِّي  سَِِ
فًّى.   َِِ َرائَِّن ُمرِِّخٍة، َدْقدِّي  ُمصِِِ َِِ ، َواْلغَِّهاَء 7سِِِ ُعوبِّ ِِج . الن َِّقابِّ اِلذِّي َعَلى ُكل ِّ الشِِِ َوُيْفنِّ  فِّ  هَذا اْلَجَبلِّ َوْلَ؟ الن َِّقابِّ

، َوَيْنزُِّع َعاَق َيْبَلُع اْلَرْوَت إَِّلى األَ 8اْلُرَغِهى بِّ؟ِّ َعَلى ُكل ِّ اأُلَممِّ.  ُموَع َعْن ُكل ِّ اْلُوُلو ِّ ي ُِّد الِربج الدج ُح السِِِِِِِِِ ، َوَيْرسَِِِِِِِِ َبدِّ
، أَلِن الِرِب َطْد َتَكِلَم.  " َشْعبِّ؟ِّ َعْن ُكل ِّ اأَلْقضِّ

ِِيح هو الوليرة العظيرةهناِرسييييمِواضيييي ِ يقونةِالصييييليب.ِِ عليِِِِالمدعوِلهاِجميعِالحييييعومِوهيِ ايحةِفالرسِ
لألكلِوالحييرم،ِهيِ ايحةِالصييليبِالتيِقدمهاِالرمِيومِالصييليبِعليِجبلِصييهيونِ=ِِِِوليرة الصييليبِول نها

ُعوبِّ فِّ  هَذا اْلَجَبلِّ الرمِقدمهاِ َرائَِّن َوَولِّيَرَة َخْررٍ وقدمِالرمِعليِالجبلِِ.لَِّجرِّيعِّ الشِج فًّى  َولِّيَرَة سَِ .ِالمسييي ُِِمصَِ
.ِوالوحيِيت لمِِمالِيعوزنيِشيييييييًء"ِِيقدمِ اتهِل لِنفسِبصييييييفتهِالمحييييييبعِل لِاحتياجاتهاِمتقو ِالنفسِ"الرمِراعيِ 

عنِالصيييييليبِعليِأنهِاإلمخارسيييييتيا،ِماإلمخارسيييييتياِهيِإمتدادِلذايحةِالصيييييليب.ِالصيييييليبِلمِيكنِحدثِتمِيوماِِ
ةِمسييتمرةِدالمةِادأتِبالصييليب.ِو ايحةِالصييليبِهذهِمسييتمرةِِوإنتهي،ِالِالمسييي ِقدمِنفسييهِعليِالصييليبِ ايح

يوميًاِعليِالمذب ِالمسيييييييحيِعليِشييييييكلِخبزِوخمر،ِيحولهمِالروحِالقدسِإليِجسييييييدِالمسييييييي ِودمهِميِالقداسِ
ا لهي.ِلذلكِرأنِالقديسِيوحناِالالهوتيِالمسيييييييييييي ِميِسيييييييييييفرِالرؤياِوأنهِ ايحةِحيةِ"كخرو ِقالمِكأنهِمذاوح"ِِ

اي ق يِ قو ِداودِالنبيِميِنفسِالمزمورِعنِمييالييدةِاإلمخييارسييييييييييييييتييياِ"(.ِي6:5 رؤ اَهُِمزيييييييييييييييَ َدًةُِتجييَ اليي  ام يِمييَ د  ُبِقييُ "ُِِتَرتيي  
(ِمالتناو ُِيعايِلمغفرةِالخاايا،ِملوِإشييييت اناِالحييييياانِبسييييببِخايتناِالتيِقدمناِعنهاِتوبةِلخجلِإ 5:23ِ مز

ِارستيا.سيجدِ ِقدِغفرهاِميِسرِالتوبةِواإلعترا ِوسرِاإلمخ
ِ ايحةِالصليبِوهيِنفسهاِ ايحةِاإلمخارستياِقا ِعنهِا

ُِِِمَصفًّى  َولِّيَرَة َسَرائَِّن َوَولِّيَرَة َخْررٍ 
ِوقا ِعنهاِميِاإلصحاحِالسااقِِ

ِِ.طدام شيوخ؟ مجد
ِِنزاحِالبرقعِعنإنحيقِحجامِالهيكلِبسيببِالصيل ِِوإ=ِعندماِصيلبِالمسيي ِِ ول؟ النقاب َوُيْفنِّ  فِّ  هَذا اْلَجَبلِّ ِ

كمياِكيانِيحيدثِميِالعهيدِالقيديم،ِِِحجياِماالِِِِ"ل نِكمياِميِلغزِكمياِميِمرآةِِ"أعيننياِميأصييييييييييييييبحنياِنننرِمجيدِ ِِ
عرمناِمحبتهِومداءهِ،ِِ.يهودًاِوأممِِعموماِِول نناِاآلنِميِعصييرِالتجلي،ِلقدِعرمناِكلِخابِ ِلتمجيدِاإلنسييان
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رأيناِصيييييورةِاآلمِميِوجهِالمسيييييي ِ،عرمناِخاةِ ِلنرثِالحياةِوالمجدِا ادنِ.ِوكرمزِلذلكِميِطقسِالقداسِ
يبدأِال اهنِارمعِلفامةِالختمِومِاإلاروسيفارينِوأخيراِاللفامةِالتيِتغايِالصيينيةِ راجعِطقسِالقداسِميِموضيووِِ

العهدِالجديد(.ِموضيعِاللفالفِكانِإشيارةِ نِهناكِأسيراراِمخليةِورمعِاللفالفِِا سيرارِال نسييةِميِنهايةِتفسييرِِ
ِِيحيرِإلن حا ِهذهِا سرار.

،ِلذلكِترنمِال نيسيةِِاتلعِالموتِبحياتهإ=ِالمسيي ِاإللهِالحيِإ ِماتِبجسيدهِعليِالصيليبَِِِيْبَلُع اْلَرْوَت إَِّلى اأَلَبدِّ 
كليهِقيالاًلِمنِييأكلنيِيحيياِاي،ِمهوِأعايانياِحيياتيهِنحيياِاهياِلألايد.ِوأعايانياِجسييييييييييييييدهِنيأِ."بروِت؟ داس الروت"قيالليةِ

ْعبِّ؟ِّ   ،ِواإلمخارسيتياِإمتدادِالصيليبُِتعايِِعارِالحيعومِالخايةِوهذهِقدِحملهاِالمسيي ِعليِالصيليِبَيْنزُِّع َعاَق شَِ
ِ.ِ"ام يَِمال َدًةُِتَجاَهُِمَزاي ق يِ ُتَرت  ُبُِقدِ لغفرانِالخااياِولحياةِأاديةِلمنِيتناو ِمنها،ِلذلكِقا ِعنهاِداودِالنبيِ"

َرائِّنَ  ،ِمالتناو ِمنِجسيييدِالرمِودمهِيفت ِا عينِِِِ=ِمالدةِالتناو ِمنِجسيييدِالمسيييي ِهيِمالدةِمحيييبعةَِولِّيَرَة سَِِ
 تلميذنِعمواسِعرمواِالمسيييييي ِبعدِكسيييييرِالخبز(ِومنِتنفت ِعيناهِيرنِالمسيييييي ِويعرمهِفيحيييييبعِبهِ =ِالِيحتاجِِ

=ِأمزييييلِأنواوِالخمرِوهيِالتيِترسييييبِميِأسييييفلها،ِل نهاِحينماِتنقيِوتصييييفيِتصييييب ِأمزييييلِِي  َدْقدِّ .ِلسييييواه(ِ
ِ.(16ِِ:22ِوالخمرِتحيرِللفرحِالروحي،ِ  ِيعايِ والدهِأحسنِأنواوِالفرحِ يوِِ.ِا نواو

َرائَِّن ُمرِِّخةٍ ِ َِِ وهذاِالنخاوِدسييييمِومحييييبعِجدًا،ِ=ِأيِاهاِنخاو.ِلذلكِنحنِميِالقداسِن ونِكمنِميِالسييييماء.ِِِِسِ
ْيًئاِم يِٱْ َْرضِ وهذاِالحييييييبعِيحيييييييرِإليِالحييييييبعِبالمسييييييي ِقا ِعنهِالمرنمِ" ؟َِوَمَعَكِاَلُِأر يُدِشييييييَ َماء  "َِمْنِل يِم يِٱلسيييييي 

فاءِتماما،ِوأنهِالِيحتاجِلمخلوق.ِوشييييييييعورِِ(.ِوالمعنيِأنِمنِيامنِأنِالمسييييييييي ِمعهِيحييييييييعرِباإلكت25:73 مز
الحييبعِهذاِالِيحدثِإالِلوِإنفتحتِالعينِوعر ِاإلنسييانِحقيقةِالمسييي ِوحقيقةِمحبتهِالالنهالية.ِوهذاِماِيعملهِِ

ْنَِيْأُكْلِِ*بالتناو ِمنِجسييييييدِالرمِودمهِ"م1الروحِالقدسِلمنِهوِوااتِميِالمسييييييي .ِوالثباتِميِالمسييييييي ِيكونِِ
د يَِوَيحيييِْ َِوَأَناِف يهِ َجسيييَ َِمَعِِ"ِ*معِتحاشييييِكلِماِيغزيييبِ 2ِ(.56:6ِِ"ِ يوَرْمَِدم يَِيْثُبْتِم ي  اَلَِتُ وُنواَِتْحَتِن ير 
ن ينَِ ِٱْلُمْام  َِمَعِٱلنُّْلَمة ؟ِ،ِ ََِغْير  ر َكة ِل لنُّور  ْوم ؟َِوَأي ُةِشيييييييييييييَ َِوٱإْل  ِل لِْ 15ن ُهَِأي ُةُِخْلَاة ِل ْلب ر   ِٱت  َفاق  َِمَعَِال يَعا ََِوَأيُّ ي   "َِِمسييييييييييييي 

ِ(.15،14:6كو2 
 

َنا. هَذا ُهَو الِربج اْنَتَظْرَناُ . َنْبتَ 9"  -(:12-9اآليات ) ُج  َوُيَقاُل فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ: »ُهَوَذا هَذا إِّلُهَنا. اْنَتَظْرَناُ  َفَخِلصَِِِِ هِّ
؟ِّ«.   ِِِّ ، َوُيَداُس ُموآُب فِّ  َمَكانِّ؟ِّ َكَرا ُيَداُس الت ِّْبُن فِّ  َماءِّ  10َوَنْفَرُح بَِّخاَلصِِِِ َتقِّرج َعَلى هَذا اْلَجَبلِّ ِِْ أَلِن َيَد الِرب ِّ َتسِِِِ

َياَءُ  َمَع َمَكايِّدِّ َيَدْي؟ِّ.  11اْلَرْزَبَلةِّ.  ُع كِّْبرِّ َبَح، َفَيضَِ ابُح لَِّيسِْ ُس السِِ ُس َيَدْي؟ِّ فِّي؟ِّ َكَرا َيْبسِِّ رْ 12َفَيْبسِِّ َواقِّكِّ  َوصَِ َح اْقتَِّفاعِّ َوسِْ
. ُقُ؟ بِّاأَلْقضِّ إَِّلى التجَرابِّ  " َيْخفُِّضُ؟، َيَضُعُ؟، ُيْلصِّ

نتقيامِمنِا عيداءِوهيذهِالترنيميةِتقيا ِمرتين،ِا وليِحينِجياءِالمسييييييييييييييي ِأو ِمرةِوقيدمِهيذهِترنيميةِالخالصِواإل
لمرةِا وليِرببِالمسيي ِالحيياانِوقيدهِميِاالخالصِعليِالصيليبِوالمرةِالثانيةِحينماِيأتيِميِالمجيءِالثاني.ِِ

َلْنِِوأعااناِسيييلااناِعليه.ِوميِالمرةِالثانيةُِيلقيهِميِالبحيرةِالمتقدةِبالنار،ِوندخلِنحنِ ورشيييليمِالسيييماليةِوهذهِ"َِ
ًبا ًساَِوَكذ  َِواَلَِماَِيْصَنُعَِرج  ِ(.ِوبالتاليِنستري ِمنهِلألاد.27:21"ِ رؤَيْدُخَلَهاَِشْيء َِدن س 
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الترنيمةِتعبرِعنِمرحتناِبخالصيييييييييييناِمنِأعدالناِأيِإاليسِوجنوده،ِملقدِأعااناِالسييييييييييييدِسيييييييييييلاانًاِأنِندوسِهذهِ
6ِِحريةِوجوعناِإليِشيييبعِوعارناِإليِمجدِوحزنناِإليِمرح.ِولنعودِلآلياتِِ إليِالحياتِوالعقارمِوحو ِعبوديتناِِ

ِ(ِلنريِصورةِالصليبِوالخالصِالذيِقدمهِالمسي .8ِ–
َتقِّرج َعَلى هَذا اْلَجَبلِّ َيَد الِرب ِّ  =ِالجبلِهوِال نيسيةِجسيدِالمسيي .ِم انِللمسيي ِقبلِمجيئهِظهوراتِوهذهِغيرِِِ َتسِْ

ستقرِوسكنِميِطبيعتناِوماِعادِيتخليِعنِطبيعتهِالناسوتيه،ِولنِِإالتجسد،ِأماِميِمجيئهِمتجسدًاِومتأنسًاِمهوِِ
ياانِالذيِيمثلهِهناِموآمِ الموآايونِكانواِيحييمتونِميِينفصييلِالهوتهِعنِناسييوته.ِويتوازيِمعِهذاِانهيارِالحيي

ِف  مكان؟. يداس موآبحيثماِيوجدِ=ِِمصالبِشعبِ ِ(ِوالرمِإنتصرِعليِالحياان
ِِ(.43:12مالمسي ِحاربهِميِالبريةِحينِالِماءِوهذاِمكانِالحياطينِ مِتِ(ِجبلِالتجربةِ البريةِالقفر(1
وأخرجِالحييييييييياطينِمنها،ِكماِعملِمعِمجنونِكورةِِِاِمحررهاِالمسييييييييي سييييييييتعبدهإالنفوسِالتيِسيييييييييارِعليهاِِوِ(2

ِ.(ِوكانِبالرجلِشياطينِكثيرة39-8ِ:26الجدريينِوكانِميِالقبورِ لو
 الجحيمِحينِمكِالمسي ِأسرِالسبايا.ِ(3
ِ..(2:2،ِمالحياانِرليسِسلاانِالهواءِ راجعِتفسيرِأ الهواءِحينِصلبِالمسي ِميِالهواءِ(4
"ِ مز(ِيقو 5ِ (ِهيِمياليدةِاإلمخيارسييييييييييييييتيياِالتيِت لمِعنهياِمي23ِداودِالنبيِ"هيي أتِقيداميِمياليدةِتجياهِمزييييييييييييييايقي 

(.ِمالحيياانِحينِينج ِويسيقانا،ِيذهبِليحيت يِطالباِموتناِوهالكنا،ِول نِمالدةِاإلمخارسيتياِميها8ِِ-6 اآلياتِِ
ِن.غفرانِللخااياِوحياةِأاديةِلمنِيتناو ِمنها.ِميرجعِالحياانِميِخِز

*ِالمسييييي ِإنتصييييرِعليِإاليسِالِأعااناِسييييلااناِعليهِ"أعايت مِسييييلااناِأنِتدوسييييواِالحياتِوالعقارمِوكلِقوةِ
 (.2:6(.ِالمسي ِ"خرجِغالباِول يِيغلبِمينا"ِ رؤ19:10العدو"ِ لو

ُس َيَدْي؟ِّ   =ِالتبنِيداسِلعملِالاوم.ِوالدوسِإشيييارةِلزيييعفِإاليسِالذيَِكَرا ُيَداُس الت ِّْبنُ  =ِهوِكغريقِكادَِِِيْبسِِِّ
أنِيغرقِويبسييييبِيديهِمحاواًلِالسييييباحةِلينجو،ِوخال ِمحاوالتهِهذهِيبذ ِأقصيييييِوسييييعهِلجذمِكلِمنِيمكنهِأنِِ

ُ؟  يجذاهمِليغرقواِمعهِويهل وا.ِ َواقِّكِّ َيْخفِّضُِِ ْرَح اْقتَِّفاعِّ َوسِِْ =ِهوِكانِيننِأنهِمحصييينِول نِ ِخفضِوأ  َِوصَِِ
اةِبأنِيخلصِاإلنسييان.ِوظنِالحييياانِأنهِالِوسيييلةِلخالصِاإلنسييان،ِمهوِِكانتِعقوبةِالحييياانِمرتبِِكبرياله.

قدِخدعهِمأخاأِوسيييييييييييقبِومات.ِ  ِقا ِلإلنسيييييييييييانِ"لوِأكلتِمنِالحيييييييييييجرةِموتاِتموت"ِوهاِهوِقدِمات.ِوظنِِ
،ِإ ِأنِ ِلنِيرجعِعنِقرارهِميِموتِاإلنسيييييان.ِوهوِتصيييييورِإسيييييتحالةِِ ِعا   الحيييييياانِأنهِميِحصييييينِلهِسيييييور 

ِاإلنسان،ِوبالتاليِمهوِمحصن.ِخالصِ
، َوُيَداُس  َتقِّرج َعَلى هَذا اْلَجَبلِّ هوِالمسيييي ِ،ِوحينماِقيلِأنِالرمِقدِشيييم رِعنِِِيد الرب=ِِموآب   أَلِن َيَد الِرب ِّ َتسِِْ

(ِمهذاِيحييييرِلنهورِاإلانِمتجسيييداِومدالهِليصييييرِرأسييياِلل نيسيييةِ.ِال نيسيييةِبعيمانهاِوحياتها52ِِِ:10ِِ راعهِ إص
اويةِهيِجبلِ،ِوالمسيي ِيدِالرمِإسيتقرتِعليِجبلِال نيسيةِ،ِوال نيسيةِكأمرادِهمِأيزياِجبا ِوالمسيي ِهوِِالسيم

(ِ.ِوحينماِيكونِالمسيييي ِإانِ ِوااتاِميِكنيسيييتهِِيكون2ِِِ:2ِِ"جبلِايتِالرمِيكونِوااتاِميِرأسِالجبا "ِ إص
ِلهاِالسلاانِأنِتدوسِالحياانِورمزهِهناِموآمِ.
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=ِ"قريبِارن.ِقدِارزِخالصىيِو راعانِيقزيانِللحعوم.ِإيانِترجوِالجزالرِوتنتنرِ راعي"ِِِِاإنتظرنا  فخلصن
 (ِ.51ِِ:5 إص
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس والعشرون 

ِ
البقيةِبسييييببِالخالصِمنِباالِالذيِهوِرمزِللخالصِمنِعبوديةِإاليس.ِمالحييييعبِهذاِاإلصييييحاحِهوِتسييييبي ِِ

ِ ِاينماِتسقبِأسوارِباال.ب ِ سَِالمفدنِالمحررِيُِ
 

ُل  1"  -:(1) آيِة ٌة. َيْجعَِ ٌة َطوِّيِِ ينَِ دِّ ا مَِ ةِّ فِّ  َوْقضِّ َيُهوَذا: َلنَِ َك اْلَيْومِّ ُيَغِنى بِّهِذِّ ِّ اأُلْغنِّيِِ َواًقا فِّ  ذلِِّ ِِْ اْلَخاَلَص َوسِِِِِِِ
 " َوَمْتَرَسًة.

وهناِيحددِاوضييييييوحِأنِهذاِالخالصِتمِميِيومِمحدد24ِِِلقدِادأِالحدينِعنِالخالصِبالصييييييليبِميِإصييييييحاح
 .فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ ُيَغِنى أزلياِهوِيومِالصليبِالذنِقا ِعنه

يَنٌة  ال ِالتيِيحرسيييييييييييهاِ ِعليِا رضِأوناءِجهادهاِحتيِتصيييييييييييلِإليِِ=ِهيِال نيسيييييييييييةَِِوْقضِّ َيُهوَذا=َِِِقوِِّيةٌ الَردِّ
الِيسييييتايعِعدوِالخيرِِِ. ِهوِسييييورِلهاِيحميها،ِأعما ِ ِالخالصيييييةِهيِأسييييوارِالمدينةِِ.أورشييييليمِالسييييماوية

وجِمنهاِِليخرجِمنهاِكماِكانِربحييييياقيِياالبِشيييييعبِأورشيييييليمِبالخِرِقتحامها،ِل نهِهوِيحاو ِإغراءِمنِبالداخلإ
والِيتركِِِِمنِيثبيتِميِ ِوِِمنِيخرجِيهليكِِ.ِول ن(17-36ِِ:13ويعيدهمِبيأنيهِيعايهمِكرومياِومسييييييييييييييياكنِ إص

مدينةِمنِيهو اِل نِمنِإحتمي46ِِِِوهذاِماِحدث،ِملقدِأحرقِربحيياقيِِِغيرِقادرِعليه.ِِكنيسييته،ِيكونِالحييياان
ِصِبالصليب.=ِيومِالخالفِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ ِبأورشليمِ ال نيسة(ِمقدِنجا.ِ

 
 " اِّْفَتُحوا اأَلْبَواَب لَِّتْدُخَل اأُلِمُة اْلَباِقُة اْلَحافَِّظُة اأَلَماَنَة.2" -:(2) آية

وأاوامِال نيسيييييييييةِاآلنِمفتوحةِِِِ.ِِقِمنِالخو ِمنِا عداءِوتفت ِميِحالةِالسيييييييييالمغلَِ=ِا اوامِتُِاِّْفَتُحوا اأَلْبَواَب 
ِالصليبِلل ل.ِالِصارِالمسي ِهوِالبامِالذنِيدخلِال لِمنه.بعدِأنِمت ِالمسي ِ را يهِعليِ

اِقُة   =ِلوِمهمنياِأنِاإلصييييييييييييييحياحِيت لمِعنِعودةِاليهود،ِميالبيارةِتعنيِأنهمِهاالءِاليذينِتخلواِعنِ بيادةِِاأُلمُِِة اْلِبَ
 ِوأدخلهياِعنِال نيسييييييييييييييةِمهيِالتيِتبررتِبياليدمِوبعيدِأنِكيانيتِمارودةِلخايايياهيا،ِقبلهياِِِاا وويان.ِولوِمهمنياهي
  وهذاِماِقيلِعنهمِميِاآليةِالتاليةِِاْلَحافَِّظُة اأَلَماَنةَ ،ِو لكِباإليمانِوالثباتِعليِاإليمانِ=ِِادمهِوصارِلهاِسالم
ِ."ذو الروى الرركن"

 
الًِّرا، أَلِنُ؟ َعَلْيَك ُمَتَوك ٌِّل.  3"  -(:4-3اآليات ) الًِّرا سَِِِِِ ، 4ُذو الِرْويِّ اْلُرَرِكنِّ َتْحَفُظُ؟ سَِِِِِ َتَوِكُلوا َعَلى الِرب ِّ إَِّلى اأَلَبدِّ

. ُهوقِّ  " أَلِن فِّ  َياَ  الِرب ِّ َصْخَر الدج
فنهِ ِسييييييالمًا،ِهاالءِهمِ ويِأصييييييحامِِ=ِمنِاسييييييتقرِقرارهِعليِاختيارِ ِوالثقةِفيهِهذاِيحُذو الِرْويِّ اْلُرَرِكنِّ 

الهد ِالثااتِوالعواصيييييفِالِتغيرِقرارهم.ِهناِنجدِتأكيدِيلذ ِالنفسِأنِ ِيحف ِسيييييالمِشيييييعبهِكماِحف ِالثالوةِِ
ِ=ِمالرجاءِبهِخيرِمنِالرجاءِبالرؤساء.َوِكُلوا َعَلى الِرب ِّ فتِ.متية
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ُقَها بِّالتجَرابِّ 5"  -(:6-5اآليات ) . ُيْلصِِِِّ ُعَها إَِّلى اأَلْقضِّ ُع اْلَقْرَيَة اْلُرْرَتفَِّعَة. َيضَِِِ ، َيضَِِِ ِكاَن اْلَعاَلءِّ . أَلِنُ؟ َيْخفُِّض سُِِِ
6. ، َوْطَداُم اْلَرَساكِّينِّ  "  َتُدوُسَها الر ِّْلُل، قِّْلاَل اْلَبائِّسِّ

ِ.(1ِ:53ِهذهِتساويِ"أنز ِا عزاءِمنِعليِال راسيِليرمعِالمتزعين"ِ لوِ
ِكاَن اْلَعاَلءِّ  َها الر ِّْللُ    =ِباالِأوِالرومانِكرمزِللحييياانِوجنوده.َِيْخفُِّض سُِ =ِ"أعايت مِسييلااناِأنِتدوسييواِ  َتُدوسُِ

.ِِوهذهِنبوةِبخرامِكلِمت برِعليِشييييييعبِ ِوكلِعدوِلل نيسييييييِة.  (19:10الحياتِوالعقارمِوكلِقوةِالعدو"ِ لو
ِوهاالءِيسكنِ ِميهمِميدوسواِالحياانِ. البسااءِوالمتواضعينهمِ البائس والرساكين

ِ
.7" -:(7) آية يقِّ د ِّ يُم َسبِّيَل الص ِّ ُد َويجَها اْلُرْسَتقِّ يقِّ اْستَِّقاَمٌة. ُتَره ِّ د ِّ  " َطرِّيُق الص ِّ

المسيي ِهوِالاريقِومنِيثبتِميِِِ ِطريقهِمسيتقيمِمليسِعندهِتغييرِوالِظلِدوران،ِوهوِيمهدِسيبيلِالصيديق.
(ِوم8:16ِِالمسيي ِمسيو ِيجدِنفسيهِميِطريقِمسيتقيمِيصيلِللسيماء.ِمع اِإنحر ِاإلنسيانِيبكتهِالروحِالقدسِ يو

واَِطر يَقِِ(ِليعودِللاريقِأنِيثبتهِميِالمسييييي ِوانية.ِ  ِيمهدِالاريقِلمنِيريدِالعودةِتالبًاِ"26:8يعينهِ رو دُّ أَع 
.َِقو ِ  َناٱلر م   َله  ب ياًلِإل   ِسييييييييييَ َتق يًما،ِِ .ُِِمواِم يِٱْلَقْفر  ُِمسييييييييييْ يُرِٱْلُمْعَوجُّ َِوَأَكَمة َِيْنَخف ُض،َِوَيصيييييييييي  َِجَبل  َِيْرَتف ُع،َِوُكلُّ َِوَطاء  ُكلُّ

َِتَ لِ  .َِوٱْلَعَراق يُبَِسْهاًلِ َِمَمِٱلر م   َن  يًعا،ِ   َِجم  َِبَحر  َِوَيَراهُُِكلُّ ِ(.5-40ِ:3"ِ إصمََِفُيْعَلُنَِمْجُدِٱلر م  
ِ

.8" -:(8) آية ْكرَِّك َشْهَوُة الِنْفسِّ  َففِّ  َطرِّيقِّ َوْحَكامَِّك َيا َقبج اْنَتَظْرَناَك. إَِّلى اْسرَِّك َوإَِّلى ذِّ
ا تقياءِينتنرونِالرمِوهوِيجريِأحكامهِوهوِينصييييييرِشييييييعبهِول نهِقدِيادم.ِلذلكِعليِشييييييعبهِأنِينتنرِاثقةِِ

،119ِِِ:14ِِوصييياياه،ِمالوصييييةِليسيييتِوقاًلِالِهيِعلةِمرحِاإلنسيييانِالمسيييتقيمِ مزِخالصيييه،ِينتنرِوهوِينفذِِ
،ِمعِالمسيييي ِنفسيييه.ِواالنتنارِمعناهِأيزيييًاِتسيييليمِ حكامِ ِادونِتذمرِي(ِوميِتحقيقِالوصييييةِتالق16ِِ،24ِِ

أوِضيييييييييييييقةِِالِميِكلِتجربةِِِِ.وهذاِيعنيِأنِنثقِميِأنِ ِصييييييييييييانعِخيرات،ِوأنِكلِتدايرهِهوِلخالصِالنفس
ومنِيسييييييلمِأمرهِهللِمنفذًاِوصيييييياياهِيتمتعِبهِكسييييييرِخالصِِإنتنرِالرمِواوقاِأنهِسيييييييتدخلِميِالوقتِالمناسييييييب.

ِوحياة.
ِ

يَنَرا َتُكوُن َوْحَكامُ 9"  -:(9) آية لِّ  إَِّلْيَك َوْبَتكُِّر. أَلِنُ؟ حِّ ا بُِّروحِّ  فِّ  َداخِّ . َوْيضًِِِِ َتَهْيُتَك فِّ  الِلْيلِّ َك فِّ   بَِّنْفسِِِِِّ  اشِِِِْ
 " اأَلْقضِّ َيَتَعِلُم ُسِكاُن اْلَرْسُكوَنةِّ اْلَعْدَل.

يدمعِللحيييييوقِإليهِوأنِيبكرِاإلنسييييانِِِوتدايراتِ ِالحكيمةِوتعزياتِ ِوسيييييبِالزييييييقات،ِالتأملِميِصيييييفاتِ 
=ِميِليلِهذاِالعالمِتحييييتهيِِِفِّ  الِلْيلِّ (ِومنِأحكامهِوكتابهِالمقدسِنتعلمِالعد .8ِِِ:17ِِ،18ِِبالصييييالةِلهِ أمِ

عالم(ِمنتنرةِميِشيييوقِأنِتحيييرقِالنفسِاللقاءِمعِالمسيييي ِ نِالنفسِتعبتِطو ِالنهارِمنِحرِالحيييمسِ أالمِال
ِ(.23:1"ليِإشتهاءِأنِأنالق"ِ ميِعليهاِأمراحِا ادية.
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يَنَرا َتُكوُن َوْحَكاُمَك فِّ  اأَلْقضِّ  =ِ ِيجرنِأحكامهِميِا رضِويعاقبِويادم.ِوالصيييييييديقِيالح ِطرقِالرمِِِحِّ
ْدلَ   بحيبِويتيأدمِويتعلمِ= ُكونَِةِّ اْلعَِ ِِْ اُن اْلَرسِِِِِِِ ِكِ ُِِ نمياِنجيدِالعكسِميِاآلييةِالتياليية،ِمنجيدِ ِيليضِِ.ِايَيَتَعِلُم سِِِِِِِ

ِبمراحمهِونعمهِعليِالمنامقِوهوِالِيتعلم.
ِ

.10" -:(10) آية  " ُيْرَحُم اْلُرَنافُِّق َواَل َيَتَعِلُم اْلَعْدَل. فِّ  َوْقضِّ االْستَِّقاَمةِّ َيْصَنُع َشرًّا َواَل َيَرى َلاَلَل الِرب ِّ
 ِيمارِعليِا ارارِوعليِالمنامقينِول نهمِلألسيفِالِيحيعرونِبكلِعااياهِبسيببِعماهمِالروحيِالناشي ِعنِِ

رًّاخايتهم.ِِ َنُع شَِِ تَِّقاَمةِّ َيصِِْ ،ِول نِالمقصيييودِقدِيصييينعِا شيييرارِخااياهمِاينماِهمِميِال نيسيييةِِ= فِّ  َوْقضِّ االسِِْ
ميِالبرِوالِتوجدِعثرات،ِتجدِهاالءِا شيييرارِيصييينعونِِِِأنهِميِوسيييبِمجتمعِأارار،ِوكلِالنرو ِمهيئةِللسيييلوك

ِ.لالل الرب =ِ.ِهاالءِا شرارِسيحرمونِمنِمعاينةِعزاءِالرمِهناِومنِمجدهِميِا اديةشراًِ
ِ

، اْقَتَفَعْت َيُدَك َواَل َيَرْوَن. َيَرْوَن َوَيْخَزْوَن مَِّن اْلَغْيَرةِّ َعَلى 11" -:(11) آية  " الِشْعبِّ َوَتْأُكُلُهْم َناُق َوْعَدائَِّك.َيا َقبج
ُدَك    ِيبيدأِمعِالمنيامقِبيأنِيمارِعلييهِمنِخيراتيهِلعليهِيخجيلِ اآلييةِالسيييييييييييييييابقية(.ِومعِعنيادهِيبيدأِِ=ِِاْقَتَفعَِْت ِيَ

=ِالِيفهمونِأنِتأديبِ ِكانِمنِمحبتهِليتوبواِِ اَل َيَرْونَ لعماهمِالروحيِِهاالءِا شييييييرارِِِوِِ.بالزييييييرباِتالتأديبِ
يةِسيرونِماِحدثِلهمِمنِخرامِويخزونِإ ِا=ِميِالنه. َيَرْوَن َوَيْخَزْوَن مالِيهل وا،ِمتجدهمِيعاندونِوالِيتوبوِن

ْعبِّ يقارنونِبالبركاتِوالنصيييييييرِالذيِكانِلحيييييييعبِ ِ=ِ ِِِ .ِوالغيرةِهيِغيرةِ ِعليَِِيْخَزْوَن مَِّن اْلَغْيَرةِّ َعَلى الشِِِ
ِ.شعبه،ِ  ِينتقمِلحعبهِويكونِنارًاِآكلةِلألعداء

=ِهمِإختارواِالحيييييييياانِعدوِ ،ِلذلكِسييييييييذهبواِمعهِإليِالمكانِالُمع دِلهِأنِالنارِا اديةِِ   َوْعَدائِّكَ َوَتْأُكُلُهْم َناقُ 
ِ(.20ِِ:10ِِ،15+ِرؤ25ِِ:41ِ مِت

ِ
، َتْجَعُل َلَنا َساَلًما أَلِنَك ُكِل َوْعَرالَِّنا َصَنْعَتَها َلَنا.12" -:(12) آية  " َيا َقبج
ِ=ِكلِالبركاتِالتيِنحنِميهاِصنعهاِ ِلنا.َِوْعَرالَِّنا َصَنْعَتَها َلَناُكِل 
ِ

َواَك. بَِّك َوْحَدَك َنْذُكُر اْسَرَك. 13"  -(:14-13اآليات ) ُهْم َوْمَواٌت اَل  14َويجَها الِربج إِّلُهَنا، َطدِّ اْسَتْوَلى َعَلْيَنا َساَدٌة سِّ
ْم.َيْحَيْوَن. َوْخيَِّلٌة اَل َتُقوُم. لِّ  ْكرِّهِّ   ذلَِّك َعاَطْبَت َوَوْهَلْكَتُهْم َوَوَبْدَت ُكِل ذِّ

َواكَ  ِِِّ اَدٌة سِ َِِ ِِادة=ِِسِ ِِوهناِنجدِأنِشيييييعبِ سيييييتعبادِالحيييييياانِلحيييييعبِ .ِهمِإماِملوكِباالِأوِهمِرمزِإلِِالسِ
  ِتركهمِليعرمواِِِ،باعواِأنفسييهمِِ،ِهمِالذينوا صيي ِأنهمِبخااياهمِِهِمأ لوه.أنِ ِباعهمِلسييادةِسييوِاِِيِمنيحييت 

وأنِخاط ِِهمِِِوِِ(.20:8.ِ  ِبحكمتهِسيييييييييم ِاهذاِلتأديبِالبحيييييييييرِ رووبينِاآلخرينِِيحرر،ِِالفرقِاينهِكسييييييييييِد
َواكَ مصييييرخواِهللِِِ لوهممأِغيرِ ِختارواِسييييادةإ اَدٌة سِِِِّ َتْوَلى َعَلْيَنا سَِِِ ،ِوهكذاِكلِمنِيختارِطريقِالخايةَِِطدِّ اسِِِْ

"أعايكِكلِهذهِ..ِول نِالثمنِ...ِخرِوأسيييييييجدِلي".ِمالحيييييييياانِرليسِهذاِالعالمِيعايِملذاتِيذلهِالحيييييييياانِِ
كثيرةِل نهِيالبِالسيييييييييييييجودِله،ِوميِهذاِعبودية،ِوميِالعبوديةِ  .ِومنِيعانيِمنِهذاِالذ ،ِويقارنِمعِالراحةِِ
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َتْوَلى َعلَ والسيالمِوالتعزيةِالتيِكانتِلهِمعِ ،ِيصير ِهللِقالالِ َواكَ َطدِّ اسِْ اَدٌة سِِّ ول نِمنِيتنبهِمثلِاإلانِِِِ.ْيَنا سَِ
الزييييييييييييييا ِويرجعِهلل،ِيعينيهِ ِعليِالرجووِوالتوبية.ِوبعيدِعودةِالتياليبِييذكرِأييامِالعبودييةِهيذهِويتيأميلِميِحرييةِِ

ِِالمسي ،ِيحكرِالرمِعليِأنهِحررهِمنِسيادةِعدوِالخيرِعليه.
ِ ِالقدوسِالذنُِيعيننا.ِِتكِأنت،ِل نِكيف؟ِهذاِاروح=ِأيِاواسابَِّك َوْحَدَك 

يالروحِالقييدسِيحركِالقلييبِويييدمعِللتوبييةِ" ِإ َله  َتِٱلر مُّ َكَِأنييْ َنيي  َأُتوَم،ِ   ْبن يِمييَ (ِوهوِيييذكرنيياِبقوةِدم18:31ِ"ِ إرَتو  
ُِاْرج ِِاإلسييمِهوِتعبيرِعنِقوةِوقدرةِالحييخص.ِو"ِ.إسِِركالمسييي ِالقونِالذنِيحررِويغفرِ=ِِ ُمِٱلر م   ،ِِا سييْ ين  َحصيي 

يُقَِوَيَتَمن عُِ د   َركَ (.10:18ِِ"ِ أمَيْرُكُضِإ َلْيه ِٱلصيي   ،ِو كرهمِالروحِالقدسِ=ِهذهِمالدةِالتجربةِأنهمِعادواِهللَِِنْذُكُر اسِْ
مهمِتركواِ ِونسوهِوقتِأمراحهمِوعادواِِِبقوتهِوقوةِمعلِدمهِملجأواِإليهِليحتمواِبهِويحررهمِمنِسلاانِالخاية.

ِ.سادة سوى هللاالتيِأ لتهمِوشعرواِبمهانةِأنِيكونِلهمِِبسببِالتجربة
إسيييييييييتخدمهمِ باالِ ِأشيييييييييور ِالحيييييييييياان(ِللتأديبِوالعقامِوبعدِإنتهاءِالتأديبِِ =ِ  َعاَطْبتَ   = َعاَطْبَت َوَوْهَلْكَتُهمْ 

=ِالمقصييييييودِالِيحيونِحياةِِِِ َتُقومُ ُهْم َوْمَواٌت اَل َيْحَيْوَن. َوْخيَِّلٌة الَ أصييييييالِبسييييييببِخااياهمِ=ِِِومواتمهمِِ َوْهَلْكَتُهمْ 
 ِِِِِأاديةِوالِنصيبِلهمِميِأورشليمِالسماوية.

 
.  15"  -(:16-15اآليِات ) ِل َوْطَرافِّ اأَلْقضِّ َت كُِ عِْ ِِِ ْدَت. َوسِِِِِِِ َة. َتَرجِِ ، زِّْدَت اأُلمِِ ا َقبج َة يَِ ا َقبج فِّ   16زِّْدَت اأُلمِِ يَِ

يقِّ َطَلُبوَك. َسَكُبوا  يبَِّك إِِّياُهْم.الض ِّ ْنَد َتْأدِّ  " ُمَخاَفَتًة عِّ
ملكِباالِأخذِمنِيهو اِعددِِِهذهِنبوةِارجووِاليهودِمنِالسيييييييييبيِوزيادةِعددهمِبعدِأنِطلبواِالرمِميِضييييييييييقهم.

ق.مِوميِآخرِمرةِدم رِأورشييييليمِوالهيكلِتماماِوأخذ606ِِِكبيرِمنِالسييييباياِعبرِأربعِمراتِوكانتِأو ِمرةِسيييينة
عملِكسيييييبايا،ِولمِيتبقيِميِا رضِسيييييونِالمسييييياكينِالذينِالِمالدةِمنهم.ِوبعدِسيييييماحِكورصِكلِمنِيصيييييل ِلل

ِ.زِّْدَت اأُلِمةَ بعودةِالحعب،ِعادواِمعزدادِعددِسكانِأورشليمِ=ِ
َكُبوا ُمَخاَفَتةً و  َِِ ِِكبواونالح ِقولهِهناِِِِإ ِإنخفضِكبريالهم.ِ=ِأيِصييييييييلواِبصييييييييلواتِخامتهِهلل،ِِسِِِ ،ِول نهمِميِسِِِ

ِِتِصييييييلواتهمِقليلةِالِنادرةِوربماِكانتِكقارات.ِولماِصييييييلواِأرجعهمِ ِووسييييييعِأمتهمِوزادها.ِول نأمراحهمِكان
نبوةِأيزييييييياِعليِال نيسيييييييةِودخو ِا ممِوزيادةِشيييييييعبِ ،ِوالرسيييييييلِالغتِأصيييييييواتهمِكلِ=ِهوِِِِزِّْدَت اأُلِمةَ قولهِ

وهذاِماِحدثِِ.وياديانِللنموِالمسيتمرِالمسيكونة.ِعمومًاِنريِميِهذهِاآلياتِأنِالزييقِوالتأديبِيوسيعانِا مة
ِ.،ِإ ِأنِال نيسةِنمتِوإمتدتِميِكلِالعالمِوسبِضيقِاإلستحهاِدميِعصورِاالستحهاِد

ِ
َها، هَكَذا ُكِنا ُطِداَمَك َيا 17"  -(:18-17اآليات ) ِِِّ ُرُخ فِّ  َمَخاضِِِِ ِِْ َكَرا َوِن اْلُحْبَلى اِلتِّ  ُتَقاقُِّب اْلوِّاَلَدَة َتَتَلِوى َوَتصِِِِ
 . ، َوَلْم َيْسُقْس ُسِكاُن اْلَرْسُكونَ 18َقبج  " ةِّ.َحبِّْلَنا َتَلِوْيَنا َكَأِنَنا َوَلْدَنا قِّيًحا. َلْم َنْصَنْع َخاَلًصا فِّ  اأَلْقضِّ

، َوَلْم َيْسُقْس ُسِكاُن اْلَرْسُكوَنةِّ  لم نعهى (ِهكذاِ"Jerusalem) Bible=ِترجمهاِالييييييييِِ  َلْم َنْصَنْع َخاَلًصا فِّ  اأَلْقضِّ
ِ".خالصًا لألقض، ولم يولد وٌى من سكان األقض
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وال لمةِتعني19ِِِِوهيِنفسِال لمةِالمسييييييييييييييتخدمةِميِاآليةcast outِِجاءتِهذهِال لمةِميِاإلنجليزيةِِيسِِِِِِِِِقس 
 سكانها.ِا رضِتخرج

حتياجهمِكلِإضيييييييعفهم،ِِوِِهوِكتحيييييييفوهِميِوقتِالزييييييييقإعبثًا،ِوماِِليتحررواِِللمسيييييييبيينِميِباالِكانِكلِاجتهاِد
كِ  =ِِيسييتايعواِالنجاةِمنِحكمِالباالييناالحتياجِإليِالرم.ِوعليِقدرِتعبهمِلمِ ُقْس سُِِ ُكوَنةِّ َوَلْم َيسِِْ =ِلوِِ  اُن اْلَرسِِْ

ُقسْ مهمناِأنِ يكونِمعنيِالعبارةِأنهِمهماِحاولواِأنِيخرجواِمنِباالِمقدِ  تعنيِأنِا رضِتخرجِسيييييييييييكانها،َِِيسِِِِِِِْ
ليسييتِسييويِري ِأوِكبرياءِمارغة.ِِكانتِكلِمحاوالتهمِِِوالحقهمِالفحييلِولمِيسييتاعِأحدِأنِينجوِمنِسييبيِباال.ِِ

وا مِحينِتتألمِبأالمِالمخاضِتلدِإانًاِتفرحِبهِينسيهاِأالمِالمخاض.ِالمِهناِبأنهاِأالمِوالدة،ِهِا ونالح ِأنهِشبِ 
ول نِأنِأتعامِومحاوالتِادونِ ِالِينتجِعنهاِمولوداِيفرحِالِريحا.ِلقدِحاو ِموسيييييِوحدهِأنِيحررِشييييعبهِِ

ابقِتمامِاالناباقِروحيًاِممهماِجاهدِِوهذاِالقو ِينِِومحيل.ِالِالِيمكنِالتخلصِمنِخايةِواحدةِادونِالمسيي .
الِِِِ(ليسِبالقدرةِوالِبالقوةِ ليسِاذراوِإنسيييييان"اإلنسيييييانِوحدهِادونِ ِللخالصِمنِخايةِواحدةِملنِيقدر.ِ نهِِ

(.ِإليِأنِجياء5:15ِِ.ِويقو ِالرمِ"ايدونيِالِتقيدرونِأنِتفعلواِشيييييييييييييييئيًا"ِ يو(4ِ:6 زكِِ"اروحيِيقو ِرمِالجنوِد
همِوكييانِكورصِهييذاِرمزًاِللمسييييييييييييييي ،ِوكييانِ لييكِميِمييلءِالزمييانِ الوقييتِالييذنِرآهِ ِِكورصِملييكِمييارسِوحرِر

ِمناسبا(.ِ
ينجوِمنِحكمِالموت.ِلمِِِأنِأحِدِِيسيييييييييتاعِِلمِِمهماِحاو ِاإلنسيييييييييان*وهكذاِكانِكلِالبحيييييييييرِتحتِحكمِالموت.ِِ

ُقْس سُِ   ويخرجِمنِا رضِالتيُِدم نِميهاِ=ِِيعايِلنفسييهِقيامةِِيسييتاعِأحدِأن ُكوَنةِّ َوَلْم َيسِْ .ِكانتِهذهِِكاُن اْلَرسِْ
ا المِليخرجِمنِالبحييييييييرِإنسييييييييانِجديد،ِكماِتنتجِأالمِمخاضِا مِطفالِجديدًا.ِوهكذاِحدثِأنِخرجِمنِتأديبِِ
بياايلِيهودًاِقيدِتحررواِمنِالوونيية.ِوكمياِبياءتِكيلِمحياوالتِالخروجِمنِعبودييةِبياايلِِبيالفحييييييييييييييل،ِهكيذاِبياءتِكيلِ

أنفسييهم،ِوكانتِكلِمحاوالتهمِكمنِصيينعِريحا.ِ نِملءِالزمانِلمِيكنِقدِأتيِِمحاوالتِالبحييرِميِأنِيخلصييواِ
مِالفداءِوهذاِماِسيينراهِميِاآليةِِ بعد.ِأنِأنِوقتِالصييليبِكانِلمِيكنِقدِأتيِبعد.ِومِأشييفقِ ِعليِالبحييرِوَقد 

ِالقادمة.ِ
ِ

اٍب، َواأَلْقُض  َتْحَيا َوْمَواُتَك، َتُقوُم اْلُجَثُث.  19"  -:(19) آية . أَلِن َطِلَك َطلج َوْعشَِِ ِكاَن التجَرابِّ َتْيقُِّظوا، َتَرِنُروا َيا سُِِ اسِِْ
 " ُتْسقُِّس اأَلْخيَِّلَة.

قُِّس اأَلْخيَِّلةَ .َِتْحَيا َوْمَواُتكَ =ِِ هذاِالنصِهوِأو ِنصِصيري ِعنِالقيامةِمنِا مواِت ُِِتسِقِّسِِاألقض ،َواأَلْقُض ُتسِْ
ِِأمواتهاِإشيارةِلقيامةِا مةِاليهودية،ِأوِقيامِال نيسية،ِأوِتارِدِِا رضِتخرجِ=cast outِِجاءتِميِاإلنجليزيةِِ

ِ.هيِنفوسِالذينِماتواِاألخيلةوِالموِتِكبحرِمنأوِِقيامتناِ
ِِحينِسيييييم ِلهمِكورصِبالخروجِمنِباال.ِِوهذاِينابقِعليِإسيييييراليلِوقتِالسيييييبيِمهمِكانواِكأمواتِقامتِأمتهم

اٍب  ،ِول نِالمسييي ِأحياناِبفداله.وينابقِعليِشييعبِ ِقبلِالمسييي ِإ ِكناِأمواِت =ِشييبهِالنبيِاليهودَِِطلج َوْعشَِِ
ِنتعش.ِعأيِنعمةِ ِوإحساناتهِمِالهل=ِِبعحبِكانِقدِيبسِمنِالجفا ِومِنز ِعليهِالمار
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ا    ول نِالح ِجميا ِالنبوةِفبعيدِالقيياميةِ= اٍب   =  يحيلِالروحِالقيدسِالمحيي  َوْمَواتُِكَ َتْحِيَ َِِ َك طَِلج َوْعشِِِِِِِ .ِميالروحَِطلِِ
ِعليِال نيسةِبعدِقيامةِالمسي .ِويحلِعليناِبعدِالمعموديةِميِسرِالميرونِبعدِأنِكناِِ جامةِِِِوعشابالقدسِحل 

  ادية.مالتةِليحيينا،ِبأنِيثبتناِميِموتِالمسي ِوقيامتهِميِالمعمودية.ِمت ونِلناِحياةِالمسي ِا
 

ٍة َحِتى َيْعُبَر  20" -(:21-20اآلِيات ) َك. اْخَتبِّْئ َنْحَو ُلَحْيظَِ َك َخْلِفَ َك، َوَوْغلِّْق َوْبَواِبَ عَِ ادِّ ْل َمخَِ ْعبِّ  اْدخُِ َِِ ا شِِِِِِِ َهُلِم ِيَ
ُب.  َماَءهَ 21اْلَغضَِ ُف اأَلْقُض دِّ ْم، َفَتْكشِِّ ِكانِّ اأَلْقضِّ فِّيهِّ ا َواَل ُتَغه ِّ   أَلِنُ؟ ُهَوَذا الِربج َيْخُرُج مِّْن َمَكانِّ؟ِّ لُِّيَعاطَِّب إِّْثَم سُِ

 " َطْتاَلَها فِّ  َما َبْعُد.
هنياِييدعوهمِِِِهيذهِاآليياتِكيأنهياِإجيابيةِعليِأسييييييييييييييئليةِالنياسِوهيِ"كيفِتعيدنياِبيالخالصِونحنِميازلنياِميِأحزاننيا؟

يةِِاللدخو ِإليِمخادعهمِليتركواِالعاصيفةِالتيِتحيتتِآخرينِتقربهمِهللِأكثر.ِميِالمخدوِنزيعِأنفسيناِتحتِالحم
وهمِِِِحتمواِميِايوتهمِوقتِمرورِالمالكِالمهلكإحتميِبالفلكِوقتِالاومان،ِواليهودِِإاإللهية،ِوسييييييييييييييبقِلنوحِأنِِ

ختب ِميِال نيسييييييييييةِوميِمخادعناِأيِبالعالقةِالسييييييييييريةِمعِِختبأتِميِايتها،ِونحنِاآلنِنإ،ِوراحامِِميِمصيييييييييير
ملندوِِِِنِتختب .أونالهاِعليِال نيسييييييييةِِأ،ِوهذهِميِ(ِلحيظة وهذهِميِننرِ ِِمةالمسييييييييي .ِوميِالزيييييييييقةِالعني

ولنعلمِِِِالعالمِالمزييييارمِاآلن،ِوننهيِأعمالناِونعودِإليِمخادعناِنحتميِميِظلِعالقتناِمعِمخلصييييناِالمسييييي .
ِ.ِ(7:54 إصِبعدهاِمجدِأاديِلحيظةكلهاِعليِا رضِحياتناِأنِ

وارِهذاِالغزيييييييبِأنِكلِأرضِوماِعدناِنراه،ِ  ِيعايناِرجاءِلعنِ ِا أنِِنتيجةِخايةِآدمِوخاايانا،ِِكانتِ
كثرِبماِالِِأشييييييتياقِ ِلعودتناِإهِ،ِِوإليهيِمجردِلحينةِتعودِلناِبعدهاِمراحمِ .ِولنعلمِانِ ِيحييييييتاقِلعودتناِِ

عدهِلناِ.ِِأعدهِلناِليفرحِمعناِبفرحناِبماِِأ ِيعلمِماِِِأنِِ.ِوالسييبِب(4:27 إصِِشييتياقناِنحنِللعودةِاليهإيقاسِمنِِ
ِماِنحنِمالِنعر ِوالِنتخيلِماِأعدهِ ِلنا(. أ

ينهرِمنِِوميِالزيييييقةِالعنيمةِهذهِقدِيكونِعليِال نيسييييةِأنِتختب ِول نِأين،ِهذاِماِسيييييعلنِوقتها،ِوهذاِماِ
ِِا(ِ.ِوحتيِالموتِمنحنِبيهِننتقيلِإليِراحيةِنبقيِخالله12ِِ:6ِسييييييييييييييفرِالرؤيياِ"ِحيينِلهياِموضييييييييييييييعِمعيدِ"ِ ِرؤِ

ِلحينةِاالِأجسادِبعدهاِنحصلِعليِالجسدِالممجد.ِ
ريءِِ=ِ بارةِتعنيِأنِالرمِسيعاقبِأعداءِشعبهِوتنهرِقوتهِميِعقااهم،ِوينتقمِل لِدمِاِِالِربج َيْخُرُج مِّْن َمَكانِّ؟ِّ 

 الحييييياان(ِعليِكلِِِأوِهالكِنفوس،ِهوِسيييييعاقبِلوياوانِ،ِِأوِظلمِوسييييفكِدمه،سييييفكِعليِا رضِسييييواءِقتلِ
َماَءَها َواَل ُتَغه ِّ    =  سيييتجامِلهِوظلمِشيييعبهإكلِمنِِيعاقبِِ(ِِو1ِ:27ِِ ِِنفسِخدعهاِوأسيييقاها ُف اأَلْقُض دِّ َتْكشِِِّ

ِم َنِِحدثِلحيييييعبهِكماِقا ِلقايينِ"ِارئِوكلِظلمرأنِكلِدمِِ،ِماهللَِطْتاَلَها فِّ  َما َبْعدُ  ِإ َلي  ار    يَكِصيييييَ ْوُتَِدم َِأخ  صيييييَ
َِدْيُنوَنة ِِماهللِيقو ِللخاط ِغيرِالتالبِأنتِ"ِِ(.10:4"ِ تكٱْ َْرضِ  ت ْعاَلن  َِوٱسيْ ب  ًباِم يَِيْوم ِٱْلَغزيَ َكَِغزيَ َتْذَخُرِل َنْفسي 

ةِ  ليييَ اد  اايييلِزوجتيييهِحينِسييييييييييييييف واِظلمييياِدمِنيييااوتِاليزرعيليِِ(.ِوأننرِحكمِ ِعليِآخيييامِوإيِز5:2"ِ روٱهلل ِٱْلعيييَ
ِ(.24-21ِ:19مل1 

وقولهِِِ(.20ِِِِ:10+ِرؤ2ِِ:14ِِ،15ِِِ  ِادأِهذاِبصيييليبهِوسييييتمِعقامِلوياوانِالنهاليِميِاليومِا خيرِ كوِِ
=ِإشييييييييييييارةِ نِطبعِ ِالرحمةِوالعااءِوإظهارِمحبتهِوخيريته،ِوحينماِيفعلِهذا،ِمهذاِيفرحه.ِِيخرج من مكان؟  
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،ِول نِالعقيامِالذنِيتوعدِبهِ ِلوياوانِومنِِيخرج من مِكان؟محينِيكونِتصيييييييييييييير ِ ِعكسِهذاُِيقيا ِأنِ ِِ
 يتبعهِمهذاِ نهِعاد .
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع والعشرون 

ِ
اآليةِا وليِمناسييبةِلنهايةِاإلصييحاحِالسييااق،ِالذيِحدوناِعنِعقوبةِالحييياانِودينونتهِوبعدِ لكِنسييمعِصييوتِ

(ِمهناك5ِِكرمةِل نهِغيرِنحيييدِال رمةِميِ صِص.ِهوِنحيييدِالرمِنفسييهِيرتفعِعاليًاِبالنحيييدِمرحًاِبحييعبهِالُمَخلِ 
ِوجدِ ِعنباِرديئًاِ نِإسراليلِحسبِالجسدِلمِينتجِومرًاِهللِأماِاآلنِمنريِالجناتِمثقلةِبعنبِشهي.

ِ
يدِّ 1" -:(1آية ) يمِّ الِشدِّ َلوَِّياَثاَن، اْلَحِيَة اْلَهاقَِّبَة. َلوَِّياَثاَن اْلَحِيَة فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ ُيَعاطُِّب الِربج بَِّسْيفِّ؟ِّ اْلَقاسِّ  اْلَعظِّ

.  "  اْلُرَتَحو َِّيَة، َوَيْقُتُل الت ِّن ِّيَن اِلذِّي فِّ  اْلَبْحرِّ
=ِوهيَِِِلوَِّياَثانَ   ميِعقوبةِِ السيييفِهوِالصييليبِالمرعبِللحييياان(  سِيف؟الرمِهناِكملكِوحاكمِوقاضِيسييتخدمِِ

ِأوِمل تفِكالحية،ِوهيِكلمةِتحييييييييييييرِلوحشِكبير.ِوقدِيحييييييييييييرِهذاِللممالكِالتيِظلمتِكلمةِعبريةِمعناهاِملتو 
كانِالحيياانِهاربًاِمنِالدينونةِمتحصيناِميِأنِ ِلنِيجدِجاًلِلإلنسيانِالذنِِِ=َبةاْلَهاقِّ ِِشيعبِ ِأوِللحيياان.

ِمات.
  ِالذنِادأتِبهِدينونةِالحياان،ِوبالصليبِكانِالخالص.ِِيوم الصليب=ِ فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ

  هوِالعالمِالذنِيجو ِفيهِالحييييياانِاآلنِيصيييينعِشييييرًا.ِالبحر ِِ=ِالحييييياانِومنِألقامِالحييييياانِالحية.لوياثان  
ودينونةِالحييياانِادأتِبالصييليبِحينماِقي َدهِالرم،ِوالعقامِالنهاليِسيييكونِعندِالمج ِالثانيِميِالبحيرةِالمتقدةِِ

 بالنار.
ِ

َتَهاةِّ: 2"  -(:3-2اآليات ) قِّيَها ُكِل َلْحَظٍة. لَِّئاِل ُيوَطَع  »َوَنا 3فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َغنجوا لِّْلَكْرَمةِّ اْلُرشَِِِِ َها. َوسِِِِْ الِربج َحاقِّسُِِِِ
 " بَِّها َوْحُرُسَها َلْياًل َوَنَهاًقا.

(ِهناِنسيييمعِتسيييبي 14ِِِِ–5ِِ:11ِِ=ِالسيييماليينِهمِالذينِيغنواِإ ِأدركواِعملِ ِالخالصييييِل نيسيييتهِ رؤَِِِغنجوا
قِّيَهاقسييسيًاِ جلِالخالص.24ِِِِِييييييييييييييييال اروبيمِوال يةِمسيتمرةِبأماارِنعمتهِالمجانيةِأيِروحهِالقدوسِاأيِرعَِوسِْ

َتَهاةِّ ا =ِأيَِِِلْيالً =ِشيعبِ .ِوهيِكرمةِمحبوبةِلصياحبها،ِهوِيحرسيهاِوالِيسيلمهاِلحارس.ِيحرسيهاِِِْلَكْرَمةِّ اْلُرشَِ
اءِ ِأيِضييقات.ِِ=ِهيِأوقاتِالسيالمِالتيِالِيعانيِميهاِأانَِوَنَهاًقاوسيبِالزييقاتِيعينهاِويعزيهاِوالِيتركها.ِِ

وميهاِيتعرضِالمامنِ نِينسيييِ ِوينحييغلِميِالعالم،ِالِأنِميِالزيييقِيسييهلِعليِالمرءِأنِيلجأِهلل.ِوقارنِ
(ِوالذيِنزوِسييييييياجها.ِوأصييييييحامِالتفسيييييييرِا لفيِيقولونِعنِهذهِاآلياتِأنها5ِِمعِنحيييييييدِال رمةِالسييييييابقةِ صِ

ملِالخالصييييِأدركِقوةِعملِالصيييليبِميِحياتهِاآلن.ِوأنهِِسيييتحدثِخال ِمترةِا لفِسييينة،ِول نِمنِتذوقِالع
ِيحياِهذهِا لفِسنهِاآلن،ِويحياِميِأمراحِالخالصِاآلن.

ِ
ْيٌظ. َلْيَت َعَلِ  الِشْوَك َواْلَحَسَك فِّ  اْلقَِّتالِّ َفَأْهُجَم َعَلْيَها َوَوْحرَِّطَها َمًعا.4" -:(4آية ) ََ  " َلْيَس لِّ  
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ْيظٌ  ََ ،ِلقيدِطرحهياِميِالبحرِ والبحرِهوِالمعمودييةِومِالتوبيةِِ=ِمهوِنسيييييييييييييييِخاياييانياِوغسييييييييييييييلهياِايدميهَِِلْيَس لِّ  
ْوَك   ..ِوالِيعودِيديننا(19:7واإلعترا ،ِوقوةِالمعموديةِهيِميِدمهِالغامرِِِمي =ِالحيييييييييوكِهوَِِلْيَت َعَلِ  الشِِِِِِِ

ريِشيهوةِالمسيي ِميِمحبتهِأنِيحملِِإشيارةِللخاية،ِالِهوِنتاجِالخايةِ"تخرجِلكِا رضِشيوكًاِوحسيكًا"ِوهناِن
هوِكلِلعناتِوومارِخاايانا،ِلذلكِت للِرأسيييهِبعكليلِشيييوك،ِهذهِكانتِإرادتهِوشيييهوته.ِول نِمنِيريدِأنِيتركِِ

تأملِميِمحبةِالمسييييييي ِلناِوإشييييييتياقهِليومِالصييييييليبِِِِالمسييييييي ،ِوينلِميِخايتهِمسيييييييحترقِمعِأشييييييواكِخايته.
مسييييييحملِالمسيييييي ِعنهِأوارِالخايةِوالِيدان.ِلذلكِيالبِالمسيييييي ِمناِِليخلصييييينا.ِأماِمنِهوِوااتِميِالمسيييييي ِِ

ِوأناِفيكم"ِ يو ِ(.15ِِ:4"إوبتواِمي 
ِ

ْصنِّ  َفَيْصَنُع ُصْلًحا َمعِّ . ُصْلًحا َيْصَنُع َمعِّ «.5" -:(5آية )  "َوْو َيَتَرِسُك بِّحِّ
منِمنهمِيتمسيييكِبحصييينِالرمِِِِ،أخريِنرنِشيييهوةِقلبِ ِأنِيصييينعِصيييلحًاِمعِاإلنسيييانِوحتيِا شيييرارِِةهناِمِر

والت رارِيحيرِلحوقِالمسي ِليتممِالفداءِ،ِويحيرِ نِالصل ِسيكونِِِِيصنعِمعهِالرمِصلحًاِفيخلصِمنِالنار.
ْلًحا َمعِّ  صيلحاِمعهِ=ِِِِلليهودِولألمم.ِوالعجيبِهناِأنِ ِهوِالمحيتاقِ نِيقبلِاإلنسيانِأنِيصينع َنُع صُِ .َِِفَيصِْ

نِّ وكيفِنصيييينعِصييييلحاِمعِ ِمنخلصِ=ِ لكِبأنِِ ِِْ صِ ُك بِّحِّ ِِِ ،َِيْرُكُضِإ َلْيه ِِ "ألن   َيَتَرسِ ين  ُِاْرج َِحصيييي  ُمِٱلر م   ا سييييْ
يُقَِوَيَتَمن عُِ د    ،ِل نِمنِيتمسكِِ(.ِوالسببِأنِالحياانِالِيكفِعنِمحاوالتِالوقيعةِاينناِوبين10:18ِِ"ِ أمٱلص  

َِيْنُجوويحتميِبعسيييييييمِالرمِينجوِكماِيقو ِيوليلِالنبيِ" م ِٱلر م   َِمْنَِيْدُعوِب ٱسيييييييْ ُِكل  (.ِمترديد32:2ِ"ِ ياَوَيُ وُنَِأن 
يَنِأَْعَاْيَتن ِيإسييييييمِ ِيرعبِالحييييييياان.ِوالح ِقو ِالرمِيسييييييووِميِصييييييالتهِالحييييييفا يةِ" م َكِٱل ذ  "ِِٱْحَفْنُهْمِم يِٱسييييييْ

ِ(.ِمعسمِيسووِإ ًاِلهِقوةِعليِالحف ِ ملنهتمِاترديدِصالةِيسوو(.11:17 يو
 

ُر َوُيْفرُِّع إِّْسَرائِّيُل، َوَيْرأُلوَن َوْلَ؟ اْلَرْسُكوَنةِّ ثَِّراًقا.6" -:(6آية )  " فِّ  اْلُرْسَتْقبِّلِّ َيَتَأِصُل َيْعُقوُب. ُيْزهِّ
ول نِالنبوةِتمتدِلماِهوِأبعدِمنِهذا.ِِِإليِموطنهمِا صيييليِهكذاِمهمِاليهودِهذهِاآلية.ِِهذهِنبوةِارجووِإسيييراليل

المسيييييي ِهوِأصيييييلِداود،ِهوِخالقه،ِماإلانِكانِبهِكلِشييييي .ِِِ،(16:22 رؤِمالمسيييييي ِهوِأصيييييلِيعقومِو ريته
جتِمنِاإلانِِ=ِمالخليقةِخِرِنبوةِعنِالتجسييِدِ=ِِيتأصِل يعقوبمتصييب ِكلمةِِوبالخايةِحدثِإنفصييا ِعنِ .ِ

ميِهذاِاإلصييييحاح(.ِواإلانِتجسييييدِليتحدِباإلنسييييانِمرةِأخرنِفيعود8ِِوبالخايةِإنفصييييلتِالبحييييريةِعنِ ِ آيةِِ
يعقومِالِكلِالمامنينِللثباتِميِأصيييلهمِأنِالمسيييي ِإانِ ،.ِفيعيدِاإلانِاإلنسيييانِلألحزيييانِاإللهية،ِولذلكِ

"ِوبالثباتِميِالمسييي ي ِتأصيييلناِ=ِعدناِللصيييورةِا صيييليةِأنِن ونِميِاإلانِ،ِواإلانِِيقو ِالرمِيسيييووِ"إوبتواِمي 
ال نيسيةِتنموِويكونِلهاِجذورِوومارِحلوة،ِوياكدِهذاِبقيةِِِوِهوِميِحزينِاآلم،ِوهكذاِعدناِإليِحزينِاآلم.

ُكوَنةِّ ثَِّراًقااآليةِِ َرائِّيُل َوَيْرأُلوَن َوْلَ؟ اْلَرسِْ ُر َوُيْفرُِّع إِّسِْ سيدِالمسيي ِحينِتتأصيلِميِنعمةِِهذهِهيِال نيسيةِجِ= ُيْزهِّ
ِ ِوتزهرِمزاللِوتنموِميِكلِالمسكونةِويدخلهاِكلِا مم.

ِ
 "َهْل َضَرَبُ؟ َكَضْرَبةِّ َضاقِّبِّي؟ِّ، َوْو ُطتَِّل َكَقْتلِّ َطْتاَلُ  7" -:(7آية )
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ِضرمِإسراليلِيكونِللتأديبِممنِيحبهِالرمِيادبه،ِوضرمِا عداءِإلمنالهم.
ِ

ْرقِِّيةِّ. 8"  -(:9-8اآليات ) ِِِ َفةِّ فِّ  َيْومِّ الشِ ِِِّ ؟ِّ اْلَعاصِ ْرَتَها. َوَزاَلَها بِّرِّيحِّ َِِ لِّذلَِّك بِّهَذا ُيَكِفُر إِّْثُم 9بَِّزْلٍر إِّْذ َطِلْقَتَها َخاصِ
َجاَقةِّ كِّْلٍس ُمَكسِِِِِِِِِ  َجاَقةِّ اْلَرْذَبحِّ َكحِّ ِيتِّ؟ِّ: فِّ  َلْعلِّ؟ِّ ُكِل حِّ َواقِّي َواَل  َيْعُقوَب. َوهَذا ُكلج الِثَررِّ َنْزُع َخهِّ َرٍة. اَل َتُقوُم السِِِِِِِِِ

 " الِشْرَساُت.
ِرأيناِالمسي ِيحملِإكليلِالحوكِليحملِعناِخاايانا،ِول نِهلِهذاِيكفي؟4ِميِآية

ما اِعنِالخايةِالسيياكنةِمينا؟ِوما اِعنِاإلنسييانِالعتيقِالذنِميناِالمنفت ِعليِشييرِالعالم؟ِهذاِاإلنسييانِالعتيقِِ
ِِنِالادِمنِتأديبهِفيسييييتفيدِمنِالفداء.ِوهذاِمعنيِأنِ"ِ متمردِعليِوصيييياياِ ِم ا ِٱْلَخل يَقُةِل ْلُبْال  َعت  َلْيَسِِِ-ُأْخزيييي 

ِٱل ذ يَِأْخَزَعَهاِ ْنَِأْجل  ِ.بالريح الشرقية".ِوصفِالوحيِهذاِالتأديبَِعَليِٱلر َجاءِ ِ-َطْوًعا،َِاْلِم 
  =ِأيِبعنفِوخاصييييييمها. بَِّزْلر َطِلْقَهاهناِإسييييييراليلِمحييييييبهةِبامرأةِزانيةِحذرهاِزوجهاِلتعودِعنِزناهاِولمِترجع.ِ

ْرقِِّيةِّ  بِّرِّيحِّ  =ِطردهاِمنِمكانهاِأيِمنِايتها.َِِِوَزاَلَهاو  ،ِوهذاِإشييارةِلماِسييو ِيحدثِة=ِوهيِري ِعنيفةِمزييِرِِشِِ
ِبواِإليِباال.ِميِسبيِباالِمقدِطردهمِ ِمنِأرضهمِو ه

َفةِّ يهو اِميِباال،ِالِهوِأرسيلهمِإليِباالِليتأداواِتحتِنيرِعبوديةِالبااليينِ=ِِ ِلمِيتركِشيعبهِِ ؟ِّ اْلَعاصِِّ ِ.بِّرِّيحِّ
وعندماِأتيِالتأديبِاثمارهِوتااواِعنِوونيتهمِأعادهمِ رضيييهم،ِوكسيييرواِمذاب ِأووانهمِوغفرِلهمِماِمزيييي.ِوقيلِ

يِِ الَنْزُع  اتييأديبهمِهوِِوكييانِومرِعمييلِ ِِِِ.َكِفُر إِّْثُم َيْعُقوبَ عنِهييذاِأنِ ِِ ت سيييييييييييييييرِمييذاب ِِظهرِهييذاِميِِِوِِةَخهِّ
ِِا ووان.

ِِوحررهِمنِسييلاانِالحييياانِرِالمسييي ِعنِإومهفِ إليِأنِكَِِِوإنفصييلِعنِ ِ،ِنةاردِآدمِمنِالجلِوكانِهذاِرمزاًِ
.ِوحينماِتأصييلِاإلنسييانِإ ِوبتِميِالمسييي ِعادتِلهِالحياةِ.ِوكانتِومارِعملِالمسييي ِأنِقبلِاإلنسييانِالذنِ

تيِكانِيقدمِِحررهِالمسييييي ِأنِيتخليِعنِكلِإغراءاتِالحييييياانِالتيِكانِيغويهِاهاِمنِقبلِ،ِوكسييييرِالمذاب ِال
ميهاِللحييييييياانِوزناتهِومواهبهِوعااياِ ِالتيِوهبهاِلهِ،ِوأعايِكلِهذاِهللِالذنِمداهِ،ِوهذاِيحييييييبهِالمثلِالذنِ

التيِِِ.ِوالري ِالعاصييييييفةِتحيييييييرِللتجارِمقالهِرمِالمجدِ"إنسييييييانِوجدِجوهرةِكثيرةِالثمنِفباوِماِعندهِمنِالآلل "
المِِوالري ِتزيلِالقشِوالعصيييامةِوتتركِالثمار،ِهذهِهيِاِ ِ(.2:2يثيرهاِعدوِالخير،ِرليسِسيييلاانِالهواء"ِ أ :

ِالتيِيسم ِاهاِ ِلينقيِشعبه.ِل نِلليهودِتحيرِلباال.
َرةٍ  َجاَقةِّ كِّْلٍس ُمَكسِِ َجاَقةِّ اْلَرْذَبحِّ َكحِّ سييعتبرِالعالمِالذنِكانِيسيعيِوراءهِِِ=ِحينِيعودِاإلنسيانِهلل،  فِّ  َلْعلِّ؟ِّ ُكِل حِّ

(.ِوسيحامِكلِمذاب ِماِكانِيالههِمتصيرِحجارةِمهحمة.ِوهذهِتحبهِقو ِالقديس8:3ِِكعله،ِسيعتبرهِكنفايةِ مي
ل َبِٱْلَعاَلمُِاولسِالرسييييييو ِ ،ِٱل ذ يِب ه َِقْدِصييييييُ ي   وَوِٱْلَمسيييييي  َِرب  َناَِيسييييييُ ل يب  ِب صييييييَ َرِإ ال  اِل يَِأْنَِأْمَتخ  "ِِل يَِوَأَناِل ْلَعاَلمِ َِِمَحاشييييييَ

ِ(.14:6 غل
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. ُهَناَك َيْرَعى اْلعِّْجُل، 10"  -(:11-10اآليات ) َكُن َمْهُجوٌق َوَمْتُروٌك َكاْلَقْفرِّ َدٌة. اْلَرسِِِْ يَنَة ُمَتَوح ِّ يَنَة اْلَحصِِِِّ أَلِن اْلَردِّ
اَنَها.  َِِ اٌء َوُتوطُِّدَها. أَلِنُ؟ َليْ 11َوُهَناَك َيْربُِّض َوُيْتلُِّف َوْغصِ َِِ ُر، َفَتْأتِّ  نِّسِ ِِِ اُنَها َتَتَكسِ َِِ يَنَرا َتْيَبُس َوْغصِ ْعًبا َذا حِّ َِِ َس شِ

 " َفْهٍم، لِّذلَِّك اَل َيْرَحُرُ؟ َصانُِّعُ؟ َواَل َيَتَرِوُف َعَلْي؟ِّ َلابُِّلُ؟.
رأيناِميِاآلياتِالسيابقةِشيهوةِقلبِالمسيي ِليومِالصيليبِوللصيل ِمعِشيعبه.ِوأنهِسييعاقبِالحيياانِبصيليبه،ِوأنهِِ

متهِ كنيسيييته(.ِوتثمرِكنيسيييةِالمسيييي ِوتزدهرِسييييتجسيييدِويولدِإانًاِليعقومِميتأصيييلِيعقوم.ِوأنهِهوِالحارسِل ِر
وتمتدِوتمألِكلِالمسيييييكونة.ِويحيييييرحِالرمِأنِماِأصيييييامِشيييييعبهِمنِضيييييرباتِكانِلتأديبه.ِوكانتِنتيجةِالتأديبِِ

رِالمامنونِأووانهمِوآمنوا.ِول نِلألسييييفِ"إليِخاصييييتهِجاءِوخاصييييتهِلمِتقبله"ِ يو (.ِكانت11:1ِِإيجاايةِإ ِكسيييي 
ْنَِحْول َها،َِوَأُكوُنَِمْجًداِقدسيييية،ِوكانِ ِحارسييييًاِلهاِ"أورشييييليمِمدينةِ ِالم ِم  وَرَِنار  ،َِأُكوُنَِلَهاِسييييُ َوَأَنا،َِيُقوُ ِٱلر مُّ

َها ِ(.ِملماِرمزتهِرمزها.5:2"ِ زكم يَِوَسا 
يَنةَ محينِكانِ ِمعهاِكانتِِِِإ ِصيلبتِإانه.ِِهذاِحا ِأورشيليمِحينِتركهاِ ِوهجرهاكانِِ نِ ِِومرحةِول َِِحصِِّ

ُهَناَك َيْرَعى و .ِاْلَرْسَكُن َمْهُجوٌق َوَمْتُروٌك َكاْلَقْفرِّ جاءِلهمِوصلبوه،ِتركواِ ِمتركهمِ ِوأصبحتِأورشليمِمتوحدة.ِ
=ِقدِيحييييييييييييييرِللحيييييييييييييياانِ نهمِعبدواِالعجلِ بادةِوونية.ِوهذاِطبيعيِمالمكانِالذيِيتركهِ ِيرعيِفيهِِِاْلعِّْجلُ 

ِترعيِالعجو ِميِالمدينةِمهذاِفيهِإشارةِللخرامِالتام.الحياان.ِوحينِ
اُنَها  و  َِِ وهذاِماِقالهِالمسييييي ِالرمِِِجفتِأغصييييانهاِولذلكِتسييييتعملِميِالحريق.،ِ=ِمالتينةِحينِلعنِتَتْيَبُس َوْغصِ

انِِعنِا غصيييانِالتيِالِتثبتِميِال رمة،ِوال رمةِهيِالمسيييي ِِ"أناِال رمةِالحقيقيةِ..ِأناِال رمةِوأنتمِا غصييي
،ِفَِ..ِ َِوَيْجَمُعوَنُهَِوَيْاَرُحوَنُهِم يِٱلن ار  ،َِفَيج فُّ ن  ُِيْاَرُحَِخار ًجاَِكٱْلُغصيييييْ "ِما غصيييييانَِِيْحَتر قُِإ ْنَِكاَنَِأَحد ِاَلَِيْثُبُتِم ي 

اليابسييةِمصيييرهاِالحريق.ِأغصييانِال رمةِضييعيفةِورفيعةِالِيصييل ِإسييتخدامهاِميِأنِشيي ،ِمهيِإماِت ونِوااتةِِ
اٌء َوُتوطُِّدَهامةِمتثمرِأوِالِتصيييل ِسيييونِللحريقِ=ِِميِال ِر وهذاِماِحدثِلليهودِحينِصيييلبواِالمسيييي ِِ.  َفَتْأتِّ  نِّسَِِ

كماَِِِفْهمٍ  يذَ بَلْيَس أنهمِشيييعبِِِِعليِللمسيييي ِيد ِكانِرمزيييهمِوسييينة.2000ِِمقدِإحترقتِأورشيييليمِوخربواِكأمةِِ
َمَخاُضِِرمزهمِالمسي ِملمِيولدواِمعِميالدِال نيسةِ"وأيزًاِهذاِماِقالهِهوشعِالنبيِعنِِِقا ِهناِإشعياءِالنبي.ِِ

ِ ِٱْلَبن ينََِغْيُر َحكِّيمٍ ٱْلَوال َدة َِيْأت يَِعَلْيه .ُِهَوِٱْان  ِم يَِمْول د  ِ(.13:13ِ"ِ هو،ِإ ْ َِلْمَِيق ْفِم يِٱْلَوْقت 
ماهللِِِمتروكمهجوق و ِِمسِِكنِتصييييرِوحيدةِمتوحدةِولآلنِم لِنفسِتتركِالمسيييي ِوترمزيييهِوتختارِطريقِالحييير

(.ِوبهذاِتصييير45:12ِِشييياطينِأخرِأشييرِمنهِ مِت7ِِتركهاِوالمكانِالمكنوسِالمزينِيرجعِإليهِالحييياانِومعهِ
وت ونِمعرضيييييييييةِللحريق.ِومنِيفعلِهذاِِويجعلهاِاريةِخربة،ِِيرعيِميهاِالحيييييييييياانِِالنفسِالتيِهجرهاِ ِمكانا

ِيكونِاالِمهم.
 =ِهمِرمزواِالمسي ِوتركوه،ِوالنتيجةِتملكِالحياانِعليهم. ُهَناَك َيْرَعى اْلعِّْجلُ و 

اَنَها َِِ (ِِالعجل=ِا غصييييانِهمِمنِكانواِشييييعبِ ِسييييابقًا،ِل نِحينماِملكِالحييييياانِ  َوُهَناَك َيْربُِّض َوُيْتلُِّف َوْغصِ
يَنَرا َتْيَبُس َوْغَصاُنَها َتَتَكِسرُ عليهمِأتلفهم.ِ ِ=ِحينِمارقهمِ ِيبسواِوإن سرواِ كماِحدثِلحجرةِالتين(. حِّ
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َر، َوَوْنُتْم ُتْلَقُهوَن  12"  -(:13-12اآليات ) َوَيُكوُن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِن الِرِب َيْجنِّ  مِّْن َمْجَرى الِنْهرِّ إَِّلى َوادِّي مِّصِِِِْ
َرائِّيَل.  ًدا َيا َبنِّ  إِّسِْ ًدا َواحِّ يٍم، َفَيْأتِّ  الِتائُِّهوَن فِّ  وَ 13َواحِّ َرُب بُِّبوق َعظِّ وَق، َوَيُكوُن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َوِنُ؟ ُيضِْ ْقضِّ َوشِج

 " َواْلَرْنفِّيجوَن فِّ  َوْقضِّ مِّْصَر، َوَيْسُجُدوَن لِّلِرب ِّ فِّ  اْلَجَبلِّ اْلُرَقِدسِّ فِّ  ُووُقَشلِّيَم.
=َِِِِمْجَرى الِنْهرِّ سيييييبقِميِاآلياتِالسيييييابقةِوأنبأِارمضِاليهود،ِول نِكانِميِهذاِاركةِلألممِم انِ ِيجنيِمنِِ

رالفراتِ ِِ. البقيةِ(ِفسِِِيلقهون واحدًا واحداً عنيِدخو ِا مم،ِول نِ ِلنِيتركِشيييييعبِإسيييييراليلِِوهذاِيِِإَِّلى مِّصِِِْ
يمٍ يزرمِِِِ،وحينِتدخلِهذهِالبقيةِاإليمان =ِهوِالبوقِالذيِيأتيِبعدهِالرم.ِوقبلِمجيءِالرمِتحدثُِِِبوق َعظِّ

إسييييييراليلِويسييييييجدِِِ(ِأيِإيمانِعنيمِميِأشييييييورِومصييييييرِمعِإيمانِبقية19النبوةِالتيِسييييييبقِوتنبأِعنهاِميِ صِِ
"ِِمباركِشيييعبيِمصيييرِوعملِيديِأشيييورِوميراويِإسيييراليِل"حينئذِيقا ِِِِ.الجميعِللرمِميِالجبلِالمقدسِ ال نيسييية(

ُهَوَ اَِاْيُتُ ْمُِيْتَرُكَِلُ ْمِِ(.ِوالح ِأنِ ِلنِيبياركِإسييييييييييييييرالييلِإالِلوِآمنِاليهود،ِوهيذاِمياِيقوليهِالرمِ"25:19 إص
ا َن  يِِ.َِِخَرابييً م ِٱلر م ِ    ٱسييييييييييييييْ اَرك ِٱآْلت يِبيي  َنِٱآْلَنَِحت يَِتُقوُلوا:ُِمبييَ (.39،38:23ِِ".ِ مييِتَأُقوُ َِلُ ْم:ِإ ن ُ ْمِاَلَِتَرْوَنن يِم 

ْخَوُةَِأْنِِوإيمانِاليهودِبالمسيييي ِسييييحدثِميِنهايةِا يامِكماِيقو ِالقديسِاولسِالرسيييو ِ" ُتُِأر يُدَِأيَُّهاِٱإْل  َمع ن  يَِلسيييْ
َرال يَلَِِِتْجَهُلوا سييييييْ َلْتُِجْزل َياِإل   اَوَةَِقْدَِحصييييييَ ِٱْلَقسييييييَ ُكْمُِحَ َماَء:َِأن  ْنَدَِأْنُفسيييييي  َِتُ وُنواِع  ،ِل َئال  ر  ْلُاَِِهَذاِٱلسيييييي   إ َليَِأْنَِيْدُخَلِم 
َرال يلَِ ٱْ َُمم ، يُعِإ سيييييييْ َيْخُلُصَِجم  لذلكِيريِِ(.26،25:11ِِ"ِأنِالبقيةِالتيِيت لمِعنهاِإشيييييييعياءِالنبي:ِ روَوَهَ َذاِسيييييييَ

ِيةِا يامِليامنواِبالمسي .االبعضِأنِميِهذهِاآلياتِنبوةِارجووِبعضِاليهودِإلسراليلِميِنه
ِومرحليًاِمالبوقِهوِكورصِالذيِردِالمسبيينِمنِباال،ِوهيِاإلنجيلِالذيِردِالعالمِكله.

 -ملحوظة:
داثِمهمةِوخايرةِستحدثِميِ(ِوهذهِاآليةِأنِهناكِتركيزِعليِأح25:19(ِوِ إص16،15:11واض ِمنِ إص

مناقةِمصيييرِوإسيييراليلِوسيييوريا.ِوسيييتحدثِحرومِحو ِأورشيييليمِوروحياِنفهمهاِأنهاِحرومِضيييدِال نيسييية،ِوهيِِ
حرومِحقيقيةِدموية،ِول نهاِهيِأيزياِحرومِم رية.ِول نِهلِتصيمدِأنِقوةِضيدِقصيدِ ،ِ ِسييبيدِأنِقوةِ

 هِالمناقةِلتواجهِضدِالمسي ِوت حفهِللعالم.ضدهِوضدِكنيسته.ِويكونِ ِكنيسةِقويةِميِهِذ
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن والعشرون 

ِ
ِبالخيراتِِ عوا ِأنهمُِخد  ِبسبب ِالسامرةِوإنذارِ ورشليم ِبسقوط ِنبوة ِاإلصحاح ِبالخمرِهذا ِمسكروا ِباقية ِمننوها الزمنية

ِو هبواِلعبادةِا ووانِ.
ِ

، َلَرالِّ َبَهائِّ؟ِّ اِلذِّي َعَلى َقْوسِّ َوادِّي َسَرائِّ 1"  -:(1) آية ْكلِّيلِّ َفْخرِّ ُسَكاَقى َوْفَرايَِّم، َولِّلِزْهرِّ الِذابِّلِّ ، اْلَرْضُروبِّيَن َوْيٌل إلِّ نِّ
.  " بِّاْلَخْررِّ
=ِكانِسكانِِإِّْكلِّيلِّ َفْخرِّ  كبرِوأغنيِا سباط،ِكانِاهاِومرةِمنِالخيرات.ِِأ=ِإشارةِلممل ةِإسراليلِمعمرايمَِِِِوْفَرايِّمَ 

ِالسامرة.ِِ ِالجميلة ِبعاصمتهم ِيفتخرون ِمهيِمرتفعةَِِِعَلى َقْوسِّ َوادِّي=ِكانِسكانهاِسكارن.ُِِِِسَكاَقى َوْفَرايِّمَ إسراليل =
اتِ ِسقاتِميِر اللها.ِوعقوبتهاِ نهاِأساءتِاستعما ِخيراتِ ،ِأنِوعوضًاِعنِأنِت ونِنورًاِشاهدًاِلبرك

، َلَرالِّ َبَهائِّ؟ِّ  ِسيأخذِماِاينِأيديهاِميتحو ِسمانهاِإليِهزا ِ=ِِ =ِلسقوطهاِ هذاِماِمعلتهِأشورِلِّلِزْهرِّ الِذابِّلِّ
أنِرالحتهِتخففِمنِأوارِالسكرِم انِِاهم(ِسماهاِزهرِ اال.ِوكانِالسكارنِقديمًاِيلبسونِإكليلِزهرِمعتقدينِِ

وإضفاءِهذاِالحكلِعليِالسامرةِالجميلةِكلهاِِِ.ِِستعارةِمنِشكلِالسكارِنإاإلكليلِعالمةِالخالعة.ِإ ًاِالزهرِهوِِ
كماِيذالِالزهرِعليِأعناقِهاالءِالسكارنِهكذاِسيذالِمنِِِوكماِسيخرمِالسكارنِهكذاِستخرمِالسامرةِكلها.

ِيلبسه،ِوستذالِالسامرةِأيزًا.
ِ

، َكَنْوءٍ 2"  -(:4-2اآليات ) َيالِّ اْلَبَردِّ يٌد َوَطوِّي  لِّلِسي ِّدِّ َكاْنهِّ َياٍ  َغزِّيَرٍة َلاقَِّفٍة، َطْد َوْلَقاُ  إَِّلى ُهَوَذا َشدِّ  ُمْهلٍِّك، َكَسْيلِّ مِّ
ِدٍة.   َوَيُكوُن الِزْهُر الِذابُِّل، َلَراُل َبَهائِّ؟ِّ اِلذِّي َعَلى َقْوسِّ َوادِّي 4بِّاأَلْقُللِّ ُيَداُس إِّْكلِّيُل َفْخرِّ ُسَكاَقى َوْفَرايَِّم.  3اأَلْقضِّ بِّشِّ
. الِسَرائِّنِّ َكَباُكوَقةِّ  ُر َفَيْبَلُعَها َوهَِّ  فِّ  َيدِّ ِّ ، اِلتِّ  َيَراَها الِناظِّ  "  الت ِّينِّ َطْبَل الِصْيفِّ

يٌد وَ ال َيالِّ اْلَبَردِّ وَ .ِِ=ِماهللِهوِالذنِأرسلهِليادِمِِللسيد.ِِِِِ=ِهوِملكِأشورِالذيِجاءِكرجلِواحِدَِِقوِّي  الَشدِّ هوِِِِاْنهِّ
حتيِقبلِأنِِِ=ِإ اِوجدِشخصِتينِمثمرِكباكورةِيلتهمهِميِالاريقَباُكوَقةِّ الت ِّينِّ  هجومِأشورِالذيِاالِشفقة.ِِِ

=ِهمِالسامرةِوشعبهاِإ ِمقدواِاهاءهمِبعدِأنِِِالزهر الذابلِِيصلِلبيتهِمنِلذته،ِوهذاِإشارةِلامعِملكِأشور.
 تخليِالرمِعنهم.

ِ
ِيةِّ َشْعبِّ؟ِّ،    ذلَِّك اْلَيْومِّفِّ   5"  -(:6-5اآليات ) َوُقوَح اْلَقَضاءِّ لِّْلَجالِّسِّ 6َيُكوُن َقبج اْلُجُنودِّ إِّْكلِّيَل َلَرال َوَتاَج َبَهاٍء لَِّبقِّ
وَن اْلَحْرَب إَِّلى اْلَبابِّ  لِّْلَقَضاءِّ  يَن َيُردج ِ" ، َوَبْأًسا لِِّلذِّ

يومِسقوطِالسامرةِيكونِ ِإكليلِجما ِليهو ا.ِويومِسقوطِأورشليمِيكونِ ِإكليلِجما ِلحعبهِ البقية(.ِويومِِ
ِأيديِ ِأورشليمِعلي ِلحعبه.ِويومِسقوط ِإكليل ِالرمِعارناِيكونِهو ِالذيِحملِفيه ِاليوم ِإاليس، الصليبِيومِسقوط

ضدِسي .ِوميِا يامِا خيرةِيكونِ ِإكليلِلمنِلمِيتبعواِِالرومانِيكونِ ِإكليلِجما ِعليِالذينِآمنواِبالم
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.ِعمومًاِميومِدينونةِالخايةِهوِيومِينهرِفيهِمجدِ ِالذيِدانِالحرِوحف ِبقيةِشعبهِالذينِرمزواِالمسي ِِ
جالسينِعليِكرسيِ=ِ ِيعايِللُقوَح اْلَقَضاءِّ لِّْلَجالِّسِّ لِّْلَقَضاءِّ الحر،ِمدينونةِالحرِمجداِهللِالِيكونِ ِهوِِ

القزاءِروحِعد ،ِوهوِالذيِأعايِشعبهِالروحِواعدًاِ"روحِأايكمِيت لمِفيكم"ِوهوِالذيِأعايِتالميذهِوكنيستهِ
وَن اْلَحْرَب إَِّلى اْلَبابِّ اِ=ِِسلاانِالحلِوالربب.ِالِيكونِأيز يَن َيُردج  ِيعايِقوةِللمحاربينِمنِشعبهِِِ=َِِبْأًسا لِِّلذِّ

مينِإليِخارجِالمدينةِأنِإليِبامِالمدينة.ِوروحيًاِإ اِمهمناِأنِالمسي ِهوِالبام،ِممنِتأتيِِأنِياردواِالمهاج
همِِِالرحاقبين،ِومهوِكلِشيءِلحعبهِِعليهِحرمِشياانيةِعليهِأنِيلجأِللمسي ِالبامِمستأتيِلهِالمعونةِوالبأس.

همِالروحيةِوالتيِكانتِحرومِالعهدِشعبِ ِاليهودِضدِأعدالهمِ،ِوا همِهمِالمجاهدينِضدِالحياانِميِحروب
ِِ.القديمِرمزاِلهاِ

ِ
. اْبتَ 7"  -(:8-7اآليات ) . اْلَكاهُِّن َوالِنبِّ ج َتَرِنَحا بِّاْلُرْسكِّرِّ َلَعْتُهَرا َولكِِّن هُؤاَلءِّ َوْيًضا َضلجوا بِّاْلَخْررِّ َوَتاُهوا بِّاْلُرْسكِّرِّ

 . ْؤَيا، َطلَِّقا فِّ  اْلَقَضاءِّ ، َضاِل فِّ  الرج يَع اْلَرَوائِّدِّ اْمتَ 8اْلَخْرُر. َتاَها مَِّن اْلُرْسكِّرِّ  أَلْت َطْيًئا َوَطَذًقا. َلْيَس َمَكاٌن.َفإِِّن َلرِّ
"ِ

ِِِِِالِنبِّ ج ميِالرؤياِوالقزاء.ِِِِواِِعِزاغواِومسدوا.ِوبسببِالخايةِضِلهذهِعنِيهو اِمالجمي َطلَِّقا =ِهمِا نبياءِال ذبة.
=ِكانِال هنةِيسكرونِميِكلِمكانَِِِلْيَس َمَكانٌ =ِلمِتعدِلهمِرؤياِصحيحةِلألحداثِمفقدواِالعد .ِِِفِّ  اْلَقَضاءِّ 

ِملمِيوجدِمكانِننيف،ِالِيوجدِمكانِيستري ِفيهِ ِوالِمكانِيستري ِفيهِإنسان.
ِ

ُم َتْعلِّيًرا  َولِّْلرَ 9"  -(:10-9اآليات ) ، لِّْلَرْفُصولِّيَن َعنِّ الثجدِّي ِّ  »لَِّرْن ُيَعل ُِّم َمْعرَِّفًة، َولَِّرْن ُيْفهِّ ْفُهومِّيَن َعنِّ الِلَبنِّ
 " أَلِنُ؟ َوْمٌر َعَلى َوْمٍر. َوْمٌر َعَلى َوْمٍر. َفْرٌض َعَلى َفْرٍض. َفْرٌض َعَلى َفْرٍض. ُهَنا َطلِّيٌل ُهَناَك َطلِّيٌل«.10

...ِأَلِنُ؟ َوْمٌر َعَلى َوْمرٍ أيِأطفا .َِِِِمْفُهومِّينَ هلِنحنُِِِِيَعل ُِّم َمْعرَِّفةً لَِّرْن  لمِيقبلِالحعبِتعاليمِالنبيِل بريالهمِوقالواِِ
أيِيكررِتعاليمهِكماِ طفا ِصغار،ِلقدِأكثرِمنِأوامره،ِوضجرواِمنِتعاليمه،ِمهمِميِننرِأنفسهمِعلماءِميِ

 غنيةِعليِسبيلِالمزاحِم ررِِِِالدينِالِيحتاجونِ يِتعليم.ِويبدوِأنِهاالءِالسكارنِأخذواِكالمِالنبيِوحولوه
شعياءِِأشياءِإ=ِأيِماِيقولهُِِِِهَنا َطلِّيٌل ُهَناَك َطلِّيلٌ عتبرواِماِيقولهِالنبيِتامهِِِإالنبيِهناِأغنيتهمِوكالمهمِالِهمِِ
ِبسياهِالِيص ِأنِيعلمناِإياهاِ.

ِ
يَن َطاَل َلُهْم: »هذِّ ِّ هَِّ  الِراَحُة. 12ا الِشْعَب،  إِِّنُ؟ بَِّشَفٍة َلْكَناَء َوبِّلَِّساٍن آَخَر ُيَكل ُِّم هذَ 11"  -(:13- 11اآليات ) اِلذِّ

ُكوُن«. َولكِّْن َلْم َيَشاُءوا َوْن َيْسَرُعوا.   : َوْمًرا َعَلى َوْمٍر. َوْمًرا َعَلى 13َوقِّيُحوا الِرازَِّح، َوهَذا ُهَو السج َفَكاَن َلُهْم َطْوُل الِرب ِّ
َفْرٍض.   َفْرًضا َعَلى  ُروا َوْمٍر.  َوَيْنَكسِّ اْلَوَقاءِّ  إَِّلى  َوَيْسُقُهوا  َيْذَهُبوا  لَِّكْ   َطلِّياًل،  ُهَناَك  َطلِّياًل  ُهَنا  َفْرٍض.  َفْرًضا َعَلى 

 " َوُيَصاُدوا َفُيْؤَخُذوا.
ِ=ِهناِإنذارِلهمِ"ماِلمِتقبلوهِمنِالنبيِبعنذارهِاللايفِسيعلمهِل مِملكِأشورِالغةِالعنفِوالحرِمبَِّشَفٍة َلْكَناَء  

(ِحاو ِالنبيِإشعياءِأنِيعلمهم12ِنبوةِعنِملكِأشورِا جنبي.ِوآيةِ ِِ.َخرَ اآللَِّساٍن  الِّ َلْكَناَء وَ الَشَفٍة  والوالسبي،ِِِ
وميِهذاِراحةِهللِولهمِوللمتألمِالرازح،ِِِالِرازِّحَ   الراحةِالحقيقيةِوأنهاِليستِميِالخمرِالِأنِيريحواِالمتألمينِ=
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: هتمِال هنةِوغيرهمِميِالممارساتِالخارجيةِالحكليةِدونِأعما ِمحبة.ِِِإل نهمِلمِيسمعوا،ِِو َفَكاَن َلُهْم َطْوُل الِرب ِّ
لَِّكْ  َيْذَهُبوا َوَيْسُقُهوا     =ِِ=ِأيِماِلمِتقبلوهِمنِالنبيِوحولتموهِلسخريةِسو ِتنفذونهِبالعنفِِ...َوْمًرا َعَلى َوْمرٍ 

ُروا َوُيَصادُ     وا َفُيْؤَخُذوا.إَِّلى اْلَوَقاءِّ َوَيْنَكسِّ
، ُواَلَة هَذا الِشْعبِّ اِلذِّي فِّ  ُووُقَشلِّيَم.14"  -:(15-14)اتآي ِنُكْم ُطْلُتْم: 51  لِّذلَِّك اْسَرُعوا َكاَلَم الِرب ِّ َيا قَِّلاَل اْلُهْزءِّ أَل

يَثاًطا َمَع   ، َوَصَنْعَنا مِّ َب »َطْد َعَقْدَنا َعْهًدا َمَع اْلَرْوتِّ ِنَنا َلَعْلَنا اْلَكذِّ اْلَهاوَِّيةِّ. الِسْوُط اْلَجاقُِّف إَِّذا َعَبَر اَل َيْأتِّيَنا، أَل
 "َمْلَجَأَنا، َوبِّاْلغِّش ِّ اْسَتَتْرَنا«.

إ اِكانواِقدِقالواِهذاِال المِمهمِقدِقالوهِكتحدِللنبي.ِوغالبًاِهمِلمِيقولواِهذاِال المِبالحر ِول نِهذاِلسانِحالهمِ
.ِوعقدهمِمحالفاتِمعِمصرِضدِأشورِهيَِعَقْد َعْهًد َمَع اْلَرْوتِّ    ِهيأوِأمعالهم.ِممخالفتهمِالمت ررةِلوصاياِِ

=ِأشور.ِمهمِتصورواِأنِتحالفاتهمِوغحهمِ تحالفهمِمعِأشورِمرةِومعِِِالِسْوُط اْلَجاقِّفُ و   َصَنْع مِّيَثاًق َمَع اْلَهاوَِّيةِّ 
ِمصرِمرة(ِسيحميهمِمنِغزوِملكِأشور.

  والسوط الجاقف ِِللهاوية،ِِأنِالِيأتيِعليناِمالِنذهِبِِعقدنا عهدا مع الروتِِول نِهذهِاآلياتِتفهمِأيزاِبأنناِقِد
ِتهاجمنا( ِالتي ِتحالفاتِمِع  إذا عبر ال يأتينا   ا مة ِالمكرِِِِغيرها(   منحنِعقدنا ِتحالفاتِونغشِميهاِونستعمل ،ِمنحنِنعقد

ِلحمايةِأنفسناِبالمكرِ.ِمهمِواوقينِميِمكرهمِو كالهمِمالِداعيِأنِيلجأواِهللِ.
ِ

ُس فِّ   16"  -:(16)  آية ُوَؤس ِّ : »هَأَنَذا  َيُقوُل الِسي ُِّد الِربج َزاوَِّيٍة  لِّذلَِّك هَكَذا  اْمتَِّحاٍن، َحَجَر  ْهَيْوَن َحَجًرا، َحَجَر  صِّ
 "  َكرِّيًرا، َوَساًسا ُمَؤِسًسا: َمْن آَمَن اَل َيْهُرُب.

لينجواِمنِالموتِول نِلوِنجواِمنِالموتِمرةِل نهمِسيموتواِيوماِمثلِِِهمِوضعواِأساسًاِكا بًاِمنِالمعاهداِت
ول نِ ِهناِيريهمِا ساسِالحقيقيِ المسي (ِوأنهِالملجأِالحقيقي.ِهناِنريِالحاجةِإليِمخلصِِِكلِالبحرِ،

ِ.لينقذناِويحميناِمنِالموتِا ادنِحقيقي
ل لِإنسان،ِمنِِحجر إمتحان(ِوهو2ِ،ِِمتحنهِوبنصرتهِأعااناِأنِننتصرإحاربهِالحياانِِو(1ِ=َِِحَجَر اْمتَِّحانٍ 

لنِيخزيه.ِمنِيختبرهِيجدهِحجرِأوِصخرةِيحتميِاهاِمنِأنِشدة.ِممنِيالبِ ِيقترمِمنهِويالبهِميِضيقهِِ
ِِِ.حقيقةِسيعر ِالمسي ِويامنِبهِِيختبرِقوتهِومحبتهِفيحياِمت الِعليهِواوقاِفيهِوهوِلنِيخزيهِ ترجمةِسبعينية(

ال  منِآمنِبالمسي ِحجرِالزاويةِِِِ=  َمْن آَمَن اَل َيْهُربُ   (.2ِِِِ:15ِِ،16=ِجمعِاالونينِميِواحدِ ا َِِحَجَر َزاوَِّيٍة  
=ِأصلِكلمةِيهرمِ=ِيسروِأوِهوِميِعجلةِمنِأمرهِمتلهفا،ِنتيجةِإوارة،ِأوِليستمتعِبح .ِوقدِترجمتهاِِِيهرب

10ِِِِالسبعينيةِ"كلِمنِيامنِبهِالِيخزن"ِوهكذاِإستعملهاِاولسِالرسو ِ رو (.ِومماِسبقِنفهمِالمعني11ِ:
يهرمِمنِضيقة،ِمالمسي ِلنِيخزيه.ِومنِالِيندمعِوراءِملذاتِالعالمِطالباِِالمقصود.ِممنِيامنِبالمسي ِالِِ

ِالمسي ِِ ِيخزيه ِلن ِبالمسي  ِأجلهِمئةِضعف.ِومنِيامن ِيتركِشيئاِمن ِالذنِيعوضِمن ِالمسي  ِلنِيخزيه المسي ،
بواتِعنِأوِيتخليِعنهِميِأنِحرمِشياانيةِسواءِإضاهادِأوِإغراءاتِعالمية.ِوحينماِيقا ِهذاِال المِبعدِن

هجومِأشورِيكونِالمعنيِكماِيفهمهِاليهودِأنِمنِيامنِباهللِالِيهرمِخوماِمنِأشورِبسببِماِقيلِهناِميِهذهِ
النبوات،ِ  ِلنِيخزيه.ِونرنِتابيقاِلهذاِأنِإرمياءِالنبيِتنبأِضدِأورشليمِوالملك،ِولمِيهرم،ِوكانِأنِتدخلِ
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دِأنِتنبأِضدِالملكِخا ِوهرمِإليِمصر.ِوسمعِيهوياقيمِملكِيهو اِ ِلحمايتهِولمِيخزه.ِاينماِأنِنبياِآخرِبع
ِ(.26ِِمأرسلِأناساِإليِمصرِوأتواِاهذاِالنبيِإليِيهوياقيمِمزربهِبالسيفِ إر
(ِلنِيخزيهِ .ِالِ ِقادر1ِِِِ،7ِِِِ،8ِول نِأيزاِمنِيتركِخااياهِوملذاتهِ الخمرِالتيِأدمنوها...ِوراجعِآياتِِ

فرحِحقيقي.ِول نِاولسِالرسو ِأدركِمعنيِالنبوةِوأنهاِعليِالمسي .ِالِأنِمنِاليهودِمنِأنِيعوضهِأضعاماِب
ِمهمِأنِحجرِالزاويةِهوِنبوةِعنِالمسياِالمنتنر.

ِ
، َوَيْجُرُف 17" -:(17) آية ْهَراًقا، َفَيْخَهُف اْلَبَرُد َمْلَجَأ اْلَكذِّبِّ َتاَقَة.َوَوْلَعُل اْلَحِق َخْيًها َواْلَعْدَل مِّ  "  اْلَراُء الس ِّ

اللذينِاهماِيصب ِِِرِّْهَراقوال  َخْيسً بالبعدِأنِصارِالمسي ِحجرِالزاويةِللبناءِيقومِالروحِالقدسِبعكما ِالبناء.ِِ
الساللِينز ِعليِشكلِمياهِ إشارةِلعملِالروحِالقدسِِِاْلَبَردُ البناءِمستقيمًا.ِوهوِأيزاِسيبينِويبيدِروحِال ذم.ِِ

َتاقَ فتَ   هذهِالمياهِتافواآلتيِمنِموق(ِِو  الغشِالذيِكانواِيختفونِفيه(ِوقدِيكونِالبردِوالمياهِإشارةِِِةْجُرُف الس ِّ
ِللتجارمِالتيِيسم ِاهاِ ِللتنقيةِ.

+18ِِِِِِ-9ِِِِ:13ِِوالتفسيرِالثانيِأدقِمالَبَرْدِميِال تامِالمقدسِيحيرِللزرباتِالتيِيوجههاِ ِللخااةِ خر
ِأن16ِِِِ:21+ِرِؤ11ِِِِ:19ِِرؤ ِاآليةِنجد ِأتتِاثمارهاِِِالَبَردْ ِِ(.ِوميِهذه ِالبرد ِالتيِهي ِللتأديب،ِوضرباتِ  كان

والستارةِِِالراء يجرف الستاقةِِومِنجدِأِنِِ.َفَيْخَهُف اْلَبَرُد َمْلَجَأ اْلَكذِّبِّ ِِمعمتنعواِعنِال ذمِالذنِكانواِيلجأونِإليهِ=
ِفرن آمن ال يهرب (.ِممنِآمنِبالمسي ِسيحتميِبالمسي ِولنِيحتاجِللغش15ِِ آية  َوبِّاْلغِّش ِّ اْسَتَتْرَناتحيرِلقولهمِِ

(.ِوالماءِيحيرِللروحِالقدسِالذنِيمألِالمامنِسالما،ِفيزعِكلِوقتهِميِالمسي ِوالِيعودِيلجأِمنِخومه16ِ آية
ِللحيلِالبحرية.ِوالمسي ِلنِيخزيهِ.

ِ
( الْ 18"  -(:19-18اآليات  َمَع  َعْهُدُكْم  َعَبَر َوُيْرَحى  إَِّذا  اْلَجاقُِّف  الِسْوُط  اْلَهاوَِّيةِّ.  َمَع  يَثاُطُكْم  مِّ َيْثُبُت  َواَل   ، َرْوتِّ

  . ، َوَيُكوُن َفْهُم اْلَخَبرِّ فَ 19َتُكوُنوَن َلُ؟ لِّلِدْوسِّ ِنُ؟ ُكِل َصَباٍح َيْعُبُر، فِّ  الِنَهاقِّ َوفِّ  الِلْيلِّ َقسِّ ُكِلَرا َعَبَر َيْأُخُذُكْم، َفإِّ
 " اًلا«.اْنزِّعَ 

َيْثُبُت مِّيَثاُطُكْم َمَع اْلَهاوَِّيةِّ ،َوُيْرَحى َعْهُدُكْم َمَع اْلَرْوتِّ  =ِلقدِعقدتمِتحالفاتِمعِمصرِمرةِومعِأشورِمرة،َِِِواَل 
وكانتِالنيةِأن مِتغحونِميِهذهِالتحالفات.ِوتصورتمِأن مِاهذاِعقدتمِعهداِمعِالموتِأنِالِيأتيِعليكم،ِأنِ
للموت.ِوست تحفونِأنِكلِ للدوسِوت ونونِ أتيِجيشِأشورِعليكمِمست ونونِ أتي.ِول نِإ اِ إ اِ تنجونِمنهِ

ِشةِوخادعةِوبالِقيمة.ِوأنهِالِوسيلةِللنجاةِإالِبالرجووِإللهكم.ِِِمعاهدات مِكانتِغا
عليهِالِسينلِيعتمدِعليِالبحرِ،ِِِ(.ِ نِمنِالِيامنِبالمسي ِلنِيزعِكلِإت اله16وهذاِهوِاإلمتحانِ آيةِِ

َفْهُم اِِوالبحرِالِقدرةِلهمِعليِحمايةِأحدِوميِهذهِالحالةِت ونِالمصالبِكالسوطِالجار  َفَقسِّ َوَيُكوُن  ْلَخَبرِّ 
ِ=ِمبدونِسالمِ ِالذنِيعايهِ ِللمامنينِ،ِيكونِأنِخبرِهوِمصدرِقلقِوإنزعاجِ. اْنزَِّعاًلا

عبرتِجيوصِأشورِميِأرضِإسراليلَِِِِتُكوُنوَن َلُ؟ لِّلِدْوسِّ و .ِِالِسْوُط اْلَجاقِّفُ كالمصالبِالقادمةِمنِأشورِت ونِِ
ول نِهذهِالمصالبِِِ=ِأيِت ونِالمصالبِمتوالية.ُكِل َصَباٍح  مراتِعليِا قل،ِوكلِمرةِميهاِخرامِلهم.8ِِِِ
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تقودهمِلكانتِِِِوغحهمِميِتحالفاتهمِووقتهمِميِ كالهمِورمزهمِالرجووِهلل،ِهذهِالمصالِبِِلتأديبهمِعليِخااياهم
ِِ.هلل
ِ

.20" -:(20) آية ، َواْلغَِّهاَء َضاَق َعنِّ االْلتَِّحافِّ دِّ  " أَلِن اْلفَِّراَش َطْد َطَصَر َعنِّ الِتَردج
ستعدادِالخاط ِ مراصِقصير(ِأيِإعتمادهمِعليِالنبواتِال ا بةِومعاهداتهمِتنهرِاآليةِضيقهمِالناتجِمنِاإل

ِوا حال ِالتيِيحتمونِاهاِ.
 

ْبُعوَن َيْسَخُس لَِّيْفَعَل َفْعَلُ؟،  21"  -:(21) آية ْنَد لِّ ، َوَكَرا فِّ  اْلَوَطاءِّ عِّ يَم َيُقوُم الِربج َفْعَلُ؟  أَلِنُ؟ َكَرا فِّ  َلَبلِّ َفَراصِّ
 " اْلَغرِّيَب، َولَِّيْعَرَل َعَرَلُ؟، َعَرَلُ؟ اْلَغرِّيَب.

أي1ِ+5ِِِِ:20ِِ،25ِِِِصم2ِِعندِجبعون،ِ ِِِِوالوطاءنِميِجبلِمراصيمِِِينييسبقِ ِوساندِاليهودِضدِالفلسا
(ِواآلنِ ِسيعملِهذاِالعملِضدِاليهودِوسيساندِا ممِالوونيةِوهذاِهوِالفعلِالغريبِم ماِشابه16،11:14ِ

ِاليهودِالوونيينِميِأعمالهمِسيحااهونهمِميِضرباتهمِماهللِالرحيمِهوِأيزًاِعاد ِ.
،ِكأنِ ِالِيريدِعرل؟ وكلمةفعل؟  ت رارِكلمة =  اْلَغرِّيَب، َولَِّيْعَرَل َعَرَلُ؟، َعَرَلُ؟ اْلَغرِّيبَ َيْسَخُس لَِّيْفَعَل َفْعَلُ؟، َفْعَل؟ُ 

ِأنِيعملِهذاِل نهِمزارِليادمِشعبهِ.
ِ

َ  بِّ؟ِّ مِّْن طَِّبلِّ الِسي ِّ 22"  -:(22) آية َفَناًء ُطضِّ ْعُت  أَلن ِّ  َسرِّ ُقُبُهُكْم،  ُتَشِدَد  لَِّئاِل  يَن  ُمَتَهك ِّرِّ َتُكوُنوا  اَل  دِّ َقب ِّ َفاآلَن 
.  " اْلُجُنودِّ َعَلى ُكل ِّ اأَلْقضِّ

اليهودِمربوطين المستمرةِمعاشواِميِقلقِوإنزعاجِِكانِ مِمتتحو ِرببِ.ِوالمقصودِالِتزيدواِخااياكبالتهديداتِ
ِ.حقيقيةِالجزيةِإليِرببِحرِم

=ِ ِيبدأِالتأديبِبزرباتِبسياة،ِمعنِعاندناِوإستمريناِميِالخاأَِِِفاآلَن اَل َتُكوُنوا ُمَتَهك ِّرِّيَن لَِّئاِل ُتَشِدَد ُقُبُهُكمْ 
ْعُت َفَناًء  يأتيِماِهوِأسوأ.ِوإ اِلمِيصل ِالتأديبِماهللِيبيدِأرضِالحرِ=ِِ َ  بِّ؟ِّ أَلن ِّ  َسرِّ وهذاِماِحدثِمعِِ  ُطضِّ

ِسدومِوعمورةِمثاًلِ.
وليسِمنِحقِأحدِأنِيعترضِعليِأحكامِ .ِ ِميِمحبتهِلحعبهِيريدهمِأحياءِمثمرين.ِ ِالِيريدِهالكهمِِ
الِحياتهمِوأنِيثمرواِوهوِيعر ِنووِالتأديبِالذنِيسم ِبهِلينقيِشعبهِمنِخااياهمِويعيدهمِأحياءِمثمرين.ِ

ِيزرمِلهمِ ِالمثلِاآلتيِ.لذلكِ
 

َهْل َيْحُرُث اْلَحاقُِّث ُكِل َيْوٍم لَِّيْزَقَع، 24ُاْصُغوا َواْسَرُعوا َصْوتِّ . اْنُصُتوا َواْسَرُعوا َطْولِّ :  23"  - (:29- 23اآليات )
ُدَها    ونِّي 25َوَيُشقج َوْقَضُ؟ َوُيَره ِّ ْنَهَة فِّ  َوْتاَلٍم، َوَلْيَس َوِنُ؟ إَِّذا َسِوى َوْلَهَها َيْبُذُق الشج َز َوُيَذق ِّي اْلَكرجوَن، َوَيَضُع اْلحِّ

َها    يَر فِّ  َمَكاٍن ُمَعِيٍن، َواْلَقَهانِِّ  فِّ  ُحُدودِّ ُدُ . بِّاْلَحق ِّ ُيَعل ُِّرُ؟ إِّلُهُ؟.  26َوالِشعِّ ، 27َفُيْرشِّ ونِّيَز اَل ُيْدَقُس بِّالِنْوَقجِّ إِِّن الشج
ونِّيُز، َواْلَكرجوُن بِّاْلَعَصا.  َواَل ُتَداُق َبَكَرُة اْلَعجَ  يبِّ ُيْخَبُس الشج ، َبْل بِّاْلَقضِّ ُيَدقج اْلَقْرُح أَلِنُ؟ اَل َيْدُقُسُ؟ 28َلةِّ َعَلى اْلَكرجونِّ
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، َفَيُسوُق َبَكَرَة َعَجَلتِّ؟ِّ َوَخْيَلُ؟. اَل َيْسَحُقُ؟.   يُم هَذا َوْيًضا َخَرَج مِّْن طَِّبلِّ َقب ِّ اْلُجنُ 29إَِّلى اأَلَبدِّ يُب الِرْويِّ َعظِّ . َعجِّ ودِّ
 " اْلَفْهمِّ.
ونِّيزَ  حبةِالبركةِوهوِالِيدرسِالِيخببِبالعصا.ِهذهِتحبهِأمثا ِالسيدِالمسي ،ِوهيِعنِمالحِِِسميترهِِِذ=ِاِِالشج

يعر ِكيفِيعملِأرضهِبصبرِوقواعد،ِيحرثِويرويِكلِيومِولهِرجاءِميِالثمار،ِوهوِيعر ِأيِأرضِيزروِِ
يبِّ   ميهاِكلِنووِمنِالحبومِويرسلِخدامهِليرويِأرضه.ِوهناك مصممِل يِ أيِتجارم(ِل لِنوو.ِوهوَِِِِطضِّ

التيَِِِبَكَرَة َعَجَلتِّ؟ِّ نتحررِمنِالعالمِوتفصلِاينناِوبينِالعصامة.ِإ اِأديِالقزيبِعملهِالِيلجأِلماِهوِأقسيِأيِِ
تستخدمِميِطحنِالدقيقِالذيِلمِيننفِقحه..ِإ ًاِالهد ِمنِالتأديبِهوِكالحارثِالذيِيحرث،ِ  ِيحرثِ

ِالذيِيعملهِبحكمة،ِهوِزاروِيالبِالثمارِوالِيريدِسحقِِبحكمةِويميزِاينِمتالباتِكلِصنف.ِوكلِعملِ 
 .المحصو 
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع والعشرون 

ِ
ونريِأنِ ِيستخدمِأشورِومِباالِومِالرومانِليزايقِأورشليمِِِِ(.15،1 اآليتينِِِِهناِنريِالويلينِالثانيِوالثالنِ

(.ِوهذاِيعملهِمعِكل5ِ(ِومِيعاقبِأشييييورِمتصيييييرِيبارِ آية4ِِلياداهاِمتتزييييعِأورشييييليمِوتت لمِمنِا رضِ آيةِ
كلهاِأورشيييليمِهناِكمثا ِنرنِفيهِم رِالرم،ِوتمثلِأورشيييليمِالخليقةِِِنفسِياداهاِويريدهاِأنِتصيييب ِأورشيييليمًاِله.

أوِا مرادِمردًاِمردًا.ِنرنِهناِإنحرا ِأورشليمِوإاتعادهاِعنِالاريقِالمستقيم،ِوهذاِهوِحا ِالعالمِبعدِسقوطِآدمِ
ِٱْلَخل يَقُةِِ"الجميعِزاغواِومسيييييييدوا".ِوكيفِرأنِالقديسِاولسِالرسيييييييو ِم رِ ِلرجووِاإلنسيييييييانِإليه؟ِ" َعت  إ ْ ُِأْخزييييييي 

ِِ ل  لِِِْ-ل ْلُبايْ ا،ِايَ اَِِلْيَسَِطْوعيً َعهيَ ِٱلي ذ يَِأْخزييييييييييييييَ ل  ْنَِأجيْ اءِ ِِ-ِم  (.ِم رِ ِهنياِأنِيبيدأِاتيأدييب20:8ِِ"ِ روَعَليِٱلر جيَ
الخليقةِومِيأتيِإانِ ِللفداء،ِوكانِهذاِهوِالرجاء.ِوعليِمسيييييييتونِالفردِمنجدِأنِهذاِهوِم رِ ِأيزيييييييًا.ِماهللِ

ِليتوبواِويعودواِهلل،ِفيقبلهم.ِيسم ِبزيقاتِكثيرةِضدِأيوم،ِاإلانِالزا ،ِزانيِكورنثوسِ....
 

َنٍة. لَِّتُدقِّ اأَلْعَياُد.1"  -:(2-1)  آية َنًة َعَلى سَِ ايُِّق 2  َوْيٌل أَلقِّيئِّيَل، أَلقِّيئِّيَل َطْرَيٍة َنَزَل َعَلْيَها َداُوُد. زِّيُدوا سَِ َوَوَنا ُوضَِ
 " َوقِّيئِّيَل َفَيُكوُن َنْوٌح َوَحَزٌن، َوَتُكوُن لِّ  َكَأقِّيئِّيَل.

هناِتابيقِواض ِلف رِ ،ِيحيبِ ِأورشليمِبزيقاتِكثيرةِمتتأدمِوتتزعِوتتومِفيأخذهاِإانِداودِلنفسهِِنرنِِ
ِمنِيدِالحياان،ِكماِأخذهاِداودِمنِيدِاليبوسيين.

مبهاِمذب ِِِِيةِعنِأورشيييييييليما=ِتعنيِموقدِ .ِوهذاِإشيييييييارةِللمذب ِالذيِيقدمِعليهِالمحرقات.ِومذب ِ ِكنَوقِّيئِّيلَ 
وهمِعياشييييييييييييييواِميِخايتهمِاالِتوبيةِول نِميِ بيادةِظياهريية،ِيقيدمونِ بيالحهمِعليِأريئييلِول نِالقليبِمبتعدِِِ. 

َنةٍ بعيدًاِوهذهِ بادةِالِيقبلهاِ .ِِ َنًة َعَلى سَِ =ِتهكمِعليهمِإ ِإنهمِاهتمواِبحيكلياتِالعبادةِكتقديمِ بال ِِِِزِّيُدوا سَِ
ِهتمواِبالاقوسِالخارجيةِكلِسنةِميِأ يادهمِول نِاالِومر.إِِوِهتمامِبحالةِقلبهم عليِأريئيل(ِدونِاإل

بسييببِِِِكيف؟ِِ=ِوأخذهاِلنفسييهِمنِاليبوسيييين.ِ  ِسييينز ِعليهاِويأخذهاِلنفسييهِانزوِخااياهاَِنَزَل َعَلْيَها َداُودُ ِ
ِوت ونِنهايتهاِرماد.ِِ=ِأيِكموقدِ ِأيِتتقدِميهاِنيرانِالمصييالِبَِكَأقِّيئِّيلَ زييايقِ ِأورشييليمِمتصييب ِِيِامسييل ه

مراتِمفسييييييييدتِا رض،8ِِِوكانتِالمصييييييييالبِالتيِأحاطتِبأورشييييييييليمِهيِجيشِأشييييييييورِالذنِداسِأرضِيهو اِ
بعدِ لكِول نِِِ.كأقيئيل مدينةِليهو ا.ِوحاصيرتِأورشيليمِنفسيها.ِأشيورِصييرتِيهو اِوأورشيليم46وأحرقتِأشيورِ

ِ.185000،ِملقدِأماتِالرمِمنِجيشِأشورِتصيرِموقدِيحرقِأعدالها
وهذاِكانِأسيييييلومِ ِمعِالبحييييير،ِمقدِتركناِميِيدِالحيييييياانِياداناِمنِخال ِكلِضييييييقاتِالعالمِالذنِنحياِفيه.ِِ
وجاءِالمسيي ِبصيليبهِوبددِقوته.ِوهذاِماِسيو ِيحدثِميِنهايةِا يامِحينِيحاصيرِجيشِضيدِالمسيي ِأورشيليمِِ

،39ِِِويزييرمِأتباوِضييدِالمسييي ِبزييرباتِرهيبةِ حزِول نِ ِيتدخلِوينقذِالبقيةِالمامنة،ِِوقيئيلويجعلِمنهاِِ
ِ(.14زك
ِ
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ٍن، َوُوقِّيُم َعَلْيكِّ َمَتاقَِّس.  3"  -(:4-3اآليات ) صِِْ ايُِّق َعَلْيكِّ بِّحِّ يُس بِّكِّ َكالِدائَِّرةِّ، َوُوضَِِ يَن َوَتَتَكِلرِّيَن مَِّن  4َوُوحِّ عِّ َفَتِتضِِِّ
، َوَيْنَخفُِّض َطْوُلكِّ مَِّن  .اأَلْقضِّ ، َوُيَشْقَشُق َطْوُلكِّ مَِّن التجَرابِّ ، َوَيُكوُن َصْوُتكِّ َكَخَيال مَِّن اأَلْقضِّ  " التجَرابِّ

قُ  ِيزييايقهاِحتيِتتواضييعِويكونِصييوتهاِمنخفزييا.ِِ ْقشَِ    =ِيكونِصييوتهمِكمنِيكلمونِالموتيِميِهمس.َِِِِوُيشَِ
يُس بِّكِّ َكالِدائَِّرةِّ و  ايِّقُ   ُوحِّ للمزيييايقةِبسيييببِخااياهمِ،ِأماِاولسِالرسيييو ِالذنِأحبِِِيحيبِاهم ِِ  =ِهناِنرِن  َوُوضَِِ

ِ(ِ.ِول نِحتيِالزيقِلياداهمِفيعودواِلمحبته.5ِِ:14كو2المسي ِفيقو ِ" نِمحبةِالمسي ِتحصرنا"ِ 
 

اَفةِّ اْلَراِقةِّ. َوَيُكوُن ذلَِّك فِّ 5"  -(:6-5اآليات ) ، َوُلْرُهوُق اْلُعَتاةِّ َكاْلُعصَِِِ يُر ُلْرُهوُق َوْعَدائِّكِّ َكاْلُغَباقِّ الِدطِّيقِّ    َوَيصِِِِّ
ٍف َوَلهِّ 6َلْحَظٍة َبْغَتًة،  يٍم، بَِّزْوَبَعٍة َوَعاصِّ  " يبِّ َناٍق آكَِّلٍة.مِّْن طَِّبلِّ َقب ِّ اْلُجُنودِّ ُتْفَتَقُد بَِّرْعٍد َوَزْلَزَلٍة َوَصْوٍت َعظِّ

ُِِتْفَتَقدُ و ِِ.ميِتأديبِشيعبهِِبعدِأنِأنهواِعملهمِِكغبارمنِهناِيبتدئِالوعدِبخالصِاليهودِمنِأعدالهمِفيحيتتهمِ ِ
ول نِانتقامِ ِالحقيقي185000ِِِِِييييييييييييييي=ِهذاِماِحدثِمعاًلِيومِالِِفِّ  َلْحَظٍة َبْغَتةً =ِأيِأشيورِوبأسيلومِعنيف.ِِ

يمٍ و  َزْلَزَلةٍ   كانِمنِإاليسِعدوناِالحقيقيِوقولهِبغتةِإشييارةِللغلبةِالسييريعةِوإلمكانياتِالصييليب. ْوٍت َعظِّ ..ِاللِِ.صَِ
ِيومِالصليبِصاحبتهِظواهرِطبيعيةِعجيبةِوهذاِماِسيحدثِميِاليومِا خير.

ِ
يَن  7" -(:8-7اآلِيات ) دِّ لج اْلُرَتَجِن ِّ َل، ِكُ يَن َعَلى َوقِّيئِِّي دِّ ل ِّ اأُلَممِّ اْلُرَتَجِن ِّ لِّ ُلْرُهوُق ِكُ ا الِلِيْ ا َوَيُكوُن َكُحْلٍم، َكُرْؤِيَ َعَلْيهَِ

ايُِّقوَنَها.   يَن ُيضَِِ َها َواِلذِّ َتْيقِّظُ 8َوَعَلى طِّاَلعِّ ُ؟ َفاقَِّغٌة. َوَكَرا َيْحُلُم  َوَيُكوُن َكَرا َيْحُلُم اْلَجائُِّع َوِنُ؟ َيْأُكُل، ُثِم َيسِِْ َوإَِّذا َنْفسُِِ
َيٌة. هَكَذا َيُكوُن ُلْرُهوُق ُكل ِّ  َتهِّ ُ؟ ُمشِِْ َتْيقُِّظ َوإَِّذا ُهَو َقازٌِّح َوَنْفسُِِ َرُب، ُثِم َيسِِْ اُن َوِنُ؟ َيشِِْ يَن َعَلى اْلَعْهشَِِ  اأُلَممِّ اْلُرَتَجن ِّدِّ

ْهَيْوَن.  " َلَبلِّ صِّ
 ِيحميِكنيستهِِِِكحلم.مهمِمنواِأنفسهمِبالحصو ِعليِأورشليمِول نِكانِ لكِِهذاِتصويرِلخيبةِأما ِا عداءِ

ِ=ِخالرِومتعبِمنِالعاش. َقازِّحٌ  ممنِيقدرِعليهاِ.
ِ

. 9"  -(:12-9اآليات ) َوَلْيَس مَِّن اْلُرْسكِّرِّ َتَرِنُحوا   . َوَلْيَس مَِّن اْلَخْررِّ َطْد َسكُِّروا  َتَلِذُذوا َواْعَرْوا.   َتَواَنْوا َواْبَهُتوا. 
ُروَن َغهِ 10 َوَصاَقْت َلُكْم 11ْم. اهُ أَلِن الِرِب َطْد َسَكَب َعَلْيُكْم ُقوَح ُسَباٍت َوَوْغَرَض ُعُيوَنُكُم. اأَلْنبَِّياُء َوُقَؤَساُؤُكُم الِناظِّ

ْفرِّ اْلَرْخُتومِّ اِلذِّي َيْدَفُعوَنُ؟ لَِّعاقِّفِّ اْلكَِّتاَبةِّ َطائِّلِّيَن: »اْطَرْو هَذا ْثَل َكاَلمِّ الس ِّ يُع أَلِنُ؟  ُقْؤَيا اْلُكل ِّ مِّ «. َفَيُقوُل: »اَل َوْسَتهِّ
 " َبَة َوُيَقاُل َلُ؟: »اْطَرْو هَذا«. َفَيُقوُل: » اَل َوْعرُِّف اْلكَِّتاَبَة«.َوْو ُيْدَفُع اْلكَِّتاُب لَِّرْن اَل َيْعرُِّف اْلكَِّتا12َمْخُتوٌم«. 

(ِتصويرِلحالةِالزال ِالتيِوقعِميهاِالحعبِمهمِالِيفهمونِماِهيِإرادةِ ِميِالخالصِولذلك16ِِ-9ِِمنِ 
 -الحعبِ:ِعيوِمنِوهناِنِرِولذلكِماهللِياداهمِ.ِِِ.ادأواِمنِوراءِظهرِالنبيِميِعملِتحالفِمعِمصر

ِِ=ِهمِكانواِكمنِميِسبات.ِوالنبيِيتهكمِعليهمِمهمِلمِينتبهواِل المهِمهوَِِتَواَنْوا(1ِ
ِختارواِالزال .ل نهمِهمِإأنذرهمِِوقدِِِِِ
 أنِيفهموا.ِدوِنِ حصارِأشورِمثالِوالزيقاتِالتيِهمِميها(ِ :ِمنِعملِ اْبَهُتوا (2
 =ِهمِغارقونِميِلذتهمِغيرِمنتبهينِل لِماِسيأتيِعليهمِمنِمصالب.َِتَلِذُذوا(3ِ
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 =ِهمِأغمزواِعيونهمِبعرادتهم،ِ  ِتركهمِليعملواِماِيريدون.اْعَرْوا (4
َباٍت  (5ِ =ِحينِينزوِ ِروحهِأوِحينِيغزيييبِيناف ِروحِ ِوالِيعودِاإلنسيييانِيسيييتمعِلصيييوتهِفيكونُِِقوَح سُِِ

ِكمنِهوِميِسبات.
ِ ِعيونهم.ِختارواِطريقِالعميِارمزهمِسماوِصوتِ ِملذلكِأغمضِإ=ِهمَِِوَوْغَرَض ُعُيوَنُكمُ (6ِ
ِِ=ِحتيِمحيريهمِماِعادواِيرونِمقدِغايِرؤوسهمِمالِيبصرونِوالَِِغِهاُهمْ (7ِ
 (.3ِِ:14كو2ِِ ِيسمعون.ِوكانِهذاِحا ِال تبةِوالفريسيينِأيامِالمسي ،ِكانواِكمنِعليِعيونهمِارقعِِِ
ِِ(ِوال تامِلهمِوكالمِا نبياءِماِعادِمفهوما،ِكالمِا نبياءِالحقيقيينِكعشعياء،ِصار8ِ
ْفرِّ اْلَرْخُتومِّكلهمِِِ ِِ=ِهناِيتعجبِالنبيِكيفِأنِاليهودِلهمِالناموسِوالهيكلَِِكاَلمِّ الس ِّ
ِِوصارواِاينماِهمِعليِهذاِالحا ،ِسكارنِباحثينِعنِملذاتِالعالم،ِِ،ِوا نبياءِمثلهِِ
ِغيرِماهمينِإرادةِ ِالِهمِيتحدونِإرادته.ِمصارواِيتعثرونِميِأيِشيءِميِِِ
كُِّروا مسيييكبِ ِعليهمِنومًاِعميقاً.ِِِ،ِِطريقهمِإ ِمقدواِالرؤيةِوآورواِأنِينامواِوالِيبحثواِويسيييمعواِشيييريعةِ ِِِ سَِِ

وهييذاِحييالهمِِملحوظِة:    يقييا ،ِوهييذهِكييانييتِحييالتهم.ِِ=ِهييذهِحييالييةِمنِالِيييدريِبميياِحولييهِوبميياَِِِِوَلْيَس مَِّن اْلَخْررِّ 
ِاآلنِمهمِماِزالواِرامزينِالمسي .

ْفرِّ اْلَرْخُتومِّ =ِكانتِال تبِميِ لكِالزمانِ بارةِعنِرو ِيت ونِمنِورقةِيلصييييييييييييقونهاِبالورقةِا ولي.ِومِِ  السِِِِِِِِ ِّ
ذا.ِومِيلفونِالورقِعليِشييييييكلِرو ِويختمونهِلوِكانِهناكِأسييييييرار.ِ  ِِيلصييييييقونِورقةِوالثةِبالورقةِالثانيةِوهك

ِ هناِيقو ِعنهمِأنهِيتعاملونِمعِال تامِالمقدسِوأقوا ِا نبياءِكماِلوِكانتِرو ِملفو ِومختوم،ِأنِكأنهاِسيير 
ِالِيدركونِمنهِش .

ياِرمِإرحمِشيييييعبكِوكنيسيييييتكِميِهذهِا يامِحتيِالِيكونِميناِمنِهوِمغمضِالعينينِالِيعيِوالِيفهمِِِصِِِالة:
كلمةِالرمِميِال تامِالمقدس.ِإمت ِأعينناِعليِا خاارِالقادمةِبسببِغزبكِياِرمِمنِالخااياِالتيِإنتحرتِِ

ِلغزبِالمزمعِأنِيكون.كالوباء.ِإمت ِأعينناِجميعاِمنهرمِإليكِياِرمِتالبينِحتيِالِيلحقناِا
 

َفَتْي؟ِّ، َوَوِما َطْلُبُ؟ َفأَ 13"  -:(13) آية ْعَب َطدِّ اْطَتَرَب إَِّلِ  بَِّفرِّ؟ِّ َوَوْكَرَمنِّ  بِّشَِِِِ ي ُِّد: »أَلِن هَذا الشِِِِِ ْبَعَدُ  َعن ِّ ،  َفَقاَل السِِِِِ
ِيَة الِناسِّ ُمَعِلَرًة. ن ِّ  َوصِّ  " َوَصاَقْت َمَخاَفُتُهْم مِّ

 تعبيرِعنِريالهم.ِوأصب ِتعليمِاآلباءِهوِالسالدِوليسِتعليمِ ِوهذاِماِنبهِلههذاِ
ِ(.9-15ِِ:3السيدِالمسي ِ متِ

 
ْكَرُة ُحَكَرائِّ؟ِّ، َوَيْخَتفِّ  َفْهُم  14" -:(14) آية يًبا، َفَتبِّيُد حِّ لِّذلَِّك هَأَنَذا َوُعوُد َوْصَنُع بِّهَذا الِشْعبِّ َعَجًبا َوَعجِّ

 " ُفَهَرائِّ؟ِّ«.
للتأكيدِوالتعجب،ِوالعجبِأنِيتركِ ِشيييييييعبهِمهمِتركوهِوحينِتركوهِتركهمِمزييييييياعتِحكمتهمَِِِعَجًبات رارِكلمةِ

لذلكِسييقبلونِضيدِالمسيي ِميِأواخرِا يامِ.ِوميِأيامِالمسيي ِتركواِالمسيي ِليسيمعواِكالمِالفريسيييين،ِوميِأيامِِ
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اءِال ذبة.ِوقدِيكونِالعملِالعجيبِهوِمجيءِالمسيييييي ِالذيِيبالِحكمةِِرمياءِتركوهمِليسيييييمعواِا نبيإإشيييييعياءِِو
ِاآلخرين.

ِ
يُر َوْعَراُلُهْم فِّ  الظجْلَرةِّ، َوَيُقوُلونَ 15"  -(:16-15اآليات ) ، َفَتصِِِِِِِِِّ يَن َيَتَعِرُقوَن لَِّيْكُتُروا َقْوَيُهْم َعنِّ الِرب ِّ :  َوْيٌل لِِّلذِّ

ُرَنا َوَمْن َيْعرُِّفَنا «.   ُنوُع عَ 16»َمْن ُيْبصِِّ ، َحِتى َيُقوُل اْلَرصِْ ينِّ ُب اْلَجابُِّل َكاله ِّ انِّعِّ؟ِّ: »َلْم َيا َلَتْحرِّيفُِّكْم! َهْل ُيْحسَِ ْن صَِ
 "َيْصَنْعنِّ «. َوْو َتُقوُل اْلُجْبَلُة َعْن َلابِّلَِّها: »َلْم َيْفَهْم« 

عتبرواِأواًلِأنِ ِلنِيعلمِِِإا رج ِأنِيكونِالرأيِالذيِأرادواِأنِيكتموهِهوِالتحالفِمعِمصييييرِفياِلغباوتهمِمهمِ
فهمونِأكثرِمنِ .ِوميِهذهِاآلياتِنريِالسيببِميِكلِووانيًاِأنهمِبحكمتهمِالسيياسييةِميِالتحالفِيِ،ِماامرتهم

ِخااياهمِوعنادهمِوهوِشعورهمِبأنِ ِالِيري.
ِبعدِأنِرأيناِالتأديبِنرنِالمسي ِإلهناِالحيِوعملهِالخالصي.

ِ
ا َيَتَحِوُل ُلْبَناُن ُبْسَتاًنا، 17" -:(17) آية دًّ يَرٍة لِّ  َواْلُبْسَتاُن ُيْحَسُب َوْعًرا َوَلْيَس فِّ  ُمِدٍة َيسِّ
َتاًنا=ِالوعرِوالغاباتِالتيِاالِومر.ُِِِلْبَنانُ  =ِأيِيكونِفيهِومارِوبعدِالمسيييييي ِصيييييارِا ممِ الوعر(َِِِيَتَحِوُل ُبسِِِْ

ِ.،ِ نِ ِتخليِعنهمِِاالِومرُِيْحَسُب َوْعًرا  اليهودِالذينِكانِلهمِومار( َواْلُبْسَتانُ مامنينِلهمِومار،ِ
ِ

،18" -:(18) آية ، َوَتْنُظُر مَِّن اْلَقَتامِّ َوالظجْلَرةِّ ُعُيوُن اْلُعْر ِّ ْفرِّ مج َوْطَواَل الس ِّ  "َوَيْسَرُع فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ الصج
مج ينسيييكبِالروحِالقدسِعليِا ممِِ ِِويروِنِِا ممِالوونيين  َوَتْنُظُر مَِّن اْلَقَتامِّ َوالظجْلَرةِّ ُعُيوُن اْلُعْر ِّ   .فيسيييمعوِنِِالصِِج

َوْطَواَل  .ِ،ِهذاِعملِالروحِالقدسوالسييييييييمعِالروحيِوالبصيييييييييرةِالروحيةِالداخليةِهيِمنِعندِ ِِويامنواِبالمسييييييييي .
ْفرِّ  ِ=ِكالمِ ِالذيِميِال تامِالمقدس.ِالس ِّ

 
، َوَيْهتُِّف َمَساكِّيُن الِناسِّ بُِّقدجوسِّ إِّْسَرائِّيَل.19" -:(19) آية  َوَيْزَداُد اْلَبائُِّسوَن َفَرًحا بِّالِرب ِّ

كيييانِا ممِميِحييياليييةِااسِ=ِِِِزدادِالفرح.إمنِوميييارِعميييلِ ِالفرحِاليييداخلي،ِوكلمييياِازدادتِالمعرميييةِالروحييييةِِ
ون  ِالعاتىفبسيببِخااياهمِلمِيعرمواِمعنيِالفرح.ِأماِمنِآمنِبالمسيي ِعر ِطريقِالفرحِبعدِأنِتمِرببِ اْلَبائِّسُِ

(ِوعاقبةِالخايةِضيييييياوِالفرح.ِملماِتم21ِِ(.ِالحيييييياانِكانُِيعثرِاإلنسيييييانِفيخا ِ اآلية20أنِالحيييييياانِ اآلية
ِرببِالحياانِبالصليبِعر ِالمامنينِطريقِالفرح.

ِ
ْثمِّ 20"  -(:21-20اآليات ) اهِّرِّيَن َعَلى اإلِّ ِِِ َتْهزُِّ ، َواْنَقَهَع ُكلج السِ ِِْ يَن َلَعُلوا 21أَلِن اْلَعاتَِّ  َطْد َباَد، َوَفنَِّ  اْلُرسِ اِلذِّ

. وا اْلَباِق بِّاْلُبْهلِّ ، َوَصدج فِّ فِّ  اْلَبابِّ ا لِّْلُرْنصِّ ُئ بَِّكلَِّرٍة، َوَنَصُبوا َفخًّ ْنَساَن ُيْخهِّ  " اإلِّ
ئُ   شِعب هللااِلذِّي َلَعُل =ِإالِكلِمنِتجبرِعليِشيعبِ ِمثلِالحيياانِِِاْلَعاتِّ َ   منِهو َتْهزِّ ُ .ُِيْخهِّ =ِِ  َفنَِّ  اْلُرسِْ

=ِحينِكانِالقزيياةِِِِفِّ  اْلَبابِّ هوِالحييياانِالذنِكانِيخدعناِبالخااياِوحينماِنسييقبِيسييتهزئِاناِويسييخرِمنا.ِِ
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ايجلسييييون،ِم انِمنِيحكمِبعد ِيدارونِلهِمكيدةِ=ِ ُئ بَِّكلَِّرةٍ ِِ.َِفخًّ اَن ُيْخهِّ ْنسَِِِ =ِهكذاِمعلِالفريسيييييونَِِِِلَعل اإلِّ
ِ(22ِِ:15بعانِاإلنسانِملقدِحاولواِأنِيصاادوهِبكلمة.ِ متِ

ِ
ُل َيْعُقوُب،  22"  -(:23-22اآليِات ) يَم: »َلْيَس اآلَن َيْخجَِ َدى إِّْبَراهِّ ذِّي فَِ تِّ َيْعُقوَب الِربج الِِ َذا َيُقوُل لَِّبيِْ َك هكَِ ذلِِّ لِِّ

َفاقج َوْلُهُ؟.   وَس 23َوَلْيَس اآلَن َيصِِِِْ وَن ُطدج سُِِِِ رِّ ، َوُيَقد ِّ وَن اسِِِِْ سُِِِِ ؟ِّ ُيَقد ِّ هِّ ْنَد ُقْؤَيةِّ َوْواَلدِّ ِّ َعَرلِّ َيَدِي فِّ  َوسَِِِِ   َبْل عِّ
ِ" َيْعُقوَب، َوَيْرَهُبوَن إِّلَ؟ إِّْسَرائِّيَل.
سييييفرحِبأنِيريِِِ،ِإ ِتركهمِ ِبعدِصيييلبهمِللمسيييي ِ.ِِنتهتِوقاعِمنهاِمعرمةِ إيعقومِالذيِظنِبأنِعاللتهِِ

ِكثيرينِآمنواِبالمسي ِوصارواِأوالدًاِلهِباإليمان،ِوهذاِماِحدثِبعدِالفداء.ِ
َفاقج َوْلُه؟ُ  ِِْ .ِ ا ممِصييييييارواِأوالدًاِإلاراهيمِِويحزنِ نِأوالدهِصييييييلبواِالمسييييييي ِمصييييييارواِمرموضييييييينِِ=ِيبهِتَِِيصِِ

 إشارةِلألممِمثلِكرنيليوسِِوليعقومِباإليمان(.

َدِي   لِّ يَِ ةِّ َوْواَلدِّ ِّ َعرَِ َد ُقْؤيَِ نِْ ْل عِّ أنِيخرجِحييياةِمنِالموت،ِهييذاِميياِعملييهِ ِمعِإاراهيمِِِِ=ِهييذاِعمييلِيييديِ بَِ
ذاِماِحدثِميِبانِالعذراءِأنِيولدِمنهاِالمسيي ِادونِزروِبحير.ِوهذاِماِعملهِ ِمعِا ممِا مواتِوسيارة،ِوه

بسيييييييببِالخايةِالجديةِوخااياهمِالتيِكانواِميها،ِوحولهمِالمسيييييييي ِإليِأحياء.ِحولهمِالمسيييييييي ِإليِأوالدِليعقومِِ
ِباإليمان.

ِ
 " َوَيْعرُِّف الِضالجو اأَلْقَواحِّ َفْهًرا، َوَيَتَعِلُم اْلُرَتَرر ُِّدوَن َتْعلِّيًرا.24" -:(24) آية

يةِا يام.ِمفيِهذهِالنبوةِنرنِرمضِِِا=ِهمِشعبِإسراليلِالذينِسيعودونِميِنهِاْلُرَتَرر ُِّدونَ و الِضالجو اأَلْقَواحِّ 
رجووِاليهودِميِِِنرنِهناِِوم(،17ِ اآليِةولهمِالبحارةِنريِخالصِا ممِوقب.ِِواليهودِلقساوةِقلوبهمِوعميِعقولهم

  َوَيَتَعِلُم اْلُرَتَرر ُِّدوَن َتْعلِّيًراوهاالءِيعملِميهمِالروحِالقدسِويجددِطبيعتهمِويحييهمِويفت ِعيونِقلوبهم=ِِية.االنه
وُحِٱْلُقدُِال نيسةِ" =ِهذاِعملِالروحِالقدسِالذنِسينسكبِعلي ُلُهِٱآْلُمِب ٱْسم ي،َِِوَأم اِٱْلُمَعز  ي،ِٱلرُّ ُس،ِٱل ذ يَِسُيْرس 

َِماُِقْلُتُهَِلُ مِْ ،َِوُيَذك  ُرُكْمِب ُكل   َِشْيء   (ِ.26:14"ِ يوَمُهَوُِيَعل  ُمُ ْمُِكل 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالثون 

ِ
(ِميِهذاِاإلصيييييحاحِوما6ِهمِيلجأونِلمصيييييرِلحمايتهم،ِوهيِغيرِقادرةِعليِ لك،ِالِسيييييتا يهمِكالحياتِ آيةِ

ِبعدهِشرحِللخالصِالذيِيأتيِباريقةِمعجزيهِوتهديدِبالويلِلمنِيت لِعليِمصرِالتيِسبقِوأ لتهم.
ِ

كِّيًبا وَ »َوْيٌل  1" -:(1آية ) َِِ ُكُبوَن سِ ِِْ ن ِّ ، َوَيسِ ، َحِتى َوِنُهْم ُيْجُروَن َقْوًيا َوَلْيَس مِّ يَن، َيُقوُل الِربج َلْيَس  لِّْلَبنِّيَن اْلُرَتَرر ِّدِّ
يَئٍة. يَئًة َعَلى َخهِّ  " بُِّروحِّ ، لَِّيزِّيُدوا َخهِّ

كِّيًبا  التحالفِمعِمصيير.ِِبالرغمِمنِخااياهمِوتمردهمِوطلبهمَِِِبنِّينَ  ِيبينِمحبتهِلليهودِويسييميهمِِ ُكُبوَن سَِ َوَيسِْ
زيتِلتصييييييديقِالعهد.ِواليهودِمعلواِهذاِأمامِِِومنِعاداتِالوونيينِأنهمِيسييييييكبونِأمامِاآللهةِسييييييكيبةِمنِخمرِِِ=

َِلْيَس بُِّروحِّ رشادِروحه=ِعآلهةِالمصريينِميِتحالفهمِمعهم.ِوهذاِكلهِليسِبحسبِإرادةِ ِوالِب
ِ

نِّ فِّْرَعْوَن َوَيْحَتُروا  2"  -(:3-2اآليات ) صِْ ُئوا إَِّلى حِّ َأُلوا َفرِّ ، لَِّيْلَتجِّ َر َوَلْم َيسِْ يَن َيْذَهُبوَن لَِّيْنزُِّلوا إَِّلى مِّصِْ ل ِّ  اِلذِّ بِّظِّ
ْزًيا.3مِّْصَر.  ل ِّ مِّْصَر خِّ ْصُن فِّْرَعْوَن َخَجاًل، َواالْحتَِّراُء بِّظِّ يُر َلُكْم حِّ  " َفَيصِّ

َر   ِِْ ت ا ِعليِ ِهوِصييييييييعودِِ=ِماإلت ا ِعليِمصييييييييرِأوِأيِأحدِغيرِ ِهوِنزو ِاينماِأنِاإللَِّيْنزُِّلوا إَِّلى مِّصِِِ
أوِا نبياء،ِوميِأيامناِبالصيييييالةِوقراءةِِِ ا وريمِوالتميم(ِوكانِسييييياا ِالرمِعنِطريقِرليسِال هنةللسيييييماويات.ِ

:1ِِِتي2لمِيعاناِروحِالفحييلِالِروحِالقوةِوالمحبةِوالنصيي "ِ والروحِيرشييدِ"ماهللِِِال تامِالمقدسِوسيياا ِال نيسيية
7ِ).ِ
ِ

ُلُ؟ إَِّلى َحانِّيَس. 4"  -(:5-4اآليات ) وَعَن، َوَبَلَ  ُقسُِِ اُقوا فِّ  صُِِ اَءُ  صَِِ ْعٍب اَل  5أَلِن ُقَؤسَِِ َل اْلَجرِّيُع مِّْن شَِِ َطْد َخجِّ
«.َيْنَفُعُهْم. َلْيَس لِّْلَرُعوَنةِّ َواَل  ْزيِّ  "لِّْلَرْنَفَعةِّ، َبْل لِّْلَخَجلِّ َولِّْلخِّ

=ِأيِِِيهوذا ُقَؤَساءَ =ِأهناسيا.َِِحانِّيَس  =ِهيِصالحجرِعليِنهرِالنيلِ تانيس(ِكماِدعاهاِاليونانيين.ُِصوَعنَ 
ِالمرسلونِلعقدِالتحالفِمعِمصرِوكانِخجلهمِفيماِبعِد

ِحينِتخليِعنهمِالمصريونِوقتِالحاجة.
ِ

ُد، اأَلْفَعى َوالثجْعَبا6"  -(:7-6اآليات ) ْنَها الِلْبَوُة َواأَلسَِ يَقٍة، مِّ ِدٍة َوضِِّ : فِّ  َوْقضِّ شِِّ َهةِّ َبَهائِّمِّ اْلَجُنوبِّ ُن َوْحٌ  مِّْن لِّ
َرالِّ ُكُنوَزُهْم، إَِّلى   نَِّرةِّ اْلجِّ امج الِهِياُق، َيْحرُِّلوَن َعَلى َوْكَتافِّ اْلَحرِّيرِّ َثْرَوَتُهْم، َوَعَلى َوسِِِِِْ عْ السِِِِِِ َفإِِّن 7ٍب اَل َيْنَفُع.  شَِِِِِ

.» اًل َوَعَبًثا، لِّذلَِّك َدَعْوُتَها »َقَهَب اْلُجُلوسِّ يُن َباطِّ  "مِّْصَر ُتعِّ
الِيفهمونِأنِِِِهمِِ=ِالجنومِهيِمصييير،ِورسيييلِاليهودِالمرسيييلينِإليِمصيييرِمحيييبهينِبالبهالم،ِإِ َِبَهائِّمِّ اْلَجُنوبِّ 

ُد َوثجْعَبانُ ِ .يلجأواِلغيرِِ ِهوِالقادرِعليِحمايتهمِم =ِمهذاِتصيويرِلمصيرِأنهاِأرضِوحوصِكاسيرةِِِِِلْبَوُة َوَوسَِ
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ورهبَِِِقَهَب اْلُجُلوسِّ شييعريِِِسييمعبِِمتراس،ِومعِهذاِأرسييلِلهمِالحييعبِهداياهم.ِ  ِهناِيصييورِمصييرتسييتعدِلإل
ِ.ولنِتتحركِلتحميهمِشيئاًِمهيِالِتنفعِِ،ِالتيِيصنعهاِالمصريينِوالجلوسِأيِكالتماويلتعنيِكبرياءِوتعنم،ِ

ِ
.8"  -(:9-8اآليات ) ُهوقِّ ْفٍر، لَِّيُكوَن لَِّزَمٍن آٍت لِّأَلَبدِّ إَِّلى الدج ْنَدُهْم َعَلى َلْوٍح َواْقُسْرُ؟ فِّ  سِّ  َتَعاَل اآلَن اْكُتْب هَذا عِّ

9.  " أَلِنُ؟ َشْعٌب ُمَتَرر ٌِّد، َوْواَلٌد َكَذَبٌة، َوْواَلٌد َلْم َيَشاُءوا َوْن َيْسَرُعوا َشرِّيَعَة الِرب ِّ
ِيِالِأنِيكتفيِبال المِالِيكتبِعليِلوحِليراهِكلِإنسانِوليصب ِهذاِشاهدًاِعليهم. ِيالبِمنِالنب

ِ
ا  10"  -(:12-10اآليِات ) اٍت. َكل ُِّرونَِ يرَِ َتقِّ ِِْ ا ُمسِِِِِِِ رِّيَن: »اَل َتْنُظُروا َلنَِ اظِّ يَن َيُقوُلوَن لِّلِرائِّيَن: »اَل َتَرْوا«، َولِّلنِِ ذِّ الِِ

َعاٍت.   . اْنُظُروا ُمَخادِّ َراتِّ . اْعزُِّلوا مِّْن وَ 11بِّالِناعِّ بِّيلِّ يُلوا َعنِّ السِِِِِِِِِ . مِّ يُدوا َعنِّ الِهرِّيقِّ َرائِّيحِّ وَس إِّسِِِِِِِِْ َنا ُطدج   َل«َمامِّ
ِنُكْم َقَفْضُتْم هَذا اْلَقْوَل َوَتَوِكْلُتْم َعَلى الظجْلمِّ َواالْعوِّ 21 وُس إِّْسَرائِّيَل: »أَل َرا،لِّذلَِّك هَكَذا َيُقوُل ُطدج  "َلاجِّ َواْسَتَنْدُتْم َعَلْيهِّ

محيئته.ِوقارنِِهناِنريِالحعبِيرمضِالوع ِالذيِيكحفِخااياهِويالبِكالمًاِناعمًاِونبواتِكا بةِتتفقِمعِ
ِمعِسفرِالرؤياِحينِيفرحِالناسِبقتلِالنبيينِويرسلواِهدايِا

التعليمِالصييحي ِِ  "أنهِسيييكونِوقتِالِيحتملونِفيههذهِتحييبهِِِِإسييراليل.(ِهاالءِيرمزييونِقدوس11ِِلبعزييهمِ رؤِ
مزييواِأنِيريدونِأنِيسييمعواِماِيحبونهِويِرالِحسييبِشييهواتهمِالخاصييةِيجمعونِلهمِمعل مينِمسييتحكةِمسييامعهم"ِِ

ِ(ِ.4ِِ:3تي2سماوِكالمِ ِ 
 

ُ  َبْغتًَِة فِّ   13"  -(:14-13اآلِيات ) ْأتِّ  ِهدج َداٍق ُمْرَتفٍِّع، يَِ اتٍِّئ فِّ  ِلِّ ٍ نَِ ْدٍع ُمْنَقض  َِِ ْثُم َكصِِِِِِِ لِِّذلَِِّك َيُكوُن َلُكْم ِهَذا اإلِّ
ُحوًطا بِّاَل 14َلْحَظٍة.  ِِْ رِّ إَِّناءِّ اْلَخزِافِّيَن، َمسِ ِِْ ُر َكَكسِ َِِ َقَفٌة أَلْخذِّ َناٍق مَِّن  َوُيْكسِ َِِ ُحوطِّ؟ِّ شِ ِِْ َفَقٍة، َحِتى اَل ُيوَلُد فِّ  َمسِ َِِ شِ

.»  "اْلَرْوَطَدةِّ، َوْو لَِّغْرفِّ َماٍء مَِّن اْلُجب ِّ
َداٍق ُمْرَتفِّع ٍ َناتٍِّئ فِّ  لِّ  =ِيعنيِوغرةِمفتوحةِومنتفخةِأنِظاهرة،ِولمِيهتمِأحدِبعصالحها. َكَصْدٍع ُمْنَقض 

ْدعٍ ال َِِ ِِيكونِقبيلِالهيدمِ هيدمِالجيدار(.ِويكونِفييهِويزدادِروييدًاِروييدًا،ِغيرِأنِهيدمِالجيدارِيكونِدمعيةِواحيدِةِِصِِِِِِِ
،ِوهكذاِسيييكونِسييقوطِيهو اِول نِمنِأسييبامِقديمةِداخليةِ وسيييكسييرِحتيِالِيصييل ِسييويِللمزبلةِوكسييرَِِِبْغَتةً 

تنهارِمجأةِإليِا رض،ِأنِالبدايةِكانتِمنِِِوهذاِنراهِميِالبيوتِالتيِِ(.19رِإاإلناءِهذهِنراهاِبالتفصييييييلِميِ 
مترةِبحييييييييييييييرو ِميِأحدِا عمدةِأوِميلِميِالمبنيِوالناسِالِتهتم.ِول نِمجأةِينهارِالبيتِكلهِتماما.ِوهكذاِكانِِ
حا ِيهو ا،ِلقدِظهرتِميهمِالوونيةِمنذِمدةِولمِيهتمِأحدِباإلصالح،ِومجأةِيحدثِاإلنهيارِالتامِوالح ِأنِأشورِِ

مدينةِووصييلتِحتيِأسييوارِأورشييليم.ِوياِليتهمِكانواِقدِأصييلحواِالصييدوِوتااواِعنِوونيتهم،ِإالِأنهم46ِِِِأحرقتِِ
لمِيهتمواِوهناِحدثِاإلنهيارِالتامِعندِسيبيِباالِإ ِأحرقتِباالِأورشيليمِوهدمتِالهيكلِو هبِالحيعبِإليِباالِِ

اتهِ أنِخاية(ِويتومِقبلِأنِيحدثِكسيبايا.ِوياِليتِكلِإنسيانِيزيعِهذاِأمامِعينيهِويصيل ِأنِصيدوِميِحي
ِاإلنهيارِال املِله.

ِ
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وَن. بِّاْلُهُدوءِّ َوالهج 15"  -:(15آية ) ُكونِّ َتْخُلصُِِ ُلوعِّ َوالسِِج َرائِّيَل: »بِّالرج وُس إِّسِِْ ي ُِّد الِربج ُطدج َرْأنِّيَنةِّ  أَلِنُ؟ هَكَذا َطاَل السِِِ
 " َتُكوُن ُطِوُتُكْم«. َفَلْم َتَشاُءوا.

همِلمِيقبلواِالخالصِباريقةِ ِالتيِكلهاِهدوءِوطمأنينةِوسالمِاد ِالمخاو .ِول نِهذاِالسالمِيتالبِالرجووِ
ونَ هللِبالتوبةِوالهدوءِاثقةِِ ُكونِّ َتْخُلصُِ ُلوعِّ َوالسِج ،ِِت ا ِعليِمصير=ِأيِبالرجووِعنِخااياهمِخصيوصيًاِاإلِبِّالرج

:10ِِِكذاِقا ِالرمِ"ماِأعسيييرِدخو ِالمت لينِعليِا موا "ِ مرأوِاإلت ا ِعليِ راوِبحيييرِأوِأنِشييي ِآخر،ِوه
24).ِ

والمعنيِأنِرأيهمِكانِأنِيستعينواِبمصرِلتساعدهمِميِالحرمِضدِأشور،ِلذلكِ هبِرسلهمِإليِمصرِللدخو ِ
معِمصييييييييييييييرِميِحلف.ِول نِلوِكيانواِقيدِطلبواِ ،ِل يانِ ِقيدِأبعيدِعنهمِأشييييييييييييييورِميِهيدوءِدونِأنِحرمِأوِِ

ُلوعِّ  =حصارِ ( بِّالرج ُكونِّ   إلي  ِ،ِوماِكانوِقدِإحتاجواِإليِمصرِأوِغيرها.َتْخُلُصونَ    دونِحرم( َوالسج
ِ

ُب«. لِِّذلَِِّك  16"  -(:17-16اآلِيات ) رِّيعٍَِة َنْركَِ َِِ ل سِِِِِِِ ل َنْهُرُب«. لِِّذلَِِّك َتْهُرُبوَن. »َوَعَلى َخِيْ ْل َعَلى َخِيْ َوُطْلُتْم: »اَل ِبَ
ُرُع َطاقُِّدوُكْم.  َيٍة َعَلى قَ 17ُيسِِِِْ اقِّ ٍة َتْهُرُبوَن، َحِتى َوِنُكْم َتْبُقوَن َكسَِِِِ ٍد. مِّْن َزْلَرةِّ َخْرسَِِِِ ْوسِّ َيْهُرُب َوْلٌف مِّْن َزْلَرةِّ َواحِّ

 " َلَبل، َوَكَراَيٍة َعَلى َوَكَرٍة.
كانِ ِيمكنِأنُِيبعدِعنهمِأشييورِميِسييالمِوهدوء.ِل نهمِمزييلواِأنِيحاربواِويسييتعينواِبمصييرِوخيو ِمصييرِ=ِِ

هناِتعنيِنتفادنِقوةِجيشِأشييورِوالحرمِضييدِهذاِالجيشِِِِنهرب=ِِِِعلى خيل نهرب.ِوِعلى خيل سِريعة نركب
 يهمِخيو .عنِطريقِجيشِمصرِالذينِلِد

اشييييتهرتِمصييييرِقديماِبالخيلِوالملكِسييييليمانِأخذِخيلِمنِمصييييرِوالمعنيِإصييييرارهمِعليِاالت ا ِعليِمصييييرِ
ظانينِأنهاِقادرةِأنِِِِ،إليِمصيرِِنهربِعلى خيل ال بلِ(ِوقالوا15 آيةِِلحربية.ِوهمِرمزيواِدعوةِ ِميِوقوتهاِا

ت الهمِعليِِإتنقذهم،ِمع اِبالعدوِيااردهمِالِيهربونِمنِالِشيييييييييء،ِوهذاِناشيييييييي ِعنِرعبهم.ِ ِهناِينذرهمِبأنِِ
َيةٍ مصييرِسيييكونِسييببًاِميِتحييتتهم.ِِ اقِّ =ِهيَِِِوَكَراَيٍة َعَلى َوَكَرةٍ =ِشييجرةِوحيدةِباقيةِبعدِقاعِكلِا شييجار.َِِكسَِِ

 تحتتِالجنودِعبرةِللجميع.ِهناِنريِأيزًاِصورةِالبقية.ِتبقيِبعِديةِميِمكانِظاهرِاِر
عتمادِعليِِنتهاءِالحصيار،ِوهذاِوعدِمنِ ِلهمِأنهمِلوِتركواِاإلإ(ِصيورةِجميلةِللحيعبِبعد26ِِ–18ِِياتِ اآل

ل(ِِمصيرِورجعواِإليهِيرحمهم.ِهذهِالبركاتِهيِللبقيةِسيواءِبعدِمكِحصيارِأشيورِأوِالرجووِمنِالسيبيِ منِباا
ِأوِللمامنينِبالمسي .ِ

ِ
. ُطوَبى 18"  -(:19-18اآليِات ) َك َيُقوُم لَِّيْرَحَرُكْم، أَلِن الِرِب إِّلُِ؟ َحق  ذلِِّ ُر الِربج لَِّيَتَراَءَف َعَلْيُكْم. َولِِّ َك َيْنَتظِّ ذلِِّ َولِِّ

رِّي؟ِّ.   نْ 19لَِّجرِّيعِّ ُمْنَتظِّ لِّيَم. اَل َتْبكِّ  ُبَكاًء. َيَتَراَءُف َعَلْيَك عِّ َِِ ُكُن فِّ  ُووُقشِِ ِِْ ْهَيْوَن َيسِِ ِِِّ ْعَب فِّ  صِِ ِِِ ْوتِّ  أَلِن الشِِ َِِ َد صِِ
يُب َلَك. يَنَرا َيْسَرُع َيْسَتجِّ َك. حِّ  " ُصَراخِّ

َراخِّ و =ِ ِالمحبِالذيِالِيحتملِبكالناِالِيعايناِمرحًاِداخليا.ِاَل َتْبكِّ    ْوتِّ صُِ ْنَد صَِ =ِيسيمعِويسيتجب.ِهناِِِناعِّ
إشييييييييارةِلسييييييييكنيِِأورشييييييييليمِميِهدوءِوسييييييييالم.ِوهذهِنريِ ِينتنرِعودتهمِورجوعهمِله.ِوهناِيسييييييييكنهمِالرمِميِ

وهذهِتذكرناِبقو ِالرمِإليلياِعنِأخامِ"هلِرأيتِكيفِإتزييعِأخامِأماميِ..ِِالمامنينِميِال نيسييةِميِسييالم.
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(ِهذاِبعيدِأنِكانِ ِقدِأرسييييييييييييييلِإيليياِ خامِوهددهِ،ِوتذكرناِبقو 21ِِِ:29ِِمل1الِأجليبِالحييييييييييييييرِميِأيامه"ِ 
ِ(ِ.6ِِ:5العريسِ"حوليِعنيِعينيكِمعنهماِقدِغلبتاني"ِ نش

ُر الِربج   َك َيْنَتظِّ ذلِِّ نرنِميهيياِ ِكييأمِحنونِمتلهفِعليِعودةِإانييهِالزيييييييييييييييا .ِمميياِقبييلِِِهِذ  آيِات عجيبِة  =َولِِّ
نجدِتأديباتِ ِلحييييييييييعبهِالمعاند،ِول نهاِضييييييييييرباتِهدمهاِأنِتنفت ِعيناِاإلانِعليِمصيييييييييييرهِالتعسِلو18ِِِِاآلية

لنرنِصيييييييورةِ ِكأمِمحبِحنونِجالس18ِِِِآية  (.ِوتأتي15إسيييييييتمرِميِإنحرامهِ هيِقصيييييييةِاإلانِالزيييييييا ِلو
إانهِالزيييييييييييييا ِميِإشيييييييييييييتياقِلعودته،ِوقدِأعدِلهِاركاتِكثيرةِحينماِيعود.ِحقاِإنِ"الذنِيحبهِالرمِِِينتنرِعودة
ِ(.12ِِ:6يادبه"ِ عِب

ِدةِّ. اَل َيْخَتبُِّئ ُمَعل ُِّروَك َبْعُد، َبْل َتُكوُن  20"  -(:21-20اآليات ) ِّ ِِ يقِّ َوَماًء فِّ  الشِِ ِّ ِِ ي ُِّد ُخْبزًا فِّ  الضِِ ِِِ يُكُم السِِ َوُيْعهِّ
ينَ 21َعْيَناَك َتَرَيانِّ ُمَعل ِّرِّيَك،   ُلُكوا فِّيَها«. حِّ َرَعانِّ َكلَِّرًة َخْلَفَك َطائَِّلًة: »هذِّ ِّ هَِّ  الِهرِّيُق. اسِِِِِْ يُلوَن  َوُوُذَناَك َتسِِِِِْ َرا َترِّ

. يُلوَن إَِّلى اْلَيَساقِّ يَنَرا َترِّ  " إَِّلى اْلَيرِّينِّ َوحِّ
يةِضيييييقةِ وهذهِتنابقِِأحتيِلوِتزييييايقواِميِالسييييبي،ِأوِلوِعادواِمنِالسييييبيِوسييييكنواِميِأورشييييليمِوأتتِعليهمِِ

يِنعمتيهِِعلينياِاآلنِونحنِميِال نيسييييييييييييييةِمعرضييييييييييييييينِلتجيارم(ِميالرمِالِيتركهمِوالِيقاعِعنهمِالقوتِالروحيِأ
اليوميية.ِوالقوتِالروحيِيرسييييييييييييييليهِلهمِ ِعنِطريقِالروحِالقيدسِاليذيِيعلمِوييذكرِويهيبِروحِالتعليمِللمعلمينِِ

َكلَِّرًة   الذينِيرسييلهمِالرمِلناِوللحييعب.ِ  ِلمِيتركِشييعبهِميِالسييبيِدونِأنبياءِالِأرسييلِلهمِحزقيا ِودانيا .ِ
ِليلهمِ صوتِالروحِالقدس(ِمنِورالهمِيقو ِلهمِأرجعوا.=ِكتالهينِعنِالاريقِيسمعونِصوتِِدَِخْلَفكَ 

ِ

. َتْهَرُحَها مِّثْ 22"  -:(22آية ) ُبوكِّ اَء تِّْرَثالِّ َذَهبُِّكُم اْلَرسِِِِْ شَِِِِ تُِّكُم اْلَرْنُحوَتةِّ، َوغِّ َفائَِّح َتَراثِّيلِّ فِّضِِِِِ وَن صَِِِِ سُِِِِ َل  َوُتَنج ِّ
 "فِّْرَصةِّ َحائٍِّض. َتُقوُل َلَها: »اْخُرلِّ «.

ِاركاتِالتجربة.ِوأنهمِرمزواِأووانهمِبكراهيةِشديدة.هناِنريِ
ِ

يًنا،  23"  -(:26-23اآليات ) ، َفَيُكوُن َدَسًرا َوَسرِّ َك اِلذِّي َتْزَقُع اأَلْقَض بِّ؟ِّ، َوُخْبَز َغِلةِّ اأَلْقضِّ ُثِم ُيْعهِّ  َمَهَر َزْقعِّ
ٍع.  َيُتَك فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ فِّ  َمْرًعى َواسِِِِِّ يُر اِلتِّ  َتْعَرُل اأَلْقَض َتْأُكُل َعَلًفا مُ 24َوَتْرَعى َماشِِِِِّ َرِلًحا ُمَذِقى َواأَلْبَقاُق َواْلَحرِّ

ْذَقاةِّ.  فِّ َواْلرِّ َِِ ْنسِِِِ َياٍ  فِّ  َيْومِّ اْلَرْقَتَلةِّ  25بِّاْلرِّ َواق َوَمَجاقِّي مِّ َِِ َوَيُكوُن َعَلى ُكل ِّ َلَبل َعال َوَعَلى ُكل ِّ َوَكَرٍة ُمْرَتفَِّعٍة سِِِِ
ُقُس اأَلْبَراُج.  يَنَرا َتسِِْ يَرةِّ، حِّ َعاٍف َكُنوقِّ  َوَيُكوُن ُنوُق اْلَقَررِّ َكُنوقِّ الشِِِ 26اْلَعظِّ ْبَعَة َوضِِْ ْرسِّ َيُكوُن سَِِ ، َوُنوُق الشِِِ ْرسِّ

 " َسْبَعةِّ َوِياٍم، فِّ  َيْوٍم َيْجُبُر الِربج َكْسَر َشْعبِّ؟ِّ َوَيْشفِّ  َقِض َضْربِّ؟ِّ.
ِ=ِهناِنريِالجهادِوالنعمة،ِمالمامنِيزروِوالرمِيباركِميِالثمار.ُخْبَز َغِلةِّ  نبوءةِبأحسييييييييييينِالبركاتِلل نيسييييييييييية.ِِ

َك  وروحييًاِم لميةِ ِهيِطعيامِالقليبِلمنِيتيأميلِميهيا.ِِ ا ٍ +  َمَهَر َزْقعِِّ ِيَ اقِّي مِّ َواق َوَمجَِ َِِ الروحِ=ِهيذهِعايايياِِِسِِِِِِِ
يُر  (24ِ ِومي.ِالقدسِ إشييييييارةِلألجسيييييياد،ِوهناِيعدِ ِبأنهاِتأكلِأحسيييييينِطعامِعلفًاِمملحًاِنقيًاِمنِِاأَلْبَقاُق َواْلَحرِّ

(ِنعمةِ ِسييتليضِعليِالعنماء25ِ ِومي.ِِالمسييي ِِالتبنِوا تربةِعالمةِاالهتمامِبالجسييدِالذيِتقدسِلحسييامِ
َيْومِّ  ج(ِمسييييييييسيييييييقاونِِ الجبا (ِوعليِالبسيييييييااءِ اآلكام(ِوهاالءِمرتفعينِبحياتهمِالسيييييييماوية،ِأماِالمت برينِ ا ارا
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يَرةِّ  يةِباال،ِأوِهوِيومِالصيليب،ِاأوِهوِيومِنه185000ِِِييييييييييييييي=ِهوِيومِهالكِجيشِأشيور،ِيومِالِاْلَرْقَتَلةِّ اْلَعظِّ
يومِصيراوِالمسيي ِمعِالحيياانِعليِالصيليبِ.ِوالذيِمنِبعدهِقامتِال نيسيةِمنتصيرة،ِأوِهوِميِا يامِا خيرةِِ

ْربِّ؟ِّ  .ِويومِالصييييييليِببعدِالمعركةِالعنيمةِومجيءِالمسييييييي  َِِ فِّ  َقِض ضِِ ِِْ ْعبِّ؟ِّ َوَيشِِ َِِ َر شِِ ِِْ ِ  فِّ  َيْوٍم َيْجُبُر الِربج َكسِِ
 يةِكبريالهم.اسقاتِا اراجِ جزليًا(ِأيِالحياطينِالمت برين.ِوميِمجيئهِالثانيِت ونِنهايتهمِونه

نورِالمسيييييييي ِ،ِال نيسيييييييةِكِِنورِِ=ِأي كنوق الشِِِِِرس  ُنوُق اْلَقَررِّ ِِيصيييييييب ِا و ِِبعدِمجيءِالمسيييييييي (26ِِوميِ 
إ ِِ.ِ.ِوبعدِالمج ِالثانيِمال نيسيةِتتمجدِوتنهرِصيورةِالمسيي نتمِنور..أوقا ِِنورِ..الناِهوِِأالمسيي ِقا ِلناِم

+3ِِ:21ِِِِ"فيغيرِصيييييورةِجسيييييدِتواضيييييعناِإليِصيييييورةِجسيييييدِمجده"ِ+ِ"ون ونِمثله"ِ ميِنريِ ِميِكما ِمجده
ْرسِّ ِِ،(3ِِِ:2ِِيو1 ِِِ َعافٍ َوَيُكوُن ُنوُق الشِ ِِْ ْبَعَة َوضِ َِِ =ِأيِنورِكاملِ نناِسييييينريِ ِوجهًاِلوجه،ِنراهِميِكما ِِ سِ

ِِ.هذاِميِالسماءِِوليسِميِلغزِأوِكماِميِمرآة،،ِمجدهِ
والروحِالقدسِالسيييييييياكنِميناِيعايناِرؤيةِواضييييييييحةِهللِ.ِِِ.رضِممنِرأيِالمسييييييييي ِهوِكمنِرأيِاآلِمماِعليِا أ

ْبَعةِّ َوِيامٍ  اديةِسييييين ونِميِِرقمِكاملِوالمعنيِسييييينعر ِهذهِالمعرمةِطوا ِحياتناِميِالمسيييييي ِوميِا 7ِِ=ِرقمِِسَِِِِ
ِية.اهذاِالمجدِلألاد،ِاالِنه

ِ

ِ(ِهناِتتداخلِآياتِالبركةِوالدينونة.33ِ-27آياتِ 
ِ

َتعٌِّل 27"  -:(27آية ) ُبُ؟ ُمشِِِِِْ يٍد. َغضَِِِِِ ُم الِرب ِّ َيْأتِّ  مِّْن َبعِّ َخًها، ُهَوَذا اسِِِِِْ َفَتاُ  ُمْرَتلَِّئَتانِّ سَِِِِِ يٌم. شَِِِِِ َواْلَحرِّيُق َعظِّ
 "َولَِّساُنُ؟ َكَناٍق آكَِّلٍة،

ُم الِرب ِّ  ِِْ ِسييييييمِهوِماِيعر ِبهِالمُِ=ِاإلاسِِ ِوقدراتهِالغيرِمحدودةِِومعنيِال المِأنِالرمِسييييييينهرِنفسييييييهِيِ،مِ سييييييَ
هوِِ=ِضرباتِ ِتأتيِمنِحينِالِنتوقع.ِِوِِدٍ َيْأتِّ  مِّْن َبعِّي  َغَضُب؟ُ و بأعما ِمخيفةِليعر ِكلِالناسِقوةِغزبه.ِِ

،ِأنِ ِيايلِِكلِإنسييييانِشييييريرِِأوأشييييورِِشييييعبهِيقدمِتوبة.ِويقا ِهذاِأيزيييياِعنِِنتنرِطوياًلِوأطا ِأناتهِلعلِإ
يتراجعِعنِكبريالهِوشيروره.ِوهوِمنِبعيدِ نِا شيرارِيننونهِبعيدًاِوعقابهِبعيد،ِالِربماِظنواِِأناتهِلعلِالحيرير

َفَتا ُ و أتي.ِِأنهِلنِي َخًهاو =ِشيفتاِالرمِتقارانِدسيمًاِ والدهِِِِشَِ اُن؟ُ   للعصياة.ِِسَِ =ِلسيانِ ِيدعوِال لِلخيراتهِِِِلِّسَِ
يمٌ .ِِ(16:2 رؤِِالسييييييييييييماويةِويكونِكنارِآكلةِللمزييييييييييييادين =ِهالكِأشييييييييييييورِأوِهالكِا يامِا خيرة..ِِاْلَحرِّيُق َعظِّ
يدٍ وتصيييويرِغزيييبِ ِهناِأنهِكغيمةِتأتيِِ وسيييريعًاِماِتمتل ِالسيييماءِغيومًاِوتسيييودِالسيييماءِويأتيِالمارِِِمِّْن َبعِّ

ِوالري .ِومنِالبروقِيحتعلِحريقِعنيم.ِهوِمارِيسببِفيزانًاِمهل ًاِباإلضامةِلحريقِعنيم.
ِ

عُ 28"  -:(28آية ) ، َوَعَلى ُفُكوكِّ الشِِِج وءِّ ٍر َيْبُلُ  إَِّلى الِرَقَبةِّ. لَِّغْرَبَلةِّ اأُلَممِّ بُِّغْرَبالِّ السِِِج ٌن  َوَنْفَخُتُ؟ َكَنْهٍر َغامِّ َِِ وبِّ َقسِ
ل .  " ُمضِّ

وصيييلِحتيِِِِ=ِهذهِتفهمِأنِملكِأشيييورَِِيْبُلُ  إَِّلى الِرَقَبةِّ =ِ ِينفلِميِالري ِمتعايِمارًاِبليزيييانَِِنْفَخُتُ؟ َكَنْهٍر  
أورشييليمِ الرقبة(ِل نهِلمِيغرقهاِمهوِلمِيدخلها.ِوتفهمِعليِملكِأشييورِنفسييهِأنِغزييبِ ِوصييلِإليِرقبتهِمقدِ

(ِأنِالماءِكانِيرمزِلليضِالروح25ِهلكِجيحيييييييييييهِأماِالملكِنفسيييييييييييهِملمِيهلكِالِعادِلبالده.ِوالح ِميِاآليةِ 
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وءِّ البركةِونفختهِضيدِأعدالهِفيزيانِيهل هم.ِِِالقدسِعليِال نيسية.ِمنفخةِ ِل نيسيتهِميهاِكلِملء =ُِِغْرَبالِّ السِج
=ِممنِِِِلغربلة األممِِهوالحصيادِِِالحريق.ِوالغربا ِميِيدِ ِيومفيهِسيويِالهحييمِوهذاِمصييرهِِِِيهوِالذيِالِيبق

لمِيتركِميِهذاِالغربا ِسييويِالقشِ ا ممِالمقاومةِ ِإاليسِ ِا شييرارِِيامنِيخلصِومنِيقاومِويرمضِيهلكِ=ِِ
جيشِأشييييييورِبحصييييييانِِِا ممِالمقاومةِأوِِنتقيِأوالدهِوماِتبقيِميِغربا ِالسييييييوءِهوِللحريق.ِومِشييييييبهإ(ِبعدِأنِ

ل  عليِم هِِِجام  جِِ(ِعنِخرِو37ِِِ:7ودِللزال ،ِمهوِقدِسمعِعنِخبرِ ِص=ِأيِعليِم هِلجامِيقَِِقَسٌن ُمضِّ
ِالمصريينِعليهِوخدعهِهذاِالخبر.ِ

ِ
، لَِّيْأتَِّ  إَِّلى َلَبلِّ الرِ 29"  -(:31-29اآليات ) ائِّرِّ بِّالِنايِّ يٍد، َوَفَرُح َطْلٍب َكالسِِِِ يسِّ عِّ ، َتُكوُن َلُكْم ُوْغنِِّيٌة َكَلْيَلةِّ َتْقدِّ ب ِّ

َرائِّيَل.  ْخرِّ إِّسِِِِْ يبِّ َنا30إَِّلى صَِِِِ ٍب َوَلهِّ ؟ِّ بَِّهَيَجانِّ َغضَِِِِ َقاعِّ ْوتِّ؟ِّ، َوُيرِّي ُنُزوَل ذِّ ُع الِربج َلاَلَل صَِِِِ ر ِّ ٍق آكَِّلٍة، َنْوٍء  َوُيسَِِِِ
َجاَقةِّ َبَرٍد.  يبِّ َيْضرُِّب.31َوَسْيل َوحِّ وُق. بِّاْلَقضِّ  " أَلِنُ؟ مِّْن َصْوتِّ الِرب ِّ َيْرَتاُع َوشج

وميِيومِالدينونةِأيزاِِ.َِِِلَبلِّ الِرب ِّ ِِمنجدِالقديسينِوقدِوصلواِللسماءِ=ِِالصورةِهناِميِهذهِاآلياتِليومِالدينونة
ِعقوبةِا شرارِ.ينهرِعد ِ ِميِ

(ِنرنِ ِينهرِلقديسييييه30ِِِ،31ِِباهللِميِالسيييماءِ.ِوميِ ِِالصيييورةِهناِللقديسيييينِالذينِيفرحوِن(29ِِمفيِآيةِ 
ومرحةِِ(.14ِِِ:2ويكونِلهمِ لكِكليلةِعيدِمهمِسييأتونِهللِاالِعالقِمتهللينِويسيبحونِ رؤِِ.ضيدِأعدالهمِِِعدله

ِءِأهانوِ ِجداِوأحزنواِقلبهِ.القديسينِادينونةِا شرارِست ونِ نِهاال
يدٍ ما اِسييييييييحدثِميِا يامِا خيرة؟ِمرحِالقديسيييييييينِبالرمِِ يسِّ عِّ .ِوالجيوصِالتيِتجمعتِضيييييييدُِوْغنِِّيٌة َكَلْيَلةِّ َتْقدِّ

ال نيسييييةِوالجيوصِالتيِتجمعتِضييييدِأورشييييليمِسيييييبيدهاِالرمِانفخةِممه،ِوكرمزِلهذاِماِحدثِلجيشِأشييييورِيومِِ
رِّبُ لذلكِيقو ِهنا185000ِِِِاليييييييييييييييي يبِّ َيضِْ وُق. بِّاْلَقضِِّ ْوتِّ الِرب ِّ َيْرَتاُع َوشِج .ِوتفاصيييلِهذهِالزييربةِميِأَلِنُ؟ مِّْن صَِ
ِ(.19،16،14ؤ+ِِر14ِ+ِزك39،38ِ حز

ِ
. َوبُِّحُروٍب ثَِائِّرَ 32"  -:(32آِية ) ِيَدانِّ ُفوفِّ َواْلعِّ ؟ِّ بِِّاِلدج ا الِربج َعَليِْ اءِّ اِلتِّ  ُيْنزُِّلِهَ َِِ ا اْلَقضِِِِِِِ َِِ ٍة  َوَيُكوُن كُِلج ُمُروقِّ َعصِِِِِِِ

 " ُيَحاقُِّبُ؟.
اءِّ  ا اْلَقضَِ ميهاِفيهِمرحِبالدمو ِ اناءِِ=ِالزييرباتِالتيِوقعتِعليِأشييورِ إاليس(ِوالقزيياءِالذيِتمُِِمُروقِّ َعصَِ

. ِ
ِ

َعٌة، ُكوَمُتَها َناٌق َوحَ 33"  -:(33آية ) ِِِّ يَقٌة َواسِِِِ ، َعرِّ ا لِّْلَرلِّكِّ ًِِ َ  َوْيضِِِِ ، ُمَهِيَأٌة هِّ َهٌب أَلِن »ُتْفَتَة« ُمَرِتَبٌة ُمْنُذ اأَلْمسِّ
 " بَِّكْثَرٍة. َنْفَخُة الِرب ِّ َكَنْهرِّ كِّْبرِّيٍت ُتوطُِّدَها.

لهِانيِعمونِحينِيوقدونِميِتمثا ِنحاسيِلهِويلقونِأوالدهمِعليهِكمحرقات.ِولقدِإ=ِكانتِمكانًاِلمولكُِِِتْفَتةَ 
=ِمحيييييتعلةِِوميهاِترميِالجثنِوموقدةِِأزا ِيوشيييييياِهذهِالعبادةِوجعلِهذاِالمكانِالذيِميِواديِإانِهنومِمزبلة.ِ

ِِ.مرةِأخرنِللعبيادةِالوونييِةالمكيانِبيالجثينِوالقيا وراتِمالِيسييييييييييييييتخيدمونِالمكيانِِِِليتنجسِدالميًاِللتنقييةميهياِالنيرانِِ
يزييييياِللذينِعنِاليسيييييارِِأومِيقو ِ منارِجهنمِمعدةِإلاليسِوجنودهِ"،ِِِ=ِميِمقاصيييييدِ ِا زليةُِمَرِتَبٌة ُمْنُذ َوْمسِّ 
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=ِهوِملكِأشييييييييييييييورِأوِِْلَرلِّكِّ ا .(41ِِِ:25ِ"ِ مِتاليسِومالل تهاديةِالمعدةِإلليِالنارِا إ   هبواِعنيِياِمالعينإ
 .(20ِِ:10الصورةِهيِنفسهاِميِ رؤِإاليس.ِوهذهِ
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي والثالثون 

ِ
يَن َيْنزُِّلوَن إَِّلى مِّْصَر لِّْلَرُعوَنةِّ، 1" -:(1آية ) َوَيْسَتنُِّدوَن َعَلى اْلَخْيلِّ َوَيَتَوِكُلوَن َعَلى اْلَرْرَكَباتِّ أَلِنَها  َوْيٌل لِِّلذِّ

ا، َواَل َيْنُظُروَن إَِّلى ُطدجوسِّ إِّْسَرائِّيَل َواَل َيْهُلُبونَ  دًّ  "  الِرِب.َكثِّيَرٌة، َوَعَلى اْلُفْرَسانِّ أَلِنُهْم َوْطوَِّياُء لِّ
اِِِموأشييورِا قوياء،ِوكانِمنِالحكمةِالسييياسيييةِأنِتعتمدِيهو اِعليِإحداهكانتِيهو اِممل ةِضييعيفةِاينِمصييرِ

سييييييييييييييتهيانيةِِإت يا ِعليِغيرِالرمِيحامِاإليميان،ِوفييهِِلحميايتهياِول نِ ِيقو ِهنياِأنِهيذاِيعتبرِخييانيةِللرمِمياإل
ِبالرم.

ِ
لِّ  َوُهَو َوْيًضا َحكِّيٌم َوَيْأتِّ  بِّالِشر ِّ َواَل َيْرلُع 2" -:(2آية ) لِّ  الِشر ِّ َوَعَلى َمُعوَنةِّ َفاعِّ بَِّكاَلمِّ؟ِّ، َوَيُقوُم َعَلى َبْيتِّ َفاعِّ
ْثمِّ.  " اإلِّ

ا َحكِّيٌم  =ِكثيرونِيننونِأنِ ِيهتمِمقبِبالروحياتِوالِيذكرونهِسييييييييييييويِميِوقتِالعبادة.ِأماِأمورَِِوُهَو َوْيضًِِِِِِِِ
ومحورِهذاِاإلصيحاحِأنِ ِيهتمِبالسيياسيةِوهوِِِادونِتدخلِ ِ.السيياسيةِ وأعمالناِاليومية(ِمهيِمنِاهتماماتناِِ

ويصيييييليِِِ.(1ِِِ:7تي2وحِالنصييييي ِ الِوميِكلِأمورِحياتناِ،ِونحنِلناِشيييييركةِالروحِالقدسِِرِأيزيييييًاِحكيمِميها
ال ياهنِميِنهياييةِكيلِقيداسِأوِإجتمياوِالبركيةِالتيِتعلمنياهياِمنِالقيديسِاولسِالرسييييييييييييييو ِ"محبيةِ ِاآلمِونعميةِِ

ر ِّ ِِإمزييييواِ..."ِ–اإلانِالوحيدِوشييييركةِوعايةِوموهبةِالروحِالقدسِت ونِمعِجميعكمِِ =ِأيِالن باتَِِِوَيْأتِّ  بِّالشِِِِ
،ِوبسببِوونيتهمِيعاقبهمِِتعلمواِالوونيةِِوبغيرهاِِمهمِميِعالقتهمِبمصر،ِِلحرِوالخايةوهوِيأتيِاهاِكعقامِعليِا

مهلِيذهبواِإليِمصييرِللمعونة،ِاينماِأنِ ِهوِالذنِأرسييلِجيشِأشييورِعليهم.ِوهلِيغيرِ ِِ.ِ ِاهجومِأشييور
حلِِِنهِالِيخا ِأماِاإلنسيييييانِفيخا .=ِ ِِاَل َيْرلُع بَِّكاَلمِّ؟ِّ هو  وَ قرارهِإ اِتدخلِجيشِمصييييير؟ِ ِالِيغيرِقرارهِ

المحيييييييكلةِأنِيذهبِعنهمِجيشِأشيييييييور،ِوهذاِلنِيحدثِإالِلوِتااواِعنِوونيتهم.ِوإ اِحدثِوتااواِوعادواِإليِ ِِ
ِ(.5،4سيحميهمِ ِالقونِوالقديرِ آياِت

ِ
َوَخْيُلُهْم َلَسٌد اَل ُقوٌح. َوالِربج َيُردج َيَدُ  َفَيْعُثُر اْلُرعِّيُن، َوَيْسُقُس  َوَوِما اْلرِّْصرِّيجوَن َفُهْم ُوَناٌس اَل آلَِّهٌة، 3" -:(3آية )

 " اْلُرَعاُن َوَيْفَنَيانِّ كِّاَلُهَرا َمًعا.
اعتقدِالمصييييييييريونِأنِملوكهمِآلهةِوليسييييييييواِبحيييييييير.ِوهناِ ِيحييييييييرحِأنهمِماِهمِإالِأناسِمالتين،ِومنِيت لِعليِِ

مِومنِيلتصييقِبالموتيِيصيييرِمثلهم،ِومنِيلتصييقِباهللِالحيِيحياِويحيياركهِأمجاده.ِ ِِالموتيِيصيييرِميتًاِمثله
ِيحرحِلهمِهناِأنِأسلحةِالبحرِوأسلحةِالجسدِالِتخلص،ِالِالخالصِهوِمنِعندهِوحده.
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ْبُل اِلذِّي ُيْدَعى َعَلْي؟ِّ َلَراَعةٌ 4"  -(:5-4اآليات ) ِّ ِِ ُد َوالشِ َِِ تِّ؟ِّ اأَلسِ َِِ رج َفْوَق َفرِّيسِ : »َكَرا َيهِّ   أَلِنُ؟ هَكَذا َطاَل لَِّ  الِربج
ُل َقبج اْلُجُنودِّ لِّلْ  ْم َواَل َيَتَذِلُل لُِّجْرُهوقِّهِّْم، هَكَذا َيْنزِّ ْوتِّهِّ َِِ ْهَيْوَن  ُرحَ مَِّن الرجَعاةِّ َوُهَو اَل َيْرَتاُع مِّْن صِِ ِِِّ اَقَبةِّ َعْن َلَبلِّ صِِ

 "َكُهُيوٍق ُمرِِّفٍة هَكَذا ُيَحامِّ  َقبج اْلُجُنودِّ َعْن ُووُقَشلِّيَم. ُيَحامِّ  َفُيْنقُِّذ. َيْعُفو َفُيَنج ِّ «.5َوَعْن َوَكَرتَِّها. 
ِِالرمِيحبهِنفسهِهناِبأسدِيهجمِعليِمريسته،ِأيِأشور،ِويمزقهاِحتيِيحميِشعبه.

ونرنِالقايعِ جيشِأشييييور(ِينادنِعليِالرعاةِليحمونهِمنِا سييييد،ِوا سييييدَِعَلْي؟ِّ َلَراَعٌة مَِّن الرجَعاةِّ   اِلذِّي ُيْدَعى
ية.ِومِِاهناِنريِقوةِ ِميِالحمِِالرعاةِالذينِتجمعواِليحمواِالفريسييييةِمنِاينِأنيابه.وال يرتاع من صِِِوت  الِيهتمِِ

ِبصغارها.ِهناِنريِصورةِمحبةِ ِكأمِترعيِأوالدها.=ِهذهِتهتمُِهُيوٍق ُمرِِّفٍة ب يحبهِنفسهِ
َرائِّيَل َعْنُ؟ ُمَتَعر ِّقِّيَن.  6"  -(:8-6اآليات ) ِِْ ُعوا إَِّلى اِلذِّي اْقَتِد َبُنو إِّسِِِ ٍد 7اِّْقلِّ وَن ُكلج َواحِّ ُِِ أَلْن فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ َيْرُفضِِِ

يَئًة.   يُكْم َخهِّ َنَعْتَها َلُكْم َوْيدِّ َِِ تِّ؟ِّ َوَوْوَثاَن َذَهبِّ؟ِّ اِلتِّ  صِ ِِِ ْيُف َغْيرِّ  8َوْوَثاَن فِّضِ َِِ ْيفِّ َغْيرِّ َقُلل، َوسِ َِِ وُق بِّسِ ِِج ُقُس َوشِ ِِْ َوَيسِ
ْزَيةِّ.إِّْنَساٍن َيْأُكُلُ؟، َفَيْهُرُب مِّْن َوَمامِّ الِسيْ  ، َوَيُكوُن ُمْخَتاُقوُ  َتْحَت اْلجِّ  " فِّ

ُعوا إَِّلى اِلذِّي اْقَتِد َبُنو إِّْسَرائِّيلَ   =ِإرجعواِياِانيِإسراليلِإليِ ِالذنِإرتديتمِعنه.عن؟   اِّْقلِّ
أيزيًا.ِوهمِِِكانواِقدِأخاأواِعمدًاِوقصيدًا،ِوربماِأشيارتِال لمةِإليِمقاصيدهمِالسيريةميِعنادهمِمهمِ=ُِِِمَتَعر ِّقِّينَ 

لتزامًاِبحييروطِالتحالف.ِواإلصييالحِالحقيقيِأنِيفحصِكلِإميِعالقتهمِمعِمصييرِوتحالفاتهمِتعمقواِميِوونيتهمِِ
تِّ؟ِّ  و واحدِعماِميِقلبهِوأنِينزوِخايته.ِِ ِِِ ْيفِّ َغْيرِّ َقُلل=ِ نهاِإسيييياءةِهلل.َِوْوَثاَن فِّضِ َِِ =ِالنِأشييييورِسييييقاتِِبِّسِ

ْزَيةِّ َتْحَت الْ بسيفِالرم.ِالِصارتِأشورِ ِلباال.ِجِّ
ِ

ْهَيوْ 9" -:(9آية ) اُؤُ ، َيُقوُل الِربج اِلذِّي َلُ؟ َناٌق فِّ  صِِّ ْخُرُ  مَِّن اْلَخْوفِّ َيُزوُل، َومَِّن الِراَيةِّ َيْرَتعُِّب ُقَؤسَِ َن، َوَلُ؟  َوصَِ
 " َتنجوٌق فِّ  ُووُقَشلِّيَم.

ْخُر ُ  =ِصيييخرِأشيييورِأيِمل ه،ِهمِظنوهِصيييخرًاِول نهِسييييزو ،ِأماِالرمِصيييخرناِمهوِالقادرِعليِكلِشييييء.ِِِصَِِ
ُب ومليكِأشييييييييييييييورِِ ةِّ َيْرَتِعِّ =ِمياهللِحينمياِيوجيدِميِمكيانِترمعِرايتيهِدلييلِحميايتيهِلهيذاِالمكيانِ"علميهِموقيِمَِّن الِراِيَ

ْهَيْونَ يرعيبِا عيداء.ِِِِوهيذا(2ِِِِ:4ِِ نشمحبية"ِ ِِِّ ميذب ِالمحرقية،ِنيارِالعبيادة،ِهيِنيارِتخرجِِِِ=ِنيارِِنَِاٌق فِّ  صِِِِِِِ
لتحرقِا عداء.ِ  ِكانِعمودِنارِلحييعبه،ِوسييورِمنِنارِلحييعبه.ِوجودِ ِميِصييهيونِوميِوسييبِشييعبهِهوِِ

 .وجودِنارِحارقةِ عداءِكنيسته
ْخُر ُ   شيياهداِعليِانيِِ=ِيقو ِموسيييِالنبيِميِنحيييدهِالذنِأمرهِ ِأنِيكتبهِلبنيِإسييراليلِليكونِهذاِالنحيييدِِِصَِِ

ْخُرُهمِْ(ِ"19:31إسيييراليلِ تِن ْخر َناِصيييَ َن ُهَِلْيَسَِكصيييَ كلمةِصيييخرِميِالعبريةِهيِ"تسيييور"ِوهيِِِوِِ(.31:32"ِ تِن  
ُتترجمِعادةِِصييخرِول نهاِأيزييًاِتعنيِأصييلِ ِمصييدرِ ِنبعِ ِالسييببِا و .ِوهذهِكلهاُِتفيدِمعنيِالخالقِلذلكِ

عليِأنِالترجمةِصييخرةِمناسييبةِأيزييًاِ نهِيحتميِميهاِالمسييامرِِِ"صيينيعهِتعنيِميِهذهِالفقرةِ"هوِالخالقِال امل
َِنُ؟ َلْيَس "ويصيييييب ِمعنيِقو ِموسييييييِالنبيِِِِويئوس(.(ميِالصيييييحراءِمنِالعواصيييييفِوقدِترجمتهاِالسيييييبعينيةِ ِ ألِّ

ْخُرُهمْ  ْخرَِّنا صَِِِ مَِّن  أنِإلهناِالقونِاالِحدودِالِيقارنِباآللهةِالوونيةِالتيِاالِقوةِالتيِترتعبِمنِإسييييمِ ِ=ِِِ"َكصَِِِ
 .الِراَيةِّ َيْرَتعِّبُ 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثان  والثالثون 

ِ
 " ُهَوَذا بِّاْلَعْدلِّ َيْرلُِّك َملٌِّك، َوُقَؤَساُء بِّاْلَحق ِّ َيَتَرِوُسوَن.1" -:(1) آية

أنِِِبسِِيف غير قللرأيناِميِاإلصييييحاحِالسييييااقِالمسييييي ِيهجمِعليِالحييييياانِ أشييييور(ِلينقذناِمنِيده،ِيزييييربهِِ
يعفى  أنِال نيسيييييييةِويحميهاِكاالرِير ِبأجنحتهِموقها.ِوهوِيسيييييييام ِ=ِِِلبل صِِِِِهيون بصيييييييليبه.ِويحارمِعنِِ

ِكِعليِكنيستهِبصليبه..ِويدعوِكلِواحدِإليهِحتيِالِيهلكِأحد.ِوميِهذهِاآليةِنجدِأنِالمسي ِيملوينجى
قدِيكونِالملكِهوِحزقياِول نهِيرمزِهناِللمسيييييييي ،ِوالنبيِيمدحهِهناِعليِاسيييييييتجااتهِلعدمِالتحالفِمعِمصييييييير.ِ

=ِهوِمليكِِِيرِلك ِبالِعدلاليذنِِِِوال المِأبعيدِمنِحزقييا،ِم يلِمياِقييلِهنياِالِينابقِعليِحزقيياِايلِعليِالمسييييييييييييييي 
م يانِالعيد ِأنِِِمهوِنفيذِحكمِ ِايداًلِمنيا،ِميالخاييةِعقوبتهياِالموت،ِِِبالِعدلعليِكنيسييييييييييييييتيهِبصييييييييييييييليبيهِاليذنِكيانِِ

ِ=ِهمِالرسل،ِأوِالمامنينِالذينِلهمِسلاانِعليِأجسادهم.ُِرَؤَساءُ الَ ويكونِنموت،ِل نهِماتِادالِمنا.ِ
ِ

اٌن  2"  -:(2) آية ْخَرٍة َوَيُكوُن إِّْنسَِِِ ل ِّ صَِِِ َواطِّ  َماٍء فِّ  َمَكاٍن َيابٍِّس، َكظِّ ، َكسَِِِ ْيلِّ َتاَقٍة مَِّن السِِِِ َكَرْخَبٍأ مَِّن الر ِّيحِّ َوسِِِِّ
يَرٍة فِّ  َوْقٍض ُمْعيَِّيٍة.  " َعظِّ

ْخَرٍة  واليلجأِالمسييامرِإليِالمخبأِفيسييتري ِسييواءِمنِالري ِالحارة،ِأوِالري ِالباردة.ِ يَرةٍ الصَِ تفعلِنفسِالحيييء.َِِعظِّ
انٌ المعنيِواضييي ِفيهِالتجسيييدِبقولهِِِو ْخَرٍة  .ِوبولسِقا ِإنِالصيييخرةِكانتِالمسيييي .َِِوَيُكوُن إِّْنسَِِ ل ِّ صَِِ وراجعِِ =َكظِّ

ِ(ِمنِاإلصحاحِالسااق.9تفسيرِ اآلية
َواطِّ  َماٍء  َِِ =ِالمسيييييي ِأرسيييييلِلناِالروحِالقدسِيرويِالنفوسِالعاحييييييِميِالبريةِالقاحلة.ِولوِمهمناِأنِال المَِكسِ

ِمهوِلتحجيعهِليكملِباقيِإصالحاته.عنِحزقياِ
ِ

رِّيَن، َوآَذاُن الِسامِّعِّيَن َتْصَغى،3" -:(3) آية ُر ُعُيوُن الِناظِّ  "َواَل َتْحسِّ
ِِ(ِنرنِعملِالروحِالقدسِميِتغييرِاإلنسيييييانِالمسييييييحيِالذنِتمتِمعموديتهِ"8-3ميِاآلياتِ  ِم يِا ر   اَلِب َأْعَما  

ْلَناَهاَِنْحُن،َِاْلِ يَِرْحَمت ه َِعم  ِٱْلُقُدسِ ِِ-ب ُمْقَتزيييَ وح  ِٱلرُّ يد  ِٱلث ان يَِوَتْجد  ياَلد  ِٱْلم  ل  َناِب ُغسيييْ (.ِمالروحِيفت 5:3ِِ"ِ تيَخل صيييَ
ِحواسناِعليِالسماليات.

رِّينَ ِالسيييمعِوالفهم.القدرةِعليِِِِيملكِعليهمالوعدِهناِأنِ ِيهبِلمنِ ُر ُعُيوُن الِناظِّ عيونهمِِ=ِلنِتنلِِ  َواَل َتْحسِِِّ
ْمًعاَِواَلِِمغلقة.ِوهذهِعكسِماِقالهِالقديسِاولسِالرسيييييييو ِلليهودِ" َمُعوَنِسيييييييَ َتسيييييييْ َِوُقْل:ِسيييييييَ ْعب  ٱْ َهْبِإ َليَِهَذاِٱلحييييييي 

ُرونَِ َتْنُنُروَنَِنَنًراَِواَلُِتْبصي  (.ِولذلكِنصيليِأوشييةِاإلنجيلِقبلِقراءةِاإلنجيلِليجعلناِ 26:28ِِ"ِ أوَتْفَهُموَن،َِوسيَ
ْثَلَِكاَلم ِِسييييماعهِومهمِماِيريدهِ ِمناِ.ِوأيزيييياِعكسِماِقيلِميِإشييييعياءِ"مسييييتحقينِل ِم  اَرْتَِلُ ْمُِرْؤَياِٱْلُ ل   َوصييييَ

يُعِِ َتا  ِٱْل  َتاَبة َِقال ل يَن:ِ»ٱْقَرْأَِهَذا».َِفَيُقوُ :ِ»اَلَِأسييييييييييييييْ ِٱْلَمْخُتوم ِٱل ذ يَِيْدَمُعوَنُهِل َعار    ْفر  َن ُهَِمْخُتومِ ٱلسيييييييييييييي   :11ِِص"ِ إ  
29.)ِ
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يًحا.4" -:(4) آية ُق إَِّلى الِتَكلجمِّ َفصِّ َنُة اْلَعيِّي ِّيَن ُتَبادِّ ْلًرا، َوَوْلسِّ يَن َتْفَهُم عِّ   َوُطُلوُب اْلُرَتَسر ِّعِّ
ر ِّعِّ  هاالءِلهمِمعرمةِل نهمِالِيقدرونِعليِال الم.ِوالوعدِِنَ واْلَعيِّي ِّ و همِالذينِيت لمونِوليسِلهمِمعرمة.ِِِنَ واْلُرَتسَِِ

هناِأنهِميِمل وتِالمسييييي ِيتجددِالقلبِواللسييييانِميت لمِالجميعِبمحبةِالمسييييي .ِبارسِكمثا ِبعدِأنِكانِخالفًاِِ
ِ.3000بعنةِواحدةِآمنِ

 
ا5" -(:8-5اآلِيات ) اكُِّر ُيِقَ ُد َكرِّيرًِا، َواَل اْلِرَ ْدَعى الِلئِّيُم َبعِْ ُ؟ َنبِِّيٌل. َواَل يُِ ُ؟ َيْعرَُِل  6ُل لَِ أَلِن الِلئِّيَم َيَتَكِلُم بِِّاللجْؤمِّ، َوَطْلبُِ

ْرَب اْلَعهْ  َنَع نَِّفاًطا، َوَيَتَكِلَم َعَلى الِرب ِّ بِّاْفتَِّراٍء، َوُيْفرَِّغ َنْفَس اْلَجائِّعِّ َوَيْقَهَع شِِّ .  إِّْثًرا لَِّيصِْ انِّ يَئٌة.  7شَِ َواْلَراكُِّر آاَلُتُ؟ َقدِّ
.  ُهَو َيَتآَمُر بِّاْلَخَبائِّ  ، َحِتى فِّ  َتَكلجمِّ اْلرِّْسكِّينِّ بِّاْلَحق ِّ يَن بَِّأْطَوالِّ اْلَكذِّبِّ َوَوِما اْلَكرِّيُم َفبِّاْلَكَرائِّمِّ َيَتآَمُر،  8ثِّ لُِّيْهلَِّك اْلَبائِّسِّ
 " َوُهَو بِّاْلَكَرائِّمِّ َيُقوُم.

الِداعيِللرياءِفيقا ِللئيمِأنهِِنعمةِالتمييزِواإلمرازِمالِننخدوِونحسييييبِاللئيمِكريما،ِِوِِيعاَِميِمل وتِالمسييييي ِنُِ
ِِكريمِأوِالعكس.ِمأاناءِهذاِالدهرِيعتبرونِالناسِبحسييبِأموالهمِومراكزهمِول نِهذهِلنِتغيرِمنِطبعِاإلنسييان.

(ِمالِنحبهِهذاِالعالم.ِهناِنرنِصورةِمالمةِللنلم،ِمالنالم5ِِِ:17ِِكو2ول نناِنصيرِ"ميِالمسي ِخليقةِجديدة"ِ 
لحيييييييرامِعنِالمسيييييييكين،ِوالمنامقِيحييهِويعتبرهِنبياًل،ِربماِ نِهذاِالمنامقِيسيييييييتفيدِمنِهذاِاللئيمِيمنعِالاعامِوا

ِالنالم.ِول نِبعدِأنِيدخلِهذاِالمنامقِإليِمل وتِالمسي ،ِتجدهِيبصرِويدعوِاللئيمِلئيماِوهكذا.
ِ

َغْيَن لَِّقْولِّ .  9"  -(:15-9اآليات ) ِِْ ْوتِّ . َوِيُتَها اْلَبَناُت اْلَواثَِّقاُت، اصِ َِِ َرْعَن صِ ِِْ اُء اْلُرْهَرئِِّناُت، ُطْرَن اسِ َِِ َوِيُتَها الن ِّسِ
ْدَن َوِيُتَها اْلَواثَِّقاُت، أَلِنُ؟ َطْد َمَضى اْلقَِّهاُف. االْلتَِّناُء اَل َيْأتِّ .  10 ْفَن َوِيُتَها اْلُرْهَرئِِّناُت.  اِّْقَتجِّ 11َوِياًما َعَلى َسَنٍة َتْرَتعِّ

ْدَن َوِيُتَها اْلَواثَِّقاُت. َتَجِرْدَن َوَتَعِرْيَن َوَتَنِهْقَن َعَلى اأَلْحَقاءِّ  َتَهاةِّ،  12اْقَتعِّ َراٍت َعَلى الثجدِّي ِّ مِّْن َوْللِّ اْلُحُقولِّ اْلُرشِِْ اَلطِّ
َرةِّ.  يَنةِّ   َعَلى َوْقضِّ 13َومِّْن َوْللِّ اْلَكْرَمةِّ اْلُرْثرِّ ٌك َحِتى فِّ  ُكل ِّ ُبُيوتِّ اْلَفَرحِّ مَِّن اْلَردِّ َِِ ْوٌك َوَحسِِِِِِ َِِ ْعبِّ  َيْهَلُع شِِِِِِ َِِ شِِِِِِ

َجةِّ.   ، َمرَ 14اْلُرْبَتهِّ اَقا َمَغايَِّر إَِّلى اأَلَبدِّ يَنةِّ َطْد ُترَِّك. اأَلَكَرُة َواْلُبْرُج صَِِِِِ َم. ُلْرُهوُق اْلَردِّ َر َطْد ُهدِّ ًحا لَِّحرِّيرِّ  أَلِن اْلَقصِِِِِْ
، .    اْلَوْحشِّ ِيُة ُبْسَتاًنا، َوُيْحَسَب اْلُبْسَتاُن َوْعًرا.15َمْرًعى لِّْلُقْهَعانِّ يَر اْلَبر ِّ ، َفَتصِّ  إَِّلى َوْن ُيْسَكَب َعَلْيَنا ُقوٌح مَِّن اْلَعاَلءِّ

" 
(ِويعايهمِاإلمرازِوالبصييييييرةِبعدِأنِكانوا2ِِ(ِالمسيييييي ِالملكِيأتيِليملك،ِفيحتميِبهِالمامنينِ آية1رأيناِميِ آية

(.ِومِنرنِتجديد14ِِ-9ميانا.ِومِنرنِصييييييورةِلماِكانِعليهِالبحييييييرِقبلِالمسييييييي ِونرنِتأديبِ ِلحييييييعبهِ آياِتع
ِ(.15ِالروحِالقدس.ِومِنرنِرمضِاليهودِبسببِصلبهمِللمسي ِوقبو ِا ممِ آية

ِِةِالخارجية،قارنِهذهِاآلياتِباإلصييييييحاحِالثالنِميبدوِأنِاناتِأورشييييييليمِكنِغامالتِ=ِاهتمامهنِبالملبسِوالزين
َوِياًما َعَلى مماِدمعِبأزواجهنِلنلمِالناسِليحصيييييييلواِعليِأموا ِلحيييييييراءِهذهِالمسيييييييتلزمات،ِوهناِيحذرهنِأنهِبعدِ

َنٍة  سيييتخدامِالخيراتِيجردهِ ِِإ=ِأيِبعدِسييينةِوبزيييعةِأيامِتأتيِالزييييقاتِاواسييياةِسييينحاريب.ِممنِيسييييءِِسَِِ
منها.ِهاالءِالنسيوةِيمثلنِالعذارنِالجاهالتِأوِرامزييِالمسيي ،ِهمِيلهونِميِالعالمِمتزييعِمنهمِأمراحِالحصيادِِ

ى اْلقَِّهافُ وعوضِالسيييالمِيحلِخو ِورعدة.ِِ =ِحينماِتأتيِضييييقةِالحصيييارِلنِيكونِهناكِمجا ِِِأَلِنُ؟ َطْد َمضَِِ
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يلبسييييييييينِمسيييييييييوحًاِويلامنِكمنِلهمِِ=ِمنِالمالبسِالغالية،ِِوَِِتَعِرْينَ يَجِرْدَن وَ يتللقاا ِأوِجنيِالثمار.ِوسيييييييييو ِِ
.ِويمتدِننرِالنبيِ بعدِمنَِِشْوٌك َوَحَسكٌ .ِو لكِ نِأرضهمِالخصبةِداسهاِجنودِأشورِمخربتِوطلعِميهاِميِت

َر  هدمأشيورِويريِماِصينعتهِباالِميِ يَنةِّ َطدْ والسيبيِ=ِِاْلَقصِْ =ِوقدِت ونِالننرةِأبعدِمنِ لكُِِِترِّكَ  ُلْرُهوُق اْلَردِّ
متقيادهيا.ِويتايااقِهنياِكالمِالنبيِمعِِإمت ونِهيذهِالنبوةِعنِخرامِأورشييييييييييييييليمِ أييامِالروميان(ِالتيِلمِتعر ِزميانِ

=ِأقسيييييامِمنِِاأَلَكَرُة َواْلُبْرُج  .ِِبكينِعليِأنفسيييييكن"ِِإالِِِ"ياِاناتِأورشيييييليم..ِالِتبكينِعليِ كالمِالسييييييدِالمسيييييي ِِ
 =ِهذهِتفهمِ:ُِيْسَكَب ُقوٌح مَِّن اْلَعاَلءِّ نتيجةِالخرامِويستمرِهذاِالخرامِإليِأنَِصاَقا َمَغايَِّر مِوقدِأورشلي

ِحلو ِالروحِالقدسِيومِالخمسين.ِ-أِ
خرِا يام.ِوبعدِحلو ِالروحِالقدسِتحو ِا ممِِآإيمانِباقيِاليهودِالذينِكانواِميِخرام،ِميِِ-مِ

ِلرمزهمِالسيدِالمسي .ِاصارواِوعِرالذينِكانواِبستانًاِِ الوعر(ِإليِبستان.ِواليهوِد
مَ   =  وبصييييورةِأشييييملِ،ِماإلنسييييانِقبلِالمسييييي ِكانتِالخايةِقدِخربتهِوأمسييييدته َر َطْد ُهدِّ =ِمقدِكانِ ِِ أَلِن اْلَقصِِِْ

المذلةِوعرتهِِيسيييييكنِميِاإلنسيييييانِم انِاإلنسيييييانِقصيييييراِيسيييييكنِفيهِملكِالملوكِ.ِوأوقلتِالخايةِظهرهِانتالجهاِِ
.ِِشِوك وحسِكِِوطلع.ِِِِاالْلتَِّناُء اَل َيْأتِّ   لعنتِا رضِوخربتِ=ِ.ِوبسييببِالخايةِِتعرين وتجردنِِومزييحتهِ=

ِاأَلَكَرُة َواْلُبْرُج َصاَقا َمَغايِّرَ ِونز ِمنِمكانتهِالسماويةِالمرتفعةِ=ِوإنحاتِقيمةِاإلنسان
القدسِعليِاإلنسيييييييييييانِليحولهِلخليقةِجديدةِ،ِويعيدِلناِالفرحِالذنِوبعدِالفداءِرمعِالمسيييييييييييي ِالخايةِوحلِالروحِ

َتاًناِِمقدناهِويعودِاإلنسييييانِمثمراِ= ِِْ ِيُة ُبسِ يَر اْلَبر ِّ ِِِّ َتاُن َوْعًرا .َفَتصِ ِِْ َب اْلُبسِ َِِ =ِهذاِعنِاليهودِالذينِلنِيقبلواِِ َوُيْحسِ
َتاًناِمرموضيينِ=ا ممِِِِالمسيي ِميرمزيهمِ ِ.ِوبعدِأنِكان ِيُة ُبسِْ يَر اْلَبر ِّ =ِقبلِ ِا ممِوأصيبحواِمثمرينِِ  َفَتصِِّ

ِبعدِأنِكانواِارية.
ِ

يُم.  16"  -(:19-16اآليات ) َتانِّ ُيقِّ ِِْ ، َواْلَعْدُل فِّ  اْلُبسِِ ُكُن فِّ  اْلَبر ِِّيةِّ اْلَحقج ِِْ اَلًما، 17َفَيسِِ َِِ ْنُع اْلَعْدلِّ سِِ ُِِ َوَيُكوُن صِِ
  . ُكوًنا َوُطَرْأنِّيَنًة إَِّلى اأَلَبدِّ اكَِّن ُمْهَرئِِّنٍة َوفِّ 18َوَعَرُل اْلَعْدلِّ سُِ اَلمِّ، َوفِّ  َمسَِ َكنِّ السِِ ْعبِّ  فِّ  َمسِْ ُكُن شَِ   َمَحاِلٍت  َوَيسِْ

يَنٍة.  يَنُة.19َومِّ يضِّ ُتوَضُع اْلَردِّ ، َوإَِّلى اْلَحضِّ ُل َبَرٌد بُِّهُبوطِّ اْلَوْعرِّ  " َوَيْنزِّ

(ِالروحِالقدسِينسييكبِعليِال نيسيية،ِوهذاِماِحدثِيومِالخمسييينِليحولهاِإليِبسييتان15ِِرأيناِميِاآليةِالسييابقةِ 
ال نيسةِبعدِأنِصارتِبستاناِإ َِمل  تِالعد ِوالحقِِوعمِِِ= اْلَبر ِِّيةِّ اْلَحقج َفَيْسُكُن فِّ   ِمثمرِبعدِأنِكانتِوعراِ=

ِ.ِالمسي ِعليها

يضِّ   م.70أماِمنِقاومواِالمسييييي ِوصييييلبوهِم انتِنهايتهمِيومِخرامِأورشييييليمِعليِيدِالرومانِسيييينةِِ َوإَِّلى اْلَحضِِِِّ
يَنةُ  ُع اْلَردِّ َِِ ُل َبَرٌد  ِِوكانِالجيشِالرومانيِكَبَرْدِ=.  ُتوضِِِ ِِلصييييييييلبهاِالمسييييييييي .ِ=ِهذهِأحكامِ ِعليِأورشييييييييليمَوَيْنزِّ

أوِالقواتِالتيِسييتثيرِمعركةِضييخمةِميِا يامِِِقديماِأوِالرومانِبعدِالمسييي .ِِ=ِقدِيكونِأشييورِأوِباالِِاْلَوْعرِّ و 
ِ.(2ِ-14ِِ:1ِحو ِأورشليمِ زكِا خيرة
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وبعدِحلو ِالروحِالقدسِإنالقِالرسيييييييييييييلِليكرزواِابحيييييييييييييارةِاإلنجيلِميِكلِالعالمِكماِسييييييييييييينرنِميِاآليةِالقادمة.ِ
 وإنتحرتِال نيسةِميِكلِالعالم.ِ

، اْلُرَسر ُِّحوَن َوْقُلَل الِثْوقِّ 20" -:(20) آية َيا ِّ .ُطوَباُكْم َويجَها الزِاقُِّعوَن َعَلى ُكل ِّ اْلرِّ َراقِّ  َواْلحِّ
َيا ِّ =ِأيِالمبحرونِالذينِيزرعونِكلمةِ ِبعملِالروحِالقدسِِالزِاقُِّعونَ  .ِوهاالءِطوباهمِِمهمِيف ونِأسرِِاْلرِّ
َراقِّ وعبوديةِ =ِالثورِكحيوانِطاهرِيرمزِلليهود.ِوالحمارِكحيوانِنجسِيحيرِلألمم.ِوتحبيههماِاثورِِِالِثْوقِّ َواْلحِّ

وحمارِمذلكِ نهماِكبحرِكانِال لِمستعبدِللخايةِ جلِاللذة.ِوبحسبِالناموسِماِكانِالثورِوالحمارِير يانِ
قدِصارِال لِواحدًاِير يانِِ(ِمالِ بادةِمحتركةِاينِاليهودِوا مم،ِأماِميِكنيسةِالمسي ِمل22ِِ:10معًاِ تنِ

 معا.
همِرسلِالمسي ِوكانِالتالميذِاإلونيِعحرِمنِاليهود.ِورأيناِبعدِ لكِكارزينِمنِا ممِِِالزاقعون ِونرنِهناِأن

اْلُرَسر ُِّحوَن َوْقُلَل الِثْوقِّ مثلِتياسِوغيرهِالذينِكانواِتالميذِلبولسِالرسو ،ِتتلمذواِعليِيديهِوأطلقهمِليكرزواِ=ِ
َراقِّ   ا مم(.ِِالحراقِ اليهود(ِقبلِالثوقِ.ِوالح ِقو ِالوحي.ِوألمِيكنِالباباِأوناسيوسِالرسوليِأممياِأوالَواْلحِّ

ِمالبدايةِكانتِبالتالميذِاليهودِ.
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والثالثون 

ِ
لِأواًلِأنِيتركِالمدينةِِبِ حزقياِقدِأرسيييلِ هبِومزيييةِالهيكلِلسييينحاريبِمقَِخرِالنبواتِالمتعلقةِبسييينحاريبِوكانِآ

ِرِ ِوحاصرِالمدينةِول نِالنبيِتنبأِهناِانجاتها.هِن نِالعهد،ِومِأرسلِربحاقيِوعيِ ل ن
ِ

يَن َتْنَتهِّ  مَِّن الِتْخرِّيبِّ ُتْخَرُب، َوْيٌل َلَك َويجَها اْلُرْخرُِّب َوَوْنَت َلْم ُتْخَرْب، َوَويجَها الِناهُِّب  1"  -:(1آية ) َوَلْم َيْنَهُبوَك. حِّ
يَن َتْفَرُغ مَِّن الِنْهبِّ َيْنَهُبوَنَك.  " َوحِّ

وعليِشعبه.ِ ِِِمِمهوِسيخرم.ِوويلِلباالِول لِمقاومِلل نيسةِوكلِعدوِمتحاملِعليِ خر ِ ويلِ شورِالمُِ
يعاقبهمِهم.ِوهذاِال المِينابقِعليِالحياانِالذيِيدارِشرورهِضدناِِيستعملِهاالءِا عداءِكعصاِتأديبِومِِ

 ِيادمِشعبهِبعستخدامِآخرينِ أشور ِِِول نِيستخدمهاِ ِلتأديبناِ.ِومِأخيرًاِسيلقيهِميِالبحيرةِالمتقدةِبالنار.
ِيستخدمهِ ِِ ِالذن ِاآلخر ِياِويلِهذا ِالغرض.ِول ن ِلهذا ِيرسلهمِ  ِالحياان( ...ِ ِيحتملِباال ِماهللِال ِالتأديب، مي

ِِِِأنِيرنِشعبهِوهوِيتألم.
ِ

دِ 2" -:(2آية ) . َخاَلَصَنا َوْيًضا فِّ  َوْطتِّ الش ِّ ، َتَراَءْف َعَلْيَنا. إِِّياَك اْنَتَظْرَنا. ُكْن َعُضَدُهْم فِّ  اْلَغَدَواتِّ  " ةِّ.َيا َقبج
ِالحمس.ِوالجمعِِِِ=ِِفِّ  اْلَغَدَواتِّ النبي.ِِإشعياءِِصالةِِ ِالفجرِوطلوو ِاين ِعضدهم فى الغدوات .ِِغدواتالغداةِهيِما

مهمِوجدواِأشورِجثثًاِميِالصباحِومراحمِ ِِِ=ِعزدهمِأنِسندهم،ِماهللِسيساندهمِبعهالكِجيشِأشورِباكرا،
ِِ 3ِِِِ:22ِِجديدةِكلِصباحِ مرا منِِِِاهربِِ(ِهذهِالصالةِ جلِالبقيةِالمقدسةِالتيِعاشتِداخلِأورشليم23،ِ

ِجيشِأشورِ.
ِ

َك َتَبِدَدتِّ اأُلَمُم.3" -:(3آية ) ُعوُب. مِّنِّ اْقتَِّفاعِّ يجِّ َهَرَبتِّ الشج  "  مِّْن َصْوتِّ الِضجِّ
(.ِ  ِإستجامِبأكثرِمماِطلبواِمهمِتخلصواِمنِأعدالهمِوأيزًا2ِهناِاستجابةِسريعةِلصالةِالنبيِميِآيةِ 

يجِّ  نهبوهم.ِِ َِِصْوتِّ الِضجِّ ُعوبُ و =ِوتترجمِزليرِهوِصوتِ ِالمرعبِلألعداء. =ِجيشِأشورِمكونِمنِِِِالشج
ِشعومِكثيرةِ.

 
. َكَتَراُكضِّ اْلُجْنُدبِّ ُيَتَراَكُض َعَلْي؟ِّ.َوُيْجَنى َسَلُبُكْم َلَنى 4" -:(4آية )  "  اْلَجَرادِّ
ِكتحفِالحعبِموتِجيشِأشورِسلبواِماِقدِتركوهِوسلبتِباالِأشور.إحينماِ

ِ
( َوَعْداًل.  5"  -(: 6-5اآليات  ا  َحقًّ ْهَيْوَن  َمأَل صِّ  . اْلَعاَلءِّ فِّ   َساكٌِّن  أَلِنُ؟  الِربج  َوْفَرَة 6َتَعاَلى  َوْوَطاتَِّك  َوَماُن  َفَيُكوُن 

ْكَرٍة َوَمْعرَِّفٍة. َمَخاَفُة الِرب ِّ هَِّ  َكْنزُُ .  َخاَلٍص َوحِّ
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=ِظنِسنحاريبِأنهِميِحرمِمعِ ،ِوقدِساونِاينِ ِيهوهِوباقيِاآللهةَِِِتَعاَلى الِربج أَلِنُ؟ َساكٌِّن فِّ  اْلَعاَلءِّ 
َتَعاَلى الِربج (.ِوإنتفلِهذاِالسنحاريبِعليِ ِوظنِأنهِقادرِأنِيقونِعليه.ِول ن20ِِ-36ِ:18التيِهزمهاِ إِص

يفعلِماِيفعلهِِِساكنِسماءِالسموات،ِم يفِيقدرِهذاِالمخلوقِالزعيفِأنِيصلِإليه.ِظنِسنحاريبِأنهِبقوته
ِالعد ِ ِليادمِ ِشعبهِيهو ا.ِفيحققِ  ِلهِ  ِأعااها ِالتيِيفتخرِاهاِعليِ ،ِقد ِأنِقوته بحعبِ ،ِولمِيعر 

ا َوَعْدالً   =ِوبهذاِالتأديِب  للمنلومينِمنِشعبهِالذينِإغتصبِا قوياءِأراضيهمِوبيوتهم ْهَيْوَن َحقًّ أماِأشورِ.  َمأَل صِّ
 فبعدِأنِأدواِمهمةِالتأديبِإنتهيِدورهمِتمامِ.وسنحاريبِوجيحهِ

ا َوَعْدالً ويحينماِينهرِ ِعدلهِويحكمِضدِأعداءِشعبهِِ ْهَيْوَن َحقًّ َفَيُكوُن َوَماُن   ِ=  يكونِالحعبِميِأمانَِِرأَل صِّ
ْكَرةٍ َوْفَرَة َخالَ مانِمدعاةِللحرِول نِاآلنِسيكونِِيكونِأوقاتِا ِِ.ِوعادةِماَوْوَطاتَِّك َوْفَرَة َخاَلصٍ  َرَخاَفُة  ف  ٍص َوحِّ

ِِ.ولقدِتمِالتأديبِوأتيِاثمارهِهيِكنزِالحعِبالِرب ِّ 
ِ

. 8ُهَوَذا َوْبَهاُلُهْم َطْد َصَرُخوا َخاقًِّلا. ُقُسُل الِساَلمِّ َيْبُكوَن بَِّرَراَقٍة.  7"  -(:9-7اآليات ) َكُك. َباَد َعابُِّر الِسبِّيلِّ َخَلتِّ الس ِّ
ْنَساٍن.  َل ُلْبَناُن َوَتلَِّف. َصاقَ 9َنَكَث اْلَعْهَد. َقَذَل اْلُرُدَن. َلْم َيْعَتِد بِّإِّ َيةِّ. ُنثَِّر َناَحْت، َذُبَلتِّ اأَلْقُض. َخجِّ  َشاُقوُن َكاْلَبادِّ

 "  َباَشاُن َوَكْرَمُل.
وكانِِ.ِِ(36ِِ:22ِِورجعواِوويااهمِممزقةِ ِِ،=ِأيِأباا ِيهو اِالمرسلونِليالبواِالصل ِمنِسنحاريبَِِِِوْبَهاُلُهمْ 

َككُ حالهمِمحزنِإ ِلمِيستايعواِسونِالصرا ِميِعجزِوخو .ِِ شوريينِالذينِن ثواِ=ِخوماِمنِا َِِخَلتِّ الس ِّ
ِمدينةِمنِيهو اِقبلِأنِيحاصرِأورشليم.46ِِِ=ِلمِيهتمِاهاِالِحامهاِولقدِأحرقِسنحاريبَِِِقَذَل اْلُرُدنَ العهد.ِ
ِمحهورِاوروده.َِِشاُقونُ ِِِِِِِِِِِِمحهورِبأرزه.ِ ُلْبَنانُ 
ِمحهورِبقمحهِ.َِكْرَملُ الوَ ِ.ِِِِِ=ِمحهورِبمرا يهَِِباَشانُ 

العدوِ أشورِأوِالحياان(ِخالنِللعهودِ ِرامضِللسالمِ ِمدمرِللمدنِ ِيبعنِالخو ِوالحزنِِالح ِصفاتِهذا
ميِنفوسِالناسِ ِإختفيِالسالمِالداخليِحتيِخا ِالناسِحتيِمنِالسيرِميِالارقاتِ ِلمِيعتدِبعنسان،ِشيخًاِ

دم رِجما ِا رض،ِالورودِِِوقورًاِأمِطفلِرضيعِ ِدمرِومارِا رض،ِالمراعيِونتاجِالحقو ِمنِخيراتِ ِ 
ِِِوا رزِ..ِخلقِ ِالجما ،ِأماِهذاِالعدوِمقامِاتدميرِخليقةِ ِالجميلة.

ِ
. اآلَن َوْصَعُد. اآلَن َوْقَتفُِّع. 10" - (:12- 10اآليات ) يًشا. 11»َاآلَن َوُطوُم، َيُقوُل الِربج يٍش، َتلُِّدوَن َطشِّ َتْحَبُلوَن بَِّحشِّ

«.12َنَفُسُكْم َناٌق َتْأُكُلكْم.  ُعوُب َوُطوَد كِّْلٍس، َوْشَواًكا َمْقُهوَعًة ُتْحَرُق بِّالِناقِّ يُر الشج  " َوَتصِّ
يشٍ بْحَبُلوَن  وتِالحديد.ِِتد ِعليِغزبِ ِِاآلنَ ت رارِِ يًشاو   َحشِّ أيِقش.ِوهذاِيحيرِلخيبةِمقاصدِ  َتلُِّدوَن َطشِّ

=ِكانِكالمِال برياءِوالتجديفِالذيِخرجِِِ؟ُكلُ آَنَفُسُكْم َناٌق  و هذاِيعملهِ .ِِ،ِِأشور.ِمماِيعجزِاإلنسانِأنِيعملهِِ
=ِأيِيابسةِتحرقَِِِوْشَواًكا َمْقُهوَعةً ِِ.ِِِِِِِمنِأمواهِا شوريينِسببًاِميِهالكهم.ِماآليةِتقو ِأنهمِأهل واِأنفسهم

ِسريعًا.
ِ
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ْهَيْوَن 14اِّْسَرُعوا َويجَها اْلَبعِّيُدون َما َصَنْعُت، َواْعرُِّفوا َويجَها اْلَقرِّيُبوَن َبْهشِّ .  13"  -(:14-13اآليات ) اْقَتَعَب فِّ  صِّ
ِنا َيْسُكُن فِّ  َوَطائِّدَ  ِنا َيْسُكُن فِّ  َناٍق آكَِّلٍة  َمْن مِّ ِيٍة   اْلُخَهاُة. َوَخَذتِّ الر ِّْعَدُة اْلُرَنافِّقِّيَن: »َمْن مِّ  " «َوَبدِّ

م ماِأنِ،ِ=ِهمِاليهود.ِمالدعوةِتحملِالجميعِوهيِتحذيرِلهمِمنِباشِ ِِِاْلَقرِّيُبونَ و .ِِ=ِهمِا ممِِاْلَبعِّيُدون 
كلةِتحرقِالخااةِومنِيحتمل.ِآهناكِخااياِلألممِهكذاِهناكِخااياِلليهود.ِوالتحذيرِهناِأنِغزبِ ِكنارِِ

ِضدِأشور،ِومنِيتومِيهرمِمنِنارِ .نارِ ِهيِأشورِضدِأورشليم،ِوهيِمالكِ ِ
ِ

َيَدْي؟ِّ مِّْن َقْبضِّ ال15"  -:(15آية ) ُل َمْكَسَب اْلَرَظالِّمِّ، الِنافُِّض  َواْلُرَتَكل ُِّم بِّاالْستَِّقاَمةِّ، الِراذِّ ِرْشَوةِّ، الِسالُِّك بِّاْلَحق ِّ 
 ، َماءِّ  "  .َوُيَغر ُِّض َعْيَنْي؟ِّ َعنِّ الِنَظرِّ إَِّلى الِشر ِّ اِلذِّي َيُسدج ُوُذَنْي؟ِّ َعْن َسْرعِّ الد ِّ

َماءِّ لنِيستايعِالوقو ِقدامِ ِإالِمنِهذهِمواصفاتهِوبهاِيرضيِالرمِِ =ِالِيستمعَِِِيُسدج ُوُذَنْي؟ِّ َعْن َسْرعِّ الد ِّ
=ِالِيحتملِحتيِالننرِأوِالتف يرِميِعملِ  الِشر ِّ َوُيَغر ُِّض َعْيَنْي؟ِّ َعنِّ الِنَظرِّ إَِّلى  ،ِِلماامراتِقاصديِسفكِالدماء

ِِِ.الحر،ِوالمعنيِأنهِرامضِتماماِأنِيحتركِمعِا شرارِالذينِينلمونِالباساءِليغتصبواِأموالهم
تيِأيِوِِيرسلِ ِمنِياداهم،ِِا ارياءِوسف واِدماءهم،ِماآلنِحينمِاِِواظلمِِأماِهاالءِالنالمونِمنِشعبِ ِالذين

َماءِّ يستجيبِلهمِ=ِِ ِلنِنِعهلل،ِمِِنمِويصرخِومنِيسفكِدماءه ِ.َيُسدج ُوُذَنْي؟ِّ َعْن َسْرعِّ الد ِّ
ِ

َياُهُ؟ َمْأُموَنٌة.16" -:(16آية ) ُخوقِّ َمْلَجُأُ . ُيْعَهى ُخْبَزُ ، َومِّ  "  ُهَو فِّ  اأَلَعالِّ  َيْسُكُن. ُحُصوُن الصج
ِ=ِ ِيكونِحصنًاِلهِ.ِاأَلَعالِّ (ِيسكنِميِا مان.15ِالذيِلهِاالوصا ِالمذكورةِميِآيةِ 

يَدًة.17" -:(17ية )آ  " َاْلَرلَِّك بَِّبَهائِّ؟ِّ َتْنُظُر َعْيَناَك. َتَرَيانِّ َوْقًضا َبعِّ
يَدةً  ى رَ ويِِبَِّبَهائِّ؟ِّ اإلنسانِالبارِميِيهو اِيننرِالملكِحزقياِوقدِخلعِالمسوحِوارتدنِمالبسهِ =ِأيِيخرجَِِوْقًضا َبعِّ

المقصودِأبعدِمنِ لك،ِأنِيرنِالمسي ِميِاهاءِمجدهِويرنِا رضِِِول نِالمعني.ِِأورشليمِِمنِأسرِوحصارِِ
ِالجديدةِالبعيدةِاآلنِوهيِالسماء.

ِ
 " َطْلُبَك َيَتَذِكُر الرجْعَب: » َوْيَن اْلَكاتُِّب  َوْيَن اْلَجابِّ   َوْيَن اِلذِّي َعِد اأَلْبَراَج «18" -:(18آية )

ِِ ِِِِاْلَكاتِّبُ =ِرعبَِِِِيَذِكُر الرجْعبَ وحينِيتذكرِا يامِالماضية. =ِالذيِيقبضِِِاْلَجابِّ و =ِالذيِيعدِأسرنِاليهود.
.ِميِالسماءِيمس ِ ِكلِدمعةِِِ(=ِليهدمهاِول نهِالِيجدهمِ وهاالءِيرمزونِللحياطينِِاأَلْبَراجَ َعِد  ياِلذِّي  و الجزية.ِِ

ِ(ِِ.7ِِِ:17منِالعيونِ رِؤ
ِ

، اْلَعيِِّ  بِّلَِّساٍن اَل ُيْفَهُم.19" -:(19آية ) ْدَقاكِّ     " الِشْعَب الِشرَِّس اَل َتَرى. الِشْعَب اْلَغامَِّض اللجَغةِّ َعنِّ اإلِّ
ِ=ِالحياطينِالِتعر ِالمحبة.َغامَِّض اللجَغةِّ ِِِ=ِأشورِ ِالحياطين.ِالِشْعَب الِشرَِّس 
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ًنا ُمْهَرئِّنًّا، َخْيَرًة اَل َتْنَتقُِّل،20"  -:(20آية )  َنا. َعْيَناَك َتَرَيانِّ ُووُقَشلِّيَم َمْسكِّ يَنَة َوْعَيادِّ ْهَيْوَن َمدِّ اَل ُتْقَلُع   ُاْنُظْر صِّ
ُع. ، َوَشْ ٌء مِّْن َوْطَنابَِّها اَل َيْنَقهِّ  "  َوْوَتاُدَها إَِّلى اأَلَبدِّ

ْهَيْونَ و =ِالِيحامهاَِِِخْيَرًة اَل َتْنَتقِّلُ و بعدِنجاتهاِمنِأشورِوعودتهاِلحالتهاِا وليِو  يادهاِوأمراحها.ِِ    ْنُظْر صِّ
وكنيسةِِاويةِحينِنرنِ ِونعيشِمعهِلألاد.حتيِالموتِوهيِأادية.ِوالمدينةِالثااتةِإليِا ادِهيِأورشليمِالسم

 ِ.وامِالجحيمأاعليهاِِِِنمسي ِلنِتقِوال
ِ

 ( ْقذَ 21"  - :(21آية  بِّرِّ َطاقٌِّب  فِّيَها  يُر  َيسِّ اَل   . ئِّ الِشَواطِّ َعةِّ  َواسِّ َوُتَرٍع  َوْنَهاٍق  َمَكاُن  َلَنا  اْلَعزِّيُز  الِربج  ُهَناَك  اٍف، َبْل 
يَرٌة اَل   " َتْجَتاُز فِّيَها.َوَسفِّيَنٌة َعظِّ

ِِِ ِالنهر ِتدخلِهذا ِا عداءِال ِنهراِوسفن ِلها ِالرمِسيكون ِأنهار،ِول ن ِاال ِأيزًاِخصوبةِ أورشليمِمدينة ِيعاي نهر
ول نِهذهِاآليةِلهاِمعنيِ.ِِوومار(،ِوحينِالِأعداءِستحياِالمدينةِميِسالمِماهللِهوِحاميِأورشليمِ ال نيسة(ِِ

الذيِيحملناِعليِشرطِأنِالِنقاومه.ِوما اِيقاومِِِا نهارِتحيرِللروحِالقدسِوِِماإلنسانِمحبهِهناِبسفينةِ،ِِأخر.
 اتِالحراوِأوِالقوارمِالتيِلهاِمجدا ِممنِلهِمجدا ِأوِشراوِمهوِيتحكمِميِِِالعظيرة  السفنتيارِالنهرِإالِِ

ِ(ِ.ِوقولِه5ِِ–47ِِِِ:1ِِوراجعِتفسيرِ حزِِِِ(.3ِِ:8وجهته،ِأماِمنِيتركِنفسهِلروحِ ِمهوِيحملهِ راجعِيوِِ
ِمهذاِيحيرِلسلوكِال برياِءِعظيرة

يَرةٌ  والمعنيِأنِ ِهوِِِ" يسن تشريعا "منِأصلِبمعنيِ=ِِِالعبرِنجاءتِكلمةِسفينةِميِأصلهاِ=  َوَسفِّيَنٌة َعظِّ
"ما اِ،ِأوِمنِيقو ِِالمحروِلناِكماِينهرِميِاآليةِالتاليةِ،ِأماِمنِيحروِلنفسهِمهوِمنِيقاومِتوجيهِالروحِالقدسِِ

،ِوهذاِمعنيِكلمةِخايةِ،ِومنِيفعلِهذاِالِنصيبِلهِميِالمجدِ"الجميعِأخاأواِِِأريدِأناِوليسِما اِيريدهِ ِ"
مهذاِيكونِنصيبهِميِِِ"ليسِماِأريدهِالِماِيريدهِ ِمعياهِأمعل"(ِ.ِأماِمنِيقو 3ِِِِ:23ِِوأعوزهمِمجدِ "ِ رِو

ِالمجدِِ.
ِ

يَنا. الِربج َشاقُِّعَنا. الِربج 22" -:(22آية )  "  َملُِّكَنا ُهَو ُيَخل ُِّصَنا.َفإِِّن الِرِب َطاضِّ
وِلها،ِقدمِإنجيلهِدستورًاِلممل ته.ِويقزيِبالحب،ِهوِملكِعليِكنيستهِيملكِميِكنيسته،ِوهوِالذيُِيَحر ِ ِِالرِم

ِشتراها.إإ ِخلصهاِِو
 

ْم. اَل  23"  -:(23آية )  َيتِّهِّ َدَة َساقِّ ُدوَن َطاعِّ . اَل ُيَشد ِّ َباُلكِّ َم َسَلُب َغنِّيَرٍة َكثِّيَرٍة. اْقَتَخْت حِّ يَنئٍِّذ ُطسِّ َيْنُشُروَن طِّْلًعا. حِّ
 " اْلُعْرُج َنَهُبوا َنْهًبا.

رتختِحبالهاِل سلِالمالحين،ِول نِ نِالرمِيملكِعليِكنيستهِلنِيتركها،ِكماِلمِِإال نيسةِمحبهةِهناِبسفينةِِ
 أورشليمِغنيمةِأشور.ِوشعبِأورشليمِهناِمحبِهيتركِأورشليمِوهوِغاضبِعليهاِالِخلصهاِاذراعه،ِونهبِسكانِِ

ومعِهذاِكانِِِولخايتهمِالتيِهمِمحبوسونِداخلِأسوارِأورشليمِبسببهاِوبهذاِمهمِكالعرجِ،ِِ=ِلت اسلهمُعْرُج اأْل ب
وإ اِِِاهاِيهزمونِعدوهمِإاليس.ِِحتيِالزعيفِمنهم،ِِلهمِنصيبِميِالغنيمة،ِغنيمةِأشور،ِماهللِيعايِقوةِلحعبِه
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ال المِعنِال نيسةِالتيِكانتِعاجزةِقبلِالمسي ،ِإمتألتِقوةِونهبتِ...ِأننرِبارسِالذنِكانِخالفًاِقلناِهذاِِ
ِشخصِويعمدهمِ.3000ِمختبئًاِخلفِأاواتُِمَغل َقة،ِوإ ِبهِيلبسِقوةِمنِا عاليِويخرجِوينهبِ

 
ْثمِّ.َواَل َيُقوُل َساكٌِّن: »َوَنا َمرِّْضُت«. الِشْعُب 24" -:(24آية )  "  الِساكُِّن فِّيَها َمْغُفوُق اإلِّ

هذهِهيِال نيسةِالتيِيتمتعِميهاِالمامنونِبغفرانِالخااياِمالِتمرضِالِت ونِصحيحةِدالمًاِكعزوِأوِأعزاءِِ
جلِالخااةِ.ِِوبالنسبةِلليهودِم انتِلهمِعقيدةِأنِِأتيِمنِِأالذيِِِِالابيبِالحقيقيِِجسدِالمسي صحيحةِميِِ

ِِ نتيجة بغفرانِِِِللخاية.المرضِ ال نيسةِ وستتمتعِ ومرضها،ِ ال نيسةِ أورشليم(ِخايتهاِ منِ سينزوِ ماهللِ عموماِ
=ِ نِمنِقا ِعنهمِقبالِأنهمِعرجِهاِهمِينهبون،ِ َواَل َيُقوُل َساكٌِّن: »َوَنا َمرِّْضتُ  خااياها،ِخال ِالتوبةِالدالمة.
  نِ ِضرمِلهمِأعداءهمِ.
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والثالثون 

 
(ِنبوءاتِمزمونهاِأحكامِ ِعليِا ممِأيِأعداءِشعبِ .ِونبواتِعليِاليهود33ِ(ِحتيِ 13منِاإلصحاحِ 

ِومواعيدهِلهمِ أيِال نيسةِأيزًا(.
سييييييخبِِِ(34 (ِهماِنبوةِواحدةِوخاتمةِالنبوءاتِالمذكورة.ِوصييييييفِالنبيِميِاإلصييييييحاح34،35ِِواإلصييييييحاحانِ 

الرمِعليِكلِا ممِوالِسييماِأدومِمهمِكانواِينهبونِويسيلبونِمنِيهو اِميِمحنتهمِحينماِيهاجمهمِعدوِباالتفاقِِ
ِمعِهذاِالعدو.

(34ِِمنِأعداله.ِإ ًاِمعصيييحاحِ ِِامهنتقإ(ِمليهِوصيييفِللبركاتِالتيِسييييمنحهاِ ِلحيييعبهِبعد35ِأماِاإلصيييحاحِ 
(ِهوِتحويلِقفرِلبالدِمثمرة.ِوأدومِتحيييييييرِللحييييييياانِلألسييييييبام35ِ ِوإصييييييحاح،ِمثمرةِإليِقفرِهوِتحويلِاالدِ

ِاآلتية:
ِعداوةِتقليديةِاينِيعقومِو يسوِمنِالبان. -1
 أدومِيعنيِدمويِوهذهِطبيعةِإاليسِوالحياانِكانِقتااًلِللناسِمنذِالبدء. -2
 اليةِشعبِ ِعليِيدِباالِأوِأشور.شمتواِميِ -3
 ساعدواِأعداءِيهو اِضدِيهو ا. -4
 ستعبدِالبحر.إباعواِالهاربينِمنِشعبِيهو اِكعبيد.ِوإاليسِ -5
 جاءواِبأغنامهمِترعيِميِيهو اِبعدماِصارتِيهو اِخرام.ِ -6

مة،ِتلهوِاهاِالخااياِِوكلِنفسِمقاومةِهللِيسييتعبدهاِإاليسِمتصيييرِخرابًاِومأونِلألم ارِالدنسييةِوالعواطفِالمنحِر
ِوتلعبِاهاِالحياطين.

ِ
ُكوَنُة  1" -:(1آية ) ِِْ ْلُؤَها. اْلَرسِِِ َرعِّ اأَلْقُض َومِّ ِِْ َغْوا. لَِّتسِِِ ِِْ ُعوُب اصِِِ ِِج َرُعوا، َوَويجَها الشِِِ ِِْ َوُكلج  اِّْطَترُِّبوا َويجَها اأُلَمُم لَِّتسِِِ

َها.  "َنَتائِّجِّ
ِتيِلهِأهميةِخاصة.واض ِأنِال المِاآل

 
ْم. َطْد َحِرَمُهْم، َدَفَعُهْم إَِّلى الِذْبحِّ 2" -:(2آية ) هِّ  " .أَلِن لِّلِرب ِّ َسَخًها َعَلى ُكل ِّ اأُلَممِّ، َوُحُروًّا َعَلى ُكل ِّ َلْيشِّ

.ِوا ممِهناِهمِكلِالمقاومينِلحعبِ ِ نِالرمِالِيسرُِِكل ِّ اأُلَممِّ نِهذهِالنبوةِهيِختامِالنبواتِمهوِيكلم.ِ
،20ِِِ:10ِِِومنِتبعهمِوإنقادِلخداعاتهمِرامزاِ ِومسيحهِ رِؤِوقدِتعنيِا ممِالحياطينبسفكِدماءِشعبه.ِ

ِ=ِهوِتعبيرِكتاايِيعنيِأنِ ِقررِأنهمِيموتواِكلهمِويهل واِ.ِحرمهم ِ.(15ِِِِ+19ِِِ:20ِ
وكلِالسخبِوالغي ِالذنِِ=ِا ممِهناِواض ِأنهاِإشارةِللحياانِومنِتبعه.ِأَلِن لِّلِرب ِّ َسَخًها َعَلى ُكل ِّ اأُلَممِّ

ُينسبِهللِضدِا ممِهوِميِحقيقتهِضدِالحياانِالذنِتسببِميِهالكِانيِآدمِالذينِأحبهمِ ِمخلقهمِوكانتِِ
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.َِتَجل ْدُت.ِ(.ِونرنِصورةِعجيبةِتصورِيي ِ ِضدِالحياانِ"31:8لذتهِميهمِ أِم .َِسَكتُّ ْهر  ُِمْنُذِٱلد  َقْدَِصَمتُّ
(.ِوهذاِمعناهِأنِ ِكانِيصبرِعليِمزضِوياجلِعقوبة14:42ِِ"ِ إصيُ .َِأْنُفُلَِوَأَنُخُرَِمًعاَكٱْلَوال َدة َِأص ِ

ِالحياانِعليِمعلتهِإليِأنِيأتيِملءِالزمانِويحينِموعدِالصليبِالمحددِأزليًاِ.
ِ

يُل 3" -:(3آية ) َيُفُهْم َتْصَعُد َنَتاَنُتَها، َوَتسِّ ْم.َفَقْتاَلُهْم ُتْهَرُح، َولِّ َمائِّهِّ َباُل بِّدِّ  " اْلجِّ
ميِنهايةِا يامِسيكونِقتليِِِ.(20-14ِ:14وأيزًاِ رؤِِ(38ِ،39القتليِكثيرينِوقدِتحيرِللمعركةِا خيرةِ حِز

ِمعركةِهرمجدونِبأعدادِمهولة.ِول نِاإلشارةِهناِلمصيرِمنِ هبِإليِالبحيرةِالمتقدةِبالنارِ.
ِ

َها َيْنَتثُِّر َكاْنتَِّثاقِّ اْلَوَققِّ مَِّن اْلَكْرَمةِّ  َوَيْفَنى ُكلج ُلْندِّ الِسرَ 4" -:(4آية ) ، َوَتْلَتفج الِسَراَواُت َكَدْقٍج، َوُكلج ُلْندِّ اَواتِّ
َقاطِّ مَِّن الت ِّيَنةِّ.  "  َوالسج

ضربةِالصليبِكانتِضرةِقاضيةِللحياانِِِ=ِأيِالحياطين.ِإ ًاِأدومِكانتِرمزًاِللحياطين.ُِلْندِّ الِسَراَواتِّ 
وجنوده.ِاآلنِهوِمقي دِوميِالنهايةُِيلقيِميِالبحيرةِالمتقدةِبالنار.ِولنِيدخلِأورشليمِالسماليةِمهذهِالِيدخلهاِِ

ِِِ(.27:21"ش ِدنس"ِ رؤ
يةِا يامِستزو ِالسماءِا وليِليكونِهناكِسماءِا=ِالرمِبسبِالسموات.ِول نِميِنهَِِتْلَتفج الِسَراَواُت َكَدْقجٍ 

لنِيدخلهاِالمالل ةِا شرارِ الحياطين(ِالذينِسيلقيهمِالرمِخارجاِكمنِينفضِمالءةِمنِِ(1ِِ:21ِجديدةِِ رؤِ
َقاطِّ مِّ القا وراتِالتيِكانتِعليهاِ=ِ َها َيْنَتثُِّر َكاْنتَِّثاقِّ اْلَوَققِّ مَِّن اْلَكْرَمةِّ َوالسج ِ.َِِن الت ِّيَنةِّ َوُكلج ُلْندِّ

وهذاِكانِيت ونِمنِقاعةِطويلةِجدًاِمنِالورقِملتفةِعليِبعزهاِعليِهيئةِِِ،ِالدرجِهوِال تامِالقديمِ-:تأمل
كال تامِالملتفِِ رو (ِوإرادةِ ِمعلنةِميِال تامِالمقدسِول نِعقو ِا شرارِكأنهاِمنغلقةِعنِمعرمةِإرادةِ 

ِِ.ايعِأنِترنِماِاداخلهكدرجِمالِيمكنِقراءتهِ نكِالِتست
عدمِمعرمةِوالِمهمِا مورِالسمالية.ِالِأحدِيستايعِمهمِماِسو ِيحدثِتماماِِإلتفاف السروات كدقجويعنيِ

ميِا يامِا خيرة.ِوسيكونِهناكِرعبِمنِأحداثِا يامِا خيرةِوغموضِماِيحدث.ِوهذاِماِجعلِالقديسِ
يِيدِالمسي ِحبيبهِوهوِالذنِيتحكمِميها،ِملما اِالخو ِوهوِميِيوحناِالالهوتيِيبكي،ِإليِأنِعلمِأنِا مورِم

ِ(.ِوالِنستايعِسونِأنِنقو ِ"ياِرمِإرحمنا"ِ.6،5يدِمنِماتِ جلهِ راجعِرِؤ
ِ

ُل، َوَعَلى َشْعٍب 5" -:(5آية )  " َحِرْمُتُ؟ لِّلِدْيُنوَنةِّ.أَلِنُ؟ َطْد َقوَِّي فِّ  الِسَراَواتِّ َسْيفِّ . ُهَوَذا َعَلى َوُدوَم َيْنزِّ
ْيفِّ  َراَواتِّ سَِ ِِأنِشيعبِأدومِسييهلك.ِِمنذِا ز ِِ=ِالسييفِسييفِ ِوالقزياءِصيدرِميِالسيمواِتَِِطْد َقوَِّي فِّ  السِِ

سيييييفِالمسييييي ِهوِصييييليبهِالذنِبهِضييييرمِالحييييياانِوقزيييييِعليه.ِالنبوةِهناِحقاِهيِضييييدِأدومِول نهاِإشييييارةِِ
واضيحةِلمعركةِالصيليب.ِ نِ ِليسِضيدِأدومِكحيعبِول نهِضيدِخااياهمِووونيتهمِهذاِمنِناحيةِول نِا همِِ

ِِضدِالحياانِوليسِضدِأدومِكحعب.أنِ ِضدِالحياانِوكانتِآدومِرمزًاِللحياانِكماِقلناِميِالمقدمة.ِ 
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ْحمِّ ُكَلى كَِّباٍش. أَلِن لِّلِرب ِّ ذَ 6" -:(6آية ) َِِ َراٍف َوُتُيوٍس، بِّشِ ْحٍم، بَِّدمِّ خِّ َِِ ْيٌف َطدِّ اْمَتأَل َدًما، اِطَلى بِّشِ َِِ بِّيَحًة  لِّلِرب ِّ سِ
يًرا فِّ  َوْقضِّ َوُدوَم.  " فِّ  ُبْصَرَة َوَذْبًحا َعظِّ

ْحمٍ =ِإشييييارةِلذب ِعنيمِميِالدينونة.ِِِِاْمَتأَل َدًما =ِكانواِيدهنونِالسيييييو ِبالحييييحمِقبلِالمعركةِحتيِالِِِاِطَلى بِّشَِِ
ول نهِشيييحمِِِِ.أعداءهِِمسيييتعدِللمعركةِوقتلِِهِبالحيييحمسييييفِِحاملِالسييييفِالذنِياليِِيلتصيييقِاهاِالدم.ِوالمعنيِأن

َراٍف َوُتُيوسٍ ِمأخو ِمنِكلي وكونِأنِالحيييييييحمِمأخو ِمنِا دوميينِبعدِِ.والالذينِطعنواِأِِدوميين=ِإشيييييييارةِلألِِخِّ
 بحهمِمهذاِيحييرِ نِالذب ِا و ِكانِإشيارةِلزيربةِالصيليبِضيدِالحيياان.ِول نِهناكِمرةِوانيةِيسيتعدِلهاِ ِِ
فياليِسيييفهِبحييحمِالماعونينِأوالِليزييرمِالزييربةِالثانيةِويلقيِأعداءهِمنِالحييياطينِميِالبحيرةِالمتقدةِبالنارِِ

ِ=ِمدينةِميِأدومِومنِأعنمِمدنها.ُِبْصَرةَ ِهمِلألاد،ِمأعمالهمِالعداليةِضدهِوضدِشعبهِالِتتوقف..ِوينتهيِمن
ْحمِّ ُكَلى كَِّباشٍ  َراٍف َوُتُيوٍس، بِّشَِ ْحٍم، بَِّدمِّ خِّ =ِالمسيي ِسيددِأو ِطعنةِللحيياانِبصيليبه.ِوتالهِالمامنينِِ اِطَلى بِّشَِ
تسيييياايحهمِوإنتصيييياراتهمِيوجهونِلهِطعنةِوراءِطعنةِوباعناتهمِِالذينِإكتحييييفواِقوةِالصييييليب،ِمصييييارواِبجهادهمِِو

يالونِالصييييليبِادمِخرا ِوتيوس.ِوكرمزِلذلكِكانِأو ِسييييهمِوجههِيوآمِإليِإبحييييالومِوتالهِجنودِيوآمِحتيِِ
(.ِوهذهِاإلنتصيييييياراتِعليِالحييييييياانِكانتِتمألهمِمنِقوةِالروحِالقدس15،14:18ِمل2أجهزواِعليِإبحييييييالومِ 

ِإ َليِٱْلَجل يلِ مسي ِإ ِغلبِالحياانِميِتجربةِالجبلِ"كماِحدثِمعِال وح  ِ(.14:4"ِ لوَوَرَجَعَِيُسوُوِب ُقو ة ِٱلرُّ
ِ

ُهْم مَِّن الِدمِّ، َوُتَراُبُهْم مِّنَ 7" -:(7آية ) ُِِ ، َوَتْرَوى َوْقضِ ِِِّ ج َمَعَها َواْلُعُجوُل َمَع الث ِّيَرانِّ ُقُس اْلَبَقُر اْلَوْحشِ ِِْ ْحمِّ  َوَيسِ ِِِ الشِ
 " ُيَسِرُن.

وراجعِاآليةِالسيييييابقةِلنجدِأنِالدماءِتحييييييرِإلنتصييييياراتناِعليِِِِ.اْلَبَقُر اْلَوْحشِِِِّ ج بهناِِِِ الحيييييياان(ِِشيييييبهِا دوميوِن
وت ونِخصيييييوبةِا رضِإشيييييارةِِومنِالمعرو ِأنِالجثنِغيرِالمدمونةِتخصيييييبِا رض.ِِِِالحيييييياانِبالصيييييليب،

ِالثمار.لإلمتالءِمنِالروحِوبالتاليِزيادةِ
ِ

ْهَيْوَن.8" -:(8آية )  " أَلِن لِّلِرب ِّ َيْوَم اْنتَِّقاٍم، َسَنَة َلَزاٍء مِّْن َوْللِّ َدْعَوى صِّ
ِالرمِياخرِقصاصِأعدالهِلغايات.

ِيعايهمِمرصةِللتوبة. -1
 يادمِشعبهِول نِقدِعينِيومًاِلالنتقام. -2

ِ
َتعِّاًل. 9"  -(:12-9اآليات ) َها زِّْفًتا ُمشِِِِِِِِْ يُر َوْقضُِِِِِِِِ َلْياًل َوَنَهاًقا اَل  10َوَتَتَحِوُل َوْنَهاُقَها زِّْفًتا، َوُتَراُبَها كِّْبرِّيًتا، َوَتصِِِِِِِِِّ

يَن اَل َيُكوُن َمْن يَ  َعُد ُدَخاُنَها. مِّْن َدْوٍق إَِّلى َدْوٍق ُتْخَرُب. إَِّلى َوَبدِّ اآلبِّدِّ ِِْ َوَيرُِّثَها  11ْجَتاُز فِّيَها.  َتْنَهفُِّئ. إَِّلى اأَلَبدِّ َيصِِِ
ُكَنانِّ فِّيَها، َوُيرَ  .  اْلُقوُق َواْلُقْنُفُذ، َواْلَكْركِّ ج َواْلُغَراُب َيسِِْ ْهَراُق اْلَخاَلءِّ َراُفَها َلْيَس ُهَناَك 12دج َعَلْيَها َخْيُس اْلَخَرابِّ َومِّ َوشِِْ
، َوُكلج ُقَؤَسائَِّها َيُكوُنوَن َعَدًما.  " َمْن َيْدُعوَنُ؟ لِّْلُرْلكِّ
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متقدةِ رؤِإشيييييارةِللخرامِالدالمِالتامِكماِحدثِميِسيييييدومِوعمورة.ِوهناِإشيييييارةِ تونِالنارِالمتقدِأوِبحيرةِالنارِال
(ِولآلنِممكيانِأدومِخرامِوأمتيدِلهياِخيبِخرامِايد ِخيبِالبنياء.ِوالقوقِوالقنفيذ...ِاللِيعيحييييييييييييييونِمي20ِ:10ِ

َعُد ُدَخاُنَهاالخرالب.ِول نِقولهِِ ِِْ =ِفيهِإشيييييييارةِللهالكِا اديِوليسِلخرامِأدوم،ِفيهِإشيييييييارةِلهالكِِإَِّلى اأَلَبدِّ َيصِِ
آلياتِتحيييييرِللدينونةِا اديةِملقدِتحو ِال المِادالِمنِأنِيكونِعقوبةِأدومِهذهِاِِانار.إاليسِميِالبحيرةِالمتقدةِِ

ِإليِعقوبةِالحياانِا اديةِالتيِكانتِأدومِرمزاِلهاِ.
ِ

َئابِّ 13"  -(:15-13اآليات ) ًنا لِّلذ ِّ كِّ ونَِّها. َفَتُكوُن َمسِِِْ ُج فِّ  ُحصُِِِ ْوُك. اْلَقرِّيُص َواْلَعْوسَِِِ وقَِّها الشِِِِ َوَيْهَلُع فِّ  ُطصُِِِ
َتقِّرج الِلْيُل وَ 14َوَداًقا لَِّبَناتِّ الِنَعامِّ.   َبُ؟. ُهَناَك َيسِِِِْ احِّ ُد َوُتاَلطِّ  ُوُحوُش اْلَقْفرِّ َبَناتِّ آَوى، َوَمْعُز اْلَوْحشِّ َيْدُعو صَِِِِ َيجِّ

؟ِّ َمِحاًل.  يُن َبْعُضَها 15لَِّنْفسِّ ُع الِشَواهِّ ل َِّها. َوُهَناَك َتْجَترِّ ُر الِنِكاَزُة َوَتبِّيُض َوُتْفرُِّخ َوُتَرب ِّ  َتْحَت ظِّ  "بَِّبْعٍض.ُهَناَك ُتْحجِّ
ة.ِوماِ،ِوحوصِ نهاِإمترسيييتِكثيرينِمنِأوالدِ ،ِو لكِبأنِأسيييقاتهمِميِالخايالح ِأنِكلِمنِهناكِوحوص

،ِأنِأنِماِأتيِاهمِلهذاِالمكانِهوِنتيجةِإنقيادهمِللخايةِالتيِِالشِِِِوك والقريص والعوسِِِِجهيِنتالجِالخاية؟ِِ
خدعهمِاهاِالحياان.ِواآلنِمالوحوصِأنِالحياطينِمعِمنِتبعوهمِميِالبحيرةِالمتقدةِبالنار.ِوهناِنجدِمواصفاتِ

(ِهناِنرنِهذهِالايور18ِِ-19ِِ:17حِتخافِوتقتلِ رؤ(ِوهيِجواِرِشواهين(ِو النكازةالحيياطينِخبنِالحياتِ 
َتقِّرج الِلْيلُ و ِِالجارحةِأنِالحييييياطينِتتعحيييييِاهاالءِالذنِسييييقاواِبغوايتهم. ِِْ ،ِوالليلِيةِعنِالحزنِوالخو ا=ِكنَِِيسِ

وقولهِالنلمةِالخارجيةِأنِِِِ.(30:25يحييييرِللنالم،ِوالنالمِيحييييرِللنلمةِالخارجيةِالتيُِيلقيِميهاِا شيييرارِ مِت
(.ِاينماِأنِأوالدِ ِنجدهمِمدعوينِلعحيييييييييياءِعرس23:21ِِ رؤ خارجِأورشييييييييييليمِالسييييييييييماويةِالتيِينيرهاِمجدِ ِ

=ِحيةِخبيثةِومنِأخبنِأنواوِالحياتِوتحيييييييرِلسييييييكنيِا رواحِالحييييييريرةِالقاتلةِميِالنفوسِِِالِنِكاَزةُ و   (.9:19 رؤ
َواهِّينُ المقاومةِهلل.ِ وهذهِصييورةِالخرامِال املِلممل ةِالحييياانِهذاِالذنِكانِِِِ=ِطيورِجارحةِتسييببِر بًا.ِِالشِِِ

يننِأنهِميِحمايةِ،ِمعقامِالحييييياانِكانِمرتبااِبخالصِاإلنسييييانِ،ِوكانِالحييييياانِالِيتصييييورِأنِهناكِحلِ
ِلمحكلةِموتِاإلنسان.

ِ
َبُ؟، أَلِن َفَرُ؟  16"  -(:17-16اآليات ) ُق َشْ ٌء َصاحِّ َدٌة مِّْن هذِّ ِّ اَل ُتْفَقُد. اَل ُيَغادِّ ْفرِّ الِرب ِّ َواْطَرُووا. َواحِّ َفت ُِّشوا فِّ  سِّ

. إَِّلى األَ 17ُهَو َطْد َوَمَر، َوُقوَحُ؟ ُهَو َلَرَعَها.  َرْتَها َلَها بِّاْلَخْيسِّ َبدِّ َترُِّثَها. إَِّلى َدْوٍق  َوُهَو َطْد َوْلَقى َلَها ُطْرَعًة، َوَيُدُ  َطسَِِ
 " َفَدْوٍق َتْسُكُن فِّيَها.

جميعهاِلنِتسقب،ِالنبواتِعنِأدومِوعنِأعداءِ ِعمومًاِ حدثِهذاِعليِيدِنبوخذِنصرِوسيحدثِِ–النبوءاتِ
ُق َشْ ٌء َص  ميِاليومِا خير(ِوقرعةِهذهِالحيواناتِالحريرةِ الحياطين(ِميِهذاِالمكانِالمرعب. َب؟ُ اَل ُيَغادِّ =ِِ  احِّ

أَلِن َفَرُ؟ ُهَو َطْد َوَمَر،   الصاحبِيالزمِصاحبهِوالِيتركه،ِوهكذاِكلِشريرِصدرتِضدهِعقوبتهِولنِتفارقهِلألاد.
=ِميِدالرةِالمحورةِالثالوويةِهللِنفهمِأنِاآلمِيريد،ِواإلانِوالروحِالقدسِينفذانِإرادةِاآلم.ِ  َوُقوَحُ؟ ُهَو َلَرَعَها

=ِهوِعملِالروحِالقدس.ِم لِأقنومِلهِعمله.ِمعرادةِاآلمِميِدينونةِِ ُقوَح؟ُ اإلان.ِِ=ِهناِهوِعملِ َفَر؟ُ 
ِالحياانِينفذهاِاإلانِوالروحِالقدس.ِوهذاِماِيحدثِميِكلِأعما ِ ،ِوقا ِا باءِميِهذا:
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ِكلِش ِميِالوجودِبماِفيهِالحياةِهوِمنِاآلمِباإلانِميِالروحِالقدس.*ِ
ِتتحققِمنِخال ِاإلانِاواساةِالروحِالقدس.ِكلِعايةِأصلهاِميِاآلمِِوِ*
ِكلِعايةِلهاِأصلهاِميِاآلمِوُتنقلِاواساةِاإلانِوتتحققِبالروحِالقدسِ.ِ*

 ِليسِضدِشعبِأدومِكبحر،ِل نِهذاِاإلصحاحِيت لمِعنِيومِالدينونةِحينُِيدانِإاليسِميِِِ-ملحوظة : 
البحيرةِالمتقدةِبالنارِويرمزِإلاليسِهناِبحعبِأدومِالوونيِالذنِيزاهدِشعبِ ِويعاديهِكماِإضاهدِ

ِالحياانِالبحر.
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 دة للجدولعو  اإلصحاح الخامس والثالثون 

ِ
(ِرأيناِ ِيدينِأعداءِشعبه،ِوكانِهذاِ جلِانيانِشعبهِوتمجيدهمِوكلِهذاِتمِبالصليب.ِوهذا34ِِميِصِ 

زدهارِول نهِيحيرِحقيقةِإلِِ.ِِِِزدهارِممل ةِحزقياِكرمزإاإلصحاحِقدِيحيرِلعودةِإسراليلِمنِالسبيِكرمزِأوِِ
دِأنِهزمِعدوهاِوخر مِممل تهِ إصحاحِبعِِكنيسةِالمسي ِوللخالصِبالصليب،ِالمسي ِيسكبِمجدهِعليِكنيسته

34).ِِ
(ِكلمناِعنِدينونةِالحياانِومنِتبعهِيومِالدينونة.ِوهذاِاإلصحاحِنجدِفيهِنغمةِمعزيةِعنِمجد34ِإصحاحِ 

ِال نيسةِاآلنِعليِا رضِكعربونِللمجدِا ادنِ.
ِ

ِيُة َواأَلْقُض اْلَيابَِّسُة، 1" -:(1آية ) .َتْفَرُح اْلَبر ِّ سِّ ُر َكالِنْرلِّ ُج اْلَقْفُر َوُيْزهِّ  " َوَيْبَتهِّ
هناِنرنِمرحِا رضِاتقييدِالحياان،ِأوِهوِمرحِاليهودِارجوعهمِمنِسبيِباالِأوِمرحِا ممِباإليمانِوالحريةِأوِ

ِ.وأومرِِرْزهَ ومرحِال نيسةِبالخالص.ِعمومًاِمالفرحِهوِسمةِكنيسةِالعهدِالجديد.ِوالفرحِناش ِمنِأنِالقفرِقدِِ
والبريةِوا رضِوالقفرِيرمزونِ جسادناِالمأخو ةِمنِترامِا رض،ِوهكذاِكناِقبلِالمسي ِاالِومار.ِأماِبعدِ

(23ِِ-5ِِ:22المسي ِوإرسا ِالروحِالقدس،ِالمياهِالعذبة،ِملقدِإرتوتِأجسادناِالتيِمنِترامِا رضِمأومرتِ غل
ِالفرحِ.ِ-ومنِومارِالروحِالقدسِ

ِ
َبَهاُء َكْرَمَل َوَشاُقوَن. هُ 2"  -:(2آية )  ُلْبَناَن.  َمْجُد  ُيْدَفُع إَِّلْي؟ِّ  َوُيَرن ُِّم.  ُج اْبتَِّهاًلا  َوَيْبَتهِّ ُر إِّْزَهاًقا  ْم َيَرْوَن َمْجَد ُيْزهِّ

َنا. ، َبَهاَء إِّلهِّ  " الِرب ِّ
جمااًلِكجما ِلبنان.ِِِِفيماِهمِفيهِمنِجما ِوومارِومجدِماهللِأعااهمِِمجد الرب=ِالمامنونِيرونُِِهْم َيَرْوَن  

ِِ(ِ.4ِ:17ِِ،18+5ِِِ:1ِِكو2 ِومجدِالرمِوبهاؤهِيتجليِميِالقلبِكعربونِللمجدِا اديِالسماوي.
ِ

َثب ُِّتوَها.  3"  -(:4-3اآليات ) َكَب اْلُرْرَتعَِّشَة  َيَة، َوالرج َي اْلُرْسَتْرخِّ ُدوا اأَلَيادِّ : »َتَشِدُدوا اَل 4َشد ِّ ُطوُلوا لَِّخائِّفِّ  اْلُقُلوبِّ
َزاُء هللاِّ. ُهَو َيْأتِّ  َوُيَخل ُِّصُكْم«.  َتَخاُفوا. ُهَوَذا إِّلُهُكُم. االْنتَِّقاُم َيْأتِّ . لِّ

َي   ُدوا اأَلَيادِّ =ِهناِنجدِنغمةِالجهادِمعِاإليمان.ِملنحجعِبعزناِبعزًاِوالِنحكِميِالمواعيد.ِوليصيرِاإلنسانَِِشد ِّ
ِالزعفاء.ِِ ِالخالصُِِِهَو َيْأتِّ  َوُيَخل ُِّصُكمْ و سندًاِإلخوته ِيتحدثِعن ِالنبي ِل ن ِباال ِأو ِأشور ِمن ِالخالص ِيكون ِقد =

 بالمسي ِ.
 

يَنئٍِّذ َتَتَفِقُع ُعُيونُ 5"  -(:6-5اآليات ) َتَتَفِتُح.    حِّ م ِّ  ، َوآَذاُن الصج ِيلِّ َوَيَتَرِنُم لَِّساُن 6اْلُعْر ِّ يَنئٍِّذ َيْقفُِّز اأَلْعَرُج َكاإلِّ حِّ
 . َياٌ ، َوَوْنَهاٌق فِّ  اْلَقْفرِّ ، أَلِنُ؟ َطدِّ اْنَفَجَرْت فِّ  اْلَبر ِِّيةِّ مِّ  اأَلْخَرسِّ
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ِالروحيةِِ ِالعيون ِتتفت  ِالقدس ِالروح ِبحلو  ِأنه ِالداخليةِالمعني ِاإللهيةِوا  ن ِا سرار ِلتعاين ِتنفت  ِالداخلية والبصيرة
تسمعِصوتِ ِوتستعذبه.ِوا خرسِروحيًاِيترنمِاتسااي .ِوالمسي ِصنعِهذهِالمعجزاتِمعاًلِمقدِمت ِعيونِ
ناِالعميِوشفيِا خرسِليثبتِأنهِمرسلِمنِاآلم.ِوالسيدِالمسي ِإستعملِهذهِاآليةِميِالردِعليِتالميذِيوح

ِ.ِ(6ِ-2:11المعمدانِليعلنِلهمِمنِهو ِمِت
ِ

َها َداٌق لِّْلَقَصبِّ َوا7"  -:(7آية )  ، فِّ  َمْربِّضِّ َئابِّ يُر الِسَراُب َوَلًرا، َواْلَرْعَهَشُة َيَنابِّيَع َماٍء. فِّ  َمْسكِّنِّ الذ ِّ . َوَيصِّ  "ْلَبْردِّي ِّ
ِيالبهاِالناسِوالِيحصلونِعليها،ِأمِاِِهوِخداو،ِمننرِلماءِغيرِموجود،ِهوِكنايةِعنِخيراتِغاشةِِالِسَرابُ 

فيضِمهيِأماكنِيوجدِميهاِماء،ِوهيِكنايةِعنِخيراتِحقيقيةِيعايهاِ ِلحعبه.ِمعوضِالجفا ِيصيرَِِِِلمً األَ 
(ِميتحو ِالمرارِميِنفسِاإلنسانِلتعزيات.ِوا ماكنِالتيِكانتِاال7ِِِِ:37ِِ،38ِماءِهوِفيضِالروحِالقدسِ يِو

ماءِويسكنهاِالذلامِ الحياطين(ِصارتِمملوءةِماءِحتيِتصب ِدارِللقصبِوالبردي.ِهكذاِنفوسناِبعدِأنِكانتِ
ِمسكنًاِللحياطينِأصبحتِهياكلِللروحِالقدسِليسكنِميها.

يُر الِسَراُب َوَلًرا اإلنسانِيبحنِعنِالفرحِالزالع،ِوخدعهِإاليسِبأنِاللذاتِالحسيةِهيِالفرح.ِومِِِِعاص = َوَيصِّ
إكتحفِاإلنسانِأنهاِليستِسونِسرام،ِكانتِاللذاتِالحسيةِمجردِماءِمال ِمنِيحرمِمنهِيعاش.ِإليِأنِأتيِ

ِ(ِ.39ِ-7ِِ:37المسي ِوأرسلِالروحِالقدسِوهوِأنهارِالماءِالحقيقيةِ يو
ِ

َ  َلُهْم.8"  -:(8آية ) ٌس، َبْل هِّ ِكٌة َوَطرِّيٌق ُيَقاُل َلَها: »الِهرِّيُق اْلُرَقِدَسُة«. اَل َيْعُبُر فِّيَها َنجِّ َمْن   َوَتُكوُن ُهَناَك سِّ
لج.  "  َسَلَك فِّ  الِهرِّيقِّ َحِتى اْلُجِهاُل، اَل َيضِّ

ِكةٌ  يِالعهدِالجديدِمالاريقِهوِالمسي .ِوقدِ=ِقدِت ونِالاريقةِالتيِيهيئهاِ ِلحعبهِللعودةِمنِالسبي.ِومِِسِّ
وبا سرارِنثبتِميِالمسي ِالذنِهوِالاريقِالوحيدِيحملناِفيهِإليِهيأِلناِال نيسةِبأسرارهاِكوسالبِللخالص.ِِ

السكة،ِهكذاِيعايناِطمأنينةِقالالِِِأوكماِيامئنِ ِاليهودِالمسبيينِميِباالِأنِيعودواِمهوِقدِهيحزنِاآلم.ِِ
ِالرقدسة. ِالهريقِ=ِلمنِهوِوااتِميِالمسي ِأنِمنِيسلكِميِالقداسةِ= َبْل هَِّ  َلُهمْ ِيق"."أناِهوِالاِر

ِ
يجوَن 9"  -(:10-9اآليات ) اَل َيُكوُن ُهَناَك َوَسٌد. َوْحٌش ُمْفَترٌِّس اَل َيْصَعُد إَِّلْيَها. اَل ُيوَلُد ُهَناَك. َبْل َيْسُلُك اْلَرْفدِّ
مِّ.  10فِّيَها.   هِّ ْهَيْوَن بَِّتَرنجٍم، َوَفَرٌح َوَبدِّي  َعَلى ُقُؤوسِّ ُعوَن َوَيْأُتوَن إَِّلى صِّ يجو الِرب ِّ َيْرلِّ ْم. َوَمْفدِّ اْبتَِّهاٌج َوَفَرٌح ُيْدقَِّكانِّهِّ

ُد.  " َوَيْهُرُب اْلُحْزُن َوالِتَنهج
يجونَ =ِيحيرِل لِمنِضايقِشعبِ ِ سنحاريبِ ِالحياان(.َِِسدٌ األَ  =ِهمِالمحررونِمنِعبوديةِ باالِ ِِاْلَرْفدِّ

ْهَيْوَن  إاليس(.ِِ مِّو السمالية.ِِ=ِكانِالوعدِأنِالمفديونِيصلونِلصهيونِأوِ ورشليمِِإَِّلى صِّ هِّ =ِمرحَِِِعَلى ُقُؤوسِّ
ِأادنِكأكاليلِ.
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وأورشليمِالسماليةِالِيدخلهاِدنسِ،ِالِيدخلهاِسونِالمفديونِالذينِتبررواِوغسلواِويااهمِادمِالمسي ِوهناكِيمس ِ
،14ِِ:2ِِِ+ِرؤ7ِِ:14ِِ+ِرؤ21ِِ:4ِِ،27ِ ِكلِدمعةِمنِعيونهمِ،ِهناكِمكانِالفرحِوالتهليلِوالترنمِ رِؤ

3ِ).ِ
ِِ-وهناِعليِا رضِأعااناِالمسي ِوعودًاِوسلاانًاِعليِالحياانِالوحشِالمفترس:

ِ(ِ.19:10أنِندوسِعليِالحياتِوالعقارمِ لو •
ِ(.2:6:ِرِؤ33:16ِالمسي ِخرجِغالباِول يِيغلبِميناِ يو •
 (ِ.20:28هوِمعناِكلِا يامِوإليِإنقزاءِالدهرِ مِت •

ِ
َأَناِا اديةِالمعدةِ والدِ .ِالمسي ِيريدناِأنِن ونِمعهِميِمجدهِلنتمجدِ"ِوهذاِاإلصحاحِمصممِليحيرِلألمجادِ

دِ  ًداَِكَماَِأن َناَِنْحُنَِواح  يَنِأَْعَاْيَتن يِ"ِ+ِ"َقْدِأَْعَاْيُتُهُمِٱْلَمْجَدِٱل ذ يِأَْعَاْيَتن ي،ِل َيُ وُنواَِواح  ِٱل ذ  َِهااَُلء  َأيَُّهاِٱآْلُمُِأر يُدَِأن 
يه َِأْنَِيْجل َسِ(ِ+ِ"24،22:17"ِ يِووَنَِمع يَِحْيُنَِأُكوُنَِأَنا،ِل َيْنُنُرواَِمْجد يِٱل ذ يِأَْعَاْيَتن يَيُ ونُِ َمْنَِيْغل ُبَِمَسُأْعا 

ي ِ(.ِوماِحصلتِعليهِال نيسةِهناِهوِعربونِهذاِالمجد.21:3"ِ رِؤَمع يِم يَِعْرش 
، َبَهاءَ ِ-(: 2)آية َنا  ُهْم َيَرْوَن َمْجَد الِرب ِّ  إِّلهِّ

فبعدِِِفتشددواوعودِ ِحقيقية،ِهوِسيعاقبِإاليسِومنِتبعه.ِوأنتمِياِشعبِ ِستدخلواِالمجدِِ  -(:4،3)اآليات
ِقليلِجدًاِستعاينونِالمجدِوتدخلونه.

يَنئٍِّذ َتَتَفِقُع ُعُيوُن اْلُعْر ِّ ِِ-(:6،5)اآليات أعينناِ=ِهذاِعملهِالمسي ِعليِا رضِليعلنِإرادةِاآلمِأنِتنفت ِِ  حِّ
َِوْجًهاِل َوْجه .ِِونرنِ ِميِمجده.ِوالح ِقو ِالقديسِاولسِالرسو ِ" يَنئ ذ  ،َِل  ْنِح  َمع ن َناَِنْنُنُرِٱآْلَنِم يِم ْرآة ،ِم يُِلْغز 

َِسَأْعر ُ َِكَماُِعر ْمتُِ يَنئ ذ  ِ(ِ.12:13كو1"ِ ٱآْلَنِأَْعر ُ َِبْعَضِٱْلَمْعر َمة ،َِل  ْنِح 
يُر الِسَراُب َوَلًرا، َواْلَرْعَهَشُة َيَنابِّيَع َماءٍ ِِ-(: 7)آية ِاَوَيصِّ ِميِسفر ِقيل ِالقدسِكما ِالروح ِال املِمن ِاإلمتالء لرؤياِِ=

َِحي ة ،َِوَيْمَسُ ِٱهللُِ"  (17:7  َِماء  َِيْرَعاُهْم،َِوَيْقَتاُدُهْمِإ َليَِيَناا يع  ِٱْلَعْرص  ِٱْلَخُروَ ِٱل ذ يِم يَِوَسب  َن  َِدْمَعة ِم نُِِِْكلِ ِِ  
مِْ ِ"ِ.ُعُيون ه 
ِكٌة َوَطرِّيٌق  ِِ-(: 8)آية ٌس   -َوَتُكوُن ُهَناَك سِّ َمْن   =ِالثباتِميِالمسي ِالاريقِأاديًاِاالِإنفصا ِ=  اَل َيْعُبُر فِّيَها َنجِّ

لج   . َسَلَك فِّ  الِهرِّيقِّ َحِتى اْلُجِهاُل، اَل َيضِّ
ٌس   -  اَل َيُكوُن ُهَناَك َوَسدٌ   -(:10،9)اآليات   =ِأورشليمِالسماويةِالِيدخلهاِشياانِوالِأنِشرِِ=  اَل َيْعُبُر فِّيَها َنجِّ

َِحَياة ِٱْلَخُرو ِ " ْفر  ِٱْلَمْ ُتوب يَنِم يِس  ًبا،ِإ ال  ًساَِوَكذ  َِواَلَِماَِيْصَنُعَِرج  يجو   (.21:27"ِ رؤَوَلْنَِيْدُخَلَهاَِشْيء َِدن س  َوَمْفدِّ
ُعوَن َوَيْأُتونَ  مِّالِرب ِّ َيْرلِّ هِّ ْهَيْوَن بَِّتَرنجٍم، َوَفَرٌح َوَبدِّي  َعَلى ُقُؤوسِّ =ِأورشليمِالسماويةِمكانِأمراحِأاديةِوترنيمِِ   إَِّلى صِّ

 أادن.
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس والثالثون 

ِ
(ِغالبًاِم اتبهاِكلهاِهنا20ِِِِ–18ِِمل2ِِِ(ِهيِنفسييييييهاِمذكورةِميِ 39ِِ–36ِِمزييييييمونِا ربعةِاإلصييييييحاحاتِ 

وهناكِهوِإشييييعياءِنفسييييهِوهذهِاإلصييييحاحاتِجاءتِهناِكتحقيقِللنبواتِالسييييابقة،ِم لِماِت لمِعنهِإشييييعياءِميِ
يةِقصيةِسينحاريبِمعِحزقياِأنهِطلبِجزيةِحتيِالِِاحدثِتمامًا.ِوبِدقدِِهاِهوِِِ(35ِِِ–1ِِ ِمنِإصيحاحِِِِنبواته

سيييييتدارِوضيييييرمِإوزنةِ هبِل نِسييييينحاريبِغدرِاوعدهِِو30ِِوزنةِمزيييييةِ+300ِِِيزيييييرمِالمدينةِمدمعهاِحزقياِِ
لبةِعليِا عداء،ِمهناِِوإشييييييعياءِهناِلمِيذكرِهذاِمهوِيريدِأنِينهرِإمكانيةِالغِ.ِِأسييييييير200000ِِيهو اِوأخذِِ

يةِسييينهزم.ِوالتفسيييرِتجدهِميِسييفرِانرنِإمكانيةِأنِيعيشِاإلنسييانِمنتصييرًا.ِقدِينتصييرِالعدوِلفترةِل نهِميِالنه
أنِلت تمل2ِِملِ،2ِ.ِويرجيِمراجعةِالمقدمةِعماِوردِعنِالملكِحزقياِميِأسيييييييييييفارِِمالِتأالملوكِوهناِبعضِالت

ِِالصورة.
 

َد َعَلى ُكل ِّ ُمُدنِّ 1" -(: 22-1اآليات ) وَق َصعِّ ِيا َوِن َسْنَحاقِّيَب َملَِّك َوشج  َوَكاَن فِّ  الِسَنةِّ الِرابَِّعةِّ َعَشَرَة لِّْلَرلِّكِّ َحَزقِّ
يَنةِّ َوَوَخَذَها.  يَش إَِّلى ُووُقَشلِّيَم، إَِّلى اْلَرلِّكِّ َحَزقِّ 2َيُهوَذا اْلَحصِّ وَق َقْبَشاَطى مِّْن اَلخِّ يٍم،  َوَوْقَسَل َملُِّك َوشج ِيا بَِّجْيٍش َعظِّ

 . ْنَد َطَناةِّ اْلبِّْرَكةِّ اْلُعْلَيا فِّ  َطرِّيقِّ َحْقلِّ اْلَقِصاقِّ ، َوَشْبَنُة  3َفَوَقَف عِّ ِيا اِلذِّي َعَلى اْلَبْيتِّ ْلقِّ َفَخَرَج إَِّلْي؟ِّ َولَِّياقِّيُم ْبُن حِّ
ُل.   اْلَكاتُِّب، َوُيوآُخ ْبُن آَساَف اْلُرَسج ِّ

وَق: َما ُهَو هَذا االت َِّكاُل اِلذِّي اِتَكْلتَ َفَقاَل َلُهْم َقْبشَ 4 يُم َملُِّك َوشج ِيا: هَكَذا َيُقوُل اْلَرلُِّك اْلَعظِّ ُ؟  اَطى: »ُطوُلوا لَِّحَزقِّ
. َواآلَن َعَلى َمنِّ اِتَكْلَت َحِتى َعَصْيَت َعلَ 5 إِِّنَك َطدِّ اِتَكْلَت  6ِ   َوُطوُل إِِّنَرا َكاَلُم الِشَفَتْينِّ ُهَو َمُشوَقٌة َوَبْأٌس لِّْلَحْربِّ

َوَثَقَبْتَها. هَكَذا  َعَلى ُعِكازِّ هذِّ ِّ اْلَقَصَبةِّ اْلَرْرُضوَضةِّ، َعَلى مِّْصَر، اِلتِّ  إَِّذا َتَوِكَأ َوَحٌد َعَلْيَها َدَخَلْت فِّ  َكف ِّ؟ِّ  
ِيا  َوإَِّذا ُطْلَت 7فِّْرَعْوُن َملُِّك مِّْصَر لَِّجرِّيعِّ اْلُرَتَوك ِّلِّيَن َعَلْي؟ِّ.  َنا اِتَكْلَنا، َوَفَلْيَس ُهَو اِلذِّي َوَزاَل َحَزقِّ لِّ : َعَلى الِرب ِّ إِّلهِّ

وَق، 8ُمْرَتَفَعاتِّ؟ِّ َوَمَذابَِّحُ؟، َوَطاَل لَِّيُهوَذا َوأُلوُقَشلِّيَم: َوَماَم هَذا اْلَرْذَبحِّ َتْسُجُدوَن.  َفاآلَن َقاهِّْن َسي ِّدِّي َملَِّك َوشج
يَك َوْلَفْ  فَ  ، 9َرٍس إِّنِّ اْسَتَهْعَت َوْن َتْجَعَل َعَلْيَها َقاكِّبِّيَن! َفُأْعهِّ َغاقِّ ٍد مِّْن َعبِّيدِّ َسي ِّدِّي الص ِّ َفَكْيَف َتُردج َوْلَ؟ َوال َواحِّ

ْدُت َعَلى هذِّ ِّ اأَلْقضِّ أُلْخرِّ 10َوَتِتكُِّل َعَلى مِّْصَر أَلْللِّ َمْرَكَباٍت َوُفْرَساٍن   َبَها  الِربج َطاَل  َواآلَن َهْل بُِّدونِّ الِرب ِّ َصعِّ
 لِّ : اْصَعْد إَِّلى هذِّ ِّ اأَلْقضِّ َواْخرِّْبَها«.

َنا بِّاْلَيُهودِّي ِّ فِّ  َمَسامِّعِّ  َفَقاَل َولَِّياقِّيُم َوَشْبَنُة َوُيوآُخ لَِّرْبَشاَطى: »َكل ِّْم َعبِّيَدَك بِّاأَلَقامِّ  ِّ أَلِنَنا َنْفَهُرُ؟، َواَل ُتَكل ِّرْ 11
يَن عَ  «. الِشْعبِّ اِلذِّ وقِّ َك َوإَِّلْيَك َوْقَسَلنِّ  َسي ِّدِّي لَِّكْ  َوَتَكِلَم بِّهَذا اْلَكاَلم  12َلى السج َفَقاَل َقْبَشاَطى: »َهْل إَِّلى َسي ِّدِّ

َقَتُهْم َوَيْشَرُبوا َبْوَلُهْم َمَعُكْم «. ، لَِّيْأُكُلوا َعذِّ وقِّ يَن َعَلى السج  َوَلْيَس إَِّلى الر َِّلالِّ اْلَجالِّسِّ
وَق. ُثِم وَ 13 يمِّ َملِّكِّ َوشج يٍم بِّاْلَيُهودِّي ِّ َوَطاَل: »اْسَرُعوا َكاَلَم اْلَرلِّكِّ اْلَعظِّ هَكَذا 14َقَف َقْبَشاَطى َوَناَدى بَِّصْوٍت َعظِّ

ُق َوْن ُيْنقَِّذُكْم،   ِيا َتتِ 15َيُقوُل اْلَرلُِّك: اَل َيْخَدْعُكْم َحَزقِِّيا أَلِنُ؟ اَل َيْقدِّ كُِّلوَن َعَلى الِرب ِّ َطائِّاًل: إِّْنَقاًذا  َواَل َيْجَعْلُكْم َحَزقِّ
وَق.  يَنُة إَِّلى َيدِّ َملِّكِّ َوشج . اَل ُتْدَفُع هذِّ ِّ اْلَردِّ وَق: اْعقُِّدوا 16ُيْنقُِّذَنا الِربج ِيا. أَلِنُ؟ هَكَذا َيُقوُل َملُِّك َوشج اَل َتْسَرُعوا لَِّحَزقِّ
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ٍد َماَء بِّْئرِّ ِّ َمعِّ  ُصْلًحا، َواْخُرُلوا إَِّلِ  َوُكُلوا كُ  ٍد مِّْن تِّيَنتِّ؟ِّ، َواْشَرُبوا ُكلج َواحِّ ٍد مِّْن َلْفَنتِّ؟ِّ، َوُكلج َواحِّ َحِتى 17لج َواحِّ
ْنَهٍة َوَخْرٍر، َوْقضِّ ُخْبٍز َوُكُروٍم.  ُكْم، َوْقضِّ حِّ ْثلِّ َوْقضِّ ِيا َطائِّاًل: الرِ 18آتَِّ  َوآُخَذُكْم إَِّلى َوْقٍض مِّ بج  اَل َيُغِرُكْم َحَزقِّ

وَق   ٍد َوْقَضُ؟ مِّْن َيدِّ َملِّكِّ َوشج َوْيَن آلَِّهُة َحَراَة َوَوْقَفاَد  َوْيَن آلَِّهُة َسَفْرَوايَِّم   19ُيْنقُِّذَنا. َهْل َوْنَقَذ آلَِّهُة اأُلَممِّ ُكلج َواحِّ
َرَة مِّْن َيدِّي   َذ َوْقَضُهْم مِّْن َيدِّي، َحِتى ُيْنقَِّذ الِربج ُووُقَشلِّيَم  َمْن مِّْن ُكل ِّ آلَِّهةِّ هذِّ ِّ اأَلَقاضِّ  َوْنقَ 20َهْل َوْنَقُذوا الِسامِّ

يُبوُ «.21مِّْن َيدِّي «.  يُبوا بَِّكلَِّرٍة أَلِن َوْمَر اْلَرلِّكِّ َكاَن َطائِّاًل: »اَل ُتجِّ  َفَسَكُتوا َوَلْم ُيجِّ
ِيا اِلذِّي َعَلى اْلَبْيتِّ َوَشْبَنُة اْلكَ 22 ْلقِّ ِيا َوثَِّياُبُهْم  َفَجاَء َولَِّياقِّيُم ْبُن حِّ ُل إَِّلى َحَزقِّ اتُِّب َوُيوآُخ ْبُن آَساَف اْلُرَسج ِّ

 ُمَرِزَطٌة، َفَأْخَبُروُ  بَِّكاَلمِّ َقْبَشاَطى.
 

َد َعَلى ُكل ِّ ُمُدنِّ 1"  -(:2-1اآليات ) عِّ وَق صَِِ ْنَحاقِّيَب َملَِّك َوشِِج ِيا َوِن سَِِ َرَة لِّْلَرلِّكِّ َحَزقِّ َنةِّ الِرابَِّعةِّ َعشَِِ   َوَكاَن فِّ  السِِِ
يَنةِّ َوَوَخَذَها.  لِّيَم، إَِّلى اْلَرلِّكِّ َحَزقِّ 2َيُهوَذا اْلَحصِِّ يَش إَِّلى ُووُقشَِ اَطى مِّْن اَلخِّ وَق َقْبشَِ َل َملُِّك َوشِج يٍم، َوَوْقسَِ ِيا بَِّجْيٍش َعظِّ

. ْنَد َطَناةِّ اْلبِّْرَكةِّ اْلُعْلَيا فِّ  َطرِّيقِّ َحْقلِّ اْلَقِصاقِّ  " َفَوَقَف عِّ
ِ=ِكانِرليسِسقاةِوكانِضليعًاِميِاللغةِالعبرانية.َِقْبَشاَطى
يَش   =ِمدينةِملسييياينيةِعليِطريقِمصيييرِويبدوِأنِغرضيييهِكانِمت ِمصيييرِوميِالاريقِقصيييدِتدميرِالمدنِاَلخِّ

ِ(7ِ:3=ِقناةِتحتِا رضِلجلبِالماءِمنِخارجِأورشليمِإليِداخلهاِ َطَناةِّ اْلبِّْرَكةِّ الحصينة.ِ
 لما اِيسم ِ ِ شورِأنِتزرمِيهو اِاينماِأنِحزقياِملكِيهو اِملكِقديس؟ِ(2ِ-1ياتِ اآلميِ

مازا ِالحعبِميِمحبتهِالسببِابساطةِهوِأنِالحعبِمازا ِميِخايته.ِمحزقياِعملِإصالحاتِكثيرة،ِول نِِ
ِللخاية.ِ  ِيسم ِبالزرباتِلينقيِشعبه.

الحياانِحسدِحزقياِعليِقداستهِومحبةِ ِلهِمأرادِأنِيا يه.ِ  ِسم ِاهذاِحتيِيادمِالحعب.ِوميِضربةِ
أشورِ(ِأن8:8ِِمدينةِحتيِأتيِأخيرًاِوحاصرِأورشليمِتنفيذًاِلنبوةِإشعياءِ 46ِِأشورِضدِيهو ا،ِأحرقِسنحاريبِِ

 كلِيهو ا(ِولقدِِِ"ملء عرض بالدك يا عرانوئيل" أيِسنحاريب(ِِِِ""يبسس لناحين   أورشليم(ِبعدِأن"العنق"تبلغِِ
ِمدينةِ.46ِأحرقِميِطريقهِ

ِ
وَق: َما  4" -:(4آية ) يُم َملُِّك َوشِِِج ِيا: هَكَذا َيُقوُل اْلَرلُِّك اْلَعظِّ اَطى: »ُطوُلوا لَِّحَزقِّ ُهَو هَذا االت َِّكاُل اِلذِّي َفَقاَل َلُهْم َقْبشَِِِ
 "اِتَكْلَتُ؟ 

ظنِربحيياقيِأنِعنمةِأشييورِتسييتدعيِمنِحزقياِأنِيت لِعليِأحدِمثلِمصييرِوينبهِهناِأنهِباطلِاالت ا ِعليِِ
 يةِشييعبهِهوِعملِالحييياانِدالمًا،ِلذلكِيقو ِ"اربحيياقيِميِقدرةِ ِعليِحمِِوتحييكيك.ِحتيِعليِ ِمصييرِأوِِ
 ". االت َِّكاُل اِلذِّي اِتَكْلَت؟ُ َما هَذا 

ِ
. َواآلَن َعَلى َمنِّ اِتَكْلَت َحِتى َعَصْيَت َعلَ 5" -:(5آية )  "ِ  َوُطوُل إِِّنَرا َكاَلُم الِشَفَتْينِّ ُهَو َمُشوَقٌة َوَبْأٌس لِّْلَحْربِّ

ِمعنيِال المِأنِمحورةِاليهودِوبأسهمِهوِمجردِكالمِول نِاالِمعل.



( اإلصحاح السادس والثالثون)إشعياء سفر   
 

 
235 

َذابِّ 7" -:(7آِية ) ا، َوَفَلْيَس ُهَو الِِذِّي َوَزاَل َحَزقِّيِِا ُمْرَتَفعَِاتِِّ؟ِّ َومَِ ا اِتَكْلنَِ نَِ َت لِّ : َعَلى الِرب ِّ إِّلهِّ ُ؟، َوطَِاَل لَِّيُهوَذا  َوإَِّذا ُطلِْ ِحَ
 " َوأُلوُقَشلِّيَم: َوَماَم هَذا اْلَرْذَبحِّ َتْسُجُدوَن.

والِيعر ِشريعةِالرم.ِمهمِيقيمونِِِمهوِوونيِ،مذاب ِهللبحسبِمهمِربحاقيِأنِالمذاب ِالتيِأزالهاِحزقياِهيِ
مذاب ِآللهتهمِميِكلِمكان.ِوأنِالرمِأوصيِشعبهِأنِالِيقامِسونِمذب ِواحدِللرم،ِوهوِالمذب ِالذنِميِِ

ِوقدِإختارِالرِم(.26،21،18،14،11،5ِاآلياتِ 12ِالرمِسفرِالتثنيةِاإلصحاحالمكانِالذنِيحددهِلهمِ
(.ِوالح ِت رار28ِِ-24ِ:26صِم2ونةِاليبوسيِالذنِميِأورشليمِليقامِعندهِمذب ِالرمِ المكانِوهوِايدرِأِر

مرات.ِمهذاِالتحديدِلهِمعنيِبالتأكيد.ِممذب ِالرمِميِأورشليمِيرمز6ِِأمرِ ِبأنِيكونِهناكِمذب ِواحدِللرمِ
يومِالسادسِوميِيحيرِلسقوطِآدمِميِالخايةِميِال6ِِللصليب،ِمصليبِالمسي ِكانِميِنفسِالمكان.ِورقِم

الساعةِالسادسةِوماِتبعهاِمنِموتِوأالمِوكانِالصليبِميِاليومِالسادسِوالساعةِالسادسةِلينتصرِالمسي ِِ
ِعليِالخايةِونتالجها.ِ

ِهوِيقصدِمذب ِهيكلِأورشليم. َوَماَم هَذا اْلَرْذَبحِّ َتْسُجُدونَ  وقو ِربحاقي
َنا اِتَكْلَنا   لذلكِيقو ِعليِِيهو  إت لناِمواضي ِأنِربحياقيِيعر ِإسيمعلى يهو  إلهنا   اآليةأصيلِ=  َعَلى الِرب ِّ إِّلهِّ

وباإلنجليزيةِِِودوناي  الرمِوبالعبرية  معسييييييتبدلوهِبقولهميهو     العبرانيونِيخامونِمنِإسييييييتخدامِإسييييييمِ يهو  إلهنا. 
The Lord.ِ

ِ
َعْد إَِّلى هذِّ ِّ اأَلْقضِّ  10"  -:(10آية ) ْدُت َعَلى هذِّ ِّ اأَلْقضِّ أُلْخرَِّبَها  الِربج َطاَل لِّ : اصِْ عِّ َواآلَن َهْل بُِّدونِّ الِرب ِّ صَِ

 "َواْخرِّْبَها«.
ِلهتهم.كثيرِمنِملوكِالوونيونِاعتبرواِأنفسهمِرساًلِآل

ِاآل ِالملكِِِِ(10-3ِِياتِ مي ِالحرومِالح ِكبرياءِربحاقيِميِردهِعليِرسل ِأن ِالوونيين حزقيا.ِهوِظنِكماِينن
 هيِحرومِأساسًاِاينِاآللهة،ِوأنِإلههِسبقِوأنِهزمِكلِآلهةِالحعومِالمجاورة،ِإ ًاِطبيعيِأنِيهزمِإلهِإسراليلِ.

=ِأيِأنكِالِتملكِياِحزقياِسونِكالمِالحفتين،ِهذهِهيِمحورتك،ِل نكِاالِقوةِِِ""كالم الشفتين هو مشوقة
ملنِتجدِعندكِمرسانِلها،ِإ ًاِبما اِتحاربنيِ؟!ِهذاِالمت برِالِيعر ِمنِ"ِِولف  فرس"أعايتكِِِِحقيقية،ِمحتيِلو

مدينة،ِم انِ لكِبسببِخااياِيهو ا.ِوهذاِهوِمعنيِنبوة46ِِِهوِيهوهِالقدير.ِوإ اِكانِ ِقدِسم ِلهِاتدميرِِ
.ِ(15:10فِيفتخرونِعليِ ِخالقهمِ؟!ِ إشعياءِالسابقة،ِأنِ ِهوِالذيِكلفهمِاهذا،ِأيِأنِياداواِشعبه.ِم ي

الِربج َطاَل لِّ : اْصَعْد إَِّلى هذِّ ِّ  ول نِواض ِأنِربحاقيِقدِوصلتهِنبوةِإشعياءِبأنِباالِستدمرِيهو اِلذلكِيقو ِِ
للحعومِالتيِ.ِنبواتِا نبياءِلمِت نِمقصورةِعليِشعبِ ِالِكانِعليِا نبياءِأنِيوصلوهاِِاأَلْقضِّ َواْخرِّْبَها

تخصهمِالنبوة.ِمالنبوةِعليِموآمِتصلِإليِموآم،ِوالنبوةِالتيِعليِآدومِتصلِ دومِوهكذا.ِول نِنبوةِتخريبِ
باالِلحعبِ ِلمِيقصدِإشعياءِقاعاِأنهاِتصلِلباال،ِالِهيِإنتحرتِوسبِشعبِيهو ا،ِومِوصلتِلمسامعِ

ِربحاقيِمنِشعبِيهو ا.
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سلِحزقياِأرادواِأنِالحعبِالِيسمعِهذهِا قوا ِل يِالِتنهارِمعنوياتهم،ِول نِإلياقيمِوِرِ(12ِ-11ِياتِ ميِاآل
ربحاقيِبخبنِأرادِأنِيهيجِالحعبِميثورواِعليِالملكِمتسهلِمهمتهِميِمت ِأسوارِأورشليم.ِوربحاقيِيستعملِ

 يأكلونِمزالتهمِ.ِِأسلوبًاِمعرو ِميِتهييجِالحعوم،ِمهوِيحيرِإليِقسوةِالحياةِالتيِيعيحونهاِميِالحصار،ِمهم
ِ

وَق: اْعقُِّدوا َمعِّ  ُصْلًحا، َواْخُرُلوا إَِّلِ  َوُكُلوا  16"  -(:17-16اآليات ) ِيا. أَلِنُ؟ هَكَذا َيُقوُل َملُِّك َوشج اَل َتْسَرُعوا لَِّحَزقِّ
اَء بِّْئرِّ ِّ   ٍد مَِ لج َواحِِّ َرُبوا كُِ ِِْ ؟ِّ، َواشِِِِِِِ ٍد مِّْن تِّيَنتِِّ لج َواحِِّ ؟ِّ، َوكُِ ٍد مِّْن َلْفَنتِِّ لج َواحِِّ َذُكْم إِّ 17كُِ لِّ  َحِتى آتَِّ  َوآخُِ َلى َوْقٍض مِّثِْ

ْنَهٍة َوَخْرٍر، َوْقضِّ ُخْبٍز َوُكُروٍم. ُكْم، َوْقضِّ حِّ  " َوْقضِّ
هوِيالييبِمنهمِأنِيييذهبواِمعييهِ رضيييييييييييييييهِويعييدهمِبييأنِيعايهمِأراضِكييأرضييييييييييييييهمِوهييذاِغشِوخييداوِ نييهِكييانِِ

أسييوارِال نيسيية(ِِوهذهِحيلةِإاليسِدالمًاِأنِيجذمِالنفسِخارجِأسييوارِأورشييليمِ أيِخارجِِِِيقتلهم.ِأوِِسيييسييتعبدهم
مدينةِخارج46ِِِِوالح ِأنِمنِكانواِداخلِأسييييوارِأورشييييليمِلمِيمسييييهمِأ ن،ِل نِربحيييياقيِأحرِقِلينفردِاهاِويذلها.

أسييرِممنِكانواِخارجِا سيوار.ِوهكذاِكلِمنِإحتميِبأسيوارِال نيسيةِلنِيسيتايعِعدو200000ِِِِأورشيليمِوأخذِِ
ِِالخيرِأنِيمسهِبأ ن.

الجدا ِمعِربحيياقيِوعليناِأنِالِنتحاورِمعِإاليسِمهماِكانتِوعودهِتابيقًاِلقو ِوحكمةِحزقياِواضييحةِميِعدمِِ
ِجتنبها"ِولنالح ِأنِحواءِسقاتِحينماِتحاورتِمعِالحياان.عاولسِ"أماِالمناقحاتِالغبيةِم

ِاآل ِالحعبِملذاتِعالميةِ أكلِِِ(21-13ِِياتِ مي ِإاليس(ِمهوِيعرضِعلي الح ِخداوِربحاقيِ وهوِنفسهِخداو
ِوشرمِوسالمِزالف(.ِل نِهلِيستايعِإاليسِأنِيعايِسالمًاِ؟!ِهذاِسالمِواطمئنانِكا م.

 
ٍد َوْقَضُ؟ مِّْن َيدِّ مَ 18"  -(:22-18اآليات ) َوْنَقَذ آلَِّهُة اأُلَممِّ ُكلج َواحِّ ُيْنقُِّذَنا. َهْل  َطائِّاًل: الِربج  ِيا  َيُغِرُكْم َحَزقِّ لِّكِّ اَل 
وَق    َيدِّي   19َوشج مِّْن  َرَة  الِسامِّ َوْنَقُذوا  َهْل  َسَفْرَوايَِّم   آلَِّهُة  َوْيَن  َوَوْقَفاَد   َحَراَة  آلَِّهُة  آلَِّهةِّ هذِّ ِّ َمْن  20َوْيَن  ُكل ِّ  مِّْن 

يُبوا بَِّكلَِّرٍة أَلِن َوْمَر اْلَرلِّكِّ 21اأَلَقاضِّ  َوْنَقَذ َوْقَضُهْم مِّْن َيدِّي، َحِتى ُيْنقَِّذ الِربج ُووُقَشلِّيَم مِّْن َيدِّي «.   َفَسَكُتوا َوَلْم ُيجِّ
يُبوُ «.  َكاَن َطائِّاًل: »اَل ُتجِّ

يِ 22 ْلقِّ ِيا َوثَِّياُبُهْم ُمَرِزَطٌة،َفَجاَء َولَِّياقِّيُم ْبُن حِّ ُل إَِّلى َحَزقِّ ج ِّ اَف اْلُرسَِ ْبَنُة اْلَكاتُِّب َوُيوآُخ ْبُن آسَِ   ا اِلذِّي َعَلى اْلَبْيتِّ َوشَِ
 " َفَأْخَبُروُ  بَِّكاَلمِّ َقْبَشاَطى.

ِكانواِيعتقدونِأنِالحرومِهيِِحرومِاينِاآللهةِوالنصرةِهيِلآللهةِ.
الثيامِهيِعادةِيهوديةِإ اِسمعواِتجديفِعليِ .ِوهكذاِمعلِقياماِليتهمِالسيدِالمسي ِتمزيقِِِِ(22آيةِ   مي

 ِ.(65:26بالتجديفِ مِت
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع والثالثون 

ِ
. 1" -(: 38-1اآليات ) ِيا ذلَِّك َمِزَق ثَِّياَبُ؟ َوَتَغِهى بِّرِّْسٍح َوَدَخَل َبْيَت الِرب ِّ َع اْلَرلُِّك َحَزقِّ َوَوْقَسَل َولَِّياقِّيَم  2َفَلِرا َسرِّ

يَن بُِّرُسوٍح إَِّلى إَِّشْعَياَء ْبنِّ آُموَص النِ  . اِلذِّي َعَلى اْلَبْيتِّ َوَشْبَنَة اْلَكاتَِّب َوُشُيوَخ اْلَكَهَنةِّ ُمَتَغه ِّ بِّ  ِّ
َفَقاُلوا َلُ؟: 3

ِنَة َدَنْت إَِّلى اْلَرْولِّدِّ  يٍب َوإَِّهاَنٍة، أَلِن اأَللِّ ِدٍة َوَتْأدِّ َلَعِل 4 َواَل ُطِوَة َعَلى اْلوِّاَلَدةِّ. »هَكَذا َيُقوُل َحَزقِِّيا: هَذا اْلَيْوُم َيْوُم شِّ
َعُ؟ الِرِب إِّلَهَك َيْسَرُع َكاَلَم َقْبَشاَطى اِلذِّي َوْقَسلَ  لَ؟ اْلَحِ ، َفُيَوب َِّخ َعَلى اْلَكاَلمِّ اِلذِّي َسرِّ وَق َسي ُِّدُ  لُِّيَعي َِّر اإلِّ ُ؟ َملُِّك َوشج

ِيةِّ اْلَرْوُلوَدةِّ«.  الِربج إِّلُهَك. َفاْقَفْع َصاَلًة أَلْللِّ اْلَبقِّ
ِيا إَِّلى إَِّشْعَياَء. 5 : اَل  َفَقاَل َلُهْم إِّشَ 6َفَجاَء َعبِّيُد اْلَرلِّكِّ َحَزقِّ ُكْم: هَكَذا َيُقوُل الِربج ْعَياُء: » هَكَذا َتُقوُلوَن لَِّسي ِّدِّ

وَق.  ْلَراُن َملِّكِّ َوشج ْعَتُ؟، اِلذِّي َلِدَف َعَلِ  بِّ؟ِّ غِّ هَأَنَذا َوْلَعُل فِّي؟ِّ ُقوًحا َفَيْسَرُع َخَبًرا 7َتَخْف بَِّسَببِّ اْلَكاَلمِّ اِلذِّي َسرِّ
؟ِّ، وَ  ؟ِّ«.َوَيْرلُع إَِّلى َوْقضِّ  ُوْسقُِّهُ؟ بِّالِسْيفِّ فِّ  َوْقضِّ

يَش. 8 وَق ُيَحاقُِّب لِّْبَنَة، أَلِنُ؟ َسرَِّع َوِنُ؟ اْقَتَحَل َعْن َلخِّ َوَسرَِّع َعْن تِّْرَهاَطَة َملِّكِّ 9َفَرَلَع َقْبَشاَطى َوَوَلَد َملَِّك َوشج
َع َوْقَسَل قُ  ِيا َطائِّاًل: ُكوَش َطْواًل: »َطْد َخَرَج لُِّيَحاقَِّبَك«. َفَلِرا َسرِّ »هَكَذا ُتَكل ُِّروَن َحَزقِِّيا َملَِّك َيُهوَذا 10ُساًل إَِّلى َحَزقِّ

ي َوْنَت ُمَتَوك ٌِّل َعَلْي؟ِّ، َطائِّاًل: اَل ُتْدَفُع ُووُقَشلِّيُم إَِّلى َيدِّ َملِّكِّ  وَق.  َطائِّلِّيَن: اَل َيْخَدْعَك إِّلُهَك اِلذِّ إِِّنَك َطْد َسرِّْعَت  11َوشج
َها. َوَهْل َتْنُجو َوْنَت  َما َفَعَل مُ  وَق بَِّجرِّيعِّ اأَلَقاضِّ  لَِّتْحرِّيرِّ يَن َوْهَلَكُهْم 12ُلوُك َوشج َهْل َوْنَقَذ آلَِّهُة اأُلَممِّ هُؤاَلءِّ اِلذِّ

يَن فِّ  َتَلِساَق   يَنةِّ َسَفْرَوايَِّم َوْيَن َملُِّك َحَراَة َوَملُِّك وَ 13آَبائِّ ، ُلوَزاَن َوَحاَقاَن َوَقَصَف َوَبنِّ  َعَدَن، اِلذِّ ْقَفاَد َوَملُِّك َمدِّ
ِوا «.   َوَهْيَنَع َوعِّ

ِيا 14 ، َوَنَشَرَها َحَزقِّ َد إَِّلى َبْيتِّ الِرب ِّ ُسلِّ َوَطَرَوَها، ُثِم َصعِّ ِيا الِرَسائَِّل مِّْن َيدِّ الرج ، َفَأَخَذ َحَزقِّ َوَصِلى  15َوَماَم الِرب ِّ
ِيا إَِّلى الِرب ِّ َطائِّاًل:  لُ؟ َوْحَدَك لُِّكل ِّ َمَرالِّكِّ 16َحَزقِّ ، إِّلَ؟ إِّْسَرائِّيَل اْلَجالَِّس َفْوَق اْلَكُروبِّيمِّ، َوْنَت ُهَو اإلِّ »َيا َقِب اْلُجُنودِّ

. َوْنَت َصَنْعَت الِسَراَواتِّ َواأَلْقَض.  . اْفَتْح َيا َقبج َعْيَنْيَك َواْنُظْر، وَ 17اأَلْقضِّ ْل َيا َقبج ُوُذَنَك َواْسَرعِّ اْسَرْع ُكِل َكاَلمِّ َومِّ
وَق َطْد َخِرُبوا ُكِل اأُلَممِّ َوَوْقَضُهْم، 18َسْنَحاقِّيَب اِلذِّي َوْقَسَلُ؟ لُِّيَعي َِّر هللَا اْلَحِ .  ا َيا َقبج إِِّن ُمُلوَك َوشج َوَدَفُعوا 19َحقًّ

، أَلِنُهْم َلْيُسوا آلَِّهًة َبْل َصْنَعُة َويْ  ، َخَشٌب َوَحَجٌر، َفَأَباُدوُهْم. آلَِّهَتُهْم إَِّلى الِناقِّ َواآلَن َويجَها الِربج إِّلُهَنا  20دِّي الِناسِّ
، َفَتْعَلَم َمَرالُِّك اأَلْقضِّ ُكل َِّها َوِنَك َوْنَت الِربج َوْحَدَك«.  َخل ِّْصَنا مِّْن َيدِّ ِّ

ِيا َطائِّاًل: »هَكَذا يَ 21 َهةِّ  َفَأْقَسَل إَِّشْعَياُء ْبُن آُموَص إَِّلى َحَزقِّ ُقوُل الِربج إِّلُ؟ إِّْسَرائِّيَل اِلذِّي َصِلْيَت إَِّلْي؟ِّ مِّْن لِّ
وَق:  ْهيَ 22َسْنَحاقِّيَب َملِّكِّ َوشج ْوَن. هَذا ُهَو اْلَكاَلُم اِلذِّي َتَكِلَم بِّ؟ِّ الِربج َعَلْي؟ِّ: اِّْحَتَقَرْتَك. اْسَتْهَزَوْت بَِّك اْلَعْذَقاُء اْبَنُة صِّ

َمْن َعِيْرَت َوَلِدْفَت، َوَعَلى َمْن َعِلْيَت َصْوًتا، َوَطْد َقَفْعَت إَِّلى اْلَعاَلءِّ 23اْبَنُة ُووُقَشلِّيَم َقْوَسَها. َنْحَوَك َوْنَغَضتِّ 
َك َعِيْرَت الِسي َِّد، َوُطْلَت: بَِّكْثَرةِّ َمْرَكَباتِّ  َطْد َصعِّدْ 24َعْيَنْيَك  َعَلى ُطدجوسِّ إِّْسَرائِّيَل!  ، َعْن َيدِّ َعبِّيدِّ َبالِّ ُت إَِّلى ُعُلو ِّ اْلجِّ

، َوْعَر َكْرَملِّ؟ِّ.  ، َوَوْدُخُل َوْطَصى ُعُلو ِّ ِّ َقابِّ ُلْبَناَن، َفَأْطَهُع َوْقَزُ  الِهوِّيَل َوَوْفَضَل َسْروِّ ِّ َوَنا َطْد َحَفْرُت َوَشرِّْبُت  25عِّ
يَع ُخْلَجانِّ مِّْصَر.  ُف بَِّبْهنِّ َطَدمِّ  َلرِّ َياًها، َوُوَنش ِّ يَرةِّ َصِوْقُتُ؟.   َوَلمْ 26مِّ َتْسَرْع  ُمْنُذ اْلَبعِّيدِّ َصَنْعُتُ؟. ُمْنُذ اأَلِيامِّ اْلَقدِّ

يَر َقَوابَِّ  َخرَِّبًة.  َفُسِكاُنَها طَِّصاُق اأَلْيدِّي َطدِّ اْقَتاُعوا  27اآلَن َوَتْيُت بِّ؟ِّ. َفَتُكوُن لَِّتْخرِّيبِّ ُمُدٍن ُمَحِصَنٍة َحِتى َتصِّ
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ُلوا. َصاُقوا َكعُ  . َوَخجِّ ، َوَكاْلَرْلُفوحِّ َطْبَل ُنُرو ِّ ِّ ُهوحِّ يشِّ السج ، َكَحشِّ َولكِِّننِّ  َعالٌِّم 28ْشبِّ اْلَحْقلِّ َوَكالِنَباتِّ اأَلْخَضرِّ
َك َوُدُخولَِّك َوَهَيَجانَِّك َعَلِ .  َك َوُخُرولِّ َدا إَِّلى ُوُذَنِ ، وَ 29بُِّجُلوسِّ َزاَمتِّ   أَلِن َهَيَجاَنَك َعَلِ  َوَعْجَرَفَتَك َطْد َصعِّ َضُع خِّ

ْئَت فِّي؟ِّ.  َك فِّ  الِهرِّيقِّ اِلذِّي لِّ  فِّ  َوْنفَِّك َوَشكِّيَرتِّ  فِّ  َشَفَتْيَك، َوَوُقدج
ْلَفًة، َوَوِما الِسَنُة 30 ق ِّيًعا، َوفِّ  الِسَنةِّ الِثانَِّيةِّ خِّ الِثالَِّثُة َففِّيَها َتْزَقُعوَن »َوهذِّ ِّ َلَك اْلَعاَلَمُة: َتْأُكُلوَن هذِّ ِّ الِسَنَة زِّ

ُدوَن، َوَتْغرُِّسوَن ُكُروًما َوَتْأُكُلوَن َوْثَراَقَها.  ْيتِّ َيُهوَذا اْلَباُطوَن َيَتَأِصُلوَن إَِّلى َوْسَفَل، َوَيُعوُد الِناُلوَن مِّْن بَ 31َوَتْحصِّ
ْهَيْوَن. َغْيَرُة َقب ِّ اْلُجُنودِّ  32َوَيْصَنُعوَن َثَرًرا إَِّلى َما َفْوُق.  ِيٌة، َوَناُلوَن مِّْن َلَبلِّ صِّ أَلِنُ؟ مِّْن ُووُقَشلِّيَم َتْخُرُج َبقِّ

 َتْصَنُع هَذا. 
يَنَة، َواَل َيْرمِّ  ُهَناَك َسْهًرا، َواَل َيَتَقِدُم َعَلْيَها  »لِّذلَِّك هَكَذا َيُقوُل الِربج 33 وَق: اَل َيْدُخُل هذِّ ِّ اْلَردِّ َعْن َملِّكِّ َوشج

ْتَرَسًة.  يُم َعَلْيَها مِّ يَنةِّ اَل َيْدُخُل، َيُقوُل 34بُِّتْرٍس، َواَل ُيقِّ .  فِّ  الِهرِّيقِّ اِلذِّي َلاَء فِّي؟ِّ َيْرلُع، َوإَِّلى هذِّ ِّ اْلَردِّ الِربج
يَنةِّ أُلَخل َِّصَها مِّْن َوْللِّ َنْفسِّ ، َومِّْن َوْللِّ َداُوَد َعْبدِّي«. 35  َوُوَحامِّ  َعْن هذِّ ِّ اْلَردِّ
َئًة َوَخْرَسًة َوَثَرانِّيَن َوْلًفا. َفَلِرا َبِكُروا َصَباًحا إِّ 36 وَق مِّ يًعا ُلَثٌث َفَخَرَج َماَلُك الِرب ِّ َوَضَرَب مِّْن َلْيشِّ َوشج َذا ُهْم َلرِّ

ًعا َوَوَطاَم فِّ  نِّيَنَوى. 37َمي َِّتٌة.  وَق َوَذَهَب َقالِّ ؟ِّ َوفِّيرَ 38َفاْنَصَرَف َسْنَحاقِّيُب َملُِّك َوشج ٌد فِّ  َبْيتِّ نِّْسُروَخ إِّلهِّ ا ُهَو َسالِّ
وَن اْبُنُ؟ عِّ  ، َوَنَجَوا إَِّلى َوْقضِّ َوَقاَقاَط. َوَمَلَك َوَسْرَحدج  َوًضا َعْنُ؟. َضَرَبُ؟ َوْدَقِمَلُك َوَشْرآَصُر اْبَناُ  بِّالِسْيفِّ

 

ِيا: هَذا  3"  -:(3)  آية ِنَة َدَنْت إَِّلى اْلَرْولِّدِّ َواَل َفَقاُلوا َلُ؟: »هَكَذا َيُقوُل َحَزقِّ يٍب َوإَِّهاَنٍة، أَلِن اأَللِّ ِدٍة َوَتْأدِّ اْلَيْوُم َيْوُم شِّ
 " ُطِوَة َعَلى اْلوِّاَلَدةِّ.

ِدةٍ الِ =ِأنِيصلِا شوريينِإليِبامِأورشليمِويجدمواِعليِ .ِوطالماِهوِيومِشدةِمليكنِيومِصالةِتعينِعليِِِشِّ
ايِطمأنينةِللقلب.ِولقدِمهمِحزقياِأنهِطالماِهناكِشدة،ِموراءِالحدةِالتيِسم ِاهاِ ِالادِالوالدةِالمتعسرةِويع

تحبيهِيد ِعليِأالمِشديدةِماهللِيسم ِبالتجارمَِِِِواَل ُطِوَة َعَلى اْلوِّاَلَدةِّ وسيكونِهناكِوالدةِأيِوالدةِأمةِجديدة.ِِ
التجارمِعليناِأنِنالبِونصر ِهللِحتيِنجتازِهذهِالحدة.ِحتما ِِحتيِيكونِمنِورالهاِخيرِكثيرِلناِول نِإل

ِ(.16ِِ:21المِوالتجارمِأشارِلهِالسيدِالمسي ِميِ يوِوهذاِالفهمِالمستنيرِلحزقياِلأل
ِ

وَق َسي ُِّدُ  لُِّيَعي ِّرَ 4"  -:(4آية ) لَ؟ اْلَحِ ، َفُيَوب َِّخ َعَلى   َلَعِل الِرِب إِّلَهَك َيْسَرُع َكاَلَم َقْبَشاَطى اِلذِّي َوْقَسَلُ؟ َملُِّك َوشج اإلِّ
ِيةِّ اْلَرْوُلوَدةِّ«. َعُ؟ الِربج إِّلُهَك. َفاْقَفْع َصاَلًة أَلْللِّ اْلَبقِّ  "اْلَكاَلمِّ اِلذِّي َسرِّ

ِاعترمواِبأنِالرمِمعِإشعياءِوأنهِنبيِالرمِِ=الِرِب إِّلَهَك 
أيِملكِعاديِيسمعِتهديدِمثلِتهديدِربحاقيِيجمعِوزراءهِوقادتهِليعملِمجلسِحرمِليقررِِِ(4ِ-1ِِياتِِ اآلِِمي

ِلوزرالهِوقادته.ِو هبِهللِِ ِللمحورةِوليس ِلجأِهلل ِل نِحزقياِكملكِقديس =ِخلعِمالبسهِِِ"مغهى برسوح"ما اِيفعل.
بهِحزقياِأنِربحاقيِهذاِأهانِِالمل يةِوارتدنِمالبسِمنِشعرِوخيشِلينسحقِأمامِ .ِوالح ِأنِأكثرِماِتأورِِ

ِهذاِماِيجبِأنِنعملهِأمامِأعداءناِالمت برينِا قوياء،ِأنِنلجأِهللِوهوِيتصر ِ.ِ".ليعير هللا الح "اسمِ ِ=ِ
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ِيا إَِّلى إَِّشْعَياَء.  5"  -(:6-5اآليات ) ُكْم: هَكَذا 6َفَجاَء َعبِّيُد اْلَرلِّكِّ َحَزقِّ َفَقاَل َلُهْم إَِّشْعَياُء: » هَكَذا َتُقوُلوَن لَِّسي ِّدِّ
وَق. ْلَراُن َملِّكِّ َوشج ْعَتُ؟، اِلذِّي َلِدَف َعَلِ  بِّ؟ِّ غِّ : اَل َتَخْف بَِّسَببِّ اْلَكاَلمِّ اِلذِّي َسرِّ  " َيُقوُل الِربج

ِ=ِكلمةِاحتقارِلربحاقيِورمقالهِ.ِْلَرانُ غِّ 
ِ

؟ِّ«.7" -:(7آية ) ؟ِّ، َوُوْسقُِّهُ؟ بِّالِسْيفِّ فِّ  َوْقضِّ  "هَأَنَذا َوْلَعُل فِّي؟ِّ ُقوًحا َفَيْسَرُع َخَبًرا َوَيْرلُع إَِّلى َوْقضِّ
من عليهِشره.ِوجعلِ ِخومهِِِِِختيارهِميرتِدإبمحضِِ=ِروحِخو ِأوِهوِروحِالحرِالذيِقبلهَِِوْلَعُل فِّي؟ِّ ُقوًحا  

ِ=ِوكانِهذاِايدِإاناهِميِهيكلِإلههِالذيِلمِيستاعِحمايتهِ.َوُوْسقُِّهُ؟ بِّالِسْيفِّ  ،ِِ=ِعنِترهاقةِِ؟َيْسَرعُ  َخَبر
ايدِمالكِالرم.ِومِأخبار185,000ِِِ=ِروحِرعبِإ ِماتِمنهمِِِِ"ِِِهأنذا ولعل في؟ قوحاً   "ِِ(7-5ِِياتِ اآلِِمي

 سمعِملكِآشورِأنِترهاقةِملكِمصرِخرجِليحاربهِ.ِترهاقة.عنِِ
ِأيزاًِِ ِإشعياءِول نِهو ِأمامِ ِمارتعب.ِحزقياِطلبِصالةِوشفاعة ِأمامِ ِمرمعه.ِوسنحاريبِت بر ِاتزع حزقيا

ِلمِيكفِعنِالصالةِ.
ِ

يَش.  8"  -(:9-8اآليات ) َع َوِنُ؟ اْقَتَحَل َعْن َلخِّ وَق ُيَحاقُِّب لِّْبَنَة، أَلِنُ؟ َسرِّ َوَسرَِّع َعْن 9َفَرَلَع َقْبَشاَطى َوَوَلَد َملَِّك َوشج
ِيا َطائِّاًل:  َع َوْقَسَل ُقُساًل إَِّلى َحَزقِّ  " تِّْرَهاَطَة َملِّكِّ ُكوَش َطْواًل: »َطْد َخَرَج لُِّيَحاقَِّبَك«. َفَلِرا َسرِّ

=ِغالبًاِكانِيملكِعليِمصرِميِ لكِِِتِّْرَهاَطةَ و وِأنِسنحاريبِتركِلخيشِوحارمِلبنةِوهيِقريبةِمنِلخيش.ِِيبِد
نجدِربحاقيِيوجهِتهديدًاِوانيًاِ ورشليمِوسببهِهوِخومهِمنِمصر،ِمأرادِِِهناِِ.لمحاربةِأشورالوقتِوقدِخرجِِ

(ِماِمعلتهِيفعلِبك،ِمهو15ِِ عوِِِِوجاءِمِي.ِِلهِِسندًاِِنتهاءِمنِأورشليمِواالستيالءِعليهاِادونِحرمِلت ونِِاإل
ِحارمِأورشليمِوهاِمصرِتحاربه.

لبنةِولخيشِعليِجبا ِيهو اِوهماِقريبتانِمنِبعزهماِالبعض،ِوالِنعر ِلما اِتركِملكِِ(13-8ِِياتِ اآلِمي
ارتباكًاِميِجيوصِأشورِثِِحدِ أشورِلخيشِو هبِإليِلبنةِ ِربماِأنِلخيشِالِتستحق.ِل نِالمهمِأنِ ِادأِيُِ

ِميتركونِمكانًاِويذهبونِإليِمكانِآخر،ِويسمعونِعنِترهاقةِميرتعبونِ.
 

لُ؟ َوْحَدَك لُِّكل ِّ َمَرالِّكِّ األَ 16"  -:(16آية ) ، إِّلَ؟ إِّْسَرائِّيَل اْلَجالَِّس َفْوَق اْلَكُروبِّيمِّ، َوْنَت ُهَو اإلِّ . »َيا َقِب اْلُجُنودِّ ْقضِّ
 " َصَنْعَت الِسَراَواتِّ َواأَلْقَض.َوْنَت 

ِ=ِمهوِإلهِالحرمِونحنِومالل تهِكلناِجنودهِ.َِيا َقِب اْلُجُنودِّ 
لمِيكتفِحزقياِبصالةِإشعياء،ِالِهاِهوِأيزًاِيصليِوينسحقِأمامِ .ِ]ِالِيكفيِأنِِِِ(20-14ِِياتِ اآلِِمي

 ال نيسةِأنِتصليِلناِ[.نالبِمنِال نيسةِأنِتصليِلنا،ِالِأنِنصليِنحنِونالبِمنِ
 

َفَأْقَسَل إَِّشْعَياُء ْبُن آُموَص إَِّلى َحَزقِِّيا َطائِّاًل: »هَكَذا َيُقوُل الِربج إِّلُ؟ إِّْسَرائِّيَل اِلذِّي َصِلْيَت 21"  - (:23- 21اآليات )
وَق:   َهةِّ َسْنَحاقِّيَب َملِّكِّ َوشج هَذا ُهَو اْلَكاَلُم اِلذِّي َتَكِلَم بِّ؟ِّ الِربج َعَلْي؟ِّ: اِّْحَتَقَرْتَك. اْسَتْهَزَوْت بَِّك اْلَعْذَقاُء 22إَِّلْي؟ِّ مِّْن لِّ
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ْهَيْوَن. َنْحَوَك َوْنَغَضتِّ اْبَنُة ُووُقَشلِّيَم َقْوَسَها.   ْعَت إَِّلى َمْن َعِيْرَت َوَلِدْفَت، َوَعَلى َمْن َعِلْيَت َصْوًتا، َوَطْد َقفَ 23اْبَنُة صِّ
 " اْلَعاَلءِّ َعْيَنْيَك  َعَلى ُطدجوسِّ إِّْسَرائِّيَل!

ْهَيْونَ  =ِأيِالمدينةِالتيِلنِتفت ِاواساةِسنحاريبِالِستهزأِبهِوتنغضِالرأسِلهزيمته،ِممنِِِِاْلَعْذَقاُء اْبَنُة صِّ
ِيعنمِنفسهِعليِ ِيصيرِموضعِسخريةِ.

ِ
َك َعِيْرَت ا24  -:(24آية )  َقابِّ ُلْبَناَن، َعْن َيدِّ َعبِّيدِّ ، عِّ َبالِّ ْدُت إَِّلى ُعُلو ِّ اْلجِّ لِسي َِّد، َوُطْلَت: بَِّكْثَرةِّ َمْرَكَباتِّ  َطْد َصعِّ

، َوْعَر َكْرَملِّ؟ِّ.  ، َوَوْدُخُل َوْطَصى ُعُلو ِّ ِّ  َفَأْطَهُع َوْقَزُ  الِهوِّيَل َوَوْفَضَل َسْروِّ ِّ
َقابِّ   تهرِملوكِأشورِاهذاِالِوتفاخرواِبقدرتهمِعليه.كانِالملوكِيكسرونِا شجارِلتمرِمركباتهمِالحربيةِوإش عِّ

ِ=ِإليِحدودِلبنانِِ. ُلْبَنانَ 
ِ

يَع ُخْلَجانِّ مِّْصَر.25" -:(25آية ) ُف بَِّبْهنِّ َطَدمِّ  َلرِّ َياًها، َوُوَنش ِّ ِ َوَنا َطْد َحَفْرُت َوَشرِّْبُت مِّ
ِالنيلِكعالقِ ِنهر ِالعاشِوعلي ِالقفرِحين ِانتصاراتهِعلي ِيصورِهنا ِالجبا  ِانتصاراتهِعليِمصاعب ِتصوير بعد

عندهِأنِلوِكانتِالخلجانِعالقِطبيعيِلعبورِالجيشِسأنحفهاِوأعبرِ.ِأوِأنِِِِمصر.لجنودهِأوِكرمزِلجيوصِِ
ِ.جيوصِجبارةِعددهاِضخمِقادرةِأنِتحرمِمياهِا نهار

ِ
يَرةِّ َصِوْقُتُ؟. اآلَن َوَتْيُت بِّ؟ِّ. َفَتُكوُن لِّتَ 26"  -:(26آية ) ْخرِّيبِّ ُمُدٍن َوَلْم َتْسَرْع  ُمْنُذ اْلَبعِّيدِّ َصَنْعُتُ؟. ُمْنُذ اأَلِيامِّ اْلَقدِّ

يَر َقَوابَِّ  َخرَِّبًة.  "  ُمَحِصَنٍة َحِتى َتصِّ
ققتِالبحرِا حمرِونهرِا ردنِأمامِشعبيِأننيِأناِالذنِشِِ=ِكالمِالرمِلسنحاريبِأيِهلِلمِتسمعَِِوَلْم َتْسَرعْ 

ِ.ُِِِمْنُذ اْلَبعِّيدِّ َصَنْعُت؟ُ  =
يَرةِّ َصِوْقُتُ؟. اآلَن َوَتْيتُ =ِِِِعنِالنبواتِالتيِتنبأِاهاِعليكِأنبياليِِوألمِتسمع ألمِتسمعِأننيِأناِِِِ.بِّ؟ِّ   ُمْنُذ اأَلِيامِّ اْلَقدِّ

هيِمدنِيهو اِِ  ُت بِّ؟ِّ. َفَتُكوُن لَِّتْخرِّيبِّ ُمُدٍن ُمَحِصَنةٍ اآلَن َوَتيْ   لهد ِأنِتادمِشعبيِ=  الذنِخلقتكِوصورتك
ِِِ.العاصية

 
 ( يشِّ   -(:27آية  َكَحشِّ  ، اأَلْخَضرِّ َوَكالِنَباتِّ  اْلَحْقلِّ  َكُعْشبِّ  َصاُقوا  ُلوا.  َوَخجِّ اْقَتاُعوا  َطدِّ  اأَلْيدِّي  طَِّصاُق  َفُسِكاُنَها 

، َوَكاْلَرْلُفوحِّ َطْبَل   ُهوحِّ .السج  ُنُرو ِّ ِّ
ِكانِردِ ِعليِممِإشعياءِ.ِ-(:23-21اآليات )
ِكلماتِكلهاِإنتفا ِوكبرياءِقالهاِربحاقي.ِ-(:25-24اآليات )
ردِ ِعليِكلماتِربحاقيِينهرِميهاِأنهِاالِقوةِحقيقية،ِإالِأنِ ِأعايِ شورِهذهِِِ-(:29-26اآليات )

القوةِلتادمِشعبه.ِوإنِكانِقدِإنتصرِعليِشعبِيهو اِوأخذِمنهمِسباياِمهذاِكانِ نهمِشعبِأعز ِالِحو ِلهمِ
 .َصاُقوا َكُعْشبِّ اْلَحْقلِّ  أتيِاثمارهِ=ِ.ِوكانِقصدِ ِتأديبهمِوالتأديِبَفُسِكاُنَها طَِّصاُق اأَلْيدِّيوالِقوةِ=ِ
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َك َوُدُخولَِّك َوَهَيَجانَِّك َعَلِ .  28"  -(: 29-28اآليات ) َك َوُخُرولِّ أَلِن َهَيَجاَنَك َعَلِ  َوَعْجَرَفَتَك  29َولكِِّننِّ  َعالٌِّم بُِّجُلوسِّ
َزاَمتِّ  فِّ  َوْنفَِّك  َدا إَِّلى ُوُذَنِ ، َوَضُع خِّ ْئَت فِّي؟ِّ.َطْد َصعِّ َك فِّ  الِهرِّيقِّ اِلذِّي لِّ  " َوَشكِّيَرتِّ  فِّ  َشَفَتْيَك، َوَوُقدج

َزاَمتِّ  فِّ  َوْنفِّكَ  ِ=ِهكذاِكانِا شوريونِيفعلونِبأسراهم.ِِخِّ
=ِِِِ(29-21ِِياتِ اآلِِمي يستجيبِ وأنِ ادِ للصلوات،ِ  ِالِ استجابةِ ِ نرنِ "هناِ تعاواِ لقدِظنِِِ"إسألواِ

 سنحاريبِأنهِمصدرِرعبِ ورشليمِول نِ ِالقديرِجعلهِسخريةِلها.ِم لِمنِيعاديِ ِيصيرِبالسًا.ِِ
مستمرِميِيبِِهذهِالرسالةِالادِوت ونِقدِوصلتِليدِسنحاريبِباريقةِأوِبأخرنِمهيِموجهةِله.ِونرنِسنحاِر

.ِوكانِا رزِميِهذهِا يامِيحيرِللملوك،ِمالمعنيِأنهِالِيوجدِملكِاستااوِ"ِِ" وطهع وقز  الهويلفيقو ِِِِهِلكبريا
(ِهيِترديدِلماِقالهِسنحاريبِميِقلبهِ نناِلمِنسمعِأنِربحاقيِقا ِهذا.ِول نِ 24ِِ،25ِأنِيقاومه.ِ واآلياتِِ

القلومِوال لي،ِوقدِكحفِهذاِلنبيهِإشعياء.ِوحينماِيسمعِسنحاريبِأنِإشعياءِيعر ِماِميِالقلومِمهوِماحصِِ
ِيرددِماِميِقلبهِيامنِأنِإلهِإسراليلِالِمثيلِله.

ِ=ِأيِغزاِأماكنِكثيرةِبجهودهِوشرمِمياهًاِمنِأنهارها.ِ" ونا طد حفرت وشربت مياها"
 ِيريد26ِِيةِِآتحرمِمياهِا نهارِكلها.ِِو=ِعندهِجيوصِجبارةِعددهاِضخمِقادرةِأنِِِ"ونشف بأسفل طدم ..."

ِأنِيقو ِأنِكلِماِصنعتهِكانِبسماحِمنيِلتأديبِشعبي،ِمأنتِمجردِأداةِلتأديبِشعبيِ.
فتِالبحرِا حمرِأمامِحِ =ِماِخارِعليِبالكِكتحبيهِأناِقدِصنعتهِمعاًلِحينِنَِ"ِِِِولم تسرع منذ البعيد صنعت؟"

معِأننيِمعلتِهذاِ؟ِومنذِالبعيدِأيزًاِأناِخااتِأنِتادمِأنتِشعبي،ِشعبي،ِمأينِقوتكِمنِقوتيِ؟!ِألمِتس
ِأنتِتنفذِمحوراتي.ِوآيةِِ ِأشورِول نِكانِ لكِ نِ ِتخلي27ِِِوها ِأمامِملك ِلحا ِشعبِيهو اِميِعجزه تصوير

اءِ(.ِ  ِيرنِكبرياءِملكِأشورِ ويرنِكبري6:12 عِب"منِيحبهِالرمِيادبهِ"ِِعنهمِبسببِخااياهم،ِول نِِ
ِالحياان(،ِل نِ ِيتركهمِحتيِينتهيِعملهمِميِالتأديبِومِيزربهمِ.

 
ْلَفًة، َوَوِما الِسَنُة  30"  -:(30) ية  آ ق ِّيًعا، َوفِّ  الِسَنةِّ الِثانَِّيةِّ خِّ الِثالَِّثُة َففِّيَها »َوهذِّ ِّ َلَك اْلَعاَلَمُة: َتْأُكُلوَن هذِّ ِّ الِسَنَة زِّ

ُدوَن، َوَتْغرُِّسوَن ُكُروًما َوَتْأُكُلوَن َوْثَراَقَها.َتْزَقُعوَن   " َوَتْحصِّ
هذاِكالمِالرمِلحزقيا،ِمربماِكانِقدومِسنحاريبِميِالصيفِمخسرِاليهودِغلتهمِولمِيفلحواِميِالخريفِمخسرواِِ

ِلنِيعودواِأادًاِ.يزرعونِويحصدونِومعنيِال المِأنِا شوريونِِِِِ–أيزًاِغال ِالسنةِالتالية.ِوأماِالسنةِالثالثةِِ
ِِ-والتفسيرِا وقعِ:

ق ِّيًعا ْلَفةً ِِِ Grows of Itselfِِزِّ =ِأيِماِتبقيِمنِالسنةِا وليِ  ِكانِقدِطلبِمنِاليهودِأنِيزرعواِستةِِِخِّ
الِيعاواِراحةِ نفسهمِولألرض.ِوميِمقاالِ لكِيعايهمِ ِميِالسنةِالثانيةِِِِاأعوامِوميِالعامِالسابعِالِيزرعِو

أوِلمِيصدقواِأنِ ِِِية،ضعفين،ِأيِيباركِ ِغلةِالعامِالسادسِمت فيِسنتين.ِول نهمِلامعهمِلمِينفذواِالوص
وهناِالرمِيبدأِمعهمِمنِِِقادرِأنِيعايهمِميِالسنةِالسادسةِماِيكفيِلسنتينِأخريينِمزرعواِميِالسنةِالسابعة.

قواِأننيِقادرِأنِأنفذِوعدنِميِموضووِالسنةِالسادسة.ِوهاِأناِأوبتِل مِأننيِقادرِجديِد .ِأنِنفذواِوصيتيِوصد  
نِأنِا رضِاآلنِمدوسةِمنِجيشِأشورِالزخم،ِوأنتمِلمِتزرعواِطوا ِمدةِمحاصرةِفبالرغمِمِِ–عليِتنفيذِهذاِِ



( اإلصحاح السابع والثالثون)إشعياء سفر   
 

 
242 

ق ِّيعاً جيشِأشورِل م.ِل نيِسأعايكمِبعدِإنسحامِجيشِأشورِِ أنِماِينموِمنِنفسهِدونِأنِتزرعوه.ِوهذاِِِزِّ
واِاوصيةِالسنةِالسابعةِتأكلونِمنهاِوتزرعواِميِالسنةِالتيِتليها.ِواليهودِإلتزمِخلفةيكليكمِلتأكلواِالِيتبقيِمنهِِ

بعدِالعودةِمنِالسبي،ِحتيِأنِملوكِالرومانِإحترمواِهذهِالوصيةِولمِيالبواِمنهمِالجزيةِالمفروضةِخال ِالسنةِ
ِالسابعةِ.

ِ
َيَتَأِصُلوَن إَِّلى َوْسَفَل، َوَيْصَنُعوَن َثَرًرا إَِّلى َما  31"  -(:32- 31اآليات ) َيُهوَذا اْلَباُطوَن  َبْيتِّ  َوَيُعوُد الِناُلوَن مِّْن 
ْهَيْوَن. َغْيَرُة َقب ِّ اْلُجُنودِّ َتْصَنُع هَذا.32َفْوُق.  ِيٌة، َوَناُلوَن مِّْن َلَبلِّ صِّ  "  أَلِنُ؟ مِّْن ُووُقَشلِّيَم َتْخُرُج َبقِّ

أنِيعودونِ رضهمِِِمنِيهو اِ  ِيعدهمِبأنهمِسيتأصلونِوانية200150ِِتِال تاباتِا شوريةِأنهمِأسرواِِقال
َوَيْصَنُعوَن َثَرًرا .ِوهذاِماِحدثِمعنِالممل ةِميِزمانِيوشياِكانتِتقارنِميِعنمتهاِبأحسنِأيامها.ِِويثبتونِميها
ِياةِسماويةِوهذهِومارِالتجارم.ت ونِلهمِحِيزدهرونِكأمة،ِوروحياِِ=ِإَِّلى َما َفْوقُ 

=ِفبعدِهذهِالحرومِتحتتتِالعالالتِول نِ ِسيعيدهمِإليِِِ"ِِ" يتأصلون إلى وسفلِِِ(32ِ-31ِِياتِ ميِاآل
والمعنيِأنهمِبعدِتحتتهمِسيعودونِِِأماكنِسكنهم،ِمالنبيِيحبههمِانباتِلهِجذورهِالثااتةِميِا رضِولهِوماره.

إليِأرضهمِويثبتونِميهاِويزدهرون،ِويثمرونِأنِتزدهرِاالدهم.ِوروحيا:ِكونِأنِالنباتِيتأصلِإليِأسفلِأنِِ
يثمر القدسِ الروحِ يرتونِمنِ القدس.ِومنِ للروحِ إشارةِ الجوفية،ِوهذاِ المياهِ إليِ نامعةِِِِيصلِ ومارِ لهِ ويكونِ

المِالتيِمرواِاها،ِلآلخرين.ِوكلِمامنِيكونِلهِجذورهِبعيمانهِبالمسي ِومِيصيرِلهِوماره،ِوهذهِهيِاركاتِا 
 وهذهِهيِالوالدةِالجديدةِالتيِت لمِعنهاِحزقياِالملك.

"ِ=ِالذينِكانواِمحجوزينِداخلِا سوار،ِهاالءِسيخرجونِوت ونِلهمِحريةِوالِ؟ من ووقشليم تخرج البقية"ألن
ا خيرةِ رِو ا يامِ إسراليلِميِ التيِستنجوِمنِ للبقيةِ تننرِ اآلياتِ ول نِهذهِ يعودِيخيفهم.ِ (28ِِ-27:9ش ِ

ِوسيدخلونِإليِمجدِأوالدِ .ِوهذهِإشارةِأنِالخالصِسيخرجِمنِصهيونِ.
الِسلاانِ شورِعليِمدينةِ ،ِوالِسلاانِإلاليسِعليِشعبِ ِإالِبسماحِمنِ ِِِ(35ِ-33ِِياتِِ ميِاآل

ِِوللتأديبِوميِحدودِيحددهاِ ِ]ِراجعِقصةِأيوم[.
 

يَنَة، َواَل َيْرمِّ  ُهَناَك َسْهًرا، 33 -(:35-33اآليات ) وَق: اَل َيْدُخُل هذِّ ِّ اْلَردِّ »لِّذلَِّك هَكَذا َيُقوُل الِربج َعْن َملِّكِّ َوشج
ْتَرَسًة.  يُم َعَلْيَها مِّ يَنةِّ اَل َيْدُخُل، 34َواَل َيَتَقِدُم َعَلْيَها بُِّتْرٍس، َواَل ُيقِّ فِّ  الِهرِّيقِّ اِلذِّي َلاَء فِّي؟ِّ َيْرلُع، َوإَِّلى هذِّ ِّ اْلَردِّ

 . يَنةِّ أُلَخل َِّصَها مِّْن َوْللِّ َنْفسِّ ، َومِّْن َوْللِّ َداُوَد َعْبدِّي«.35َيُقوُل الِربج  َوُوَحامِّ  َعْن هذِّ ِّ اْلَردِّ
ِ

،ِوالِسلاانِإلاليسِعليِشعبِ ِإالِبسماحِمنِ ِالِسلاانِ شورِعليِمدينةِ ِِ(35ِ-33ِِياتِِ ميِاآل
ِوللتأديبِوميِحدودِيحددهاِ ِ]ِراجعِقصةِأيوم[.
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َئًة َوَخْرَسًة َوَثَرانِّيَن َوْلًفا. َفَلِرا َبِكُروا َصَباًحا 36"  -(:37-36اآليات ) وَق مِّ َفَخَرَج َماَلُك الِرب ِّ َوَضَرَب مِّْن َلْيشِّ َوشج
يًعا ُلَثٌث َمي َِّتٌة.  ًعا َوَوَطاَم فِّ  نِّيَنَوى.37إَِّذا ُهْم َلرِّ وَق َوَذَهَب َقالِّ ِ  " َفاْنَصَرَف َسْنَحاقِّيُب َملُِّك َوشج

ِرودوتسِمنِكهنةِالمصريينِأنِالفئرانِهيِالتيِأكلتِجيشِأشورِوأسلحته،ِلينسبواِالمعجزةِآللهتهمِ.سمعِهي
ِ

، َوَنَجَوا إَِّلى وَ 38"  -:(38آية ) ؟ِّ َضَرَبُ؟ َوْدَقِمَلُك َوَشْرآَصُر اْبَناُ  بِّالِسْيفِّ ٌد فِّ  َبْيتِّ نِّْسُروَخ إِّلهِّ ْقضِّ َوفِّيَرا ُهَو َسالِّ
َوًضا َعْنُ؟. وَن اْبُنُ؟ عِّ  "  َوَقاَقاَط. َوَمَلَك َوَسْرَحدج

ِحدونِحينماِشعراِبأنهِسيرثِالعرصِ.لهِأاناهِ نهماِحسداِأخيهماِأسِرقت
نهايةِالمت برين.ِوميِبعضِا حيانِيتأخرِتنفيذِالنبوات،ِول نِهذهِالنبوةِتمِتنفيذهاِميِِِ(38ِ-36ِِياتِ اآلِِمي

سنحاريبِعليِخالقه،ِم انِمنِالعد ِأنِيثورِويتمردِعليهِإاناهِويهلكِجيحهِالذيِامتخرِِتلكِالليلة.ِولقدِتمردِِ
 ِ.بهِعليِ 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن والثالثون 

ِ
، َفَجاَء إَِّلْي؟ِّ إَِّشْعَياُء ْبُن آُموَص الِنبِّ ج َوَطاَل َلُ؟: »هَكَذا1"  -(:22-1اآليات ) ِيا لِّْلَرْوتِّ  فِّ  تِّْلَك اأَلِيامِّ َمرَِّض َحَزقِّ

يُش«.   : َوْوصِّ َبْيَتَك أَلِنَك َتُروُت َواَل َتعِّ ِيا َوْلَهُ؟ إَِّلى اْلَحائِّسِّ َوَصِلى إَِّلى  2َيُقوُل الِربج َوَطاَل: »آ ِّ 3الِرب ِّ  َفَوِلَ؟ َحَزقِّ
ْرُت َوَماَمَك بِّاأَلَماَنةِّ َوبَِّقْلٍب َسلِّيٍم َوَفَعْلُت اْلَحَسَن فِّ  َعْيَنْيَك«. َوَبَكى َحزَ  ، اْذُكْر َكْيَف سِّ يًرا.َيا َقبج ِيا ُبَكاًء َعظِّ  قِّ

ا: هَكَذا َيُقوُل الِربج إِّلُ؟ َداُوَد َوبِّيَك: َطْد َسرِّْعُت َصاَلَتَك.  »اْذَهْب َوُطْل لَِّحَزقِّيِ 5َفَصاَق َطْوُل الِرب ِّ إَِّلى إَِّشْعَياَء َطائِّاًل:  4
يُف إَِّلى َوِيامَِّك َخْرَس َعَشَرَة َسَنًة.  يَنَة. َوُوَحامِّ  6َطْد َقَوْيُت ُدُموَعَك. هَأَنَذا ُوضِّ وَق ُوْنقُِّذَك َوهذِّ ِّ اْلَردِّ َومِّْن َيدِّ َملِّكِّ َوشج

يَنةِّ.   ِل 8َوهذِّ ِّ َلَك اْلَعاَلَمُة مِّْن طَِّبلِّ الِرب ِّ َعَلى َوِن الِرِب َيْفَعُل هَذا اأَلْمَر اِلذِّي َتَكِلَم بِّ؟ِّ:  7َعْن هذِّ ِّ اْلَردِّ ُع ظِّ هَأَنَذا ُوَقل ِّ
َفَرَلَعتِّ الِشرْ   .» اْلَوَقاءِّ إَِّلى  َدَقَلاٍت  بِّالِشْرسِّ َعَشَر  َدَقَلاتِّ آَحاَز  َنَزَل فِّ   اِلذِّي  َدَقَلاٍت فِّ  الِدَقَلاتِّ  ُس َعَشَر 

 الِدَقَلاتِّ اِلتِّ  َنَزَلْتَها. 
؟ِّ: 9 ز ِّ َوِيامِّ  َوْذَهُب إَِّلى َوْبَوابِّ اْلَهاوَِّيةِّ. 10كَِّتاَبٌة لَِّحَزقِِّيا َملِّكِّ َيُهوَذا إِّْذ َمرَِّض َوُشفَِّ  مِّْن َمَرضِّ َوَنا ُطْلُت: »فِّ  عِّ

نِِّ .   ِيَة سِّ ْمُت َبقِّ . اَل َوْنُظُر إِّْنَساًنا َبْعُد َمَع ُسِكانِّ اْلَفانَِّيةِّ. ُطْلُت:  11َطْد ُوْعدِّ اَل َوَقى الِرِب. الِرِب فِّ  َوْقضِّ اأَلْحَياءِّ
ْيَل ُتْفنِّينِّ . الِنَهاَق َواللِ   َمْسكِّنِّ  َطدِّ اْنَقَلَع َواْنَتَقَل َعن ِّ  َكَخْيَرةِّ الِراعِّ . َلَفْفُت َكاْلَحائِّكِّ َحَياتِّ . مَِّن الِنْولِّ َيْقَهُعنِّ .12
َظامِّ . الِنَهاَق َواِلَلْيَل ُتْفنِّينِّ .  13 ُم َلرِّيَع عِّ . َكاأَلَسدِّ هَكَذا ُيَهش ِّ يُح. 14َصَرْخُت إَِّلى الِصَباحِّ َكُسُنونٍة ُمَزْطزِّطٍة هَكَذا َوصِّ

، طَ  . َيا َقبج َرًة إَِّلى الَعاَلءِّ ُق َكَحَراَمٍة. َطْد َضُعَفْت َعْيَناَي َناظِّ ًنا.  َوْهدِّ ِنُ؟ َطاَل 15ْد َتَضاَيْقُت. ُكْن لِّ  َضامِّ بَِّراَذا َوَتَكِلُم، َفإِّ
َمَراَقةِّ َنْفسِّ .   نِِّ  مِّن َوْللِّ  اًل ُكِل سِّ ُمَتَره ِّ َوَتَرِشى  َطْد َفَعَل.  َيْحَيْوَن، َوبَِّها ُكلج َحَياةِّ 16لِّ  َوُهَو  َويجَها الِسي ُِّد، بِّهذِّ ِّ 

، َفإِِّنَك 17ْحيِّينِّ .  ُقوحِّ  َفَتْشفِّينِّ  َوتُ  ُهَوَذا لِّلِساَلَمةِّ َطْد َتَحِوَلْت لَِّ  اْلَرَراَقُة، َوَوْنَت َتَعِلْقَت بَِّنْفسِّ  مِّْن َوْهَدةِّ اْلَهاَلكِّ
ُكِل َخَهاَياَي.   َوَقاَء َظْهرَِّك  َيْرلُ 18َطَرْحَت  اَل  ُيَسب ُِّحَك.  اَل  اْلَرْوُت  َتْحَرُدَك.  اَل  اْلَهاوَِّيَة  اْلُجب ِّ أَلِن  إَِّلى  اْلَهابُِّهوَن  و 

الِربج لَِّخاَلصِّ . َفَنْعزُِّف بَِّأْوَتاقَِّنا ُكِل 20اْلَح ج اْلَح ج ُهَو َيْحَرُدَك َكَرا َوَنا اْلَيْوَم. اأَلُب ُيَعر ُِّف اْلَبنِّيَن َحِقَك.  19َوَماَنَتَك.  
 .»  َوِيامِّ َحَياتَِّنا فِّ  َبْيتِّ الِرب ِّ

َوَحَزقِِّيا َطاَل: »َما هَِّ  اْلَعاَلَمُة  22اُء َطْد َطاَل: »لَِّيْأُخُذوا ُطْرَص تِّيٍن َوَيْضُرُدوُ  َعَلى الِدْبلِّ َفَيْبَرَو«.  َوَكاَن إَِّشْعيَ 21
 َون ِّ  َوْصَعُد إَِّلى َبْيتِّ الِرب ِّ «. 

 
ِحزقياِكانِملكِقديسِول نِلنالح ِأنِالقداسةِالِتمنعِالمرضِأوِالموت.

ِ
ِيا َوْلَهُ؟ إَِّلى اْلَحائِّسِّ َوَصِلى إَِّلى الِرب ِّ  2"  -(:3-2اآليات ) ْرُت َوَماَمَك  3َفَوِلَ؟ َحَزقِّ ، اْذُكْر َكْيَف سِّ َوَطاَل: »آ ِّ َيا َقبج

يًرا. ِيا ُبَكاًء َعظِّ  " بِّاأَلَماَنةِّ َوبَِّقْلٍب َسلِّيٍم َوَفَعْلُت اْلَحَسَن فِّ  َعْيَنْيَك«. َوَبَكى َحَزقِّ
لعهدِالقديمِم رةِواضيييييحةِعنِحياةِماِبعدِالموتِم انِالجميعِيخامونِالموت.ِوهناِنرنِاالسيييييتجابةِِلمِت نِميِا

ِللصالةِالتيِصالهاِحزقيا.
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اَلَتَك. َطْد َقَوْيُت 5" -:(5آية ) رِّْعُت صَِِِ ِيا: هَكَذا َيُقوُل الِربج إِّلُ؟ َداُوَد َوبِّيَك: َطْد سَِِِ ُدُموَعَك. هَأَنَذا »اْذَهْب َوُطْل لَِّحَزقِّ
يُف إَِّلى َوِيامَِّك َخْرَس َعَشَرَة َسَنًة.  " ُوضِّ

انِداودِتزيدِأيامهِِإم أنِحزقياِِِ،ِإانِداودِ.ِانِحزقياإإضييامةِعمرِلحزقياِميهاِنبوةِورمزِوإشييارةِلقيامةِالمسييي ِِ
ِ.(61ِ:6ولهذاِأشارِالمزمورِ مزِِ.ِانِداودِالذيِزادتِأيامهِبالقيامةإرمزًاِللمسي ِ

ِ
يَنةِّ.6" -:(6آية ) يَنَة. َوُوَحامِّ  َعْن هذِّ ِّ اْلَردِّ وَق ُوْنقُِّذَك َوهذِّ ِّ اْلَردِّ  " َومِّْن َيدِّ َملِّكِّ َوشج

ِربماِتحيرِهذهِاآليةِأنِهذهِالحادوةِوقعتِقبلِحصارِأشورِ ورشليم.
ِهناكِسااالن:ِ(8ِ-1ِِياتِ ميِاآل

 سنةِمقبِِ؟15ِِ(ِلما اِكانتِالزيادة2ِِِِ(ِهلِكلِمنِيبكيِيايلِ ِعمرهِِ؟1ِ
انِداودِرمزًاِللسيدِالمسي ِميِحكمتهِوميِأنهِهوِبانيِالهيكلِوأنهِاانِداود،ِهكذاِِإاإلجابةِأنهِكماِكانِسليمانِِِو

ميِعمره،ِوقيلِعنِهذاِ"إليِِِصارِحزقياِرمزًاِللسيدِالمسي ِمهوِاانِداودِوبعدِأنُِح مِعليهِبالموتِأطا ِ 
(.ِوقولهِ"إليِالدهر"7ِِ-6:61أيامِالملكِتزيفِأيامًا،ِسنينهِإليِدورِمدور.ِيجلسِقدامِ ِإليِالدهرِ"ِ مزِِ

ِجعلتِالقو ِنبوةِعنِالسيدِالمسي ،ِمحزقياِلمِيجلسِمل ًاِإليِالدهر.
وحرو ِ"ِيِهيِ"ِإشارةِليهوة،ِوبالتاليِبالعبريةِ=ِ"ِيِهيِ"ِم لِرقمِلهِحر ِمنِحرو ِا بجدية،15ِِِِوِرقمِِ

ِمعنِالمعنيِأنِالسيدِالمسي ِسيقومِبقوةِالهوتهِمهوِنفسهِيهوه.ِ
وهكذاِكانِالسيدِالمسي ِاالِخاية.ِومِأنِاإلشارةِ نِِِ"كيف سرت ومامك باألمانة...وِالح ِميِقو ِحزقياِ"ِِ

 ِسينقذِحزقياِمنِيدِملكِأشورِوينقذِالمدينة،ِمهذاِإشارةِأنِ ِسينقذِالمسي ِمنِكلِمحاوالتِإاليسِأنِيقتلهِ
ِالصليبِ لوِِ ِأنِمات،ِوأنِ ِسيحميِكنيستِه59:8+ِيو44ِِِِ-30:7+ِيو30ِِِِ-28:4قبل ِأقامهِبعد ِ(.ِوأنِ 

ِبعدِأنِيحررهاِمنِيدِإاليس.
والسيدِالمسي ِأوصيِِِ"ِ=ِهيِوصيةِل لِمناِأنِيرتبِحياتهِبالتوبةِليستعدِلهذهِاللحنة.ووص بيتك ألنك تروت"

ِايتهِأنِكنيستهِاتعاليمهِووصاياهِقبلِأنُِيصلبِ.
تياقِأنِيراهِمرةِ"ِ=ِهيِصالةِخاصةِهلل،ِوربماِوجهِوجههِناحيةِالهيكلِميِإشول؟ حزقيا وله؟ إلى الحائس"

ِ.ِوماِبعده(33:8ِمل1ِأخرن،ِوكانتِهذهِطلبةِسليمانِالملكِأنِمنِيننرِللهيكلِويصليِيستجيبِلهِ ِ 
"ِ=ِهيِماِتسميِبالمزولةِوهيِ بارةِعنِعامودِتسقبِعليهِأشعةِالحمسِوتعايِظلهاِوبحسبِِدقلات آحاز"

المعجزةِهناِأنِالنلِسارِعكسِالابيعةِوكأنِالحمسِجِا رضِتحتهاِوهذهِهيِالساعةِالحمسية.ِِور ِدَِالنلِتُِ
ِِإغيرتِِ نِترجعِأ.ول نِماِمعنيِِأيِلمعجزات(14:1ِِِِ"ِميِتكِِتكون آلياتتجاهِدورانهاِ هذاِمعنيِالقو ِ"

شارةِلقيامةِإنِمعجزةِشفاءِحزقياِِأ(ِ,ِِو4ِِِِ:2ِِِِنِالمسي ِهوِشمسِالبرِ ِمالأالحمسِااليِالوراءِ؟ِِلوِمهمناِِ
باءِالعهدِالقديمِكماِيحملِمنِآمنِبالمسي ِبعدِِأنِيحملِِأالمسي ِالتيِاهاِتبررناِ,ِول نِارِالمسي ِكانِالِادِِ

ارارِالعهدِأشمسِالبرِسيحملِمنِجاءِقبلهِمنِِِِ،ِِنِارِالمسي أيِِأوهذاِمعنيِرجووِالحمسِاليِالوراءِِِِ.ِِ لك
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وراجعِِِِيامِ.ليِنهايةِاِ إنِارِالمسي ِسيمتدِللمامنينِِأمامِيعنيِِليِا إالحمسِبعدِ لكِِِِستمرارإنِِإالقديمِومِِ
ِمهيِعنِتبريرِمنِآمنِبهِبعدِمجيئِهِ(3ِ:26 ِروِِأمايرِمنِهمِقبلِالمسي ِ.(ِوهيِعنِتبِر3ِِ:25ِ روِ

ِزدادِعمرِحزقياِمعاًلِول نِما اِجناهِمنِ لكِ:ِإ:ِلقدِِملحوظة
ِأنجبِأشرِملوكِإسراليلِوهوِمنسيِالذيِأمسدِيهو اِتمامًا. (1
ِسقبِميِموضووِأمراءِباال. (2

إ ًا،ِحقًاِكانِحزقياِرمزًاِللسيدِالمسي ِميِزيادةِعمره،ِول نِمنِالناحيةِالعمليةِمعنِرمضِمحورةِ ِت ونِنتالجهِ
 ِِ" لتكن مشيئتك "لسيدِالمسي ِأنِنصليِقاللينِمناِاسيئة.ِلذلكِعلِ 

ِ
نِِّ .10" -:(01آية ) ِيَة سِّ ْمُت َبقِّ ز ِّ َوِيامِّ  َوْذَهُب إَِّلى َوْبَوابِّ اْلَهاوَِّيةِّ. َطْد ُوْعدِّ  " َوَنا ُطْلُت: »فِّ  عِّ

ز ِّ َوِيامِّ  سيييييينةِوكانِاليهودِيعتقدونِأنِ ِلوِأحبِأحدًاِيايلِأيامه،ِولوِماتِمبكرًا39ِِِِ=ِكانتِسيييييينهِوقتئذِِِعِّ
ِم أنِ ِياردهِمنِأمامه.

ِ
. اَل َوْنُظُر إِّْنَساًنا َبْعُد َمَع ُسِكانِّ اْلَفانَِّيةِّ.11" -:(11آية )  " ُطْلُت: اَل َوَقى الِرِب. الِرِب فِّ  َوْقضِّ اأَلْحَياءِّ

=ِ نِحزقياِكانِيامنِأنهِيرنِالرمِميِطقوسِالعبادةِولوِماتِمسيييييييييذهبِإليِالمجهو ِولنِيراهِِِاَل َوَقى الِربِ 
ِبعدِ لك.

ِ
الِنَهاَق   َمْسكِّنِّ  َطدِّ اْنَقَلَع َواْنَتَقَل َعن ِّ  َكَخْيَرةِّ الِراعِّ . َلَفْفُت َكاْلَحائِّكِّ َحَياتِّ . مَِّن الِنْولِّ َيْقَهُعنِّ .12"  -:(12آية )

 " َوالِلْيَل ُتْفنِّينِّ .
=ِإشارةِلموتَِواْنَتَقَل َعن ِّ   يحبهِحياتهِبخيمةِالراعيِالتيِتبقيِميِمكانهاِمدةِقليلةِوهذهِتعايِإحساسِالغربة.ِ

طبِِ=ِيخاُِِتْفنِّينِّ =ِيحيبهِنفسيهِبحالكِوأنِحياتهِكنسييجِقاعهِمنِالنو ِوالنسييجِلمِيتم.َِِلَفْفُت َكاْلَحائِّكِّ  الجسيد.ِ
ِالرمِهنا.

ِ
َظامِّ . الِنَهاَق َواِلَلْيَل ُتْفنِّينِّ .  13"  -(:14-13اآليات ) ُم َلرِّيَع عِّ دِّ هَكَذا ُيَهشِِِِِِ ِّ . َكاأَلسَِِِِِِ َباحِّ َرْخُت إَِّلى الصِِِِِِِ صَِِِِِِ

َرًة إَِّلى  14 ُعَفْت َعْيَناَي َناظِّ ُق َكَحَراَمٍة. َطْد ضَِِِ يُح. َوْهدِّ ُنونٍة ُمَزْطزِّطٍة هَكَذا َوصِِِِّ اَيْقُت. ُكْن َكسُِِِ ، َطْد َتضَِِِ . َيا َقبج الَعاَلءِّ
ًنا.  " لِّ  َضامِّ
دِّ   المهِالحييييديدةِويصييييورِأنِالرِمأيصييييفِهناِِ َِِ المِعليهِليفنيهِويهحييييمِعنامه.ِوكانِيصييييي ِِسييييم ِاهذهِا َِِكَأسِ

ُنونةٍ  ًناأيِميِضيعفِإ ِخفتِصيوتهِبسيببِالمرض.َِِِِكِسُ امِّ محكومِعليهِبالحبسِِِِشيبهِنفسيهِبمديوِن=ُِِِكْن لِّ  ضَِ
 ولنِيخرجِإالِبمنِيكفله.

ِ
نِِّ  مِّن َوْللِّ َمَراَقةِّ َنفْ 15" -:(15آية ) اًل ُكِل سِّ ِنُ؟ َطاَل لِّ  َوُهَو َطْد َفَعَل. َوَتَرِشى ُمَتَره ِّ  " سِّ .بَِّراَذا َوَتَكِلُم، َفإِّ
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=ِأيَِِوُهَو َطْد َفَعلَ =ِالِأسيييتايعِأنِأعبرِعنِشيييكري.ِِِبَِّراَذا َوَتَكِلمُ بعدِقو ِإشيييعياءِازيادةِعمرهِتحو ِللتسيييبي ،ِِ
الً سيييييتفادِمنِالمرضِوالتأديبِمتواضيييييعِوتمحييييييِِإِِتِوقِدلقدِاِر ِِِّ وكانِيذكرُِِِمَتَره ِّ =ِليتمهلِبقيةِأيامِِِِ؟َمَراَقةِّ َنْفسِ
ِحياته.

 
 " َويجَها الِسي ُِّد، بِّهذِّ ِّ َيْحَيْوَن، َوبَِّها ُكلج َحَياةِّ ُقوحِّ  َفَتْشفِّينِّ  َوُتْحيِّينِّ .16" -:(16آية )

احميهِيحيياِالنياسِ"ليسِبيالخبزِوحيدهِيحيياِاإلنسيييييييييييييييان"ِكيذليكِبيالتيأدييبِيحيياِِِومِر=ِأيِبمواعييدِ ِِبِّهِذِّ ِّ َيْحَيْونَ 
ِللخيرِيحياِميِسالم.ِوأماِمنِالِيثقِميِهذاِفيحياِميِمرارة.اإلنسان.ِممنِيثقِميِأنِمواعيدِ ِوأحكامهِهيِِ

ِ
، َفإِِّنَك 17"  -:(17آية ) اَلَمةِّ َطْد َتَحِوَلْت لَِّ  اْلَرَراَقُة، َوَوْنَت َتَعِلْقَت بَِّنْفسِِِِّ  مِّْن َوْهَدةِّ اْلَهاَلكِّ َطَرْحَت َوَقاَء ُهَوَذا لِّلسِِِِ

 " َظْهرَِّك ُكِل َخَهاَياَي.

 ِِِ ْت لَِّ  اْلَرَراَقةُ ُهَوَذا لِّلسِِِِِِِ ْد َتَحِولَِ =ِربمياِنعترضِلوِمرتِانياِتجربيةِميِحيياتنيا،ِول نِنقفِأميامِهيذهِاآلييةِِ  اَلمَِةِّ طَِ
ونتأمل.ِلقدِمرِحزقياِاتجربةِأليمةِوأشيييييييييييييير ِعليِالموت،ِول نهِهناِيعتر ِأنِهذهِالتجربةِأعاتهِخبرةِروحيةِِ

ُهَوَذا  ِجيدييدة،ِإ ِإختبرِحالوةِمحبيةِ ِاليذنِأنقيذهِمنِالموت.ِهيذهِالخبرةِأعاتيهِأنِيحيياِميِسييييييييييييييالمِعجييبِ=
اَلَمةِّ  =ِممهماِإشيتدتِعليهِأنِتجربةِوجدِنفسيهِالِيهتزِواوقاِميِأنِ ِسيينقذهِمنهاِوإنِتأخرِبعضِالحي .ِ لِّلسِِ

اَلَمةِّ ليسِهذاِمقبِالِأنهِصييييييارِواوقاِمنِأنِنتيجةِالتجربةِسييييييت ونِللخيرِ=ِ ِِِ هذاِماِكانِيعرمهِمنِِ. ُهَوَذا لِّلسِِ
اَلَمةِّ َطْد َتَحِوَلْت لَِّ  اْلَرَراَقةُ   إ اًِِِ.فرح"ِوهاِهوِقدِإختبرِهذاِوتأكدِمنهقبلِ"أنِأالمِالوالدةِسيتأتيِبجنينِي  ُهَوَذا لِّلسِِ

(ِإيمانِوااتِبأنِالتجربةِهيِللخير.ِلذلكِيقو ِالقديس2ِِ(ِسييييييالمِيسييييييودِالحياةِمهماِكانتِا الم.1ِِِِِ-تعني:
يَنَماَِتقَِ"ِيعقوِم َِياِإ ْخَوت يِح  َِمَرح  ُبوُهُِكل  (.ِوقا ِالقديسِا نباِاوالِ"منِيهرم2:1ِ"ِ يعُعوَنِم يَِتَجار َمُِمَتَنو  َعةِ ا ْحسي 

ِمنِالزيقةِيهرمِمنِ ".
يامِسييييالمته،ِمهوِأحسِباهللِِأِي=ِإختبرِحزقياِالرمِميِألمهِأكثرِمماِإختبرهِمِِْفسِِِِّ  مِّْن َوْهَدةِّ اْلَهاَلكِّ بنَتَعِلْقَت َ 

ويرمعهِويخلصييييييهِويارحِِِأنِيقترمِمنهِويتالمسِمعهِكمنِيتعلقِبه،ويلتصييييييقِبهِِِِينز ِإليهِميِأعماقِضيييييييقه
ِخااياهِوالِيذكرهاِالِيغفرها.ِوماِجعلِحزقياِيفرحِبا كثرِهوِغفرانِخااياه.

ِ
 " اْلُجب ِّ َوَماَنَتَك.أَلِن اْلَهاوَِّيَة اَل َتْحَرُدَك. اْلَرْوُت اَل ُيَسب ُِّحَك. اَل َيْرُلو اْلَهابُِّهوَن إَِّلى 18" -:(18آية )

هذاِال المِمنِأمزييييييييييييييلِأتقيياءِالعهيدِالقيديمِيد ِعليِجهلهمِبمياِبعيدِالموتِوقارنِمعِقو ِاولسِالرسييييييييييييييو ِ"ليِ
وروحياِنفهمِهذاِعليِأنِالخاط ِالميتِروحياِالِيقدرِِمهذاِأمزييييلِجدًا".ِِِوأكونِمعِالمسييييي ِاشييييتهاءِأنِأنالق

ِأنِيسب ِ ِويحمده.
ِ

الِربج لَِّخاَلصِّ . َفَنْعزُِّف  20  اْلَح ج اْلَح ج ُهَو َيْحَرُدَك َكَرا َوَنا اْلَيْوَم. اأَلُب ُيَعر ُِّف اْلَبنِّيَن َحِقَك.19"  -:(20- 19آية )
.»  " بَِّأْوَتاقَِّنا ُكِل َوِيامِّ َحَياتَِّنا فِّ  َبْيتِّ الِرب ِّ
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ختيارِطريقِِإِإانيهِبعيدِأنِكبرِِ نبيهِأنِمنسيييييييييييييييهوِوعيدِ ِبيأنِيربيِإانيهِميِمخياميةِالرم،ِوقيدِمعيلِول نِليسِ
 الحر.

=ِبمقارنتهاِباآليةِالسييابقةِنفهمِقصييدِحزقيا،ِأنهِطالماِأنِ ِأطا ِحياته،ِِ اْلَح ج اْلَح ج ُهَو َيْحَرُدَك َكَرا َوَنا اْلَيْومَ 
ِاآلنِمسييييييييييييو ِيحمدِ ِويسييييييييييييبحهِِ كانِقدِماتِلماِكانِميِقدرتهِأنِِ.ِمفيِرأيهِأنهِلوَِفَنْعزُِّف بَِّأْوَتاقَِّناوهوِحي 

يسييييييييب ِ ِويحمده.ِإالِأنِهذهِلهاِمعناهاِالروحيِالسييييييييليمِمالحيِروحيًاِالذنِقا ِعنهِا مِ"إانيِهذاِكانِميتًاِِ
ِ(ِالِيسب ِمهوِالِيفرحِباهلل.18معاص"ِهوِالذنِيسب ِ ِويحمده.ِوالعكسِمالميتِروحيًاِ آية

 
ِيا َطاَل:  22ْعَياُء َطْد َطاَل: »لَِّيْأُخُذوا ُطْرَص تِّيٍن َوَيْضُرُدوُ  َعَلى الِدْبلِّ َفَيْبَرَو«.  َوَكاَن إِّشَ 21"  -(:22-21اآليات ) َوَحَزقِّ

َ  اْلَعاَلَمُة َون ِّ  َوْصَعُد إَِّلى َبْيتِّ الِرب ِّ «.  "»َما هِّ
أجلِتنفيذِأغراضييييييه.ِوهكذاِ=ِدملةِخبيثةِوالتينِليسِفيهِشييييييفاء،ِالِأنِ ِيسييييييتخدمِوسييييييالبِطبيعيةِمنِِالِدْبلِّ 

سييييييييييييييتعميلِالاينِلخلقِعينيِا عمي،ِوالمياءِللمعمودييةِوالزييتِللميرونِومسييييييييييييييحيةِالمرضيييييييييييييييِوالخبزِوالخمرِإ
ِلإلمخارستياِماإلنسانِجسدِوروح،ِوالتعاملِمعِالجسدِيستلزمِشيئًاِملموسًاِومحسوسًا.

يموتِلمِيسييأ ِماِالعالمةِأننيِأ يش،ِالِماِِ(ِحينماِوعدِإشييعياءِحزقياِبأنهِلن20ِِ:8ِمل2ِِِونالح ِأنهِميِ 
ِالعالمةِأنِأصعدِايتِالرم،ِمبيتِالرمِميِقلبه.

:ِالتينِومرةِلهاِاذورِكثيرةِوطعمهاِحلوِوهيِتحيرِللحعبِالمجتمعِميِمحبةِوبنفسِواحدةِِِتِّينٍ الُطْرَص 
لل نيسةِالتيِكانتِميتةِِوجسدِحزقياِالمريضِالمقبلِعليِالموتِيحيرِِ.(133مينسكبِعليهِالروحِالقدسِ مز

وقرصِالتينِالذنِوضعِعليِِ.ومِأحياهاِالمسي ِبقيامتهِوحياتهِوحلو ِالروحِالقدسِالذنِجمعهاِميِمحبة
.ِوحينماِإجتمعِالرسلِيحيرِهذاِلل نيسةِجسدِالمسي ِالتيِحينماِشفيتِاجتمعتِميِمحبةِ،محفيِحزقياِ،الدال

َدةِ َوَلم اَِحَزَرَِيوِْيومِالخمسينِميِمحبةِ" َِواح  يُعَِمًعاِا َنْفس  يَنَِكاَنِٱْلَجم  (.ِحلِعليهمِالروح1:2ِِ"ِ أِوُمِٱْلَخْمس 
خوةِنتقلناِمنِالموتِاليِالحياةِالنناِنحبِاإلإمعالمةِحياةِالجسدِهيِالمحبةِ"نحنِنعلمِانناِقدِ القدسِالمحيي.

ِ(.14:3يو1خاهِيبقِميِالموت"ِ أمنِالِيحبِ،ِ
=ِهوِمثلِالدقيقِوالمل ِمعِإليحع...اللِ.ِول نِماِمعنيِالتينِ؟ِا اِكانِحزقياِِِ"ِِالتين " طرص  ِِ(21آيةِ   مي

شارةِلل نيسةِالمريزةِإيرمزِللمسي ِيكونِجسدِحزقياِرمزاِلجسدِالمسي ِالذيِهوِال نيسةِ.ِومرضِجسدِحزقياِِ
يرةِداخلِغالمهِوطعمهِالحلوِيحيرِ  ِمحبة.ِوالتينِابذورهِال ثِِ،انِ ِِإنِتتحبهِبمسيحهاِِأبالخايةِوعالجهاِِ

 .ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمتحياِوهذهِال نيسةِت ونِكثمرةِتينِحلوةِيفرحِاهاِ ِ،ةِمحبةءلل نيسةِالمملِو
مماِيجعلِقصةِزيادةِعمرِ"ِِالثالث تصعد إلى بيت الرب ف  اليوم  "(ِنجدِقو ِالرم20ِِِِ:5ِِمِل2:ِميِ ِِملحوظة 

،ِياماِِأيامِالملكِتزيفِِأليِِإ"61ِِِيزاِمزمورِِأِوِِحزقياِهيِإشارةِواضحةِلقيامةِالسيدِالمسي ِميِاليومِالثالن.
المسي ِ.نماِهذهِكانتِنبوةِعنِقيامةِإِ،سنينهِكدورِمدور.ِيجلسِقدامِ ِاليِالدهر".ِمهلِعاصِحزقياِللدهر
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ِ
لقدِرجعتِالحمسِاداًلِمنِأنِتتقدم،ِوكانِ لكِليسِميِأورشليمِمقبِالِميِباالِوميِكلِالعالم،ِمماِأوارِدهحةِ

المعجزةِهوِأعنمِمنِإلههم.ِمأتواِالبااليينِالذينِيعبدونِالحمس.ِوهذاِجعلهمِيتصورونِأنِمنِحدوتِبسببهِهذهِِ
 لتحيةِحزقيا،ِوكانتِهذهِالفرصةِمرصةِ هبيةِأنِيبحرِبعلههِالذيِمعلِهذا،ِول نهِسقبِبزربةِيمينيةِ.

وِميِهذاِالوقتِكانتِباالِمازالتِخاضعةِ شور،ِوكانِواضحًاِأنِنجمِباالِكانِميِصعود،ِوبدأتِتتمردِ
يحميهِمنِلمعهِربماِِعليِأشور.ِلذلكِأرادِحزقياِأنِيحهدِهاالءِا مراءِبقوتهِوغناهِأمامِملكِباالِميتحالفِِ

جيشِأشورِميِِِمن185,000ِِالرمِإ ِقتلِِول نِهلِملكِباالِقادرِأنِيفعلِماِمعلهِمالكِِِِميِالمستقبل. أشور
ِليلةِواحدة.

منِالماكدِأنهِلوِ هبِحزقياِإلشعياءِقبلِأنِيفعلِ لكِلمنعهِإشعياءِمنِأنِيسقبِهذهِالسقاة.ِأوِلوِصليِ
ِحزقياِل انِ ِقدِأرشدهِكماِصليِحينِحاصرتهِأشور.ِول نُِيحسبِلحزقياِتسليمهِلقو ِالرمِوعدمِتذمرهِعليه.

شِأشورِيمثلِخااياِظاهرةِكثيرةِميِحياتناِ وحزقياِعر ِكيفِينتصرِعليِهذه(.ِأماِباالِمتمثلِ:ِجيملحوظة
ِخااياِال برياءِوالغرورِوهذهِسقبِميهاِحزقيا،ِم انِكمنِأخذِيعلنِمزاللهِوصالحهِأمامِاآلخرينِ.

لِماِلناِكماِسيييرقتِفياِليتناِنخفيِكلِماِأعااناِالرمِمنِصيييالحِميِداخلِأنفسيييناِحتيِالِيسيييرقِعدوِالخيرِك
ِباالِكلِكنوزِأورشليمِالتيِأراهاِحزقياِلسفراءِباال.

ِ
 قموز حزقيا الرلك للرسيح

ِ.ِوهوِملكِالملوكِضاببِال لهوِاانِداودِوالمسي ِاانِداودِالملكِ (1
ِِ"ت ونِالرياسييةِعليِكتفه"وحزقياِملكِعليِشييعبِ ِإسييراليلِ،ِوالمسييي ِملكِعليِقلومِشييعبهِبصييليبهِِ (2

ِِقئيسوِِ(ِ.20ِِِ:5مل2 ِِقئيس شِعبى"ِ"طل لحزقياِ(ِ.ِوالح ِأنِ ِيرسييلِإشييعياءِِويقو 9ِِ:6 إص
 تستخدمِبمعنيِملكِ،ِمال المِيحيرِللمسي ِالملكِ.

ِ(ِ.18ِِ:3ِِ،5مل2االِخايةِ ارِحزقياِيحيرِللمسي ِالذنِ (3
ليحياِِعليهِبالموتِوقامِِِسييينة.ِوالمسيييي ُِح  م15ِِوشيييفيِليعيشِِِالدبلِكانِمحكوماِعليهِبالموتِبسيييبِب (4

ِ.إليِا اِد
وهوِإختصيييارِإسيييمِ ِِِِى هبالعبريةِيكتب15ِِِِهيِرمزِ نِالمسيييي ِقامِبقوةِالهوتهِ،ِمرقمِِسِِنة15ِِ (5

ِيهوهِ.
بسييببِالخايةِ،ِول يِِيرِلل نيسييةِجسييدِآدمِالمحكومِعليهِبالموِتجسييدِحزقياِالمحكومِعليهِبالموتِيحيي (6

.ِوالمسيي ِِيحييِالمسيي ِهذاِالجسيدِالميتِماتِليميتِالحياةِالعتيقةِوقامِليقيمِجسيدِجديدِهوِمتحدِبهِ
.ِمالمحبةِعادتِلل نيسيييييييييةِمصيييييييييارتِِبقرص التينِمحبة.ِويرمزِللمحبةِِاانِ ِهوِالقيامةِوالحياةِ  
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3ِِِِ:14ِِِ،15ِِيو1ِِهوِالحياة.ِراجعِاآلياتِ ِإانِ ِِ،ِوعادتِلهاِالحياةِ.ِ نِالمسيييي جسيييدِالمسيييي ِِ
ِ(.11ِِ:25ِ+ِِيوِ

يحييييرِِ(ِ،ِوهذا4ِِ:2ِ مل"شيييمسِالبرِوالحيييفاءِميِأجنحتها"ِِِِوالمسيييي ِهودقلات  ِقلوع الشِِرس عشِِر (7
لمسييارهاِالابيعيِيحيييرِ نِارِِِوعودة الشِِرسِِ(ِ،3ِِِ:25 نِارِالمسييي ِيحييملِأباءِالعهدِالقديمِ رو
يحيييييرِلل ما ِالتحييييريعيِمعدد10ِِِِ(ِ.ِوالح ِأنِرقم3ِِِ:26المسييييي ِيحييييملِالمامنينِبهِبعدِمجيئهِ رو

ِ(ِ.1ِِ:4+ِأ 1ِِ:28ِ.ِوالمعنيِأنناِميِالمسي ُِنحسبِكاملينِوأارارِوبالِلومِ كو10ِالوصاياِ
والِيقا ِبعدِ رضكِِيقا ِبعدِلكِمهجورةِ"ال(ِاسمِزوجةِحزقياِحفصيبةِومعنيِاإلسمِمسرتيِاها6ِِِ (8

 ِِِِالرمِيسرِبكِوأرضكِتصيرِ اتِبعل"ِموححةِالِتدعينِحفصيبةِوأرضكِتدعيِبعولةِ.ِ ن
ِ(ِوهذهِإشارةِاليِال نيسةِعروسِالمسي ِالتيِمسرتهِاهاِ.62ِِِ:4ِ+ِإص21ِِ:1ِِِِمل2ِِراجعِِ

=ِوصيةِالمسي ِلناِهوِماِأعااهِالسيدِالمسي ِمنِتعاليمِِِِ" ووصِّ بيتك ألنك تروت "ِلحزقياِقو ِالنبي (9
"لهِإسمعوا"ِِووصاياِل نيستهِخال ِوالثِسنواتِقبلِأنِيذهبِللصليبِ،ِوهذاِماِأوصاناِبهِاآلمِ

ِ(.2ِِِ:5 يوِ"مهماِقا ِل مِمعمعلوه"(ِ.ِوهكذاِقالتِأمناِالعذراءِمريم17ِِ:5ِ مِت
(ِ=ِالمسي ِقامِمن20ِِ:5ِِمل2 ِى بيت الرب""فى اليوم الثالث تصعد إل ."ِهأنذاِأشليكِ (10

ِا مواتِميِاليومِالثالنِ.
" طد سرعت صالتك . طد قويت دموعك . هنذا وشفيك ... وونقذك من يد ملك وشوق مع هذ    (11

(ِ.ِالمعني20ِِِ:5ِِ،6ِِمِل2 ِعبدىالردينة ووحامى عن هذ  الردينة من ولل نفسى ومن ولل داود 
حزقياِمنِالموتِ،ِونجاةِأورشليمِمنِملكِأشورِ.ِول نِلنزعِأمامناِِِالمباشرِلهذهِاآلياتِهوِنجاة

"الذنِميِأيامِجسدهِإ ِقدمِبصرا ِشديدِودمووِِقو ِاولسِالرسو ِعنِالسيدِالمسي ِأوناءِأالمِصلبهِ
طلباتِوتزرعاتِللقادرِأنِيخلصهِمنِالموتِوسمعِلهِمنِأجلِتقواهِ...ِوإ ِكملِصارِلجميعِالذينِِ

كأنهِموجهِللمسي ِِِطد سرعت صالتكِ(ِ.ِفيكونِقو ِ 5ِِ:7ِِِ،9 عِبِالصِأادنِ"يايعونهِسببِخ
ويكونِِِالذنِبحفاعتهِال فاريةِوأالمِصلبهِإستجامِ ِوخلصِال نيسةِودامعِعنهاِوصارِحامياِلهاِ.

يعنيِالِسلاانِللموتِعليِالمسي ِمالحياانِهوِملكِالموتِ،ِالِالِِوشوقونقذك من يد ملك ِقوله
 أورشليمِالتيِسيحاميِ ِعنهاِ.ِالردينةِللموتِعليِالمامنينِأنِال نيسةِ=ِسلاان

=ِهذهِتحيرِ نِ ِحف ِالمسي ِملمِيتمكنواِمنِقتلهِقبلِأنِينهيِِ ونقذك من يد ملك وشوق (12
خدمتهِوتعليمهِورسالتهِأوالِ،ِوكانِاليهودِقدِحاولواِقتلهِمراراِومحلواِإ ِكانِيجتازِوساهمِوالِيقدرواِ

"الرمِعنِيمينكِيحامِميِيومِِ(ِوهيِانفسِمعني8ِِ:59ِ+ِيِو4ِِِ:29ِِِ،30ِِأنِيمدواِأيديهمِإليهِ لو
 (ِ.ِوأيزاِالرمِيحف ِال نيسةِجسدِالمسي ِِ.110ِِ:5 مزِملوكا"ِرجزه

ِيا، ألَ 1"  - (:8-1اآليات ) ِيًة إَِّلى َحَزقِّ ِنُ؟  فِّ  ذلَِّك الِزَمانِّ َوْقَسَل َمُروَدُخ َباَلَداَن ْبُن َباَلَداَن َملُِّك َبابَِّل َقَسائَِّل َوَهدِّ
َع َوِنُ؟ َمرَِّض ُثِم َصِح.   : اْلفِِّضَة َوالِذَهَب َواأَلطْ 2َسرِّ ِيا َوَوَقاُهْم َبْيَت َذَخائِّرِّ ِّ ْم َحَزقِّ َياَب َوالِزْيَت الِهي َِّب، َوُكِل َفَفرَِّح بِّهِّ

ِيا فِّ  َبْيتِّ؟ِّ َوفِّ  ْم إِِّياُ  َحَزقِّ َد فِّ  َخَزائِّنِّ؟ِّ. َلْم َيُكْن َشْ ٌء َلْم ُيرِّهِّ    ُكل ِّ ُمْلكِّ؟ِّ.َبْيتِّ َوْسلَِّحتِّ؟ِّ َوُكِل َما ُولِّ
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ِيا َوَطاَل َلُ؟:  3 ِيا: َفَجاَء إَِّشْعَياُء الِنبِّ ج إَِّلى اْلَرلِّكِّ َحَزقِّ »َماَذا َطاَل هُؤاَلءِّ الر َِّلاُل، َومِّْن َوْيَن َلاُءوا إَِّلْيَك « َفَقاَل َحَزقِّ
يَدٍة، مِّْن َبابَِّل«.   ِيا: »َقَوْوا ُكِل َما فِّ  َبْيتِّ . َلْيَس 4»َلاُءوا إَِّلِ  مِّْن َوْقٍض َبعِّ َفَقاَل: »َماَذا َقَوْوا فِّ  َبْيتَِّك « َفَقاَل َحَزقِّ

ْم إِِّياُ «.  فِّ  َخَزائِّنِّ  :  5  َشْ ٌء َلْم ُوقِّهِّ ِيا: »اْسَرْع َطْوَل َقب ِّ اْلُجُنودِّ ُهَوَذا َتْأتِّ  َوِياٌم ُيْحَرُل فِّيَها ُكلج 6َفَقاَل إَِّشْعَياُء لَِّحَزقِّ
.  َما فِّ  َبْيتَِّك، َوَما َخَزَنُ؟ آَباُؤَك إَِّلى هَذا اْلَيْومِّ، إَِّلى َبابَِّل. اَل ُيْتَرُك َشْ ٌء، َيُقو يَن َيْخُرُلوَن 7ُل الِربج َومِّْن َبنِّيَك اِلذِّ

ْصَياًنا فِّ  َطْصرِّ َملِّكِّ َبابَِّل«.  يَن َتلُِّدُهْم، َيْأُخُذوَن، َفَيُكوُنوَن خِّ ْنَك اِلذِّ َشْعَياَء: »َلي ٌِّد ُهَو َطْوُل الِرب ِّ 8مِّ َفَقاَل َحَزقِِّيا إلِّ
ِنُ؟   َيُكوُن َساَلٌم َوَوَماٌن فِّ  َوِيامِّ «. اِلذِّي َتَكِلْرَت بِّ؟ِّ«. َوَطاَل: »َفإِّ

 
ادأِهذاِاإلصييحاحِميِاإلشييارةِإليِسييبيِباال،ِوكانِمنِقبلِيت لمِعنِسييبيِأشييورِوماِبعدِهذاِاإلصييحاحِتحو ِِ

ِال المِإليِباالِكعدوِللحعب،ِولسبيِباالِومِالخالصِمنه.
 

ِيا، ألَ 1"  -(:2-1اآليات ) ِيًة إَِّلى َحَزقِّ ائَِّل َوَهدِّ َِِ َل َمُروَدُخ َباَلَداَن ْبُن َباَلَداَن َملُِّك َبابَِّل َقسِِِ َِِ ِنُ؟  فِّ  ذلَِّك الِزَمانِّ َوْقسِِِ
ِح.  َِِ َع َوِنُ؟ َمرَِّض ُثِم صِ رِّ َِِ َة َوالِذَهَب َواأَلطْ 2سِ ِِِ : اْلفِّضِ ِيا َوَوَقاُهْم َبْيَت َذَخائِّرِّ ِّ ْم َحَزقِّ َياَب َوالِزْيَت الِهي َِّب، َوُكِل  َفَفرَِّح بِّهِّ

ِيا فِّ  َبْيتِّ؟ِّ َوفِّ  ْم إِِّياُ  َحَزقِّ َد فِّ  َخَزائِّنِّ؟ِّ. َلْم َيُكْن َشْ ٌء َلْم ُيرِّهِّ  "   ُكل ِّ ُمْلكِّ؟ِّ.َبْيتِّ َوْسلَِّحتِّ؟ِّ َوُكِل َما ُولِّ
مردِعليِأشيييييور،ِوأرسيييييلِملكِكانتِباالِميِ لكِالوقتِمازالتِتحتِحكمِأشيييييورِول نِنجمهاِادأِيبز ِوبدأتِتت

ِباالِحزقياِيهنئهِبالحيييفاء،ِالِويسيييتفهمِعنِا عجوبةِالفل يةِميِرجووِالنل،ِمهمِميِباالِكانواِيعبدونِالحيييمس
وكانتِمرصيةِلحزقياِأنِيحيهدِإللهه.ِول نِبكبريالهِمحيل.ِم أنهِنج ِأمامِربحياقيِونحيرِرسياللهِوصيليِطالبًاِِِ.

قدِهذهِذهِالتجربةِاليمينيةِ هناِنرنِمالدةِللتجارمِالمالمةِمثلِحصيارِأشيورِمأماِهناِمرسيبِميِهِِ.ِِمعونةِالرِم
قربتِحزقياِهللِ(ِول نِمعِالتجربةِاليمينيةِالتيِميهاِتمجيدِللذاتِلمِيسييييييتحييييييرِالرمِولمِيحييييييهدِلهِالنِالرسيييييياللِ

ليم،ِالِوأتيِِكانتِتمجدِالملكِبسييببِماِحدثِللحييمسِبسييببه،ِوبسييببِهزيمةِأشييورِعدوِباالِعليِأسييوارِأورشيي
رسييلِباالِمعهمِاهداياِملمِيسييأ ِالرمِعنِالرسيياللِالتيِكانِمنِالمحتملِأنهاِتتزييمنِتجاديفِعليِ .ِوربماِِ
م رِحزقياِأنِباالِلهاِمسييييتقبلِقونِويمكنِاإلعتمادِعليهاِأوِالتحالفِمعها.ِولنسييييأ ِحزقياِونسييييأ ِأنفسييييناِبعدِ

يهِمنِهاالءِا مراءِالبااليين.ِالِكانِيجبِأنِيحييييفقِعليهمِميِكلِماِنالهِحزقياِمنِ ِما اِكانِسيييييزييييا ِإل
ِوونيتهمِإ ِهمِالِيعرمونِ .

ِ
ِيا َوَطاَل َلُ؟: »َماَذا َطاَل هُؤاَلءِّ الر َِّلاُل، َومِّْن َوْيَن َلاءُ 3" -:(3آية ) ْعَياُء الِنبِّ ج إَِّلى اْلَرلِّكِّ َحَزقِّ وا إَِّلْيَك « َفَجاَء إِّشَِِِِِ
يَدٍة، مِّْن َبابَِّل«.َفَقاَل  ِيا: »َلاُءوا إَِّلِ  مِّْن َوْقٍض َبعِّ  "َحَزقِّ

يَدةٍ .ِوجوامِحزقياِفيهِامتخارِِهؤالء الرلالمِّْن َوْيَن َلاُءوا كالمِإشعياءِفيهِتحقيرِلهمِ ..َِلاُءوا إَِّلِ  مِّْن َوْقٍض َبعِّ
ِمأناِأستحقِهذا.

ِ
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َل.6" -(:7-6اآلِيات ) ا َخَزنَُِ؟ آبَِاُؤَك إَِّلى ِهَذا اْلَيْومِّ، إَِّلى بَِابِِّ َك، َوِمَ ا فِّ  َبْيتِِّ لج ِمَ ا ِكُ ُل فِّيِهَ اٌم ُيْحِرَ ْأتِّ  َويِِ اَل    ُهَوَذا تَِ
 . ْ ٌء، َيُقوُل الِربج يَن َتلُِّدُهْم، َيْأُخُذوَن، َفَيُكوُنونَ 7ُيْتَرُك شَِِِِ ْنَك اِلذِّ يَن َيْخُرُلوَن مِّ رِّ  َومِّْن َبنِّيَك اِلذِّ َياًنا فِّ  َطصِِِْ صِِِِْ  خِّ

 "َملِّكِّ َبابَِّل«.
هذهِنبوةِواضيحةِبسيبيِباال،ِوسيبيِباالِلمِيحدثِنتيجةِهذهِالخايةِول نِبسيببِخااياِمنسييِومنِجاءواِبعدهِِ
الِوخااياِالحييييييييييييعبِكلهِول نِ كرِالسييييييييييييبيِهناِكتوبيلِلحزقياِكمنِيقو ِ"هاالءِالذينِتف رِميِالتحالفِمعهمِِ

ِسيفعلونِكذا....".ِ
 
اَلمٌ 8" -:(8ية )آ ِنُ؟ َيُكوُن سَِِِ ْعَياَء: »َلي ٌِّد ُهَو َطْوُل الِرب ِّ اِلذِّي َتَكِلْرَت بِّ؟ِّ«. َوَطاَل: »َفإِّ شَِِِ ِيا إلِّ َوَوَماٌن فِّ     َفَقاَل َحَزقِّ

ِ"َوِيامِّ «.
ِهناِحزقياِيعتر ِبخايتهِويسلمِا مرِإلرادةِالرمِبعدِأنِأعااهِإشعياءِدرسًاِميِالتواضع.

 
:ِإظهيارِكيلِمخيازنِحزقيياِضييييييييييييييدِقو ِداودِأنِكيلِمجيدِاانيةِالمليكِمنِداخيل.ِليذليكِعلينياِأنِنحتف ِِِملحوظِة

 بعالقتناِباهللِسراً.ِ
 نرنِميهمِماِوصلتِإليهِالبحريةِمنِإنحااطِوموت35ِِصِِ–1ِصِ
االنتصيارِعليهِِِِينتصيرِعليِالموتِإشيارةِالنِعدوناِا و ِأيِالموتِسييتمِِنرنِميهمِحزقيا39ِِِِصِِِ–36ِِصِ

ِول نِكيفِننتصرِ؟
ِ.66إلي40ِِهذاِماِسو ِنراهِميِاإلصحاحاتِ

ِنرنِالمسي ِالمخلصِالذيِسينقذناِمنِالموتِماسسًاِكنيستهِ.66ِصِِ–40ِِصِ
 
 
 
 
 
 
 
 

 كوقش الرلك 
 66 - 40مقدمة لإلصحاحات 
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ِِالملكِ؟ِيت لمِكثيرًاِعنِكورصِالملكِممنِهوِكورص66ِِ–40ِميِاإلصحاحاتِِ
كورصِمنِممل ةِمادنِوهوِمتسيييييييلسيييييييلِمنِأسيييييييتياجيسِملكِميديا.ِعليِأنِالبعضِيقولونِأنهِلقيب.ِوأنهِكانِِ

ا حوا ،ِكانِرجاًلِ بقريًاِنحييييييييياًا.ِوسييييييييريعًاِماِِِِنقذتهِزوجةِأحدِالرعاةِول نِعليِأمعرضييييييييًاِللموتِلوالِأنِأن
غتنيِِعكِهوِليدياِنفسيهاِالممل ةِالغنيةِجدًاِممتلإمتالكِاالدهِمثارِعليهِحتيِِإصيارِمعتبرًاِحينِحاو ِملكِليدياِ

ستعمرِباقيِالممالكِالتيِتتبعِليديا،ِوهذاِشجعهِِإهوِجدًا.ِوكانِغنيِملكِليدياِ كروسيس(ِمزربًاِلألمثا .ِومِِ
مياًلِأو45ِِِِباالِِِمحيبِِتحدتِمادنِومارس.ِوكانإعليِأنِيهاجمِباالِنفسيييهاِمعِخالهِداريوسِالفارسييييِوبهذاِ

ضيييييييعفِهذهِا رقام.ِويقولونِأنهِكانِِيِلإتقديراتهِِا راوِوالبعضِيصيييييييل100ِِِِقدمًاِوارتفاعه32ِِِِِِأكثرِوسيييييييورها
بامِنحاسييِلهاِمزاليجِمنِحديد.100ِِِمركباتِحربيةِأنِتسييرِعليِسيورِباالِمتوازية.ِوكانِلباال6ِِِِيمكنِ ِ

لنبواتِعنِكورصِقيلتِوعنمةِباالِأغرنِكورصِعليِأنِيخابِويصييييييييييممِعليِغزوِباالِالقويةِالغنية.ِوهذهِا
كانِ ِيعدِالخالصِلحيعبهِحتيِقبلِأنِيسيقبِميِالسيبي.ِومنِناحيةِأخرنِِِوهكذاِةسين210ِِِيييييييييييييييقبلِحدووهاِا

ِ-:ِعنهِهوِرمزِللمسي دِزرباالِقالدِمسيرةِالعودةِمنِالسبي.ِوكورصِميِكلِماِسنقرأهِع ِ كانِ ِيُِ
ِ

 كوقش كرمز للرسيح
م ماِحررِكورصِاليهودِمنِسيييييييييبيِباالِحررناِالمسيييييييييي ِمنِالسيييييييييبيِالحيييييييييياانيِالرهيبِ"إنِحرركمِاالانِِِِ(1

ِ(.36:8 يوفبالحقيقةِت ونونِأحرارًا"ِ
ِ(ِ.4ِِ-1ِِِِ:2ِِ عزِأصيييدرِكورصِأمرًاِابناءِالهيكلِِ(.21:2 يووكماِانيِالمسيييي ِهيكلِجسيييدهِ ال نيسييية(ِِِ(2

ِوهكذاِالمسي ِ،ِوالمعنيِأنِخابِ ِلخالصِشعبهِأزليةِ.ِ(44ِِ،45وتمِالتنباِعنهِقبلِأنِيولدِ إص
وكماِكسييرِكورصِا اوامِالرهيبةِالمنيعةِلباالِ رمزِممل ةِالحييياان(ِهكذاِمعلِالمسييي ِإ ِكسييرِمصيياريعِِِِ(3

ِِ.ِالهاويةِوحررِا موات،ِوكسرِكلِتحصيناتِإاليس
.ِوال لِشيييييييييهدِبكما ِِوالاهارةِوضيييييييييببِالنفسِِوقا ِالمارخينِعنِكورصِأنهِمثا ِأعليِللقوةِمعِالبسييييييييياطةِِ(4

َدةًِالذنِقا ِ"ِالمسي ِحتيِايالطس ل ًةَِواح  ُدِف يه ِع  ِ(.4:19"ِ يوَلْسُتَِأج 
هَكَذا َيُقوُل  أسييماهِال تامِمسييي ِالرمِمهوِمعينِمنِقبلِالرمِلعملِخالصِلحييعبهِرمزًاِللمسييي ِالمخلص.ِِِ(5

؟ِّ، لُِّكوَقَش  يحِّ ِ(ِ.45ِِ:1 إص  الِربج لَِّرسِّ
اْلَقائُِّل   .الراعيِالصيييال ِراميةِ راعي(ِرمزِللمسيييي شيييمسِ المسيييي ِشيييمسِالبر(ِوبا ِِ=ِسيييمِكورصإومعنيِِِِ(6

 (ِ.ِمهكذاِقا ِعنهِ ِ.44ِِ:28 إص ُكوَقَش َقاعِّ ِ َعْن 
ْنَد قِّْلَلْي؟ِّ  َدَفَع َوَماَمُ؟ ُوَمًرا َوَعَلى ُمُلوٍك َسِلَهُ؟. من    ِِقيلِعنِكورصِِ(7 قِّ اِلذِّي ُياَلقِّي؟ِّ الِنْصُر عِّ  َوْنَهَض مَِّن اْلَرْشرِّ

بَِّسْيفِّ؟ِّ،   َكالتجَرابِّ  ؟ِّ َلَعَلُهْم  بَِّقْوسِّ اْلُرْنَذقِّي  4ِِِِوالمسي ِهوِشمسِالبرِوالحفاءِميِأجنحتهاِ مال.    َوَكاْلَقش ِّ  :2ِ)
كورصِأتيِمنِالحرق،ِومعنيِإسمهِشمس.ِوالمسي ِهوِشمسِالبر،ِوالحمسِتحرقِمنِالحرق.ِوسيأتيِمنِِ

ِ مِت ِالثاني ِميِمجيئه ِالحي27:24الحرق ِالنصرِعلي ِقدِالقاه ِالصليب ِالمسي ِعلي اانِوالخايةِوالموتِ(.ِوكان
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=ِوالترامِللدوسِ،ِوهذاِماِقالهِالرمِيسووِلتالميذهِ"ِأعايت مِسلاانِأنِتدوسواِالحياتِِِولعلهم كالترابِِ.
ِ(ِِ.10ِِِ:19والعقارمِوكلِقوةِالعدو"ِ لو

رَ ِِ(8 قِّ اْلَكاسِّ رِمأسموهِنووِمنِالنسورِ،ِوكورصِكانِلهِأنفِمثلِالنسِوِِالكاسرِِ=  (46ِِِِ:1 إص  َداٍع مَِّن اْلَرْشرِّ
ِإنقضِعليِالحياانِكالنسرِ ال اسرِ،ِباإلضامةِ نهِكانِينقضِعليِأعدالهِكالنسرِ،ِوالمسي ِاآلتيِمنِالسماء

. 
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِخهة فتح بابل بواسهة كوقش 

حسيييييبِالرسيييييمِفيماِعداِمناقةِالنهرِإ ِأنِالنهرِهوِعالقِطبيعي.ِوأقامتِمخازنِِِِاًِكانتِباالِقدِأقامتِأسيييييواِر
،ِونهرِالفراتِيمدهاِبالماء.ِلذلكِكانِمنِالعبنِحصيييييارهاِممنِالذيِسييييييحاصيييييرِمدينةِِسييييينة20ِِللاعامِت فيهاِِ

ِسنة.20ِلمدةِ
ول نِجاءِكورصِبخاةِعجيبةِإ ِوجدِبحيرةِجامةِحفرتهاِإحدنِمل اتِباالِإلقامةِبحيرةِصنا ية.ِمحو ِِِ

اخلِباالِومتحواِا اوامِمجرنِالنهرِإليهاِولماِجفِمجرنِنهرِالفراتِدخلِجنودِالفرسِمنِخال ِالنهرِإليِِد
منِالداخلِليدخلِبقيةِالجيش.ِوكانتِباالِميِهذهِالليلةِميِحالةِسكرِمنِالملكِللحراس.ِمزربهمِكورصِِ

ِ(.44ِِ،45(ِوهذهِالخاةِالعسكريةِتنبأِعنهاِإشعياءِ ص5ِِوجنودهِضربةِعنيمةِ داِ
 
ِ
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 عودة للجدول اإلصحاح األقبعون 

ِ
وإشيعياءِِِِ.منِمسياِدِمتت ِالسيفرِبال حيفِعنِمرارةِماِوصيلِإليهِالحيعبِمنِمسياد،ِوماِوصيلتِإليهِالبحيريةِكلهاإ

ةِأخرنِِالنبيِيتنبيأِهنياِعنِأنِ ِدا رِسييييييييييييييبيِباالِكتيأديبِلحييييييييييييييعبيهِليتومِعنِوونيتيه.ِالِويتنبيأِعنِعودتهِمِر
سييييينة،ِماهلل100ِ رضيييييه.ِوالعجيبِأنِإشيييييعياءِيتنبأِعنِعملِباالِقبلِأنِت ونِهنكِدولةِإسيييييمهاِباالِبحواليِِ

سيييييبيِالحيييييعبِإليِِلقدِسيييييبقِوِيدارِخالصِشيييييعبهِمنِالتجربةِقبلِأنِتحدثِالتجربة،ِالِأنِتدايراتِ ِأزلية.
(ِميدم رِالبيااليونِالهيكيلِودمروا11ِِحزِِ-8ِِنتيجيةِمسييييييييييييييادِشييييييييييييييعيبِيهو اِ حزِِميارقِمجيدِالرمِالهيكيلِِبياايلِأن

وكانِهذاِرمزًاِإلخزييييياوِالبحيييييريةِكلهاِللباطلِِِوهناِن تحيييييفِخاةِالخالص..ِِو هبِالحيييييعبِللسيييييبيِأورشيييييليم،
،12:25ِِِسيينةِ إر70بسييببِخايةِآدمِومسييادِالبحييريةِكلها.ِول نِكانِ هامِشييعبِ ِللسييبيِلمدةِمحددةِهيِِ

أنِكانِهناكِرجاءِبالعودةِحسيبِوعدِ .ِوهكذاِبالنسيبةِل لِالبحيرية،ِِ(ِيعودونِبعدهاِإليِأرضيهم.10:29ِإر
ِتخزييعِللباطلِعليِرجاء.ِوالرجاءِكانِميِالمسييي ِالمخلصِ"إ ِٱْلَخل يَقُةِل ْلُبْال  َعت  َلْيَسَِطْوًعا،َِاْلِم ْنِِِِ-ْ ُِأْخزيي 

َعَهاِ ِٱل ذ يَِأْخزيَ سينةِومِعودتهمِإلي70ِ ِإليِالسيبيِمدةِِِ(.ِأنِأنِ هامِشيعِب20:8"ِ روَعَليِٱلر َجاءِ ِِ-َأْجل 
أورشيييليمِكانِرمزًاِلماِحدثِل لِالبحييير.ِوالمسيييي ِالمخلصِلنِيخلصِالبحيييرِليبقواِهناِعليِا رضِالِليقودهمِِ

ِِإليِأورشليمِالسماوية.
ِرًاِأوالدهالرمِمحر ِ هناِنرنِِِوعدوا طريق الرب.ورشييييييييليمِمدينةِ ِوقالدِالمسيييييييييرةِهوِ ِ=ِالحييييييييعبِ ِوهناِيعوِد

 بالنسييبةِليهو اِكانِِِويقودهمِانفسييهِميِطريقِالرجوو.ِوميِهذاِإشييارةِلموكبِالمسييياِالذيِيدخلِلحياةِالبحييرية.
هوِماِسييييحدثِإ ِيأتيِالمسيييي ِليردِسيييبيِِِِهذاِلمِيحدثِبعدِتاريخياِول نِالنبيِيكتبِاروحِالنبوةِ،ِوماِيتنبأِبه

ِاإلنسانِمنِالعبودية(ِ.
ِِِالجزء األول
ِِهناينهرِِ  ِِليعرمواِحالهمِوحاجتهمِلمخلص.ِِِلهمِمنِالنبوةِقدِيكونِغيرِمعزن،ِول نِ ِأظهرهالجزءِا و ِ
.ِول نناِنجدهِِمنِأجلِمسيادهم،ِول نِأيزياِنجدِتلميحاتِبأنِهناكِخالصياِقادمًاِهللِلهِمنِأدركهِِأنهِسييزيرِم

الجزءِالثانيِمنِالنبوةِ.ِميِالجزءِالثانيِأنهِيزييييييرمِويجرحِليحييييييفي.ِوالمخلصِالموعودِبهِينهرِاوضييييييوحِميِ
(39ِِاإلصيييحاحِالسيييااقِ وميِهذاِالجزءِنرنِشيييخصِكورصِالملكِكرمزِللمسيييي ِالمخلص يرجيِالرجووِلنهايةِِ

ِِلقراءةِمنِهوِكورصِالملك(ِ.
ِ.الجزء الثان 

ويقا ِأنِالنبيِكتبِهذاِالجزءِأوناءِمترةِحكمِمنسيييييييييييييييِالملكِوكانِالنبيِميِشيييييييييييييييخوخته،ِوقدِرأنِمنالعِحكمِِ
إشييعياءِِِِمنسيييِالذيِأقامِمذاب ِل لِجندِالسييماءِوسييفكِدمًاِاريئاِكثيرًاِجدًاِحتيِمألِِأورشييليم،ِوتتحييابهِهناِحالة

الحيييلِميِرؤياهِالمعزيةِمعِرؤياِيوحناِالحيييلِميِبامسِميِمترةِنليهِوألمه.ِوإشييعياءِهناِيت لمِكماِلوِكانِميِ
ِالروحِيرنِأحداوًاِبعيدةِوينهرِإشعياءِميِهذاِالجزءِعدةِمواضيع.
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ِووان.:ِالِيوجدِإالِإلهِواحدِحقيقيِمقبِويصفِمعرمتهِوقداستهِوقدرتهِوينهرِحقارةِا هللاِِ-1
:ِوعودِللمامنينِبالتعزيةِومواعيدِالخالصِ منِسييييبيِباالِوالخايةِعمومًا(ِوإنذارِلألشييييرارِبالتوبةِِالشِِِعبِِ-2

 ليرحموا.
 تزاعهِوميِحا ِارتفاعه.إ:ِميِحا ِالرخلصِ-3
 :ِالدينِالحقيقيِالِينحصرِميِأورشليمِوالِميِالهيكلِمقدِسمعِ ِلصلواتِالحعبِميِباال.الكنيسةِ-4
ِ

ِإليِشعبهِمعليهمِأنِيعزواِبعزهمِويهيئِوِاإلصحاح األقبعون أماِمزمونِ ِالاريقِلهِ.ِاهوِأنِالرمِآت 
ِ

وا َشْعبِّ ، َيُقوُل إِّلُهُكْم.1" -:(1آية ) وا، َعزج  " َعزج
وا   وا َعزج الت رارِللتأكيد،ِوربماِهيِرسالةِلليهودِولألمم.ِوالمخاطبونِهمِمعلموِالحعبِمثلِا نبياءِوال تبة.ِِِ=َعزج

لهاِلهمِوهمِشعبهِبالرغمِِإ.ِأيِلمِيزا ِ ِِإِّلُهُكمْ و   َشْعبِّ الِالحعبِيعزنِبعزه،ِوأحسنِكلمةِتعزيةِهيِقولهِِ
جعةِلهمِوهمِميِِتصورِكمِكانتِهذهِاآلياتِمحمنِسبيهم.ِهناِيت لمِعنِالتعزيةِوعنِأنِهناكِخالصًا.ِولن

هتمامِ ِإلالقدسِأنِيعزوا.ِوت رارهاِيحيرِِِدِالتعزيةِقبلِأنِتأتيِالمحكلةِوعملِخدامِ ِبالروحالسبي.ِماهللُِيع ِ 
تأتيِاذلكِو نِبعضِالناسِيكونواِقدِأغلقواِقلوبهمِرامزينِالتعزية.ِوالح ِمحبةِ ِفبعدِكلماتِالوعيدِالسابقةِ

التعزية.ِالِهوِهناِيريدِرمعِروحِاليأسِمنِالمسبيين.ِومعِأنِ ِيعايِوعودِبالتعزيةِإالِأنِالتأديبِالادِأنِ
ِ(ِ.1ِ:5كو2ِِِ+4ِِ:12ِِِبب1ِِيتمِمالِتستغربواِالبلونِالمحرقةِالتيِاين مِِ 

ِ
َهاَدَها َطْد َكُرَل، َوِن إِّْثَرَها َطْد ُعفَِّ  َعْنُ؟، َوِنَها َطْد َطبَِّلْت مِّْن َيدِّ َطي ُِّبوا َطْلَب ُووُقَشلِّيَم َوَناُدوَها بَِّأِن  2"  -:(2آية ) لِّ

ْعَفْينِّ َعْن ُكل ِّ َخَهاَياَها.  " الِرب ِّ ضِّ
ماِأحليِأنِت ونِلناِا  نِالمدربةِعليِسماوِصوتِ ِحينِيعزنِالقلبِوتستايعِالمحبةِأنِت حفِالمحبةِ

َقْلَب ال  ولما اِِ.ِِأنِحبيبهاِصف ِعنهاِ.ِول نِهناكِنتالجِللخاية،ِمالسبيِحدثِبعدِالنبوةِِوأحليِماِتسمعهِالنفس
ْعَفْينِّ =ِهوِمركزِكلِاالنفعاالت.ِِ وحدثِهذاِمعِأيومِحرفيا.ِوالزعفِِِ،=ِعزاءِ ِيكونِضعفِماِتألمناِبهِِضِّ
ِِ.نحنِِورثِالسماءِوالمجدِلنروهماِبجسدهِنصيبِالبكر،ِومسيحناِالبكر

يتركواِ ل يِ ياداهمِ باالِ المحبِكانِعنِطريقِسبيِ ا ادن.ِ  ِ الهالكِ تستحقِ خااياِشعبِ ِووونيتهمِ
ونيتهم،ِفبعدِعودتهمِمنِالسبيِلمِيعودواِ بادتهمِلألووان.ِونرنِأنِهذاِالتأديبِنج ِميِأنِيحفيِاليهودِمنِِو

وانيةِللوونيةِأادًا.ِماهللِكابيبِماهرِالِيفحلِأاداِميِعالجِمريزه.ِحقاِكانِالعالجِمالماِعليِشعبِ ،ِول نِِ
ِكانِالادِمنهِ.

ِول نِالح ِأنِ ِميِحنانهِا اونِرأنِأنِالعقامِأوِقلِالتأديبِالذنِوقعِعليِالحعبِكانِشديداِجداِِ=
..ِاينماِهمِميِالحقيقةِيستحقونِماِهوِأكثرِبكثيرِالِهمِيستحقونِالهالكِا ادن.ِالِنجدهِكأمِيجرحِضعفين  

دِبمكامأةِأكثرِِإِّْثَرَها َطْد ُعفَِّ  َعْن؟ُ  ويعصبِيلم ِبمكامأةِمنِيستجيبِللعالجِبالعفوِعنهِ= ِ.ِبضعفينِومَِيع 
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نلناِغفرانِالخااياِوالمجدِا ادن،ِو لكِبعدِأنِأخزعناِ ِِِوالحقيقةِأنِهذاِماِتمِبفداءِالمسي ِتماماِ..ِمقِد
ِتأديبناِ رو ِيتم ِل ي ِ"20:8للبالِعليِرجاء ِالرسو  ِاولس ِالقديس ِقو  َِأْيًزاِِ(.ِولنالح  ي ة َِهَ َذا َِلْيَسَِكٱْلَخا  َوَل  ْن

َبةُِ ِيرِاآليةِميِمكانها(ِ.(ِمماِخسرناهِبالخايةِأعادهِلناِ ِأضعاماِمزاعفةِ راجعِتفس15:5"ِ روٱْله 
َهاَدَها َطْد َكُرلَ  =ِقدِيكونِالمقصودِأنِمترةِالتأديبِميِباالِقدِإنتهتِوحانِميعادِالعودةِ رضهم.ِول نِالح ِ  لِّ

ِ(ِ.2ِِ،3أنِالبحريةِتمرِاتأديبِإلهي،ِوالرمِيسووِقدِغفرِادمهِل نِالادِمنِجهادناِلنغلبِ رؤ
ِ

َنا.  3"  -(:4-3اآليات ) َلهِّ اْلَقْفرِّ َسبِّياًل إلِّ َطو ُِّموا فِّ    . وا َطرِّيَق الِرب ِّ دج اْلَبر ِِّيةِّ: »َوعِّ َوَطاٍء 4َصْوُت َصاقٍِّخ فِّ   ُكلج 
يًرا، َواْلَعَراطِّيُب َسْهاًل. يُر اْلُرْعَوجج ُمْسَتقِّ  " َيْرَتفُِّع، َوُكلج َلَبل َوَوَكَرٍة َيْنَخفُِّض، َوَيصِّ

(ِهيِجزءِإنجيليِلذلكِنجدهاِتبدأِبالمعمدان،ِالصوتِالصار 66ِِِِ–40ِِاإلصحاحاتِ ِِ=ِ نَصْوُت َصاقٍِّخ  
(ِبالسمواتِالجديدةِوا رضِالجديدةِالتيِسمعنا66ِِِ–40ِِميِالبريةِ اريةِهذهِالحياةِالقاحلةِوينتهيِهذاِالجزءِ 

اةِالمسي .ِأماِبالنسبةِعنهاِميِسفرِالرؤيا.ِونالح ِأنِوعودِالنبيِهناِبالخالصِهيِوعودِبخالصِأكبرِاواس
لليهودِمالصوتِالصار ِهوِا نبياءِوالنبواتِالتيِتبحرِبأنِوقتِالخالصِقدِجاء.ِوهذاِال المِينابقِعليِ

بالتوبةِ متِِ 3ِِِِالمعمدانِالذيِجاءِليمهدِالقلومِ (ِوهذاِالنداءِينابقِعليِحياتنا،ِمل يِينهرِمجد2ِِ،5ِ:
ناديِبالتوبةِوأعقبِهذاِمعجزاتِالمسي .ِوعليناِأنِنقدمِتوبةِوالِنخا ِالمسي ِميِحياتناِعليناِأنِنتوم.ِميوحناِِ

َِيْنَخفُِّض  مت بر(ُِِكلج َلَبل  (ِمهمِكعحبِيموتِويتمجدِ .ِوبالتوبةِِالناسِممهماِكانتِقوةِالناسِ البااليينِمثالًِ
 ملنبحرِاهذاِللجميع.َِيْرَتفِّعُ  صغيرِالنفس(ِيثقِميِإلههُِكلج َوَطاٍء و =ِكلِإنسانِمت برِيتواضعِ

3ِوالتمثيلِهناِكأنِالملكِسيمرِميِطريقِميرسلِأمامهِمنِيمهدِلهِالاريقِوالمسامةِاينِباالِوأورشليمِ حواليِ
ِوأوديةِسحيقةِ=ِِوتحيرِلرمضِباالِاطالقِسراحهم.ِِأشهر(ِمملوءةِبالمصاعبِالابيعية،ِجبا ِعاليةِ=4ِِِِ–

اليِحالةِاليأسِالتيِهمِميها.ِول نِهذاِالمنادنِينادنِبأنِكلِجبلِينخفضِوكلِوطاءِيرتفعِأيِكأنهمِتحيرِِ
يمهدواِالاريقِأمامِالملكِلمروره،ِوهذاِالنداءِيامئنِالحعبِبأنِكلِماِيعتبرونهِعالقًاِووعرًاِميِطريقِالعودةِ

ِِِ.سيمهدهِ ِلهم
=ِصغرِالنفسِواليأسِمنِِودية  واأل =ِكبرياءِاالنسانَِِِِجَبلال،ِوهناِِوهذاِماِيحدثِميِطريقِالتوبةِلنعودِإليِ 

مل يِيمرِالملكِالمسي ِويأتيِإليِمكانهِأنِقلوبناِويسكنِميهاِويجدِميناِمكاناِِِغفرانِ .ِِاليأسِمنِِوأالخايةِ
.ِونرمعِكلِماِهوِِيسندِفيهِرأسه.ِعليناِأنِنمهدِأمامهِالاريقِبعزالةِكلِماِهوِمرتفع،ِأنِنتومِعنِكلِكبرياء

منخفض،ِأنِيجبِأنِنتومِعنِكلِصغرِنفسِويأس.ِولوِقدمناِتوبةِوسكنِالمسي ِمينا،ِسيرنِالناسِميناِِ
ِِمجدِ ِكماِنرنِميِاآليةِالقادمة.

ستعملِيوحناِالمعمدانِهذاِالتحبيهِعنِنفسهِحينماِسألوهِمنِأنت.ِوهناِنسمعِالصوتِوالِنرنِمنِأطلقهِِإولقدِِ
هميةِللقو ِالِللقالل،ِماهللِعبرِالعصورِيت لمِمنِخال ِخدامه،ِونحنِنستمعِالِللخدامِول نِِوهذاِيعايِا 

ِلصوتِ .
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يًعا، أَلِن َفَم الِرب ِّ َتَكِلَم«.5" -:(5آية )  "َفُيْعَلُن َمْجُد الِرب ِّ َوَيَراُ  ُكلج َبَشٍر َلرِّ
قا ِالسيدِلفيلبسِ"الذنِرآنيِمقدِِِالسبيِجزليًاِوميِتجسدِالمسي ِكليًا.=ِأُْعل نِميِالعودةِمنُِِن َمْجُد الِرب ِّ  ْعلو

(ِ،ِمحينماِظهرِالمسي ِأمامِالناسِورأوهِمهمِرأواِصورةِاآلمِورأواِفيهِمجدِالرمِ.14ِِِِ:9ِرأنِاآلم"ِ يو
والقديسِأوناسيوسِالرسوليِيقو ِأنِوجهِاآلمِهوِالمسي ِالذنِرأيناِفيهِصورةِاآلمِ.ِونرنِميِهذهِاآلياتِ

النهِليسِبسيفهمِامتل واِاالرضِوالِ راعهمِِ(ِ+ِِ"80ِِِِ:3"ِ مزوانرِاوجهكِمنخلِصِياِ ِارجعناشرحاِلذلكِ.ِ"
(ِ.ِوميِاآليةِا خيرةِنرنِأنِيمينِ 44ِِِِ:3ِ"ِ مزخلصتهمِل نِيمينكِو راعكِونورِوجهكِالنكِرضيتِعنهم

ِفاتِللمسي ِالمخلصِ.أنِقوةِ ِوهوِالمسي ِو راوِ ِوهوِالمسي ِونورِوجهِ ِوهوِالمسي ِ،ِهذهِوالوةِص
ِ

. 6"  -(:8-6اآليات ) اْلَحْقلِّ َكَزْهرِّ  َوُكلج َلَرالِّ؟ِّ  ُوَنادِّي « »ُكلج َلَسٍد ُعْشٌب،  َفَقاَل: »بَِّراَذا   .» َطائِّل: »َنادِّ َصْوُت 
ا الِشْعُب ُعْشٌب! 7 َيبَِّس اْلُعْشُب، َذُبَل الِزْهُر. َوَوِما َكلَِّرُة 8  َيبَِّس اْلُعْشُب، َذُبَل الِزْهُر، أَلِن َنْفَخَة الِرب ِّ َهِبْت َعَلْي؟ِّ. َحقًّ

.» َنا َفَتْثُبُت إَِّلى اأَلَبدِّ  " إِّلهِّ
.ِوالمعنيِضعفِاإلنسانِالذيِيحبهِالعحبِوقصرِأيامهِوأمانةِ ِبَِّراَذا ُوَنادِّي َنادِّ َفَقالَ سمعِالنبيِصوتًاِقالاًلِ

نِكانِالبحرِيموتونِميِضعفِإياتِبالنسبةِللخالصِالذنِبالمسي ِأنهِِوالبااليين.ِومعنيِهذهِاآِلِِاملما اِيخامِو
ِاديةِللبحرِوخالصهمِلنِتسقبِ.أرادتهِميِحياةِإلهناِووعودهِِوإول نِكلمةِِ،نِاآل

ِش ِ.ِصعبِ,ِماهللِيقو ِوهلِيستحيلِعليِ نِكناِنرنِأنِهذاِإياتِالقادمةِنريِأنهِِووميِاآل
ِ

َرَة ُووُقَشلِّيَم. اْقَفعِّ  9"  -(:10-9)اآليات   ْهَيْوَن. اْقَفعِّ  َصْوَتكِّ بُِّقِوٍة، َيا ُمَبش ِّ َرَة صِّ َعَلى َلَبل َعال اْصَعدِّي، َيا ُمَبش ِّ
  . َقاُعُ؟ َتْحُكُم َلُ؟.  10اَل َتَخافِّ . ُطولِّ  لُِّرُدنِّ َيُهوَذا: »ُهَوَذا إِّلُهكِّ ُهَوَذا ُوْلَرُتُ؟ َمَعُ؟  ُهَوَذا الِسي ُِّد الِربج بُِّقِوٍة َيْأتِّ  َوذِّ

 " َوُعْرَلُتُ؟ ُطِداَمُ؟.
هناِنرنِال نيسةِالتيِقامتِعليِأساسِالرسل.ِهناِنرنِالبحارةِبالرجووِمنِالسبيِونموِأورشليمِكرمزِللبحارةِ

ِوهذاِيرمزِلعودتناِإليِوطنناِالسماون.ِاإلنجيليةِالمفرحة.
ْهَيْونَ  َرَة صِّ =ِكانتِمريمِالمجدليةِأو ِمنِبحرِبالقيامة،ِومعنيِاآليةِهناِأنِالتالميذِالمبحرونِعليهمَِِِيا ُمَبش ِّ

للعالم.ِوسماهاِهناِمبحرةِصهيونِوسبقِأنِ البحارةِ .ِمالمبحرونِهمِمنِحملواِ البحارةِبصوتِعا   أنِيعلنواِ
ِِ ال نيسةِكلها. البحارة،ِهيِ التيِتحملِ المسي ِ انتِأورشليمِمهيِعروسِ ال نيسةِِ   َعالالَجَبل  السماهاِ =ِهوِ

َقاُعُ؟ َتْحُكُم َل؟ُ .ِالسماويةِالثااتةِميِإيمانهاِِالجديدة مالمسي ِهوِقوةِ ِوحكمتهِوالذراوِِِِ،الذراوِتعنيِالمسي ِ= َوذِّ
ِللقوةِ  ِإص24:1ِِكو1رمز ِإِص9:51ِِ+ ِإِص1:53ِِ+إِص52:10ِِ+ ِأن(16:59+ ِالذراوِتحكم ِأن المسي ِِِ.ِومعني

=ِتعنيِأنِالمسي ِسيحصلِعليِأجرتهِعنِعملهِ  مع؟  ُهَوَذا ُوْلَرُت؟ُ هِويملكِعليها.ِِياسسِممل تهِأنِكنيست
كماِأنِيعقومِأخذِِِِميِالمجد.ِِمع؟وِِالفدالي،ِوماِهيِأجرتهِالتيِسيفرحِاها؟ِهمِالمامنونِالذينِسيصبحونِله

ه َِيَرنَِوَيْحَبعُِ.ِوقا ِإشعياءِ"أجرتهِقاعانًاِمنِالغنم َِنْفس  ْنَِتَعب  (.ِممنِيامنواِفيخلصواِهمِأجرته11:53ِص"ِ إم 
التيِتحبعه،ِمهوِالمخلصِالذنِأتيِليخلصِالبحر.ِلذلكِقا ِ"طعاميِأنِأصنعِمحيئةِالذنِأرسلنيِوأتممِعمله"ِ
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"هاِِِأيِالذينِخلصهمِايديهِوآمنواِبه.ِِ His work=َِِِِوُعْرَلُتُ؟ ُطِداَم؟ُ ِِ(.ِقا ِهذاِحينماِقبلهِالسامريون.34:4 يِو
ِ(ِ.2ِِ:13أناِوا والدِالذينِأعاانيهمِالرم"ِ عِب

ِ
«.11" -:(11آية ) َعاتِّ ُلَها، َوَيُقوُد اْلُرْرضِّ ْضنِّ؟ِّ َيْحرِّ ؟ِّ َيْجَرُع اْلُحْراَلَن، َوفِّ  حِّ َقاعِّ يَعُ؟. بِّذِّ  "َكَراٍع َيْرَعى َطهِّ

ِلراحةِويرحمِالزعيفِ.المسي ِهوِالراعيِالصال ِالذيُِيرب ضِالقايعِميِمراوِخزرِويوردهِإليِمياهِا
ِ

َبالَ 12"  -(:17-12اآليات ) ، َوَوَزَن اْلجِّ ، َوَكاَل بِّاْلَكْيلِّ ُتَراَب اأَلْقضِّ ْبرِّ َياَ ، َوَطاَس الِسَراَواتِّ بِّالش ِّ  َمْن َكاَل بَِّكف ِّ؟ِّ اْلرِّ
يَزانِّ    ، َواآلَكاَم بِّاْلرِّ يُرُ  ُيَعل ُِّرُ؟   13بِّاْلَقِبانِّ ، َوَمْن ُمشِّ ُ؟ َوَعِلَرُ؟ فِّ  َطرِّيقِّ  َمنِّ اْسَتَشاَقُ  َفَأْفَهرَ 14َمْن َطاَس ُقوَح الِرب ِّ

، َوَعِلَرُ؟ َمْعرَِّفًة َوَعِرَفُ؟ َسبِّيَل اْلَفْهمِّ.    يَزانِّ ُتْحَسُب. ُهَوَذا اْلَجَزائُِّر 15اْلَحق ِّ ُهَوَذا اأُلَمُم َكُنْقَهٍة مِّْن َدْلٍو، َوَكُغَباقِّ اْلرِّ
،  16َيْرَفُعَها َكُدِطٍة!   ًيا لِّإلِّيَقادِّ ًيا لُِّرْحَرَطٍة.  َوُلْبَناُن َلْيَس َكافِّ ُكلج اأُلَممِّ َكاَل َشْ ٍء ُطِداَمُ؟. مَِّن اْلَعَدمِّ 17َوَحَيَواُنُ؟ َلْيَس َكافِّ

ْنَدُ . لِّ ُتْحَسُب عِّ  " َواْلَباطِّ
(ِنراهِراوِلحعبه.ِوهناِنراهِجبارًا11ِهناِينهرِقوتهِوجبروته.ِميِآيةِِ ل نهِِ ِينهرِلحعبهِأنهِراوِمتواضع،ِِو

أمامِأعداءِشعبهِوسيخلصِقايعهِبقوة.ِونرنِهناِإنِكانِ ِيهتمِويزببِالخليقةِالجامدةِمهلِيتركناِنحنِِ
ميِهياكلهمِِِِقايعه.ِكانِالحعبِالذيِ هبِإليِباالِقدِرأواِعنمةِالبااليينِورأواِاآلال ِمنهمِيسجدونِآللهتهم

ِالجبارةِالذهبيةِوأصنامهمِالذهبية.ِوالنبيِهناِيوجهِا ننارِهللِويقو ِأنهِليسِمثله.ِِ
ِ

َبالَ 12"  -:(12آية ) ، َوَوَزَن اْلجِّ ، َوَكاَل بِّاْلَكْيلِّ ُتَراَب اأَلْقضِّ ْبرِّ َياَ ، َوَطاَس الِسَراَواتِّ بِّالش ِّ ،   َمْن َكاَل بَِّكف ِّ؟ِّ اْلرِّ بِّاْلَقِبانِّ
يَزانِّ َواآل  "َكاَم بِّاْلرِّ

المكاييلِوالمقاييسِالمذكورةِهناِصغيرةِ كفِ ِشبرِ ِكيل(ِول نِاهذهِالمكاييلِيكيلِ ِا رضِم فِ ِيسعِ
المقصودِإظهارِعنمةِ .ِوقدِيكونِهاالءِالمسبيونِظنواِأنِ ِتركهمِول نِعليناِأنِنثقِأنِِِكلِالبحار.ِإ اًِ

ِ ِالِيتركِشعبهِل نِ ِلهِطرقهِالتيِقدِالِنفهمها.ِوعليناِأنِنرددِهذاِميِضيقاتناِ.
ِ

( ُيَعل ُِّرُ؟   13"  - (:15- 13اآليات  يُرُ   ُمشِّ َوَمْن   ، الِرب ِّ ُقوَح  َطاَس  َطرِّيقِّ  مَ 14َمْن  فِّ   َوَعِلَرُ؟  َفَأْفَهَرُ؟  اْسَتَشاَقُ   نِّ 
، َوَعِلَرُ؟ َمْعرَِّفًة َوَعِرَفُ؟ َسبِّيَل اْلَفْهمِّ.    يَزانِّ ُتْحَسُب. ُهَوَذا اْلَجَزائُِّر 15اْلَحق ِّ ُهَوَذا اأُلَمُم َكُنْقَهٍة مِّْن َدْلٍو، َوَكُغَباقِّ اْلرِّ

 "  َيْرَفُعَها َكُدِطٍة!
وأمهامهِتعلوِعليِأمهامناِوتداايرهِتعلوِعنِتداايرناِ روِِِِ،ِِ ِكليِالحكمة،ِول نِخاتهِغيرِخاةِالبحرهناِنرنِِ

ِ.ِ َدْلوٍ ف ْ ُنْقَهٍة (ِالِا ممِالقويةِالتيِترعبهمِوتريدِأنِتحكمِالعالمِكباالِ الحياطين(ِماِهيِإال34ِِِ:11ِ
ِالروحِِ=ِِِِمن طاس قوح الرب ِاروحِ ِهنا ِالمقصود ِيستايعِوليس ِمالمقصودِمن ِقدرةِ  ِال ِالثالن، ِا قنوم القدس

وكلمةِروحِتعنيِأيزاِري ِوتعنيِنفسِمنِتنفسِ،ِوبهذاِقدِِِأنِيعر ِقدرةِإلهناِوماِالذيِيستايعهِبقدراته.
ِِيحيرِالمعنيِلاو ِأناةِ ِ.
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ِ=ِشيءِصغيرِجدًا.َِِِكُدِطةٍ =ِمالِيحعرِاهاِأحد.ِِمِّْن َدْلوٍ تسقبُِِهَوَذا اأُلَمُم َكُنْقَهٍة  
يَزانِّ ُتْحَسبُ  دِيبارِميِالميزانِمالِقيمةِله،ِالِيحسبهِأحد.ِهكذاِهمِالبحرِأمامِ ،ِِ  َوَكُغَباقِّ اْلرِّ ِِول ِن=ِلوُِوج 

ِأننرِلمحبةِ ِلهاالءِالبحرِوقيمتهمِعندهِ..ِلقدِاذ ِإانهِليخلصهمِ.
ِ آياِت  َطرِّيقِّ اْلَحق ِّ َمنِّ اْسَتَشاَقُ  َفَأْفَهَرُ؟ َوَعِلَرُ؟ فِّ    ِمي ِ آية10،9= ِالخالص،ِومي ِبحارة ِنسمع ِالمسي 11ِِ( ِنرن )

ملما ا؟ِهلِِِ-(.ِوهناِنسمعِعنِحكمته12ِِالراعيِيأتيِليجمعِقايعه.ِومِنسمعِعنِإمكانياتِ ِوجبروتهِ آيِة
ِالخايةِهيِسب ِالحل. ِتجد ِالموت!ِحكمةِ ِوحده ِلموضوو ِأنِهناكِحل  ِإنسان ِأن ِيتصور ِالعناءِوالموت.ِِكان ب

ِ(ِ.17،16والحلِميِ ايحةِتقد م،ِول نهاِ ايحةِعجيبةِنسمعِعنهاِميِ آياِت
ِ

، َوَحَيَواُنُ؟ َلْيَس َكافًِّيا لُِّرْحَرَطٍة.  16"  -(:17- 16اآليات ) ًيا لِّإلِّيَقادِّ ُكلج اأُلَممِّ َكاَل َشْ ٍء ُطِداَمُ؟.  17َوُلْبَناُن َلْيَس َكافِّ
ْنَدُ . لِّ ُتْحَسُب عِّ  " مَِّن اْلَعَدمِّ َواْلَباطِّ

الخايةِمريعةِجدًا.ِالمقصودِالِشيءِيستايعِأنِيكفرِعنِالخاية،ِالِكلِحيوانِلبنانِوالِكلِأخحابهِكافيةِم
ِالِشيءِيغفرِسويِالصليب.

ِ
ُلوَن بِّ؟ِّ   18"  - (:26- 18اآليات ) ي؟ِّ 19َفبَِّرْن ُتَشب ُِّهوَن هللَا، َوَوِي َشَبٍ؟ ُتَعادِّ َالِصَنُم َيْسبُِّكُ؟ الِصانُِّع، َوالِصائُِّ  ُيَغش ِّ

َل فِِّضٍة.   ًرا لَِّيْنُصَب َصَنًرا 20بَِّذَهٍب َوَيُصوُغ َساَلسِّ ُب َخَشًبا اَل ُيَسو ُِّس، َيْهُلُب َلُ؟ َصانًِّعا َماهِّ َمةِّ َيْنَتخِّ اْلَفقِّيُر َعنِّ الِتْقدِّ
 اَل َيَتَزْعَزُع!

اْلَجالُِّس َعَلى ُكَرةِّ اأَلْقضِّ 22 َتْسَرُعوَن  َوَلْم ُتْخَبُروا مَِّن اْلَبَداَءةِّ  َوَلْم َتْفَهُروا مِّْن َوَساَساتِّ اأَلْقضِّ   َواَل َتْعَلُروَن  َوالَ 21
  . َق، َوَيْبُسُهَها َكَخْيَرٍة لِّلِسَكنِّ . اِلذِّي َيْنُشُر الِسَراَواتِّ َكَسَرادِّ ي َيْجعَ 23َوُسِكاُنَها َكاْلُجْنُدبِّ ُل اْلُعَظَراَء اَل َشْيًئا،  اِلذِّ

  . لِّ ْم  24َوُيَصي ُِّر ُطَضاَة اأَلْقضِّ َكاْلَباطِّ َوْيًضا َعَلْيهِّ َفَنَفَخ  َيَتَأِصْل فِّ  اأَلْقضِّ َساُطُهْم.  َوَلْم  ُيْزَقُعوا  َلْم  َبْل  ُيْغَرُسوا  َلْم 
ُلُهْم.   ُف َكاْلَعْصفِّ َيْحرِّ وُس.  »َفبَِّرْن ُتَشب ُِّهونَ 25َفَجفجوا، َواْلَعاصِّ اْقَفُعوا إَِّلى اْلَعاَلءِّ ُعُيوَنُكْم 26نِّ  َفُأَساوِّي؟ِّ « َيُقوُل اْلُقدج

يَد اْلُقْدَقةِّ اَل ُيْفَقُد   َواْنُظُروا، َمْن َخَلَق هذِّ ِّ  َمنِّ اِلذِّي ُيْخرُِّج بَِّعَدٍد ُلْنَدَها، َيْدُعو ُكِلَها بَِّأْسَراٍء  لَِّكْثَرةِّ اْلُقِوةِّ  َوَكْونِّ؟ِّ َشدِّ
 "  ٌد.َوحَ 

أوِللما ِلحهواتهِِِِألووانِهذهِا يام.ِول نِهناكِمنِيتعبِدِلعتامِلمنِيذهبونِويتعبدونِلألووان.ِوالِأحدِيتعبدِِ
ِِ.أوِلذاتهِ شخصه(ِ

(ِحتيِالابيعةِتحهدِأنِهناكِإلهًاِوراءها،ِصنعهاِوخلقهاِويدارهاِوهذاِواض ِلليهودِمنِكتبهمِوواض 21ِِآيةِ 
 (ِ.1ِِِ:19ِ،20للوونيينِمنِالابيعةِ روِِ

=ِِِاْلُجْنُدبِّ ِِِ(ِهناِيت لمِعنِا رضِككرةِقبلِأنِيكتحفِ لكِبقرون،ِوقتِأنِكانواِيقولونِأنهاِمنبساة.22ِِ 
قَ ِِِصغيرِضعيفِجدًا.ِِِِجراِد الِندركِمداهاِ=ِالسمواتِالتيَِِِِكَخْيَرةٍ ِِِ=ِغااءِمنِنسيجِناعمِكالستارة.َِِِِكَسَرادِّ

هيِعندِ ِكخيمةِيمكنِأنِياويهاِ لذلكِقيلِأنِالسمواتِستزو ِ(ِِِتهاعنِمِِوالِنهايتهاِوالِعددِنجومهاِ،ِبكل
.ِ
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ِِ–12ِِميِاآلياتِ قاالِالرمِبالخليقةِِِوسبقِِوكانِقدِِبالملوكِوالعنماء.ِِِِ ِِ(ِهناِيقاال25ِِ–23ِِياتِ ميِاآل
17.ِِ) 

،ِِوالِيجرواِمقاصدهميقدرونِأنِيقاومواِ =ِالمقصودِأنِالملوكِبحرِيموتونِوممال همِتخرمِوهمِالَِِلْم ُيْغَرُسوا  
 تحملهاِالري ِ.ِِةالِكالعصام

  ِيعرمهاِواحدًاِواحدًاِوهكذاِيعر ِالبحرِواحدًاِواحدًا.ِالفلكِينهرِعملِ ُِِِجْندَ الِِيسميِالنجومِِ=(26ِِآيةِِ 
النجومِوال واكبِماِهيِإالِِ(ِ،ِقا ِاليهودِأنsabaismِِو نِالوونيينِعبدواِالنجومِ بادةِالسبئيينِ ِِوقدراته.

خليقةِ ِوهيِكجندِتتحركِبأمرهِومنِهناِجاءِلقبِرمِالصباؤوت.ِونفهمِنحنِأنِ ِرمِالجنودِالسماويةِأنِ
 طغماتِالمالل ةِورمِالبحرِورمِالخليقةِكلهاِمنِنجومِ...ِإللِ.ِال لِجنودِيتحركواِبأمرهِوهوِضاببِال لِ.

ِ
 - (:31 –  27آيات )

 
 " لَِّراَذا َتُقوُل َيا َيْعُقوُب َوَتَتَكِلُم َيا إِّْسَرائِّيُل: »َطدِّ اْخَتَفْت َطرِّيقِّ  َعنِّ الِرب ِّ َوَفاَت َحق ِّ  إِّلهِّ « 27"  -:(27آية )
 أنِ ِالِيرنِطريقهمِوالِيهتمِاهمِ.ِاعتامِلليهودِأنهمِيتصورِوِ(27آية )

 نهمِكانواِمنلومينِميِِِأوِهوِتغاضيِعنهِوأهملني.ِِ ،=ِحقيِميِالخالصِلمِيعاهِليَِِِِوَفاَت َحق ِّ  إِّلهِّ  
ول نِهذاِال المِأوِقلِالعتامِهوِموجهِل لِالبحرِالذينِظنواِوهمِيعانونِميِا رضِِِ.مننواِأنِ ِنسيهمِِباال

سبيِِِمترةِومِيموتون،ِأنِ ِأهملهمِوسلمهمِلحياةِمالمةِونهايتهاِالموتِدونِأنِيجدِلهمِحلِبهِيخلصون.ِوكان
باالِنمو جِلهذا.ِوكانِاليهودِميِباالِميِحالةِيأسِكامل،ِفباالِدولةِقويةِجدًاِم يفِتوجدِطريقةِللخالصِ

(ِأنِ ِيخبر26ِِ-18منهم؟ِوبالنسبةِللبحرِمالحياانِعدوِجبارِمماِالاريقِللنجاة؟ِلذلكِوجدناِميِ اآلياِت
 بقوتهِوحكمتهِليعايِطمأنينةِأنهِلديهِحلِ.

ِ
 َوَما َعَرْفَت َوْم َلْم َتْسَرْع  إِّلُ؟ الِدْهرِّ الِربج َخالُِّق َوْطَرافِّ اأَلْقضِّ اَل َيكِّلج َواَل َيْعَيا. َلْيَس َعنْ 28"  -:(29-28آية ) 

ِدًة.29 َفْهرِّ؟ِّ َفْحٌص. يمِّ اْلُقِوةِّ ُيَكث ُِّر شِّ  " ُيْعهِّ  اْلُرْعيَِّ  ُطْدَقًة، َولَِّعدِّ
ِوقولهِياِيعقوِم،ِِِِويذكرهمِبأعمالهِمعِأبالهمِِ ِيعاتبِالمسبيينِليأسهمِميِالخالِص=َِِِِتْسَرعْ َوَما َعَرْفَت َوْم َلْم   

(ِ ِيعملِميِالزعيفِميتقون29ِِآيةِ .ِِوِِليذكرهمِاوعدهِ ايهمِلتقواه،ِمهناِيحثهمِأنِيصيرواِمثلِهِِِ(27 آيةِِ
يمِّ    ِيعايِقوة."ِولنالح ِأنِالخايةِتزعفِإيمانناِول نِِ لِْمَِ ِْ"قوتيِميِالزعفِتُِ ُيْعهِّ  اْلُرْعيَِّ  ُطْدَقًة، َولَِّعدِّ

ِدةً  =ِجدعونِكمثا .ِول نِالمقصودِهوِحا ِاإلنسانِالذنِكانِيعانيِقبلِالمسي ِمترةِمنِالزمنِِ  اْلُقِوةِّ ُيَكث ُِّر شِّ
الِلنِتنلِهكذاِالِميِحياتهِعليِا رض،ِومِيموتِوظنِأنِ ِنسيهِوأهمله.ِ ِهناُِيبحرِاإلنسانِقالالِ..ِِ
ِهناكِخالصِوهذاِهوِموضووِاإلصحاحِوهذاِهوِدورِال نيسة،ِوهذهِالبحارةِهيِعملهاِ.

ِ
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ْلَراُن ُيْعُيوَن َوَيْتَعُبوَن، َواْلفِّْتَياُن َيَتَعِثُروَن َتَعثجًرا.  30"  -(: 31- 30اآليات ) ُدوَن ُطِوًة. 31َاْلغِّ ُرو الِرب ِّ َفُيَجد ِّ َوَوِما ُمْنَتظِّ
. َيْرُكُضوَن َواَل َيْتَعُبوَن. َيْرُشوَن َواَل ُيْعُيوَن.َيرْ   "  َفُعوَن َوْلنَِّحًة َكالنجُسوقِّ

قِعاليًاِتجاهِِل  ِحَِقدِيثقِالحبانِميِقوتهمِول نهمِسريعًاِماِيخوروا.ِول نِمنِيعتمدِعليِ ِت ونِلهِقوةِمتجددةِويُِ
نتنارِالرمِأيِترجيِعونهِبالصبرِميِالمحنِمعِالتأكدِأنهِالِيتباطأ.ِ  ِإ ِو لكِبالروحِالقدس،ِروحِالقوة.ِِ

=ِتحيرِإليمانِقونِبهِينتنرونَِِِيْرَفُعوَن َوْلنَِّحًة َكالنجُسوقِّ يمن ِقوةِجديدةِل لِِمهمةِجديدةِول لِتجربةِجديدة.ِ
ِِ.اهاِيحلقونِميِالسماوياتِكالنسورِوالروحِالقدسِيعينهمِعليِ لكِِمِولهمِحياةِسماويةالِر

هذاِال المِموجهِل لِالمامنينِاآلنِالذينِماِزالواِعليِا رضِيعانونِويتألمون.ِالرسالةِالتيِيوجههاِ ِلهمِ...ِ
روحِالقدسِليعزيكمِإنتنرواِالخالصِوالمجدِالسماليِبعدِالمج ِالثاني،ِول نِميِإنتناركمِلهذاِالمجدِأطلبواِال

ويحددكمِولنِت ونواِضعفاءِأادًا.ِالمسي ِخلصناِبالصليب،ِول نهِلمِيتركناِنعانيِلننتنرِالمج ِالثانيِلنستري ِ
ونفرح،ِالِأرسلِالروحِالقدسِالمعزنِيسندناِميِغربةِهذاِالعالمِإليِأنِيأتيِالمسي ِميِمجيئهِالثانيِويأخذناِِ

 معهِإليِالمجد.
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي واألقبعون 

ِ
رأيناِميِاإلصحاحِالسااقِالبحارةِالمفرحةِبمج ِالمخلص،ِوأيزًاِعملِالروحِالقدسِميِإعااءِالقوةِالتيِاهاِ

  ِهناِيقو ِعليكمِأنِتختارواِإماِأنِت ونواِهللِأوِتستسلمواِلخداعاتِالحياانِنسلكِخال ِأالمِهذاِالعالم.ِِ
ِالممثلةِميِا صنامِ.

.ِيدعوِِ"ِِإنِكانِ ِهوِ ِماعبدوهِوإنِكانِالبعلِهوِ ِماعبدوه"هذاِاإلصحاحِيتلخصِميِقو ِإيلياِالمحهورِِ
21ِلتحددِبمناقِبسيبِمنِيستايعِأنِيخبرِبالمستقبلِ  ِأقصاءِا رض،ِأيِالجزالر،ِوالمعنيِكلِا رضِِ

(ِومِادأِهوِيتنبأِبأنِهناكِملكِيخرجِمنِالمحرق،ِوهوِكورص،ِوالح ِأنِكورصِالمخلصِرمزِللمسي 23ِِِِ–
ِإاليس ِاإلصحاحِِِِالمخلصِمنِسبي ِنهاية ِالملكِراجع ِا صنامِِِ.(39 عنِكورص ِتبدأ ِالتحدي ِيعلنِ ِهذا وحينما

(ِويجمعونِأدلةِأوهيِمن7ِِ-5ويحددِالنجارِالصالغِليحددِاآللهةِصنعتهِ ِِ،ِِونهامزنهيارِميِرإلميِالتحديِالِا
خيوطِالعن بوتِ نِا نبياءِال ذبةِكانواِيردونِاردودِعالمةِأوِنبواتِكا بة،ِأماِنبواتِ ِمفيِمنتهيِالدقة،ِوالِ

ِأووانه ِأنِيزعواِعلي ِإال ِآلهتهم ِل يِيداروا ِا ووان ِل هنة ِأنهِمعهمِحيلة ِلحعبه ِالرم ِالمجوهرات.ِومِياكد ِأجمل م
ِوسيحفنهمِويعتنيِاهم.

ِ
دِّ اْلَقَبائُِّل ُطِوًة. لَِّيْقَترُِّبوا ُثِم َيَتَكِلُروا. لَِّنَتَقدِ 1" -:(1آية )  " ْم َمًعا إَِّلى اْلُرَحاَكَرةِّ.»ُاْنُصتِّ  إَِّلِ  َوِيُتَها اْلَجَزائُِّر َوْلُتَجد ِّ

=ِقيلِأنهاِالبالدِالبعيدةِوقيلِأنهمِاليهودِالذينِ هبواِبعيدًاِإليِباالِوأحاطِاهمِالبااليينِمنِكلِِِاْلَجَزائِّرُ ملتنصتِِ
العالمِأنِ مكانِكالماءِالذيِيحيبِجزيرة،ِالِحاصرتهمِالتجارم.ِول نِالمعنيِالمقصودِهوِأنهاِرسالةِل لِ

.ِمنِ ِونبتعدِعنِضجيجِالعالم.ِلَِّيْقَترُِّبواونقترم.ِِ=ِمنحنِلنِنسمعِصوتِ ِماِلمِنصمِتْنُصتِّ  و=ِِِينصِت
ُطِوةً  اْلَقَبائُِّل  دِّ  يفعلِ َِِوْلُتَجد ِّ بالمستقبلِكماِ التنباِ قادرةِعليِ آلهتهمِ بأنِ إدعالهمِ يثبتواِ أنِ معليهمِ ُِِاْنُصتِّ    =ِ

ِلتواضعِ ِالذيِيدخلِميِالمحاكمةِمعِخليقتهِ.ِايمالموضووِهام.ِ
ِ

ُمُلوٍك َسلِ 2"  -:(2آية ) َوَعَلى  ُوَمًرا  َوَماَمُ؟  َدَفَع  ْنَد قِّْلَلْي؟ِّ   الِنْصُر عِّ ُياَلقِّي؟ِّ  اِلذِّي  قِّ  اْلَرْشرِّ َوْنَهَض مَِّن  َهُ؟. َمْن 
؟ِّ.  "  َلَعَلُهْم َكالتجَرابِّ بَِّسْيفِّ؟ِّ، َوَكاْلَقش ِّ اْلُرْنَذقِّي بَِّقْوسِّ

ِقيلتِعنهِهناِِ ِالتي ِاإلنسانِوالصفات ِالسبي.ِكورصِهوِهذا ِاليهودِمن ِإطالق ِيناسب ِتمامًاِو كرهِهنا تنابقِعليه
عتبارِخاصِميِِإشتهرِبالحجاعةِوالسرعةِميِالحرمِوالحكمةِوالعد ِوال رامةِولهِِإصارِأعنمِملكِميِالعالم،ِِو

إالِِستخدمهِ ِكآلةِإلرجاوِشعبهِمنِالسبي.ِقا ِكورصِميِنهايةِحياته،ِأنهِ"لمِيبتدئِعماًلِِإال تامِالمقدس،ِِ
ْنَد قِّْلَلْي؟ِّ =ِالبااليينِ رمزِللحياطين(َِِكاْلَقش ِّ اْلُرْنَذقِّي  نج ِفيه"ِِِ =ِلهِسرعةِحركة.ِولقدِعر ُِِِياَلقِّي؟ِّ الِنْصُر عِّ

قِّ  شتهرواِبالحراسة.ِِعكورصِبالعدالةِأماِجيحهِم =ِمالمسي ِهوِشمسِالبرِإالِأنِكورصِأيزًاِجاءِمَِّن اْلَرْشرِّ
ِللسيدِالمسي ِ.ِزاًِمهوِهناِكانِرِمِمنِالحرق،
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 " َطَرَدُهْم. َمِر َسالًِّرا فِّ  َطرِّيق َلْم َيْسُلْكُ؟ بِّرِّْلَلْي؟ِّ.3" -:(3آية )
=ِكانِسريعًاِكأنهِمنَِِِِطرِّيق َلْم َيْسُلْكُ؟ بِّرِّْلَلْي؟ِّ =ِلحكمتهِكانتِخسالرهِميِالحرومِأقلِماِيمكن.َِِِِمِر َسالًِّرا
ِنتحارِاإلنجيلِ.إ(ِوإ اِمهمناِاآليةِعليِالمسي ِمهيِسرعة8ِ:5ِكأنهِالِيمسِا رضِ داِِوالايورِ

ِ
رِّيَن َوَنا ُهَو«.4" -:(4آية ) ًيا اأَلْلَياَل مَِّن اْلَبْدءِّ  َوَنا الِربج اأَلِوُل، َوَمَع اآلخِّ  "َمْن َفَعَل َوَصَنَع َداعِّ

  ِعملِويبقيِعاماًلِمعِشعبهِمنِ،ِِعتر ِاهذاِِِإ(ِوكورص1ِِ:2ِِ=ِالرمِهوِالذيِأنج ِكورصِ عِزَمْن َفَعَل 
مهذهِإشارةِل ونهِِونا الرب األول    ول نِقولهِهنا  .ا و ِواآلخرِِ(44ِِِِ:6ميِ إصيِنفسهِِ  ِسمِ ِِِ،ِِيةِايةِللنهاالبِد

رِّيَن َوَنا ُهوَ َوَمَع     ِا زليِوالذنِقا ِللحعبِاليهودنِأنِإسمهِيهوهِوأنهمِخاصتهِ. هناِهوِِِِ=ِالذيِيت لمِِاآلخِّ
رينيهوهِِ ويصب ِمعنيِِِ.ويكونِا ولينِهمِشعبِإسراليلِِونا هوِِهناِهمِمنِآمنواِبأنِالمسي ِهوِيهوهِِ=ِِواآلخِّ

رينِالذينِيأتونِبعدِاليهودِهمِال نيسةِوأناِلهمِأيزاِيهوه.ِولقدِ اآليةِأناِادأتِبعختيارِالحعبِاليهودن.ِواآلخ 
1ِسمهِالذيِقالهِعنِنفسهِا و ِواآلخرِ رؤإمهذاِِِِهوبهذاِيصيرِالمسي ِهوِيهِوِِاِيهوه:ِاإلونينِواحدا.جعلتِأن

الماضيِِِ،ِِيةِموجودِقبلِكونِالعالم،ِأادنِالِينتهي،ِضاببِال ل.ِال لِمكحو ِأمامها(ِوالمعنيِأنهِاالِاِد17:ِِ
ًاِمهوِالذيِأتيِبكورصِوهاِهوِيخبرِعنهِقبلِِوالحاضرِوالمستقبل،ِهوِالذيِيحكمِالعالمِوأحكامهِالِتتغير،ِإِ 

ِ راجعِالتفسيرِميِنهايةِاإلصاحِا و ِمنِسفرِالرؤيا(ِ.ِ.ةسن200ِِيمجيئهِا
ِ

. اْطَتَرَبْت َوَلاَءْت.5" - :(5آية )  "  َنَظَرتِّ اْلَجَزائُِّر َفَخاَفْت. َوْطَراُف اأَلْقضِّ اْقَتَعَدتِّ
ِارتعدتِحينماِسمعتِخبرِِ ِالممالك ِ باالِومصرِوغيرهما(ِ.كل ِالوحدة ِيحبه ِفيما ِقامتِضده ِالممالك ِكورص،ِوكل

إنِكانِكورصِهوِرمزِللمسي ،ِمرعبِالحعومِهناِيحيرِلرعبِالحياطينِومزعهمِمنِمصيرهمِحينماِواجههمِِ
ِ(.1ِِ:24الرمِيسووِبسلاانهِعليهمِ مر

ِ
ي؟ِّ: »َتَشِدْد«.  6"  -(:7-6اآليات ) َبُ؟ َوَيُقوُل أَلخِّ ُد َصاحِّ ٍد ُيَساعِّ َفَشِدَد الِنِجاُق الِصائَِّ . الِصاطُِّل بِّاْلرِّْهَرَطةِّ  7ُكلج َواحِّ

يَر َحِتى اَل َيَتَقْلَقَل. ْلَحامِّ: »ُهَو َلي ٌِّد«. َفَرِكَنُ؟ بَِّرَسامِّ ، َطائِّاًل َعنِّ اإلِّ  " الِضاقَِّب َعَلى الِسْنَدانِّ
كانِاستعدادهمِبصنعِآلهةِجديدةِلفحلِماِعندهم،ِأوِهمِيصلحونِويحددونِماِعندهم.ِول نِالمعنيِيحيرِ بعدِ
منِ لكِكماِقلناِسابقًاِأنِا صنامِوصانعوهاِميِحالةِتحدنِهلل.ِهناِنرنِوورةِالوونيينِدماعًاِعنِآلهتهمِكماِ

ِآلهتهمِأماِنحنِملناِإلهِيدامعِعناِحتيِونحنِصامتينِ.(ِهمِيدامعونِعن28:19ِِوِِِأمعلِاالمسسيينِ رطاميسِ 
يَم َخلِّيلِّ ،8 -:(8آية )   "»َوَوِما َوْنَت َيا إِّْسَرائِّيُل َعْبدِّي، َيا َيْعُقوُب اِلذِّي اْخَتْرُتُ؟، َنْسَل إِّْبَراهِّ

 لِعليِالرمِمالِيخا ِ نهِيامنِِ=ِا ممِالتيِتعتمدِعليِأووانهاِخامت،ِأماِإسراليلِالمتَوِما َوْنَت َيا إِّْسَرائِّيُل  
يَم َخلِّيلِّ والح ِقو ِ ِعنِالحعبِِِِأنِكلِا مورِتعملِللخيرِلحعبِ .   ِاهذاِيحيرِلحعورِ =  َنْسَل إِّْبَراهِّ

المحبةِالتيِميِقلبهِلهذاِالحعبِمهمِنسلِحبيبهِإاراهيم.ِميِهذاِاإلصحاحِنجدِأنِ ِيخيرهمِاينهِوبينِا صنامِِ
الحياانِالذنِوراءها.ِوهناِنجدِ ِيحركِعواطفهمِليختاروهِإ ِهوِيحبهم.ِ  ِهناِكأنهِيقو ِلهم:ِصدقونيِأنِِ
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ِوالِتختارواِغيرنِمتهل وا،ِإختارونيِليسِعنِخو ِمنيِالِ نيِ أناِأحبكمِمأنتمِنسلِإاراهيمِحبيبي،ِمتعالواِإلي 
لذنِيحبناِبالحقِويريدِلناِالسماءِأماِاآلخرِمهوِيتناهرِبأنهِأحبكم،ِوأناِالوحيدِالذنِأحبكمِبالحق(.ِ ِهوِا

ِيريدِلناِأنِنتمتعِبملذاتِالعالمِول نهِيريدناِمعهِميِالهالكِا ادنِ.
ِ

َي. اْخَترْ 9" -:(9آية ) ، َومِّْن َوْطَهاقَِّها َدَعْوُتُ؟، َوُطْلُت َلَك: َوْنَت َعْبدِّ ُتَك َوَلْم  اِلذِّي َوْمَسْكُتُ؟ مِّْن َوْطَرافِّ اأَلْقضِّ
 " َوْقُفْضَك.

=ِأواًلِ ِأمسكِإاراهيمِودعاهِمنِأور،ِومِأمسكِأوالدهِودعاهمِمنِمصرِوأخرجهمِمنِعبوديتهاِِاِلذِّي َوْمَسْكُتُ؟  
ِوصارواِله.

 
 " َوَوَعْنُتَك َوَعَضْدُتَك بَِّيرِّينِّ بِّر ِّي.اَل َتَخْف أَلن ِّ  َمَعَك. اَل َتَتَلِفْت أَلن ِّ  إِّلُهَك. َطْد َوِيْدُتَك 10" -:(10) آية

ِالعاحانة20ِِ-10اآلياتِِ  ِالنفس ِيرون ِللزعيف،ِوهو ِقوة ِماهلل ِميِكلِمكان، ِللمسبيينِولحعبِ  ِتحجيع ِآيات )
دالما.ِوالح ِت رارِقولهِالِتخفِمالخو ِيفقدناِسالمناِالداخلي،ِوالخو ِعمومًاِسببهِالحعورِبالوحدةِأماِنحنِ

ِالمخلصِأتيِليسكنِداخلناِوالِيتركناِميِاحتياج.ِمالمسي 
ِ

( َوَيبِّيُدوَن. 11"  -(:13- 11اآليات  ُروَك  ُمَخاصِّ َشْ ٍء  َكاَل  َيُكوُن  َعَلْيَك.  يَن  اْلُرْغَتاظِّ يُع  َلرِّ َوَيْخَجُل  َسَيْخَزى  إِِّنُ؟ 
ُدُهْم. َيُكوُن ُمَحاقُِّبوَك َكاَل شَ 12 يَك َواَل َتجِّ ُك بَِّيرِّينَِّك،  13ْ ٍء َوَكاْلَعَدمِّ.  ُتَفت ُِّش َعَلى ُمَنازِّعِّ أَلن ِّ  َوَنا الِربج إِّلُهَك اْلُرْرسِّ

يُنَك.  " اْلَقائُِّل َلَك: اَل َتَخْف. َوَنا ُوعِّ
ِعنِالبااليينِمالِيجدهم.ِِأحِدِالسبيِأنِيفتشلمِيتصورِأحدِميِأيامِ

ِ
وُس إِّْسَرائِّيَل.»اَل َتَخْف َيا ُدوَدَة َيْعُقوَب، َيا 14" -:(14آية ) يَك ُطدج ، َوَفادِّ يُنَك، َيُقوُل الِربج َمَة إِّْسَرائِّيَل. َوَنا ُوعِّ ْرذِّ  " شِّ

=ِتحيرِلزعفِاليهودِوعدمِاستحقاقهم.ِوقدِداسهمِمرعونِكدودةِمعاًل،ِوهكذاِمعلِنبوخذِنصرُِدوَدَة َيْعُقوَب،  
منِجماعةِ،ِمهذهِهناِموجهةِلحعبِ ِالمنفيِِِصغير=ِالحر مةِهيِجزءِِشرذمة  ِِوبادِالجباارةِوبقيِشعبِ ِ.

يكَ ِِوميِضعفِ. مل هِأحدِويبيعِمنِِ(ِمحينِيفتقر25:25ِِ=ِكلمةِمادنِبالعبرانيِتعنيِالذيِيفكِالمبيعِ الَِِِِفادِّ
(ِويفكِمبيعِأخيه،ِوالوليِهوِالفادن،ِوال لمةِتفيدِأيزًاِالذيِيخلصِمنِالخاية.ِفيكونِاهذاِهَُِيِل ِ  وَِِِخرآيأتيِِ

ِكورصِميِهذهِالنبوءةِرمزًاِللمسي ِالذيِمكِدينناِوخلصناِوحررناِ.
ِ

َباَل َوَتْسَحُقَها، َوَتْجَعُل اآلَكاَم 15" -:(15آية ) يًدا َذا َوْسَناٍن. َتْدُقُس اْلجِّ هَأَنَذا َطْد َلَعْلُتَك َنْوَقًلا ُمَحِدًدا َلدِّ
 " َكاْلُعَصاَفةِّ.

وا كامِهيِأقلِِِِ.ألكام  اوِِالجبال ِِ ِقادرِأنِيجعلناِنوارجِقادرةِعليِسحقإ اِكناِميِننرِأنفسناِدودةِل نِِ
إرتفاعاِمنِالجبا ِ.ِالجبا ِهذهِقيلتِهناِعنِجيشِباالِوا كامِهيِربماِعنِالجيوصِالمتزامنةِمعهمِأوِا ممِِ
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إنسانناِالقديمِالمت بر،ِ  ِيخرجِمنِالزعفِِأيزاِوالجبا ِهيِال ارهةِلليهودِوتساعدِباالِمثلِموآمِوغيرها.
والجبا ِوا ممِالجبارةِمثلِباالِالذينِيتبعونهِتحيرِللحياانِالمت برِِِللعودة.قوة.ِوهكذاِ للِ ِلهمِكلِالصعامِِ

ِ(.19:10(،ِول نِالمسي ِأعااناِسلااناِأنِندوسهِ لو9:17والعنيدِ رؤ
ِ

ُج 16" -:(16آية ) ُدَها، َوَوْنَت َتْبَتهِّ ُف ُتَبد ِّ ُلَها َواْلَعاصِّ ُر.ُتَذق ِّيَها َفالر ِّيُح َتْحرِّ . بُِّقدجوسِّ إِّْسَرائِّيَل َتْفَتخِّ  " بِّالِرب ِّ
التيِتحملهاِمهيِإشارةِللنعمة.ِمعملِِِالر ِّيحُ  الجهاد(ِأماِِ ُتَذق ِّيَهاهناِنرنِصورةِلعملِالجهادِمعِالنعمةِمعسراليلِِ

جُ  اإلنسانِالزمِبجانبِنعمةِ ِوالنتيجةِالماكدةِهيِمرحِيمألِقلبِالمامن رُ و   َتْبَتهِّ ِِ.َتْفَتخِّ
(ِنرنِرعب5ِنرنِسرعةِإنتحارِاإلنجيل.ِوميِ آيةِِ(3)آية.ِوميِِ(2)آيةرأيناِهناِنبوةِعنِكورصِرمزًاِللمسي ِِ

 ِيامئنِأوالدِإاراهيمِباإليمانِويقو ِلهمِالِتخامواِمالمسي ِِ( 14- 8)الحياطينِمنِمج ِالمسي .ِوميِاآلياتِ
ِورمزهِهناِكورص،ِوسيبيدِمنِأمامناِالحياان.ِِ ِِِِ(15)آية وميِِالمخلصِآت  وميِ ِيعايِقوةِتدوسِالعدو.

بعرسا ِِِِونعمةِول نِالِادِمنِالجهادِلننتصرِعليِعدوناِالحياان.ِومِنأتيِلوعدِ  ِيعايِقوةِِِِ(16)آية
يقو ِ :ِهاِقدِأخبرت مِابحارةِالخالصِمهلِكانِهناكِِِ( 29- 21)وميِاآلياتِِ(.  20-17)آيات  الروحِالقدسِِ

قعها؟ِِال.ِمخاةِالخالصِأزليةِالِيعلمهاِسونِ ِمقب،ِ ِالمحبِلخليقته،ِالذنِدارِأزليًاِمنِتنبأِاهاِأوِتِو
ِِِكيفِيخلصِاإلنسانِمهوِأيزًاِكانِيعلمِأنهِسيسقبِويموت.

ِ
»َاْلَبائُِّسوَن َواْلَرَساكِّيُن َطالُِّبوَن َماًء َواَل ُيوَلُد. لَِّساُنُهْم مَِّن اْلَعَهشِّ َطْد َيبَِّس. َوَنا الِربج 17"  -(:20-17اآليات )

َوْتُرُكُهْم.   َوَنا إِّلَ؟ إِّْسَرائِّيَل اَل  َلُهْم.  يُب  َيَنابِّيعَ 18َوْسَتجِّ َوْنَهاًقا، َوفِّ  َوَسسِّ اْلبَِّقاعِّ  َضابِّ  َوْلَعُل اْلَقْفَر َوْفَتُح َعَلى اْلهِّ  .
َياٍ .   َر مِّ َيةِّ 19َوَلَرَة َماٍء، َواأَلْقَض اْلَيابَِّسَة َمَفالِّ . َوَضُع فِّ  اْلَبادِّ َوْلَعُل فِّ  اْلَبر ِِّيةِّ اأَلْقَز َوالِسْنَس َواآلَس َوَشَجَرَة الِزْيتِّ

َمًعا.   َوالِشْربِّيَن  َياَن  ْندِّ َوالس ِّ َويَ 20الِسْرَو  َيْنُظُروا  وَس لَِّكْ   َوُطدج َفَعَلْت هَذا  َيَد الِرب ِّ  َوِن  َمًعا  َوَيَتَأِمُلوا  َوَيَتَنِبُهوا  ْعرُِّفوا 
 "  إِّْسَرائِّيَل َوْبَدَعُ؟.
هناِهمِمساكينِإسراليلِِِْلَبائُِّسونَ وا(7ِِِِ:37ِِ،38ِِماهللِيحبعِويرونِ يوِِ،ِِمفالر ميا =ِِِِروحِالقدسنبوةِبحلو ِال

=ِِِاألقض اليابسة مفالر ميا ِِالمساكينِبالروحِ المتواضعين(ِوهمِالجياوِوالعااصِإليِالبر.ِِأوِِ،ِِميِالسبي
كانِاإلنسانِقبلِالمسي ِوبدونِالروحِالقدسِأرضاِيابسة،ِوبعدِحلو ِالروحِالقدسِإرتوتِا رضِوأخرجتِوماراِِ

صفاتِتعبرِعنِاإلنسانِالذنِسكنِ...ِول نِهذهِا شجارِلهاِِِِوقز وسنسِِعب رِالوحيِعنهاِهناِبأنهاِأشجار
ِِ-فيهِالروحِالقدسِ:

=ِال لمةِمحتقةِمنِأصلِعبرنِبمعنيِوااتِأوِراسلِ.ِوا رزِشجرةِطويلةِيصلِطولهاِميِلبنانِإليِِِاألقز
متراِ.ِوهيِشجرةِرالعةِالجما ِ،ِتمتدِعرضياِلمسامة50ِِمتراِوميِجبا ِالهيماالياِتصلِإلي27ِِِِِ–23ِِحواليِ

المةِاإلخزرارِ،ِوبهاِعصارةِتحفنهاِمنِالفسادِوالديدانِ.ِمعسمهاِيحيرِللثباتِميِاإليمانِ.ِكبيرةِ،ِوهيِِد
وهيِباولهاِتحيرِللابيعةِالسماويةِللمسيحيِ،ِوبدوامِخزرتهاِتحيرِللحيويةِمالمسيحيِلهِحياةِالمسي ِ،ِولذلكِ

ِالِيموتِوهذاِماِيحيرِإليهِأنِا رزِالِيفسدِ.
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ءِوالُِيَسو  سِمهوِإ ًاِالِيفسدِ،ِوكانِالخحبِالمصنووِمنهِتااوتِالعهدِمنِخحبِ=ِينبتِميِالصحرِاِِالسنس
السنبِ،ِمجسدِالمسي ِلمِيرنِمساداِ،ِو لكِ نِناسوتهِمتحدِاالهوتهِ،ِأماِنحنِمالجسدِيفسدِبالموتِل نِلناِ

ليِا رضِالتيِليسِلهاِقيامةِوحياةِأاديةِ.ِوالسنبِينبتِميِالصحراء،ِوالمسيحيِلهِحياةِبالروحِالقدسِهناِع
ِحياةِوالِومرِ.

=ِرالحتهِطيبةِويثمرِبعدِإنتهاءِمترةِالحتاءِ،ِوالمسيحيِيثمرِبعدِأنِينتهيِمنِارودتهِالروحيةِويكونِِِاآلس
 (ِِ.2ِِ:15كِو2رالحةِالمسي ِالزكيةِِ 

الزيتونِالذنِيصنعِمنهِِ=ِغيرِمعرو ِتماماِهلِالمقصودِشجرةِالزيتونِممنهاِيحصلونِعليِزيتِِِِشجرة الزيت
دهنِالمسحةِ،ِأوِهيِشجرةِأخرنِ.ِل نِالمهمِاإلشارةِللزيتِمهوِرمزِللروحِالقدسِالذنِينسكبِعليِالحخصِِ

ِسواءِملكِأوِرليسِكهنةِحينِيمس ِبالزيتِ.ِوبهذاِترمزِهذهِالحجرةِإلمتالءِالمسيحيِبالروحِالقدسِِ.
ويستخدمِمجازاِللتعبيرِعنِالعنمةِوالقوةِ،ِوينموِميِالباديةِ=ِدالمِالخزرةِوإستخدمِميِاناءِالهيكلِ،ِِِِالسرو

ِِِ–20ِِدليلِعليِقدرةِ ِ.ِوشبهِإانِسيرا ِأونياِال اهنِالعنيمِبالسروِالمرتفعِإليِالسحامِمعرتفاعهِيصلِإليِِ
ِمتراِوأغصانهِعريزةِ.25ِ

ِ=ِشجرِضخمِوصلبِوطويلِيحيرِلصالبةِإيمانِالمامنينِِ.ِالسنديان
ِجرةِكالسروِول نهِأزكيِرالحةِ،ِوالمسيحيِهوِراِلحةِالمسي ِالزكيةِِ.=ِشِالشربين

ِِ
ُروا ُحَجَجُكْم، َيُقوُل َملُِّك َيْعُقوَب.  21"  -(:24- 21اآليات ) . َوْحضِّ ُموا َدْعَواُكْم، َيُقوُل الِربج ُموَها َوُيْخبُِّروَنا 22»َطد ِّ لُِّيَقد ِّ

َرَتَها، َوْو َوْعلُِّرونَ  .  ا اْلرُ بَِّرا َسَيْعرُِّض. َما هَِّ  اأَلِولِِّياُت  َوْخبُِّروا َفَنْجَعَل َعَلْيَها ُطُلوَبَنا َوَنْعرَِّف آخِّ َوْخبُِّروا 23ْسَتْقبِّاَلتِّ
َها َوْنُتْم مِّْن اَل َشْ ٍء، َوَعَرُلُكْم 24بِّاآلتَِّياتِّ فِّيَرا َبْعُد َفَنْعرَِّف َوِنُكْم آلَِّهٌة، َواْفَعُلوا َخْيًرا َوْو َشرًّا َفَنْلَتفَِّت َوَنْنُظَر َمًعا.  

 " مَِّن اْلَعَدمِّ. قِّْلٌس ُهَو اِلذِّي َيْخَتاُقُكْم.
يونِيعتبرونِأنِمعرمةِالمستقبلِهيِأهمِشيءِبالنسبةِللعبادةِالوونية،ِوكانِالوونيونِيعتبرونِاآللهةِكانِالوون

ِلحعبِهالحقيقيِِِِالملكِِيعلنِأنهِهِووأدرملكِإلهِلسفروايم.ِوهاِهوِ ِِِِلهِالعمونيينإأوِمل ومِِكملوكِلهمِمثلِمولكِِ
َ  اأَلِولِِّياتُ ،ِمهوِإلههمِومل همِوواضعِشريعتهم.َِِِِملُِّك َيْعُقوبَ =ِِ =ِأيِا شياءِا وليةِالتيِحدوتِقباًل.ِأيَِِِما هِّ

نخا ِِِِاًِ=ِمهمِالِيستايعونِأنِيفعلواِشِرَواْفَعُلوا َخْيًرا َوْو َشرًّا  المقصودِدعهمِيروناِنبوءاتهمِالسابقةِالتيِتحققت.ِِ
أنِيزروناِأوِنهِليسِميِسلاةِأعدالناِِالخيرِوهذاِيعايناِاطمئنانِأمنه.ِوهمِبابيعتهمِغيرِقادرينِعليِمعلِِ

ِيسيئونِإليناِ.
ِ

قِّ الِشْرسِّ َيْدُعو بِّاْسرِّ . َيْأتِّ  َعَلى اْلُواَلةِّ َكَرا َعَلى 25" -:(25آية ) »َطْد َوْنَهْضُتُ؟ مَِّن الِشَرالِّ َفَأَتى. مِّْن َمْشرِّ
، َوَكَخزِاٍف َيُدوُس  يَن.اْلرِّاَلطِّ  " اله ِّ

بعدِأنِأخجلِ ِعبدةِا ووانِوأظهرِلهمِجهلِآلهتهمِبالمستقبلِهاِهوِيخبرهمِبالمستقبلِويكلمهمِعنِكورصِ
قِّ الِشْرسِّ  .....  َوْنَهْضُتُ؟ مَِّن الِشَرالِّ مرةِأخرن=ِِ =ِاالدِمارسِشرقِباالِوبالدِماديِإليِجهةِالحما ِمِّْن َمْشرِّ
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(ِوهوِقدِداسِملوكِكثيرون.4ِِِ–1ِِ:1ِِتر ِبأنِالرمِهوِإلهِالسماءِ عزعِإورصِِ=ِم َِِيْدُعو بِّاْسرِّ .  الحرقي
الحمسِوجاءِمنِالحما ِأيِالناصرة،ِمالناصرةِكول نِمعنيِاآليةِا بعدِعنِالمسي ِشمسِالبرِالذيِأشرقِِ

له. وال لِيخزعِ الحياطينِ أيِ ا رضِ ليدوسِملوكِ أتيِ أورشليم،ِوهوِ بِّاْسرِّ   شما ِ َِِِِيْدُعو  المسي  تيِأ=ِ
ِنِنعرمهِ،ِومنِرأيِالمسي ِم أنهِرأيِاآلمِ.أِيِيعاينِاأاآلمِليستعلنِلناِ

ِ
ٌق  اَل ُمْخبٌِّر َواَل ُمْسرٌِّع 26" -(:29-26اآليات ) َمْن َوْخَبَر مَِّن اْلَبْدءِّ َحِتى َنْعرَِّف، َومِّْن َطْبل َحِتى َنُقوَل: ُهَو َصادِّ

ٌع َوْطَواَلُكْم.   ًرا.  27َواَل َسامِّ ْهَيْوَن: َها! َها ُهْم. َوأُلوُقَشلِّيَم َلَعْلُت ُمَبش ِّ  إِّْنَساٌن، َومِّْن َوَنَظْرُت َفَلْيَس 28َوَنا َوِواًل ُطْلُت لِّصِّ
وَن َكلَِّرًة.  يٌر َحِتى َوْسَأَلُهْم َفَيُردج ٌل، َوَوْعَراُلُهْم َعَدٌم، َوَمْسُبوَكاُتُهْم قِّيٌح َوَخاَلٌء.29هُؤاَلءِّ َفَلْيَس ُمشِّ  " َها ُكلجُهْم َباطِّ

َدِِ=ِالمت لمِهناِهوِالرمِوشعبهِالمامنونِبه.ِوهمِيفتحونِ  ِوشعبه(ِلوَِِِنْعرِّفَ َحِتى  قٌ  منهناُِوج  ُِِهَو َصادِّ
َها َها ُهْم. َوأُلوُقَشلِّيَم َلَعْلُت صدقوه.ِ  ِوحدهِهوِالذيِأخبرِشعبهِسابقًاِبخبرِعودتهمِمنِالسبيِِلميِنبوءاتهِ

ًرا =ِلمَِِِلْيَس إِّْنَسانٌ وَ =ِ ِيخبرِشعبهِبأنهِأو ِمنِبحرهمِبعودتهمِمنِالسبيِعليِيدِكورصِالمخلص.ُِِمَبش ِّ
.أيِالِشيءَِخاَلءٌ  ُكلجُهمْ  يوجدِإنسانِليردِحتيُِيعتبرِإلهًاِلذلكِصاروا



( اإلصحاح الثاني واألربعون)إشعياء سفر   
 

 
269 

 عودة للجدول اإلصحاح الثان  واألقبعون 

ِ
ِت لمِمنِقبلِعنِيوحناِالمعمدانِكسااقِللمسي .ِواآلنِيت لمِعنِالمسي ِنفسه.ِ

ِِ.عبد الربمزمونِاإلصحاحِ
هوِنبوةِعنِيهوهِالرمِالذنِتجسيييد.ِولما اِتجسيييدِالرم؟ِِِِحينِأخاأِآدمِورثِانيهِالخاية،ِورأيناِِعبد الرب و

البحييير.ِوظهرِهذاِواضيييحاِميِأنهِحتيِشيييعبِ ِالمختارِنسيييلِإاراهيمِوإسيييحقِويعقومِقدِمسيييدواِهمِِمسيييادِكلِ
عبدًاِماسدًاِيخا ِكلِاليوم.ِوالعجيبِأنِالرمِميِمحبتهِيتجسدِويصيرِإنساناِِ  عبد الربإسراليلِِوصارِِِِأيزًا.

ْبه َِِِل  ن ُهَِأْخَلي"ِِوكماِيقو ِالقديسِاولسِالرسيييييو ِليحيييييابهِعبيدهِالخااة. ال ًراِم يِشييييي  ،ِصيييييَ وَرَةَِعْبد  ًذاِصيييييُ ُه،ِآخ  َنْفسيييييَ
شييييعبِيهو اِليسييييتايعِأنِيفديهم.ِالِصييييارِِِِلعبدِالرمِالفاسييييِدليكونِممثالِصييييارِالرمِعبدًاِِ(.2:7ِ"ِ ميٱلن اسِ 

لبِآدم. ميِهذاِاإلصيحاحِِمع اِوجدناِِالرمِعبدًاِممثالِليسِمقبِليهو اِالِل لِالبحيرِانيِآدمِالخارجينِمنِصيُ
لمِِِِالذنِيخا ِويذهبِلألووانِ..ولماِجاءِالمسيييي ِِفًاِأنِعبدِالرمِأعميِوأصيييمِمهوِيقصيييدِشيييعبِإسيييراليلوصييي

و لكِ نهِأخذِجسدهِمنِشعبِإسراليلِمصارِجزءًاِمنِشعبِِِوإنِقا ِعنهِمختارنِمهوِالمسي ِه.يعرمهِورمز
ِِ.إسراليلِوممثالِلحعبِإسراليل
ِ-ونحنِميِهذاِاإلصحاحِأمام:

ِالخاط ِالذنِهوِشعبِيهو ا.عبد الرب *2ال املِوهوِيهوهِالمتجسد،ِوِ*عبد الرب1 
مالمسيي ِالرمِالمتجسيدِأخذِصيورةِعبدِليصييرِممثاًلِلحيعبِيهو ا.ِالِصيارِممثاًلِل لِالبحير.ِالِصيارِعريسيًاِِ

حتيِيحققِِ نيسيييته،ِصيييارِعبدًاِليحملهاِإليِأمجاده،ِوكنالبِعناِأطاوِاآلمِرأسيييًاِلمحيييااهًاِعروسيييهِِول نيسيييته،ِِ
ِ.ِ(28:1+ِكو5ِ-3ِ:1ويثبتهاِفيهِمتحسبِمايعةِوتصيرِموضعِسرورِاآلمِ أ ِكنيستهِعروسهِخالِص

وكماِكانتِهناكِصيييييعوباتِأمامِشيييييعبِإسيييييراليلِليتحررواِمنِعبوديةِباال،ِمملكِباالِيرمضِإطالقِسيييييراحهم،ِِ
وباتِأمامِشيييييييييعبهِوكنيسيييييييييتهِِل نِ للهاِ ِلهمِوحررهمِعنِطريقِكورصِالملك.ِكذلكِ للِالمسيييييييييي ِكلِالصيييييييييع

ِِليخلصهمِبأنِغلبِالحياانِبصليبهِوحررنا.ِ
(ِويسييميهِعبديِلااعتهِوخزييوعهِلمحيييئةِاآلم.ِهوِجاء21ِِ-12ِِ:17 مِت(ِقيلتِعنِالمسييي ِمي4-1آياتِ 

ِ.ِ(8-2ِ:5مي ليعلنِسرِالحبِالعمليِخال ِالبذ ِ
ِ

َوْعُضُدُ ، ُمْخَتاقِّي اِلذِّي ُسِرْت بِّ؟ِّ َنْفسِّ . َوَضْعُت ُقوحِّ  َعَلْي؟ِّ َفُيْخرُِّج اْلَحِق »ُهَوَذا َعْبدِّي اِلذِّي 1" -:(1) آية
 " لِّأُلَممِّ.

مالمسيييييييييييي ِأخذِشيييييييييييكلِالعبدِوغسيييييييييييلِا قدام،ِالِقبلِاإلهانةِمنِعبدِرليسِال هنةِالذيِلامه.ِِ=ُهَوَذا َعْبدِّي 
هِِومِ.للقِب=ِالمسيييييي ِهوِالوحيدِالذيِيسيييييتحقِهذاِاُِمْخَتاقِّي  سيييييَ نفسيييييهِليكونِ ايحةِعنِالبحييييير،ِِمهوِقدِ اآلمِقد 

ِرْت بِّ؟ِّ َنْفسِِّ .ِِ(28:1 نناِفيهِنحسييبِكاملينِ كوِِمأشييبعِريبةِالسييماءِميِكما ِاإلنسييانِفَيْ ُملواِفيه =ِهذاِِِسُِ
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ِوسييييييرورِ(.4:1وسييييييرورِاآلمِبهِهوِسييييييرورِأزلي،ِمهوِاالانِالمحبومِ أ ِِ،سييييييررِتِِبهِِهوِاانيِالحبيبِالذي
جاءِِِِ(6:14 يوِ=ِهوِالحقَِفُيْخرُِّج اْلَحِق لِّأُلَممِّنِهذاِوقتِالعماد.ِل ِعِْ.ِوأُِنحسييبِفيهِطالعينِِبااعتهِ نناِاآلِم

.ِهوِجاءِليحييييييهدِللحقِويعلنِالحقِوسييييييبِعالمِسييييييادتهِالنلمةِوالباطل،ِلألممِليقبلوهِميِحياتهمِكسييييييرِخالِص
َذاِقَيْدِِوهكيذاِقيا ِلبيالطسِأونياءِمحياكمتيهِ" َِمْنُِهَوِم َنِِل هيَ .ِكيُلُّ َدِل ْلَحق   هيَ َشييييييييييييييْ اَلم ِ   َذاِقَيْدَِأَتيْيُتِإ َليِٱْلعيَ ُولي ْدُتَِأنَيا،َِول هيَ

ْوت ي َمُعِصييييييَ َِيسييييييْ (.ِمالمسييييييي ِأتيِلُيعلنِالحق.ِوكلِمنِتنفت ِعيناهِويعر ِالحق،ِيتحررِمن37:18ِِ"ِ يوٱْلَحق  
ِي ِممل ته،ِممل ةِالحق.سلاانِالنلمةِيقبلِالمسي ِويتبعهِكملك.ِوبهذاِياسسِالمس

المسيييي ِتجسيييدِليصيييلبِويموتِعنِالبحييير،ِمهلِكانِمنِالمحتملِأنِالِيايعِويرمضِالصيييليب؟ِِهذاِكانِمنِِ
(ِيصييييلي2ِِ(.30:10ِِِِ(ِإرادةِاآلمِهيِنفسييييهاِإرادةِاإلانِماآلمِواإلانِواحدِ يو1لما ا؟ِِِِِِ-المسييييتحيالت:

اِٱآْلُمَِنج ِ المسييييييييييييييي ِليليةِصييييييييييييييلبيهِويقو ِ" ةِ َأيُّهيَ اعيَ ه ِٱلسيييييييييييييي  ِهَيَذاَِأَتيْيُتِإ َليِهَيذ  ل  َجيْ ة ؟َِوَل  ْنِ   اعيَ ه ِٱلسيييييييييييييي  "ِِن يِم ْنِهَيذ 
ه ِٱْلَ ْأُس،َِوَل  ْنَِلْيَسَِكَماُِأر يُدَِأَناَِاْلَِكَماِِ(.ِوأيزيييييييًاِيصيييييييليِويقو ِ"27:12 يو َياَِأَاَتاُه،ِإ ْنَِأْمَ َنَِمْلَتْعُبْرَِعن  يَِهذ 

.ِوهذاِيعنيِأنِالمسيييي ِلهِطبيعةِإنسيييانيةِكاملةِيتمنيِأنِالِيتألم،ِول نِا منياتِشييي ِِ(39:26"ِ مِتُتر يُدَِأْنتَِ
عِإرادتهِاإلنسييانيةِلإلرادةِاإللهيةِبحريتهِمهوِيعلمِأنهِأتيِلهذهِالسيياعة.ِِ واإلرادةِشيي ِآخر.ِموجدناِالمسييي ُِيْخزيي 

ه َِوب َتِوَِالِنسييييمعِقولهِ" ْرت َفاع  ِٱْ َي اُمِر  يَنَِتم ت  ل يمََِوح  (.ِوبينماِهوِجالسِويت لم51:9ِِ"ِ لوْجَهُهِل َيْنَال َقِإ َليُِأوُرشييييَ
ان يِٱآْلُمَِهَ َذاَِأْمَعُل.ُِقوُمواِ"ِمعِتالميذهِإ ِبهِيقاعِال المِليقو  ِٱآْلَم،َِوَكَماَِأْوصييييييييييَ َوَل  ْنِل َيْفَهَمِٱْلَعاَلُمَِأن  يُِأح بُّ

ا ْنَِهُهنييَ عرِبييأنِيهو اِوالجنييدِقييدِإقتربواِمقييا ِهلمِنييذهييبِلنقيياالهمِوأ هييبِمعهمِِ(.ِمهوِشيييييييييييييي31:14"ِ يوَنْنَال ْقِم 
للصييلب.ِوإخزيياوِإرادتهِاإلنسييانيةِللمحيييئةِاإللهيةِصييارتِلحسييامِاإلنسييان،ِمهيِتعايِقوةِل لِالقديسييينِمهمِِ

ايعِكلِونحنِفيهِقادرينِأنِنخزييييعِشييييهواتناِوإرادتناِإلرادةِ ِبسييييهولة.ِلذلكِيقو ِالقديسِاولسِالرسييييو ِ"أسييييت
(ِويقو ِأيزييييًاِعنِسييييهولةِإخزيييياوِالمحيييييئةِاإلنسييييانيةِلإلرادةِاإللهية13:4ِِشيييي ِميِالمسييييي ِالذنِيقويني"ِ مي

يَاَةِا َناِب ُسُهوَلةِ متصب ِمقاومةِالخايةِسهلةِ" ي َةِٱْلُمح  ،َِوٱْلَخا  ِو ْقل  (.ِالمسي ِأخزعِإرادته1:12ِِ"ِ عِبل َنْاَرْحُِكل 
لهيةِمصيييارِكالهماِواحدًا.ِم انِمنِالمسيييتحيلِأنِالمسيييي ِالِيايعِرامزيييًاِالصيييليب.ِِِِا نسيييانيةِتماماِإلرادتهِاإل

رِبااعةِالمسييييييييي ؟ِِهذاِمنِأجلناِنحن،ِمنحنِميِالمسييييييييي ِنحسييييييييبِطالعين3ِِ (ِإ ًاِلما اِنسييييييييمعِأنِاآلمُِيسيييييييي 
اآلنِمنحنِمارودينِِوكاملين.ِعدمِطاعةِ ِتجعلناِمرموضييييييييييييييين،ِلذلكُِطر دِأاوناِآدمِمنِالجنة،ِونحنِبالتاليِِ

(ِوكيفِنصيييييييرِميِالمسييييييي ؟ِِيكونِهذاِبالمعموديةِالتي4ِِمنِالجنة.ِول نناِميِالمسييييييي ُِنحسييييييبِطالعين.ِِِِ
أسيييسيييهاِالرمِيسيييووِبمعموديته.ِلذلكِسيييمعناِاآلمِمنِالسيييماءِيقو ِميِمرحِيومِمعموديةِالمسيييي ِ"هذاِهوِإانيِِ

(ِاهذاِنفهمِم رةِهذا5ِرواِواحدًاِمعِإانهِبالمعمودية.ِِِالحبيبِالذنِبهِسييييررت".ِقا ِهذاِعنِالبحييييرِالذينِصييييا
اإلصييييييحاح:ِلقدِمقدِآدمِعبدِ ِمردوسِالفرحِ كلمةَِعْدْنِعبريةِوتعنيِمرح(ِبسييييييببِعدمِطاعته.ِ  ِخلقِآدمِ

حدِِليفرح.ِوالحلِالذنِرآهِ ِأنِيصيييرِإانهِعبدًاِليصيييرِممثالِعنِآدمِعبدهِويحملِخايتهِويحملِعقوبته،ِويت
ِبهِويحملهِليسِإليِمردوسِالفرحِالِإليِمجدِالسموات.

ِ
يُح َواَل َيْرَفُع َواَل ُيْسرُِّع فِّ  الِشاقِّعِّ َصْوَتُ؟.2" -:(2) آية ِ" اَل َيصِّ
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يُح اهذاِتميزِالمسي ِعنِا نبياءِال ذبةِمهوِلمِيستعملِالقوةِولمِيوبلِبحدةِ هادئِوالِِِِ،ِنتصاراتهإِ=ِمياَل َيصِّ
يصي ِويدقِالابو ِمثلِأمراءِالعالم.ِوالِيصي ِتعايناِم رةِأنناِالِنسمعِصوتهِسونِميِالهدوءِوالسكونِِ

:11ِِِوالمسي ِهوِ"الوديعِوالمتواضعِالقلب"ِ مِتِ.الجبل( إيلياِوكيفِسمعِصوتِ ِميِِحينماِنقترمِإليه
ِمعِعلمهِبأنِهناكِماامراتِلقتله،ِلمِيحت يِويثيرِمحبيهِويحتميِاهمِمتحدثِوورةِوقدِت ونِدموية.ِ(ِ.29

ِ
َدًة اَل ُيْهفُِّئ. إَِّلى اأَلَمانِّ 3" -:(4-3) آية ُف، َوَفتِّيَلًة َخامِّ اَل َيكِّلج َواَل  4 ُيْخرُِّج اْلَحِق.َطَصَبًة َمْرُضوَضًة اَل َيْقصِّ

ُر اْلَجَزائُِّر َشرِّيَعَتُ؟«. ، َوَتْنَتظِّ ُر َحِتى َيَضَع اْلَحِق فِّ  اأَلْقضِّ  "  َيْنَكسِّ
 ألمِينهرِليعقومِِهنياِنرنِاهتمياميهِبكيلِواحيدِمهمياِضييييييييييييييعف،ِمهوِيهتمِبيالنفوسِالمحاميةِليبعينِميهياِالرجياء

ِ=ِكأنِالحقِكانِمخفيِوالنالمُِِيْخرُِّج اْلَحقِ هوِالسييييييامرنِالصييييييال .ِِِ...ِِويتصيييييياروِمعهِليعايهِوقةِميِنفسييييييه
هوِكماِقا ِلبيالطسِأنهِجاءِليحيييييهدِللحقِِميِالعالمِوجاءِالمسيييييي ِلينهرهِويثبتهِويديمه.ِوالباطلِسيييييالِدِغالِب

(،ِبعدِأنِسييييييادِالباطلِميِالعالمِبسييييييببِالحييييييياانِسييييييلاانِالنلمةِرليسِهذا37:18ِوياسييييييسِممل ةِالحقِ يو
(ِهوِالحقِظاهراِللعالمِ،ِومنِيعرمهِسيييييييييييييدركِأنِالعالمِباطلِ"تعرمون14ِِِ:6ِِالعالم.ِوالمسييييييييييييي ِهوِالحقِ يو

مهوِملكِالسيييالمِ.ِواآليةِِِاألمان.ِومنِيعر ِالحقِسييييتذوقِطعمِالسيييالمِ=ِِِِ(8ِِِ:32الحقِوالحقِيحرركم"ِ يو
ميِاإلنجليزيةِ"يأتيِبالحكمِإليِالحق"ِ،ِوالمعنيينِمت يامالنِ،ِمالعيالمِسييييييييييييييادهِالبياطلِوإختفيِالحقِمعختفيِمعهِِ

رُ يَ ِالِِا ممِالبعيدةِ أمريكاِ ِإنجلترا(.=ِالمقصييودِاهاِهناِأقصيييِا رضِِوِالجزائر السييالمِ. كانِِِِ= كِّلج َواَل َيْنَكسِِِّ
المسييييي ِميِالناهرِضييييعيفًا،ِول نهِكانِميِمنتهيِالقوةِأمامِإاليسِولمِيتأورِبكلِتعييراتِالفريسيييييينِولمِيخا ِِ

ِالموت.ِِ
 
ُس اأَلْقضِّ 5" -:(7-5) آية ُرَها، َباسِّ ، َخالُِّق الِسَراَواتِّ َوَناشِّ َها، ُمْعهِّ  الِشْعبِّ َعَلْيَها هَكَذا َيُقوُل هللُا الِربج َوَنَتائِّجِّ

َك َوَوْحَفُظَك َوَوْلَعُلَك َعْهًدا لِّلِشْعبِّ َوُنوًقا 6 َنَسَرًة، َوالِساكِّنِّيَن فِّيَها ُقوًحا: ُك بَِّيدِّ ، َفُأْمسِّ »َوَنا الِرِب َطْد َدَعْوُتَك بِّاْلبِّر ِّ
، لُِّتْخرَِّج  7لِّأُلَممِّ، يَن فِّ  الظجْلَرةِّ.لَِّتْفَتَح ُعُيوَن اْلُعْر ِّ ْجنِّ اْلَجالِّسِّ  "  مَِّن اْلَحْبسِّ اْلَرْأُسوقِّيَن، مِّْن َبْيتِّ الس ِّ
=ِا رضِوكلِماِيخرجِِ باسس األقض ونتائجها =ِمدهاِوبساهاِوخلقِالاغماتِالسماليةِوأسكنهاِميها.ِناشرها

وهذهِهيِالخليقةِا وليِ.ِونرنِِمنهاِ،ِما رضِتخرجِمزروعاتِ...ِول نِاإلنسانِمأخو ِمنِترامِا رضِ،ِ
َن َناَِنْحُنَِعَمُلُه،َِمْخُلوق يَنِم يِِ(ِ ِيدعوِاإلانِال لمةِليبررِالخليقةِوليخلقهاِخلقةِجديدةِوانيةِِ"6ميِاآليةِِ    

َهاِل َ ْيَِنْسُلَكِم يَها َِصال َحة ،َِقْدَِسَبَقِٱهلُلَِمَأَعد  َْعَما   َِيُسوَوِ   ي   (.ِوما اِيعنيِأنِ ِيدعوِاإلان10:2ِِ"ِ أ ٱْلَمس 
َِأْرَسَلن يَِوُروُحهُِليبررِالخليقة؟ِيفسرِهذاِقو ِ ِ" ي  ُدِٱلر مُّ ه َِأَناُِهَناَك»َِوٱآْلَنِٱلس  (.16:48ِِ"ِ إصُمْنُذُِوُجود 

اإلانِهوِِِالمت لمِهناِهوِيهوه،ِوالتفسيرِأنهِميِداخلِالمحورةِالثالوويةِيمكنِأنِنقو ِأنهِتمِاإلتفاقِعليِأن
ِِعنِيمينِِالفداء،ِويجلسِالمسي الذنِيتجسدِويتممِالفداء،ِوهذاِمعنيِقولهِأنِالسيدِالرمِأرسلني.ِوبعدِأنِيتمِ

ْلَناَهاَِنْحُن،َِاْلِب ُمْقَتَزيَِرْحَمت ه ِاآلم،ُِيْرَسلِالروحِالقدسِليتممِالعملِاتجديدِالخليقةِ" َِعم  ِم يِا ر   ِِ-اَلِب َأْعَما  
ِٱْلُقُدسِ َخل َصَناِبِ  وح  ِٱلرُّ يد  ِٱلث ان يَِوَتْجد  ياَلد  ِٱْلم  ِ(.5:3"ِ تِيُغْسل 
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"ِهيِِبرارِ ِأيِالييذيِيحكمِبعييد ِ ِوميِالعبريييةِكلمييةِ"ِِِِ(1ِِ-:عنييقييدِِلتحقيقِالبر.ِوالبرِِِِ=ِِْلبِّر ِّ بِا  َدَعْوتُِكَ 
ِِاإلانِاآلمِدعاِِ(2ِِِِالزييعفاء.نفسييهاِكلمةِ"عد "ِمهوِالِيباركِلألشييرارِالِيعاقبهم،ِوالِيسييم ِلألقوياءِبنلمِِ

 ِِِعنِاإلنسيييييييييان،ِويحققِعد ِ ِفيه،ِومِيعايِحياتهِلإلنسيييييييييانِيسيييييييييلكِاهاِميِالبر.ِِل يِيحملِهوِهذهِالعقوبة
وقدِتعنيِارِاإلنسييييييانِوهذاِتعبيرِيحيييييييرِلعد ِاإلنسييييييانِِِ(4ِ.ِِِوأمانتهِميِتتميمِمواعيدهِِ ِوتعنيِصييييييدقِ(3

بِاإلنسييانِأنِأعما ِارهِراجعةِِِو(ِِ-ولنالح ِ:احد،ِالبارِالوحيدِهوِ .ِِواسييتقامتهِول نِليسِبارِوالِِو لوَِحسيي 
لهِونسييييييبهاِلنفسييييييهِمهذهِخايةِارِ اتيِوكانتِهذهِخايةِاليهود،ِالتيِبسييييييببهاِرمزييييييواِالمسييييييي ِإ ِلمِيحييييييعرواِ

ِِويعايييهِمنِارِِ(.14:7 رؤِِيكونِارِالمامنِيعنيِأنِ ِيغفرِلييهِخايياييياهِِِِأنِِب(بييعحتييياجهمِلمنِيبررهم.ِِِِ
ِِ" نه (.ِوكماِيقو ِالقديسِاولسِالرسيييو 13:6،ِتسيييكنِفيهِحياةِالمسيييي ِمتصييييرِأعزييياءهِأالتِارِ روالمسيييي 

ِٱهلل ِف يهِ  يَرَِنْحُنِا ر  َْجل َنا،ِل َنص  ي ًةِ   ي ًة،َِخا  ِ.ِ(21:5كو2"ِ َجَعَلِٱل ذ يَِلْمَِيْعر ْ َِخا 
هوِعهدِالنعمةِوالمسييي ِادمهِصييارِهوِالعهدِالجديدِاينِ ِواإلنسييان،ِهوِصييارِِ=ِالعهدِالجديدَِوَوْلَعُلَك َعْهًدا  

مماِلمِيسييييييتاعِالناموسِِِِاينِ ِواإلنسييييييان.اًاِِ ايحةِقادرةِعليِإقامةِميثاقِاينِاآلمِواإلنسييييييان،ِوصييييييارِوسييييييي
رِ نهِيفت ِبصيييرتناِالداخليةِ=ِالنورِيحيييُنوًقا لِّأُلَممِّ العهدِالقديم(ِأنِيحققهِسيييحققهِدمِالمسييي ِ العهدِالجديد(.ِ

  ِِِ.لَِّتْفَتَح ُعُيوَن اْلُعْر ِّ =ِِ(1ِ:9 يوِ،ِونعر ِالحقلنعاينِالنورِونعر ِطريقِالخالِص
يَن فِّ  الظجْلَرةِّ  ْجنِّ اْلَجالِّسِِِّ وقِّيَن، مِّْن َبْيتِّ السِِ ِّ =ِالمسيييي ِبعدِموتهِعليِالصيييليبِنز ِ لُِّتْخرَِّج مَِّن اْلَحْبسِّ اْلَرْأسُِِ

ِالجحيمِليخرجِمنِكانواِفيهِعليِرجاءِالخالصِودخلِاهمِإليِالفردوسِ.إليِ
ِ
.8" -:(9-8) اتياآل ي؟ِّ آلَخَر، َواَل َتْسبِّيحِّ  لِّْلَرْنُحوَتاتِّ ُهَوَذا اأَلِولِِّياُت 9 »َوَنا الِربج هَذا اْسرِّ ، َوَمْجدِّي اَل ُوْعهِّ

يَثاُت َوَنا ُمْخبٌِّر   "بَِّها. َطْبَل َوْن َتْنُبَت ُوْعلُِّرُكْم بَِّها«.َطْد َوَتْت، َواْلَحدِّ
(ِسمعناِميهاِعنِعبدِ ِ المسي (ِالذنِسيرسلهِاآلمِليكونِنورًاِوعهدًا.ِوهناِنسمعِهذاِالعبد7ِِ-1اآلياتِ 

والح ِأنِِ.ِهذا إسرى"ِيهو  ِ"ونا أصلِاآليةِميِالعبريةِ=َِوَنا الِربج هَذا اْسرِّ يت لمِويعلنِعنِنفسهِويقو ِ
َقاَ ِٱهلُلَِأْيًزاِل ُموَسي:ِ(.ِ"ِو14:3"ِ خِرَمَقاَ ِٱهلُلِل ُموَسي:ِ»أَْهَيه ِٱل ذ يِأَْهَيهِْموسيِالنبيِحينِسأ ِ ِعنِإسمهِ"

ِِ.ونا هو=ِتعنيِِيهو (.ِو15:3"ِ خر»َهَ َذاَِتُقوُ ِل َبن يِإ ْسَرال يَل:َِيْهَوْهِإ َلُهِآَبال كُِ
َن ُ ْمِإ ْنَِلْمُِتْام ُنواَِأن  يَِأَناُِهَوَِتُموُتوَنِم يَِخَااَياُكمِْ ِكماِقا ِعنِنفسهِ"هوِالمسي ِإانِِونا هو : و   ِِ"

=ِ ِيعايِوعدًاِ ورشليمِفيقو ِ"أكونَِِِوَمْجدِّيِ.ربناِيهوهِِالمسي ِهوِهوِِعبد والمعنيِأنِ(.28،24:8ِ يِو
،ِِويقو ِاولسِالرسو ِ"ك(.ِمنفهمِأنِ ِهوِالمجد.5:2ِمجدًاِميِوساها"ِ زك ي   َيُ ْمِإ َلُهَِرب  َناَِيُسوَوِٱْلَمس  ْيُِيْعا 

ي؟ِّ آلَخرَ يقو ِ(.ِمحينِينسبِعبد ِالذنِسيرسلهِ ِالمجدِلنفسهِِو17:1"ِ أ َأُاوِٱْلَمْجدِ  يكونَِِِوَمْجدِّي اَل ُوْعهِّ
ِ(.26:13ِِمرمجد"ِ "وحينئذِيبصرونِاانِاالنسانِآتياِميِسحامِبقوةِكثيرةِِوِالمسي ِهوِ .

يَثاتُ ِ.ِِ=ِالنبوءاتِالسابقةِقدِحدوِتِاأَلِولِِّياتُ  ِرمزاِللمسي .ِ=ِنبوءاتِعنِكورصِاْلَحدِّ
ِيقو  ِالحفاعةِويقولوا:ِ  ِاآليةِويهاجمونِعقيدة ِالبعضِهذه ِالقديسين؟ِِِ"مجدى ال وعهي؟ آلخر"ِِِيأخذ ِتمجدوا م يف

ِالمجدِالذنِلهِ يوواإلجابةِبسياة.ِمالرمِيسووِلهِالمجدِِ (.ِوحينِيكونِالمسي ِمهناك17ِِِِ:22ِأعايِللمامنين
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ِميِوساها"ِ زك ِ"أكونِمجدا ِالمجد ِاآلنِمستتر،ِول نهِسيستعلن2ِِِِ:5ِِيكون ِمينا ِالذن ِالمجد ِمينا.ِول ن (ِوالمسي 
مينا"ِ رِو العتيدِأنِيستعلنِ "المجدِ الرسو ِ اولسِ القديسِ يقو ِ 8ِِِِميناِبعدِ لكِكماِ ينِنمجدِ(.ِمنحنِح18:

القديسينِننسبِلهمِمجداِأعااهِرمِالمجدِلهمِكماِلنا،ِول نناِن رمهمِونمجدهمِتنفيذاِلوعدِ ِلهمِ"أناِأكرمِالذينِ
=ِا ووان،ِكماِيتز ِِالرنحوتات"ِمهذاِمقصودِبهِمجدى ال وعهي؟ آلخر"ِ(.ِأماِقوله1ِِ:30صِم1يكرمونني"ِِ 

القديسينِوالِنزعِصورهمِكنووِمنِالعبادةِكماِيقا ،ِول نِنزعِصورهمِميِحبِمنِبقيةِاآلية.ِنحنِالِنعبدِِ
ِأحدًاِيهينِصورِِ ِأرن ِأن ِأطيق ِأحبالي،ِولن ِأضعِصورِمنِرحلِعنيِمن ِإهانةِصورهمِكما ِأحتمل وصداقة.ِوال

الحبِواإلشتياقِأحباليِالذينِمارقوني.ِوإنَِقب لتِصورةِأحدِمنِالراحلينِمهذاِليسِنوعاِمنِالعبادةِالِنوعاِمنِِ
أنِأراهِميِالسماء.ِكلمةِلألحباءِالرامزينِإلكرامِالقديسينِوقولهمِأنِميِهذاِتقليلِمنِعالقتناِمعِالمسي :ِ
ِالمسي ِهوِال لِميِال ل،ِول نهِهوِصال ِالسماليينِمعِا رضيينِوهوِيفرحِاهذهِالمحبةِاينناِوبينِالقديسينِ.

 
ُقوَن فِّ  اْلَبْحرِّ  10" -(:13-10اآليات ) . َويجَها اْلُرْنَحدِّ يَدًة، َتْسبِّيَحُ؟ مِّْن َوْطَصى اأَلْقضِّ َغنجوا لِّلِرب ِّ ُوْغنَِّيًة َلدِّ

ْلُؤُ  َواْلَجَزائُِّر َوُسِكاُنَها،  َياُق اِلتِّ  َسَكَنَها طِّيَداُق. لَِّتَتَرِنْم ُسِكاُن َسالَِّع. مِّْن 11َومِّ ِيُة َوُمُدُنَها َصْوَتَها، الد ِّ لَِّتْرَفعِّ اْلَبر ِّ
َبالِّ لَِّيْهتُِّفوا.  . 12ُقُؤوسِّ اْلجِّ ؟ِّ فِّ  اْلَجَزائِّرِّ َيْخُرُج. َكَرُللِّ   الِربج َكاْلَجِباقِّ 13لُِّيْعُهوا الِرِب َمْجًدا َوُيْخبُِّروا بَِّتْسبِّيحِّ

ُض َغْيَرَتُ؟. َيْهتُِّف َوَيْصُرُخ َوَيْقَوى َعَلى َوْعَدائِّ؟ِّ.  " ُحُروٍب ُيْنهِّ
َكَرُللِّ (ِوالمسييييي ِأتيِليحارمِإاليسِوماِزا ِيحاربهِمينا.ِمهو7ِِِ:10ِهذهِأغنيةِالمفديينِمنِاليهودِوا ممِ رؤِ

قُ  هوِجاءِل لِالعالم،ِجاءِ جلِ.ُحُروٍب  ْلُؤ ُ اْلُرْنَحدِّ =ِأنِالذينِإنغمسيواِميِمحبةِالعالم.ِالذينِِ  وَن فِّ  اْلَبْحرِّ َومِّ
=ِاالدِِِطِِّيَداقُ ِِِ (ِتياركينِ .13:4مياتواِروحيياِمنِاإلرتواءِبيالمياءِالميال ِاليذنِيحييييييييييييييرمِمنيهِيعاشِويموتِ يو

الِّعَ و العرم.ِِ ُض َغْيَرتَ و =ِأيِالبالدِالبعيدة.ِِِاْلَجَزائِّرو =ِعاصيييييييمةِأدوم.ِِِسَِِِِِ =ِقامِميِملءِالزمانِليخلصِِِِ؟ُ ُيْنهِّ
يَدةً  وغنيةشيييييعبهِلغيرتهِعليهم.ِِ هيِدالمًاِجديدة.ِالِتحييييييلِوالِتقدمِ، نهاِتعبرِعنِِتسييييياايحناِميِالسيييييماءِ=َِِِلدِّ
ى اأَلْقضِّ حياةِالفرحِالسيماوي.ِ =ِكلِالمامنينِعملهمِسييكونِالتسيبي .ِونالح ِهناِأنِأدومِمنِضيمنِِِِمِّْن َوْطصَِ

مثاًل(ِمنفهمِأنِالمعنيِأن34ِِِِالذينِيسيييييبحواِ ِأيِآمنواِبه.ِولنقارنِمعِالنبواتِالسيييييابقةِعنِخرامِأدومِ صِِ
رهاِإشييييارةِِ ِالِتوجدِعداوةِاينهِوبينِأيِمنِالبحييييرِمهوِيريدِأنِالجميعِيخلصييييون،ِوهاِأدومِتامنِوتسييييب ِوغي

ِإليمانِكلِا مم.ِول نِحينِيتحدثِعنِخرامِأدومِفيكونِالمعنيِلمنِيرمزِلهِأدومِأيِالحياانِومنِيتبعه.
ى اأَلْقضِّ غ َِِ بِّيَحُ؟ مِّْن َوْطصِِ ِِْ يَدًة، َتسِِ اليهودِمقبِالذينِكانواِِِِ-=ِميِالعهدِالقديمِسيييييييب  ِالرمِِ نجوا لِّلِرب ِّ ُوْغنَِّيًة َلدِّ

بحواِ ِعليِقدرتهِميِالخليقةِوعليِإنقا هِلهمِمراتِعديدة.ِأماِبعدِالمسي ِملقدِصارِِوهمِسِِ-شعبِ ِقديماِ
(ِالعالم2ِِ(ِموضيييييييووِالتسيييييييبي .1ِِِالفداءِهوِموضيييييييووِالتسيييييييبي ِو لكِل لِالعالمِيهوداِوأمم.ِمالجديدِاآلنِهوِِ

ِالمفدنِكلهِيسب .
ِ

. 14" -:(14) آية يُح. َوْنُفُخ َوَوَنُخُر َمًعا.»َطْد َصَرتج ُمْنُذ الِدْهرِّ . َتَجِلْدُت. َكاْلَوالَِّدةِّ َوصِّ  " َسَكتج
أيِأنِ ِكانِيتمنيِأنِيكونِالخالصِمورِسيييقوطِآدم.ِول نِهناكِدالمًاِوقتِمحددِيسيييميهِِ=ِِِسِِكت. تجلدت

ينتنرِالميعادِالمناسبِِل نِ ِكانِِِِهوِالوقتِالذيِيراهِ ِمناسبًاِليتمِالعمل.ِوِِ(4ِِِِ:4 غلِِال تامِملءِالزمان
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  والتحييبيهِهناِِ.يخدعهِميِيي ِناشيي ِمنِأنهِيرنِاإلنسييانِحبيبهِيعانيِويتألمِويموتِإ ِخدعهِالحييياانِوماِزا 
ِ"ِ.ياِأوالديِالذينِأتمخضِاهمِإليِأنِيتصيييييييييورِالمسيييييييييي ِميهم"(4ِِ:19ِ=ِ نناِنولدِوالدةِجديدةِ غلَِِِكاْلَوالَِّدةِّ 

=ِإخراجِالهواءِمنِالفمِوا نفِميِيي .ِكمِكانِ ِمحييييتاقاِليومِخالصَِِوْنُفُخ َوَوَنُخرُ  والمخاضِهناِيسيييياونِ=
ِِليس ل؟ َيظ ِيقو ِأنهِِِِوتفسيييييرِهذهِاآليةِعليِالمدنِالقريبِبالخالصِمنِباالِووالدةِأمةِجديدة.ِِالبحيييييرية.

مهيذاِكيانِمنِنياحييةِِِِونفخ وونخر،ِول نِيي ِ ِ=ِِ(ِول نِهيذاِمنِنياحييةِشييييييييييييييعبيهِالمزمعِأنِيفيدييه4:27 إص
ِالحياان.ِوكلِالنبواتِوالتهديداتِضدِا ممِهيِموجهةِضدِالحياانِأساسًاِالذنِكانِيزلِا مم.

ِ
ُف ُكِل ُعْشبَِّها، َوَوْلَعُل اأَلْنَهاَق َيَبًسا 15" -:(15) آية َباَل َواآلَكاَم َوُوَلف ِّ ُف اآلَلاَم،َوْخرُِّب اْلجِّ  " َوُوَنش ِّ

َباَل َواآلَكاَم   .ِِِ(9:17أنِالحيييييييياطينِوالملوك،ِوا ممِالذينِيتبعونِالحيييييييياانِ رؤِ=ِهمِكلِمنِيرتفعِعليِ اْلجِّ
ا نهارِعادةِميِال تامِالمقدسِتحييرِللروحِالقدس،ِول نهاِهناِتحييرِللنعمِوالخيراتِالماديةِِِ= اآلَلامَ و   اأَلْنَهاقَ و 

ملماِإسيييييييتخدموهاِميِالخايةِسييييييييحرمهمِ ِِِِ. نِا نهارِمصيييييييدرِالخيراتِوالحياةِِأعااهاِ ِلهذهِا مم،التيِِ
لعلهمِِِمنِالعد ِأنِيحرمهِ ِمنِهذهِالخيراِتمِِالِإسيييييييتخدمهاِميِالحييييييير،ِِممنِلمِيباركِ ِعليِعااياهِِمنها.

ِ.يتوبونِعنِأعمالهمِالحريرة
ِ
ْم. َوْلَعُل الظجْلَرَة 16" -:(17-16) يةاآل يهِّ َوُوَسي ُِّر اْلُعْرَ  فِّ  َطرِّيق َلْم َيْعرُِّفوَها. فِّ  َمَسالَِّك َلْم َيْدُقوَها ُوَمش ِّ

يَرًة. هذِّ ِّ اأُلُموُق َوْفَعُلَها َواَل َوْتُرُكُهْم. . يَ 17 َوَماَمُهْم ُنوًقا، َواْلُرْعَوِلاتِّ ُمْسَتقِّ وا إَِّلى اْلَوَقاءِّ ْزًيا  َطدِّ اْقَتدج ْخَزى خِّ
: َوْنُتِن آلَِّهُتَنا! ، اْلَقائُِّلوَن لِّْلَرْسُبوَكاتِّ  " اْلُرِتكُِّلوَن َعَلى اْلَرْنُحوَتاتِّ

وإ اِمهمناِأنِالمسييييييييييي ِهوِِِهناِهمِا ممِالوونيةِالتيِقادهاِ ِميِطريقِاإليمانِالذيِلمِيعرموهِمنِقبل.ِِاْلُعْر َ 
وا.ِوقيدِيكونواِاليهودِاليذينِإرتيدواِللوونييةِ=ِالاريق،ِميالمسييييييييييييييي ِييأخيذنياِفييهِإليِالسييييييييييييييمياء يخزنِعبيدةِِِ= طَِدِّ اْقتَِدج

 ا ووانِمنِأووانهمِبعدِإيمانهمِبالمسي .

ِ
ُروا.18" -:(18) آية مج اْسَرُعوا. َويجَها اْلُعْرُ  اْنُظُروا لُِّتْبصِّ  " »َويجَها الصج

المسيي ِولمِِِِعبدواِا ووانِقديما.ِأماِحديثاِمهمِرمزيواِِهناِالرمِيكلمِشيعبهِإسيراليلِوقا ِعنهمِعميِوصيمِ نهم
ِهوِكبريالهمِوخااياهم.ِالصممِوالعميسببِيعرموه.ِِو

ِ
، َوَوْعَرى 19"  -(:20- 19اآليات ) ُلُ؟  َمْن ُهَو َوْعَرى َكاْلَكامِّلِّ َمْن ُهَو َوْعَرى إِّاِل َعْبدِّي، َوَوَصمج َكَرُسولِّ  اِلذِّي ُوْقسِّ

ُظ. َمْفُتوُح األُُذَنْينِّ َواَل َيْسَرُع«.20َكَعْبدِّ الِرب ِّ   ٌر َكثِّيًرا َواَل ُتاَلحِّ  " َناظِّ
هناِهوِإسراليلِالذيِأرسلهِ ِكرسو ِوسبِا ممِليحهدواِهلل،ِ  ِوضعِِِِ=ِعبدِالرِمَِمْن ُهَو َوْعَرى إِّاِل َعْبدِّي

=ِإ ِإنتنرِمنهمِالقداسييييةِول نهمِاسييييتمرواِميَِِكاْلَكامِّلِّ   ميِوسيييياهمِالهيكلِوأعااهمِالحييييريعةِوكلِشيييييءِليكونوا
ظُ عماهم.ِ ٌر َكثِّيًرا َواَل ُتاَلحِّ ِ=ِمالمسي ِصنعِميِوساهمِال ثيرِولمِيعرموه.َِناظِّ
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ُم الِشرِّيَعَة َوُيْكرُِّمَها.21" -:(21) آية . ُيَعظ ِّ  " الِربج َطْد ُسِر مِّْن َوْللِّ بِّر ِّ ِّ
رِ  أنِيخلصييييييييهمِويعنمِشييييييييريعتهِالتيِأعااهاِلهمِِِالرمِمنِأجلِأمانتهِميِتتميمِمواعيدهِوبالرغمِمنِعماهمِسييييييييُ

والمسييي ِعن مِالحييريعةِبأنِأطاوِالناموسِتماماِم انِاإلنسييانِالوحيدِالذنِإلتزمِبكلِوصيياياِالناموس،ِِِِو بالهم.
ِٱْمَرأَة ،َِمْوُلوًداَِتْحَتِٱلن اُموسِ وهذاِمعنيِقو ِالرسييييييييييييييو ِ" َلِٱهلُلِٱْاَنُهَِمْوُلوًداِم ن  ،َِأْرسييييييييييييييَ "َِِل  ْنَِلم اَِجاَءِم ْلُءِٱلز َمان 

(.ِهمِرمزييييييواِالمسييييييي ِلعماهم،ِول نِالمسييييييي 46:8ِِودِ"منِمن مِيبكتنيِعليِخاية"ِ ِيو(.ِوقا ِلليه4:4 غل
ِأنِِ ر  عن مِالحييريعةِالتيِشييرحتِعملِالمسييي ِالفداليِمنِخال ِالذبال ِوالتاهيراتِ...ِإلل.ِومنِأجلِأمانتهِسييُ

يديهمِل نهمِمهموهاِحرفيًاِِيتممِعملِالفداءِكماِهوِميِكتامِالحييريعةِمعِأنهمِالِيسييتحقون.ِكانتِالحييريعةِاينِأ
ِولمِيدخلواِللعمقِالروحي،ِول بريالهمِوإنتفاخهمِميِإوباتِارهمِالذاتيِلمِيدركواِإحتياجهمِلمخلص.

ِ
يَد فِّ  اْلُحَفرِّ ُكلجُ؟، َوفِّ  ُبُيوتِّ اْلُحُبوسِّ 22" -:(22) آية اْخَتَبُأوا. َصاُقوا َولكِِّنُ؟ َشْعٌب َمْنُهوٌب َوَمْسُلوٌب. َطدِّ اْصهِّ

 "  َنْهًبا َواَل ُمْنقَِّذ، َوَسَلًبا َوَلْيَس َمْن َيُقوُل: »ُقِد!«.
(ِونرنِهناِاآلالمِالتيِسييييييعانونِمنهاِإ ِرمزيييييواِالمسيييييي 23ِِِ:37ِِ ِيريدِأنِيخلصيييييهمِول نهمِلمِيريدواِ متِ

ِوصلبوه.
ِ

َرُع لَِّرا َبْعُد   23"  -(:25-23اآليات ) َغى َوَيسِْ َرُع هَذا  َيصِْ ْنُكْم َيسِْ َرائِّيَل  24َمْن مِّ َلبِّ َوإِّسِْ َمْن َدَفَع َيْعُقوَب إَِّلى السِِ
ُلُكوا فِّ  ُطُرطِّ؟ِّ َوَلْم َيسِِْ  اُءوا َوْن َيسِِْ بِّيَن  َوَلْيَس الِربج اِلذِّي َوْخَهْأَنا إَِّلْي؟ِّ َوَلْم َيشَِِ رِّيإَِّلى الِناهِّ َكَب  25َعتِّ؟ِّ.  َرُعوا لِّشَِِ َفسَِِ
َيٍة َوَلْم َيْعرِّْف، َوَوْحَرَطْتُ؟ َوَلْم َيَض  ، َفَأْوَطَدْتُ؟ مِّْن ُكل ِّ َناحِّ ِدَة اْلَحْربِّ  " ْع فِّ  َطْلبِّ؟ِّ.َعَلْي؟ِّ ُحُرِو َغَضبِّ؟ِّ َوشِّ

وهمِيعانواِمنها،ِِوحرطتهم ا المِالتي=ِلمِيتساءلواِعنِسببِ َوَوْحَرَطْتُ؟ َوَلْم َيَضْع فِّ  َطْلبِّ؟ِّ  (.22هيِشرحِلآليةِ 
ولما اِتخليِ ِعنهمِبعدِكلِماِعملهِمعهمِميِالماضي.ِولوِتساءلواِ عااهمِ ِالجوام.ِول نِكانِالتساؤ ِ

والمعنيِأنِاإلجابةِست ونِأنِ ِهوِالذنِمعلِاهمِِ -...  دفع ما الذىوليسِ َمْن َدَفَع َيْعُقوَب إَِّلى الِسَلبِّ هناِِ
ِهذا.ِم انِعليهمِاإلتجاهِبقلبهمِهللِليسألوهِلما اِهوِغاضب.ِل نهمِلمِيفعلوا.ِكل

خلقِ ِاإلنسانِليكونِصديقًاِله،ِوكانِ ِيتمنيِلوِأنِاإلنسانِأحبهِوووقِفيه،ِوت ونِعالمةِمحبةِاإلنسانِ
لفرحِالتيِخلقهاِليحياِميها.ِِهللِهيِطاعتهِله،ِاينماِكانتِعالمةِمحبةِ ِلإلنسانِهذهِالجنةِالجميلة،ِجنةِا

(.ِول نِسقوطِآدم31:8ِوالح ِعالقةِ ِبآدمِميِالجنةِوالحوارِاينهما.ِونسمعِقو ِ ِ"لذاتيِمعِانيِآدم"ِ أم
أمسدِهذاِالحبِالمتباد ،ِمهرمِآدمِمنِأمامِ ِوإختبأ.ِومِإحتجبِ ِعنةِاإلنسانِحتيِالِيهلكِاإلنسان،ِ

(.ِوكمِكانِهذاِسببًا20:33ِاِعادِيحتملِرؤيةِمجدِ ِ"الِيرانيِاإلنسانِويعيش"ِ خِرماإلنسانِبعدِأنِأخاأِم
َوُيَ ل  ُمِِميِحزنِ .ِل نِنجدِبعضِا مرادِول نِهمِقلةِقليلة،ِقدِحققواِريبةِ ِميِهذهِالعالقةِمثلِموسيِ"

َبهُِ ُِموَسيَِوْجًهاِل َوْجه ،َِكَماُِيَ ل  ُمِٱلر ُجُلَِصاح  (.ِولماِمحلِآدمِعبد ِميِأنِيحققِغرضِ 11:33ِ"ِ خِرٱلر مُّ
ميِهذهِالمحبةِالمتبادلة،ِكانِتجسدِاانِ ،ِالذنِصارِعبدًاِوأطاوِحتيِالموت.ِوصارِالمسي ِعبدِ ِِ

ِٱآْلَمِيُِممثالِآلدمِعبد ِوكلِانيِآدم.ِونسمعِعنِالمحبةِالمتبادلةِاينِاآلمِواإلانِمالمسي ِيقو ِ" َن    ِِ ح بُّ
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ْانَِ ِٱآْلمَِ(.ِويقو ِأيزًاِ"20:5"ِ يوٱر  (.ِوهذهِالمحبةِالمتبادلةِتعني31:14ِِ"ِ يِوَوَل  ْنِل َيْفَهَمِٱْلَعاَلُمَِأن  يُِأح بُّ
(ِوالمحبةِهيِطبيعةِ ،ِ" 38:10ِِالوحدةِاينِاآلمِواإلانِالغةِالمحبةِ"اآلمِميِاإلانِواإلانِميِاآلم"ِ يِو

ِمناِعزوِميِجسدِالمسي .ِ(.ِوا16:4يِو1محبة"ِ  نِكنيستهِالتيِهيِجسدهِمصارِكل  لمسي ِأيزاِكو 
وبالتاليِأصبحناِقادرينِميِالمسي ِأنِنعملِماِعملهِالمسي ِونحققِالمحبةِالمتبادلةِمعِاآلم.ِوهذهِيعب  رِِ

َِتْحُصُرَناعنهاِاولسِالرسو ِبقولهِ" َِ ي   َِمَحب َةِٱْلَمس  ُلَناَِعْنَِمَحب ة ِِ"ِ(،ِويقو ِأيزا14:5ًِكِو2"ِِ ن  َمْنَِسَيْفص 
َِأمِ  ْيق  ة َِأْمِض  د  ؟َِأش  ي   (.ِوكماِرأيناِميِهذاِاإلصحاحِأنِالمسي ِجمعِميِجسدهِاالممِمع35:8ِِ..."ِ روِٱْلَمس 

اليهودِأنِكلِانيِآدم.ِوصارِالمسي ِعبد ِرأساِلهذاِالجسدِالذنِيحققِالمحبةِالمتبادلةِمعِاآلم،ِويحققِِ
ِ(.28:15كِو1 املةِ الااعةِال
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث واألقبعون 

ِ
ِأنِال نيسِةِِإسراليلِ ِِ=يعقومِالحقيقيِِ=ِِنتهيناِميِاإلصحاحِالسااقِبأنِالحعبِعاندِ ،ِمقبلِ ِا ممإ

ومنِقبلِاإليمانِمنِاليهودِكانواِهمِالبقيةِالتيِخلصتِ،ِوِدخلِلإليمانِا ممِالذينِمداهمِِِ.ِِ(6ِِِِ:16 غلِِ
ِالمسي ِ.

ِ
، َخالُِّقَك َيا َيْعُقوُب َوَلابُِّلَك َيا إِّْسَرائِّيُل: »اَل َتَخْف أَلن ِّ  َفدَ 1"  -:(1آية ) ْيُتَك. َدَعْوُتَك بِّاْسرَِّك. َواآلَن هَكَذا َيُقوُل الِربج

 " َوْنَت لِّ .
=ِهذهِتعنيِملنتركِماِت لمناِفيهِسابقاِعنِسقوطكمِوأالمكمِبسببها،ِولنفرحِارجوعكمِليِكأاناءِعنِطريقَِواآلَن  

 ألنى فديتك.    عمليِالفداليِعليِالصليبِ=
5ِِكو1ِِا بكار(ِومدنِال نيسةِبالمسي ِمصحناِ =ِ ِمدنِالحعبِاليهوديِسابقًاِبخرو ِالفص ِ مداءَِِِِفَدْيُتكَ 

وهذاِإشارةِ نِالمسي ِهوِالفادنِوليسِخرو ِالفص .ِوبينماِِِفديتك.ِِوناِِألنى=ِِ  أَلن ِّ  َفَدْيُتكَ .ِوالح ِقولهِِ(7:ِِ
أنِال المِموجهِميِالعهدِالقديم،ِيت لمِالوحيِعنِخالصِالمسي ِلحعبِالعهدِالقديم،ِمالمسي ِقدمِمداءهِعنِ

ِ.ِ(26،25:3العهدين.ِويحيرِهذاِلرجووِالحمسِأيامِحزقياِ+ِ رِو
ِالمسي ِل نيسته،ِوماِيعزنِميِهذهِاآليةِأنِالمسي ِيعرمنيِبعسمِي=ِمهيِدعوةِخصوصيةِمنَِِِِدَعْوُتَك بِّاْسرِّكَ 

=ِالرمِيحبناِويعتنيِاناِلألادِوبصورةِجزليةِمهذهِاآليةِتعنيَِِِوْنَت لِّ ويدعونيِللدخو ِمعهِميِعالقةِحب.ِِ
ِخالصِاليهودِمنِسبيِباال.

ِلليهودِ يعقوم(ِِ ِإشارة ِيعتبر ِمهذا ِيعقومِوإسراليل ِالوحي ِيذكر ِإسراليلِحين ِإنحرا  ِبسبب وا ممِ إسراليل(.ِو لك
ِق.مِ.722ِالممل ةِالحماليةِللوونيةِوإختالطهاِبا ممِبعدِسبيِأشورِسنةِ

ِ
َيا ِّ َفَأَنا َمَعَك، َوفِّ  اأَلْنَهاقِّ َفاَل َتْغُرُرَك. إَِّذا َمَشْيَت فِّ  الِناقِّ َفاَل ُتْلَذعُ 2"  -:(2آية ) يُب اَل ، َواللِ إَِّذا اْلَتْزَت فِّ  اْلرِّ هِّ

 "  ُيْحرُِّطَك.
طريقةِالرمِالِأنِيخرجناِمنِنارِالتجارم،ِأوِمنِماءِالزيقاتِالذيِيغرقناِالِيأتيِويكونِمعناِخال ِهذهِ
الزيقاتِمالِتستايعِأنِتا ينا.ِكماِمعلِمعِالثالوةِمتيةِميِأتونِالنار.ِوكتأملِروحيِميِهذهِاآليةِمالِمياهِ

ِالحهواتِقادرةِأنِتهلكِأوالدِ ِ.محبةِالعالمِوالِنارِ
ِ

َوَضَك.3"  -:(3آية )  وُس إِّْسَرائِّيَل، ُمَخل ُِّصَك. َلَعْلُت مِّْصَر فِّْدَيَتَك، ُكوَش َوَسَبا عِّ ْرَت 4  أَلن ِّ  َوَنا الِربج إِّلُهَك ُطدج إِّْذ صِّ
َك. َعزِّيزًا فِّ  َعْيَنِ  ُمَكِرًما، َوَوَنا َطْد َوْحَبْبُتَك. ُوْعهِّ  ُوَناسً  َوَض َنْفسِّ َوَضَك َوُشُعوًبا عِّ  " ا عِّ

ِ=ِت ررتِهذهِالعبارةِكثيرًاِميِهذاِالجزءِمنِالسفرِوهذاِاالسمِمخلصِهوِاسمِالمسي ِيسوِوَِِوَنا الِربج ُمَخل ُِّصك
ِ=ِهذاِتفسيرهِبالنسبةِللحعبِاليهودي:َِِلَعْلُت مِّْصَر فِّْدَيَتكَ .ِوموضووِنبوةِإشعياء
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ِهذاِماِحدثِمعِجيشِمرعونِوأبكارِالمصريينِ.ِِ-1
ِ ِسيدمعِمصرِوكوصِوسباِليدِكورصِعوضِإطالقهِلليهودِمنِباال.ِِ-2
ممصرِمنِأيامِموسيِوعنادِِِ،ِِالخالصِميِالعهدِالجديدِمعنِمصرِترمزِلفسادِالحياطينِِوإ اِمهمناهاِعنِِ-3

(.ِوسباِيننِأنهاِشما 23ِِ:13ِِرِِإ ِِاد.ِوكوصِترمزِلسوادِالخايةِ"هلِيغيرِال وشيِجلده"مرعونِترمزِللعِن
االدِا حباصِوهيِمناطقِغنيةِترمزِلغنيِهذاِالعالمِومجدِهذاِالعالم،ِورليسِهذاِالعالمِهوِالحياان.ِوبالتاليِ

ِميِشروِر ِالغارق ِالعالم ِالمعاندِرليسِهذا ِِإلاليس ِمديةِوعوض.ِِت ونِمصرِوكوصِوسباِرمزًا ...ِفِّْدَيَتكَ ه.ِوجعلتهم
َوَضكَ  =ِأيِأنِاإلنسانِكانِنصيبهِالهالكِبسببِخايتهِ  ِمداهِبأنِاشتراهِالمسي ِادمه،ِوأهلكِإاليسِاداًلِِِِعِّ

منه.ِوميِتابيقِتاريخيِهناكِممالك،ِكالدولةِالرومانيةِمثاًل،ِ هبتِمنِأمامِال نيسةِوبقيتِال نيسة.ِولما اِ
ِ(.4ِِا؟ِلحبهِلل نيسةِ آيةِيفعلِ ِهِذ

ِ
قِّ آتِّ  بَِّنْسلَِّك، َومَِّن اْلَرْغرِّبِّ َوْلَرُعَك. 5" -(:6-5اآليات ) ،  6اَل َتَخْف َفإِّن ِّ  َمَعَك. مَِّن اْلَرْشرِّ : َوْعسِّ َوُطوُل لِّلِشَرالِّ

: اَل َتْرَنْع. اِّيتِّ بَِّبنِِّ  مِّْن َبعِّيٍد، َوبَِّبَناتِّ  مِّْن  .َولِّْلَجُنوبِّ  " َوْطَصى اأَلْقضِّ
ِوهيِنبوةِادخو ِا ممِمنِكلِمكانِلإليمان..ِنبوةِعنِأنهِبعدِالسبيِيجمعِ ِإسراليلِمرةِأخرنِمنِالحتاتِ

ِ
َ  بِّاْسرِّ  َولَِّرْجدِّي َخَلْقُتُ؟ َوَلَبْلُتُ؟ َوَصَنْعُتُ؟.7" -:(7آية )  " بُِّكل ِّ َمْن ُدعِّ

 ِيتمجدِميِكلِأعماله.ِ ِتمجدِميِإرسا ِشعبهِيهو اِللسبي،ِمهوِقدوسِوالِيقبلِالخاية،ِوهوِأرسلهمِِ
لينقيهم.ِوهوِيتمجدِميِعودتهم،ِوبهذاِينهرِقوتهِميِحمايةِأوالدهِالذينِتمِتنقيتهمِمنِوونيتهم.ِمال لِيخزعِِ

مِاإلنسانِفيستحقِدخو ِالمجد،ِوبهذاِيتمجد.ِِ(ِو لكِلياِد20:8إلرادته.ِهوِأخزعِالخليقةِكلهاِللباطلِ رو
وكانِأنهِأسلمِالخليقةِللباطلِول نِكانِ لكِعليِرجاء.ِوكانِالرجاءِهوِأنِيأتيِالمسي ِالمخلصِويقدمِِ

ِ(.5ِِ-17ِِ:1الفداءِوبهذاِأيزًاِيتمجدِ ِ يِو
:8ِِِعملِنعمتهِ روِِِمعِختارِمنِشعومِالعالمِمنِيمجده،ِل نهِيختارِمنِسبقِمعرمهمِأنهمِسيتجاوبوِنإ ِ
مجدهِعليهِفينهرِمجدِ ِميِاإلنسانِ،ِ  ِِ  ِميِمجدهِخلقِاإلنسانِليمجدهِوهذاِبأنِينعكسِ(.29ِِ،30

ميِمحبتهِإ ِأحبِاإلنسانِخلقهِميِجنةِجميلةِليفرحِ َعْدْنِ=ِمرح(ِ،ِ  ِحينماِيخلق،ِيخلقِحياةِوالِيخلقِِ
اإلنسانِمنِمحبتهِليحياِأادياِوليفرحِأمامهِوينهرِمجدهِفيهِ،ِومنِمرحِاإلنسانِيسب ِ ِِموتاِ.ِإ ًاِ ِخلقِ

كتعبيرِعنِمرحتهِ.ِالِليعلنِ ِعنِخيريتهِ أنِأنهِإلهِصانعِخيرات(ِكانتِأو ِآيةِميِال تامِالمقدسِ"ميِِ
وهذاِماِعملهِالمالل ةِإ ِِ=ِإلعالنِطبيعتيِومحبتيِوقدراتيِ.ِلرجدىِالبدءِخلقِ ِالسمواتِوا رض"ِ.

 (ِِ.38ِِ:7هتفواِعندماِرأواِأعما ِ ِميِالخليقةِ أِن
 ِيريدناِأنِنعرمهِوأنِنجعلهِمعروماِللعالم.ِول نِكيف؟ِهذاِماِأجامِعنهِالرمِيسووِبقولهِ"ل يِيرنِالناسِِ

هللِوبمحبته،ِكيف؟ِعليناِأنِِأعمال مِالصالحةِفيمجدواِأباكمِالذنِميِالسموات.ِهذاِباإلضامةِلتعريفِالناسِبا
نحياِحياةِمسيحيةِأوِبا حرنِأنِنجعلِقلوبناِنقيةِفينهرِللناسِالمسي ِالذنِميناِكماِقا ِاولسِالرسو ِ"ياِ

ِ(ِ.4ِِ:19أوالدنِالذينِأتمخضِبكمِإليِأنِيتصورِالمسي ِفيكم"ِ غل
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ِتنهرِ اإلضاءة.ِوهذاِيحدثِداخلِِالحمسِتخرجِأشعةِول نِإ اِوجدتِهذهِا شعةِش ِتنعكسِعليهِحينئذ 
الغال ِالجون.ِأماِميِحالةِالخروجِمنِالغال ِالجونِكماِيحدثِمعِمركباتِالفزاء،ِمعنهمِيحاهدونِقرصِ

ِالحمسِمتوهجاِل نِالنالمِمخيمِتماماِ نهِالِيوجدِماِتنعكسِعليهِا شعةِ.
الل ةِحينماِرأواِعملِ ِميِالخلقةِِ  ِخلقِكلِالموجوداتِلنرنِميهاِجما ِخلقتهِوإمكانياته،ِكماِهتفتِالم

(.ِوخلقِ ِاإلنسانِأيزاِلينهرِعملِ ِأمامِالعالمِفيعر ِالناسِ .ِومنِهناِندرك7ِِِ-38ِِِ:4ِ أن
تقصيرناِكأوالدِهلل،ِإ اِعحناِكماِيعيشِكلِالناسِميِالعالم،ِولمِنعدِنعكسِصورةِمجدِ ِبأنِنحياِميِقداسة،ِ

نِِأنهمِكانواِيسمعون:ِأغيرِخااياِالعالم.ِولنرنِكيفِيابقِاولسِالرسو ِهذاِالمفهومِ"كأوالدِهلل،ِرامزينِ
،1ِِ:23ِِ"ِ غِلىِ يرجدون هللا فِفكانوا ،ِيمانِالذيِكانِقبالِيتلفهنِباإِلالذيِكانِيزاهدناِقبال،ِيبحرِاآل

منهِاولسِالرسو ِال ارزِ(.ِمالناسِمجدواِ ِحينِرأواِعملِ ِالقونِمعِشاو ِالارسوسيِوكيفِجعل24ِ
ِالعنيمِ.

أماِميِا اديةِسنوجدِميِحزرةِ ِونعكسِمجدهِفيصيرِلناِأجساداِممجدة،ِونعكسِنورهِفيصيرِلناِأجساداِ
ِنورانية.ِِ

ِ
 " َوْخرِّجِّ الِشْعَب اأَلْعَرى َوَلُ؟ ُعُيوٌن، َواأَلَصِم َوَلُ؟ آَذاٌن.8" -:(8آية )

ِالحعبِا عميِهمِإما
ِ(ِإسراليلِلعنادهمِورمزهمِللمسي .1 ِ
ِأووانهمِالِيسمعونِوالِيرونِمثلهم2 ِ ِلألووانِصارواِعميِمثل ِلعبادتهم ِالوونيينِوهم يِهناِعميِروحيِوالعم.ِِ(

ِِ.َوْخرِّجِّ أولئكِسيخرجِمنهمِمامنينِ=ِل الهما.ِهاالءِِو
ِ

ُموا ُشُهوَدُهْم »اِّْلَترُِّعوا َيا ُكِل اأُلَممِّ َمًعا  9"  -:(9آية ) ْنُهْم ُيْخبُِّر بِّهَذا َوُيْعلُِّرَنا بِّاأَلِولِِّياتِّ  لُِّيَقد ِّ َوْلَتْلَتئِّمِّ اْلَقَبائُِّل. َمْن مِّ
ْدٌق.  " َوَيَتَبِرُقوا. َوْو لَِّيْسَرُعوا َفَيُقوُلوا: صِّ

أوِيعلنواِِِ.اأَلِولِِّياتِّ قتِ=ِِتحدنِللحعوم،ِإماِيثبتواِأنهمِقادرينِأنِيخبرواِبالمستقبلِأوِت ونِلهمِنبواتِقدِتحق
ِإيمانهمِباهللِالذيِيفعلِ لك.

ِ
، َوَعْبدِّي اِلذِّي اْخَتْرُتُ؟، لَِّكْ  َتْعرُِّفوا َوُتْؤمُِّنوا بِّ  َوَتْفَهُروا َون ِّ  وَ 10"  -:(10آية ) َنا ُهَو. َوْنُتْم ُشُهودِّي، َيُقوُل الِربج

 " َوَبْعدِّي اَل َيُكوُن.َطْبلِّ  َلْم ُيَصِوْق إِّلٌ؟ 
الحعبِاليهوديِهمِشهودِهللِ نِعندهمِنبواتِ ِالتيِتحققتِوالتيِستتحقق.ِونحنِالذينِانفتحتِأعينناِوعرمناِِ

ِ ِالادِأنِنحهدِلهِبحياتنا،ِونحهدِلصدقِالنبواتِالتيِتحققتِإعالنًاِلصدقهِوألوهيتهِ.
ِِِ-هنا:ِعبدىِ=  َوَعْبدِّي اِلذِّي اْخَتْرُت؟ُ 

قدِتعنيِشعبِإسراليلِالذنِإختارهِ ِليخرجِمنهِالمسي .ِوعليِشعبِ ِأنِيحهدِهللِبأعمالهِالتيِِ (1
ِتمجدِ ِ.
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المحورةِِ (2 داخلِ تمِ اإلختيارِ وهذاِ ليخلصِشعبه،ِ إختارهِ ِ الذنِ المتجسدِ يسوو(ِ تحيرِإلانِ ِ وقدِ
نِِناِهناكِواآلأمنذِوجودهِِِِت لمِمنِالبدءِميِالخفاء.ألمِِِِسمعواِهذا.إليِِإتقدمواِِالثالوويةِكماِ كرِالوحيِ"

(.ِوالمسي ِأتيِليحهدِهللِالذنِلمِيراهِأحد،ِمأتيِالمسي ِليخبر48ِِِِ:16ِِ"ِ إصرسلنيِوروحهأالسيدِالرمِِ
ِبهِويحهدِلمحبتهِللبحر.ِِ

ِ
، َوَلْيَس َغْيرِّي ُمَخل ٌِّص.11" -:(11آية )  " َوَنا َوَنا الِربج

مفرحةِِِالِأيزًاِتنفيذِالمقاصد.ِوالرمِيخبرِشعبهِانبوةِِ،لوهيةِهوِالتنباِبالمستقبلِِالوحيدِعليِا ليسِالدليلِِ
، أنهِسيخلصهم،ِهوِسيكونِالمخلصِوقدِظهرِكما ِهذاِالقو ِوهذهِالنبوةِميِشخصِالمسي .ِِ َوَنا الِربج َوَنا 

عملِالمسي ِ"تدعوِإسمهِيسووِ نهِيخلصِشعبهِِِِ=ِالمت لمِهناِهوِيهوهِ،ِوالخالصِهو  َوَلْيَس َغْيرِّي ُمَخل ٌِّص 
ِ(ِ.ِمالمسي ِهوِيهوهِِ.1ِِِ:21منِخااياهم"ِ مِت

 
، َوَوَنا هللُا. 12"  -(:13- 12اآليات ) َوَنا َوْخَبْرُت َوَخِلْصُت َوَوْعَلْرُت َوَلْيَس َبْيَنُكْم َغرِّيٌب. َوَوْنُتْم ُشُهودِّي، َيُقوُل الِربج

 " اْلَيْومِّ َوَنا ُهَو، َواَل ُمْنقَِّذ مِّْن َيدِّي. َوْفَعُل، َوَمْن َيُردج «.َوْيًضا مَِّن 13
ِ=ِأيِليسِاين مِإلهِغريبِ وهكذاِجاءتِميِالترجماتِاإلنجليزية(.َِوَلْيَس َبْيَنُكْم َغرِّيبٌ 

(.ِوهنا17ِيوِ-13هذهِاآليةِتذكرناِأنهِبعدِخروجِيهو اِليلةِالعحاءِالرباني،ِمت ِالمسي ِقلبهِبأحليِال لماتِ يو
منِاينهم.ِوأيزًاِتحيرَِِغرِّيبٌ يت لمِالرمِيهوهِويفت ِقلبهِويت لمِعنِأنهِالمخلصِإ ِأخرجواِا ووانِوكلِماِهوِِ

ِليلينِعليِ لكِ:اآليةِأنِ ِهوِ ِوليسِا صنامِوهوِيقدمِِد
معرمتهِالتيِالِتسيييييقبِأادًاِمهوِقدِأخبرِبخالصِلليهودِمنِالسيييييبي،ِالِيعودونِبعدهِلعبادةِآلهةِغريبة.ِِ (1

ِوهذاِحدثِحرفيًاِملمِيعدِاليهودِللوونيةِبعدِالسبي.
قوتهِالتيِالِيردهاِأحد،ِمهوِيزييرمِويادمِوالِأحدِيسييتايعِأنِيردِقزييالهِمنِهذهِا ووانِالهزيلةِوالِِ (2

 الحياطينِالتيِوراءها.
ِ=ِسيدينِالحياان. َواَل ُمْنقَِّذ مِّْن َيدِّي تعنيِيهوهِالمخلصِ.ِونا هو=ِِمن اليوم ونا هو

:8ِِِتموتونِميِخااياكم"ِ يوِِونا هوِِوهذاِهوِنفسِماِقالهِالمسيييييييييييي ِعنِنفسيييييييييييهِلليهودِ" ن مِإنِلمِتامنواِإني
ونا ِِ(ِيقو 43ِِِ:13(ِ.ِميهوهِميِ إص8ِِِ:28 يو"ِِهوِوناِِتفهمونِإني(ِ+ِ"متيِرمعتمِإانِاإلنسانِ،ِمحينئذ24ِِ
ِ،ِمنفهمِأنِالمسي ِهوِيهوهِ.ِونا هوِ،ِوالمسي ِيقو ِهو

، َوَوَنا هللاُ  ِمالمسي ِهوِ .الرب، وونا هللا. تعنيِيهوه،ِوهناِيقو ِِالرب=ِ َيُقوُل الِربج
 يامنِبه،ِأنِيبحرِبالخالصِالذنِعملهِالمسي .=ِهذاِعملِكلِمنِيعر ِ ِِو َوَوْنُتْم ُشُهودِّي

ِ
( كُ 14"  - :(14آية  اْلَرَغالِّيَق  َوَوْلَقْيُت  َبابَِّل  إَِّلى  َوْقَسْلُت  »أَلْللُِّكْم  إِّْسَرائِّيَل:  وُس  ُطدج يُكْم  َفادِّ الِربج  َيُقوُل  ِلَها هَكَذا 

ْم.  " َواْلَكْلَدانِّي ِّيَن فِّ  ُسُفنِّ َتَرنجرِّهِّ
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يت لمِبفعلِالماضيِقبلِالحادوةِبعحراتِالسنين،ِ نِا مرِقدِصدرِمنِ ِبأنِيرسلِكورصِليزيلِمغاليقِباالِِ
مْ الحصينة.ِِ .ِأنهارهمِيرنمونِميهاِِ=ِيقا ِأنهِكانِللبااليينِعادةِالترنيم،ِوكانِلهمِأال ِالسفنِميُِِِِسُفنِّ َتَرنجرِّهِّ

ِللحياطينِالذينِكانواِميِمرحِوغناءِاهالكِالبحر.ِوالبااليينِيرمزوِن
وُسُكْم، َخالُِّق إِّْسَرائِّيَل، َملُِّكُكْم.15" -:(15آية )  " َوَنا الِربج ُطدج

ِتأكيدًاِلوعدهِيذكرِصفاتهِكمعايِلهذهِالوعودِ.
ِ

َيا ِّ اْلَقوِِّيةِّ َمْسَلًكا. 16" - (:17- 16اآليات ) ُل فِّ  اْلَبْحرِّ َطرِّيًقا َوفِّ  اْلرِّ اْلُرْخرُِّج اْلَرْرَكَبَة 17هَكَذا َيُقوُل الِربج اْلَجاعِّ
ُعوَن َمًعا اَل َيُقوُموَن. َطْد َخرُِّدوا. َكَفتِّيَلٍة اْنَهَفُأوا. ِز. َيْضَهجِّ  " َواْلَفَرَس، اْلَجْيَش َواْلعِّ

يذكرهمِبماِمعلهِمعهمِميِالبحرِا حمرِالذيِشقهِونهرِا ردنِالذيِأوقفهِأمامِيحوو.ِوجعلِلحعبهِطريقاًِالرمِِ
 ِ=ِِميِكليهما،ِوأهلكِجيشِمصرِأمامهم.ِوهاِهوِسينقذهمِمنِيدِملكِباالِبأنِيجففِنهرِالفراتِأمامِكورِص

ُل فِّ  اْلَبْحرِّ َطرِّيًقا =ِ ِ  اْلُرْخرُِّج اْلَرْرَكَبَة َواْلَفَرَس   لِخاط ِيريد.عالمةِعليِخالصِالمسي ِوخالصِكِِاْلَجاعِّ
ُعوَن َمًعا اَل َيُقوُمونَ  = وجيحهاِلتأديبِشعبهِ.ِوبعدِأنِينتهيِالتأديِب أخرجِباال ِ.  َيْضَهجِّ

ِ
يَراُت اَل َتَتَأِمُلوا بَِّها.18" -:(18آية ) ، َواْلَقدِّ  " »اَل َتْذُكُروا اأَلِولِِّياتِّ

الرمِأنهِمنِعنمةِالخالصِالجديدِايدِكورصِلنِيذكرواِكلِماِمرِلعدمِأهميتهِبالمقارنةِبالخالصِيقو ِلهمِِ
أرووِِِِرجلِمعِشقِبحرِوغيره(600000ِِ ِِالجديد.ِول نِبكلِالمقاييسِكانِالخالصِعليِيدِموسيِويحوِو

ياخذِهناِخالصِكورصِِِ،ِلذلكوبدونِشقِبحرِأوِنهر(43000ِِ منِعادِكانواِِِِبكثيرِمماِحدثِأيامِكورِص
 عليِأنهِرمزِلخالصِالمسي .ِخالصِالمسي ِهوِالخالصِالذيِتتزاء ِأمامهِكلِا حداثِالسابقةِ.

ِ
يًدا. اآلَن َيْنُبُت. َواَل َتْعرُِّفوَنُ؟  َوْلَعُل فِّ  اْلَبر ِِّيةِّ َطرِّيًقا، فِّ  اْلَقْفرِّ 19" -:(19آية )  " َوْنَهاًقا.هَأَنَذا َصانٌِّع َوْمًرا َلدِّ

منِشقِلهمِطريقًاِوسبِالبحرِسيحقِلهمِطريقًاِميِالبريةِ سيناء(ِومنِشقِطريقِسيناءِسيحقِلهمِطريقًاِميِ
خال ِعودتهمِمنِباالِإليِأورشليم.ِومنِصنعِهذاِكلهِسيحقِلل نيسةِطريقِللخالصِ مهوِالاريقِوسبِاريةِ

ِ(ِ.وحتيِالسماءِهذاِالعالم
=ِمعِاليهودِسهلِلهمِطريقِالعودةِإليِأورشليمِعبرِالبرية.ِأماِميِالعهدِالجديدِمالمسي ِ  اْلَبر ِِّيةِّ َطرِّيًقاَوْلَعُل فِّ   
ِ.فِّ  اْلَقْفرِّ َوْنَهاًقا  المسي ِيرسلِالروحِ=ِ. وبالفداءهوِالاريق

والروحِالقدسِيحو ِالوحوصِلمامنينِيسبحونِ ِ اآليةِالقادمة(.ِ ِمستعدِأنِيجعلِطريقِالتوبةِلمنِيريدِِ
ِأنِيرجعِويعودِلحزنِ ِوأمامناِمثا ِاإلانِالزا ِ.

ِ
َئاُب َوَبَناُت الِنَعامِّ، أَلن ِّ   20"    -:(20آية ) ، الذ ِّ ُدنِّ  َحَيَواُن الِصْحَراءِّ ، ُيَرج ِّ َلَعْلُت فِّ  اْلَبر ِِّيةِّ َماًء، َوْنَهاًقا فِّ  اْلَقْفرِّ

 " أَلْسقَِّ  َشْعبِّ  ُمْخَتاقِّي.
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منِرونِشعبهِبماءِمنِالصخرةِهكذاِسيرونِشعبهِميِالعهدِالجديدِبماءِالروحِالقدسِميتحو ِحيوانِالصحراءِ
َئاُب َوَبَناُت الِنَعامِّءِالوحوصِِلمامنينِيمجدونِإسمه.ِوقدِقا ِاولسِالرسو ِ"حاربتِوحوشًاِميِأمسس"ِهاال همِِِذ ِّ
الحماقةِ أنِِ مالذلامِمتوححة.ِوالنعامِمعرو ِعنهِ 39ِِِِالوونيينِقبلِاإليمان.ِ لعبادتهمِلألووان17ِِ: (ِو لكِ

متحبهواِاها،ِوهيِحيواناتِالبرية،ِمالبريةِهيِقفرِشديدِوخرامِوهذاِهوِوضعِالوونيين.ِوباإليمانِتمتعِهاالءِ
ُدنِّ ِِ=ِِلقدسِمتغيرتِطبيعتهمبماءِالروحِا ِِ.فِّ  اْلَبر ِِّيةِّ َماًء، َوْنَهاًقا فِّ  اْلَقْفرِّ   أَلن ِّ  َلَعْلتُ ...    َحَيَواُن الِصْحَراءِّ   ُيَرج ِّ

ِباألنهاق مماِالذنِغي رِطبيعةِهاالءِالوحوصِممجدواِ ؟ِِِهوِالروحِالقدسِالمرموزِلهِهناِ
ِ

ُث بَِّتْسبِّيحِّ .هَذا الِشْعُب 21" -:(21آية ) ِ"  َلَبْلُتُ؟ لَِّنْفسِّ . ُيَحد ِّ
ِِ=ِهذاِعملِالمامنين.َِِتْسبِّيحِّ ل قتناهِادمه.إهذاِالحعبِ
َ  بِّاْسرِّ  َولَِّرْجدِّي َخَلْقُت؟ُ ب هذهِتساوِن ِ(ِمنِهذاِاإلصحاح.7وراجعِتفسيرِاآليةِ ُِِكل ِّ َمْن ُدعِّ

ْر لِّ  َشاَة 23َيْعُقوُب، َحِتى َتْتَعَب مِّْن َوْللِّ  َيا إِّْسَرائِّيُل.  »َوَوْنَت َلْم َتْدُعنِّ  َيا  22"  - (:28- 22اآليات ) َلْم ُتْحضِّ
بُِّلَباٍن.   َوْتَعْبُتَك  َواَل  َمٍة  بَِّتْقدِّ ْمَك  َوْسَتْخدِّ َلْم  ُتْكرِّْمنِّ .  َلْم  َك  َوبَِّذَبائِّحِّ َوبَِّشْحمِّ 24ُمْحَرَطتَِّك،  َطَصًبا،  بِّفِِّضٍة  لِّ   َتْشَترِّ  َلْم 

كَ  َوَنا َوَنا ُهَو اْلَراحِّ  ُذُنوَبَك أَلْللِّ َنْفسِّ ، َوَخَهاَياَك 25َلْم ُتْروِّنِّ . لكِّنِّ اْسَتْخَدْمَتنِّ  بَِّخَهاَياَك َوَوْتَعْبَتنِّ  بِّآَثامَِّك.    َذَبائِّحِّ
ْث لَِّكْ  َتَتَبِرَق. َفَدِنْسُت ُقَؤَساَء 28  ، َوُوَسَهاُؤَك َعَصْوا َعَلِ .َوُبوَك اأَلِوُل َوْخَهأَ 27  اَل َوْذُكُرَها«.»َذك ِّْرنِّ  َفَنَتَحاَكَم َمًعا. َحد ِّ

، َوإِّْسَرائِّيَل إَِّلى الِشَتائِّمِّ. ، َوَدَفْعُت َيْعُقوَب إَِّلى الِلْعنِّ  " اْلُقْدسِّ
ولنرنِكيفِكانتِادايةِاإلنحرا ِِِرِاليهودِبخااياهمِليعرمواِسببِالسبيِالذيِهمِفيهِولتنهرِمراحمه.ذك ِ  ِيُِ

بعيدًاِعنِ ؟ِِِِ ِأعااهمِال ثيرِجدًا،ِوإنتنرِمنهمِأنِيعودواِلهِليسِمقبِبالحكرِوالتسبي ِالِبأنِت ونِلهمِ
عالقةِصالةِمعه.ِهوِكانِيتمنيِأنِيأتواِلهِكأاناءِيرتمونِميِحزنِأايهم.ِ ِكانِيريدِأنِيحعرواِبمحبتهِ

ويذكرهمِأنهِبسببِصالةِيعقومِ"  َوَوْنَت َلْم َتْدُعنِّ  َيا َيْعُقوبُ بأنهمِأاناءِيعقومِرجلِالصالةِ"ِِا اوية.ِويذكرهم
.ِوحينماِقلتِصلواتهمِضاوِمنهمِشعورهمِالذةِالصالةِالِصارتِالصالةِتعبًاِوملاًلِإسرائيلحازِعليِإسمِِ

لقدِجفتِعالقتهمِباهلل.ِووصلِا مرِأنهمِإست ثرواِأموالهمِِِِ.َحِتى َتْتَعَب مِّْن َوْللِّ  َيا إِّْسَرائِّيلُ معمتنعواِعنهاِ=ِِ
التيِينفقونهاِعليِالذبال ِالتيِيقدمونهاِهلل.ِ  ِقاعًاِالِيريدِشيئًا،ِولنِيستفيدِشيئًاِمنِلحمِ بالحهم،ِالِهوِ

ْر لِّ  َشاَة ُمْحَرَطتِّكَ كانِيريدِقلوبهمِالمتحدةِمعِ بالحهمِ=ِ ِ.َلْم ُتْحضِّ
اآلياتِلناِأيزًا،ِممنِهوِميِضيقةِوتجارمِشديدةِعليهِأنِيسأ ِنفسهِفبما اِأحزنتكِياِرمِوكنتِول نِهذهِِ
=ِهوِقصبِالذريرةِِبفضة لى طصباِِلم تشتر ِِهذهِأياتِعتامِوتذكيرِبعملِ ِمعهمِوخيانتهمِلهِ.ِمثلِهاالء.

ِ(ِ.30ِِِ:23وهوِمنِمكوناتِعاورِزيتِالمسحةِ خر
ِ

 " »َوَوْنَت َلْم َتْدُعنِّ  َيا َيْعُقوُب، َحِتى َتْتَعَب مِّْن َوْللِّ  َيا إِّْسَرائِّيُل.22" -:(22آية )
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هذاِالحعبِلمِيدوِ ِولمِيسبحهِورمضِأنِيتعبِ جلهِهناِالدعاءِيحيرِللصالة،ِوالصالةِهيِسرِتمتعناِبعملِ
لصالةِومنِيهملِالصالةِيتزايقِمنِِ ،ِواستخدامِإسمِيعقومِهناِليذكرهمِبهِكرجلِصالة،ِإ ِهمِكفواِعنِا

 . َحِتى َتْتَعَب مِّْن َوْللِّ خدمةِ ِويعتبرهاِواجباتِ=ِ
 

َوْتَعْبُتَك 23"  -(:24-23اآليات ) َواَل  َمٍة  بَِّتْقدِّ ْمَك  َوْسَتْخدِّ َلْم  ُتْكرِّْمنِّ .  َلْم  َك  َوبَِّذَبائِّحِّ ُمْحَرَطتَِّك،  َشاَة  لِّ   ْر  ُتْحضِّ َلْم 
َك َلْم ُتْروِّنِّ . لكِّنِّ اْسَتْخَدْمَتنِّ  بَِّخَهاَياَك َوَوْتعَ 24بُِّلَباٍن.   " ْبَتنِّ  بِّآَثامَِّك.َلْم َتْشَترِّ لِّ  بِّفِِّضٍة َطَصًبا، َوبَِّشْحمِّ َذَبائِّحِّ

 ِالِيحتاجِإليِ بال ِومحرقات،ِمما اِيفعلِ ِاهاِأوِما اِيستفيدِاها؟!ِول نِطلبهِللذبال ِكانِ سبامِروحيةِ
ِلتوجدِعالقةِصلةِاينهِوبينِشعبهِ راجعِسفرِالالويين(.

ِ ِطلبِالقلبِأواًل. (1
المحرقة،ِوالمحرقةِكانتِتحيرِللااعةِال املةِهلل،ِكانِِ،ِل نِحينِيقدمِالحخصِِ(1وطلب محرطات )ال (2

الحخصِيرمعِقلبهِويقو ِهللِإحسبنيِطالعاِلكِمثلِهذهِالذايحةِالتيِأطاعتِحتيِالموت.ِوحينُِيحرقِِ
ِ شحمِالذايحةِعليِالمذب ِكانِمقدمِالذايحةِيصليِويقو ِهللِسأقدمِلكِكلِطاقاتيِلخدمتكِياِرم.ِحينئذ 

ِوبمنِقدمها.ِيفرحِ ِبالذايحة
وكانِمقدمِالذايحةِيفهمِأنهِهوِالمخا ِوليسِالحيوانِِِِ(،5،4وطلب الرب ذبائح خهية وذبائح إثم )ال (3

ِبمنِقدمِالذايحةِو هبِشاكراِِ البرئ.ِويحكرِ ِعليِهذاِالفداءِالذنِبهِغفرتِخايته.ِويفرحِ ِحينئذ 
. ِ

)ال (4 سالمة  ذبيحة  هللا  المذب ِِ(،3وطلب  عليِ يوضعِ الذايحةِِِِجزءِ لمقدمِ والباقيِ ال اهنِ يأكلهِ وجزءِ
وأصدقالهِوالفقراء.ِهناِ ِيقبلِالِيريدِأنِيكونِميِشركةِمعِمقدمِالذايحةِوكلِمنِيأكلِمنهاِميِِ

ِمحبة.ِ  ِيفرحِبأوالدهِالذينِدخلواِميِشركةِمعه.
ِِ- ِيجيبِعليِهذاِالساا ِِل نِ ِالِيفرحِاذبال ِتذب ِاالِمهم.ِوماِالسببِميِعدمِالفهم؟ِالبندِا ِو (5

 وهوِعدمِالصالة،ِأنِالِتوجدِلهمِعالقةِمعِ .
الااعةِدليلِالثقةِميِ ،ِوالحكرِعالمةِالمحبة،ِماهللِالُِيريدِِِِ معنِلمِتوجدِهذهِالعالقةِالحلوةِمعِ ، (6

 لحمِهذهِالذبال ِوالِدمالهاِ.
ِآيةِِ ِمي ِ كما ِالصالة ِالحعبِرمض ِأبالهم22هذا ِمعنحاواِعن ِادينهمِوطقوسهم،ِِِِ( ِيزيقون ِادأوا درجاتِكثيرة.ِوقد

ست ثرواِالنفقاتِِإبالتعبِمنِممارساتهمِالدينيةِوهمِِِِوِنحعِرونتيجةِضيقهمِكانواِيوهذاِنتيجةِطبيعيةِلتركِالعبادةِِ
ِلوِِ ِالل.ِوكأنهمِيودون ِالمحرقاتِواللبان... نحنِِعتذرواِعنِشرالها.ِوهذهِمازالتِمحكلتناِمِإالتيِيدمعونهاِميِشراء

 بِ ِ.تعِ نعايِنقودناِوأوقاتناِل لِشيءِماِعداِ ،ِمنحنِمازلناِنُِ
نتقواِالهزيلِوغيرِالصال ِللتقدمةِوكأنِ ِيقو ِأناِلمِأطلبِمنكِكلِهذا،ِأيِالِأريدِمنكِهذهِالمعاملة،ِإوربماِِ

ْر لِّ  َشاَة   نِتقدماتكِالِت رمنيِاهاِم أنِتقدماتكِالتيِتقدمهاِكأنكِلمِتقدم.ِِ الِيريدِِِِةيريدِشا=ِ ِالَِِلْم ُتْحضِّ
ِ.ِأوالًِِالقلِب
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=ِهمِبخااياهمِ هبواِإليِباالِومِوضعواِعليهِحملِإنقا همِمنِعبوديةِِاَك َوَوْتَعْبَتنِّ  بِّآَثامَِّك  اْسَتْخَدْمَتنِّ  بَِّخَهايَ 
.ِوكانِووضعناِعليِ ِحملِإنقا ناِمنِهذهِالعبوديةِِِ،دناعبِ ستُِإهذهِتفهمِأنناِبخااياناِِمعنِِِِبالنسبةِلناِوِِ.باال

ِ.ِلذلكِتجيءِاآليةِالقادمةِ.الصليِب لكِاتجسدِإانِ ِومدالهِالذنِقدمهِعليِ
ِ

 " َوَنا َوَنا ُهَو اْلَراحِّ  ُذُنوَبَك أَلْللِّ َنْفسِّ ، َوَخَهاَياَك اَل َوْذُكُرَها«.25" -:(25آية )
ِِ-،ِوهذاِيعنيِ:من ولل نفس؟ ِيمحيِالذنومِالِعنِاستحقاقِميهمِوالِميناِالِ

ِمنِأجلِمحبتهِلناِيغفرِ. .1
ِوشفاعتهِال فارية.منِأجلِدمِالمسي ِ .2
ِحتيِالِيحمتِالحياانِوأتباعهِميناِويقولونِلقدِأهل ناِأوالدِ . .3

ِ
ْث لَِّكْ  َتَتَبِرَق. 26" -:(26آية )  " »َذك ِّْرنِّ  َفَنَتَحاَكَم َمًعا. َحد ِّ
إنِكانواِقدِقدمواِهللِأيِأعما ِصالحةِوميِِ،ِِ=ِ ِالِينسيِلنذكره،ِول نهِيعاتبهمِويدعوهمِليذكرواِهمَِِِِذك ِّْرنِّ 

ِهذهِردِعليِالفريسيِِالذيِظنِأنهِبأعمالهِيتبرر.
ِ

، َوَدَفْعُت َيْعُقوَب 28َوُبوَك اأَلِوُل َوْخَهَأ، َوُوَسَهاُؤَك َعَصْوا َعَلِ .  27"  -(:28-27اآليات ) َفَدِنْسُت ُقَؤَساَء اْلُقْدسِّ
، َوإِّْسَرائِّيَل إَِّلى الِشَتائِّمِّ.  " إَِّلى الِلْعنِّ

اأَلِوُل   َِِوُبوَك  أاونا ِوآ=ِهوِ الذينِعصواِ ِ.آدم،ِ الذيِنَوُوَسَهاُؤَك    بالهمِ ال هنةِ 8ِِِِِِز حِِأواأخاِِ=ِ :8-12ِ)
ِال ذبة.ِِ ِأيَِِفَدِنْسُت ُقَؤَساَء اْلُقْدسِّ وا نبياء ِللسبيِِأناِ ِِ= ِلألووانِميِباالِادالِمنِخدمةِهيكليِِِأسلمتهم مذهبوا

 .المقدس
ِ
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع واألقبعون 

ِ
هناِنجدِوعودِوبركاتِبعدِالعودةِمنِالسيييييبي.ِوهناِت ملةِلإلصيييييحاحِالسيييييااقِيعلنِفيهِ ِعنِتحقيقِخالصيييييناِِ
بسييكبِروحهِالقدوسِعليِكنيسييتهِ جلِتجديدهاِالمسييتمر.ِوليعاهاِاروحهِشييبعًاِعوضييًاِعنِالفرا ِالروحيِأيامِِ

ِلألصنامِمت ونِكنيستهِشاهدةِله. بادتهاِ
ِ

هَكَذا َيُقوُل الِربج َصانُِّعَك َوَلابُِّلَك 2»َواآلَن اْسَرْع َيا َيْعُقوُب َعْبدِّي، َوإِّْسَرائِّيُل اِلذِّي اْخَتْرُتُ؟.  1"  -(:2-1اآليات )
يُنَك: اَل َتَخْف َيا َعْبدِّي َيْعُقوُب، َوَيا  مِّ، ُمعِّ  " َيُشوُقوُن اِلذِّي اْخَتْرُتُ؟.مَِّن الِرحِّ

ِهيِال نيسةِ.ِوالمسي ِجمعهما.ِِوإسرائيل ويشوقون ِهناِهمِأباءِوأتقياءِاليهودِ.ِِيعقوب
لِلهاِالروحِالقدس.ِِِالتيِكلهاِالمفديةعبدِالرمِهناِهمِالمامنونِا تقياءِأيِال نيسيييييييةِِ وُقونُ ُأرسييييييي  يَِِِيشُِِِِِ =ُِدع 

(ِومعناهِالمسيييييتقيم.ِوإسيييييراليلِالروحيِهيِال نيسيييييةِلذلك33ِِ:5ِ+32ِِِ:5ِِِمراتِ تن4ِِِإسيييييراليلِاهذاِاالسيييييمِِ
مِّ سماهاِيحورون.ِفيحورونِأيِالمستقيمِليسِإسراليلِالخاطئةِالِال نيسة. ِ=ِالمعمودية.ِالِرحِّ

ِ
ُكُب َماًء َعَلى 3" -:(3آية ) لَِّك َوَبَرَكتِّ  َعَلى أَلن ِّ  َوسِِْ ُكُب ُقوحِّ  َعَلى َنسِِْ ةِّ. َوسِِْ ُيواًل َعَلى اْلَيابِّسَِِ ، َوسُِِ انِّ اْلَعْهشَِِ
ِيتَِّك.  " ُذق ِّ

 -المقصودِبالماءِهوِالروحِالقدسِ نه:
ِينز ِمنِموقِكالمار.ِ-1
 ُياهرِالقلومِكماِالماءِللجسد.ِ-2
 .(5ِِ:22ِ،23ِأنِتثمرِ غلِوالماءِيعايها،ِا رضِِتراِمِما جسادِأخذتِمنالجسدِكا رضِِ-3
 يحلِعليِالبحرِبالقوةِوال ثرةِكماِالمارِالغزير.ِ-4
:5ِِ"طوبيِللجياوِوالعااصِإليِالبر،ِ نهمِيحييييييبعون"ِ مِتِمنِتذوقِعااياهِومواهبهِيحييييييعرِبالعاشِإليهِِ-5
6.ِ)ِِ
مهوِ"الذنِيبكتِعليِخايةِوعليِِِِيِيحيييورونِأيِالمسيييتقيم.سيييمِ عملِالروحِميِال نيسيييةِهوِالذيِيجعلهاِتُِِِ-6

ِ(.8ِِ:26(ِ،ِوهوِالذنِيعايِالمعونةِ رو16ِِ:8ارِ...ِ"ِ يو
ِ(.39ِ-37:7الماءِيحيرِللروحِالقدسِكماِينهرِاوضوحِمنِهذهِاآليةِ يِوِ-7

(ِرأيناِأنِال المِموجهِل نيستيِالعهدِالقديمِوالجديدِ،ِفبالنسبةِللعهدِالقديمِكانِالروح1ِِ،2ِِومنِاآلياتِ 
القدسِينسكبِعليِالبعضِ الملوكِورؤساءِال هنةِوا نبياء(ِو لكِليقودواِالحعبِ،ِأماِميِالعهدِالجديدِمصارِ

ِالروحِالقدسِينسكبِعليِال لِ.
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.4" -:(4آية ) َيا ِّ ْثَل الِصْفَصافِّ َعَلى َمَجاقِّي اْلرِّ  "  َفَيْنُبُتوَن َبْيَن اْلُعْشبِّ مِّ
كالعحيييييييييبِالذيِيداس.ِوالح ِأنِِِِوغيرِالمامنين،ِمرتفعِالسييييييييياقِالمامنونِيكونونِكالصيييييييييفصيييييييييا ِوهوِنباتِِ

ِالصفصا ِيحتاجِلمياهِكثيرة.
ِ

، َوبِّاْسمِّ 5" -:(5آية ) : لِّلِرب ِّ ، َوهَذا ُيَكن ِّ  بِّاْسمِّ َيْعُقوَب، َوهَذا َيْكُتُب بَِّيدِّ ِّ  "إِّْسَرائِّيَل ُيَلق ُِّب«.هَذا َيُقوُل: َوَنا لِّلِرب ِّ
مِّ َيْعُقوبَ =ِالمامنونِيكرسيييييييونِأنفسيييييييهمِللرم.ِِِهَذا َيُقوُل َوَنا لِّلِرب ِّ  منِكنايةِمهوِيالقًِِِِيَكن ِّىِ=َِِوهَذا ُيَكن ِّ  بِّاسِِِِْ

م  يِنفسيييييهِبعسيييييمِيعقومِلإلشيييييارة إليِال نيسيييييةِودعوتهمِباسيييييمِالمسيييييي ،ِمالمامنينِِِِهنزيييييمامإلِِعليِنفسيييييهِأوُِيسيييييَ
=ِوميِترجمةَِِِوهَذا َيْكُتُب بَِّيدِّ ِّ سييينسييونِنسييبتهمِلبالدهمِوعالالتهمِويفتخرونِباسييمِمسيييحيِالذيِحصييلواِعليه.ِِ

=ِكيفُِيَعب  رِأحدِعنِاإلنتماءِللمسيييييييييييييي ُِِِيَكن ِّى .أنِيكتبِتعهِدِِ أخرن(ِيتعهدِايدهِللرم،ِيتعهدِبأنِيكونِللرِم
ميِالعهدِالقديم،ِاينماِالِأحدِيعر ِمعنيِكلمةِمسيييييييييييييحي.ِمحينماِيقو ِالمامنِأناِأصييييييييييييبحتِتبعِيعقومِمهذاِ

ِكنايةِعنِأنهِآمنِبالمسي ِإانِيعقومِوإلهِيعقومِتاركاِأنِ بادةِأخرن.
ِ

ُر، َواَل إِّلَ؟ َغْيرِّي.  هَكَذا َيُقوُل الِربج َملُِّك إِّْسرَ 6" -(:7-6اآليات ) : »َوَنا اأَلِوُل َوَوَنا اآلخِّ ي؟ِّ، َقبج اْلُجُنودِّ ائِّيَل َوَفادِّ
يَم. َواْلُرْسَتْقبِّاَلُت َوَما7 ْثلِّ   ُيَنادِّي، َفْلُيْخبِّْر بِّ؟ِّ َوَيْعرِّْضُ؟ لِّ  ُمْنُذ َوَضْعُت الِشْعَب اْلَقدِّ َسَيْأتِّ  لُِّيْخبُِّروُهْم   َوَمْن مِّ

 " بَِّها.
ر فيكونِالمسيييييي ِقاعًاِِِِ،لقبِالمسيييييي ِِهوِِ(1ِِِِ:17وميِ رؤ،ِهناِلقبِيهوهِِِا و ِواآلخرِ=َوَنا اأَلِوُل َوَوَنا اآلخِّ

منِناحيةِالمكانِوالزمانِمهوِِِِحيارن.ِِالذينِين رونِألوهيةِالمسيييي ِهوِيهوه.ِوهذهِاآليةِيقفِأمامهاِشيييهودِيهوه
 ِوالِيحويهِشييييييي ِ يرجيِمراجعةِتفسييييييييرِلقبِا و ِواآلخرِميِاالِادايةِوالِنهايةِ،ِأزليِأادنِ،ِيحونِكلِشييييييي

ُمْنُذ    معكمِمنذِأخرجت مِمنِمصيييرِوإليِاآلنِ=  تذكرواِأعماليِالسيييابقة نهايةِاإلصيييحاحِا و ِميِسيييفرِالرؤيا(ِ.
يمَ  ْثلِّ  وأناِالذنِأخبرِبالمستقبل َوَضْعُت الِشْعَب اْلَقدِّ ِ.ُيَنادِّي، َفْلُيْخبِّْر بِّ؟ِّ ِ َوَمْن مِّ

ِ
يمِّ َوَوْخَبْرُتَك  َفَأْنُتْم ُشُهودِّي. َهْل ُيوَلُد إِّ 8"  -:(8آية ) ُبوا َواَل َتْرَتاُعوا. َوَما َوْعَلْرُتَك ُمْنُذ اْلَقدِّ لٌ؟ َغْيرِّي  َواَل اَل َتْرَتعِّ

 "َصْخَرَة اَل َوْعَلُم بَِّها «
ُبوا   ْخَرةَ =ِمنِكلِماِيحدثِمنِمناهرِقوةِا صينامِ خاصيةِميِباال(ِمالِيوجدِاَل َتْرَتعِّ لهاِالصيخرةِِ=ِإالِ ِِِصَِ
وتحميِمنِحرِالحييمسِوسيييو ِالمارِ التجارمِوالزيييقات(ِ،ِلذلكِقيلِالمسييي ِهوِصييخرتناِ.ِوهناِِِِقوةِووباِت

إالِِِ،ِمالِيوجدِصيييخرةِوعلم بها الِ ِيتسييياء ِهلِهناكِصيييخرةِسيييوانِقادرةِعليِحمايت مِوسيييبِهذهِاآللهةِوأنا
ِ ِصخرتنا.

ول نهاِأيزييييييًاِتعنيِأصييييييلِ ِمصييييييدرِ ِنبعِ ِالسييييييببِا و .ِوهذهِكلهاُِتفيدِمعنيِِتترجمِصييييييخرة،ِِِصِِِِخرةكلمةِ
.ِ  ِمعالِهوِصييييييييييخرةِنحتميِاهاِمنِرياحِالتجارمِالتيِيثيرهاِضييييييييييدناِِهللا،ِلذلكِترجمتهاِالسييييييييييبعينيةِِالخالق

ِ(.2:2سلاانِالهواءِ أ الحياانِرليسِ
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ُر َواَل تَ 9" -:(9آية ) ٌل، َوُمْشَتَهَياُتُهْم اَل َتْنَفُع، َوُشُهوُدُهْم هَِّ . اَل ُتْبصِّ ُقوَن َصَنًرا ُكلجُهْم َباطِّ يَن ُيَصو ِّ ْعرُِّف َحِتى اِلذِّ
 " َتْخَزى.

يصيينعونها.ِهناِسييخريةِمنِا صيينامِِالذينِيصيينعونِا صيينامِهمِبحييرِمحدوديِالقدرةِم مِبا وليِا صيينامِالتيِِ
َتَهَياُتُهمْ إلههمِالقون.ِِِهبااليينِويكونِلهمِوقةِميِيهِوحتيِالِينخدوِاليهودِميِالسيبيِبقوةِآلهةِال ِِ=ِأصينامهمُِِمشِْ

ِ=ِا صنامِتحهدِعليِنفسهاِأنهاِالِتسمعِوالِتعر ِمسيخزنِعاادوها.َِوُشُهوُدُهْم هِّ َ ِ.
َنْفٍع   10"  -(:11-10اآليات ) لَِّغْيرِّ  َوَسَبَك َصَنًرا  إِّلًها  ُهْم مَِّن 11َمْن َصِوَق  ِناُع  َوالصج َيْخَزْوَن  َوْصَحابِّ؟ِّ  َها ُكلج 

. َيْجَترُِّعوَن ُكلجُهْم، َيقُِّفوَن َيْرَتعُِّبوَن َوَيْخَزْوَن َمًعا.  "  الِناسِّ
.ِ"ِِينيعنيمةِهيِأرطاميسِآلهةِا مسييسيي"وشييعبِأمسييسِيصييرخونِسيياعتينِِِِِجتمعِديمتريوسإكماِ=َِِِِيْجَترُِّعونَ 

وليسِهذاِالصيييرا ِسيييونِتعبيرِعنِرعبهمِوخزيهمِمهمِلهمِآلهةِومنِالمخجلِأنهمِيدامعونِعنها.ِوأماِنحنِملناِِ
ِ(.19ِِ:28ِ،29إلهِيدامعِعناِحتيِونحنِصامتونِمالِنخزنِ أوِ

ِ
يَد َطُدوًما، َوَعرَِّل فِّ  اْلَفْحم12ِّ" -:(12آية ) َقاعِّ ُطِوتِّ؟ِّ. َيُجوُع َوْيًضا َطَبَع اْلَحدِّ ُقُ  َفَيْصَنُعُ؟ بِّذِّ قِّ ُيَصو ِّ ، َوبِّاْلَرَهاقِّ

 " َفَلْيَس َلُ؟ ُطِوٌة. َلْم َيْشَرْب َماًء َوَطْد َتعَِّب.
كانِمنِعادةِصيييييييييييييانعيِا ووانِأنِالِيأكلواِوالِيحيييييييييييييربواِحتيِينتهواِمنِعملهمِ هذهِالجديةِتدينِتهاونناِنحنِِ

ِالمامنين(ِمعنِكانواِهمِالصانعينِتخورِقوتهمِم مِبا وليِضعفِوتفاهةِاآللهةِالتيِيصنعونها.
ِ

، َوبِّالِدِواَقةِّ َيْرُسُرُ؟. َفَيْصنَ 13" -:(13آية ) ُعُ؟ َكَشَب؟ِّ  َنِجَر َخَشًبا. َمِد اْلَخْيَس. بِّاْلرِّْخَرزِّ ُيَعل ُِّرُ؟، َيْصَنُعُ؟ بِّاأَلَزامِّيلِّ
!َقُلل،   "  َكَجَرالِّ إِّْنَساٍن، لَِّيْسُكَن فِّ  اْلَبْيتِّ

 اآليةِالسابقةِعنِصانعِا ووانِالحديديةِوهذهِعنِصانعيِا ووانِالخحبية.
ِ

ُنوَبرً 14"  -(:17-14اآليات ) . َغَرَس سَِ َجاقِّ اْلَوْعرِّ ؟ِّ مِّْن َوشِْ َياًنا َوَبلجوًطا، َواْخَتاَق لَِّنْفسِِّ ْندِّ ؟ِّ َوْقزًا َوَوَخَذ سِِّ ا  َطَهَع لَِّنْفسِِّ
ا َوَيْخبُِّز ُخْبزًا، ثُ 15َواْلَرَهُر ُيْنرِّي؟ِّ.   ُل َوْيضًِ عِّ ْنُ؟ َوَيَتَدِفُأ. ُيشِْ . َوَيْأُخُذ مِّ يُر لِّلِناسِّ لِّإلِّيَقادِّ ُجُد! َطْد  َفَيصِِّ َنُع إِّلًها َفَيسِْ ِم َيصِْ

َنًرا َوَخِر َلُ؟.  َنَعُ؟ صَِ ا َوَيُقولُ 16صَِ َبُع! َيَتَدِفُأ َوْيضًِ وِّيًّا َوَيِشْ وِّي َمِشْ فِّ؟ِّ َيْأُكُل َلْحًرا. َيِشْ . َعَلى نِّصِْ ُفُ؟ َوْحَرَطُ؟ بِّالِناقِّ :  نِّصِْ
ل ِّ  إَِّلْي؟ِّ َوَيُقوُل:    َوَبقِِّيُت؟ُ 17»َبْخ! َطْد َتَدِفْأُت. َقَوْيُت َناًقا«.  َِِ ُجُد، َوُيصِ ِِْ ؟ِّ! َيُخرج َلُ؟ َوَيسِ ِِِّ َنًرا لَِّنْفسِ َِِ َنَعَها إِّلًها، صِ َِِ َطْد صِ

نِّ  أَلِنَك َوْنَت إِّلهِّ «.  "»َنج ِّ
عالمةAHAِِِاإلنسيييانِهوِالذيِغرسِالحيييجرةِوهوِالذيِقاعهاِليتدمأِابعزيييهاِويحيييونِلحمًاِبالبعضِويقو ِبلِِ

ِاندهاصِويصنعِابقيةِالخحبِإلهًا.
يبدوِأنِا مرِاديهيِوأنِهذهِا صيييييييينامِالتيِيدعونهاِآلهةِماِهيِإالِتماويلِالِحو ِلهاِوالِقوة،ِملما اِكانِ ِِ
يايلِالحيييييرحِميِهذاِالموضيييييوو؟ِالسيييييببِابسييييياطةِخداوِالحيييييياانِوأعما ِالسيييييحرِالتيِكانِيمارسيييييهاِكهنةِهذهِ

ِا عما ِالسحريةِتخيفِشعبِ .ِونرنِمثا ِ عما ِالسحرِميِسحرةِمرعونِوكهنته.ا صنامِوكانتِهذهِ
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. 18"  -(:19-18اآليات ) لِّ ، َوُطُلوُبُهْم َعنِّ الِتَعقج اقِّ َِِ ْبصِِِ ْت ُعُيوُنُهْم َعنِّ اإلِّ َِِ اَل َيْعرُِّفوَن َواَل َيْفَهُروَن أَلِنُ؟ َطْد ُطرِّسِِِ
ُد فِّ  َطْلبِّ؟ِّ َوَلْيَس  19 ا َعَلى َلْررِّ ِّ َواَل ُيَرد ِّ ًِِ ، َوَخَبْزُت َوْيضِِِِ َفُ؟ َطْد َوْحَرْطُت بِّالِناقِّ ِِْ َلُ؟ َمْعرَِّفٌة َواَل َفْهٌم َحِتى َيُقوَل: »نِّصِِِِ

 "ُخْبزًا، َشَوْيُت َلْحًرا َوَوَكْلُت. َوَفَأْصَنُع َبقِِّيَتُ؟ قِّْلًسا، َولَِّساقِّ َشَجَرٍة َوُخرج «
قسييييييييييياوةِالقلبِومحبةِالخايةِمهمِالِيريدونِأنِيعرمواِاإللهِالااهرِِسيييييييييييببِهذهِالغباوةِليسِضيييييييييييعفِالعقلِالِ

ِالقدوسِالذيِالِيرضيِبالخايةِفيغمزونِعيونهمِويقسونِقلوبهمِبعرادتهم.
ِ

ٌب فِّ  يَ 20" -:(20آية )  " رِّينِّ  «.َيْرَعى َقَماًدا. َطْلٌب َمْخُدوٌع َطْد َوَضِلُ؟ َفاَل ُيَنج ِّ  َنْفَسُ؟ َواَل َيُقوُل: »َوَلْيَس َكذِّ
 أحرقواًِِاِصييينعواِمنهاِآلهةأخحيييابِِ يعبدون(ِيرعى=ِِِ=ِهاالءِالوونيونِيخدعونِأنفسيييهم،ِمهمِيراعوِنَِيْرَعى َقَماًدا

ينتنرونِأنِيكونِِِالعجيبِأنهمِِحترقتِأيزييييًاِلتحولتِإليِرماد.ِِوإ(ِلوِقماداً بقيتهاِميِالتدمئةِوالحييييواءِمتحولتِ
ُدوعٌ هيذاِ نِلهمِِلهمِخيرِمنِوراءِهيذا. ٌب َمِخْ ِِلهم  .َطلِْ قلبهمِالمخيدوو،ِقيا ِإرميياءِالنبيِعنِالقليبِ"القليبِِِفأضِِِِِِِ

ِ(.9:17ِأخدوِمنِكلِش ِوهوِنجيس،ِمنِيعرمه"ِ إر
نِبسيييييحرهِِمالقلبِخادوِميِالوضيييييعِالعادنِمماِبالكِبقلبِهاالءِالمسيييييبيينِوهمِوسيييييبِهذاِالجوِالوونيِوالحيييييياا

ِ،ِمالعبادةِالوونيةِتحييتملِعليِالزنا.مهمِمازالواِيخامونِمنِا رواحِالحييريرةِويعانونِمنِتسييلبِالحييهواِتِِيخدعهم.
كانِنتيجةِهذاِالقلبِالمخدووِأنهمِيتصييييورونِأنهمِميِالاريقِالصييييحي ِوليسِهناكِكذمِأوِغشِميِطريقهم،ِِ

ينِّ  ال يقولون وبيالتياليِمهمِ ٌب فِّ  َيرِّ ذِّ أنِلمِييدركواِأنِهنياكِكيذمِميِطريقهمِفيعترمواِايذليك.ِوليذليكِمهمِِِِ َوَلْيَس ِكَ
ِِ.اَل ُيَنج ِّ  َنْفَس؟ُ و لنِينجوِمنِالهالكِ=ِ

ِ
ِنَك َوْنَت َعْبدِّي. َطْد َلَبْلُتَك. َعْبٌد لِّ  َوْنَت. َيا 21" -(:23-21اآليات ) »ُاْذُكْر هذِّ ِّ َيا َيْعُقوُب، َيا إِّْسَرائِّيُل، َفإِّ

ن ِّ .  ْع إَِّلِ  أَلن ِّ  َفَدْيُتَك«. 22إِّْسَرائِّيُل اَل ُتْنَس ِّ مِّ رِّ  َوِيُتَها َتَرنِ 23َطْد َمَحْوُت َكَغْيٍم ُذُنوَبَك َوَكَسَحاَبٍة َخَهاَياَك. اِّْقلِّ
َباُل َتَرنجًرا، اْلوَ  يدِّي َوِيُتَها اْلجِّ . َوشِّ ْعُر َوُكلج َشَجَرٍة فِّي؟ِّ، أَلِن  الِسَراَواُت أَلِن الِرِب َطْد َفَعَل. اِّْهتِّفِّ  َيا َوَسافَِّل اأَلْقضِّ

 " الِرِب َطْد َفَدى َيْعُقوَب، َوفِّ  إِّْسَرائِّيَل َتَرِجَد.
ن ِّ  =ِ نهاِتفصلَِِِكَغْيمٍ  ُذُنوبَ وال=ِ ِالِينسيِشعبه،ِأماِالحعبِمقدِظنواِأنِ ِقدِنساهم.ِِِ اَل ُتْنَس ِّ مِّ

اإلنسانِعنِ ِوتجلبِعليِاإلنسانِغزبِ ِكالرعود.ِ  ِسيزيلهاِفيعودِضوءِالحمسِينهر،ِأيِحنانِِ
واض ِهناِأنِ ِسيمحيِالذنوم،ِوالِتوجدِطريقةِلمحوِالذنومِسونِالفداءِالذنِعملهِالمسي ِِِومحبةِ .
وسيكونِالتحريرِمنِسبيِباالِرمزًاِلتحريرِالبحريةِكلهاِمنِالباطلِالذنِ. أَلِن الِرِب َطْد َفَدى َيْعُقوبَ  الفادنِ=

ْع إَِّلِ  اِّ وكلِماِيالبهِ ِِ(.20:8أخزعتِلهِمترةِمنِالزمانِ رو بالتوبة.ِوحينماِنذكرِ ِونرجعِلهِيذكرناِِْقلِّ
معِإستمرارِالخايةِِِواِلهمِادوامِالسيادةأمِحكماؤهمِالذينِتنب ذ ِ قِحكمتهمِويُِم ِ حَِ ِويحارمِمنِأسلمناِليدهمِويُِ

ِ.وبدونِتوبة
ِ
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ٌر الِسَراَواتِّ 24"  -(:25- 24اآليات ) : »َوَنا الِربج َصانٌِّع ُكِل َشْ ٍء، َناشِّ يَك َوَلابُِّلَك مَِّن اْلَبْهنِّ هَكَذا َيُقوُل الِربج َفادِّ
ٌس اأَلْقَض. َمْن َمعِّ     ٌع اْلُحَكَراَء إَِّلى اْلوَ 25َوْحدِّي، َباسِّ يَن َوُمَحر ٌِّق اْلَعِرافِّيَن. ُمَرل ِّ عِّ ٌل آَياتِّ اْلُرَخادِّ ٌل  ُمَبه ِّ ، َوُمَجه ِّ َقاءِّ

 "  َمْعرَِّفَتُهْم.
يكَ  ينَ =ِالمسييييييي ِ،ِوهناِتحيييييييرِإليِ ِالذيِسيييييييفدنِشييييييعبهِمنِسييييييبيِباال.َِِِفادِّ عِّ ٌل آَياتِّ اْلُرَخادِّ =ِكلِماُِِِمَبه ِّ

ٌع اْلُحَكَراَء إَِّلى اْلَوَقاءِّ ِِ ِالعرامين.اتمامًاِويكذمِأقِويحدثِيوامقِأقوا ِالرمِِ يِِع ِ دَِءِمُِ=ِأيِينهرِمسيييييييييييادِأراُِِمَرل ِّ
ِالحكمة.

ِ
ُتْعَرُر، َولُِّرُدنِّ َيُهوَذا:  26"  -(:28-26اآليات ) لِّيَم: سَِِِِِِ لِّ؟ِّ. اْلَقائُِّل َعْن ُووُقشَِِِِِِ ٌم َقْوَي ُقسُِِِِِِ ، َوُمَتر ِّ يٌم َكلَِّرَة َعْبدِّ ِّ ُمقِّ

َرَبَها ُوقِّيُم.  ُتْبَنْيَن، َوخِّ فِّ ، َوَوْنَهاَقكِّ ُوَلف ُِّف. 27سَِ ِ ، َفُكلِ 28اْلَقائُِّل لِّلجِجةِّ: اْنشَِ ُم.  اْلَقائُِّل َعْن ُكوَقَش: َقاعِّ ِرتِّ  ُيَتر ِّ  َمسَِ
: َسُتَؤِسُس«.  "َوَيُقوُل َعْن ُووُقَشلِّيَم: َسُتْبَنى، َولِّْلَهْيَكلِّ

 39عنِكورصِراجعِنهايةِاإلصحاحِ
يٌم َكلَِّرَة َعْبدِّ ِّ  لِّ؟ِّ =ِأيِسييييييتممِ ِكلِنبواتِإشيييييعياِعبدِالرم.ُِِِمقِّ ُِِ ٌم َقْوَي ُقسِ :29ِِِرِإرمياءِ ع=ِا نبياءِكَِِوُمَتر ِّ

ةِّ (ِوغيرهم.28ِِ-39ِِِِ:25(ِوحزقييا ِ 1-14 ُل لِّلجِجِ ائِِّ ِ،ِِ=ِأيِنهرِالفراتِاليذيِنحييييييييييييييفيهِكورصِلمياِأخيذِبياايلِِاْلِقَ
سييييييييمِكورصِصييييييييراحة.ِوكورصِإ=ِالرمِهناِ كرِِِِاْلَقائُِّل َعْن ُكوَقَش وهذاِعملِ ِ نهِأنهضِكورصِوأرسييييييييله.ِ

.ِوقدِ كرِِسيييمهِباإومعنيِِِ،سيييمهِشيييمسِرمزِللمسيييي ِشيييمسِالبرإمعنيِِ سيييمِكورصِقبلِأنِيولدِبماِِإآلراميةِراو 
سييييييييييييييميهِارهيانِقياطعِعليِأنِالرمِهوِاإلليهِالحقيقيِوحيده.ِوحينمياِرأنِكورصِهيذهِإيزييدِعنِالمياليةِعيام.ِو كرِِ

اليهوديِأنِدانيا ِ هوِالذيِِيوسييييييييييفوسِالمار وقا ِِ.ِ(1ِِ:2النبوةِقا ِالرمِإلهِالسيييييييييماءِأوصييييييييياني...ِ عزِ
.ُِكوَقَش: َقاعِّ ِ  ورص(.ِِأعايِهيذهِالنبوةِل ِِ=ِقييلِأنِكورصِأحيبِهيذاِاللقيبِوقيا ِمعاًلِيجيبِأنِيكونِالمليكِراو 

 .سنه536ِول نِهناِكورصِالراعيِيرمزِللراعيِالحقيقيِالذيِسيحررِشعبهِويرعاهمِبعدِكورصِبحواليِ
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس واألقبعون 

ِ
ينِّ؟ِّ أَلُدوَس َوَماَمُ؟ ُوَمًرا، َوَوْحَقاَء ُمُلوٍك َوُحلج هَكَذا 1" -:(1آية ) ؟ِّ، لُِّكوَقَش اِلذِّي َوْمَسْكُت بَِّيرِّ يحِّ ،  َيُقوُل الِربج لَِّرسِّ

، َواأَلْبَواُب اَل ُتْغَلُق:  " أَلْفَتَح َوَماَمُ؟ اْلرِّْصَراَعْينِّ
؟ِّ لُِّكوَقَش   يحِّ مسحون،ِوهذهِهيِالمرةِالوحيدةِالتيِنسمعِميهاِعنِمس ِملكِأمميِ=ِكانِالملوكِاليهودِيُِلَِّرسِّ

مهوِرمزِللمسي .ِوهيِالِتعنيِأنِأحدًاِمس ِكورصِادهنِول نِهذاِيعنيِأنهِمكلفِارسالةِوعملِمنِقبلِ .ِ
دوسواِعليِممل ةِوكانتِعادةِالملوكِالمنتصرينِأنِي17ِ=ِ كرِميِالتاريلِأنِكورصِمت ِِِأَلُدوَس َوَماَمُ؟ ُوَمًرا

الرمًِاِللمسي ،ِمهذاِقيلِعنِالمسي ِ"ميِهذاِكانِرمِز(ِوكورص10ِِ:24ِِقِعنماءِالممل ةِالتيِهزموهاِ يشأعنا
(ِ الملوكِرمزِللحياطينِرؤساءِالعالمِوملوكِالوونيينِالذين5ِِ:ِِ 110يحامِميِيومِرجزهِملوكا"ِ مزعنِيمينكِِ

ألدوس ومام؟  "ِوهذهِتناظرِِعِأعداءكِموطئًاِلقدميكلِ"حتيِأض(ِقي110ِِِِ:10يةِ(ِوميِ مزاضاهدواِالمسيح
عنِيمينِالمسي ِعنِيمينِاآلمِومرةِاآلمِِِِ(ِمنرنِمرة110(ِميِمزمورِ 1ِِ،5.ِولنقارنِاينِاالونينِ ومرا
وان سارِ=ِحلِالمناقةِعالمةِضعفَِِوْحَقاَء ُمُلوٍك َوُحلج ان.ِإ ًاِاليمينِليسِمكانًاِالِهوِإشارةِللقوةِوالمجد.ِِاإل

ِ(ِ.5ِ:6وهذاِماِحدثِلبيلحاصرِ داِ
ِ

ُف.2" -:(2آية ) يدِّ َوْطصِّ ، َوَمَغالِّيَق اْلَحدِّ ُر مِّْصَراَع ِّ النجَحاسِّ ُد. ُوَكس ِّ َضاَب ُوَمه ِّ يُر ُطِداَمَك َواْلهِّ  " »َوَنا َوسِّ
َضابَ  نحاسِمغاليقهاِمنِالحديدِبام100ِِِِ=ِ كرِالتاريلِأنهِكانِلباالِِ  نرِّْصَراَعيِّ ال  =ِهزامِالصعوبات.ِِاْلهِّ

ونحنِميِالمسي ِتنفت ِأمامناِا اوامِا اديةِلنحياِلألادِميِالسماء،ِوأمامِالمسي ِانفتحتِأاوامِالجحيمِليخرجِِ
ِ(10ِِِِ-24ِِِ:7ا ارار ِمزِِ

ِ
، لَِّكْ  َتْعرَِّف َون ِّ  3" -:(3آية ) يَك َذَخائَِّر الظجْلَرةِّ َوُكُنوَز اْلَرَخابِّئِّ َوَنا الِربج اِلذِّي َيْدُعوَك بِّاْسرَِّك، إِّلُ؟  َوُوْعهِّ

 " إِّْسَرائِّيَل.
عتادِالملوكِإخفاءِكنوزهمِحتيِالِيأخذهاِأحدِمنِا عداء.ِوكانِالبااليونِقدِكنزواِكثيرًاِمنِِإِِِ=َذَخائَِّر الظجْلَرةِّ  

خالرِالنلمةِهمِالبحرِوِ ِِورواتِالحعوم،ِوقدِأخذِكورصِكلِشيءِمنهم،ِكأنِ ِأعااهِومنًاِلتحريرِشعبه.
 َذَخائِّرَ   الذينِكانواِميِظلمةِالخايةِوالعبوديةِقبلِالمسي ِ،ِوحررهمِالمسي ِ،ِوهمِلهمِقيمةِومينةِجداِعندِ ِ=

 (.ِلذلكِدمعِدمهِومناِليفديهمِ.18:1الِهمِميراثِالرمِ=ِ أ  .كنوز  وهمِأيزاِميِننرِ 
يكَ  ِنِمسيحيينِ.سمناِاآلع(ِلذلكِم17ِ:6ِ ِيوِ انكانواِلآلمِوصارواِلإل هم=  َوُوْعهِّ

كلِالخالصِالذنِيت لمِبهِالوحيِهناِوالذنِيقدمهِكورصِهوِرمزِللخالصِبالمسي ،ِوهذهِهيِالبحارةِالمفرحةِ
ِ(ِأنِنعزنِاهاِبعزناِبعزًاِ.40التيِطلبِميِ إصحاِح

ِ
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َوَنا الِربج 5أَلْللِّ َعْبدِّي َيْعُقوَب، َوإِّْسَرائِّيَل ُمْخَتاقِّي، َدَعْوُتَك بِّاْسرَِّك. َلِقْبُتَك َوَوْنَت َلْسَت َتْعرُِّفنِّ .  4"  -(:6-4اآليات )
َواَي. َنِهْقُتَك َوَوْنَت َلْم َتْعرِّْفنِّ .   قِّ الِشْرسِّ َومِّنْ 6َوَلْيَس آَخُر. اَل إِّلَ؟ سِّ َمْغرِّبَِّها َوْن َلْيَس َغْيرِّي.   لَِّكْ  َيْعَلُروا مِّْن َمْشرِّ

 "  َوَنا الِربج َوَلْيَس آَخُر.
قِّ الِشْرسِّ    .يومسيِحِِيِ راِعحددتِعملكِك=َِِِِلِقْبُتكَ  إ اِمهمتِعنِكورصِمهيِتعنيِِِِ=َمْغرِّبَِّها    إلىمِّْن َمْشرِّ

َك َوَوْنَت َلِقْبتُ   .وإمتدتِال نيسةِميِكلِمكانِِممِِأِوِِاًِجلِكلِالعالمِيهوِدأتيِمنِِأِِمهوِِالمسي ِِإمتدادِممل تهِأماِعن
=   َنِهْقُتَك َوَوْنَت َلْم َتْعرِّْفنِّ   سنةِ.100ِِيولدِبحواليِِ  أن  أعااهِإسمهِقبلِِهذهِعنِكورصِماهلل=    َلْسَت َتْعرُِّفنِّ  

ِأللل عبدى يعقوب . =  حقويكِلتتحددِوتزرمِباالِلتحررِشعبي وضعتِمناقةِحو ِتعنينهقتك 
ِ

.7" -:(7آية ) . َوَنا الِربج َصانُِّع ُكل ِّ هذِّ ِّ ُق النجوقِّ َوَخالُِّق الظجْلَرةِّ، َصانُِّع الِساَلمِّ َوَخالُِّق الِشر ِّ  "  ُمَصو ِّ
هناِلهِللخيرِوإلهِللحر.ِوالمعنيِِإ=ِفبعضِا ممِالوونيةِومنهمِالفرسِكانِلهمِإيمانِبأنِهناكِإلهينَِِخالُِّق الِشر ِّ 

الخاية،ِِِ  ِالِيتسببِميِالحرِأو.،ِهوِ ِالواحدِضاببِال لأنهِليسِسونِإلهِواحدِوالحرِهوِبسماحِمنهِِ
ِالِشر مالخايةِهيِعدمِالقدرةِأوِمحلِاإلنسانِميِأنِيحياِميِار،ِمالسرقةِهيِمحلِاإلنسانِأنِيحياِأمينًا.ِول نِِ

مثلِالحرومِوا مراضِوالموت،ِوهذهِيسم ِاهاِ ِوهدمهاِالتأديب.ِِِصودِهناِهوِماِيحسبهِاإلنسانِشراًِالمق
الم.ِهذهِا وارِهيِِأوارِالتيِتسببهاِالخايةِمنِحزنِوضيقِِووكلمةِشرِهناِجاءتِليستِبمعنيِخايةِول نِاِ 

المِللتأديبِللخالصِوهناِمعنيِماِنصليِبهِبالقداسِالغريغورنِ ِهذهِاِ نتيجةِالخايةِول نِ ِبمحبتهِحوِ 
ِِالعقوبةِخالصا"ِ."حولتِليِ

 
ُل اْلَجوج بِّرًّا. لَِّتْنَفتِّحِّ اأَلْقُض َفُيْثرَِّر اْلَخاَلُص، َوْلُتْنبِّْت بِّرًّا َمًعا. ُاْطُهرِّي َوِيُتَها الِسَراَواُت مِّْن َفْوُق،  8"  -:(8آية ) َوْلُيْنزِّ

 " َوَنا الِرِب َطْد َخَلْقُتُ؟.
هناِإشعياءِينتقلِبالوحيِلخالصِالمسي ِاداًلِمنِخالصِكورصِالزمني.ِهناِنرنِالبرِالذيِلنِيكونِسونِِ

المارِمنِالسماء.ِونالح ِأنِا رضِهيِِِتيِأالسماءِكماِيأيِأنِالبرِسيأتيِمنِِ=ِِِِْطُهرِّي واذايحةِالمسي .ِِ
مهمناِأنِِِا.ِوإِ  إشارةِللروحِالقدسِالذنِسيرسلهِالمسي (ِ=ِوا رضِلنِتنبتِإالِانزو ِالماربِّرًّا  ا خرنِتنبتِ

ِاعزاءهِ ِالذيِبهِيقبلِنعمةِ ،ِمتصير ِاإلنسان ِا رضِنرنِهناِجهاد ِترام ِالمأخو ِمن ِللجسد ِإشارة ا رضِهي
ِ(6ِِ:13ِِِالتِارِِ روأ
ِ

يُن 9" -:(9آية ) . َهْل َيُقوُل اله ِّ ُم َلابَِّلُ؟. َخَزٌف َبْيَن َوْخَزافِّ اأَلْقضِّ لَِّجابِّلِّ؟ِّ: َماَذا َتْصَنُع  َوْو  »َوْيٌل لَِّرْن ُيَخاصِّ
 "َيُقوُل: َعَرُلَك َلْيَس َلُ؟ َيَدانِّ  

=ِليسِمنِحقِاإلناءِالخزميِأنِيعترضِعليِالخزا ِقالاًلِلما اِلمِتصنعِيدانِلي.ِوهذاَِِعَرُلَك َلْيَس َلُ؟ َيَدانِّ 
لخالص،ِأوِلما اِكانِالخالصِعليِال المِموجهِإلسراليل،ِحتيِالِيتذمرواِعليِ ِجاالهِسالاًلِلما اِتأخرِا

 ممِ.نِيرمزواِخالصِا أيزاِليسِلهمِالحقِأِوِيدِكورصِوليسِعليِيدِملكِمنهم.



(اإلصحاح الخامس واألربعون)إشعياء سفر   
 

 
292 

يَن «.10" -:(10آية )  "َوْيٌل لِِّلذِّي َيُقوُل أَلبِّي؟ِّ: َماَذا َتلُِّد  َولِّْلَرْرَوةِّ: َماَذا َتلِّدِّ
 وِالتيِهمِعليهاِكعاللةِ.أالِيليقِبعنسانِأنِيتذمرِعليِأاويهِمعترضًاِعليِمقرهِأوِالحا ِالتيِهوِميهاِ

ِ
َهةِّ  11" -:(11آية ) َهةِّ َبنِِّ  َومِّْن لِّ ! مِّْن لِّ وُس إِّْسَرائِّيَل َوَلابُِّلُ؟: »اِّْسَأُلونِّ  َعنِّ اآلتَِّياتِّ هَكَذا َيُقوُل الِربج ُطدج

 "  َوْوُصونِّ !َعَرلِّ َيدِّي 
عليهِأنِيزروِوعليِ ِا...ِصلواِبعيمانِمالصالةِجزءِمنِننامِتعاونِاينِ ِواإلنسان.ِمثلِالفالحِِأسألواِتعاوِْ
ِأنِينميِ.

َهةِّ َعَرلِّ َيدِّي َوْوُصونِّ   َهةِّ َبنِِّ  َومِّْن لِّ  مِّْن لِّ
 تأمل فى الشفاعة 

ليستِالحفاعةِهيِصالةِوتوسلِ جلِاآلخرينِوتوصيةِ ِأليسِميِهذهِاآليةِردِعليِمنِين رِالحفاعة.ِأوِِ
عليهمِكماِيالبِ ِنفسهِهنا.ِألمِيفعلِأاوناِإاراهيمِهذاِوتحفعِعنِسدومِوعمورة.ِوتحفعِموسيِعنِالحعبِملمِ

(ِهي5ِِِِ:16ِِيهل همِ .ِوأليستِوصيةِ"صلواِبعزكمِ جلِبعضِ...ِطلبةِالبارِتقتدرِكثيراِميِمعلها"ِ يع
كتاايةِاوحيِمنِالروحِالقدس.ِمهلِالِينفذِالسماليونِهذهِالوصية،ِوهلِيوجدِمنِنثقِميِأنهِبارِأكثرِِِوصية

إنتقلواِقبلناِويقو ِعنهمِالرمِيسووِ الذينِ القديسينِ ممنِهمِميِالسماءِمعال.ِوالسماليونِهمِالمالل ةِوأرواحِ
نِالفعلةِقليلونِمأطلبواِمنِرمِالحصادِأنِ(.ِويقو ِالرمِ"الحصادِكثيرِول 22ِِِِ:32المسي ِأنهمِأحياءِ مِت

رِبأنِنصلي9ِِِِ:38ِيرسلِمعلةِلحصاده"ِ مِت (.ِممعِعلمِالرمِبأنِالحصادِيحتاجِلحصادينِل نناِنجدهُِيس 
 جلِ لك.ِألمِيالبِ ِمنِأصحامِأيومِأنِيذهبواِ يومِليصليِمنِأجلهم،ِوطلبِ ِمنِأايمالكِأنِيذهبِ

(،5ِِِِ:14ِذاِأكرمِ ِأيومِوإاراهيم.ِولما اِندعوِقسوسِال نيسةِليصلواِللمريضِ يعإلاراهيمِليصليِله.ِوبه
(ِوهوِسيت لمِبكلمةِ ،4ِِِ:3ِولما اِيالبِاولسِالرسو ِأنِيصليِلهِأهلِكولوسيِليفت ِلهِ ِباباِللت لمِ كِو

ميِالصالةِمنِأجلِبعزناِِِأليسِكلِهذاِإعالناِأنِ ِيحبِأنِنصليِبعزناِلبعضِويفرحِاهذاِالحبِالناهر
البعضِواإلهتمامِباآلخرين.ِ ِيفرحِبالحبِالموجودِميِقلوبناِوينهرِميِالصالةِ جلِالناس،ِ  ِيحبِأنِِ
ُي رمِالقديسينِالذينِأكرموه.ِم انتِالخرقِالتيِعليِجسدِاولسِتحفيِالمرضي،ِوصالةِبارسِأقامتِطاايثا.ِ

ِيينِيت لمونِالساننا.ِمالمسي ِلمِيقدمِالفداءِعنهمِالِعنِالبحرِ.(ِأنِالسماِل5ِِ:9ِِ،10ونالح ِميِ رِؤ
ولنالح ِأنِ ِالِيغيرِقرارهِحينماِنتحفعِبالقديسين،ِأوِحينماِنصليِبعزناِلبعض.ِ ِوضعِميِتدايرهِأنهِ

يفنيِالحعبِِِسيفعل،ِومنِتدايرهِأنِالقديسِسيحفعِمنِأجلِالالب،ِوبهذاُِي رمِالقديس.ِ ِلمِيكنِميِتدايرهِأن
ِومِغي رِقرارهِبصالةِموسي،ِالِهوِدمعِموسيِدمعاِأنِيصليِ جلِالحعبِويحفعِميهمِوكانِيعلمِأنهِسيفعلِ.

وهوِكفارةِلخاايانا.ِليسِلخااياناِمقب،ِالِ ر.م،ِيسووِالمسي ِالباحدِملناِشليعِعندِاآلأِِأوانِاخِايقولونِ"
ول نِهذاِعنِالحفاعةِال فاريةِأنِأنِدمِالمسي ِيكفرِعنِالخاط .ِ(.2ِِِِ:1ِِِِ،2ِِيو1"ِِ يزاألخااياِكلِالعالمِِ

والحفاعةِال فاريةِغيرِالحفاعةِالتوسليةِالتيِنصليِميهاِمنِأجلِاآلخرين.ِولنالح ِأنِ ِيعلمِماِنحتاجهِقبلِ
ِأنِنالبِول نهِيقو ِ"إسألواِتعاوا،ِأطلبواِتجدواِ..ِ"
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ِال ِالباباِشنودة ِالرحماتِقداسة ِأمالِيسم ِِيقو ِمثلن ِالبحر، ِأنِيحت يِعلي ِالمحت ي ِللحياان ِأنِ ِيسم  ثالن:
ِللقديسينِوالمالل ةِأنِيصلواِعنِالبحر.

 
َها َوَنا َومَ 12" -:(12آية ) ، َوُكِل ُلْندِّ ْنَساَن َعَلْيَها. َيَداَي َوَنا َنَشَرَتا الِسَراَواتِّ  " ْرُت.َوَنا َصَنْعُت اأَلْقَض َوَخَلْقُت اإلِّ

ِإصالحِماِأمسدهِإاليسِ.ِِأمر،ِهلِيعسرِعليِ ِأناِمعلتِكلِهذاِمهلِيعسرِعليِ 
ِ

يَنتِّ  َوُيْهلُِّق َسْبيِّ ، اَل بَِّثَرٍن َوالَ 13" -:(13آية ) ُل. ُهَو َيْبنِّ  َمدِّ ، َوُكِل ُطُرطِّ؟ِّ ُوَسه ِّ ِيٍة، َوَنا َطْد َوْنَهْضُتُ؟ بِّالِنْصرِّ  بَِّهدِّ
 "َطاَل َقبج اْلُجُنودِّ«.

وأنج ِطريقِالمسي ِليحررناِوياسسِهيكلِجسدهِ كنيسته(ِوكانِهذاِِِ ِأنج ِطريقِكورصِليفكِأسرِشعبهِ.
 (ِ.3ِِ:24ِِ،25مجانًاِ روِِ

ِ
: »َتَعُب مِّْصَر َوتَِّجاَقُة ُكوٍش َوالِسَبئِّيجوَن َذُوو اْلَقاَمةِّ إَِّلْيكِّ 14" -:(14آية ) َيْعُبُروَن َوَلكِّ َيُكوُنوَن.  هَكَذا َطاَل الِربج

وَن َوَلكِّ َيْسُجُدوَن. إَِّلْيكِّ َيَتَضِرُعوَن َطائِّلِّيَن: فِّيكِّ َوْحَدكِّ هللُا َولَ   "ْيَس آَخُر. َلْيَس إِّلٌ؟«.َخْلَفكِّ َيْرُشوَن. بِّاْلُقُيودِّ َيُررج
ِالخالصِل لِالعالم.ِوستقدمِالحعوِمنزمامهمِلل نيسة.ِإ ًاِِإشعومِبالنيابةِعنِكلِا ممِِو3ِِالرمِيذكرِهناِِ

تنابقِهذهِاآليةِعليِال نوزِالعنيمةِالتيِورواتهاِوكلِمالهمِمنِتعبِأوِزراعةِأوِتجارةِللمسي .ِِِوِِطاقاتها
ِِ ِ ِِحصلتِعليهاِال نيسةِمنِالمصريينِالوونيينِمثلِالباباِأوناسيوسِالرسوليِوالقديسِالعنيمِموسيِا سود.

باالِأغنياء،ِوأطلقناِمنِعبوديةِإاليسِمملولينِمنِالروحِالقدس،ِماهللِالِيحررِأوالدهِأطلقِشعبهِمنِمصرِومنِِ
ِإيمانِِِبِّاْلُقُيودِّ   ومِيتركهمِمارغين. ِتعني ِالناسِوضمالرهم.ِهي ِالحقِعليِعقو  ِليسِسالسلِالِتسلب ِالمقصود =

(8ِِِِ:23ِ ِال ثيرينِإليِاليهوديةِ زكِِدِاإلنسانِنفسهِبحريتهِبالمسي .ِوحدثِبعدِالسبيِأنِتحِوقي ِ حرِباهلل،ِبهِيُِ
 (ِ بادِال واكبِِ.SABAISM ِالسبئيون ِوتحققِهذاِميِال نيسة.

ِ
ٌب َيا إِّلَ؟ إِّْسَرائِّيَل اْلُرَخل َِّص.  15"  -(:16-15اآليات ) ا َوْنَت إِّلٌ؟ ُمْحَتجِّ ُلوا ُكلجُهْم. َمَضْوا بِّاْلَخَجلِّ 16َحقًّ َطْد َخُزوا َوَخجِّ
يًعا،   " الِصانُِّعوَن الِتَراثِّيَل.َلرِّ

ٌب    ِإحتجبِعنِالبحر،ِمماِعادِاإلنسانِقادرًاِِ=ِأم ارهِتسموِعنِأم ارناِوهكذاِكلِطرقهِوحكمته.إِّلٌ؟ ُمْحَتجِّ
أنِيرنِ ،ِو لكِمنِرحمتهِملقدِضعفتِطبيعتناِوصارِاإلنسانِإ اِرأنِالرمِيهلكِ"الِيرانيِاإلنسانِويعيش"ِ

ِ(ِ.20:33 خر
ِ

يًّا. اَل َتْخَزْوَن َوالَ 17" -:(17آية ) . َوِما إِّْسَرائِّيُل َفَيْخُلُص بِّالِرب ِّ َخاَلًصا َوَبدِّ  " َتْخَجُلوَن إَِّلى ُدُهوقِّ اأَلَبدِّ
يًّا ِ=ِإ ًاِالمقصودِخالصِالمسي ِوليسِخالصِكورص.َِخاَلًصا َوَبدِّ
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ُق اأَلْقضِّ َوَصانُِّعَها. ُهَو َطِرَقَها. َلْم  18" -:(18آية ) : »َخالُِّق الِسَراَواتِّ ُهَو هللُا. ُمَصو ِّ أَلِنُ؟ هَكَذا َطاَل الِربج
اًل. لِّلِسَكنِّ َصِوَقَها. َوَنا الِربج َوَلْيَس آَخُر.  "  َيْخُلْقَها َباطِّ

شيءِخلقهِ ِلهِقيمتهِ ِخلقِا رضِومنهاِأرضِاليهودِالِليتركهاِخرابًاِاالِسكان،ِإ ًاِمهذاِوعدِبالعودة.ِكلِِ
"خلقناِ عما ِِِهذاِخاأهِهوِنفسه.والِيوجدِشيءِباطلِأيِالِمالدةِمنه.ِوأيِإنسانِيقو ِأنهِخلقِاالِمالدةِم

ِ(ِِ.2ِِ:10صالحةِسبقِ ِوأعدهاِل يِنسلكِميها"ِ أ 
ِ

اًل اْطُلُبونِّ . َوَنا19" -:(19آية ) َفاءِّ فِّ  َمَكاٍن مَِّن اأَلْقضِّ ُمْظلٍِّم. َلْم َوُطْل لَِّنْسلِّ َيْعُقوَب: َباطِّ الِربج  َلْم َوَتَكِلْم بِّاْلخِّ
، ُمْخبٌِّر بِّاالْستَِّقاَمةِّ.ُمَتَكل ٌِّم  ْدقِّ  "  بِّالص ِّ

َفاءِّ   ِلخالَلْم َوَتَكِلْم بِّاْلخِّ ِنرنِصفةِجديدة ِمهوَِعلِ =ِهنا ِأنهِخالصِعلني ِالمسي  مِعالنيةِوُصل بِعالنيةِوأرسلِص
أعما ِالمسي ِرسلهِليكرزواِللعالمِعالنية.ِوكانتِعادةِال هنةِالوونيينِأنِيت لمواِميِالنلمةِوبألفاظِمبهمة،ِأماِ

18ِ،ِوهكذاِقا ِالمسي ِلرليسِال هنةِ"أناِكلمتِالعالمِعالنيةِ...ِوميِالخفاءِلمِأت لمِبح "ِ يوِِم انتِعالنية
اًل اْطُلُبونِّ .ِ(20ِ:ِ ِ=ِماهللِيسمعِالصالةِويستجيبِ.َِِلْم َوُطْل َباطِّ
ِ

ْم،  »اِّْلَترُِّعوا َوَهُلرجوا َتَقِدُموا َمًعا 20" -:(20آية ) َويجَها الِناُلوَن مَِّن اأُلَممِّ. اَل َيْعَلُم اْلَحامُِّلوَن َخَشَب َصَنرِّهِّ
 " َواْلُرَصلجوَن إَِّلى إِّلٍ؟ اَل ُيَخل ُِّص.

=ِمنِباالِبعدِأنِتعلمتمِأنِا صنامِالِقيمةِلهاِوالِتخلصِتابعيهاِالذينِيحملونهاِوالَِِويجَها الِناُلوَن  ِِِْلَترُِّعواا
ِأصنامهم.َيْعَلُم  اَل  تحملهم.ِِ ِالذينِيحملونِخحب ِالجها ِهم ِأن ِأي ِاالِمعرمةِِِ= ِترجمتِ"هكذاِهاالء ِاإلنجليزية مي

يَنَةَِوٱْلُبْرَجِالذينِيحملونِخحبِأصنامهم".ِونسمعِأنِالرمِنز ِليرنِماِيعملهِانوِآدمِ"م ِل َيْنُنَرِٱْلَمد  َنَزَ ِٱلر مُّ
َِكاَنَِاُنوِآَدَمَِيْبُنوَنهُِ (.ِوت ررتِ بارةِنز ِالرمِكثيرًا.ِوهناِنرنِتفسيرًاِلهذهِالعبارةِميِهذه5:11ِ"ِ تكَمِاٱلل َذْين 

اإلصحاحات،ِإ ِنجدِأنِ ِيتحاورِويحرحِأنِا صنامِهيِالِش ،ِوأنهِهوِ ِالواحدِوليسِغيرهِادليلِأنهِِ
ِأنِ ِِ ِنجد ِ ا ولياتِوالحديثات(.ِهنا ِالنبوات ِالمستقبلِويعاي ِالمعاندينِيعر  ِالبحر ِمستون ِإلي يتناز ِويتواضع

ِويتحاورِمعِشعبهِليجتذمِمنِيمكنِأنِيتجاومِمعهِفيخلص.
ِ

يمِّ، َوْخَبَر بَِّها ُمْنُذ َزَماٍن  َوَليْ 21" -:(21آية ) ُموا. َوْلَيَتَشاَوُقوا َمًعا. َمْن َوْعَلَم بِّهذِّ ِّ ُمْنُذ اْلَقدِّ َس َوَنا  َوْخبُِّروا. َطد ِّ
َواَي.  " الِربج َواَل إِّلَ؟ آَخَر َغْيرِّي  إِّلٌ؟ َباق  َوُمَخل ٌِّص. َلْيَس سِّ

ُموا ِبكورصَِِِوْخبُِّروا َطد ِّ ِيعلمهم ِاإللوهية.ِوهناِهو ِالمستقبلِهوِدليل ِاإلعالنِعن ِأن ِالنبوة ِميِهذه ِالرمِمرارًا =ِ كر
ِِ.،ِهوِوعدِبكورصِليخلصهمِوهاِقدِنفذِوعدهِِ=ِبارِ نهِينفذِمواعيدهِبالخالِصِإِّلٌ؟ َباق  َوُمَخل ٌِّص وعمله.ِ

َوَأَضُعِوهوِوعدِبخالصِالمسي ِومدالهِاواساةِجميعِا نبياء،ِالِومنِلحنةِسقوطِآدمِوحواءِإ ِكانِوعدِ ِ"
َِوَنْسل َها.ُِهَوِِ َِوَبْيَنِٱْلَمْرأَة ،َِوَبْيَنَِنْسل ك  َِتْسَحق يَنَِعق َبهُِْسَحُق َقْوَسكِّ يَ َعَداَوًةَِاْيَنك  ِ(.15:3"ِ تك،َِوَأْنت 

ِ
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، أَلن ِّ  َوَنا هللُا َوَلْيَس آَخَر.  22"  -(:23-22اآليات ) يَع َوَطاصِّ  اأَلْقضِّ بَِّذاتِّ  َوْطَسْرُت،  23اِّْلَتفُِّتوا إَِّلِ  َواْخُلُصوا َيا َلرِّ
ْدُق َكلَِّرٌة اَل    " َتْرلُع: إِِّنُ؟ لِّ  َتْجُثو ُكلج ُقْكَبٍة، َيْحلُِّف ُكلج لَِّساٍن.َخَرَج مِّْن َفرِّ  الص ِّ

ممنِكانِيصدقِوقتهاِأنِا رضِِِ.َتْجُثو لِّ  ُكلج ُقْكَبةٍ هناِيد ِعليِأنِال المِالذيِيأتيِبعدهِمهمِوهوِِِِمِْسَِالقَِ
والخليقةِكلهاِستجثوِِِ. َوَطاصِّ  اأَلْقضِّ َواْخُلُصوا َيا َلرِّيعَ  =ِِنرنِهناِقبو ِا مم،ِإ ِِكلهاِتجثوِللرمِأيِتامنِبِه

(.ِأماِالحياان14:5ِِللرم،ِوهناكِمنِيجثوِعنِحبِكماِيسجدِا ربعةِوالعحرونِقسيساِأمامِعرصِ ِ رؤ
ِ"ق ِل َقَدَمْيكَِومنِتبعهِمقيلِعنهم ًئا ِأَْعَداَءَكَِمْوط  َِأَضَع ِل َرب  ي:ِ»ٱْجل ْسَِعْنَِيم ين يَِحت ي وقارنِ(.1:110ِِ"ِ مزاَ ِٱلر مُّ

ِٱْسم ،ِِذلكل"معِِ ٱْسًماَِمْوَقُِكل   ،َِوَمْنَِعَليِ َرم َعُهِٱهلُلَِأْيًزا،َِوأَْعَااهُِ َماء  ُِرْكَبة ِم م ْنِم يِٱلس  ل َ ْيَِتْجُثَوِب ٱْسم َِيُسوَوُِكلُّ
،َِوَمْنَِتْحَتِٱْ َْرضِ  يهوهِالمت لمِميِِِمسي ِهوِ مللمسي ِتجثوِكلِركبةِوهذاِ نِالِِ.(10،9:2 مي"ِِٱْ َْرض 

ِِ.(23اآليةِِ 
ِ

ينَ 24"  -(: 25- 24اآليات ) يُع اْلُرْغَتاظِّ بِّالِرب ِّ 25َعَلْي؟ِّ.    َطاَل لِّ : إِِّنَرا بِّالِرب ِّ اْلبِّرج َواْلُقِوُة. إَِّلْي؟ِّ َيْأتِّ ، َوَيْخَزى َلرِّ
ُر ُكلج َنْسلِّ   " إِّْسَرائِّيَل«.َيَتَبِرُق َوَيْفَتخِّ

صادقِميِكلِِِبارِأنِِهذاِمنِجهةِالرمِأنهِِ=ِِبالرب البر*1=ِِِِبِّالِرب ِّ اْلبِّرج َواْلُقِوةُ =ِقا ِالرمِللنبي.َِِِِطاَل لِّ 
والبرِالحقيقيِلإلنسانِهوِارِيمكنِلإلنسانِأنِيسلكِفيهِحينماِتسكنِحياةِِِ=ِِالبر*2مواعيدهِوقادرِأنِيتممها.ِِ

  ،ِأنِمنِيسلكِميِالبرِيكونِلهِومار.بالبرِِوأتيِِبقوةِِومنِنتالجِالخالصِالذنِكانِِ*3ة،ِِالمسي ِميناِبالمعمودي
التيِِِ-:بقوة بقوة.ِ*والقوةِأيزاِهيِ الحياانِوالخايةِوالموتِعليِالصليبِ الذنِهزمِ الرمِ *القوةِهيِقوةِ

ُروَنَِأْنَِتْفَعُلواَِشْيًئا" َِيعايهاِلناِ ِلنسلكِميِالبر.ِمنجدِالرمِيسووِيقو ِِ  (.ِويقو 5:15ِ"ِ يون ُ ْمِا ُدون يِاَلَِتْقد 
َِشيِْاولسِالرسو ِ" يُعُِكل  ين يَأْسَتا  ِٱل ذ يُِيَقو   ي   ِم يِٱْلَمس  ِ(ِ.13:4"ِ ميء 
ينَ  يُع اْلُرْغَتاظِّ ِقادرينِعليِمقاومته.َِِلرِّ ِليسوا ِللمسي ِ نهم ِيخزونِويسلمون ِمالحياطينِِِِ=ِهاالء ِللمسيحي وبالنسبة

رِالبحرِمنِأياديهمِ.ِوهاالءِقدِخزواِبالصليبِ. بنوِمِلذلكِهمِمنِإغتاظواِمنِالخالصِالذنِقد مهِالمسي ِوحر 
 يفتخرون بالرب.أيِال نيسةِِ ِِإسراليل
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ِ
باالِال ثيرة،ِالِجردوهاِمنِِبعدِسييييييييييقوطِباالِأمامِكورصِالذيِيامنِباإللهِالواحد،ِلمِيحييييييييييفقِكورصِعليِآلهةِ

جواهرهياِوحملواِاآللهيةِعليِالحيوانياتِكغنيالمِحرم.ِوهنياِيقيارنِهيذهِاآللهيةِالمحموليةِبياهللِاليذيِيحميلِإسييييييييييييييراليلِِ
ِكافلهِمالبعضِيحملونِآلهتهمِودياناتهمِوالبعضِوهمِنحنِيحملناِإلهناِوديننا.

رةِعليِأنِتمنعهمِمنِالرجووِإليِأورشييليمِوخالصييهم.ِِ ِهناِيدعوِالحييعبِلالسييتهزاءِبآلهةِباالِمهيِغيرِقاِد 
وكمِكانتِهذهِاآلياتِمحيجعةِللحيعبِوقتِالرجوو.ِلذلكِيالبِ ِمنِشيعبهِأنِالِيسياوواِاينهِوبينِهذهِاآللهةِِ

مِعليِأجنحيةِالنسييييييييييييييورِِحملت ِ"ِ(ِوهوِاليذيِيقو 1ِ:3العياجزةِالمحمولية،ِوهوِحياميلِالجميعِبكلميةِقيدرتيهِ عيبِ
ِ(ِالِهوِحملِعناِخاايانا.1ِِ:31ِ+ِتن19ِِ:4ِِ خرِ"ِِيِ وجئتِبكمِإل

ِ
ْراًل  َطْد َلَثا بِّيُل، اْنَحَنى َنُبو. َصاَقْت َتَراثِّيُلُهَرا َعَلى اْلَحَيَواَناتِّ َواْلَبَهائِّمِّ. َمْحُرواَلُتُكْم ُمَحِرَلٌة 1" -:(1آية ) حِّ

 "  لِّْلُرْعيِّ .
أسيماءِمثلِايلحياصير.ِوهوِيناظرِاالسيمِالعبريِبعلِأيِالسييدِوغالبًاِهوِنفسيهِِسيمِإلهِبااليِومنهِتنسيبِِإ=ِِِِبِّيلُ 

وقدِِ،لهِآخرِينسيييبِلهِأسيييماءِمثلِنبوخذِنصيييرِوهذينِاإللهينِهماِأعنمِآلهةِباالإسيييمِِإ=َِِِنُبوِِِاإللهِمرود .
ِ.ِصيييييينوعةِمنهِمقبحامِالفرسِتماويلهمِم أنهاِجثنِوحملهاِالفرسِعليِالبهالمِليسِكآلهةِالِلقيمةِالمعدنِالم

ِ=ِصارتِهذهِاآللهةِحمالِعليِالبهالمِالمعييةِ=ِالمتعبةِمنِحملهاِ.ِحرال للرعيى
ِ

.2" -:(2آية ) ْرَل، َوهَِّ  َنْفُسَها َطْد َمَضْت فِّ  الِسْب ِّ َ  اْلحِّ ْق َوْن ُتَنج ِّ  "  َطدِّ اْنَحَنْت. َلَثْت َمًعا. َلْم َتْقدِّ
وهيلِِنحنيتِوهيذهِاآللهيةِلمِتسييييييييييييييتاعِأنِتعينهيا.إ=ِالحيوانياتِالُمتَعبيةِمنِحميلِهيذهِالتمياوييلَِِلثَِْت   . طَِدِّ اْنَحنَِْت 

تسييييتايعِالحييييهواتِالجسييييديةِأوِا موا ِأنِتعزنِمريضِمتألمِأوِمريضِميئوسِمنِشييييفالهِويعلمِأنِسيييياعتهِقدِ
ِصالةِالمخدوِ.إقتربت،ِالِعزاءِالروحِالقدسِمقبِهوِالقادرِعليِ لكِ،ِوهذاِلمنِيعر ِطريقِتعزياتِ

 
، اْلَرْحرُ 3"  -(:5-3اآليات ) َرائِّيَل، اْلُرَحِرلِّيَن َعَلِ  مَِّن اْلَبْهنِّ ِيةِّ َبْيتِّ إِّسِْ َرُعوا لِّ  َيا َبْيَت َيْعُقوَب َوُكِل َبقِّ ولِّيَن  »اِّسِْ

مِّ.   ُل. َطْد َفَعْلُت، َوَوَنا َوْقَفُع، َووَ 4مَِّن الِرحِّ ْيَبةِّ َوَنا َوْحرِّ ْيُخوَخةِّ َوَنا ُهَو، َوإَِّلى الشِِِِِِِِِ ُل َوُوَنج ِّ .  َوإَِّلى الشِِِِِِِِِ بَِّرْن  5َنا َوْحرِّ
وَننِّ  َوُتَرث ُِّلوَننِّ  لَِّنَتَشاَبَ؟ .  "ُتَشب ُِّهوَننِّ  َوُتَسوج

َرائِّيلَ  ِِْ ِيةِّ إِّسِِ =ِ ِيحملِشييييييعبهِمنِِاْلُرَحِرلِّيَن َعَلِ  =ِالباقينِمنِالحرمِمعِباالِو هبواِللسييييييبيِميِباالِِ ُكِل َبقِّ
حتمالهِِإتهمِو لكِارعايتهِلهمِوتدايرهِكلِأمورهمِومواعيدهِالثااتةِلهمِِووقتِوالدتهمِميِالرحمِإليِوقتِشيييييييييييييييخوخ

فبرن  ِِالتيِصيييييييييييييييارتِحمالِعليِالبهييالمِالمرهقييةِمنِوزنهيياِِوقييارنِمعِاآللهييةِالوونيييةِِخايياييياهم.لهمِومِبغفرانِِ
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ِِبهوننى =ِ ِأرسيييييلهمِللسيييييبيِلتأديبهمِوهاِهوِيعيدهمِمنِالسيييييبي.ِوهوِأسيييييلمناِإلاليسَِِِِطْد َفَعْلُت َوَوَنا َوْقَفعُ ِ.ِِتشِ
ِستعبدناِوهاِهوِيرمعِعبوديةِإاليسِعناِويغفرِلناِخاايانا.عبسببِخااياناِم

ِ(.17-44ِ:14ارجاءِمراجعةِتفسيرِاآلياتِ ِ
ِ

ُروَن َصائًِّغا لَِّيْصَنَعَها6"  -(:7-6اآليات ) يَزانِّ َيزُِّنوَن. َيْسَتْألِّ ، َواْلفِِّضَة بِّاْلرِّ يَن ُيْفرُِّغوَن الِذَهَب مَِّن اْلكِّيسِّ  »َاِلذِّ
وَن َوَيْسُجُدوَن!   عِّ 7إِّلًها، َيُخرج ُلوَنُ؟ َوَيَضُعوَنُ؟ فِّ  َمَكانِّ؟ِّ لَِّيقَِّف. مِّْن َمْوضِّ . َيْحرِّ ؟ِّ اَل َيْبَرُح. َيْزَعُق  َيْرَفُعوَنُ؟ َعَلى اْلَكتِّفِّ

ِدتِّ؟ِّ اَل ُيَخل ُِّصُ؟. يُب. مِّْن شِّ  " َوَحٌد إَِّلْي؟ِّ َفاَل ُيجِّ
=ِينفقونِمبالغِباهنةِلصييييييييييينعِآلهةِلهم.ِكمِننفقِنحنِعليِشيييييييييييهواتناِالتيِنتعبدِلها.ِيجبِأنُِِيْفرُِّغوَن الِذَهَب 

ِِاِمصدرهاِماِزالتِملذاتِالعالمِ.أوِأنِتعزياتناِميِضيقاتنِنخجلِمنِقلةِعااياناِلإللهِالحقيقي.
ِ

ُدوُ  فِّ  ُطُلوبُِّكْم َويجَها اْلُعَصاُة. 8" -(: 10-8اآليات ) يمِّ،  9»ُاْذُكُروا هَذا َوُكوُنوا قَِّلااًل. َقد ِّ ُاْذُكُروا اأَلِولِِّياتِّ ُمْنُذ اْلَقدِّ
ْثلِّ .  لُ؟ َوَلْيَس مِّ يمِّ بَِّرا َلْم ُيْفَعْل، َطائِّاًل: َقْويِّ   10أَلن ِّ  َوَنا هللُا َوَلْيَس آَخُر. اإلِّ ، َوُمْنُذ اْلَقدِّ يرِّ ُمْخبٌِّر ُمْنُذ اْلَبْدءِّ بِّاأَلخِّ

 "  َيُقوُم َوَوْفَعُل ُكِل َمَسِرتِّ .
.ِوأيزييييييييًاِعدمِالخو ،ِمهمِإ اِأدركواِحتماالتِالمحييييييييقاِتإ=ِمنِمميزاتِالرجا ِالثباتِوالحييييييييجاعةِِوقَِّلاالً ُكوُنوا  

اةُ .ِعصِِِِاةتفاهةِأووانهمِعليهمِاإلعترا ِاذلكِاالِخو ِوبالِإختالقِدماوِأجو ِلئالِيسيييييييتمرواِِ =َِِِويجَها اْلُعصَِِِِ
(ِإ ًاِنفهمِأن16ِِِ:13ِِكو1ِِ رسو ِ هلِكورنثوسِِالذينِيختارونِالخايةِويستغنونِعنِ .ِوهذاِقالهِاولسِال

ِ ِيريدهمِأنِيكونواِرجااًلِويتخذواِقرارًاِوااتًاِبأنِيتركواِ بادةِا ووانِويعبدوهِهو.
ِ

َر، مِّْن َوْقٍض َبعِّيَدٍة َقُلَل َمُشوَقتِّ . َطْد َتَكِلْرُت 11" -:(11آية ) قِّ اْلَكاسِّ  "  َفُأْلرِّي؟ِّ. َطَضْيُت َفَأْفَعُلُ؟.َداٍع مَِّن اْلَرْشرِّ
ر م يِاهذاِاالسيمِ نهِسيريعِالحركةِولحيدتهِوكانِلهِأنفِتحيبهِِِِاْلَكاسِِّ =ِطالرِمنِالجوارحِمثلِالنسير.ِوكورصِسيُ

نقضِعليِباالِوخافهاِِكفريسييييييةِرمزًاِإال واسييييييرِمسييييييموهِهكذاِمعاًل.ِوقدِأتيِكورصِمنِالمحييييييرقِمعاًلِكنسييييييرِِ
نقضِمنِالسيماءِعليِعدوِالخيرِكماِينقضِالنسيرِعليِمريسيتهِِإحير قِمنِالَمحير قِالذيِِللمسيي ِشيمسِالبرِالمُِ

يَدٍة وحامِممل ته.ِ =ِكانتِمارسِومادنِآخرِالبالدِالمعرومةِول نِهذهِتحييييييييرِللمسيييييييي ِاآلتيِمنِِمِّْن َوْقٍض َبعِّ
ِ=ِالذيِيحققِإرادةِاآلم.َِقُلَل َمُشوَقتِّ السماء.ِ

ِ
.  12"  - (:13- 12اآليات ) يَن َعنِّ اْلبِّر ِّ ِداَء اْلُقُلوبِّ اْلَبعِّيدِّ َطْد َطِرْبُت بِّر ِّي، اَل َيْبُعُد. َوَخاَلصِّ  13»اِّْسَرُعوا لِّ  َيا َوشِّ

ْسَرائِّيَل َلاَللِّ . ْهَيْوَن َخاَلًصا، إلِّ  " اَل َيَتَأِخُر. َوَوْلَعُل فِّ  صِّ
ِِ"هاِأناِآتيِسريعاًِ"قترمِموعده.ِهذهِمثلِإ=ِارِ ِالذيِسيعايهِللمامنينِأيِخالصهمِهذاِقدَِِطْد َطِرْبُت بِّر ِّي 

ْسَرائِّيَل َلاَللِّ (.20ِِ:22ِ رؤِ (ِ"وأكونِميِوساها2ِ:5ِ=ِمجدِالرمِوجاللهِسيكونانِميِوسبِكنيستهِ زكِِإلِّ
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سميِمأناِأكونِميِوساهم"ِوجودِالمسي ِوسبِكنيستهِمجدِلها.ِهذهِاآلياتِعونينِأوِوالوةِبإجتمعِإمجدًا"ِإ اِ
ِ.دعوةِل لِإنسانِحتيِالِيترددِميِقبو ِالخالِص
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع واألقبعون 

ِ
كماِوجهِ ِيونانِارسييييييييالةِإليِنينون،ِهكذاِيوجهِإشييييييييعياءِارسييييييييالةِإليِباال،ِماهللِيحذرِقبلِأنِيزييييييييرم.ِميِ
اإلصيحاحِالسيااقِنبوةِبسيقوطِآلهةِباالِوميِهذاِاإلصيحاحِنبوةِبسيقوطِباالِنفسيهاِبسيببِخااياهاِوهيِال برياءِِ

اتِالسحرِوالخرامات.ِونالح ِأنِأو ِأسفارِال تامِوالتنعمِوالحكمةِالبحريةِوالوونيةِواالت ا ِعليِالما ِوممارس
المقدسِ"الت وين"ِأشيييارِلباالِكمركزِلل برياءِوالتجديفِوآخرِأسيييفارِال تامِ"الرؤيا"ِيحييييرِلهاِكمركزِلقوةِالعالمِِ
الحييييييييييرير.ِونالح ِتسييييييييييميةِباالِهناِبعذراء،ِوهوِتحييييييييييبيهِشييييييييييالعِميِال تامِالمقدسِعنِالمدنِالجميلةِالتيِلمِِ

مثيلِالعيذراءِالتيِلمِتتزوجِمنِقبيل،ِول نِهيِكعيذراءِالايدِأنِتخايبِ حيد.ِميعمياِِِِحيدِمنِقبيلِ،أِيسييييييييييييييتعمرهيا
وهذاِِِتخابِهللِوتصيرِعروسِمقدسةِ مثلِأورشليمِميِحالةِطهارتها(ِأوِتصيرِعروسًاِلعدوِالخيرِتتحدِمعه،

ِِ(.5:17 رؤِ"أمِالزواني"ماِحدثِلباالِمصارتِكماِيسميهاِال تامِالمقدسِ
نخدوِبهِل نهِرأنِالعفونةِالتيِميِالداخل.ِوهذاِماِسييييييييييييتسيييييييييييببِميِخرااهاِِإِوِِلباالِلمِيرنِالجما ِالخارجيِ 

ِحرِفيمنِيرتببِبههناِانهاِسييييييييتسييييييييتعبدِل ورص.ِوهكذاِكلِنفسِهيِعذراءِِوهذاِماِنراِهِ،سييييييييريعاًِ .ِوياليتناِِ،ِوكل 
تحيييرِكلمةِعذراءِ نهاِلمِتلدِمالِزوجِلها.ِِِنتجاومِمعِدعوةِاولسِالرسييو ِ"خابت مِ قدمِعذراءِللمسييي ".ِوقِد

ِوعدمِاإلنجامِراجعِلخرااهاِالمحتم،ِمهيِست ونِاالِومرِقريبًا.
ِ

ْبَنَة  »اِّْنزِّلِّ  َواْللِّسِّ  َعَلى التجَرابِّ َوِيُتَها اْلَعْذَقاُء اْبَنَة َبابَِّل. اْللِّسِّ  َعَلى اأَلْقضِّ بِّاَل ُكْرسِّ ٍ  َيا ا1" -:(1آية )
َرًة َوُمَتَرف َِّهًة. يَن ُتْدَعْيَن َناعِّ  " اْلَكْلَدانِّي ِّيَن، أَلِنكِّ اَل َتُعودِّ

َرًة َوُمَتَرف َِّهةً نحاتِجدًا.ِإ=ِفبعدِسيييقوطهاِلمِيعدِكرسييييِالعرصِميهاِالِِبِّاَل ُكْرسِِِّ ٍ    =ِتمثلِباالِهناِالنفسَِِِِناعِّ
هواتِا رضييييييييييية.ِوكانتِباالِمولعةِبالسييييييييييكرِالسيييييييييياقاةِخال ِال برياءِمعِالتر ِوا مراحِالزمنيةِوطلبِالحيييييييييي

ِيةِهذاِفبعدِأنِكانتِاهاءِالممالكِستصيرِخربةِوتذهبِللذ ِوالعبودية.اوالخالعة،ِونه
 

فِّ  الِساَق. اْعُبرِّي 2" -:(2آية ) . َشر ِّرِّي الِذْيَل. اْكشِّ فِّ  نَِّقاَبكِّ  "  اأَلْنَهاَق.ُخذِّي الِرَحى َواْطَحنِّ  َدقِّيًقا. اْكشِّ
هوِعملِالنسيييياءِالفقيراتِوالعبيد،ِمهيِشييييااهتِشييييمحييييونِإ ِأ لتهِالخاية.ِِِِالِرَحىيحيييييرِلسييييبيهنِمالاحنِعليِ

ِوالنقامِهوِعادةِالسيداتِالمترمهاتِوعبورِا نهارِإشارةِ خذهنِسبايا.
ِ

. آُخُذ 3" -:(3آية ) ُف َعْوَقُتكِّ َوُتَرى َمَعاقِّيكِّ  " َنْقَرًة َواَل ُوَصالُِّح َوَحًدا«.َتْنَكشِّ
المعنيِتبادِوروتهاِوكنوزها.ِوياخذِمنهاِكلِشييءِوال المِيحييرِلغزيبِ ِالعنيمِلعذامِشيعبهِميِباال،ِوعليِِ

ُف َعْوَقُتكِّ تِ.ِِِخااياها ِِِّ =ِهذاِماِحدثِمعِآدمِوحواءِمالخايةِتسييييييببِالعرنِوالفزيييييييحة،ِأماِبالتوبةِماهللِْنَكشِِ
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42ِِول نِتعبيرِعورةِالمدنِيحييرِ نهاِإن حيفتِمداخلهاِونقاطِالزيعفِميهاِلجواسييسِا عداءِ تِكِِعلينا.يسيترِِ
ِ:12.ِ)ِ
ِ

وُس إِّْسَرائِّيَل. 4" -(:5-4اآليات ) يَنا َقبج اْلُجُنودِّ اْسُرُ؟. ُطدج َتًة َواْدُخلِّ  فِّ  الِظاَلمِّ َيا اْبَنَة  5َفادِّ »اْللِّسِّ  َصامِّ
. يَن ُتْدَعْيَن َسي َِّدَة اْلَرَرالِّكِّ  " اْلَكْلَدانِّي ِّيَن، أَلِنكِّ اَل َتُعودِّ

يَناكالمِالنبيِبالنيابةِعنِإسييراليلِالتيِسييمعتِبأخبارِالخالصِمقالتِهللِِ وُس و  َفادِّ ِ.ِِِِ نهِصييادقِميِوعودهُِِطدج
ِ=ِيحيرِللخرامِمالِبالعِوالِمحترن.ِتَ َصرال
ِ

. َلْم 6" -:(6آية ) كِّ يَراثِّ  َوَدَفْعُتُهْم إَِّلى َيدِّ ُت مِّ ْعبِّ . َدِنسِْ ْبُت َعَلى شَِ ْيخِّ َثِقْلتِّ  »َغضِِّ َنعِّ  َلُهْم َقْحَرًة. َعَلى الشِِ َتصِْ
ا. دًّ  " نِّيَركِّ لِّ

جريِأحكامِ ،ِكماِالِيبررِاليهودِأنهمِميِصلبهمِالمسي ِتحققِالخالصِالِيبررِباالِميِظلمهاِللحعبِأنهاِتُِ
يَراثِّ   للعالم.ِ ُت مِّ َنعِّ  َلُهْم َقْحَرة=ِادخولهمِالهيكلِالمقدس.َِدِنسِْ =ِصييورِاآلوارِالقديمةِتحيييرِلملكِايدهَِِِِلْم َتصِْ

رم ِيقلعِبهِعينيِيهوديِراكعِأمامه،ِويداهِمربوطتانِخلفِظهرهِوأخرنِلبااليِيقودِيهوديِكدابةِممسيييييوكًاِمنِِ
سيييييييلمِالخليقةِِأيةِتحييييييييرِلقو ِاولسِالرسيييييييو ِانِ "ِِأنفهِومعِهذاِكانِبعضِاليهودِميِراحةِميِباال.ِوهذهِاآل

ِ(8ِ:20ِللباطل"ِ ِ رو
بتُ  يَراثِّ   َغضِِِّ ُت مِّ ْعبِّ . َدِنسِِْ =ِ ِيقو ِهناِأناِالذنِدنسيييُتِميراويِ نيِغزيييبُتِعليِشيييعبي،ِوهاِأناِِ  َعَلى شَِِ

أؤداهم.ِمالِيوجدِمخلوقِقادرِأنِيتعيد نِعليِاييتِ ِادونِموامقيةِ .ِوكانِ ِقدِغادرِالهيكيلِقبيلِأنِيدخلهِِ
ِ(.11ِ-8ِالبااليونِ راجعِحزقيا ِ

 
َرَتَها.7" -:(7آية ) . َلْم َتْذُكرِّي آخِّ : إَِّلى اأَلَبدِّ َوُكوُن َسي َِّدًة! َحِتى َلْم َتَضعِّ  هذِّ ِّ فِّ  َطْلبِّكِّ  "  َوُطْلتِّ

ا َرَتِهَ وتعبيرِلمِتيذكرنِآخرتهياِموجيهِل يلِِأيِآخرةِخايايياكِوات ياليكِعليِقوتيكِوجيحييييييييييييييكِومياليك.=َِِِلْم تَِْذُكرِّي آخِّ
ِمنِيسيرِميِطريقِالخايةِالذنِنهايتهِالهالكِ.

ِ
ُة بِّالهجَرْأنِّيَنةِّ، اْلَقائَِّلُة فِّ  َطْلبَِّها: َوَنا َوَلْيَس 8" -:(8آية ) َرُة اْلَجالِّسَِ َرعِّ  هَذا َوِيُتَها اْلُرَتَنع ِّ َغْيرِّي. اَل َوْطُعُد   َفاآلَن اسِْ

 " َوْقَمَلًة َواَل َوْعرُِّف الِثَكَل.
=ِالامأنينةِالتيِتزييييييييييايقِ ِهيِالامأنينةِالوهميةِاينماِاإلنسييييييييييانِغارقِميِخااياه،ِأماِالامأنينةِِِِالهجَرْأنِّيَنةِّ 

اِِ=ِسييببِآخرِلخرااهاِأنهاِقالتِأناِوليسِغيريِمسيياوتِنفسييِهَِِوَنا َوَلْيَس َغْيرِّي الحقيقيةِهيِومرهِعالقةِمعِ .ِ
=ِِِىالِثَكلَ و   ْقَملَِةاألَ باهللِالذيِوحدهِيقدرِأنِيقو ِهذاِمهوِدالمِلألادِوغيرِمتغير،ِموجودِاذاته،ِكاملِوالِنهالي.ِِ

ِالحزن.ِوِأصعبِمنِالفقر
ِ
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ٍد: الِثَكُل 9" -:(9آية ) َوالِتَرمجُل. بِّالِتَرامِّ َطْد َوَتَيا َعَلْيكِّ َمَع َكْثَرةِّ  َفَيْأتِّ  َعَلْيكِّ هَذانِّ االْثَنانِّ َبْغَتًة فِّ  َيْوٍم َواحِّ
ا. دًّ ، َمَع ُوُفوقِّ ُقَطاكِّ لِّ  "  ُسُحوقِّكِّ

دٍ ادايةِالمصالبِيومِدخو ِكورصِ=ِ ِ=ِل ثرةِالسحر.ُِسُحوقِّك     .فِّ  َيْوٍم َواحِّ
=ِكانِسييحرتهاِيكتبونِكلماتِعليِأحجارِيلبسييهاِالناسِلتحفنهمِميِا خاار،ِوكانواِيحددونِأنِهناكُِِِقَطاكِّ و 

ِالِثَكُل َوالِتَرمجلُ =  االْثَنانِّ  .أيامِمأ ِوأيامِنحس.ِوكانِهذاِالسحرِوا باطيلِيامئنانها
ِ

، َفُقْلتِّ  10" -(:11-10اآليات ) ْكَرُتكِّ َوَمْعرَِّفُتكِّ ُهَرا َوْفَتَناكِّ : َلْيَس َمْن َيَرانِّ . حِّ . ُطْلتِّ َوَوْنتِّ اْطَرْأَنْنتِّ فِّ  َشر ِّكِّ
: َوَنا َوَلْيَس َغْيرِّي.  قِّيَن وَ 11فِّ  َطْلبِّكِّ يَبٌة اَل َتْقدِّ يَها،  َفَيْأتِّ  َعَلْيكِّ َشر  اَل َتْعرِّفِّيَن َفْجَرُ ، َوَتَقُع َعَلْيكِّ ُمصِّ ْن َتُصد ِّ

 " َوَتْأتِّ  َعَلْيكِّ َبْغَتًة َتْهُلَكٌة اَل َتْعرِّفِّيَن بَِّها.
عونِمعرمةِالمسييييييييييتقبل.ِِدِ =ِم يفِيََِبْغَتًة  أيِالحييييييييييرِيأتيِكليلِالِمجرِلهِمالِأملِميِخالصِمنِهذاِالحيييييييييير.ِ

ورشييييليمِِأيِخارجِأجيةِ=سيييييكونِمصيييييرهمِالنلمةِالخاِرِِوبالنسييييبةِللحييييياانِوتابعيهِمنِاالشييييرارِالذينِيتبعونهِ،
وهذهِاآلياتِموجهةِل لِمنِيتصيييورِأنِ ِاليراهِ،ِفيفعلِماِِِ.ِِاالِنهايةِهوِليل=   اَل َتْعرِّفِّيَن َفْجَر ُ   =السيييماليةِِ

يريدهِوالِيهتمِبماِيريدهِ ،ِمثلِهذاِيفاجأِبالمصيييييالبِتنها ِعليهِماهللِقدوسِالِيايقِالحيييييرِ،ِوالِيحيييييملِعليهِِ
ِ الِيسم ِابركةِلحخصِيتحداهِسالراِميِخااياهِغيرِمكترثِبغزبِ ِ.(ِ=ِأن6ِِ:7ِ غل

ِ
،12" -:(12آية ) َباكِّ ُقِبَرا ُيْركُِّنكِّ َوْن َتْنَفعِّ ، طِّفِّ  فِّ    »طِّفِّ  فِّ  ُقَطاكِّ َوفِّ  َكْثَرةِّ ُسُحوقِّكِّ اِلتِّ  فِّيَها َتعِّْبتِّ ُمْنُذ صِّ

بِّيَن.  "  ُقَطاكِّ ، ُقِبَرا ُتْرعِّ
=ِحقًاِباالِهمِأممِوونية،ِول نِهمِخليقةِ ،ِ  ِيحزنِحينِيرنِخليقتهِتتعاملِمعِالحياانِِ ُقَطاكِّ طِّفِّ  فِّ   

ِومِيا يهمِ.ُِقَطاكِّ الذنِيا يهم.ِهوِيخدعهمِبعملِبعضِا سحارِ=ِ
يهاجم،ِوكبارِِستعانِبخرالبِللح ِليحددِمتيِِإكلماِإاتعدِالناسِعنِ ِلجأواِللقونِالخليةِمهتلرِلجأِللمنجمينِِو

تجارِنيويوركِالِيعقدونِصيييفقاتِإالِبعدِأخذِرأنِالمنجمين.ِوهكذاِسيييمعناِأنِكبارِزعماءِالعالمِيتحييياورونِمعِِ
عرامينِلآلنِمثلِريجانِرليسِأمريكاِا سبقِوميترانِرليسِمرنساِالسااق.ِوهذاِا سلومِيلغيِدورِالعقلِمزاًلِ

ِهللِالذيِيعر ِالمسيتقبلِوحده. دونِالحيهداءِ =ِكماِكانِدقلديانوسِوأمثاله  ُقِبَرا ُيْركُِّنكِّ َوْن َتْنَفعِّ ِعنِأنهِتحد  َيع 
بِّينَ ِِبأموا ِوبمناصييييييييييبِعاليةِليبخرواِلألووان،ِول نِالنفعِهناِبأشييييييييييياءِهيِدنيويةِزاللة. =ِمقدِيحالفكُِِِقِبَرا ُتْرعِّ

ِتثيرينِالرعبِميِقلومِأعداءك.مِالعسكرِنِالنجاح
ِ

ْنَد ُقُؤو 13"  -:(13آية ) ُدوَن النجُجوَم، اْلُرَعر ُِّفوَن عِّ َراءِّ الِراصِِّ ُرو السِِ ْف َطاسِِّ . لَِّيقِّ وَقاتِّكِّ ُعْفتِّ مِّْن َكْثَرةِّ َمشُِ سِّ  َطْد ضَِ
. ِرا َيْأتِّ  َعَلْيكِّ ، َوُيَخل ُِّصوكِّ مِّ ُهوقِّ  " الشج
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ُعْفتِّ  نراهمِمعتمدينِعليِسيحرتهمِالذينِيسيألونِالنجومِورؤوسِالحيهور.ِ عقلِاإلنسيانِيزيعفِمنِعدمِِِ=َطْد ضَِ
وَقاتِّكِّ ،ِوكانتِهذهِت الهِعليِالسييحرِوالحييعو ةإاسييتعمالهِِو ِِهذاِباإلضييامةِ نِاعتمادناِعليِغيرِ ِيحرمناِِ.َمشُِ

ِمنِمعونةِ ِمنصيرِضعفاء.ِومنِيعتمدِعليِ ِيصيرِ ِقوته.
 

اُقوا 14"  -:(14آية ) . َلْيَس ُهَو َلْرًرا َها إِِّنُهْم َطْد صَِِِِِ يبِّ ُهْم مِّْن َيدِّ الِلهِّ وَن َوْنُفسَِِِِِ . َوْحَرَطْتُهُم الِناُق. اَل ُيَنجج َكاْلَقش ِّ
 " لِّالْستِّْدَفاءِّ َواَل َناًقا لِّْلُجُلوسِّ ُتَجاَهَها.

ت ونِمحدودةِكنارِلإلسيييييييتدماءِالِِِِوالنارِلنِ.ِِِامسييييييييتالشيييييييِوِِيردِالنار،علماؤهمِوكهنتهمِيكونونِكالقشِالذيِالِِ
ِست ونِحريقِعنيم.

 
؟ِّ، َوَلْيَس  15"  -:(15آية ) ٍد َعَلى َوْلهِّ َباكِّ َطْد َشَرُدوا ُكلج َواحِّ ْم. ُتِجاُقكِّ ُمْنُذ صِّ يَن َتعِّْبتِّ فِّيهِّ َمْن هَكَذا َصاَق َلكِّ اِلذِّ

. ِ" ُيَخل ُِّصكِّ
،ِمتجارهاِكانواِينتمونِلبالدِأخرنِغيرِباالِملماُِضر َبتِباالِهربوالمِيهتمِاهاِأحدِلينقذهاِالِأنِحتيِتجارهاِِ

 هرمِكلِواحدِإليِالدهِغيرِمهتمِبماِحدثِلباالِ.
حقًاِكانِ ِيوجهِهذاِال المِلباال،ِول نهِبا وليِيوجههِلحعبهِحتيِالِيتعلمواِطرقهمِويعملواِمثلهم.ِ  ِِِ

ياانيةِومحاولةِمعرمةِالمستقبلِعنِطريقِهاالءِالسحرةِقدِباءتُِينهرِلهمِأنِهذاِالسحرِوهذهِا عما ِالح
(.ِمأينِكانت5ِِبالفحل.ِمهمِلمِيعرمواِالمستقبلِوهجمِعليهمِمادنِومارسِوحامواِباالِميِليلةِواحدةِ دا

محاوالتِكحفِالمستقبلِالتيِكانواِيدعونها.ِولعلِميِهذاِدرسِلحعبِ ِأنِهذهِالممارساتِالسحريةِهيِِ
ِوخادعةِوغاشةِوبالِمالدة.كا بةِ

 ِ.:ِالحرورِالتيِكانتِميِباالِمازالتِموجودةِحتيِاليوم،ِومازالتِباالِالروحيةِتقاومِمل وتِ ملحوظة
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن واألقبعون 

ِ
إصحاحات9ِِِِ(ِإليِوالوةِأقسامِميِكلِمنها66ِِِِ–40ِِينقسمِالقسمِالثانيِمنِنبوةِإشعياءِأيِاإلصحاحاتِِ 

نِه هوِ الذيِ اإلصحاحِ هذاِ ميِ نرنِ كماِ لألشرارِ الرمِ قا ِ سالمِ الِ بعبارةِ منهاِ قسمِ كلِ التسعةِاينتهيِ يةِ
(ِتزمنواِالنبوةِبكورصِوالتمييزِاينِاإللهِالحقيقي48ِِِ–40ِِا ولي.ِوالتسعةِاإلصحاحاتِا وليِ اإلصحاحاتِِ

وا صنام.ِوميِهذاِاإلصحاحِنرنِعتامِأاويِرقيق،ِماهللِيذكرِشعبهِبخااياهمِويذكرهمِبمحبتهِحتيِالِيعودواِ
ِلخااياهمِوانيةِ.

ِ
ِتهمِوعنادهمِمرقااهمِكالحديد.(ِيحرحِ ِأنِسبيهمِإليِباالِكانِلووني8ِ-1آياتِ 

ِ
َيا ِّ َيُهوَذا، اْلَحا1"  -(:2-1اآليات ) يَن َخَرُلوا مِّْن مِّ لِّفِّيَن »اِّْسَرُعوا هَذا َيا َبْيَت َيْعُقوَب، اْلَرْدُعو ِّيَن بِّاْسمِّ إِّْسَرائِّيَل، اِلذِّ

  ! ْدقِّ َواَل بِّاْلَحق ِّ يَن َيْذُكُروَن إِّلَ؟ إِّْسَرائِّيَل، َلْيَس بِّالص ِّ ، َواِلذِّ ِنُهْم ُيَسِرْونَ 2بِّاْسمِّ الِرب ِّ يَنةِّ اْلُقْدسِّ َوُيْسَنُدوَن  َفإِّ مِّْن َمدِّ
 إَِّلى إِّل؟ِّ إِّْسَرائِّيَل. َقبج اْلُجُنودِّ اْسُرُ؟. 

الابيعيَِِيْعُقوبَ بيت   يحيرِلألصلِ يعقومِ إسمِ إِّْسَرائِّيلَ ِِ.ِِ=ِ بِّاْسمِّ  يحيرِِِِ=  اْلَرْدُعو ِّيَن  إسراليلِ ستالمِِإلوإسمِ
َيا ِّ َيُهوَذاولهمِوعود.ِِِِهمِشعبِمختاِرِِمع اًِِِميِشخصِأاوهمِيعقوِمِِالمواعيِد ْن مِّ يَن َخَرُلوا مِّ =ِسببِيهو اِِِاِلذِّ

وكانِفيهِالهيكلِوال هنوتِوالعبادةِالتيِبحسبِقلبِ ِوكانِ ِبمجدهِِِهوِالسببِالمل ي،ِإ ًاِهمِشعبِملوكي.
وسبِهيكلهِميِأورشليمِكانِجاءتِبمعنيِينبووِالِينزبِ،ِموجودِ ِميِِِميا ميِوساهمِميِالهيكلِ.ِوكلمةِ

، ويت لونِعليه.ِِِِِعليه=ِأيِيستندونُِِيْسَنُدوَن إَِّلى إِّل؟ِّ إِّْسَرائِّيلَ ِِِِِمصدرِالِنهاليِللبركاتِ. اْلَحالِّفِّيَن بِّاْسمِّ الِرب ِّ
َنِِِوَحل فِ يِْول نِبعدِأنِأعااهمِالرمِهذهِالعالقةِالخاصة،ِانقلبواِإليِمرالينِِِِأنِكانِلهمِعالقةِخاصةِباهللِ.ِِ=

ِ،ِمعِأنهمِينتمونِ ورشليمِوهللِالقدوس.ولكن ليس بالصدقَِيْذُكُروَن إِّلَ؟ إِّْسَرائِّيلَ و  هب اْسمِ 
مِأنِخالصِالمسي ِهوِلليهودِ يعقوم(ِويفه  َيا َبْيَت َيْعُقوَب، اْلَرْدُعو ِّيَن بِّاْسمِّ إِّْسَرائِّيلَ   يت ررِالقو ِِ-ملحوظةِ:

(ِ.ِمالمسي ِأتيِلخالصِالجميعِيهودًاِوأممِوليجعلِاإلونينِواحدًاِ.ِول ن6ِِِِ:16ِولل نيسةِ إسراليلِ ِغل
ِالمقصودِهناِأنهِكانِلهمِوعودِخاصةِ.

يَنةِّ اْلُقْدسِّ  ِه.=ِمنسوبينِللمدينةِالمقدسةِمدينةِاإللهِالعنيمِيهِو  ُيَسِرْوَن مِّْن َمدِّ
ِ ِهناِيوض ِلهمِكيفِرمعهمِومي زهمِعنِاآلخرينِليدركواِكمِإنحاواِبسببِأعمالهم.

ِ
 " بِّاأَلِولِِّياتِّ ُمْنُذ َزَماٍن َوْخَبْرُت، َومِّْن َفرِّ  َخَرَلْت َوَوْنَبْأُت بَِّها. َبْغَتًة َصَنْعُتَها َفَأَتْت.3" -:(3آية )

.ِورأواِتنفيذِنبواتِا نبياِءِِوهمِلهمِتاريلِطويلِمعِ ِِتنبأِاهاِأنبيالهِم=ِهيِكلِالنبواتِالقديمةِالتيِِِِاأَلِولِِّياتِّ 
بالنبواتَِِِبْغَتةً   تحدِثِِوكانِت ينفذِوهمِتمتعواِ =ِأيِاالِمقدماتِكهالكِجيشِسنحاريبِ  ِطالماِت لمِمهوِ
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لتثبيتهمِميِاإليما 14ِِِِ يِوِِناإللهية،ِوكانِ ِيخبرهمِباآلتياتِ ،ِومعِهذاِلمِِوليميزواِاينِ ِوا ووانِِ(29:
ِيسمعواِوصلبواِرقااهمِ.

ِ
يٍد ُعُنُقَك، َوَلْبَهُتَك ُنَحاٌس،4" -:(4آية )  "لَِّرْعرَِّفتِّ  َوِنَك َطاٍس، َوَعَضٌل مِّْن َحدِّ

ِتوبيلِشديدِإلسراليلِ نادرِميِإشعياءِكثيرِجدًاِميِحزقيا (ِ
يدٍ  ُعُنق ِ=ِقلةِحياءِوعناد.َِلْبَهُتَك ُنَحاٌس       . =ِإشارةِلعنادهمَِِحدِّ

ِ
َوَمْنُحوتِّ  َوَمْسُبوكِّ  َوَمَر  َوْخَبْرُتَك ُمْنُذ َزَماٍن. َطْبَلَرا َوَتْت َوْنَبْأُتَك، لَِّئاِل َتُقوَل: َصَنرِّ  َطْد َصَنَعَها، 5" -:(5آية )
 " بَِّها.

وعجيبِهوِ ِالذنِيدخلِِِعليِألوهيةِ .ِويبدوِأنِاليهودِعبدواِا صنامِمترةِطويلةِ.ِِمهيِدليلِِالنبواتِصادقة
ميِهذاِالحوارِوالعتامِمعِشعبهِليثبتِلهمِألوهيته،ِو لكِعنِطريقِأنهِوحدهِالذنِيعلمِبالمستقبل.ِولعلمهِ

يعلنِلهمِنبواتِكانتِقديمةِومِيتمِتنفيذها،ِمالِيقولواِأصنامناِقالتِلنا.ِ  ِكانِينتنرِمنهمِأنِيخبرواِِاوونيتهمِِ
ِ(ِ نهمِلمِيفعلوا.6غيرِالمامنينِميامنواِوعليِهذاِيعاتبهمِميِاآليةِالقادمةِ 

ِِ
( ِياتٍ 6"  -(:7- 6اآليات  َوبَِّرْخفِّ اآلَن،  ُمْنُذ  يَثاٍت  بَِّحدِّ َوْنَبْأُتَك  َطْد  ُتْخبُِّروَن   َواَل  َوَوْنُتْم  ُكِلَها.  َفاْنُظْر  َسرِّْعَت  َلْم   َطْد 
 "  َعَرْفُتَها. اآلَن ُخلَِّقْت َوَلْيَس ُمْنُذ َزَماٍن، َوَطْبَل اْلَيْومِّ َلْم َتْسَرْع بَِّها، لَِّئاِل َتُقوَل: هَأَنَذا َطدْ 7َتْعرِّْفَها. 

=ِكانِيجبِعليِشعبِ ِأنَِِِِواَل ُتْخبُِّرونَ نتنرِإتمامها.ِِإ=َِِِِفاْنُظر=ِأيِإسراليلِسمعِالنبوات.َِِطْد َسرِّْعَت  
ِيخبرِباقيِالحعومِبماِاينِيديهِليامنِاآلخرين.ِِ

يَثاتٍ  (ِإ ِيعلمِكبريالهمِمقدِيقولواِأنهمِيعرمونهاِوتوقعونها،ِفيقو 5ِويكملِ ِعتابهِالذنِادأهِميِ اآليِةِِ=ِِبَِّحدِّ
يَثاتٍ لهم:ِواآلنِأخبركمِانبواتِحديثةِ=ِِ يلجأِل لِِلمِتسمعواِاهاِمنِقبلِوستحاهدونِتنفيذها.ِ َِِِِطْد َوْنَبْأُتَك بَِّحدِّ

ِالنبواتِميِإشعياءِعنِالمسي ِليسِميهاِشيءِغيرِواضِ ِوِِنة.قصبةِمرضوضة،ِأوِمتيلةِمدخليجذمِِ  الوسالل
ِِ ومل وته. المسي ِ وأعلنِتِِولقِدعنِ الواضحةِِِِأظهرتِ المعانيِ ين رونِ كبريالهمِ ميِ ماليهودِ ولآلنِ كله،ِ للعالمِ

ِللنبوات.
ِ

ُوُذُنَك، َفإِّن ِّ  َعلِّْرُت َوِنَك َتْغُدُق َغْدًقا، َومَِّن اْلَبْهنِّ ُسر ِّيَت َلْم َتْسَرْع َوَلْم َتْعرِّْف، َوُمْنُذ َزَماٍن َلْم َتْنَفتِّْح 8" -:(8آية )
ًيا.  "  َعاصِّ

ِ.منواِاهاِم أنهمِلمِيسمعواِآكانواِقدِسمعواِالنبواتِول نهمِلمِينتبهواِلهاِوالِ
هذاِمنِأو ِ=ِخالفواِالعهدِالذيِاينهمِوبينِإلههم،ِولقدِظهرَِِِِتْغُدُق َغْدًقا=ِمنذِأنِصارواِشعبًا.ِِمَِّن اْلَبْهنِّ  

ِِ.وحتيِصلبِالمسي ِولآلنِميِإن ارهمِِتاريخهم
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ُك َعْنَك َحِتى اَل َوْطَهَعَك.9" -:(9آية ) ُئ َغَضبِّ ، َومِّْن َوْللِّ َفْخرِّي ُوْمسِّ  "  مِّْن َوْللِّ اْسرِّ  ُوَبه ِّ
يسخرِمنهِا ممِويتهموهِبأنهِأخرجِشعبهِليفنيهمِميِالصحراء.ِ  ِ ِأباأِغزبهِمنِأجلِمواعيدهِوحتيِالِِ

ِهناِيامئنهمِحتيِالِييأسواِويننواِأنِ ِتركهمِلخااياهمِورمزهمِول نهِسيرحمهمِويقبلهمِ جلِاسمهِ.
ِ

 " اْلَرَشِقةِّ.هَأَنَذا َطْد َنِقْيُتَك َوَلْيَس بِّفِِّضٍة. اْخَتْرُتَك فِّ  ُكوقِّ 10" -:(10آية )
ِ ِأجازهمِميِكورِالمحقةِلينقيهمِويحصلِعليِمزةِنقيةِأيِشعبِنقيِ.

هوِالعالمِالذنِنحياِفيهِوأالمهِهيِكوق الرشقة  وِِخالصِالمسي ِمجانيِمهوِالِيقدرِاثمنِ.=    َوَلْيَس بِّفِِّضةٍ 
ِالتجارمِالتيِتنقيِ=ِ"حولتِليِالعقوبةِخالصا"ِِ.

ِ
يَها آلَخَر.مِّْن 11" -:(11آية )  " َوْللِّ َنْفسِّ ، مِّْن َوْللِّ َنْفسِّ  َوْفَعُل. أَلِنُ؟ َكْيَف ُيَدِنُس اْسرِّ   َوَكَراَمتِّ  اَل ُوْعهِّ

االِتأديبِعليِِِالرِمِِتركهمولوِِ ِلمِيختارهمِلقداستهمِأوِغناهمِأوِقوتهمِالِلينهرِميهمِمحبتهِوخالصه.ِِ
ِِ.هِسِإسمَدنِ خااياهمِأوِلوِتركهمِاالِخالصِيُِ

يَها آلَخرَ   بادةِا ووان.ِمهمِِ(ِمن10ِِ=ِ ِالِادِوأنِياداهمِلينقيهمِ آية  َكْيَف ُيَدِنُس اْسرِّ   َوَكَراَمتِّ  اَل ُوْعهِّ
ِشعبهِومنسوبينِإليه.ِوبهذاِمعكرامهمِلألووانِهيِإهانةِهلل.

ُر،  12"  - (:13- 12اآليات ) َوَيدِّي 13»اِّْسَرْع لِّ  َيا َيْعُقوُب، َوإِّْسَرائِّيُل اِلذِّي َدَعْوُتُ؟: َوَنا ُهَو. َوَنا اأَلِوُل َوَوَنا اآلخِّ
. َوَنا َوْدُعوُهِن َفَيقِّْفَن َمًعا.َوِسَستِّ اأَلْقَض، َوَيرِّينِّ  َنَشَرتِّ ا ِ " لِسَراَواتِّ

ليسمعواِمنِ ِمهوِالقادرِعليِكلِشيءِوهوِالذيِمازا ِيحف ِالسمواتِوا رض.ِممهماِكانتِقوةِالبااليينِمهمِِ
ِوهوِالقادرِأنِيخلص.ِمنِالعودة.غيرِقادرينِعليِمنعهمِ

ِ
ْنُهْم َوْخَبَر بِّهذِّ ِّ  َطْد  14"  -: (14آية ) َقاُعُ؟  اِّْلَترُِّعوا ُكلجُكْم َواْسَرُعوا. َمْن مِّ . َيْصَنُع َمَسِرَتُ؟ بَِّبابَِّل، َوَيُكوُن ذِّ َوَحِبُ؟ الِربج

 " َعَلى اْلَكْلَدانِّي ِّيَن.
سمعواَِمْنِم ْنِا ممِأخبرِبسقوطِباال،ِول ننيِهاأنذاِأخبرتِاهذاِقبلِحدووهِبعحراتِِإيهاِاإلسراليليونِِوأجتمعواِِإ

َقاُعُ؟   =ِِميِباالِوحاربهمِوكانتِ راعهِعليهمِِالسنين،ِوتنبأتِبكورصِالذيِأحببتهِ نهِصنعِمسرتي َوَيُكوُن ذِّ
ِالحياانِوأتباعهِ. =ِالمسي ِ راوِ ِعلي َعَلى اْلَكْلَدانِّي ِّينَ 

ِ
 "  َوَنا َوَنا َتَكِلْرُت َوَدَعْوُتُ؟. َوَتْيُت بِّ؟ِّ َفَيْنَجُح َطرِّيُقُ؟.15" -:(15آية )

ِ ِهوِالذيِدعاِكورصِ.
. ُمْنُذ ُوُلودِّ ِّ َوَنا ُهَناَك« َواآلَن  16"  -: (16آية ) الِسي ُِّد َتَقِدُموا إَِّلِ . اْسَرُعوا هَذا: َلْم َوَتَكِلْم مَِّن اْلَبْدءِّ فِّ  اْلَخَفاءِّ

 " الِربج َوْقَسَلنِّ  َوُقوُحُ؟.
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ِِ=ِكلمِموسيِمنِعليِالجبِلِِاءِّ َلْم َوَتَكِلْم مَِّن اْلَبْدءِّ فِّ  اْلَخفَ هناِينتقلِاوضوحِمنِكورصِإليِالمسي ِالمخلص.ِِ
َتَقِدُموا كماِكلمِالحعبِمنِعليِالجبلِوكالمِ ِمفهومِوليسِغامزًا.ِِِِ(ِ.18ِِِِ:18وأخبرهِاتجسدِالمسي ِ تِن

=ِمنذِا ز ،ِمنذِوجودِاآلمِا زلي.ِمالمسي ِموجودُِِِمْنُذ ُوُلودِّ ِّ َوَنا ُهَناكَ =ِالرمِهوِالمت لمِأيِالمسي .ِِِِإَِّل ِ 
=ِمنِداخلِالمحورةِالثالووية،ِِِالِسي ُِّد الِربج َوْقَسَلنِّ  َوُقوُح؟ُ و .ِِ(1ِِِِ:24ِِكِو1ِ ِِمثلهِمهوِقوتهِوحكمتهِِمهوِأزلي

كانِعملِا قنومِالثانيِأنِيتجسدِوينهرِوُيرَسلِليقومِبعملِالفداء.ِمالمسي ِهوِال لمة،ِ  ِكلمِالناسِبهِ
خابِ ِكلهاِأزليةِِ=ُِِمْنُذ ُوُلودِّ ِّ  أنِ ِوروحهِأرسالهِنفهمِِوأظهرِبهِمجده.ِوإ اِمهمناِأنِاآليةِعليِكورصِِو

وتدايرِإرسا ِكورصِليخلصِالحعبِويبنيِالهيكلِكانِأزليًا.ِوأنِتدايرِيريدهِاآلمِينفذهِيهوهِاإلانِالمت لمِهناِِ
ال زمنى وغير نِ ِِوالروحِالقدس.ِواإلانِيقو ِكماِأنهِأزليِمالتدايرِأزلي،ِوميِملءِالزمانِتمِإرسا ِكورص.ِ 

التاريلِكلهِمكحو ِأمامهِمنذِا ز ِوإليِا اد.ِا مورِكلهاِِِمتغير ِوحاضرِومستقبل،ِ أنِليسِعندهِماض 
مرسومةِأمامهِمنذِا ز .ِمتدايرِالخالصِبالمسي ِيسووِكانِمدارِأزليا،ِوأيزاِخالصِإسراليلِمنِباالِعليِ

ِِمسي .يدِكورصِكانِمدارِأزليا.ِوكانِخالصِشعبِ ِايدِكورصِرمزاِللخالصِبال
ِ

يَك فِّ  طَ 17"  - :(17آية ) وُس إِّْسَرائِّيَل: »َوَنا الِربج إِّلُهَك ُمَعل ُِّرَك لَِّتْنَتفَِّع، َوُوَمش ِّ يَك ُطدج رِّيق َتْسُلُك هَكَذا َيُقوُل الِربج َفادِّ
 "  فِّي؟ِّ.

الرمِيعلمِشعبهِالسانِا نبياءِوبالتأديبِأيزًا.ِوكونِالرمِمعلمِشعبهِمهذاِيحيرِلمحبتهِوطو ِأناتهِولقيمةِ
ِليفهمِويعر ،ِ ِيقنعهِ ِالِيعلمه ِيعاملهِكحيوانِيجبرهِعليِشيء ِاإلنسان.ِماهللِال ِلمسئولية اإلنسانِعنده.ِوأيزًا

وُحِٱْلُقُدُس،ِلناِالرمِيسووِعنِالروحِالقدسِ"ويقو ِِِِ(ِويايعِالرمِبعرادته.20ِِِِ:7رِِإليقتنعِ  َوَأم اِٱْلُمَعز  ي،ِٱلرُّ
َِماُِقْلُتُهَِلُ مِْ ،َِوُيَذك  ُرُكْمِب ُكل   َِشْيء  ُلُهِٱآْلُمِب ٱْسم ي،َِمُهَوُِيَعل  ُمُ ْمُِكل  ِ(ِ.26:14"ِ يوٱل ذ يَِسُيْرس 

يَك فِّ  َطرِّيق َتْسُلُك فِّي؟ِّ  مهمناِأنِالمسي ِهوِالاريق،ِمنجدِأنِالروحِالقدسِيثبتناِميِالمسي ِالذنِ=ِمع اِِ  َوُوَمش ِّ
ِهوِطريقناِلحزنِاآلم.

ِ
.18" -:(18آية ) َك َكُلَججِّ اْلَبْحرِّ  " َلْيَتَك َوْصَغْيَت لَِّوَصاَياَي، َفَكاَن َكَنْهٍر َساَلُمَك َوبِّرج
 نهِمنِموق،ِمالمارِ=ِهوِنهرَِِكاَن َكَنْهٍر َساَلُمَك  .ِِالِويفرحوِنِِ=ِماهللِيريدِأنِجميعِالناسِيخلصوِنَِِلْيَتكَ 

ِناز ِمنِالسماءِوهوِدالمًاِنهرِجارنِالِتنقاعِمياههِوالِينحفِوهوِيرونِا رضِالعاحانةِ الجسد(ِميثمرِ،
ِالجاري ِالمياه ِت نس ِإ  ِبصفةِدالمة ِالنهر ِيننف ِالجارن ِ"روحكِوالنهر ِنصلي ِلذلك ِالنهرِ، ِمي ِالتي ِالقا ورات ةِكل

سالمِالعالمِم سيو ِا وديةِمخربةِومدمرة.ِلوِأطاعواِِِأماِِالقدوسِجددهِميِأححالي"ِومنِيتنقيِيزدادِسالمهِ.
ِالجريانِومرونِِ ِالسبيِوإنماِكانِ ِيليضِعليهمِسالمًاِكنهرِمتسعِوعميقِودالم ِمي ليسِمقبِماِكانواِقدِسقاوا

 ميعِ.للج
َك َكُلَججِّ اْلَبْحرِّ  (ِوإنِتركناِ ِيعملِميناِولمِنقاومهِن ون2ِِ:13ِِ=ِ ِهوِالعاملِميناِأنِنريدِوأنِنعملِ ميَِِِِوبِّرج
ِ....ِهوِالبرِالذيِبالمسي ِالذيِيغايِكلِشيءِكلججِالبحرِالقويةِ.البر أارارًا،ِوسرِهذا
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ِهذهِاآليةِموجهةِإليِآدمِوكلِنسله.ِ
ُع َواَل ُيَباُد اْسُرُ؟ مِّْن َوَمامِّ .19" -:(19آية ) ِيُة َوْحَشائَِّك َكَأْحَشائِّ؟ِّ. اَل َيْنَقهِّ  " َوَكاَن َكالِرْملِّ َنْسُلَك، َوُذق ِّ

اِميِيهو اِاآلنِقلةِبعدِكانِوعدِ ِإلاراهيمِأنِنسلهِسيكونِمثلِرملِالبحرِومثلِنجومِالسماء.ِول نِالذينِتبقِو
.ِ  ِيقو ِلهمِلوِكنتمِقدِأطعتمِماِكانِهذاِقدِحدث،43000ِالسبي.ِوحتيِبعدِالعودةِمقدِعادِعددِضئيلِِ

ِونسلكم كالرملول انِِ ِكلمةِِِِذقية وحشائكم كأحشائ؟، ِالمفروصِِِوحشائ؟=ِجاءت ِكالحصي ِاإلنجليزية ِالترجمات مي
عالدةِعليِالبحرِوماِفيهِمنِرما ِوحصي.ِوعدِ ِبأنِت ونِ ريةِإاراهيمِِِوحشائ؟عليِالبحر،ِوبهذاِت ونِِ

=ِأيِإسمِِاَل ُيَباُد اْسُرُ؟  هذاِالوعدِتمِجزليًاِميِأوالدِإاراهيمِبالجسدِوكليًاِميِأوالدِإاراهيمِباإليمان.ِِكرملِالبحر،ِِ
ِإسراليلِالِيبادِبحرمِأوِسبي.

ِ
وُ  إَِّلى »ُاْخُرُلوا مِّْن َبابَِّل، اْهُرُبوا مِّْن َوْقضِّ اْلَكْلَدانِّي ِّيَن. بَِّصْوتِّ الِتَرنجمِّ َوْخبُِّروا. َناُدوا بِّهَذا. َشي ِّعُ 20"  -:(20آية )

. ُطوُلوا: َطْد َفَدى الِربج َعْبَدُ  َيْعُقوَب.  "  َوْطَصى اأَلْقضِّ
الِينادنِ.ِِنبوءةِبالرجووِمنِالسبي.ِوهناِ ِيحنِشعبهِالذينِميِالسبيِأنِيعودواِ ورشليم،ِماهللِالِيجبرِأحدًاِِ

وكانِمعنمِاليهودِميِباالِقدِولدواِميهاِ.ِِشخصِ(43000ِِِِعليِكلِواحدِليخرجِبعرادتهِ ومعاًلِخرجِحواليِِ
عليهمِنفسِالزرباتِالخايرةِالتيِستقعِعليِِِعارهمِمسيقستمِرإستصعبواِالعودة،ِوهناِ ِينذرهمِبالخارِميِِعم

الِتحبواِالعالمِوالِِ=ِِ"(ِأنِيتركِشعبِ ِخااياِالعالمِويعتزلوها18ِِ:4ِِالبااليين.ِوهذاِهوِنفسِالنداءِميِ رؤِِ
=ِِونالح ِأنِهروبهمِيصاحبهِمرحِوترنمِبالفداءِوعليهمِأنِينحرواِهذاِميِا رضِِِِ"ِ.ا شياءِالتيِميِالعالم

ِواآلنِبعدِأنِتممِالمسي ِالفداءِيوجهِ ِنفسِالنداءِل لِواحدِليتركِويهرمِمنِكلِخايةِلينجوِِ=  .َشي ُِّعو ُ 
ِ مكانِالخاية(ِ.ِوخرلوا من بابل

ِ
َوَشِق الِصْخَر َفَفاَضتِّ َوَلْم َيْعَهُشوا فِّ  اْلقَِّفاقِّ اِلتِّ  َسِيَرُهْم فِّيَها. َوْلَرى َلُهْم مَِّن الِصْخرِّ َماًء،  21"  -:(21آية ) 
َياُ .  " اْلرِّ

يدِالرمِكانتِمعهمِميِالرجوو،ِوكماِرونِ ِشعبهِالخارجِمنِمصرِمنِالصخرة،ِيرونِ ِالمامنينِخال ِ
ميِبالتوبة.ِِرحلةِحياتهمِمنِروحهِالقدوس.ِومنِيمتل ِمنِالروحِالقدسِيمتل ِسالمًا،ِمهناكِسالمِلمنِيرجعِهللِِ

يستجيبِيمتل ِمنِالروحِ.ِوالروحِيعايِسالماِوسبِهذاِالعالمِالمملوءِأالماِِِدعوةِبالتوبةِ،ِومناآليةِالسابقةِِ
 ولم يعهشوا فى القفاق .ِ=

َوَشِق   =ِهذاِعماِحدثِايدِموسيِحينِضرمِالصخرةِمخرجِمنهاِماء.ِأماِقوله  َوْلَرى َلُهْم مَِّن الِصْخرِّ َماءً 
َيا ُ  َفَفاَضتِّ اْلرِّ مهذهِعنِالمامنينِالذينِكانواِقبلِالمسي ِأمواتاِوكأنهمِصخر،ِمولدواِكخليقةِجديدة،ِ  الِصْخَر 

ِ(ِ.7ِِ:38"ِ يِونهارِماءِحيِأقا ِال تام،ِتجريِمنِبانهِ منِاي،ِكمِاآمنِوإمتألواِبالروح،ِالِوماضواِ"
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با.ِالنيِاقو ِأليقِبالتوبة.ِوالِتبتدلواِتقولونِميِانفسكم:ِلناِااراهيمِِماصنعواِاوماراِتوهذاِقالهِيوحناِالمعمدانِ"
(.ِوهذاِماِحدثِاوالدةِإسحقِمنِإاراهيمِوسارة3ِِِِ:8ِ"ِ لونِيقيمِمنِهذهِالحجارةِاوالداِالاراهيمأنِ ِقادرِِأل مِِ

اليِااراهيمِاايكمِواليِسارةِالتيِننرواِِأِِ.اننرواِاليِالصخرِالذيِمنهِقاعتمِواليِنقرةِالجبِالتيِمنهاِحفرتم"
ِ(ِ.51ِِِ:1ِِ،2"ِ إصولدت م

«.22" -:(22آية )  "اَل َساَلَم، َطاَل الِربج لِّأَلْشَراقِّ
أماِا شرارِمالِسالمِلهم.ِالموضووِإختيارنِإماِنعودِهللِاتوبةِصادقهِمنحياِميِسالمِأوِنحياِميِالحرِولذةِ

 ِ.الخايةِونحرمِمنِالسالم
ِ

 األزلية لخالص اإلنسانخهة هللا 
ِاإلصحاحاتِِ  ِالمجموعةِمن ِنهايةِهذه ِإستخدم48ِِِِ-40ِِمي ِاإلنسان.ِوقد ِلخالص ِا زلية ِلخاةِ  ِنرنِصورة )

الوحيِقصةِسقوطِالحعبِاليهودنِميِعبوديةِا ووانِوسماحِ ِاتأديبهمِوكانِ لكِبعخزاعهمِميِعبوديةِ
45ِِ إِصِِمسيح الربكورصِالملكِوالذنِأعااهِالوحيِسابقاِلقبِِسنة.ِومِيرسلِلهمِمخلصًاِهو70ِِِِلباالِلمدةِِ

ِ(ِليرجعهمِإليِوطنهمِا صليِميِأرضِالميعادِأرضِميراوهمِ.1:ِ
سنة70ِِِوهذهِنفسهاِقصةِسقوطِاإلنسانِبغوايةِإاليسِالحية،ِفيسلمِ ِاإلنسانِللحياانِلفترةِعبوديةِرمزيةِِ

ويأتيِالمسي ِالرمِيسووِالمخلصِليحررِاإلنسانِويعيدهِ رضِ(.8ِِِِ:20ِِبغرضِتأديبهِول نِعليِرجاءِ رو
ميراوهِا وليِأنِميراوهِالسمالي.ِم انِكورصِرمزاِللمسي .ِوباالِالتيِإستعبدتِشعبِ ِرمزاِللحياانِالذنِِ
إستعبدِاإلنسان.ِوم رةِإستخدامِالحياانِكأداةِتأديبِمحروحةِتماماِميِقصةِأيوم،ِوميِتأديبِاولسِالرسو ِ

(،ِالِوميِشوكةِجسدِاولسِالرسو ِنفسهِحتي5ِِِِ:5ِكو1لزانيِكورنثوسِالذنِأسلمهِاولسِالرسو ِللحياانِ 
ِيحميهِ ِمنِاإلنتفا ِ.

ِسنةِميِنهايةِهذهِالمقالةِ.70ِراجعِموضووِاليِِ+
ْكرِالوحيِإلسميِِِِ-:  2،    1اآليات   ا وليِيحيرِللخليقةِِِِفيعقوبيحيرِلخليقتينِلإلنسان.ِِِِيعقوب وإسرائيل  

،ِ الخليقةِا ولي(ِِنحن عرل؟النناِِللخليقةِالجديدةِميِالمسي .ِكماِيقو ِاولسِالرسو ِ"ِِإسرائيل آلدم.ِويحيرِإسمِِ
(.2ِِِِ:10ِ"ِ أ عدهاِل يِنسلكِميهاأعما ِصالحة،ِقدِسبقِ ِم ِِ الخليقةِالثانية(ِِمخلوطين ف  الرسيح يسوع

َيا ِّ َيُهوَذاوالخليقةِالثانيةِهيِإمتدادِلألوليِ=ِِ =ِمال نيسةِالخليقةِالجديدةِهيِميِالمسي ِالخارجِ  َخَرُلوا مِّْن مِّ
شعبِ ِميِالقديم،ِوال نيسةِهماِميِزيتونةِواحدةِوراجعِِ  منِمياهِيهو ا،ِمالمسي ِمنِسببِيهو ا.ِباإلضامةِ ِن

 (ِ.6اهِإشارةِللقيامةِمعِالمسي ِالتيِحدوتِللخليقةِالجديدةِبالمعموديةِميِالماءِ رو(.ِوالخروجِمنِالمي11 رو
! ْدقِّ َواَل بِّاْلَحق ِّ اإلنسانِِِِ-=ِهذهِهيِطبيعةِالخليقةِا وليِالساقاةِأوِماِأطلقِعليهِاولسِالرسو ِِ  َلْيَس بِّالص ِّ

   العتيق.



(اإلصحاح الثامن واألربعون)إشعياء سفر   
 

 
309 

=ِميِملءِالزمانِيتمِِ  َبْغَتًة َصَنْعُتَها َفَأَتْت   ا زلية.ِِ=ِميِهذاِإشارةِلخابِ ِِباألوليات منذ زمان  -:  3اآلية  
ِتنفيذِخاةِ ِا زليةِ.

ِ =ِإشارةِلعنادِاإلنسانِولذلكِإحتاجِللتأديب.ِلرعرفتى ونك طاسٍ ِ-: 4اآلية 
ًيا  خاةِ ِأزليةِوميِملءِالزمانِيتمِتنفيذها.ِِ-:  8  -  5اآليات   إشارةِ نِسقوطِ  َومَِّن اْلَبْهنِّ ُسر ِّيَت َعاصِّ

=ِ ِكانِيعلمِبسااقِمعرمتهِا زليةِ  َفإِّن ِّ  َعلِّْرُت َوِنَك َتْغُدُق َغْدًقا  اإلنسانِكانِمنذِادايته،ِأنِمنذِسقبِأايناِآدم.
ميهلكِويموت.ِ  ِكانِلمحبتهِآلدمِقدِقررِأزلياِمداءِاإلنسان.ِ ِِِأنِآدمِسو ِيغدرِبه،ِويصدقِكالمِالحية

ول نِحريتهِِِصوقة هللاخلقِاإلنسانِعليِصورتهِكحبهه،ِ  ِحرِحريةِمالقة،ِلذلكِماإلنسانِحرِ نهِعليِِ
ِوكانِ ِلمحبتهِآلدمِمستعداِلدمعِومنِمدالهِبعدِأنِيخا .كشبهنا.  نسبية،ِوهذاِمعنيِ

كانِالِيمكنِأنِينتصرِالحياانِعليِ ِويهلكِاإلنسانِبسببِخديعةِالحياانِله.ِ  ِِِ-:   11  -  9اآلية  
من ولل نفسى ادأِينفذِخاتهِلخالصِاإلنسان،ِو لكِحتيِيتمجدِإسمهِ=ِِ  .ِملمِيفنيِآدمِويهل ه،ِالوبهأ غضب؟

نِحبيبه،ِويأتيِالحياانِويهل هِويقفِ ِِ(.ِمهلِيخلقِ ِاإلنسا43ِِِِ:7.ِمهوِخلقِال لِلمجدِإسمهِ إصوفعل
ِ"لذاتيِمعِانيِآدم"ِ أم ِإ ِيقو  ِأوالِاتأديبهِمي8ِِِِ:31ِِساكتا.ِوالح ِمحبةِ ِآلدمِوبنيه ،ِِكوق الرشقة (.ِوبدأِ 

.ِول نِبسببِحريةِاإلنسانِوعودتهِللخايةِمماِزلناِوليس بفضةومِكانتِالخاوةِالتاليةِمداءِالمسي ِالمجانيِ=ِِ
ِكورِالمحقةِلنتأدمِ=ِحولتِليِالعقوبةِخالصا.ِمالمعموديةِالِتحرمناِمنِحريتناِ.ميِ

رُ المت لمِهناِهوِاإلان،ِيهوهِإانِ ِ=ِِ-: 13،  12اآليات =ِمهذاِعنِاإلانِا و ِ َوَنا ُهَو. َوَنا اأَلِوُل َوَوَنا اآلخِّ
 .يدى وسست األقض ذنِبهِكانِكلِش ِ=ِِتقا ِعنِالرمِاإللهِأنِاإلانِالِِِونا هو(.ِو1ِِِِ:17ِِواآلخ رِ رؤ

(.ِوالح ِأن8ِِِِ:24ِ"ِ يِوتموتونِميِخااياكمِِنا هوونيِِإنِلمِتامنواِِِإن مِِ وراجعِقو ِالسيدِالمسي ِلليهودِ"
ِ. ونا هويهوهِتعنيِ

اإلانِ راوِ ِيسحقِالحياانِبصليبهِورمزِالحياانِهناِال لدانيينِالذينِسحقهمِكورصِمسي ِِِِ-:  14اآلية  
ِالرمِرمزِالرمِيسووِمسي ِالرمِ.

تحددِمنِقبلِ ِالمثلنِا قانيمِومنِداخلِالمحورةِالثالوويةِأنِيكونِاإلانِا زليِهوِالذنِِِ- :  17  -  15اآلية  
وُس إِّْسَرائِّيلَ ايقدمِعملِالفداءِليفدنِاإلنسانِ=ِ يَك ُطدج ِِ.لِربج َفادِّ

ُع َواَل ُيَباُد  كانتِخاةِ ِآلدمِونسلهِأنِيحيواِإليِا اد،ِحياةِأاديةِاالِموتِ=ِِِِ-:  19،    18اآلية   اَل َيْنَقهِّ
َك َكُلَججِّ  ويحيونِميِسالمِوبرِومرحِ=ِِ.  اْسُرُ؟ مِّْن َوَمامِّ  لوِكانِأصغيِلوصيةِ  اْلَبْحرِّ َفَكاَن َكَنْهٍر َساَلُمَك َوبِّرج

 .َلْيَتَك َوْصَغْيَت لَِّوَصاَيايَ ِ ِ=
فباالِهيِأرضِ.ِِوخرلوا من بابلِِهذهِلناِاآلنِنحنِالمفديينِادمِالمسي ِلنتركِخااياِهذاِالعالمِ=  -:  20اآلية  

ِللخايةِيستعبدِوانيةِويفقدِمرحه،ِأماِمنِيثبتِويقفِأمامِالخ ايةِكميتِيفرح،ِويعلنِِالخايةِوالعبودية.ِومنِيرتد
يحيرِللخليقةِِِيعقوبقولهِِ=    طد فدى عبد  يعقوب   .ِوالح ِقولهبَِّصْوتِّ الِتَرنجمِّ َوْخبُِّرواخالصِالمسي ِبفرحِ=ِِ

مِالمسي ِمداءهِلهاِليخلقهاِوانيةِ. ِا ولي،ِهذهِالتيِقد 
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تعزياتِالروحِالقدسِ  المسي ِِصخرتنا ناِِالتيِنحياِميهاِاآلن.ِيرسلِلِِالقفاقو نناِماِزلناِميِالعالمِ=ِِِِ-:  21اآلية
َيا ُ =ِ ِإشارةِللصليب. طبعاِشقِالصخر.  َوَشِق الِصْخَر َفَفاَضتِّ اْلرِّ

سالم.ِميِالعالمِسيكونِِِدِكلمت مِاهذاِليكونِل مِميِ الِيوجدِسالمِحقيقيِإالِميِالمسي ِيسووِ=ِ"قِِ-:   22اآلية  
(.ِأماِمنِأرادِأنِيعودِللخايةِوالحرِمسيفقدِسالمهِقاعا16ِِِِ:33ِ"ِ يوناِقدِغلبتِالعالمأل مِضيق،ِول نِوقوا:ِِ

ِ.ال سالم، طال الرب لألشراق=ِ
 

 ( 48 - 40اإلصحاحات )
بالبحارة48ِِ-40ِِ(ِفيهِمكِرموزِاإلصحاحاتِ 48**ِنرنِأنِهذاِاإلصحاحِ  "عزواِعزواِِِ(.ِوالتيِادأتِ

(.ِويسبقه40ِِِِ:10ِِ(ِوالبحارةِكانتِبأنِالمخلصِقادمِ"هو اِالسيدِالرمِيأتيِو راعهِتحكمِله"ِ 40ِِِِ:1شعبي"ِ 
دِالاريقِأمامهِأنِيوحناِالمعمدانِ  (.ِوميِباقيِاإلصحاحِيعاتبِ ِشعبهِإ ِظنواِأنِ ِتخلي40ِِِ:3ِِمنُِيع  
القادرِعليِكلِش ِوعندهِحلو ِعنهمِميِعبوديتهمِأوِأنهِالِيجدِطريقةِل خالصهم،ِويقو ِلهمِ ِأنهِهوِ

(ِيبحرِباآلتيِمنِالمحرقِوالذنِسينتصرِعليِباال41ِلمحكلتهمِوالمعنيِأنهِسيفديهم.ِومِيبدأِميِإصحاحِِ 
وهوِكورصِملكِمارسِرمزِالمسي ِشمسِالبر.ِويكملِميِاإلصحاحِاإلشارةِلزعفِا ووانِميِسخريةِمنها.ِ

الحياانِالذنِتصورِأنهِأماتِاإلنسانِوأنِ ِغيرِقادرِعليِإنقا ه،ِلهوِالِش ِأمامِ ،ِ  ِلهِِِوالمعنيِأن
ِميِالموتِمخارجِوسيعيدِالحياةِا اديةِلإلنسانِبالفداءِالذنِالِيخارِعليِبا ِالحياان.ِ

ا(ِادأتِالنبواتِتلم ِلصفاتِالمسي ِاإللهِالمتجسدِالذنِأسماه42ِِوميِإصحاحِ  ،ِويقو ِعنهِ"الِِلربعبد 
يصي ِوالِيرمعِوالِيسمعِميِالحواروِصوته"ِ+ِ"قصبةِمرضوضةِالِيقصف"ِمال المِهناِليسِعنِكورصِطبعاِِ

(.ِوالح ِماِقيلِعنه2ِِِِ:7ِالذنِهوِمقاتلِوقالدِجيوص،ِل نهِعنِإانِ ِالذنِ"أخليِ اتهِآخذاِصورةِعبد"ِ مي
(ِوهذاِهوِنفسِماِقالهِالسيدِالمسي ِلبيالطس42ِِِِ:4ِض"ِِ هناِ"الِيكلِوالِين سرِحتيِيزعِالحقِميِا ِر

كلِمنِهوِمنِالحقِِ،شهدِللحقلهذاِقدِولدتِانا،ِولهذاِقدِاتيتِاليِالعالمِ البنايِميِإعترامهِالحسنِأمامهِ"
(ِنرنِاآللهةِالوونيةِتنحنيِواإلشارة46ِِِِ:1ِ(.ِمهوِأتيِلياسسِممل ةِالحق.ِوميِ 18ِِِِ:37"ِ يِويسمعِصوتي

ِ(.47إن سارِالحياانِأمامِالمسي ِالفادن.ِوت ملِصورةِإن سارِالحياانِميِاإلصحاحِ ِإلي
 
ِِِسنة   70ماذا تشير الِ  إلى  +

سنةِميِباال.ِملقدِتمِالسبيِعليِأربعِمراحلِادأتِميِأيامِالملكِيهوياقيمِ،ِملقدِجاء70ِِإ ْسُتعب دِشعبِ ِمدةِ
أعداداِكبيرةِمنِالمسبيينِليستعبدهمِميِباالِوكانِمنهمِدانيا ِوالثالثِمتية،ِِنبوخذِنصرِملكِباالِوأخذِمعهِ

ق.م.ِوميِهذهِالمرةِأخذِكلِمنِهوِقادر586ِِق.م.ِوكانِالسبيِالرابعِوا خيرِسنة606ِِوكانِ لكِسنةِ
 وهذهِترمزِعليِالعملِإليِباالِوتركِميِأورشليمِمساكينِا رض،ِودمرِالمدينةِوالهيكلِوأخذِآنيةِايتِالرمِ

(ِوأحرقِالمدينةِوكسرِأسوارها2ِ:20ِِ،21ِِتِي2+1ِ:16ِكِو1لحعبِ ِالذنِهوِآنيةِيسكنِميهاِروحِ ِِ
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ق.م.ِعندماِحررِكورص536ِِِوتركهاِخرابا.ِوهذاِماِعملهِالحياانِميِاإلنسان.ِوإستمرِ لكِحتيِسنةِِ
ق.م.ِأنِمدة536ِِوإنتهيِسنة606ِِِسنةِ(.ِمالسبيِادأ25ِِِ،29ِالحعبِوبهذاِتمتِنبواتِإرمياءِالنبيِِ إر

ِسنةِ.70ِ

ميِالسبيِكانتِعقوبةِللحعبِعنِخايتهمِ،ِول نهاِعقوبةِلفترةِمحدودةِليأتيِبعدهاِِِالسبعون سنةوهذهِ
ِكورصِويحررِالحعب.ِوكانِهذاِرمزاِ نناِبخايتناِإسُتعب دناِللحياانِلفترةِمحدودةِإليِأنِجاءِالمسي ِوحررنا.ِِِِِِِ

يمثل10ِِِهيِسبعةِأيامِالخليقةِونحنِاآلنِميِاليومِالسابع...ِِِِِورقم7ِِ...10ِِِِِِ×7ِِِ=70ِِِورقمِ
سنةِهيِمدةِرمزيةِتحيرِللمدةِالتيِيقزيهاِاإلنسانِعليِا رضِبآالمها70ِِِيِالوصاياِ.ِِِوبهذاِتصب ِمدةِال

ميِنهايةِاليومِالسادسِمبدأِاليومِالسابعِِوضيقاتهاِالناتجةِعنِكسرهِللوصايا.ِمآدمِأاوِالبحريةِبالجسدِسقبِ
عليِا رض،ِواإلنسانِمستعبدِللحياان.ِونالح ِأنهِعندماِأخاأِآدمِمارقهِ ِمعستعبدهِالحياان،ِوعندماِِ

إ ِِ(ِ.ِوهذاِماِقالهِاولسِالرسو ِِ"11ِحِزِ–8ِأخاأتِأورشليمِمارقِ ِالهيكلِمدمرهِجيشِباالِ حزِِ
(.ِوكماَِخر َبْتِباال8ِِ:20ِِ"ِ رِوأجلِالذنِأخزعهاِعليِالرجاءِطوعاِالِمنِأخزعتِالخليقةِللبالِ.ِليس

سنةِايدِكورصِمسي ِالرم،ِهكذاِسُيْلق يِمسيحناِميِنهايةِهذاِاليومِالسابعِالحياانِمي70ِِِيِميِنهايةِال
ِ(ِِ.20ِِ:10البحيرةِالمتقدةِبالنارِليهلكِأاديًا.ِ رؤ

ِ،ِأسبوعا70ِِبعِدِسيأتيِالمسيِ ِأنِميهاِيقو ِالتاسعِِاإلصحاحِلنبياِدانيا ِسفرِِميِأخرِنِنبوةِأيزاِوهناك
ِِأعاِدِلقِدِوحقا.ِالفارسيِالملكِكورصِيِدِِعليِباالِسقوطِبعِدِومارسِمادنِملكِادايةِميِقيلِتِالنبوةِوهذه

ِِأسبوو70ِِمدةِالرومانِِومِاليونانِومِمارسِحكمِتحِتِالحعِبِظلِول نِأرضهِإليِ ِشعِبِالملكِكورص
ِالحعوِمِهذهِحكمِتحِتِحريةِوبالِعبوديةِحالةِميِظلِالحعِبِأنِأن.ِِسنة490ِ=7ِِِ×70ِِِِِِأنِسنين
ِِمنِلمزيِدِالنبيِدانيا ِسفرِِلتفسيرِالرجووِيرجي ِسنة490ِِِايِالنبوةِهذهِبعِدِمعالِالمسي ِجاءِولقِد.ِِالوونية
ِِأسبووِأوِسنة ِوحدةِبسبعينِتقدرِِزمنيةِلفترةِمستعبداِينلِ ِِشعِبِأنِالف رةِنفسِتت ررِوبهذا(.ِالحرح
 (ِ.ِسنين

ِالسماءِكنجومِإلهكِالرِمِجعلكِقِدِواآلنِمصرِإليِآباؤكِنز ِِنفساِِسبعين"ِإسراليلِلحعِبِالنبيِموسيِويقو 
ِِوبالرجوو(.46ِِ:27ِتكِ ِنفسا70ِِِمصرِإليِنزلواِِالذينِا نفسِعدِدِم ان(.10ِِِ:22ِِتِن"ِ ال ثرةِمي

70ِِِعددهاِِأنِونجِدِنوحِِمنِتناسلِتِالتيِالعالمِشعوِمِل لِحصراًِِنجِدِِالت وينِسفرِمنِالعاشرِلإلصحاح
ممِِحينِقسمِالعليِلألأنِعددِالنازلينِإليِمصرِيساونِعددِشعومِالعالمِ"ِ-والح ِموسيِالنبيِهذاِِ.شعباًِ

ِ(.32ِِِ:8"ِ تِندمِنصبِتخوماِلحعومِحسبِعددِانيِاسراليلآحينِمرقِانيِ
.ِِالخايةِبسبِبِللحياانِالبحرِلعبوديةِرمزاًِِكانِلفرعوِنِوعبوديتهمِمصرِإليِالحعِبِنزو ِأنِمهمناِمع ا

ِِكلِلعبوديةِإشارةِهو70ِِاليِالعالمِشعوِمِوعدِدِمصرِإلِيِنزلِتِالتيِا نفسِعدِدِايِنِما70ِِرقمِت رارِفيكوِن
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ِحرركمِإن"ِِلليهوِدِوقا ِِالجميعِوحررِالمسي ِجاءِأِنِإليِأمم،ِأمِكانواِيهوداًِِالخايةِبسبِبِللحياانِالبحر
ِ  ِأخزعِالبحرِلهذهِالعبوديةِللتأديب.(.8ِِِ:36ِيو"ِ أحراراِت ونوِنِفبالحقيقةِاإلان
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع واألقبعون 

ِ
(ِوجدناِمجادلةِالرمِمعِإسراليلِحو ِوونيتهمِلذلكِنجدِآخرِآيةِميِهذاِالجزءِالِسالم48ِِِِ–40ِِميِالجزءِ 

(ِكالمِواض ِعنِمل وتِالمسي ِأيِكنيستهِومجيئه57ِِِ–49ِِيقو ِربيِلألشرار.ِوميِهذاِالجزءِالجديدِ ِِ
صِإومعاملتهمِالسيئةِلهِالِوصلبهِلذلكِنجدِختامِهذاِالجزءِأيزًاِالِسالمِيقو ِإلهيِلألشرارِ ورمضِاليهودِلهِِ

ِاتداءِمنِهناِالِكالمِعنِكورصِوالِ بادةِا صنامِ.إ(ِِو21ِ:57ِ
 ورشليم،ِالِهمِظلواِخاضعينِلملكِالفرسِوتحت43000ِِِواآلياتِهناِميِعنمتهاِالِيمكنِأنِتحيرِلعودةِِ

حيرِلل نيسةِوللمسي ِالذيِكانِقليلِعليهِأنِيأتيِلليهودِمقبِليخلصهم،ِلذلكِأتيِل لِالعالم،ِالجزية.ِالِهيِت
َِأْرَسَلن يَِوُروُحُهِ"الِأنِحتيِأكثرِاليهودِرمزوه.ِوميِاإلصحاحِالسااقِأشارِإلرساليةِالمسي ِِ ي  ُدِٱلر مُّ ِ"َوٱآْلَنِٱلس 

ِاإلرساليةِالفريدةِالتيِميهاِيخليِاالانِ اتهِل يِيمجدناِفيهِ.(ِواآلنِيتحدثِعنِهذه48ِِ:16ِ 
ِ

َشاءِّ اِّْسَرعِّ  لِّ  َوِيُتَها اْلَجَزائُِّر، َواْصَغْوا َويجَها اأُلَمُم مِّْن َبعِّيٍد: الِربج مَِّن اْلَبْهنِّ َدَعانِّ . مِّْن َوحْ 1" -(:2-1اآليات )
َناَنتِّ؟ِّ َوْخَفانِّ .َوَلَعَل َفرِّ  َكَسْيٍف 2ُوم ِّ  َذَكَر اْسرِّ ،  ل ِّ َيدِّ ِّ َخِبَأنِّ  َوَلَعَلنِّ  َسْهًرا َمْبرِّيًّا. فِّ  كِّ . فِّ  ظِّ  " َحادٍ 

ِالمت لمِهوِالمسي ِمالصفاتِالمذكورةِبعدِ لكِالِتنابقِإالِعليه.
الِأطلقتِ=ِكانِاليهودِيتالعونِللجزالرِميِالبحرِالمتوسبِأنهاِبعيدةِعنِاليهودِوغريبةِعنهم.َِِِِوِيُتَها اْلَجَزائِّرُ 

ِال لمةِعليِكلِماِهوِبعيدِعنِأرضِإسراليلِِ.
يدٍ  =ِمالمسي ِمرسلِل لِا مم.ِوهمِمنِبعيدِ نهمِميِكلِأنحاءِالعالم،ِوهمِمنِبعيدِإ ِلمِيدخلواِِِاأُلَمُم مِّْن َبعِّ

 (ِكانِيكلمِاليهودِوهناِنجدهِيكلمِا مم.48ِكاليهودِمنِقبل.ِميِ صِميِشركةِمعِ 
يسووِأيِمخلصِقبلِأنِيولدِ"ميِبحارةِالمالكِِِيَِ=ِهذهِإشارةِللتجسد،ِوالمسي ُِسم ِ ِِالِربج مَِّن اْلَبْهنِّ َدَعانِّ 

كلمةِ ِ"ِِ(7ِِِِ:29ِِتِِ+ِم2ِِ:16ِِ+ِرؤ1ِِِِ:16ِِِِ=ِهوِصاحبِسلاانِراجعِ رؤَِِلَعَل َفرِّ  َكَسْيٍف  للعذراء".ِِ
ومعالةِوأمزيِمنِكلِسيفِ يِحدين 4ِِ عبِِِِِ"حيةِ :12ِِ َمْبرِّيًّا( ا عداءَِِِسْهًرا  يستخدمِلزرمِ السهمِ ِ=

ِإنسانِِ ِ"لمِيت لم ِأعداءه ِله ِأيِغيرِصدأ،ِمصقو .ِمالمسي ِشهد ِإاليس.ِوهوِسهمًاِمبريًا، البعيدين،ِمهوِسهمِضد
ل ِّ َيدِّ ِّ َخِبَأنِّ  دِأنِيجيبهِبكلمة.ِِعِأحهكذاِمثلِهذاِاإلنسان،ِولمِيستاِِقب يدِ ِتحيرِللمسي ِمتعنيِ=ِِِِفِّ  ظِّ

 ِحفنهِحتيِالساعةِالمعينةِمنِِِِاآليةِأنِالهوتِالمسي ِكانِمختلياِميِناسوته،ِوقدِتحيرِأيزاِإليِأن
الصليب.ِواآليةِِا عداءِالحانقين،ِم انِيختفيِمنِوساهمِعدةِمراتِحينِكانواِيريدونِقتلهِقبلِأنِتأتيِساعة

وهوِِِ.ِِأِحقيقتهِعنِالحياطينِملمِيعرموهتيِجاءِملءِالزمان.ِوهوَِخبِ تعنيِأيزًاِأنِ ِكتمِسرِإرسا ِإانهِح
أِميِالنبوات.ِومِظهرِبغتةِكسهمِمصومِضدِإاليسِعليِالصليب.ِوهوِسهمِبِ خَِأيِالمسي ِكانِسرهِمكتومًاِمُِ

ويجعلهمِمحتاقينِإليهِكلِحين،ِالِيتحدوونِسونِعنهِوالِيستمعونِ(2ِِِِ:5ِِموجهِللمامنينِيجرحهمِحبًاِ نشِِ
ِسونِلهِ.
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ِ=ِخزانةِالسهامِالتيِيزعِميهاِالمقاتلِسهامهِالتيِيستعملهاِميِالقتا ِ.  كَِّناَنتِّ؟ِّ 
ِ

 َوِما َوَنا َفُقْلُت: 4َوَطاَل لِّ : »َوْنَت َعْبدِّي إِّْسَرائِّيُل اِلذِّي بِّ؟ِّ َوَتَرِجُد«. 3" -(:4-3اآليات )
ْنَد إِّلهِّ «. ، َوَعَرلِّ  عِّ ْنَد الِرب ِّ اًل َوَفاقًِّغا َوْفَنْيُت ُطْدَقتِّ . لكِِّن َحق ِّ  عِّ ْبُت. َباطِّ  "» َعَبًثا َتعِّ

ِ(ِ.2ِِ:7صالراِميِشبهِالناس"ِ مي=ِ"اإلانِأخليِنفسهِآخذاِصورةِعبدِ ونت عبدى
منِسفرِإشعياء،ِلترنِإانِ ِيأخذِجسدًاِمنِشعبِإسراليل42ِِِ=ِارجاءِالرجووِلإلصحاح  َوْنَت َعْبدِّي إِّْسَرائِّيلُ 

(.ِإسراليلِمسدتِبالخايةِوماتتِوهل ت،16:6ِليصيرِنالباِعنهم،ِالِنالباِعنِكلِال نيسةِ"إسراليلِ "ِ غل
ِاآلمِوهكذاِكلِانيِِ ِليموتِاداًلِعنهمِويقومِويجلسِعنِيمين ِأخذِصورةِعبد ِالذن ِالمسي  ِاإلان آدم.ِمنامِعنهم

ِميِمجدهِومِيأتيِليأخذِمعهِكنيستهِللمجد.
َوَتَرِجدُ  بِّ؟ِّ  ٱل ذ يِ"دِاآلم،ِفبهِصال ِاآلمِمعِالبحرِِ=ِمالمسي ِبصليبهِتمجدِوَمجِ ِِاِلذِّي  ِم َنِٱهلل ،ِ ٱْلُ ل  ِ َوَل  ن 

ُمَصال حًَِصالَِ ِ ي   ٱْلَمس  م يِ َكاَنِ ٱهلَلِ ِ إ ن  َأْيِ ٱْلُمَصاَلَحة ،ِ ْدَمَةِ خ  َوأَْعَااَناِ ِ، ي   ٱْلَمس  ا َيُسوَوِ ه ِ ل َنْفس  هِ َحَناِ ل َنْفس  ٱْلَعاَلَمِ "ِاِ
(،ِعر ِغيرِالمامنينِحقيقةِاآلمِومحبتهِإ ِرأواِصورتهِميِالمسي ِمآمنوا.ِمتمجدِاآلمِإ 19:18:5ِكِو2 

َْعَمَلَِقْدَِأْكَمْلُتهُِ  "أناِمجدتكِِامنينآمنِغيرِالم يِأَْعَاْيَتن يِ   .ِٱْلَعَمَلِٱل ذ  ْدن يَِأْنَتَِأيَُّهاِٱآْلُمَِِِعَليِٱْ َْرض  َوٱآْلَنَِمج  
َ ات كَِ ْنَدِ البحرِع  نحنِ لناِ المجدِ هذاِ ليعايِ اإلنسانيةِ طبيعتهِ تتمجدِ أنِ ويالبِ كعنسانِ يت لمِ هناِ والمسي ِ ِ"

ْبتُ ِِ(.22،5،4:17 يِو ِمعلقِواليهودِشامتينِرامزينِوالتالميذَِِِعَبًثا َتعِّ ِالصليب ِالمسي ِوهوِعلي ِلسانِحا  =ِهذا
ِتقبله"ِ يِوهاربينِمحتتين.ِِ ِلم ِ"إليِخاصتهِجاءِوخاصته ِله ِاليهود ِلرمض ِاآلية ِالصليبِ(.11:1ِِوتحير هذاِمنهر

ِ(.6،5 ِياِتالخارجيِوأماِعملهِوماعليتهِالحقيقيتينِفينهرانِميِِآ
ِ

ْقَلاعِّ َيْعُقوَب إَِّلْي؟ِّ، َفَيْنَضمج إَِّلْي؟ِّ إِّْسَرائِّيلُ   َواآلَن َطاَل الِربج َلابِّلِّ  مَِّن اْلَبْهنِّ 5"  -(:6-5اآليات ) َفَأَتَرِجُد    َعْبًدا َلُ؟، إلِّ
ُطِوتِّ .   يُر  َيصِّ َوإِّلهِّ    ، الِرب ِّ َعْيَن ِّ  َمْحُفوظِّ   6فِّ   َوَقد ِّ  َيْعُقوَب،  َوْسَباطِّ  َطاَمةِّ  إلِّ َعْبًدا  لِّ   َتُكوَن  َوْن  َفَقاَل: »َطلِّيٌل 

.» ِ "إِّْسَرائِّيَل. َفَقْد َلَعْلُتَك ُنوًقا لِّأُلَممِّ لَِّتُكوَن َخاَلصِّ  إَِّلى َوْطَصى اأَلْقضِّ
يعودواكا أنِ السبيِ ميِ اليهودِ أما ِ الممل ةِ  نتِكلِ ا سباطِ منِ بقيةِ منِ إخوتهمِ إليهمِ وينزمِ االدهمِ إليِ

 يقصدَِِِعْبًدا َل؟ُ   َلابِّلِّ  مَِّن اْلَبْهنِّ   الحمالية(ِ.ِوهناِوعدِمنِ ِبأنهِسيحققِهذاِلهمِ،ِوأنهِسيرسلِلهمِأحدِعبيده
كورصِالذنِكانِرمزاِللمسي ِوالذنِأعدهِ ِمنِبانِأمهِليخلصِشعبهِمنِعبوديةِباال(ِميرجعِالمسبيينِمنِ

إِّْسَرائِّيلُ ِِيهو اِومعهمِأسباطِإسراليلِ= إَِّلْي؟ِّ  َفَيْنَضمج  إَِّلْي؟ِّ  َيْعُقوَب  ْقَلاعِّ  ول نِإمتدتِالننرةِالنبويةِللمسي ِِِ.  إلِّ
=ِتجسدَِلابِّلِّ  مَِّن اْلَبْهنِّ  ِِوا ممِمعاِميِجسدهِالذنِسيأخذهِمنِبانِالعذراءِ=المخلصِالذنِسيجمعِاليهودِِ

َفَيْنَضمج ليحررِالبحرِمنِالعبوديةِللحياانِوالخاية.ِِالمسي ِمنِالروحِالقدسِومنِالعذراءِمريمِآخذًاِصورةِعبدِِ
ِلدخِوإِّْسَرائِّيُل   ِتحير ِالمستقبل،ِول نها ِمي ِاليهود ِبعودة ِنبوة ِت ون ِقد ِ غلِِ= ِإسراليلِ  ِا ممِ= ِمالمسي 6ِِ:16ِ  )

ِِِتيِليخلصِاليهود،ِالِهوِأتيِلخالصِكلِا مم.ِأكانِقلياًلِعليهِأنِي



(اإلصحاح التاسع واألربعون)إشعياء سفر   
 

 
315 

إسراليلِالممل ةِالحماليةِسريعاِماِإنحرمتِلعبادةِا ووانِ،ِو نهاِتحتتتِسريعاِميِالعالمِعليِيدِملكِأشورِ
َفَقْد َلَعْلُتَك ُنوًقا لِّأُلَممِّ لَِّتُكوَن َخاَلصِّ  إَِّلى ِِ=ِِمِصراحةق.مِصارتِترمزِلألممِ.ِومِيذكرِدخو ِا م722ِِسنة

.» وعملِالخالصِالعنيمِليسِعملِإنسانِمحدودِالِعملِاإللهِالغيرِمحدود،ِإلتحادِالابيعةِ  َوْطَصى اأَلْقضِّ
مهوِإنتصارِالحياةِِِ(.25:11الالهوتيةِلإلانِبالابيعةِالناسوتية،ِلذلكِقا ِالمسي ِ"أناِهوِالقيامةِوالحياة"ِ يِو

.ِوالح ِقو ِالسيدِالمسي ِإلهيِو لكِبحكمِالابيعةِالناسوتيةِوإلهى يصير طوتىِِعليِالموتِ  ِهوِالحياةِ=
ِ  (.17:20التيِفيهِ يِو

ْقَلاعِّ َيْعُقوبَ ..    َواآلَن َطاَل الِربج َلابِّلِّ  مَِّن اْلَبْهنِّ  =ِاإلشارةِهناِلبانِالعذراءِ  إَِّلْي؟ِّ إِّْسَرائِّيلُ َفَيْنَضمج  ..    َعْبًدا َلُ؟، إلِّ
ْقَلاعِّ َيْعُقوبَ التيِأخذِالمسي ِجسدهِمنها،ِومِقولهِِ مهذاِإشارةِ نِالمسي ِسيزمِِفينضم إلي؟ إسرائيل    ومِ..  ..  إلِّ

(ِإليه.6ِِِوإليِجسدهِاليهودِ يمثلهمِيعقوم(ِوا ممِ يمثلهمِإسراليلِ (.ِمجسدِالمسي ِضمِالمامنينِالمعمدينِ ِر
وصارِجسدِالمسي ِهوِال نيسةِالواحدةِالوحيدةِالمقدسةِالجامعةِالرسوليةِعروسِالمسي .ِوصارتِالعذراءِأمِ

ِ"يا إمروة".هذاِالجسدِاإلمرأةِالجديدة،ِلذلكِكانِالمسي ِيقو ِللعذراءِ
ِ

وُسُ؟، 7" -:(7آية ) يَن: »َيْنُظُر  هَكَذا َطاَل الِربج َفادِّي إِّْسَرائِّيَل، ُطدج ، لَِّرْكُرو ِّ اأُلِمةِّ، لَِّعْبدِّ اْلُرَتَسل ِّهِّ لِّْلُرَهانِّ الِنْفسِّ
 "َتاَقَك«.ُمُلوٌك َفَيُقوُموَن. ُقَؤَساُء َفَيْسُجُدوَن. أَلْللِّ الِرب ِّ اِلذِّي ُهَو َومِّيٌن، َوُطدجوسِّ إِّْسَرائِّيَل اِلذِّي َطدِّ اخْ 

وُسُ؟، لِّْلُرَهانِّ الِنْفسِّ هَكَذا َطاَل الِربج َفادِّي إِّْسرَ  وُس؟ُ  اآلم(.ِِطال الرب  =ِِ    ائِّيَل، ُطدج للرهان   ..  =ِقدوسِإسراليل ُطدج
ِيقوِ ِِفادى إسرائيل وطدوس إسرائيلماآلمِِِِ(.110ِِِِ:1هذهِمثلِ"قا ِالرمِلربي"ِ مزِِ. المسي ِالمتجسد(النفس  

لإلانِالمتجسدِالمهان،ِأنهِلكِسيسجدِملوك.ِواآلمِإختارِاإلانِوقدسهِأنِخصصهِليقومِبعملِالفداءِوالخالصِ
ِالعالم"ِ يِو ِإلي ِاآلمِوأرسله ِالت ليفِِِِ=    اِلذِّي َطدِّ اْخَتاَقكَ ِِ(ِ=10ِِِِ:36"مالذنِقدسه ِالمحورةِوهذا بعتفاقِمنِداخل

ِِِِ=ِيسميِالتلموِدِِاأُلِمةِّ َمْكُرو ِّ  ِِ(ِ.48ِِِِ:16 إِصِِالثالووية َعْبدِّ المسي ِ"المنبو ِالمصلومِأوِالمسي ِا ارص"
ينَ  =ِهذاِكانِنبوةِعماِِِْلُرَهانِّ الِنْفسِّ كاِّ ِِايالطسِوهيرودس=ِكانِالمسي ِكعبدِوهوِيقفِاينِيديِِِِاْلُرَتَسل ِّهِّ

=ِجاءِللمل ةِفيكتورياِرليسِإمريقيِوونيَِِِيْنُظُر ُمُلوٌك َفَيُقوُمونَ سيحدثِللمسي ِمسيكونِمتزعًاِمقيرًاِمرموضًا.ِِ
يسألهاِإالمِتنسبينِنجاحِإمبراطوريتكِمقالتِلهذاِوأعاتهِإنجياًل،ِوقالتِأناِمامنةِبالمجيءِالثاني،ِوربماِأنِ ِِ

نيِمرصةِأنِأضعِتاجيِعندِقدميِالسيدِالمسي ِعندماِيجيء.ِوهذاِحا ِكثيرينِمنِالملوكِأطا ِعمريِليعاِي
ماهللِيتمجدِميِكنيستهِالتيِإشتراهاِوطهرهاِوالِيخيبِرجاءِأحدِالمت لينِِِأَلْللِّ الِرب ِّ اِلذِّي ُهَو َومِّينٌ المامنين.ِِ

صِالمسي ِالذنِسيتألمِويهانِل نهِسيتمجدِ،ِ  ِوعدِبالخالصِللبحرِوهوِأمينِوسيتممِالخالصِميِشخِِعليه
=ِوحينماِيفهمِالبحرِويدركواِماِإحتملهِ ِالقدوسِمنِألمِومهانةِِِقؤساء فيسجدون ِِ.ليمجدِفيهِالابيعةِالبحرية

ِِسيسجدواِلهِشاكرينِمسبحينِِ.
ِ

: »فِّ  َوْطتِّ اْلُقُبولِّ 8" -:(8آية ) اْسَتَجْبُتَك، َوفِّ  َيْومِّ اْلَخاَلصِّ َوَعْنُتَك. َفَأْحَفُظَك َوَوْلَعُلَك َعْهًدا  هَكَذا َطاَل الِربج
، ، لَِّتْرلِّيكِّ َوْماَلكِّ اْلَبَراقِّي ِّ َطاَمةِّ اأَلْقضِّ ، إلِّ  " لِّلِشْعبِّ
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(22ِِِِ:43ِ لوِِِِهمالل ةِلتقوِيانِاآلمِقدِأرسلِلهِِهناِالرمِيكلمِالمسي ِقالاًلِأنهِأعانهِميِيومِالخالص،ِمعنِك
ِِ معه. انفسهِ اآلمِ صنعِ اْلُقُبولِّ  م مِ َوْطتِّ  ي ِ "  =فِّ   ٱْلَمس  ا َيُسوَوِ ه ِ ل َنْفس  َصاَلَحَناِ ٱل ذ يِ ٱهلل ،ِ م َنِ ِ ٱْلُ ل  ِ "َِوَل  ن 

ِِتأسيسِال نيسةِميِالعهدِالجديدِ.الصل ِوالقبو ِتمِبالصليبِ  ِإستجامِوكانتِاإلستجابةِا(.18:5ِِكِو2 
لنسبةِلناِهوِكلِوقتِنقدمِفيهِتوبةِطالماِنحنِأحياء.ِوهذهِومارِالخالصِمنحنِصرناِمقبولينِووقتِالقبو ِبا

=ِاآلمِقدمِإانهِعهدًاِجديدًاِليسِمنقوشًاِعليَِوَوْلَعُلَك َعْهًدا  .ِِلدنِاآلمِفيستجيبِاآلمِلناِِوميِاإلانِِباإلان
َطاَمةِّ رِعنه.ِِعبِ ال نيسةِممل ةِسماويةِوميراثِالِيُِحجارةِالِمسجاًلِبالدمِميِجسدِاالان،ِوبهذاِالعهدِتنا ِِ إلِّ

ِأورشليِِاأَلْقضِّ  ِالبااليون ِالخربة،ِم ماِخرم ِا رض ِلتعمير ِأي ِليعمروها،َِخرِ = ِالسبي ِأرضناِِمِوعادواِمن ِإاليس م
ِالخرامِوليكونِمثمرًا.ِِ ِليقيمهِمن ِأتي ِبعِِلَِّتْرلِّيكِّ َوْماَلكِّ اْلَبَراقِّي ِّ و أيِجسدناِوالمسي  ِالحعبِإلمتالكِِ= ِالسبيِعاد د

أرضهِالخربةِالتيِصارتِكالبراريِوبعدِالصليبِعادِالمسي ِليمتلكِشعبهِبعدِأنِكانواِللحياانِالذنِخربهمِ
ِولنرثِنحنِنصيبناِميِالسماءِ.ِكالبراري.

ِ
َضابِّ 9"  -(:10-9اآليات ) يَن فِّ  الِظاَلمِّ: اْظَهُروا. َعَلى الهجُرقِّ َيْرَعْوَن َوفِّ  ُكل ِّ اْلهِّ َطائِّاًل لِّأَلْسَرى: اْخُرُلوا. لِِّلذِّ
ْم َوإَِّلى  10َمْرَعاُهْم.   يهِّ َيا ِّ اَل َيُجوُعوَن َواَل َيْعَهُشوَن، َواَل َيْضرُِّبُهْم َحر  َواَل َشْرٌس، أَلِن اِلذِّي َيْرَحُرُهْم َيْهدِّ َيَنابِّيعِّ اْلرِّ
 "  ُيوقُِّدُهْم.

المسي ِنز ِإليِالجحيمِمنِق َبْلِالصليبِليخلصِمنِكانواِفيهِعليِرجاءِمنِقديسيِالعهدِالقديمِ،ِومت ِلهمِ
   َطائِّاًل لِّأَلْسَرى: اْخُرُلوا.ِبامِالفردوسِ=

اْظَهُروا الِظاَلمِّ:  فِّ   يَن  الخايةِ،ِمهاالءِِ  لِِّلذِّ بالجسدِول نِمستعبدينِوأسرنِظالمِ .ِوبالنسبةِلمنِكانواِأحياءِ
الحريةِومرةِمنِومارِالخالصِمالِيعودِللعدوِسلاانِعليِأسرنِالخايةِأسرنِِ(ِ.8ِِِِ:36ِِحررهمِاإلانِ يِو

=ُِِِِرقِّ َيْرَعْون َعَلى الهج ِِب.يالنالمِوالحهواتِالذينِحررهمِالمسي .ِومنِالثمارِأيزًاِالتمتعِبمرعيِإلهيِخص
ِالمراعيِِ ِأنِيرعيِشعبهِحتيِخارج ِليعيدهِماهللِقادر ِالزا  ِالخرو  ِالاريقِيعيدهمِ،ِكماِمتشِعن ولوِضلواِمي

ِالصال ِ= ِالراعي ِيرعاه ِيعود َضابِّ َمْرَعاُهمْ ِِ.ِومن ِا رضياتِإشارةِِ  =  َوفِّ  ُكل ِّ اْلهِّ ِالمسي ِرمعتناِمن ِالحياةِمع  ن
والمعانيِهناِتابقِجزليًاِعليِا رضِإ ِِِ.ال يضربهم حرِِقتناِيعزيناِوينللِعليناِ=إليِالسماوياتِ،ِوميِضي

 ميِالسماء.ِيكوِنِنحياِميِسالمِمعِ ِومرح،ِول نِالتابيقِال امل
 

َبالِّ  َطرِّيًقا، َوَمَناهِّجِّ  َتْرَتفُِّع.11" -:(11آية )  " َوَوْلَعُل ُكِل لِّ
يرعيِشعبهِعليِالهزامِ،ِل نهِيقودناِدالماِمنِنموِإليِنموِ،ِوهاِهوِيقودناِِميِاآليةِالسابقةِرأيناِأنِ ِ

؟ِتجيبِاآليةِوتقو ِأنِهذاِِالجبا ِِِكيفِنعلوِميِطريقناِعليِميِطريقِجبا ِ،ِمنعلوِميِالسماوياتِ.ِول ن
اريقِمهماِاداِشاقًاِِالسماويةِالتيِيريدهاِ ِلنا.ِول نِ ِيمهدِلناِاِلِوصاياِالرمِوالحياةاِيكونِباإللتزام

ِ.ِِمناهجى ترتفعِ=ِوهذاِمعنيِبعتحادناِمعِالمسي ِالاريقِمتتحو ِالوصيةِإليِلذة
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=ِست ونِالوصيةِالتيِهيِمناهجِأوِمسالكِالرمِسهلةِنحنِلنِننز ِللعالمِالِنصعدِللرم،ِعليَِمَناهِّجِّ  َتْرَتفِّعُ 
ِجبا ِالرمِلنحياِميِالسماويات.

ِ
ينِّيَم«. 12"  -(:13-12اآليات ) ، َوهُؤاَلءِّ مِّْن َوْقضِّ سِّ يٍد َيْأُتوَن، َوهُؤاَلءِّ مَِّن الِشَرالِّ َومَِّن اْلَرْغرِّبِّ هُؤاَلءِّ مِّْن َبعِّ

َباُل بِّالِتَرنجمِّ، أَلِن الِرِب طَ 13 دِّ اْلجِّ جِّ  َوِيُتَها اأَلْقُض. لُِّتشِّ ي؟ِّ  ْد َعِزى  َتَرِنرِّ  َوِيُتَها الِسَراَواُت، َواْبَتهِّ َشْعَبُ؟، َوَعَلى َبائِّسِّ
 " َيَتَرِحُم.

ينِّيمَ   المواعيدِللجميع وقدِتحيرِِِحينِآلهةِا ووانِالمصريةِميِجنومِمصرِِ=ِقدِتحيرِ سوانِِمِّْن َوْقضِّ سِّ
ميتبقيِالجنومِأماِالحرقِممحجوزِللمسي ِمهوِِِالشرال ومن الغربِِماآلتينِهناِميِاآليةِأتواِمِنِِللجنومِعمومًا،

،ِوالترنمِهوِسمةِالمامنينِبسببِتعزياتِوأمامِهذاِالخالصِملتفرحِا رضِكلهاِِالحرقِليزمِالجميعِ.أتيِمنِِ
ِالروحِالقدسِ.

ي؟ِّ َيَتَرِحمُ  and will have mercy on his afflicted onesِ    سيرحمهم( َوَعَلى َبائِّسِّ
 

ْهَيْوُن: »َطْد َتَرَكنِّ  14" -:(14آية ) َينِّ «.َوَطاَلْت صِّ ، َوَسي ِّدِّي َنسِّ  "الِربج
وقدِيكونِهذاِقو ِا ممِِقدِت ونِهذهِأقوا ِصهيونِقالتهاِميِمدةِسبيها،ِوقدِت ونِقالتهاِحينِقبلِ ِا مم.ِِ

كلِنفسِحا ِوهذاِالقو ِهوِلسانِِميِشقالهمِوهمِيرزحونِتحتِوقلِالخايةِو  ِالحياانِللبحرِقبلِالمسي ِ.ِ
ِتجاربهاِومحاكلها.أوِال نيسةِميِ

ِ
. 15"  -(:16- 15اآليات ) يَعَها َفاَل َتْرَحَم اْبَن َبْهنَِّها  َحِتى هُؤاَلءِّ َيْنَسْيَن، َوَوَنا اَل َوْنَساكِّ »َهْل َتْنَسى اْلَرْرَوُة َقضِّ

. َوْسَواُقكِّ َوَمامِّ  َدائًِّرا.16  "  ُهَوَذا َعَلى َكِفِ  َنَقْشُتكِّ
=ِهذاِردِ ِعليِمنِيتصورِأنِ ِنسيهِوأهمله.ِوحينِينقشِ ِعليِكفهِمهوِالِينسي،ِمهذاِالنقشِهوَِِنَقْشُتك

سمِمحبوبتهِعالمةِحبهِا اديِلها.ِوالمسي ِنقشِعليِإكالوشمِالِيزو .ِوكانتِهناكِعادةِأنِينقشِالواحدِِ
تهِأنهِوحدهِول نِأمامِهذهِاآلياتِيتعزن.ِكليهِأوارِالمساميرِعالمةِحبهِل نيسته.ِقدِيحعرِاإلنسانِميِتجرب

:2ِِِ زكأيِموضووِحمايتهاِأمامِ ِكلِحين.ِ  ِسيعيدِلهاِأسوارها.ِالِيكونِلهاِسورِمنِنار"ِِ=َِِِِوْسَواُقكِّ 
وسيعيدِحمايتهاِوبنالها،ِوسيعيدِإليهاِانيهاِكماِكانت،ِوهوِحينِيقو ِأنهِيذكرِأسوارهاِمهوِيذكرهاِميِحالةِ(ِ.5ِِ

ِاِويحتاقِأنِيعيدِإليهاِمجدهاِا و .مجده
هناكِتابيقِلايفِمنِطقسِال نيسةِ،ِمقدِتعودتِال نالسِأنِتزعِايضِنعامِميِال نالسِ،ِوهذاِ نِالنعامةِ

(ِ.ِوتزع18ِِِ-39ِِِِ:13ِِحمقاءِتزعِايزهاِوتتركهِوتنساهِمتدوسهِالوحوصِ،ِول نِ ِيحف ِجنسِالنعامِ أن
ِلماِأنهِحتيِإنِنسيتناِأمهاتناِماهللِالِينساناِ.ال نيسةِايضِالنعامِلنذكرِدا

ِ
ْنكِّ َيْخُرُلوَن.17" -:(17آية ) ُموكِّ َوُمْخرُِّبوكِّ مِّ . َهادِّ  " َطْد َوْسَرَع َبُنوكِّ
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 ِالِيسم ِبخرامِال نيسةِول نِلألسفِمالهادمونِوالمخربونِيخرجونِمنِال نيسةِو غراضهمِالحخصيةِوهذاِ
ِمتعارضة.ماِأدنِلوجودِطوالفِ

 
، إِّنِ 18" -:(18آية ) . َح   َوَنا، َيُقوُل الِربج يَن اِّْقَفعِّ  َعْيَنْيكِّ َحَواَلْيكِّ َواْنُظرِّي. ُكلجُهْم َطدِّ اْلَتَرُعوا، َوَتْوا إَِّلْيكِّ كِّ َتْلَبسِّ

ْم َكَعُروٍس. ، َوَتَتَنِهقِّيَن بِّهِّ  " ُكِلُهْم َكُحلِّ ٍ 
ِالمامنون،ِوهمِأجملِزينةِلل نيسةِكماِأنِأجملِزينةِللوالدينِهمِأاناؤهمِالصالحينِ.الذينِيجتمعواِهمِ

ِ
، َوَيَتَباَعُد ُمْبَتلِّ 19" -:(19آية ) ِكانِّ ، إِِّنكِّ َتُكونِّيَن اآلَن َضي َِّقًة َعَلى السج َرَبكِّ َوَبَراقِِّيكِّ َوَوْقَض َخَرابِّكِّ .إِِّن خِّ  "  ُعوكِّ

ِنيستهِادخو ِا ممِجميعًاِلإليمانِ.هذهِنبوةِبعتساوِشعبِ ِوك
ِ

عِّ  لِّ  أَلْسُكَن.20 -:(20آية ) : َضي ٌِّق َعَلِ  اْلَرَكاُن. َوس ِّ  َيُقوُل َوْيًضا فِّ  ُوُذَنْيكِّ َبُنو ُثْكلِّكِّ
=ِانوِِالث لِهمِأاناءِالتيِكانتِقدِمقدتِأانالهاِ إشارةِلرمضِاليهودِلإليمان،ِم أنِال نيسةِا مَِِِِبُنو ُثْكلِّكِّ 

عِّ عدمتهم(ِمأصب ِلهاِأاناءِآخرينِ إشارةِلقبو ِا ممِلإليمان(.ِِ ِ=ِإشارةِل ثرةِالداخلينِلإليمانِمنِا ممِ.َِِوس ِّ
ِ

: َمْن َوَلدَ 21" -:(21آية ) ِيٌة َوَمْهُروَدٌة  َوهُؤاَلءِّ َمْن َقِباُهْم   َفَتُقولِّيَن فِّ  َطْلبِّكِّ  لِّ  هُؤاَلءِّ َوَوَنا َثْكَلى، َوَعاطٌِّر َمْنفِّ
 " هَأَنَذا ُكْنُت َمْتُروَكًة َوْحدِّي. هُؤاَلءِّ َوْيَن َكاُنوا «.

ِال نيسةِهناِمحبهةِبامرأةِمارودةِمهجورةِومِأصب ِلهاِأاناءِ.
كِّ هَكَذا َطاَل 22" -:(22آية ) ُعوبِّ ُوقِّيُم َقاَيتِّ ، َفَيْأُتوَن بَِّأْواَلدِّ : »َها إِّن ِّ  َوْقَفُع إَِّلى اأُلَممِّ َيدِّي َوإَِّلى الشج   الِسي ُِّد الِربج

، َوَبَناُتكِّ َعَلى اأَلْكَتافِّ ُيْحَرْلَن.   " فِّ  اأَلْحَضانِّ
وهمِالبقيةِالتيِآمنتِبحسبِِِ-إجابةِالساا ِالتيِسألتهِالمرأةِالتيِكانتِو ليِمصارِلهاِأوالدِمنِاليهودِِهنا

ومنِا ممِأيزا.ِمالمرأةِهيِال نيسةِالواحدةِالوحيدةِالجامعةِلألممِواليهود.ِوتساءلتِمنِأينِهاالءِِِ-إشعياءِِ
هِحينماُِرم َعِعليهِإ ُِصل ب،ِوأتيِاهمِمنِاليهودِِالبقيةِِ اآليةِالسابقة(،ِوالمسي ِيجيبِهناِبأنهِأتيِاهمِبصليب

ِوأيزًاِمنِا ممِ.
ِال نيسةِ يوِِ ِأحزان ِإلي ِا مم ِليجمع ِيرمعِيده ِتمِعلي12ِِِِ:32ِِِِكالقالد ِاليد ِالمسي ِِِِالصليِب(ِورمع ،ِميدِ ِهو

بسبِالمسي ِ را يهِِِ.ِِلألممِعالمةِالنصرِوالخالِصِِ.ِم انِالصليبِرايةتحيرِلرمعهِعليِالصليِبِِوقفعِِوقوله
   ليجمعِكلِا مم.

ِِ.ِ=ِرمزِلتجسدِالمسي ِ راوِ ِأيِِقوةِ ِ َيدِّ 
 

، َوَيْلَحُسوَن 23" -:(23آية ) . بِّاْلُوُلو ِّ إَِّلى اأَلْقضِّ َيْسُجُدوَن َلكِّ َعاتِّكِّ نِّيكِّ َوَسي َِّداُتُهْم ُمْرضِّ َوَيُكوُن اْلُرُلوُك َحاضِّ
َباَق  ُروُ «.َُ يَن َون ِّ  َوَنا الِربج اِلذِّي اَل َيْخَزى ُمْنَتظِّ ، َفَتْعَلرِّ ِ"قِّْلَلْيكِّ
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يةِومثا ِلهذاِكورصِوإستيرِقديمًاِالِإنِاإلسكندرِا كبرِمرضِحمايتهِعليِِاالملوكِيتعهدونِال نالسِبالرع
ِأورشليمِوقساناينِوويئودوسيوسِحديثًا.

ِ
: »َحِتى 25َهْل ُتْسَلُب مَِّن اْلَجِباقِّ َغنِّيَرٌة  َوَهْل ُيْفلُِّت َسْبُ  اْلَرْنُصوقِّ   24"  -(:26-24اآليات ) ِنُ؟ هَكَذا َطاَل الِربج َفإِّ

  ، َركِّ َوُوَخل ُِّص َوْواَلَدكِّ ُم ُمَخاصِّ ُم َظالِّ 26َسْبُ  اْلَجِباقِّ ُيْسَلُب، َوَغنِّيَرُة اْلَعاتِّ  ُتْفلُِّت. َوَوَنا ُوَخاصِّ ْم، َوُوْطعِّ هِّ رِّيكِّ َلْحَم َوْنُفسِّ
يكِّ َعزِّيُز يَ  ، َوَفادِّ ْم َكَرا مِّْن ُساَلٍف، َفَيْعَلُم ُكلج َبَشٍر َون ِّ  َوَنا الِربج ُمَخل ُِّصكِّ  " ْعُقوَب«.َوَيْسَكُروَن بَِّدمِّهِّ

ككِميِمحبةِ ِوقدرتهِعليِالخالص.ِوهناِنرنِ ِالغالبِالمنصورِميِهيِتد يمِل لِمنِأصابهِاليأسِوالتح
،ِهذاِالذنِرمضِبعنادِكلِمحاوالتِ ِِِمعركةِالصليبِيقتنيِأوالدهِادمه،ِولنِيهلكِأحدِمنهمِإالِإانِالهالك

َن ُهْمَِسَفُ واِِ"(ِمع26ِِوقارنِآيةِ ِِيِهذهِاآلياتِ.هذاِماِنراهِمِوِِ(17ِِِِ:12معهِليثبتِميِالمسي ِويخلصِ يو   
قُّونَِ َن ُهْمُِمْسَتح  يَنَِوَأْنب َياَء،َِمَأْعَاْيَتُهْمَِدًماِل َيْحَرُبوا.ِ   يس  ماهللِقادرِأنِيهيجِأعداءِكنيستهِبعزهمِِِِ.(6:16" رؤَدَمِق د  

ْم  ضدِبعضِمينقذِكنيستهِمنِاينِأيديهم.ِِ ،ِنِعنفهمِمرارِة=ِعملهمِيرتدِعليِرؤوسهمِميذوقونِمَيْسَكُروَن بَِّدمِّهِّ
الِيدرونِِِِميِحالةِسكرِِكمنِوِِموعيِهِِوِنكمنِيفقِدِِواحتيِيكونويسف ونِدمًاِكثيراِميِحرومِاينهمِوبينِبعزهم،ِِ

ِ.مليونِإنسان(60ِما اِيفعلونِ ُقت لِميِالحرمِالعالميةِالثانيةِماِيقرمِمنِ
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 عودة للجدول اإلصحاح الخرسون 

ِ
مسبييِإاليسِقبلِالمسي (ِازوجِخانتهِزوجتهِومنِحقهِأنِيالقهاِومعِهذاِِِوأ ِهناِيحبهِنفسهِلمسبييِباالِ 

ِِانهِلسدادِديونه،ِ  ِباعهمِماقتًاِللباالييِنإوا مِبحسبِالحريعةِكانِيمكنهِأنِيبيعِِِِ،ِِنفسهِبأِموشبهِِِِ.يفعللمِِ
دًاِعنِأورشليم،ِطردهمِماقتًاِمنِأمامهِكماِطردواِمريمِأختِِلتأديبهمِومارقهمِإليِحينِلذلكِهمِاالِهيكلِبعي

ِأيام(ِ.7ِموسيِمنِالمحلةِ 
ِ

ُكُم اِلتِّ  َطِلْقُتَها، َوْو َمْن ُهَو مِّْن ُغَرَمائِّ  اِلذِّي بِّْعُت؟ُ 1"  -(:3-1اآليات ) َتاُب َطاَلقِّ ُوم ِّ : »َوْيَن كِّ   هَكَذا َطاَل الِربج
ُكْم َطْد ُبْعُتْم، َومِّْن َوْللِّ ُذُنوبُِّكْم ُطل َِّقْت ُومجُكْم.   ْئُت َوَلْيَس 2إِِّياُكْم  ُهَوَذا مِّْن َوْللِّ آَثامِّ ، َناَدْيُت َوَلْيَس    إِّْنَسانٌ لَِّراَذا لِّ
ْنَقاذِّ    يٌب  َهْل َطَصَرْت َيدِّي َعنِّ اْلفَِّداءِّ  َوَهْل َلْيَس فِِّ  ُطْدَقٌة لِّإلِّ ُف اْلَبْحَر. ونا فعلت كل هذا  ُمجِّ ُهَوَذا بَِّزْلَرتِّ  ُوَنش ِّ

َوَيرُ   ، اْلَراءِّ َعَدمِّ  مِّْن  َسَرُكَها  ُيْنتُِّن  َطْفًرا.  اأَلْنَهاَق  .  َوْلَعُل  بِّاْلَعَهشِّ اْلرِّْسَح 3وُت  َوَوْلَعُل  َظاَلًما،  الِسَراَواتِّ  ُوْلبُِّس 
َهاَءَها   "«. غِّ

 إسراليلِكرمزِوالبحريةِكلهاِكحقيقةِ(.ِِبالرغمِمنِ نوبهمِماهللِلمِيالقهاِطالقًاِنهاليًاِبأنِيرسلِلهاِكتامِطالق
ُكْم َطْد ُبْعُتمْ ولمِيسلمهمِالرمِ حدِمنِغرمالهِأوِباعهمِله.ِ =ِأنتمِالذينِبعتمِأنفسكمِبعقبال مِعليِِمِّْن َوْللِّ آَثامِّ

وهذهِالحهواتِالخاطئةِيومرهاِالحياان،ِول نِليسِمجاناِالِالثمنِ"خرِواسجدِلي"ِِِملذاتِالخااياِوشهواتها.
  ِإنِكانِأبعدهاِماقتاًِِِ(.5:2أماِ ِمحينِيعايِمهوِيعايِبسخاءِوالُِيَعي  رِ يع.  ُبْعُتمْ وهذهِميهاِعبوديةِلهِ=ِِ

ُكُم  وقولهِِِِ،ُطل َِّقْت ُومجُكمْ ونالح ِقولهِِ.ِِمألجلِ نوبهاِال ثيرة َتاُب َطاَلقِّ ُوم ِّ =ِإ ًاِطالماِالِيوجدِكتامِطالقَِِوْيَن كِّ
ِإبعادِماقتِك ِأختِموسيمهو ِومِشفاهاِ ِوأعادهاِِحادوةِمريم ِأسبوو ِلمدة ِارصها ِبسبب ِالمحلة ِبقيتِخارج ِِ.التي

َهاَدَهاَِقْدَِكُمَل،ِ"  ..ِراجعِقو ِإشعياءِالنبيِِول نِالذيِوعدِأنِإومهاِقدُِعف يِعنِه ِج  َطي  ُبواَِقْلَبُِأوُرَشل يَمَِوَناُدوَهاِب َأن 
ِإ ْوَمَهاَِقْدُِعف َيَِعْنهُِ َِخَااَياَهاَأن  َِعْنُِكل   ْعَفْين  ِض  ِٱلر م   ْنَِيد  الاريقةِِِفيماِيأتيِِيحرحو  .(40ِِِِ:2 ِِ"،َِأن َهاَِقْدَِقب َلْتِم 

ِِ.رمعِاهاِاإلومِوكيفِسيأتيِالمسي ِالذنِيرمعِاإلومالتيِسي
اِالمسي ِالذنِيأتيِلخالصهمِ=ِإليِخاصتهِلنِيقبلِوِِليسِإنسانِيقبلِالمسي .ِوهمِكحعِبِِ=ِأيَِِوَلْيَس إِّْنَسانٌ 

يبٌ   .ِوسينادن(11:1جاء،ِوخاصتهِلمِتقبله"ِ يِو أناِالذيِِِإلنقاذلطدقة    فىِ هل ليس  =ِ  ِيتساء َِِِِوَلْيَس ُمجِّ
،ِ=ِعليِالمصرييِنَِِظاَلًما  ولعلت  لدرجةِأنِسمكهاِماتِمنِعدمِالماء.ِِأوقفتهِِالبحرِونهرِا ردنِِشققِتسبقتِِو

َهاَءَها ِمالِأستجيِب َوَوْلَعُل اْلرِّْسَح غِّ نفسِالح ِمعِالبااليينِالِِوأناِقادرِأنِأمعلِ.=ِيصرخونِميِظالمهمِإلي 
.ِوال المِأيزاِموجهِللحياانِالذنِِِيروت السرك من العهشِِوكلِأعداءكمِ،ِوأمنعِالخيرِعنهمِفيموتونِ=

ِِِلمةِ.سيلقيهِ ِميِالن
ِِ،ِِ(ِالمقصودِمنهاِلما اِلمِتقبلونيِوعنديِوحديِخالصكمِمالِيوجدِسوانِمنِهوِقادرِعليِخالصكم2وآيةِ 

وقدِإختبرتمونيِمنِقبلِميِخروجكمِمنِمصر.ِوكماِهوِقادرِأنِيخلصِأوالدهِمهوِقادرِأنِيجعلِأعداءهِميِ
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فيصيرواِميِحزنِِِيبِلهمِلوِصرخواِإليه.،ِوالِيستجويجعلِالسمواتِترتديِمسحًاِمالِتعايهمِضوءاًِِِ،ِِظالم
ِ(ِ.3وظالمِوهذاِمعنيِآيةِ 

ِ
ول نهاِاروحِالنبوةِكانتِمنابقةِعليِِ،ِِ(ِقدِيكونِإشعياءِقدِقالهاِإ ِرمزهِاليهودِورمزواِنبواته9ِِِ-4ِِآياتِ 

ِالمسي ِالذيِرمزوهِوأهانوهِوصلبوه.
ِ

يَث اْلُرْعيَِّ  بَِّكلَِّرٍة. ُيوطُِّظ ُكِل َصَباحٍ 4"  -(:5-4اآليات ) لِّ    َوْعَهانِّ  الِسي ُِّد الِربج لَِّساَن اْلُرَتَعل ِّرِّيَن أَلْعرَِّف َوْن ُوغِّ
 " َوْقَتِد.الِسي ُِّد الِربج َفَتَح لِّ  ُوُذًنا َوَوَنا َلْم ُوَعانِّْد. إَِّلى اْلَوَقاءِّ َلْم  5ُوُذًنا، أَلْسَرَع َكاْلُرَتَعل ِّرِّيَن. 

=ِالِنتعجبِأنِقيلِهذاِعنِالمسي ،ِمقدِقيلِعنهِأنهِكانِينموِميِالقامةِوالحكمةِوالنعمة،ِلَِّساَن اْلُرَتَعل ِّرِّيَن  
ماآلمِأعايِإانهِِِِ(ِ.1ِِِِ:2+ِ" ِكلمناِميِإانه"ِ عِبِِ(8ِِِ:28وقا ِعنِنفسهِأت لمِاهذاِكماِعلمنيِأايِ يوِ

مالِيوجدِِِانِميِتواضعهِكانِيحبِدالمًاِأنِيحهدِلآلمِمهوِأتيِليستعلنِلناِاآلم.انه(ِكلِهذاِواإِلإ أيِلجسدِ
أحدِيعر ِإرادةِاآلمِسونِإانه،ِوالِأحدِيسمعِصوتِاآلمِإالِإانهِالواحدِمعه.ِويقو ِاولسِالرسو ِعنِالرمِ

ِمِ "ِِيسوو ُِكلُّ لُّ َياَمع ن ُهِف يه َِيح  َِجَسد  ُهوت  ِٱلال  (.ِويقو ِأيزاِعن20:5ِ(ِوأيزًاِراجعِتفسيرِاآليةِ يِو9:2"ِ كِوْلء 
لِْالرمِيسووِ"ا ْكَمة َِوٱْلع  ِٱْلح  يُعُِكُنوز  ِف يه َِجم  (.ِماآلم،ِأوِقلِأنِالالهوتِالمتحدِبالناسوتُِيعاي3:2ِم"ِ كِوْلُمذ َخر 

 (ِ.16:3تي1نِ" ِالذنِظهرِميِالجسد"ِ كلِالعلمِوكلِالحكمةِللناسوتِأنِجسدِالمسي ِاإلا
يَث اْلُرْعيَِّ   ياِجميعِالمتعبينِوالثقيليِا حما ِوأناِأريحكم".ِوهوِالذيِكانِيعزنِِِِإليِ ِِ=ِمهوِالذيِقا ِ"تعالواُوغِّ

بعضِِِ.ِما نبياءِكانواِيسمعونِمنِ ماهللِنورِدالمِِأيِدالماًُِكِل َصَباٍح  الناسِبال المِالذيِيسمعهِمنِاآلمِِ
َْنِِإليِأنهِِباإلضامةِِواحد.ِِانِكانِعليِاتصا ِدالمِبأايه،ِيعر ِإرادتهِمهمِِا وقاتِول نِاإل َلْيَسَِلَناَِرل يُسَِكَهَنة ِ"  

ي ةِ  ْثُلَنا،ِا اَلَِخا  ِم  َِشْيء  ِم يُِكل   َِأْنَِيْرو َيِل َزَعَفات َنا،َِاْلُِمَجر م  ر  كمختبرِِِ(.ِمهوِكانِيكلمنا15:4"ِ عِبَغْيُرَِقاد 
ِلتعر ِمحيئتهُِِِيوطِّظُ   .ِِا المِمثلنا ِاآلم ِلسماوِصوت ِلحنة ِأ نًاِداخليةِمستعدةِكل ِأعااني ِأي ِيزيف، ِتترجم =

يعلنِإرادةِاآلمِويستعلنِاآلمِإ ِهوِواآلمِواحدِوأ نهِمفتوحةِبصفةِِِِكلِهذاِلنفهمِأنِالمسي َفَتَح لِّ  ُوُذًنا  =ِِ
ِالتعزيةِللحعبِالتيِسمعهاِمنِاآلمِأسمعهاِلناِ.مستمرةِعليِإرادةِاآلم.ِوكلماتِ

تعنيِأنِاإلانِأخليِ اتهِآخذاِصورةِعبدِبعرادتهِالحرةِ،ِمالعبدِبحسبِ  لهاِمعنيِآخرِمهيفتح لى وذنا  ِِول ن
الحريعةِإ اِجاءِوقتِتحررهِميِالسنةِالسابعةِمنِالعبوديةِ،ِوإختارِأنِينلِعبداِبعرادتهِلسيدهِ نهِيحبِسيدهِ

(ِ.ِوالمسي ِأخذِجسدا40ِِِِ:6ِ+ِمِز6ِِِِ-21ِِِِ:1ِِ لكِ خرسيدهِأ نهِعالمةِعليِأنهِبحريتهِإختارِِ،ِيثقبِِ
ِإقتبسهاِاولسِ ِليِجسدا"ِوهكذا ِ"هيأت ِاآلية ِالسبعينيةِهذه ِبحريتهِ.ِولذلكِترجمت ِليخلصنا ليصلبِبهِويموتِعنا

الِ"،ِِِِإَِّلى اْلَوَقاءِّ َلْم َوْقَتدِ و   َعانِّدْ يَلْم  وهوِعر ِأنِإرادةِاآلمِهيِموتهِعليِالصليب.ِِ(.10ِِِِ:5ِِالرسو ِ عِب
ِِِ(2ِِ:8 ميِِ"أطاوِحتيِالموتِموتِالصليِب

ِ
.6" -:(6آية )  "  َبَذْلُت َظْهرِّي لِّلِضاقِّبِّيَن، َوَخِدِي لِّلِناتِّفِّيَن. َوْلهِّ  َلْم َوْسُتْر َعنِّ اْلَعاقِّ َواْلَبْصقِّ
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ِما اِعملوهِميِالمسي ِ.سبقِورأيناِما اِعملهِالمسي ،ِوهناِنرنِ
ِ

يُننِّ ، لِّذلَِّك اَل َوْخَجُل. لِّذلَِّك َلَعْلُت َوْلهِّ  َكالِصِوانِّ َوَعَرْفُت َون ِّ  اَل َوْخَزى.7" -:(7آية )  " َوالِسي ُِّد الِربج ُيعِّ
=ِأيِبعزمَِِِِكالِصِوانِّ ِِِِِِالتالميذِحينِضربوهمِ"خرجواِمرحينِ نهمِحسبواِمستأهلينِأنِيهانواِمنِأجلِأسمه".ِِ

(ِ،ِوميِليلةِالصليبِاينما9ِِ:51ِوالمسي ِحينِأتيِوقتِالصلبِ"وبتِوجههِتجاهِأورشليم"ِاالِترددِ لوِواات.
ِميِطريقِالصليبِاثباتِِ.14ِِِ:31كانِيكلمِتالميذهِإ ِبهِيقو ِ"قومواِننالقِمنِههنا"ِ يِو ِ(ِ،ِمهوِماض 

ِ
ُب َدْعَوى َمعِّ   لَِّيَتَقِدْم إَِّلِ !َطرِّيٌب ُهَو اِلذِّي يُ 8" -:(8آية ) ُرنِّ   لَِّنَتَواَقْف! َمْن ُهَو َصاحِّ ُقنِّ . َمْن ُيَخاصِّ  "  َبر ِّ

انِوشهدِلهِيومِالمعموديةِويومِالتجليِوميِجثسيمانيِأرسلِلهِمالكِيقويه.ِوكانتِاآلمِكانِدالمًاِقريبِمنِاإِل
ويحكمِأنهِِقيامتهِوصعودهِأعنمِشاهدِمنِ ِعليِاره،ِوميِكلِهذاِكانِ ِيبررِاالانِأيِينهرِارهِللعالمِِ

ودِ"منِمن مِيبكتنيِعليِِوقا ِالرمِلليهِِبار.ِومنِيريدِأنِيخاصمِالمسي ِمسيجدِاآلمِانفسهِيدامعِعنهِويبرره.
َوَقاَ َِلُهْم:َِهاِ(ِمهوِكانِالبارِوحدهِالذنِاالِخاية.ِوشهدِلهِالجميعِحتيِايالطسِالذنِقا ِ"46:8خاية"ِ يو

َدةًِ ل ًةَِواح  ُدِف يه ِع  َِأج  َِلْسُت َِأن  ي ِل َتْعَلُموا ِإ َلْيُ ْم ُِأْخر ُجُه ِأن4:19"ِ يِوَأَنا ِلنفهم ِللعالم، ِأعلنِاره ِليبررنا.ِ(.ِ   هِماتِعنا
ُيوُ َِوٱْلَمْجَمُعُِكلُُّهَِيْاُلُبوَنَِشَهاَدَةِو نهمِلمِيمسكواِعليهِخاأِواحدًاِبحثواِعنِشهودِزورِِ" َوَكاَنُِرَؤَساُءِٱْلَ َهَنة َِوٱلحُّ

َِعَليَِيُسوَوِل َ ْيَِيْقُتُلوهُِ ِِ.(ِالحكمِالصادرِضدهم9(.ِلذلكِنجدِميِاآليةِالقادمةِِ 59:26"ِ مِتُزور 
ِ

يُننِّ . َمْن ُهَو اِلذِّي َيْحُكُم َعَلِ   ُهَوَذا ُكلجُهْم َكالِثْوبِّ َيْبَلْوَن. َيْأُكلُ 9" -:(9آية ) .ُهَوَذا الِسي ُِّد الِربج ُيعِّ  "  ُهُم اْلُعثج
ِِبعرادتهِ.(ِومُِصل ب4ِِ:29ِِ،30ِ=ِليكملِرسالتهِ،ِملمِيقدرواِأنِيقتلوهِحتيِأكملِرسالتهِ لو  الرب يعيننى

 . اْلُعثج كأينِأعداءِالمسي ِمنِكتبةِومريسيين...ِاللِكلهمِبادواِو
 

ٌع لَِّصْوتِّ َعْبدِّ ِّ  َمنِّ اِلذِّي َيْسُلُك فِّ  الظجُلَراتِّ َواَل ُنوَق َل؟ُ 10" -(:11-10اآليات ) ، َسامِّ ْنُكْم َخائُِّف الِرب ِّ     َمْن مِّ
؟ِّ.   َوَيْسَتنِّْد إَِّلى إِّلهِّ قِّيَن بَِّشَراقٍ 11َفْلَيِتكِّْل َعَلى اْسمِّ الِرب ِّ  َناًقا، اْلُرَتَنه ِّ يَن  حِّ يُعُكُم، اْلَقادِّ اْسُلُكوا بُِّنوقِّ ،  َيا هُؤاَلءِّ َلرِّ

ُعوَن.َناقُِّكْم َوبِّالِشَراقِّ اِلذِّي َوْوَطْدُتُروُ . مِّْن َيدِّي َصاَق َلُكْم هَذا. فِّ  اْلَوَلعِّ   " َتْضَهجِّ
ِ:ِهذهِعمنِيايعونِ 10اآليِة
:ِمنِعاندِالمسي ِوقاومه،ِهاالءِيسل ونِبحسبِحكمتهمِالذاتيةِوبرهمِالذاتيِمملولينِحقدًاِضدِالمسي 11ِِاآليِة

وكنيستهِمهمِأسلمواِالمسي ِحسدًا....ِواآليةِأيزاِتنابقِعليِمنِيسلكِميِنارِشهواتهِظاناِأنهاِتفرحهِل نهاِ
ِل ِالحسية،شرار ِالخاية ِلذة ِالنورِهو ِومِيناف ِكالبرق،ِهذا ِنورِينيرِقليال ِالرمِِِِه ْيَااَنَِساق ًااِلذلكِيقو  َرَأْيُتِٱلح 

َما ِم َنِٱلس  ْثَلِٱْلَبْرق  ِينهرِِِ،(4:2(.ِأماِالمسي ِمهوِشمسِالبرِ مال18:10ء"ِ لِوم  ملذاتِالحهوةِللحناتِنور 
ِدالمِمهوِنورِالمسي ِشمسِالبر.    لحناتِويناف ِيعقبهاِغمِوحزن،ِأماِأمراحِالمسي ِمدالمة،ِنور 
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هذاِكالمِالرمِلحيييعبهِعليِلسيييانِالنبي،ِوالحيييعبِهوِشيييعبِالرمِميِأيِوقت.ِومنهمِمنِهوِسيييامعِلعبدهِأيِ
ِِ.ِومنهمِمنِيرمضِويعاندِالمسي ِ.للمسي 
ْوتِّ َعْبدِّ ِّ منِيايعِاإليمانِ=ِ  (ِنجِد10 مفيِ َِِ امٌِّع لِّصِِِِ َِِ ِِ.ِحتيِوإنِكانِِسِِِِ ميِِِفِّ  الظجُلَراتِّ َواَل ُنوَق َل؟ُ   يرَيسِِِِ

ِضيقاتِهذاِالعالمِحينِيامنِيكونِالمسي ِنورًاِله.ِ
=  منرنِصيييييييييييييورةِالذينِرمزيييييييييييييواِالمسيييييييييييييي ِليكونِنورًاِلهم.ِالِكانواِيقدحونِنارًاِِِ،(ِهناِالعكس11ميِآيةِ أماِ

يَن َناًقا حِّ ول نهِارِ اتيِمملوءِشرًا،ِمهمِمملولينِمنِالحقدِِ=ِأيِيسل واِحسبِحكمتهمِالذاتيةِوبرهمِالذاتيِاْلَقادِّ
أحقادِاليهودِوحسييدهمِ=ِِهناِِِِونرِنِضييدِالمسييي ِوكنيسييتهِصييلبوهِوماِزالواِحتيِاليومِيهينوهِويزيياهدواِكنيسييتهِ،

=ِ" نهِعر ِ أنِايالطس(ِأنِرؤسييياءِال هنةِِِاسِِلكوا بنوق ناقكمِِ.ِوهذاِقادهمِلصيييلبِالمسيييي ِ=القادحين ناقاً 
ِ.تضهجعون  الولعِ(.ِولذلكِت ونِنهايتهمِمي10:15كانواِقدِأسلموهِحسدًا"ِ مرِ

ِ
باحثينِكيفِيرضواِشهواتهمِولذاتهم،ِمتوقعينِميِهذاِسعادتهمِوالِيدركونِأنِاللذةِمجردِِِمنِيسل واِِعليِِهموتف

شرارِينيرِلحناتِومِيختفي،ِأماِسالمِالمسي ِمنورِدالمِومرحِمستمر.ِأماِمنِيسلكِميِنورِشهواتهِوحكمتهِ
ُعونَ ل مِِلعلهاِتفيدكم،ِالِالِتجعِِاْسُلُكوا بُِّنوقِّ َناقُِّكمْ ماهللِيتهكمِعليهمِقالالًِِ ِالنالمِ.ِِفِّ  اْلَوَلعِّ َتْضَهجِّ ِأيِتبقونِمي

ِ
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ِ
يالقهاِويرمزهاِنهالياِ"أينِكتامِرأيناِميِاإلصحاحِالسااقِأنِ ِتركِالبحريةِمترةِبسببِالخايةِول نهِلمِِ

طالقِأمكم"ِ،ِماهللِلمِيعاهاِكتامِطالقِ.ِوتساء ِ ِ"هلِقصرتِيدنِعنِالفداء"ِ.ِورأيناِأنِالصل ِتمِبأنهِ
أرسلِإانهِمرمزهِاليهودِ،ِول نِكانِهناكِساا ِهلِيمكنِلمنِماتِأنِيحياِوهلِيمكنِأنِتخرجِحياةِمنِ

نِهذاِممكنِمقدِخرجتِحياةِمنِمستودوِسارةِوإاراهيمِ.ِإ ًاِمنِعملهاِمرةِقادرِالموتِ؟ِ.ِونجدِ ِيذكرناِبأ
ِأنِيعايِحياةِللبحريةِالمالتةِ.ِوجزلياِماهللِقادرِأنِيعيدِإسراليلِمنِالسبيِِ.
ِالنبي ِلهم ِميِكلِجيل.ِويقو  ِالمتألمين ِللمسبيينِوللمامنين ِتعزية ِفيه ِإسحقِإلاراهيمِِِِ:إصحاح ِأعاي ِالذي أنِ 

الِِِ.ول لِإنسانِكانِميتًاِبالخايةِِ،هوِقادرِأنِيخلصِوأنِيعايِحياةِلل نيسةِِ،نِمستودوِميتِكالصخِرم
ول نِليذكرِكلِمنِولدِجديدًاِكيفِكانتِوالدتهِصعبةِمثلِالنحتِميِِِ.هوِقادرِأنِيوجدِكنيسةِمنِالِشيء

ِالصخر.
اينِهذينِِِِومِا.ِِ(52ِِ:13ِِاتداءِمنِ ِإالمهِميِاإلصحاحِالسااقِوسيت لمِعنهِوانيةِِألقدِت لمِعنِعبدِالرمِِو

ِِنصتوا ل  إِِ...ِِ(ِوم1 آيةِِِِسرعوا ل إِِ...ِِالفصلينِكالمِتعزيةِمنِالرمِلحعبه.ِوهناِنجدِوالوةِأوامرِبأنِنسمع
فبا وليِنسمعِنحنِونايع،ِم لمةِإسمعواِ،ِِانِ ِسمعِوأطاوِِإ(ِمعنِكان7ِِ آيةِِِِسرعوا ل إِِ...ِِ(ِوم4 آيةِِ

ِهيِحنِعليِالااعة،ِومنِيسمعِيصيرِتابعًاِللبرِ.
ِ

ْعُتْم،  1"  -(:2-1اآليات ) ْنُ؟ ُطهِّ َوإَِّلى »اِّْسَرُعوا لِّ  َويجَها الِتابُِّعوَن اْلبِِّر الِهالُِّبوَن الِرِب: اْنُظُروا إَِّلى الِصْخرِّ اِلذِّي مِّ
ْنَها ُحفِّْرُتُم.  يَم َوبِّيُكْم، َوإَِّلى َساَقَة اِلتِّ  َوَلَدْتُكمْ 2ُنْقَرةِّ اْلُجب ِّ اِلتِّ  مِّ ٌد َوَباَقْكُتُ؟ اْنُظُروا إَِّلى إِّْبَراهِّ . أَلن ِّ  َدَعْوُتُ؟ َوُهَو َواحِّ

 "  َوَوْكَثْرُتُ؟.
الحدينِاآلنِادأِيقترمِمنِالحدينِعنِالمسي ِومداله.ِوالح ِكيفِيمهدِالوحيِلعملِالمسي ِالذنِسيخرجِ
ِالحياةِمنِالموتِالذنِنحنِعليه.ِوكلِماِنتقدمِميِاآلياتِتتز ِصورةِالمسي ِوعملهِأكثرِوأوض .ِمعسحِق
بحسبِ وليسِ كالصخر(ِ الذنِ الميتِ المستودوِ إانِمنِسارةِ اتِ لهِ يكونِ بأنِ موعدِ وعدِ ِإلاراهيمِ إانِ

ِالابيعة.ِوهكذاِالمسي ِإانِموعدِوليسِبحسبِالابيعة.ِوهكذاِنحنِأصبحناِأوالدِموعد.
ِِمعاًلِويصييييييرِقديسييييياًِِِيتبررِإمكانيةِأن=ِهمِكلِمنِيريدِأنِيتبعِوصييييياياِالرمِل نهِمتحيييييككِميِالِتابُِّعوَن اْلبِِّر 

إلاراهيمِوسييارةِنسييلِكرملِالبحرِبعدِأنِمقداِاينماِهوِميتِميِخااياه.ِ  ِيذكرِهاالءِبأنهِقدِأعايِمنِقبلِ
وهيذاِيعايِِكيلِأميلِميِأنِتخرجِمنهمياِحيياة،ِمهيلِيعجزِاآلن.ِمياِحيدثِإلاراهيمِليسِبقوتيهِايلِمنِعنيدِ ،ِِ

ونرنِميِِِأناِالخاط ِالميت.ِِماِسييييييحدثِليِمنِقداسيييييةِوبرِهوِمنِعملِ ِميِ ل لِمناِا ملِميِالقداسييييية،ِم
أتيِإسحقِمنِبانِميتةِهكذاِأتيِالمسي ِمنِبانِالعذراءِادونِزروِبحرِباريقةِإعجازيةِِكماِهذدِاآلياتِأنهِ
ِ.ليعيدِالفرحِوالبر
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ونحنِقبلِالمعموديةِكناِأمواتاِوكأنناِصييييخر،ِوولدناِوانيةِمنِ ِميِالمعموديةِبحسييييبِوعدِ ِوصييييارِإسييييمناِِ
رارِ نهمِأوالدِ .ِوهذاِأمزلِمنِالمولودِبحسبِِ(.ِوأوالدِالموعدِهمِأح31ِِ-4ِِِِ:21ِِ"أوالدِالموعد"ِ راجعِغل
ِالابيعةِبعرادةِالجسد.

َيَتَها َكَجِنةِّ 3" -:(3آية ) ِيَتَها َكَعْدٍن، َوَبادِّ َربَِّها، َوَيْجَعُل َبر ِّ ْهَيْوَن. َعِزى ُكِل خِّ . اْلَفَرُح َفإِِّن الِرِب َطْد َعِزى صِّ الِرب ِّ
 "  ُيوَلَدانِّ فِّيَها. اْلَحْرُد َوَصْوُت الِتَرنجمِّ.َواالْبتَِّهاُج 

ربًاِمصارتِكجنة.ِهذاِعملِنهرِالروحِالقدسِالذيِكانِلهِومارهِ  ِقدِعزنِشعبهِوكنيسته،ِهذهِالتيِكانتِخ 
ِالتسبي ِوالترنيم. ِالمحبةِِمنِمرحِظهرِمي ِأن ِالوضعِميَِعْدْن ِلتعودِكجنةَِعْدْن؟ِكان ِالبرية متبادلةِِِكيفِيعيدِ 

ِالفرح.ِوالمسي ِ ِمزاو ِالمحبة ِمرح(.ِوبالخايةِضاعت ِتعني ِمرح،ِ عْدْنِكلمةِعبرية ِلذلكِكانِهناك اينِ ِوآدم،
(.ِمصارِمنِومارِالروحِالقدسِمحبةِوم5:5ِبفدالهِأرسلِالروحِالقدسِلل نيسةِمسكبِمحبةِ ِميِقلوبناِ رِو

 ةِا وليِ.تبعهاِالفرحِمعستعادتِال نيسةِالحالةِالفردوسي
ِ

ْندِّي َتْخُرُج، َوَحق ِّ  ُوَثب ُِّتُ؟ 4" -:(4آية ) ُنوًقا »ُاْنُصُتوا إَِّلِ  َيا َشْعبِّ ، َوَيا ُوِمتِّ  اْصغِّ  إَِّلِ : أَلِن َشرِّيَعًة مِّْن عِّ
. ُعوبِّ  " لِّلشج

َِِيا ُوِمتِّ   و َشْعبِّ   يا   =ِهيِشريعةِالعهدِأَلِن َشرِّيَعًة    خاصته=ِهيِكلماتِمعزية،ِماهللِمازا ِيعتبرهمِويعتبرنا
ْندِّي َتْخُرجُ الجديدِالتيِأعااهاِ ِ=ِِ ُعوبِّ ليسِإلسراليلِوحدهاِالِل لِالحعومِ=ِِمِّْن عِّ .ِوشعبِالرمُِنوًقا لِّلشج

رًاِللحعومِهيِاناالقِوحريةِومرحِوتسبي ِِهوِمنِيخزعِلحريعةِالرم.ِوهذهِالحريعةِليستِوقيلةِالِهيِنِو
رِليكونِنوراِللحعومِ.  َوَحق ِّ  ُوَثب ُِّتُ؟ ُنوًقا متالكِللسماءِوليستِقيودًا.إوترنمِِو ِ=ِالمسي ِهوِالحقِوقدُِأظه 

ِ
. إِِّياَي 5" -:(5آية ) ُعوبِّ َيانِّ لِّلشج َقاَعاَي َيْقضِّ َقاعِّ .َطرِّيٌب بِّر ِّي. َطْد َبَرَز َخاَلصِّ ، َوذِّ ُر ذِّ  "  َتْرُلو اْلَجَزائُِّر َوَتْنَتظِّ

عندِاليهودِالجزالرِتعنيِأبعدِِ  =اْلَجَزائِّرُ   قترمِالبرِوالخالصِالذيِللمسي ِوهوِللجميعِحتيإ=ِلقدَِِِِطرِّيٌب بِّر ِّي 
ا ماكن.ِمهمِشعبِمحدودِميِتجارتهِالخارجيةِويعتبرونِالجزالرِمثلِكريتِوقبرصِأنهاِبعيدةِمماِبالكِبماِهوِِ

ِالعالم ِالمقصودِبالجزالرِكل ُعوبِّ   .أبعد،ِفيكون َيانِّ لِّلشج َقاَعاَي َيْقضِّ ِالصليبِستأتيانِ  =  َوذِّ ِالممدودتانِعلي  راعان
ِيامنِويسلكِبالبر.ِأماِمنِيعاندِمسأدينهِ.بالبرِلمنِ

َقاعِّ  ُر ذِّ =ِالحعومِأنِا ممِالتيِالِتعرمنيِتنتنرِهذاِالخالصِوهذاِالبرِالذنِسيأتيِ  إِِّياَي َتْرُلو اْلَجَزائُِّر َوَتْنَتظِّ
ِِ المسي . َقاعِّ  وِِبهِ المنتنرِِذِّ المسي ِ أيِ قوتيِ أيِ بالبرِ=ِ سيأتيِ الذنِ هوِ "قوةِ "ِ هوِ مالمسي ِ ِ،

ِِ.(24:1كو1والخالص 
ِ

َخانِّ َتْضرَ 6" -:(6آية ) لج، »اِّْقَفُعوا إَِّلى الِسَراَواتِّ ُعُيوَنُكْم، َواْنُظُروا إَِّلى اأَلْقضِّ مِّْن َتْحُت. َفإِِّن الِسَراَواتِّ َكالدج حِّ
 " َخاَلصِّ  َفإَِّلى اأَلَبدِّ َيُكوُن َوبِّر ِّي اَل ُيْنَقُض.َواأَلْقَض َكالِثْوبِّ َتْبَلى، َوُسِكاَنَها َكاْلَبُعوضِّ َيُروُتوَن. َوِما 
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ميِا ياتِالسابقةِمنِاإلصحاحِرأيناِأنِ ِيبحرناِبخبرِسارِوهوِأنِالموتِالذنِميناِيتحو ِإليِحياة،ِكماِِ
خرجتِحياةِمنِأححاءِإاراهيمِوسارة.ِمنتغيرِمنِاريةِإليِبستانِمثمر.ِ  ِيعايِوعدِبأنِهذاِالخالصِ

إسرعوا  قريبِوسيتممِهذاِالخالصِ راعهِ المسي (.ِول نِهذاِالخالصِمبنيِعليِالبرِولذلكِتت ررِكلماتِ
 نِهذاِالخالصِوهذهِالحياةِالتيِيعدناِاهاِ ِقالمةِعليِالسلوكِميِالبر.ِممنِيريدِالحياةِعليهِأنِِِوإنصتوا

رِمنحيا.ِهذهِاآليةِهيِدعوةِأنِنزعِالسماءِأمامِِيسلكِميِالبر.ِوميِهذهِاآليةِيدعوناِ ِأنِنختارِطريقِالب
ِنستفيدِمنِالخالصِونحيا.ِأماِلوِلمِنستجبِلعملِالمسي ِالخالصيِ أعينناِاداًلِمنِالحهواتِا رضية،ِحينئذ 

ِِ-وسل ناِميِالبرِالذنِأتيِبهِالمسي ِلنسلكِفيهِمسو ِندان.ِوالوحيِيزعِأمامناِالاريقين:
 بعيدًاِعنِالسلوكِبالبرِوطريقِالبر - طريق الشهوات األقضية :

ِ؟فهل نسلك وقاء ما هو زائل ويقو ِ ِأنِالسمواتِوا رضِاللتييِنراهماِسيزوالن،ِِ
لج  َخانِّ َتْضَرحِّ يحيرِإليِغزبِ ِوالدخان   إشارةِلزوا ِالصورةِالتيِنراهاِاآلن= السراوات  َفإِِّن الِسَراَواتِّ َكالدج

أنِتقلِإليِأنِتختفيِالصورةِالحالية.ِوحاليًاِبالنسبةِِتضرحل غزبِ ِِ(.ِفبسبب8:15ِ+ِرؤ5:65ِ إص
للخاط ِالمعاندِتُفهمِاآلياتِعليِغزبِ ِالذنِبسببهِتختفيِالبركاتِالسماوية.ِوهذهِتساونِتهديدِ ِِ

يدًِ" َكُِنَحاًسا،َِوٱْ َْرُضِٱل ت يَِتْحَتَكَِحد  ِ(.23:28"ِ تِناَوَتُ وُنَِسَماُؤَكِٱل ت يَِمْوَقَِرْأس 
،ِٱل ذ يِِ=ِصورةِا رضِالتيِنراهاِاآلنِستختفيِ" َواأَلْقَض َكالِثْوبِّ َتْبَلى ،َِيْوُمِٱلر م   ِم يِٱلل ْيل  َوَل  ْنَِسَيْأت يَِكل ص  

ُرُِمْحَتر َقًة،َِوَتْحَتر ُقِٱْ َْرُضَِوٱْلمَِ ِٱْلَعَناص  ،َِوَتْنَحلُّ يج  َماَواُتِب َزج   .10:3بِب2ا"ِ ْصُنوَعاُتِٱل ت يِم يهَِف يه َِتُزوُ ِٱلس 
وأيزًاِبالنسبةِللمعاندِاآلنِتفهمِاآليةِروحيًاِبأنهِسو ِتختفيِالبركاتِا رضية.ِوهذهِكماِقا ِالرمِلقايينِالِِ

ِ(ِ.12:4تعودِا رضِتعايكِقوتهاِ تك
 طريق السلوك فى البر:

ُروَنَِأْنِِنستايعِأنِنعملِشيئاِِ"المسي ِأتيِبالخالصِوالبرِوبهِنسلكِميِالبرِوبدونهِالِ َن ُ ْمِا ُدون يِاَلَِتْقد    
َوِما َخاَلصِّ  َفإَِّلى اأَلَبدِّ َيُكوُن َوبِّر ِّي (.ِوالح ِوعدِالرمِبالحياةِا اديةِلمنِيسلكِبالبرِ=15:5ِ"ِ يِوَتْفَعُلواَِشْيًئا
 اَل ُيْنَقُض. 

(ِ.ِعلينا1:3ِقدِقمتمِمعِالمسي ِمأطلبواِماِموقِ..."ِ كووهذهِاآليةِتذكرناِبقو ِالقديسِاولسِالرسو ِ"إنِكنتمِ
أنِالِنعودِنحتهيِا رضياتِأوِنزعِرجاؤناِميهاِمهيِستنتهي،ِالِنركزِم رناِميِالسماء.ِ  ِهناِينبهِعليِ

ِاإلنسانِميِالسماءِِ.  َوُسِكاَنَها َكاْلَبُعوضِّ َيُروُتونَ تفاهةِا رضياتِِ َخاَلصِّ  َفإَِّلى    فيقو ِعنهِاأماِخالصِ ِوحياة
ُيْنَقُض  اَل  َوبِّر ِّي  َيُكوُن  التامهةِ.  اأَلَبدِّ  أمِملذاتِا رضِ المسي ِ بهِ أتيِ الذنِ البرِ تختار،ِ وكأنِ ِيسأ ِما اِ

والفانية.ِهلِسترمعِعينكِطالباِالحياةِالسماوية،ِأمِتنلِعينكِناظرةِلتفاهةِا رضيات.ِما اِتختارِالحياةِا اديةِ
ٱْلَحَياَةِ"ِِوت.ِوهذاِهوِنفسِماِقالهِموسيِللحعبأمِالم اَمَكِ ُقد  َجَعْلُتِ َقْدِ َوٱْ َْرَض.ِ َماَءِ ٱْلَيْوَمِٱلس  َعَلْيُ ُمِ ُدِ ُأْشه 

ِٱْلَحَياَةِل َ ْيَِتْحَياَِأْنَتَِوَنْسُلكَِ ِ(ِ.19:30"ِِ تِنَوٱْلَمْوَت.ِٱْلَبَرَكَةَِوٱلل ْعَنَة.َِمٱْخَتر 
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، َومِّنْ 7"  -(:8-7اآليات ) ، الِشْعَب اِلذِّي َشرِّيَعتِّ  فِّ  َطْلبِّ؟ِّ: اَل َتَخاُفوا مِّْن َتْعيِّيرِّ الِناسِّ   اِّْسَرُعوا لِّ  َيا َعاقِّفِّ  اْلبِّر ِّ
ْم اَل َتْرَتاُعوا،   وُس. َوِما بِّر ِّي َفإِّ 8َشَتائِّرِّهِّ وفِّ َيْأُكُلُهُم السج ، َوَكالصج َلى اأَلَبدِّ َيُكوُن، َوَخاَلصِّ  أَلِنُ؟ َكالِثْوبِّ َيْأُكُلُهُم اْلُعثج
.»  "إَِّلى َدْوقِّ اأَلْدَواقِّ

 منِيسلكِميِارِالمسي ِعليهِأنِيتوقعِسخريةِالناسِوأننرِما اِعملواِمعِنحمياِ.
المخاطبونِهناِهمِالمامنينِبالرمِوهمِعرضةِللخو ِمنِكثرةِالمزاهدينِوقوتهم،ِ  ِيامئنهمِبأنِهاالءِ

ِِِالزوا ِوهمِكالعن.المزاهدينِكباالِمصيرهمِ
ولناِنحنِالمامنينِالذينِعرمناِخالصِالمسي ِعليناِأنِالِنزارمِمنِشتالمِاآلخرينِضدِالبرِوالخالصِالذنِ

ِكانِبالصليبِ.ِِ
ِ

َكَرا فِّ  9"  -(:11-9اآليات ) اْلقَِّدمِّ،  َوِيامِّ  َكَرا فِّ   اْسَتْيقِّظِّ    ! َقاَع الِرب ِّ َيا ذِّ ُطِوًة  اْلَبسِّ   اْسَتْيقِّظِّ !  اِّْسَتْيقِّظِّ ، 
َنَة الت ِّن ِّيَن    َعَة َقَهَب، الِهاعِّ يَرةِّ. َوَلْستِّ َوْنتِّ اْلَقاطِّ َفَة اْلَبْحرَ 10اأَلْدَواقِّ اْلَقدِّ يمِّ، َوَلْستِّ َوْنتِّ هَِّ  اْلُرَنش ِّ َياَ  اْلَغْررِّ اْلَعظِّ ، مِّ

ي ِّيَن    اْلَرْفدِّ لُِّعُبوقِّ  َطرِّيًقا  اْلَبْحرِّ  َوْعَراَق  َلَة  َوَعَلى 11اْلَجاعِّ بِّالِتَرنجمِّ،  ْهَيْوَن  إَِّلى صِّ َوَيْأُتوَن  ُعوَن  َيْرلِّ الِرب ِّ  يجو  َوَمْفدِّ
مْ  . اْبتَِّهاٌج َوَفَرٌح ُيْدقَِّكانِّهِّ ْم َفَرٌح َوَبدِّي  هِّ ُد.ُقُؤوسِّ  " . َيْهُرُب اْلُحْزُن َوالِتَنهج

َقاَع الِرب ِّ  الماضيِ(ِوهذاِنداءِلهِليقومِأنِليتجسدِويخلصِشعبه.ِكماِمعلِمي24:1ِِكو1ِِ=ِقوتهِأيِالمسي ِ ِِذِّ
َنَة الت ِّن ِّينَ   =ِإشارةِأيزاِعليِالقيامة.ِِإستيقظىِِ=ِأيِمصرِأيامِموسي.َِِقَهبَ   مع =ِقصةِخروجِالحعبِ  الِهاعِّ
مصرِترمزِتماماِلخالصِالعالمِادمِالمسي ِعليِالصليب.ِوإنِكانِموسيِيرمزِللمسي ِالمخلص،ِنجدِأنِِمنِِ

مرعونِيرمزِللحياانِ التنين(ِهذاِالذنِسيهزمهِالمسي ِبصلبهِوقيامته.ِمالصليبِسيكونِسيفِالمسي ِالذنِ
"ِ ِالتنين ِالحياان ِبه ِب سَِسياعن ِٱلر مُّ ُِيَعاق ُب ِٱْلَيْوم  َياَواَنِم يَِ ل َك َِلو  ِٱْلَهار َبَة. ِٱْلَحي َة َياَواَن، َِلو  يد  د  ِٱلح  يم  ِٱْلَعن  ي ِٱْلَقاس  ْيف ه 

َيَة،َِوَيْقُتُلِٱلت  ن  يَنِٱل ذ يِم يِٱْلَبْحرِ  ِ(.1:27"ِ إصٱْلَحي َةِٱْلُمَتَحو  
ِ

ْنَسانِّ اِلذِّي 12"  -(:13-12اآليات ) »َوَنا َوَنا ُهَو ُمَعز ِّيُكْم. َمْن َوْنتِّ َحِتى َتَخافِّ  مِّْن إِّْنَساٍن َيُروُت، َومِّنِّ اْبنِّ اإلِّ
َكاْلُعْشبِّ    َيْوٍم مِّْن َغَض 13ُيْجَعُل  ُكِل  َدائًِّرا  َوَتْفَزُع   ، اأَلْقضِّ َس  َوُمَؤس ِّ الِسَراَواتِّ  َس  َباسِّ الِرِب َصانَِّعَك،  بِّ َوَتْنَسى 

. َوَوْيَن َغَضُب اْلُرَضايِّقِّ  ْنَدَما َهِيَأ لِّإلِّْهاَلكِّ  " اْلُرَضايِّقِّ عِّ
جوامِالرمِلصالةِشعبهِمحواهِأنِيننرواِإليهِوحدهِوالِيخامونِمنِبحرِالذينِيموتونِوهمِمهماِالغتِقوتهمِمهمِ

غزبِمرعونِوأينِغزبِملكِأشورِوأينِجنودهِ،ِهمِِِ=ِأينِِوين غضب الرضايقِِضعا ِكالعحبِيداسون.
أصواتِتنهرِمترةِومِتنتهيِ.ِالِوميِوقتِالزيقِالذنِيثيرهِهاالءِضدِشعبِ ِ،ِالِيتركناِ ِالِيعايِ

=ِليسأ ِكلِمناِنفسهِ"هلِتدركِمنِأنتِوأنكِأصبحتِإانِ .ِمعنِكنتِإاناِِِمن ونتِّ حتى تخافىتعزياتِ.ِِ
ِرِم يفِيهملكِ.لملكِالملوكِالقدي

ِ
 " َسرِّيًعا ُيْهَلُق اْلُرْنَحنِّ ، َواَل َيُروُت فِّ  اْلُجب ِّ َواَل ُيْعَدُم ُخْبزُُ .14" -:(14آية )
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=ِأيِا سيرِالذيِيزعونِرجليهِميِالمقارةِورأسهِمربوطِعندِالعنقِإشارةِللمسبيينِ ميِباالِأوِسبيِِِِاْلُرْنَحنِّ 
لينقذِمنِكانِقدِماتِِِالجب.ِوالمسي ِنز ِإليِالجحيمِ=ِِ(ِووعدِاتحريرِحتيِهذاِالمنحنيأوِالجحيمِِالخاية

ِ.عليِالرجاء
رينِميِباالِوسيعولهمِ ِل يِيحيواِوالِيموتوا.ِمهمِسيرجعونِِ=ِسينلِهناكِوجودِوحياةِللمأسِو  َواَل ُيْعَدُم ُخْبزُ ُ 

 ورشليمِسريعًا.ِواإلشارةِللخبزِمهذاِ نهِالِحياةِادونِخبز،ِفيكونِالمقصودِأنهِست ونِلهمِحياةِميِأرضِ
نِ=ِمهوِإشارةِإليِالهاويةِأوِالجحيمِالِذِِالجبِِوسيعودونِسريعاِ رضهم.ِوأيزًاِمقولهِِميِِالجب.  السبيِ=

الجحيمِالِتعنيِأنِنفوسِِِالجبإشارةِإليِأنِمترةِاإلنتنارِميِِ  َواَل ُيْعَدُم ُخْبزُ ُ كانتِالنفوسِتذهبِإليه،ِوقولهِِ
ا ارارِفيهِهمِموتيِ أاديًا(ِالِلهمِحياة،ِوسيكونِهناكِلهمِخالص،ِوسيكونِلهمِحياهِأادية،ِوهذاِلمنِيستحق.ِ

ِيالجب  وهمِميِِ ِالجحيمِ بصفةِماقتة(ِحتي ِأسرهم.ِِأن ِالمسي ِويفك ِللنفوسِِِالجبأتي ِأو ِأنِسبيِباال ِإلي يحير
التيِميِالجحيمِوأنِإقامتهمِفيهِليستِأاديةِالِماقتة،ِحتيِأتيِالمسي ِومكِأسرِمنِ هبواِهناكِعليِرجاء،ِ

ِ=ِالِيهلكِأادياِ.ِِال يروتِكماِمكِكورصِسبيِاليهودِمعادواِإليِأورشليم.
ِ

ُج اْلَبْحرِّ َفَتعِّجج ُلَجُجُ؟. َقبج اْلُجُنودِّ اْسُرُ؟.  15"  -(:16-15اآليات ) َوَطْد َلَعْلُت َوْطَوالِّ  فِّ   16َوَوَنا الِربج إِّلُهَك ُمْزعِّ
ْهَيْوَن: َوْنتِّ َشْعبِّ «. ، َولَِّتُقوَل لِّصِّ يسِّ اأَلْقضِّ ل ِّ َيدِّي َسَتْرُتَك لَِّغْرسِّ الِسَراَواتِّ َوَتْأسِّ  " َفرَِّك، َوبِّظِّ

ُج اْلَبْحرِّ َوَوَنا ا =ِممنِناحيةِناسوتِالمسي ِيقا ِأنِاآلمِإلهه.ِوالرمِقا ِللمجدليةِالرب إلهك  =لِربج إِّلُهَك ُمْزعِّ
ُج اْلَبْحرِّ  "قوليِ..ِإلهيِوإلهكمِ.."ِِ للعالمِعموماِِِلما اِتخامونِوالرمِقادرِأنِيزعجِالبحر،ِالبحرِيحير  =ُمْزعِّ

لباالِالتيِكأنهاِأغرقتهم.ِوالرمِقادرِأنِيزعجِويرعبِأعداءِشعبهِكماِمعلِمعِالمصريينِوكماِمعلِِِوهناِيحير
َوَطْد َلَعْلُت َوْطَوالِّ  فِّ  أيامِجدعون.ِوطالماِهوِيستايعِأنِيزعجهمِمهوِقادرِأنِيسكنهمِأيزًا.ِِِِالمديانيينمعِِِ
=ِأيِال نيسةِالتيِعليِا رضِول نهاِْرسِّ الِسَراَواتِّ  غَ سي =ِالمخاطبِهناِهوِالمسي ِكلمةِ ِوهوِالذيَِِفرِّكَ 

يَرَتَنا"سماويةِِ ِس  َماَواتِ ِِ مواطنتنا(َِِمع ن  ِالسمواتِِِِ(.20:3"ِ ميَنْحُنِه َيِم يِٱلس  ِ"يغرس ِا رض ِالسمواِتعلي ِطأطأ
ِ(.9:18مهوِجعلِكنيستهِالتيِعليِا رضِكالسمواتِ ِمزِِونز "

ِ
 ؤلرة واليائسة التى كان عليها البشر طبل الرسيح. الحالة الر -(:21-17اآليات )
اِلتِّ  َشرِّْبتِّ مِّْن َيدِّ الِرب ِّ َكْأَس َغَضبِّ؟ِّ، ُثْفَل َكْأسِّ الِتَرنجحِّ   اِّْنَهضِّ ، اْنَهضِّ ! ُطومِّ  َيا ُووُقَشلِّيمُ 17" -:(17آية )

. . َمَصْصتِّ  "  َشرِّْبتِّ
باإلعدامِكأسِخمرِشديدةِليترن ِقبلِإعدامه،ِوال المِهناِ ورشليمِالتيِكانتِهناكِعادةِأنِيعاواِللمحكومِعليهِِ

شربتِمنِيدِالرمِكأسِغزبهِو هبتِتحتِنيرِباال.ِوكانتِخااياهاِسببِهالكها.ِوالنداءِلهاِهناِأنِتنهضِ
انِالحهواتِللحريةِمنِباالِوالنداءِأيزًاِلل نيسة.ِوللنفسِالبحريةِالتيِطالماِعانتِمنِالعبوديةِللخايةِولسلا

ِ=ِهيِالقيامةِا وليِمنِموتِالخايةِكعربونِللقيامةِالثانيةِ. اْنَهضِّ ! ُطومِّ ِوإلاليس.
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هناِ ِكأمِيحبِإانهِول نهِيزربهِليادبهِبسببِخاأِماِإرت به،ِوبعدِأنِينهيِالتأديبِيحعرِا مِبألمِأنهِِ
دمووِا مِميِعينيهِوهوِيت لمِمعِإانهِ نهِجعلِإانهِِضرمِإانهِفيقو ِله،ِقمِوالِتفعلِ لكِوانية،ِوربماِت ونِ

ِيتألم.
ِ

َها مِّْن َلرِّيعِّ الْ 18" -:(18آية ) ُك بَِّيدِّ يَن َوَلَدْتُهْم، َوَلْيَس َمْن ُيْرسِّ َبنِّيَن  َلْيَس َلَها َمْن َيُقوُدَها مِّْن َلرِّيعِّ اْلَبنِّيَن اِلذِّ
يَن َقِبْتُهْم.  " اِلذِّ

َيُقوُدَها   َمْن  َلَها  مملوكهاِأسرنِورؤساؤهاِهربوا.ِوأيِأرضِاالِقالدِهذاِال المِعنِشعبِ ِيهو ا.ِِ=َِِلْيَس 
إضرمِالراعيِمتتبددِالر ية"ِوالمعنيِقبلِالمسي ِلمِيكنِهناكِقالدِأوِمرشدِلاريقِالخالصِمالِأحدِ"تخرم.ِِ

ِِيعرمهِأماِالمسي ِمهوِالاريق.
 

َحاُق َواْلُجوُع َوالِسْيُف. بَِّرْن ُوَعز ِّيكِّ 19" -:(19آية ) . َمْن َيْرثِّ  َلكِّ  اْلَخَراُب َواالْنسِّ  "اِّْثَنانِّ ُهَرا ُماَلقَِّياكِّ
َحاقُ .ِِ=ِالجووِميِالداخلِِِِاْلَخَرابُ هماِالخرامِواالنسحاق.ِِِِْثَنانِّ االِّ  ِهوِالسيفِميِالخارج.ِوالِمحام ِعنكِ.َِِواالْنسِّ
ِ

، 20" -:(20آية ) َبُنوكِّ َطْد َوْعَيْوا. اْضَهَجُعوا فِّ  َقْوسِّ ُكل ِّ ُزَطاق َكاْلَوْعلِّ فِّ  َشَبَكٍة. اْلَرآلُنوَن مِّْن َغَضبِّ الِرب ِّ
. كِّ  "  مِّْن َزْلَرةِّ إِّلهِّ

=ِيرمسِويزرمِوُيعذ مِنفسهِوالِيقدرِأنِيخلصَِِِكاْلَوْعلِّ فِّ  َشَبَكةٍ النبيِهناِكأنهِيرنِماِحدثِبعدِالسبيِِ
ِالبحرِِِالخاية..ِوهكذاِكلِأسرنِشباكَِِمآلُنوَن مِّْن َغَضبِّ الِرب ِّ دِميِباال(.ِوكلِ اكِ نهمِِ اليهِو وهذاِكانِحا 

ِقبلِالمسي ِِ.
ِ

.21" -:(21آية )  "  لِّذلَِّك اْسَرعِّ  هَذا َوِيُتَها اْلَبائَِّسُة َوالِسْكَرى َوَلْيَس بِّاْلَخْررِّ
=ِالِبالخاايا.ِوقاعًاِجزاءِالخايةِغزبَِِِوَلْيَس بِّاْلَخْررِّ .ِِِسْكَرى هناِ ِيكلمِشعبه.ِالالهيِميِخااياهِوكأنهمِِ

ِالرمِوأالمِكثيرةِ.
 

 (: الرسيح يقوم لخالص شعب؟ 23-22اآليات )
، َوإِّلُهكِّ اِلذِّي ُيَحاكُِّم 22" -:(22آية ) ، ُثْفَل هَكَذا َطاَل َسي ُِّدكِّ الِربج كِّ َكْأَس الِتَرنجحِّ لَِّشْعبِّ؟ِّ: »هَأَنَذا َطْد َوَخْذُت مِّْن َيدِّ

يَن َتْشَربِّيَنَها فِّ  َما َبْعُد.  " َكْأسِّ َغَضبِّ . اَل َتُعودِّ
ِِِهو=َِِِِوإِّلُهكِّ اِلذِّي ُيَحاكُِّم لَِّشْعبِّ؟ِّ =ِِالوضعِاآلنِأنِالحعبِمعذمِبسببِخااياهِوالرمِأتيِليحاكم قامِكقاض 

يدامعِِِمحامِِهناكِِل نِلمِيكنِِوأعداءِشعبهِهمِ باالِ ِالحياان(.ِِ  .لَِّشْعبِّ؟ِّ ُيحاكمِأعداءِشعبهِلصال ِشعبهِ=ِِ
الِهوِالذيِأخذِ.ِوهناِقامِالرمِاهذاِالدور.ِم انِهوِالمحاميِعنِشعبهِِ(19 اآليِةِِكماِ كرناِقبالًِِِعنِالحعِب

ِالمسي ِتجسدِليحملِعناِكأسِغزبِ ِ.ِهوِحملهِاعقوباتها.ِِمنِيدهاِكأسِالترن ِمهوِحملِخااياناِوحملِ
ِل نِهوِأيزاِأعااهاِللحياانِليحرمِمماِمعلهِباإلنسانِ.
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: اْنَحنِّ  لَِّنْعُبَر. َفَوَضْعتِّ َكاأَلْقضِّ َظْهَركِّ  23" -:(23آية ) كِّ يَن َطاُلوا لَِّنْفسِّ بِّيكِّ اِلذِّ َوَكالزجَطاقِّ  َوَوَضُعَها فِّ  َيدِّ ُمَعذ ِّ
 " لِّْلَعابِّرِّيَن«.

كانتِالعادةِأنِالمنتصرِيدوسِعليِرقبةِالمهزومِلذلكِأمرهاِالغالبونِأنِتنارحِأرضًاِليسيرِالعدوِعليِظهرهاِ
ِالبااليونِهكذاُِعذ ِ  ِالخاية،ِول نِكماِعذاهم ِالحياانِكزقاقِضيقِيعبرِفيه،ِهناِنرنِمذلة ِالفداءِنا  اواِهم.ِوبعد

الِوهذاِماِِِدِلهِالبحيرةِالمتقدةِبالنارِالتيِنارهاِالِتافأِودودهاِالِيموت.يِكانِيكيلهاِللبحرِوأُع ِ كلِاآلالمِالت
ِ(ِ.19:10وعدناِبهِرمِالمجدِ"أعايت مِسلااناِأنِتدوسواِالحياتِوالعقارمِوكلِقوةِالعدو"ِ لو

ِِِِ-ِ:ملحوظة = باإلصبعِ لهِ فيحارِ القدسِ الروحِ أماِ بالذراو.ِ لهِ يحارِ القونِ بفدالهِ قارنِإصبع هللاالمسي ِ ِ.
(.ِواآلنيةِهي6ِ-1:18رِِإ(.ِ نِا صابعِتعيدِتحكيلِاآلنيةِالتيِيعملهاِالخزا ِ 20:11(ِمعِ لِو28:12 مِت

 ِ.ا صابعِالتعملِادونِقوةِالذراو(.ِوالروحِالقدسِيجددِطبيعتناِاناءِعليِعملِالمسي .ِم20:2ِِ،21تي2ِِنحنِ 



( اإلصحاح الثاني والخمسون)إشعياء سفر   
 

 
331 

 عودة للجدول اإلصحاح الثان  والخرسون 

ِ
ْهَيْوُن! اْلَبسِّ  1" -:(1آية ) ِزكِّ َيا صِّ يَنُة  اِّْسَتْيقِّظِّ ، اْسَتْيقِّظِّ ! اْلَبسِّ  عِّ ثَِّياَب َلَرالِّكِّ َيا ُووُقَشلِّيُم، اْلَردِّ

ٌس.  " اْلُرَقِدَسُة، أَلِنُ؟ اَل َيُعوُد َيْدُخُلكِّ فِّ  َما َبْعُد َوْغَلُف َواَل َنجِّ
 ونستيقظ .   ميِاإلصحاحِالسااقِرأيناِأخبارِخالصِالمسي ِ،ِوهناِنرنِواجبناِأنِنقوم

مراتِوهناِيكررِكلمةِإستيقني.ِمهذاِال المِموجهِ ورشليم3ِِِِسمعواِِإ=ِسبقِوكررِكلمةِِِِاِّْسَتْيقِّظِّ ، اْسَتْيقِّظِّ 
 وهذاِال المِينابقِعليِكلِخاط ِِالثملةِمنِكأسِغزبِالرم،ِوهمِكانواِميِباالِكأمواتِيالسينِمنِالعودة

لتستيق ِصهيونِمنِسباتها،ِأوِِِ""طابيثا طومىهناِمثلِِِِإستيقظى.ِوكلمةِِ(إستيقظىمهوِمو جهِلهِهذاِالنداءِِ
ِ"لتستيق ِال نيسةِمنِموتها،ِأوِيستيق ِكلِخاط ِمنِموتهِِ َنِٱْ َْمَوات  ل َذل َكَِيُقوُ :ِ»ٱْسَتْيق ْ َِأيَُّهاِٱلن ال ُمَِوُقْمِم 

ي ُِ يَءَِلَكِٱْلَمس  ِم يِٱ"  " ،َفُيز  ي ات  َماو  َِيُسووََِوَأَقاَمَناَِمَعُه،َِوَأْجَلَسَناَِمَعُهِم يِٱلس  ي   ِِ.(2ِِ:6+5ِِِِ:14ِِِِ أ ِِ "ْلَمس 
وهذاِنداءِيعنيِأنِال نيسةِستقومِِِ.(6وال نيسةِتموتِمعِالمسي ِميِالمعموديةِوتقومِمعهِميِجدةِالحياةِ روِِ

منِالموتِمعِالمسي ِمخلصهاِوماديهاِبعدِأنِكانتِميِحالةِالسبيِللخاية.ِوميِاإلصحاحِالسااقِت ررتِ
ماهللِالِيعملِوحدهِوبالِعملِ(ِِأممِويهوِدلل نيسةِ ِِمرتينوهناِموجهةِِِِ.هةِلذراوِالرِممراتِموِج3ِِكلمةِإستيقنيِِ

ِ.ِادونِعملِمنهمِِيعملِهوِ جلهميريدِأنِالِمنهم.ِ ِِ
ِزكِّ   ىاْلَبسِّ  =ِهناِنرنِعودةِالبحريةِإليِمكانهاِا و ِلتعيشِحرةِكماِأرادِلهاِ .ِوهذهِثَِّياَب َلَرالِّكِّ    ىاْلَبسِّ و   عِّ

المسي إتناظرِِ فيكم"ِِِ،(14:13 رِوِِلبسواِ المسي ِ إليِأنِيتصورِ أيزًاِ بكمِ أتمخضِ الذينِ "ياِأوالدنِ وأيزاِ
يرِميِارِميِِمالمسي ِهوِارناِهوِيغايناِادمهِمنتبررِويكونِهوِلناِكلِشيء،ِقوتناِوطريقناِلنِسِِ(.19:4 غل

َرِ.ِأماِميِالسماءِمن ونِعليِصورةِالمسي ِ"هذهِالحياةِأيزاًِ َوَلْمُِيْنَهْرَِبْعُدَِماَ اَِسَنُ وُن.َِوَل  ْنَِنْعَلُمَِأن ُهِإ َ اُِأْظه 
َن َناَِسَنَراهَُِكَماُِهوَِ ْثَلُه،ِ   َِوْغَلفُ   َيْدُخُلكِّ   الَ .ِِ(.ِمماِنحصلِعليهِهناِعليِا رضِهوِمجردِالعربوِن2:3يو1"َِِنُ وُنِم 

ول نِهذاِتحققِِِِ.=ِواض ِأنِهذاِلمِيتحققِميِرجووِإسراليلِمنِالسبيِمقدِدخلهاِبعدِ لكِاليونانيينِوالرومان
ِا رِض ِالسماويةِعلي ِال نيسة ِإقامة َِتْحَتِر ْجَلْيهِ "ِِمي َِوَنَزَ ،َِوَضَبام  َماَوات  ِٱلس  ِ مزَطْأَطَأ ِالصورةِِِ.(9:18" وت تمل

ِالسما ِ""مي ِٱْلَخُرو ِ ء َِحَياة  ْفر  ِم يِس  ِٱْلَمْ ُتوب يَن ِإ ال  ًبا، ًساَِوَكذ  َِيْصَنُعَِرج  َِواَلَِما َِيْدُخَلَهاَِشْيء َِدن س  ِ رؤَوَلْن "27:21.ِ)ِ
ِوبالنسبةِلليهودِمقدِنفهمِاآليةِعليِأنهمِلمِيعودواِللوونيةِوأمرهمِعزراِونحمياِاتركِزوجاتهمِالوونيات.

ِ
. ُطومِّ  اْللِّسِّ  َيا ُووُقَشلِّيُم. اْنَحل ِّ  مِّْن ُقُبسِّ ُعُنقِّكِّ َوِيُتَها اْلَرْسبِِّيُة اْبنَ 2" -:(2آية ) ُة  اِّْنَتفِّضِّ  مَِّن التجَرابِّ

ْهَيْوَن.  "  صِّ
"أنز ِِصارتِسيدة.ِةِأورشليممَِوا َِِ،ِةمَِهذاِعكسِماِقيلِلباالِإنزليِوإجلسيِميِالترام،ِباالِالسيدةِصارتِأَِ

والمعنيِأنِال نيسةِالِِ(.1ِِ:52 لوِالذينِآمنواِوإستيقنوا("ِ البحرورمعِالمتزعينِِِ الحياان(ال راسيِِا عزاءِعن
محبةِالما ِوالمجدِِالخايةِمثل يص ِأنِت ونِمرتباةِبالترامِبعدِأنِحلهاِالمسي ِمنِرببِالخاية.ُِرُبب
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وتسحبِكالحيواناتِعادتِلهاِكرامةِِالعالميِوالعاداتِالرديئةِوبعدِأنِكانتِمربوطةِمنِعنقهاِبالخايةِ
 الحرية.

 
: »َمِجاًنا ُبْعُتْم، َوبِّاَل فِِّضٍة ُتَفكجوَن«.3" -:(3آية ) ِنُ؟ هَكَذا َطاَل الِربج  " َفإِّ

ِ(.5أننرِتفسيرِ اآليِة=ِ َمِجاًنا ُبْعُتمْ 
الذنِيبيعِنفسهِللخايةِ ماهللِلمِيبعهمِالِهمِباعواِأنفسهمِِِهوِِخالصِالمسي ِكانِمجانًاِوبالِمزة.ِوالخاط 

(ِ.ِمنِيبيع8ِِِِ:36ِإليِأنِأتيِالمسي ِوحررهمِ=ِ"إنِحرركمِاإلانِفبالحقيقةِت ونونِأحرارا"ِ يِوِِ( اتركهمِِ
ِِِِمجاناِمالنفسِغاليةِجدا،ِألمِيفدهاِالمسي ِادمه،ِِيبيعِماِالِيقدرِبماِ ِِنفسه منِلذةِ نِالمتعةِالتيِيجنيها

،ِتامهةِلدرجةِأنِالخاط ِباوِنفسهِميِمقاالِالِش ِأنِمجانًا.ِهيِمتعةِلحناتِالِتساونِشيئاًِوِِِتامهةِِالخاية
ميِمقاالِضياوِحياةِأادية.ِوالح ِمالحياانِالِيعايِملذاتِمجاناِالِ"خرِوإسجدِلي"ِ.ِأماِ ِفيعايِبسخاءِ

 (ِِ.1ِِ:5والِيعي  رِ يِع
ِ

و 4" -:(4آية )  : »إَِّلى مِّْصَر َنَزَل َشْعبِّ  َوِواًل لَِّيَتَغِرَب ُهَناَك. ُثِم َظَلَرُ؟ َوشج  "  ُق بِّاَل َسَبٍب.أَلِنُ؟ هَكَذا َطاَل الِسي ُِّد الِربج
ستعبدواِللحياطينِمأ لوهم.ِإمراتِلمصرِو شورِولباالِمأ لهمِهاالء.ِوكلِأوالدِ ِقبلِالمسي 3ِِِِستعبدِِإالحعبِِ

=ِلمِيكنِهناكِداوِسياسيِأوِعسكريِلمصرِأوِباالِأنِتذ ِالحعبِوإنماِكانِهذاِلمحبتهمِللخاية،َِِسَببٍ بِّاَل 
ونفهمِطبعًاِأنِحسدِالحياانِلناِكانِإ ِصارِِِوبالِسببِت رهناِالحياطين،ِول نِ ِسلمناِلهمِبسببِخاايانا.

ِنصيبناِالمجدِالذنُِحر مِهوِمنهِ.
ِ

َذ َشْعبِّ  َمِجاًنا  اْلُرَتسَ هُ َفاآلَن َماَذا لِّ   5"  -(:6-5اآليات ) ، َحِتى ُوخِّ يُحوَن، َيُقوُل ل ِّ َنا، َيُقوُل الِربج ُهوَن َعَلْي؟ِّ َيصِّ
، َوَدائًِّرا ُكِل َيْوٍم اْسرِّ  ُيهَ  ُم. ل ِّ لَِّك اْلَيْومِّ َيْعرُِّفوَن َون ِّ  َوَنا ُهَو اْلُرَتكَ اْسرِّ . لِّذلَِّك فِّ  ذبَِّ  عْ لِّذلَِّك َيْعرُِّف شَ 6اُن.  الِربج

 "هَأَنَذا«.
ِلخالصِشعبيِ.وضع،ِسأقومِل=ِتعبيرِيعنيِلما اِأرضيِاهذاِاَِماَذا لِّ  ُهَنا

َذ َشْعبِّ  َمِجاًنا والصلواتِميِالهيكل.ِِِتسااي لاالويينِميِأورشليم،ِكانتِِ=ِحينِكانِالحعبِوال هنةِوال  َحِتى ُوخِّ
ل انِ ِقدِمرحِاهذا،ِباالِِهمِصلواتِوتسااي ِميِِلِِواآلنِالِصلواتِوالِتسااي ِوالهيكلِخرام.ِولوِكانِالحعِب

البااليينِِِِِدقِِالحعِبِِكاِنِِأوِلو اليهودِيصرخونِمنِِاهذاِِالرمِقدِمرحنِِِاالتسااي ِل عل مِ .ِول نِالوضعِاآلنِ
مهمِيعتبرونِأنِإنتصارهمِعليِاليهودِهوِِنِويصيحوِنِوالبااليينِيجدموكانِِناِهلل.ِزِحالعبودية،ِوكانِهذاِيسببِ

اْلُرَتَسل ُِّهوَن َعَلْي؟ِّ    =ِِِةإلهِاليهودِيهوهِبحسبِأم ارِالحعومِالوونيةِأنِالحرومِهيِحرومِاينِاآللهِِإنتصارِعلي
يُحونَ  حونِاهذاِكأنهِإنتصارِِرويفِِلةِمهينةيجدمونِعليِ ،ِوميِنفسِالوقتِيعاملونِشعبِ ِمعامِِهِم=َِِِِيصِّ

الوضعِالحاليِيحيرِأنهِالِمالدةِمنِِِِدمِوبنيه.وتحيرِلحماتةِالحياانِومرحتهِإ ِهلكِآ.ِِعليِ ِوعليِشعبِ 
لسبيِمجانًاِأنِاالِعالدِأوِاالِمكسب.ِول نِكانتِخاةِ ِتأديبِالحعبِبسببِالسبي،ِوكأنِالحعبِ هبِِل

 ِِوونيتهِوخااياه.
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=ِاإلسمُِيَعب  رِعنِقدراتِوعنِشخصيةِالحخص،ِوالمعنيِأنِ ِحينِيتدخلِوينقذِ  لِّذلَِّك َيْعرُِّف َشْعبَِّ  اْسرِّ  
ِركونِمحبتهِلهم.ِشعبهِمنِسبيِباال،ِسيعرمونِقوتهِوكيفِإستااوِأنِيخلصهم.ِوسيِد

فيهِيعرمونِأنِ ِهوِالمت لم.ِمالذيِتجسدِهوِكلمةِ ِِِالذيِأُعل َنِهنا،ِِ،ِيومِالصليِبيومِالخالِصهكذاِمفيِِِو
رآنيِِِ"الذن.ِوالمسي ِيقو ِِ(3،1:1"ِ عِب" ِبعدِماِكلمِاآلباءِبا نبياء...ِكلمناِميِهذهِا يامِا خيرةِميِإانه

المعنيِأنِيومِالخالصِسنعر ِأنِ اكِالذيِماتِعناِهوِ ِالذيِكانِيكلمناِميِِ.ِِ(9:14"ِ يومقدِرأنِاآلِم
ِِ.وأنهِهوِقامِليخلصِشعبهِمنِأعدالهِ الحياانِوالخايةِوالموت(ِالنبواتِوميِال تامِكله
ُيَهانُ  َيْوٍم اْسرِّ   =ِ ِيهوهِإسمه.ِومنِيزاهدِشعبهِيهينِإسمه.ِواإلسمِيحيرِلقدراتِصاحبه.ِمع ال ِ  ُكِل 

ِالمزاهدونِعليِعجزِ ِعنِحمايةِشعبه،ِوهكذاِمهمهاِسنحاريبِوربحاقيِ إِص ِ-36ِِ:15شعبِ ِقدِيفهمه
ِ.ونا هوِ(.ِاينماِأنِ ِتركهمِليتأداوا.ِوالح ِأنِيهوهِتعني21

=ِكمِأهانِالبااليونِإسمِ ،ِوكمِظنِاليهودِأنِ ِغيرِقادرِعليِ  اْلَيْومِّ َيْعرُِّفوَن َون ِّ  َوَنا ُهَو اْلُرَتَكل ِّمُ فِّ  ذلَِّك  
إنقا همِمنِيدِالبااليين،ِالِلمِيصدقواِنبواتِا نبياءِالذينِتنبأواِانجاتهمِمنِباال.ِول نِميِيومِيخلصهمِ ِمنِ

قديرِالذنِوعدهمِبالخالصِميِنبواتِا نبياءِتممِوعدهِوخلصهمِوتحققِكلِماِت لمِيدِباالِسيعرمونِأنِ ِال
ميومِالخالص،ِيومِالصليبِفيهِسيعر ِالجميعِأنِالمسي ِهوِيهوهِالمت لمِميِِِ-به.ِوهكذاِميِالعهدِالجديدِِ

مقا ِلهمِيسوو:ِ+ِ"ِِ(8ِِِِ:24"ِ يوناِهوِتموتونِميِخااياكمأنِلمِتامنواِانيِِإن مِِ العهدِالقديم.ِوقارنِمعِِ"
(.ِومنِهناِنفهمِأنِالمسي ِكانِيقو ِلليهودِأنه8ِِِِ:28ِ"ِ يِوناِهوأنيِِِإ،ِمحينئذِتفهمونِِمتى قفعتم ابن االنسان

أنِبعدِ  متى قفعتم ابن االنسانميِالعهدِالقديم،ِوقدِتجسدِلفدالهم،ِوسيفهمواِحينِيصلبونهِ=ِِِِالرتكلمِِيهوهِوهو
فِّ  ذلَِّك اْلَيْومِّ   قدسِويعلمناِكلِش ،ِسنفهمِأنِمنِت لمِميِالعهدِالقديمِوقا أنِيتمِالفداءِوينسكبِالروحِال

ناِأنيِإ،ِمحينئذِتفهمونِمتى قفعتم ابن االنسان هوِنفسهِالذنِقا ِميِالعهدِالجديِدَِيْعرُِّفوَن َون ِّ  َوَنا ُهَو اْلُرَتَكل ِّمُ 
ِفبالصليبِأنقذناِالمسي ِيهوهِمنِيدِالحياانِحتيِالِيهانِإسمهِ.ِ-ِِهو
ِ

ِ ِِ(12  -7آيات ) ِاآليات ِمي ِوم ِالمسي  ِلخالص ِكرمز ِباال ِمن ِللخالص ِللخالص15ِِِِ–13ِِيحير ِينتقلِصراحة )
ِبالمسي ِ.

 
، اْلُرْخبِّرِّ 7" -:(7آية ) رِّ َبالِّ َطَدَم ِّ اْلُرَبش ِّ ، اْلَقائِّلِّ َما َوْلَرَل َعَلى اْلجِّ ، اْلُرْخبِّرِّ بِّاْلَخاَلصِّ رِّ بِّاْلَخْيرِّ بِّالِساَلمِّ، اْلُرَبش ِّ

.»! ْهَيْوَن: »َطْد َمَلَك إِّلُهكِّ  " لِّصِّ
ر بخالصهِالذيِصنعهِملكِ=ِ َِِِِطْد َمَلَك إِّلُهكِّ هوِالمسي ِالذيِكانِيجلسِعليِالجبا ِليعلمِتالميذه.ِِِِاْلُرَبش ِّ

وماِادأهِالمسي ِاهذهِالبحارةِأكملهِرسلهِوت ملهِال نيسةِحتيِاآلنِ.ِِِل وتك.عليِقلوبنا.ِونحنِنصليِليأتيِم
ِونالح ِأنِكلمةِإنجيلِتعنيِبحارةِمفرحةِِ.

ِ
ْنَد ُقُلوعِّ الرِ 8""  -(:9-8اآليات ) ُروَن َعْيًنا لَِّعْيٍن عِّ . َيْرَفُعوَن َصْوَتُهْم. َيَتَرِنُروَن َمًعا، أَلِنُهْم ُيْبصِّ ب ِّ َصْوُت ُمَراطِّبِّيكِّ

ْهَيْوَن.  َرَب ُووُقَشلِّيَم، أَلِن الِرِب َطْد َعِزى َشْعَبُ؟. َفَدى ُووُقَشلِّيمَ 9إَِّلى صِّ يدِّي َتَرِنرِّ  َمًعا َيا خِّ  "  .َوشِّ
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(ِ،ِهكذاِكانِمنتنروِالخالصِميِالعهد2ِِِِ:1ِ=ِكماِكانِحبقوقِيراقبِوينتنرِردِ ِمنِالسماءِ حِب  مراطبيك
(1ِِِ:45ِالقديمِينتنرونِمخلصاِمنِالسماءِ،ِولماِوجدوهِكماِقا ِميلبسِ"وجدناِالذنِكتبِعنهِموسيِ..."ِ يو

ا رضِ.ِوبالنسبةِللعهدِالقديم،ِنجدِأنِإشعياءِالذنِتنبأِكثيرًاِِرمعواِأصواتهمِبالفرحِوالترنيمِو هبواِيبحرونِكلِِ
ِ"ليتكِتحقِ ِلينز ِويخلص ِلهفة ِالمخلص،ِنجدهِيصر ِمي ِالسماءِمتيِيأتيِهذا ِالمسي ،ِوكانِيراقب عنِخالص

ِ(.1:64السمواتِوتنز :ِ إص
المسي ِوخالصهِمرمعواِأصواتهمِِِِكتحفواِعملإ=ِهمِالرسلِوالتالميذِالذينِلهمِأعينِلتننرِوهاالءِِِِنُرَراطِّبِّيال

ِ.ِ(1ِِِ:1ِِ،2ِيو1 ِبالبحارةِبعدِأنِرأتِعيونهِم
ْهَيْونَ وسببِالفرحِليسِالرجووِ ورشليمِالِِ هذهِتعنيِالصل ِاينِ ِوصهيونِ،ِملليهودِِِ=  ُقُلوعِّ الِرب ِّ إَِّلى صِّ

للمجدليةِ"أايِوأايكمِوإلهيِوإلهكم"ِتعنيِرضيِالرمِعليهمِوإعادتهمِإليِصهيونِ،ِولناِمهذاِيذكرناِبقو ِالمسي ِِ
بالنسبةِِِ َعْيًنا لَِّعْينٍ ينظرونَ ِِ،ِوهذاِيعنيِرجووِالرمِلناِبالفرحِوعودتناِإليِحزنِاآلمِكأاناءِميِالمسي ِ.

ِالنبواِت ِتحقيق ِيننرون ِتحققتِوعادواِِلليهود ِالسماءِبالرجووِوأنها ِأمجاد ِترن ِالقدس ِبالروح ِمهي ِلل نيسة .ِوبالنسبة
ِ.ِكماِميِلغزِكماِميِمرآةِوميِالسماءِترنِ ِوجهًاِلوجهاآلنِ

ِ
َنا10" -:(10آية ) ؟ِّ َوَماَم ُعُيونِّ ُكل ِّ اأُلَممِّ، َفَتَرى ُكلج َوْطَرافِّ اأَلْقضِّ َخاَلَص إِّلهِّ َقاعِّ ُطْدسِّ  " .َطْد َشِرَر الِربج َعْن ذِّ

َقاعِّ ُطْدسِّ  ِِ(1ِِِ:24كو1،ِوالمسي ِهوِقوةِ ِوحكمةِ ِ =ِتعبيرِيعنيِقوةِالرِمِالِربج  ذِّ
َقاعِّ و  ِ=ِتعنيِالتجسدِأوِتعنيِأنِ ِينهرِقوتهِ عدالهِ. ؟َشِرَر الِربج َعْن ذِّ
ِ

ًسا. اْخُرُلوا مِّْن 11" -:(11آية ) وا َنجِّ َها. َتَهِهُروا َيا َحامِّلِّ   اِّْعَتزُِّلوا، اْعَتزُِّلوا. اْخُرُلوا مِّْن ُهَناَك. اَل َتَرسج َوَسهِّ
.  " آنَِّيةِّ الِرب ِّ

وهمِعادواِميِموكبِِالمننرِالذيِنراهِكرمزِلفداءِالمسي ِهوِخروجِاليهودِمنِباالِورجوعهمِإليِصهيون.
حاشدِيتحركِاببءِول نِاالِخو .ِوهوِليسِمحهدِجماعةِمنِالعبيدِالهاربينِالذينِيخحونِمتابعةِسادتهم،ِِ

ميِوقةِوترنيمِويركضِأمامهمِمنِيبحرِبالسالم.ِومعهمِكهنتهمِحاملينِآنيةِايتِالرم،ِولقدِِالِيسيرونِ
ِبعِدأنهِوالمعني،ِشهور.ِوكانواِيرنمون،ِوحينِيرنمونِترنِا رضِكلهاِخالصِ ِلحعبه.4ِِإستغرقتِالرحلةِ

أنِيقدمِالمسي ِالخالصِلحعبه،ِعليِشعبهِأنِالِيخا ِباشِعدو،ِسواءِشياطينِأوِمنِتحركهمِالحياطين،ِ
مهوِتحررِمنهم.ِوعليِشعبِ ِأنِيعتز ِالحرِويحياِحياةِالتسبي ِشاهدًاِلخالصِإلهه.ِوكماِإعتز ِاليهودِ

ًسا ز ِحياةِالخايةِِ=الذينِتعودواِالحياةِميِباالِحياتهم،ِعليِال نيسةِشعبِ ِأنِتعت وا َنجِّ =ِعليناِِِاَل َتَرسج
أنِالِن ونِمثلِاليهودِالذينِأخرجهمِالرمِمنِمصرِمخرجواِومحبةِا ووان،ِأيِالعجلِالذهبيِميِقلوبهمِِ

الذيِيقودِويحام ِِهوِماهللِِ،نِمنِجهةِالاريقعويجبِأنِنامِ.ِمأهل تهم،ِعليناِأنِنزحيِباللذاتِالوقتية
ناِأنِنتبعِأوارِمنِسبقوناِمنِالقديسينِوالحهداء،ِوعليِرجا ِال هنوتِحامليِآنيةِالرمِأنِعليِالمسيرة.ِوعلِي

 ا(.ِرعِزِ،ِوراجعِاإلصحاحِا و ِمنِسفرِيتاهرواِ واآلنيةِهيِالتيِأخذهاِنبوخذِنصرِمأعادهاِكورص
ِ
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ِنُكْم اَل َتْخُرُلوَن بِّاْلَعَجَلةِّ، َواَل 12" -:(12آية ) َتْذَهُبوَن َهاقِّبِّيَن. أَلِن الِرِب َسائٌِّر َوَماَمُكْم، َوإِّلَ؟ إِّْسَرائِّيَل َيْجَرُع  أَل
 " َساَطَتُكْم.

=ِساقةِالجيشِهيِماخرتهِمنِالزعفاءَِِِوإِّلَ؟ إِّْسَرائِّيَل َيْجَرُع َساَطَتُكمْ =ِكماِخرجواِمنِمصرِِِِبِّاْلَعَجَلةِّ   لنِيخرجوا
َوَمت يَلًةِوهذهِمثلِ"االءِالزعفاءِماهللِيجمعهم.ِِوا طفا ِوالحيو ِوالنساء،ِحتيِه ُف،ِ َقَصَبًةَِمْرُضوَضًةِاَلَِيْقص 

ِإ َليِٱلنُّْصَرةِ  َنًةِاَلُِيْاف ُ ،َِحت يُِيْخر َجِٱْلَحق  ِإ ًاِالعدوِالِيستايعِأنِيباشِاهمِمنِخلفِماهلِل(.20:12ِِ"ِ مِتُمَدخ  
ِ هوِالقالد.

 
ا.  13"  -(:15-13اآليات ) دًّ َوَيَتَساَمى لِّ َوَيْرَتقِّ   َيَتَعاَلى  َيْعقُِّل،  َكاَن 14ُهَوَذا َعْبدِّي  َكثِّيُروَن.  ْنَك  اْنَدَهَش مِّ َكَرا 

، َوُصوَقُتُ؟ َوْكَثَر مِّْن َبنِّ  آَدَم.   ُح ُوَمًرا َكثِّيرِّيَن. مِّْن َوْللِّ؟ِّ  15َمْنَظُرُ  َكَذا ُمْفَسًدا َوْكَثَر مَِّن الِرُللِّ َيُسدج ُمُلوٌك هَكَذا َيْنضِّ
ُروُ .  "  َوْفَواَهُهْم، أَلِنُهْم َطْد َوْبَصُروا َما َلْم ُيْخَبُروا بِّ؟ِّ، َوَما َلْم َيْسَرُعوُ  َفهِّ

 التفسيرِميِاإلصحاحِالتالِي
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والخرسون 

ِ
.ِل نِنتيجةِجدالهمِمعِالمسيحيين12ِِالِشكِميِأنِعبدِالرمِهناِهوِالمسي ،ِوهكذاِمسرهِاليهودِحتيِالقرنِِ

رمياِوالبعضِإضارواِأنِيفتحواِعنِتفسيرِآخر.ِمقا ِبعزهمِأنِعبدِالرمِهوِشعبِاليهودِوالبعضِقالواِأنهِإ
يوشيا.ِولقدِآمنِكثيرونِمنِاليهودِبالمسي ِبماالعتهمِلهذاِالفصلِومقاالتهِبالعهدِالجديدِوميِا يامِالحديثة،ِ

المنتخبةِللقراءةِا سبو ية،ِمهوِنبوءةِكاملةِعنِ(ِمنِِالقراءات53ِِِِ:12ِِِِ–52ِِ:13ِِأسقبِاليهودِهذاِالفصلِ 
:53ِِِالمِكانتِحتيِيفدنِشعبه،ِلقدِجعلِنفسهِ ايحةِإومِِ سنة.ِوهذهِا 700ِِأالمِالمسي ِقبلِالمسي ِبحواليِِ

ِ(ِوبهذهِالنبوةِنقترمِإليِ ِونننرِإليِسرِالفداء.10ِ
ِ
ا.  13"  - (:15-13:  52يات )اآل دًّ ْنَك َكثِّيُروَن. 14ُهَوَذا َعْبدِّي َيْعقُِّل، َيَتَعاَلى َوَيْرَتقِّ  َوَيَتَساَمى لِّ َكَرا اْنَدَهَش مِّ

، َوُصوَقُتُ؟ َوْكَثَر مِّْن َبنِّ  آَدَم.   ُح ُوَمًرا َكثِّيرِّيَن. مِّْن َوْللِّ؟ِّ  15َكاَن َمْنَظُرُ  َكَذا ُمْفَسًدا َوْكَثَر مَِّن الِرُللِّ َيُسدج هَكَذا َيْنضِّ
ُروُ .  " ُمُلوٌك َوْفَواَهُهْم، أَلِنُهْم َطْد َوْبَصُروا َما َلْم ُيْخَبُروا بِّ؟ِّ، َوَما َلْم َيْسَرُعوُ  َفهِّ

هوِأقنومِاللوغوسِالعقلِالمناوقِبهِأوِالناقِالعاقل.ِهوِأقنومِالحكمة.ِهوِحكمةِ َِِِعْبدِّي=َِِِِعْبدِّي َيْعقِّلُ 
ِأخليِ اتهِميِتجسده،ِآخذاًِ لِِ.(1ِِِِ:24كو1ِِوقوتهِ  َِِيْعقِّلُ حسبِفيهِمايعين.ِِ.ِوأطاوِلنُِ(7:2 ميِِصورةِعبِدِِنه

كانِينموِميِِوِِااهناِميِكلِش كانِإنساناِكامالِيحِِوالمسي ِبالجسِدِِيتعامل بحكرة".جاءتِميِاإلنجليزيةِ"=ِِ
المسي ِلمِيولدِكاملِالنزجِالعقليِوإالِماِكانِإنساناِطبيعياِِِِالحكمة،ِوكانِكالمهِكلهِبحكمةِأ هلتِالناس.

أنهِوبينماِهوِميِسنِالثانيةِعحرِِِمحااهاِلناِميِكلِش .ِالِلنقلِأنهِكانِيتميزِعنِأقرانهِالذينِميِسنهِادليل
يَن،َِيْسَمُعُهْمَِوَيْسَأُلُهمِِِْ أاواه(َِِوة َِأي ام َِوَجَداهَُِوَبْعَدَِواَلِقيلِعنهِ" ِٱْلُمَعل  م  ،َِجال ًساِم يَِوْسب  يَنَِسم ُعوُهِ .م يِٱْلَهْيَ ل  ِٱل ذ  َوُكلُّ

َبت هِ  ْنَِمْهم ه َِوَأْجو  ُتواِم  ِ(.47،46:2ِ"ِ لِوُاه 
هوِيتعاليِويرتقيِ نهِتناز ِوتواضعِأواًلِمنجاحِعملهِأيِالفداءِرمعهِميِأعينِكلِِ=  ويتسامى  َيَتَعاَلى َوَيْرَتقِّ 

(ِوالتعاليِوالتساميِصفاتِهلل،ِمهكذا2ِِ:9ِ،10ِِ ميِِ"رمعهِ ِوأعااهِإسماِموقِكلِإسم"العالم.ِو نهِتواضعِ
 ِ (ِلذلكِمالمسي ِهو57ِِِِ:15ِصِِإ(ِونفسِالمفهومِنجدهِميِ 6ِِ:1صِإرأنِإشعياءِ ِجالساِعليِكرسيِعا  

ُبوَنِم ْنِكَِوحتيِوهوِعليِا رضِتساميِجدًاِميِأعينِسامعيهِ"ِ . يُعَِيْحَهُدوَنَِلُهَِوَيَتَعج  ِٱلن  ْعَمة َِِكاَنِٱْلَجم  ل َمات 
ْنَِمم هِ  ِِ(.22:4"ِ لِوٱْلَخار َجة ِم 
ُح   ينز ِلهاِمعنيينِ:ِ–هَكَذا َيْنضِّ

ِنتنرواِمسيحًاِميِصورةِمجدِالِمسيحًاِمتألمًا.إمهوِكانِإتزاعهِمذهاًلِماليهودِِ:يذهل (1
 مالمسي ِرصِدمهِعليِالمامنينِمنِكلِا ممِ جلِتاهيرهم.ِِ:يرش (2

ًداَرْنَظُرُ  َكَذا  ف وَقُتُ؟ َوْكَثَر مِّْن َبنِّ وكثر من الرلل    ُمْفسَِِ =ِصيييورتهِميِجروحهِودمهِالذيِغايِجسيييمه،ِِآدم  َوصُِِ
(ِ.ِماإلنسيييانِبسيييببِالخايةِوقعتِعليهِأالماِشيييديدةِومسيييدت19ِِِِ:5ِاإلنسيييان"ِ يوحتيِأنِايالطسِقا ِ"هو اِِ
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 ِ نهِكانِيرنِ ِ.ِومننرِالمسييييي ِِِِصييييورةِالمجدِالتيِخلقهِ ِعليهاِإ ِكانِاإلنسييييانِميِالجنةِيعكسِمجِد
(ِوشييييكلِجروحهِوأالمهِكانت21ِِِ:23ِِعليِالصييييليبِ،ِوالصييييليبِلعنةِ"مملعونِكلِمنِعلقِعليِخحييييبة"ِ تِن

أكثرِمنِأنِانيِآدمِ،ِهوِأرادِأنِيحيييااهناِميِكلِشييي ِحتيِأبحيييعِأنواوِا المِواللعنةِفيكونِإنسييياناِكامالِحتيِِ
(ِ.ِوغنيِعنِالقو ِأنِالمسييييييي ِبجسييييييدهِلم2ِِ:10ِِلِرليسِخالصييييييناِبا الم"ِ عِبميِا المِ،ِوهذاِمعنيِ"يكم

(ِ.ِهوِقبلِاللعنةِلنتمجد17ِِِِ:5ِِيكنِلهِصيييييييورةِالمجدِ،ِالِهوِطلبهاِلجسيييييييدهِليتمجدِالجنسِالبحيييييييرنِفيهِ يو
ِنحنِفيه.

ُروا َما َلْم ُيْخَبُروا بِّ؟ِّ  َِِ همِرأواِميِالمسيييييييي ِِِِتهمِوعراميهم.=ِهمِرأواِميِالمسيييييييي ِوعرمواِماِلمِيخبرهمِبهِكهنَِِوْبصِِِ
وفيماِحدثِللمسيييييييي ِتحقيقاِللنبوات،ِورأواِفيهِتواضيييييييعاِعجيبًاِومحبةِعجيبةِللبحييييييير.ِِأماِكهنتهمِومعلميهمِمقدِ

دج ُمُلوٌك َوْفَواَهُهمْ  صيييييييييورواِلهمِالمسيييييييييي ِمل اِوقالداِيهزمِالرومان.. ُِِ =ِالملوكِميِكبريالهمِكملوكِ  مِّْن َوْللِّ؟ِّ َيسِِِِ
  َوْفَواَهُهمْ يسِِِِدون   شيييييعوبهم،ِحينُِيدركونِتواضيييييعِملكِالملوكِورمِا ربامِوقبولهِكلِهذهِالمهانةِِتخزيييييعِلهم

خجاُلِمنِكبريييالهمِالييذنِصيييييييييييييييارِاالِمعني،ِمميياِقيمييةِمل همِوعنمتهمِأمييامِعنمييةِ ِالحقيقيييةِومعِهييذاِقبيلِِ
 الصليب.

ِِ
َقاُع الِرب ِّ َمْن َصِدَق َخَبَرَنا، َولَِّرنِّ 1" -:(1آية )  " اْسُتْعلَِّنْت ذِّ

ِ=ِالمسي ِأتيِلليهودِول نهمِلمِيصدقوه.ِوالصليبِكانِسرًاِمذهاًلِلمِيصدقهِأحد.َِِمْن َصِدَق َخَبَرَنا
َقاُع الِرب ِّ ِ ُتْعلَِّنْت ذِّ ِِْ َقاُع الِرب ِّ =ِميِالمسييييي ِ ِلَِّرنِّ اسِ محبةِ ِوقوته.ِوالسيييياا ِفيهِاسييييتن ارِلموقفِِِِتنعلِ (ِإسييييتُِذِّ

"إليِخاصيييييييييييتهِجاءِِِِنتنروهِمل ًاِوقالدًا.إاليهودِمنِالمسيييييييييييي ِمهوِتجسيييييييييييدِمنهمِوأتيِلهمِل نهمِلمِيامنواِبهِمقدِ
يُعِِوخاصييييييييييتهِلمِتقبله"ِ.ِوالعجيبِأنِاليهودِأعجبواِاتعاليمهِول نهمِرمزييييييييييوهِ نهِإانِنجارِبسيييييييييييبِِ" َكاَنِٱْلَجم 

ْنَِمم ه ،َِوَيُقوُلوَن:ِ»َأَلْيَسَِهَذاِٱْاَنُِيوُسفََِيْحَهدُِ ِٱلن  ْعَمة ِٱْلَخار َجة ِم  ْنَِكل َمات  ُبوَنِم  ِ(.33:4"ِ لووَنَِلُهَِوَيَتَعج 
ِ

َفَنْنُظَر إَِّلْي؟ِّ، َواَل َمْنَظَر  َنَبَت ُطِداَمُ؟ َكَفْرٍخ َوَكعِّْرق مِّْن َوْقٍض َيابَِّسٍة، اَل ُصوَقَة َلُ؟ َواَل َلَراَل 2" -:(2آية )
َيُ؟.  " َفَنْشَتهِّ

ِ(2ِِ:40ِ لوِِ"م انِالصبيِينموِويتقونِبالروح"ِ،=ِأيِقدامِالرِمَنَبَت ُطِداَمُ؟ 
ِ مروِِ غصيييييين(ِمنِأصييييييلِشييييييجرةِجامة.ِخرجِكقزيييييييِبِِكفرخ=ِلمِيخرجِميِصييييييورةِقالدِعنيم،ِالِجاءَِِِِكَفْرخٍ 
خرِملوكِآأيامِصيدقياِالملك586ِِِةِنتهتِأيامِسيبيِباالِسينإأسيرةِداودِِمنِجذوِِيسييِالحيجرةِاليابسيةِ مِ(شيجرة
وَقَة َلُ؟ َواَل َلَرالَ .ِوقض يابسِةأوِتفهمِأنِالمسيي ِخرجِمنِالابيعةِالبحيريةِالتيِهيِِِ.(داوِدِأسيرة =ِكانتِِِِاَل صُِ

45ِِ مزِِ"أاروِجمااًلِمنِانيِالبحيييييير"عيونِاليهودِمغلقةِملمِيرواِجمالهِالداخلي،ِجما ِقداسييييييته،ِوميِهذهِكانِِ
إختفيِجمالهِمنِأمامِعيونهمِملمِيرواِسيييونِمقرهِوتواضيييعهِوصيييليبه،ِالِكانِمكروهًاِلتوبيخهِالناسِعليِِِ.ِ(2:

آلمناِبه.ِوالِيعرمونِأنِاإليمانِبالمسيييي ِاآلنِوهوِميِمجدهِخااياهم.ِيقو ِالبعضِِميِأيامناِلوِرأيناِالمسيييي ِِ
ِماِيريدهِالناسِمنِقوةِومنِعنمة.معِتناسبِتِالِأسهلِمنِاإليمانِبهِميِهذهِالصورةِالمحتقرةِالتي
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،  3"  -: (3آية ) ، َقُلُل َوْوَلاٍع َوُمْخَتبُِّر اْلَحَزنِّ َوَكُرَسِتٍر َعْنُ؟ ُوُلوُهَنا، ُمْحَتَقٌر َفَلْم َنْعَتِد ُمْحَتَقٌر َوَمْخُذوٌل مَِّن الِناسِّ
 "  بِّ؟ِّ.

=ِكانتِملحوظةِأحدِنبالءِالرومانِعنِالمسي ِوقدِأرسلهاِلمجلسِالحيو ِالرومانيِأنِالمسي ُِِمْخَتبُِّر اْلَحَزنِّ 
ْحَتَقٌر َوَمْخُذوٌل  مُ الِيزحك،ِالِقيلِميِال تامِالمقدسِعنِالمسي ِأنهِبكيِول نِلمِيقا ِوالِمرةِأنهِضحك.ِ

=َِِِوَكُرَسِتٍر َعْنُ؟ ُوُلوُهَناحتقرِاليهودِورؤساءهمِالمسي ِوقالواِعنهِمجنون،ِوقالواِبهِشياان....ِاللِإهكذاِِ=
ص،ِهمِإحتقروهِإ ِإعتبروهِإانِنجارِبسيب،ِوهمِيعرمونِبساطةِعاللتهِوإخوتهِِهمِسترواِوجوههمِعنهِكأاِر

(ِملمِيهتمواِاتعاليمهِوأقوالهِمأدارواِوجوههمِولمِيهتمواِاها،ِإ ِشعرواِأنه55:13ِ+ِمِت22:4ِِويعرمونِأمهِ لو
المسي ِعليِالصليبِقالواِهذاِمنِغزبِ .ِكماِقالواِسابقًاِأأخاأِهذاِأمِِِاوحينماِرأِوِالِيستحقِاإلهتمام.

ِأاواهِمعندهمِأنِا لمِعقوبةِللخايةِولمِيعرمواِأنهِيتألمِ جلهمِهمِ.
ِ

ُروًبا مَِّن هللاِّ َوَمْذُلواًل.4"  -(:6-4اآليات ) ِِْ اًبا َمضِِِ َِِ ْبَناُ  ُمصِِِ ِِِّ   لكِِّن َوْحَزاَنَنا َحَرَلَها، َوَوْوَلاَعَنا َتَحِرَلَها. َوَنْحُن َحسِِِ
َنا َعَلْي؟ِّ، َوبُِّحُبرِّ ِّ شُِِِ 5 اَلمِّ يُب سَِِِ َنا. َتْأدِّ ُحوٌق أَلْللِّ آَثامِّ يَنا، َمسِِِْ َلْلَنا. 6فِّيَنا. َوُهَو َمْجُروٌح أَلْللِّ َمَعاصِِِِّ ُكلجَنا َكَغَنٍم ضَِِِ

َنا. ٍد إَِّلى َطرِّيقِّ؟ِّ، َوالِربج َوَضَع َعَلْي؟ِّ إِّْثَم َلرِّيعِّ ْلَنا ُكلج َواحِّ  " مِّ

غفرِلهم"ِوالمقصيودِمنِهذاِليسِأنِالمسيي ِسيامحهمِعماِمعلوه،ِالِإنهِوهوِِِإقا ِالمسيي ِعليِالصيليبِ"ياِأاتاهِِ
جسييييييدهِكلهِمغايِِمالمسييييييي ِعليِالصييييييليبِِومعلقِعليِالصييييييليبِغارقًاِومغايِادمالهِادأِشييييييفاعتهِال فارية.ِِ

مِنِمغايِبالدمِ،ِوهذهِهيِال فارةِملتبدأِايهاِاآليقو ِلآلمِجسييييييييييييديِالذيِهوِكنيسييييييييييييتيِِهوِاآلِِكأنهِبالدماء
الِِِميدميهِالِياليبِالثيأرِمثيلِدمِهيااييلِِ(ِ.5ِِِ:30التيِهيِجسييييييييييييييدنِ أ ِالقيدوسِميِغفرانِخايايياِال نيسيييييييييييييية

ِ.(12ِِ:4ِ عبِِالغفران
=ِكفارةِمنِالفعلِيغاي.ِوكلِمنِهوِوااتِميِالمسيي ِهوِمغايِادمِالمسيي .ِومنِهوِميِِالشِفاعة الكفاقية

(8ِِِِ:1ِِ روبال دينونة  (ِ*و1ِِِ:28 كوِِكامل(ِ*و4ِ:1ِ أ ِبال لومالمسيييييييييييييي ِأنِوااتِميِالمسيييييييييييييي ِيعتبرِ*
ِوأنياِفيكم"ِ يو (.ِوهيذا15ِِِِ:4ِمياآلمِالِيرنِعيوبنياِايلِيرانياِميِإانيه.ِليذليكِياليبِمنياِالمسييييييييييييييي ِقيالالِ"إوبتواِمي 

رِلما اِكانتِ بال ِالمحرقاتِيتنسيييييييمهاِ ِرالحةِرضييييييياِ تك (،ِمذبال ِالمحرقةِتحيييييييير1ِِِ:9ِِ+ِال8ِِِ:21ُِِيفسييييييي  
عودةِأانالهِإليهِِِ-(.ِمفيِالمسييي ُِنحسييبِنحنِطالعينِوهذاِيفرحِاآلم2ِِ:8ِالمسييي ِحتيِالصييليبِ ميلااعةِِ

"هذاِهوِإانيِالحبيبِالذنِبهِسييييييررت".ِالِميِالنهايةِنرنِأنِالمسييييييي ِيسييييييووِكرأسِلجسييييييدهِأنِال نيسييييييةِيقدمِِ
ِ(.15ِِ:28كو1الخزووِلآلمِ 
ا ا َحَرَلِهَ خاييةِمهوِحميلِخاياييانياِوأويارهياِليعاينياِسييييييييييييييالمِ ِاليذيِيفوقِكيلِعقيل.ِِ=ِا حزانِنياتجيةِعنِالَِوْحَزاَننَِ
َنا اَلمِّ يُب سَِِِِ =ِهيِأوارِالجروحَِِوبُِّحُبرِّ ِّ .    =ِهوِاحتملِنيابةِعناِالتأديبِونتيجةِهذاِحصيييييلناِعليِالسيييييالمَِتْأدِّ

َعَلْي؟ِّ إِّْثَم  الرب  عَ َوضَِِ التيِنتجتِعنِضيييرباتِالسيييوطِوالقصيييبةِوالحيييوكِوجروحِالمسييياميرِوالل مِواللام.ِوهكذاِِ
َنا ِمالجميعِزاغواِومسدواِوأعوزهمِمجدِ .ِلريعنا=َِِلرِّيعِّ
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ِ=ِ َوْحَزاَنَنا َحَرَلَها، َوَوْوَلاَعَنا َتَحِرَلَها
ِوالساا ِهناِكيفِتحملِالمسي ِأالمناِونحنِماِزلناِنتألمِميِهذاِالعالم؟

 نهمِكانواِيعاونِالمصيلومِخالِممزوجاِبالمر،ِوالمرِيعملِِالمسيي ِإحتملِا لمِرامزياِأنِيحيرمِخاًلِبهِمر،ِ
(ِمهوِهين"ِأنِأنِمنِيلتزمِاوصييييياياهِيحملِعنهِِوصييييييتيكمخدرِلألالم.ِومنِيرتببِانيرِالمسيييييي ِ"إحملواِنيرنِ 

المسييي ِأالمه.ِلذلكِرأيناِالحييهداءِيدخلونِسيياحاتِاإلسييتحييهادِمرحينِمهللين،ِإ ِأنِ ِيسييكبِميِداخلهمِمرحاِ
ودِعليِأالمهم.ِوميِضيييقاتناِيسييكبِسييالماِيسييودِعليناِويتغلبِعليِأنِإضييارامِوخو ِوحيرةِوهذاِمعنيِِيسيي

(ِوقولهِأيزييييا4ِِِ:7ِِقو ِالرسييييو ِ"سييييالمِ ِالذنِيفوقِكلِعقلِيحف ِقلويكمِوأم اركمِميِالمسييييي ِيسييييوو"ِ مي
ِ(.6ِِ:10كو2+4ِِ:8ِِكو2"متحيرينِل نِغيرِيالسين"ِ+ِ"كحزانيِونحنِدالماِمرحون"ِ 

.ِِويعايناِمرحًاِينتصيييييييييرِعليِأنِألمِأوِحزنِأوِخو ِمنِمرضِأوِحتيِالموتِ" ْنَدُكُمِٱآْلَنُِحْزن  َمَأْنُتْمَِكَذل َك،ِع 
ْنُ مِْ َِمَرَحُ ْمِم  ِ(.22:16"ِ يوَوَل  ن  يَِسَأَراُكْمَِأْيًزاَِمَتْفَرُحُِقُلوُبُ ْم،َِواَلَِيْنز ُوَِأَحد 

ِ
َتٍة َوَماَم َلاز ِّيَها َفلَ ُظلَِّم 7" -:(7آية ) ، َوَكَنْعَجٍة َصامِّ ْم َيْفَتْح  َوِما ُهَو َفَتَذِلَل َوَلْم َيْفَتْح َفاُ . َكَشاٍة ُتَساُق إَِّلى الِذْبحِّ
 " َفاُ .
=ِمهوَِِوَلْم َيْفَتْح َفا ُ =ِأيِسييييلمِنفسييييهِللنلم.َِوِما ُهَو َفَتَذِلَل  =ِمحاكمتهِكانتِظالمةِوأتواِلهِبحييييهودِزور.ُِِظلِّمَ 

اُق إَِّلى الِذْبحِّ سيييكتِأمامِقياماِوبيالطسِوهيرودس.ِ اٍة ُتسَِِ =ِأيِاالِمقاومة،ِمهوِيعر ِماِجاءِ جلهِوهوَِِِِكشَِِ
عر ِنيةِمحاكميهِوظلمهم،ِوكانِسيييييكوتِالمسيييييي ِهذاِأالغِدليلِعليِقوته،ِمهوِلمِيسيييييتخدمِقوتهِضيييييدهمِوإالِ

ِفداءِقدِتعال.كانِال
ِ

، َونِ 8" -:(8آية ) َع مِّْن َوْقضِّ اأَلْحَياءِّ يلِّ؟ِّ َمْن َكاَن َيُظنج َوِنُ؟ ُطهِّ َذ. َوفِّ  لِّ ْغَهةِّ َومَِّن الِدْيُنوَنةِّ ُوخِّ رَِّب  مَِّن الضِِج ُ؟ ضُِِ
َع  "مِّْن َوْللِّ َذْنبِّ َشْعبِّ    َشْعبِّ َوِنُ؟ ُضرَِّب مِّْن َوْللِّ َذْنبِّ ... و َوِنُ؟ ُطهِّ

ْغَهةِّ  إ ًاِكانِموتهِِِِ=ِالمحاكمةِأمامِرؤسيياءِال هنةِومِالملوك.َومَِّن الِدْيُنوَنةِّ  =ِالحييدةِوالزيييقِوالمحييقة.ِِمَِّن الضِج
ْغَهةِّ َومَِّن الِدْيُنوَنةِّ ليسِمقبِفيهِمعاناةِمنِمسييياميرِالصيييلب،ِوالصيييلبِنفسيييهِوأالمه،ِالِأالمِنفسييييةِِ =ِِ  مَِّن الضِِج

مقدِظلمهِال هنةِورؤسييييييالهمِوال تبةِوالفريسييييييييينِوال تبةِ....إلل،ِالِهرمِتالميذهِوشييييييمتِفيهِاليهودِالذينِأتيِِ
يلِّ؟ِّ ِلخالصييهم.ِِ الحييعبِالذيِرآهِيصييلبِلمِيفهمِأنهِصييلبِوماتِمنِأجلِ نبِالحييعبِوليسِمنِِِِ=ِأيَوفِّ  لِّ

َع مِّْن َوْقضِّ اأَلْحَياءِّ أجلِ نبهِهو.ِِ ْعبِّ =ِماتُِِطهِّ َع  ولنقرأِاآليةِهكذاِِوليسِلخايةِفيه.ِِِِمِّْن َوْللِّ َذْنبِّ شَِ َوِنُ؟ ُطهِّ
ْعبِّ  من وقض األحياء، و  َِِ رَِّب مِّْن َوْللِّ َذْنبِّ شِِِ لِّب ومات من ولل خهايانا وليس لعيٍب فه  "َوِنُ؟ ضُِِِِِ ُِِ و تألم وصِِِ

ِفي؟.
 

ْنَد َمْوتِّ؟ِّ. َعَلى َوِنُ؟ َلْم َيْعَرْل ُظْلًرا، َوَلْم َيُكْن فِّ  فَ 9" -:(9آية ) َل َمَع اأَلْشَراقِّ َطْبُرُ ، َوَمَع َغنِّ ٍ  عِّ .َوُلعِّ  " رِّ؟ِّ غِّش 
َل َمَع اأَلْشَراقِّ َطْبُر ُ   :  لهاِتفسيرينُِلعِّ
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قدِتحييرِلحراسيةِالجنودِالرومانِا شيرارِوهمِقدِقبلواِالرشيوةِليكتمواِخبرِالقيامة،ِمهمِكا اينِمرتحيين،ِقالواِِِ-1
 كناِنيامِوأتيِالتالميذِوسرقوه.

انِهنومِليحرقِبالنارِكماِيعملونِدالمًاِمعِالمصيييييييلوبين.ِول نِ ِِإكانِالمخابِأنِيلقواِجسيييييييدهِميِواديِِِِ-2
ْنَد َمْوتِّ؟ِّ الرجلِالغنيِ=ِِ،ِيوسفِالراميدارِأنِيدمنِميِمقبرةِ ِ.َوَمَع َغنِّ ٍ  عِّ

ِ
. إِّْن َلَعَل َنْفَسُ؟ َذبِّيَحَة إِّْثٍم َيَرى َنْساًل َتُهوُل َوِياُم؟ُ 10" -:(10آية ) ، َوَمَسِرُة َوِما الِربج َفُسِر بَِّأْن َيْسَحَقُ؟ بِّاْلَحَزنِّ

 "  الِرب ِّ بَِّيدِّ ِّ َتْنَجُح.
َحَقُ؟ بِّاْلَحَزنِّ  ِر بَِّأْن َيسِِْ =ِوإنِكانِا شيييرارِهمِالذينِدارواِهذاِضيييدِالمسيييي ِإالِأنِهذاِكانِميِقصيييدِِالِربج َفسُِِ

.ِوقاعاِمالرمِلمِيكنِمسييييروراِبعذامِإانهِالِهوِِانهِبالحزنِحتيِنخلصِنحنِونفرحإنِيسييييحقِأبِرِ  ِوهوِسييييُِ
ليسِهذاِمقبِالِأنِمنِيرتببِِمهلِهناكِحبِأعنمِمنِهذا.ِِ،مسيييييرورِبالنتيجةِوهيِرجووِأوالدهِإليِحزييييينهِِ

(.ِوهذاِسيييييبب30:11ِِبه،ِإنِأصيييييابهِحزنِيحملهِالمسيييييي ِعنهِميتعزن،ِوهذاِمعنيِ"إحملواِنيرنِمهوِهي  ن"ِ مِت
ِمرحِاآلم:ِرجووِالفرحِوالتعزيةِ والده.

ُ؟ َذبِّيَحَة إِّْثٍم  سيييًاِبا كثرِلحملهِخااياِالعالمِومنِخيانةِال لِله.ِ=ِمالمسييي ِلمِيتألمِجسييديًاِمقبِالِنفَلَعَل َنْفسَِ
الً ومنِالحييييرِالذيِميِالبحيييير،ِهوُِتر كِلُنقبلِنحنِ=ِِ ِِْ =ِالنسييييلِهمِالمامنينِالذينِمداهم.ِكانِهوِحبةَِِِيَرى َنسِ

قيامة.ِِ=ِأيِلنِتنتهيِحياتهِبالموتِوهذاِنبوةِعنِالَِِتُهوُل َوِياُم؟ُ الحناةِالتيِسقاتِليكونِهناكِحبومِكثيرة.ِِ
ِ."هذاِهوِإانيِالحبيبِالذنِبهِسررت"ِِ=ِمسرةِالرمِهيِخالصِالناسَِوَمَسِرُة الِرب ِّ بَِّيدِّ ِّ َتْنَجحُ 

ِ
ُق َكثِّيرِّيَن، َوآَثاُمُهْم ُهَو 11" -:(11آية ) ؟ِّ َيَرى َوَيْشَبُع، َوَعْبدِّي اْلَباقج بَِّرْعرَِّفتِّ؟ِّ ُيَبر ِّ ُلَها.مِّْن َتَعبِّ َنْفسِّ  " َيْحرِّ

َبعُ  =ِيرنِأجرِتعبهِوهوِخالصِالنفوسِال ثيرةِومنِكثرتهاِيحيييبع.ِهذاِمعنيِماِقالهِالمسيييي ِللتالميذَِِِيَرى َوَيشِِْ
أناِليِطعامِآلكلِلستمِتعرمونهِأنتم...ِطعاميِأنِأعملِمحيئةِالذيِأرسلنيِ"ِِ(4ِِِ:32ِِميِقصةِالسامريةِ يوِِ

محبييةِاييدونِتعييبِوالِيوجييدِتعييبِالِيوجييدِشييييييييييييييبعِبعيييدًاِعنِالمحبيية.ِوالِتوجييدِِِِوالِِ.ِِ(4ِِِِ:34 يوِِِِ"وأتممِعملييه
ُق  المِومرارةِبقيدرِمياِت ونِالبركيةِوالحييييييييييييييبع.ِِأضِبيالسييييييييييييييرورِوبقيدرِمياِيكونِالتعيبِبمياِفييهِمنِوِ عَِيُِ بَِّرْعرَِّفتِِّ؟ِّ ُيَبر ِّ

=ِمنِيامنِبهِيتبررِأيِيعايهِالمسييييي ِارهِوت ونِأوامهِمحسييييوبةِعليِالمسييييي .ِوهوِيغفرِلناِكلِيومَِِِِكثِّيرِّينَ 
ِارية.بحفاعتهِال ف
ِ-=ِهذهِلهاِتفسيرينِوكالهماِمكملينِلبعزهماِالبعضِ:برعرفت؟ 

 (.8ِِ:29هوِبسااقِمعرمتهِيعر ِمنِسيتجاومِمعهِوهذاِهوِمنِسيتبررِ رو (1
ِكلمةِمعرمةِتعنيِإتحاد،ِمعتحادناِبالمسي ِت ونِلناِحياتهِمت ونِأعزاءناِأالتِارِ (2
ِ

َكَب لِّْلَرْوتِّ َنْفسَِِِِِِ 12"  -:(12آية ) ُم َغنِّيَرًة، مِّْن َوْللِّ َوِنُ؟ سَِِِِِِ زِاءِّ َوَمَع اْلُعَظَراءِّ َيْقسِِِِِِِّ ُم َلُ؟ َبْيَن اأَلعِّ ُ؟  لِّذلَِّك َوْطسِِِِِِِّ
َ  َمَع َوَثَرٍة، َوُهَو حَ  ِيَة َكثِّيرِّيَن َوَشَفَع فِّ  اْلُرْذنِّبِّيَن.َوُوْحصِّ  " َرَل َخهِّ
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زِاءِّ  =ِملوكِا رضِا قوياءِكملوكِأشيييييييييييورِوباالِوالفرسِالذينِقهرواِممالكِوأخزيييييييييييعواِا رضِكلهاِلهم،ِِِاأَلعِّ
وهكذاِأعايِ ِالمسيي ِأنِيكونِمل ًاِيخزيعِالناسِلنفسيه.ِول نِالمعنيِا صي ِأنِالحيياطينِالتيِكانتِتملكِِ

منِيموتِيغتنموهِلهم،ِأماِاآلنِِِكأعزاءِوهمِملوكِهذهِا رض،ِالِأنِكلعليِقلومِشيييييييعبِ ِمنِقبلِوكانواِ
دِوأصب ِهناكِنسلِللمسي ،ِغنيمةِللمسي ،ِوأادًاِلنِيكونِالمل وتِمارغًاِوالجحيمِمملوءًا.ِمقدُِرب بِالحياانِوُقي ِ 

يسيتاعِأحدِأنِيعدهِمنِكلِلمِجمعِكثيرِِبعدِهذاِننرتِوإ اِِِ"ِ(7ِِِ:9الالهوتيِ رؤِِِيوحناالقديسِوهذاِماِرآهِِ
والحييييييعومِوا لسيييييينةِواقفونِأمامِالعرصِوأمامِالخرو ِمتسييييييربلينِاثيامِايضِوميِأيديهمِسييييييعفِِِا ممِوالقبالل

ِ.ِ"ِالنخل
 .جتهدواِأنِتدخلواِمنِالبامِالزيقإوالرمِحينِسألوهِأقليلِالذينِيخلصونِلمِيجبِانعمِالِقا ِ
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 عودة للجدول الرابع والخرسون اإلصحاح 

ِ
(ِكانِمنِالمناسيييييييييييبِهناِأنِيتحدثِعنِنموِال نيسيييييييييييةِومرةِعمله53ِِبعدِأنِت لمِعنِأالمِالمسيييييييييييي ِميِ صِ

(ِوقا ِأنهِيرنِنسييلهِوهاِهوِيرنِِنسييله،ِأيِالمامنين،ِربماِيحيييرِال المِجزليًاِعن53ِِالفدالي،ِسييبقِميِ صِ
العودةِمنِالسبي.ِول نِواض ِأنِال المِهناِعنِال نيسةِالتيِتمتدِمنِاليمينِلليسارِمتزمِكلِالحعومِوا ممِِ

ِتساعهاِومحبةِالرمِلهاِومجدها.إِو
ِ

يدِّي بِّالِتَرنجمِّ َوِيُتَها اِلتِّ  َلْم 1" -:(1آية ) َشةِّ  »َتَرِنرِّ  َوِيُتَها اْلَعاطُِّر اِلتِّ  َلْم َتلِّْد. َوشِّ َتْرَخْض، أَلِن َبنِّ  اْلُرْسَتْوحِّ
. ، َطاَل الِربج  " َوْكَثُر مِّْن َبنِّ  َذاتِّ اْلَبْعلِّ

؟ِ=ِقدِت ونِالبقيةِالراجعةِإليِأورشيييييييييليمِوتجدهاِخربة،ِ  ِهناِيعدهاِبأنهاِسيييييييييت ونِأكثرِمنِِِاْلَعاطِّرُ  منِهي
ا و ِحينِكانِلهاِبعلِ أيِ ِنفسيييه(ِوالمعنيِأنِ ِسييييعيدِلهاِمجدهاِأكثرِمنِا و .ِوقدِت ونِالعاقرِهيِِ

يعدهاِأنهاِِِِ  ،ِِِ=ِوحيدةِاالِزوجِوالِأوالِدِِولمِتلدِومستوححةكنيسةِا ممِالتيِكانتِوهيِبعيدةِعنِ ِعاقرًاِِ
سييت ونِبأوالدهاِأكثرِكثيرًاِجدًاِمنِكنيسييةِاليهودِالتيِلهاِبعلِمهيِأيزييًاِأصييبحتِعروسييًاِللمسييي .ِوهكذاِمهمِ

(ِوقدِت ونِالعاقرِهيِأناِوأنتِحينِت ونِحياتنا4ِ:26ِِ،27ِِاولسِالرسييو ِهذهِاآليةِأنهاِإشييارةِلل نيسييةِ غلِ
وجفا ِول نِمراحمِالرمِواسييييييييعةِتجعلِللعاقرِانين،ِمالِنيأسِمنِخااياِالماضيييييييييِلت ونِلناِومارِ ِميهاِعقمِِ

يدِّيو .. َتَرِنرِّ انينِ(ِوالثمارِهيِومارِالروحِالقدس.ِِوالمالوم.ِ ِمنِأجلِماِهوِآتِباإليمان.َِِوشِّ
ِه.ةِهيِمفتاحِلهذاِاإلصحاحِوماِبعِدهذهِاآلي

ِ
،2" -:(2آية ) دِّي َوْوَتاَدكِّ يلِّ  َوْطَناَبكِّ َوَشد ِّ كِّ . َوطِّ . اَل ُتْرسِّ ، َوْلُتْبَسْس ُشَقُق َمَساكِّنِّكِّ عِّ  َمَكاَن َخْيَرتِّكِّ  " َوْوسِّ

عِّ  َمَكاَن َخْيَرتِّكِّ هذاِيد ِعليِانتحيارِال نيسيةِعليِا رضِ =ِهيِخيمةِ نهاِمكانِسيكنِماقتِأماِالبيتَِِِِوْوسِِّ
حتاجواِل لِإ(ِوالمعنيِكثرةِالداخلينِلإليمان،ِملمِتعدِاليهوديةِت فيهم،ِال5ِِ:1ِكو2ِِِالثااتِمهوِميِالسييييييييييماءِ 

اكِّنِّكِّ العالم.ِ َقُق َمسَِِِِ ْس شُِِِِ الحيييييققِهيِالسيييييتالرِوهيِرمزِللجما ِمنِالداخلِم لِمجدِاانةِالملكِمنِِِ= َوْلُتْبسَِِِِ
ِداخل.

=ِالحبا ِالتيِتحييييييييييدِالخيمةِإليِا وتادِالمثبتةِميِا رض.ِووبتيِوشييييييييييددنِهذهِا وتادِمالخيمةِِ وطيلى وطنابك
ِسو ِتمتد.

 
، َوَيرُِّث َنْسُلكِّ ُوَمًرا، َوُيْعرُِّر ُمُدًنا َخرَِّبًة.3" -:(3آية ) يَن إَِّلى اْلَيرِّينِّ َوإَِّلى اْلَيَساقِّ  "  أَلِنكِّ َتْرَتد ِّ

ِ قدِت ونِأورشليمِوقدِت ونِإشارةِللنفوسِالتيِخربهاِإاليس(ِستعمرِوتصبِ ِِوالردن الرخربةامتدادِال نيسةِِ
ِال نيسةِهيِأورشليمِالروحية.
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ْزَي  4"  -:(4آية ) يَن. َفإِِّنكِّ َتْنَسْيَن خِّ ، َوَعاُق َتَرمجلِّكِّ اَل اَل َتَخافِّ  أَلِنكِّ اَل َتْخَزْيَن، َواَل َتْخَجلِّ  أَلِنكِّ اَل َتْسَتحِّ َصَباكِّ
 " َتْذُكرِّيَنُ؟ َبْعُد.
َباكِّ =ِمنِأنِالِينجزِالوعد.ِِاَل َتَخافِّ    َِِ ْزَي صِِِ =ِعبوديةِمصييييييير.ِمعنِحررناِالمسيييييييي ِن ونِبالحقيقةِأحرارًا.ِِخِّ

 ِيِيعايهِِخايتها.ِوالمعنيِأنِالفرحِالِذ=ِميِسيييبيِباالِصيييارتِإسيييراليلِكامرأةِمهجورةِبسيييببَِِوَعاُق َتَرمجلِّكِّ  
ل لِنفسِعاشيتِبعيدًاِعنِالمسيي ِلفترةِطويلةِِِِموجهِسيينسييهاِأيامِالعارِوالخزي.ِوهذاِال المِِارجوعهاِ ورشيليم

هناكِمنِعاصِِِمتروكةِكماِميِالسيييبيِليسِمنِيمألِمرا ِقلبها.ِل نِإنِعادتِيفرحهاِالمسيييي ِوينسييييهاِخزيها.
ميِالخايةِمترةِ،ِويخا ِمنِالعودةِحتيِالِيخجلِأمامِالناسِمنِخااياهِالقديمةِ،ِ  ِيقو ِلهِهناِالِتخا ِ

ِسو ِيسترِعليهِ.ِوالِتخجلِماهلل
ِ

 "  .أَلْقضِّ ُيْدَعى، إِّلَ؟ ُكل ِّ اوُس إِّْسَرائِّيلَ ُطدج َِوَولِّيجكِّ ْسُرُ؟، ، َقبج اْلُجُنودِّ ا ُهَو َصانُِّعكِّ  َبْعَلكِّ  نِ ألَ 5" -:(5آية )
فدنِشيييعبه،ِِيِأنِالرمِيوالمعنِِمرهوِنالِهوِمنِيفكِالميراِث=َِِِولِّيجكِّ .ِِ نيسيييةِهيِعروسِالمسيييي لا=ِِِن َبْعَلكِّ ألَ 

انِّعُ ِ.مخلصييييهاِينهِوليهاِأووانيًاِ ،ِِأواًلِ نهِصييييانعهاِِةِللرم،مال نيسيييي.ِِخالصييييهموهوِيت فلِب ومنِ=ِِِكِّ ُهَو صَِِِ
 .ِسدِفيكصنعكِمرةِقادرِأنِيصل ِماِم

ِِة للبابا وث ِِان:طصِ ِِوع الخليقة الثانية لإلنسِ ِِرح موضِ ِِيوس لشِ حةِجميلةِوأتيِأحدِا شييييرارِِِومنانِرسييييمِلِِ-ناسِ
مقا ِا سييييهلِأنِأمزقهاِِ.ويعيدِكلِلونِإليِأصييييلهِِا،هحالفنانِليصييييلِاكبِعليهاِلوناِأسييييودِمحييييوهها.ِمالبِووسيييي

ي ِبعدِأنِمسييييييدتِ،ِمالمسييييييعملهِالمسييييييي ِِماِِهذاِو.ِِصِِِِانعها=ِأناِِِرسييييييمتهاِأو ِمرةمنِِوأرسييييييمهاِمنِجديدِمأناِ
قةِِأحدِميِالمسيييي ِمهوِخلي"إنِكانِِِيةبالمعموِدِأماتهاِوخلقناِخلقةِوانيةِجديدةِِبخداوِالحيييياان،ِا وليِِصيييورتنا
ِ(.17:5كو2جديدة"ِ 

 
َلْت، َطاَل إِّلُهكِّ 6" -:(6آية ) َبا إَِّذا ُقذِّ ، َوَكَزْوَلةِّ الص ِّ وحِّ َدَعاكِّ الِربج  " .أَلِنُ؟ َكاْمَرَوٍة َمْهُجوَقٍة َوَمْحُزوَنةِّ الرج

َبا   ِّ ِِ هيِالتيِأحبهاِالرمِقديمًاِدونِغيرها.ِومِرمزيييييييهاِبسيييييييببِخااياهاِمصيييييييارتِمهجورة.ِول نهِِِِ=َزْوَلةِّ الصِِِ
ِها.دِ لمحبتهِا وليِلهاِلمِيقدرِأنِينساهاِمغفرِلهاِورَِ

ِ
َأْلَرُعكِّ 7"  -(:8-7اآليات ) يَرٍة سَِِِِ َم َعظِّ ، َوبَِّرَراحِّ بِّ َحَجْبُت َوْلهِّ   8.  منِاليهودِوا مم ُلَحْيَظًة َتَرْكُتكِّ انِّ اْلَغضَِِِِ بَِّفَيضَِِِِ

. ، َطاَل َولِّيجكِّ الِربج  " َعْنكِّ َلْحَظًة، َوبِّإِّْحَساٍن َوَبدِّيٍ  َوْقَحُركِّ
  .بِّإِّْحَساٍن َوَبدِّي ٍ .ِأماِالمراحمِمأاديةِ=َِحْيَظةً لالتأديبِلمدةِمحددةِ=ِ

ِِكغيمةِتحجبِعناِنورِالحمسِول نهاِسرعانِماِتزو .=ِِاْلَغَضبِّ و 
(8ِِِ:20ِِِسييلمِالخليقةِميِيدِالباطلِول نِعليِرجاءِِِِروِأتركناِ ِميِيدِالحييياانِ ِ ُِِلَحْيَظةً   هذهِتسيياوِي

اديةِ.ِويأتيِالمسييييي ِميِمجيئهِالثانيِِممهماِطا ِزمنِوضييييعناِالحاليِبعيداِعنِالمجدِمهوِالِشيييي ِبالنسييييبةِلأل
يَرٍة   َم َعظِّ  ِخلقِاإلنسانِللمجدِ،ِوبعدِالسقوطِكانِيبدوِوقدِماتِاإلنسانِِِلناِ.يأخذناِاليِالمجدِالمعدَِوبَِّرَراحِّ
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ومقدِصييييورةِالمجدِومسييييدتِصييييورتهِوطبيعتهِأنِقصييييدِ ِقدِتعالِ،ِول نِهذاِالِيمكنِأنِيحدثِوكانِالفداءِ
السييييييقوطِِِوسيييييييأتيِالمسييييييي ِميِمجيئهِالثانيِليردناِإليِالمجدِوانيةِويتمِالقصييييييدِاإللهيِ،ِومهماِطالتِالفترةِمن

وحتيِالمج ِالثانيِوكانتِبأال ِالسيييييينينِ،ِمهيِالِشيييييي ِأمامِا اديةِالتيِاالِنهايةِ.ِهذهِالفترةِالبسييييييياةِجداِ
َأْلَرُعكِِِ=ِوهيِزمنِقليلِجداِجداِ،ِمقصييييدِ ِمنِالخليقةِالِادِوأنِيكملِ.ِِلحيظة  أسييييماها =ِمنِاليهودِِسَِِِ

ِوا ممِوكلِالحعوم.
، هَكَذا َحَلْفُت 9"  -(:10-9اآليات ) َياُ  ُنوٍح َعَلى اأَلْقضِّ َيا ِّ ُنوٍح هذِّ ِّ لِّ . َكَرا َحَلْفُت َوْن اَل َتْعُبَر َبْعُد مِّ أَلِنُ؟ َكرِّ

  . َباَل َتُزوُل، َواآلَكاَم َتَتَزْعَزُع، َوِما إِّْحَسانِّ  َفاَل َيُزوُل عَ 10َوْن اَل َوْغَضَب َعَلْيكِّ َواَل َوْزُلَركِّ ، َوَعْهُد َساَلمِّ   َفإِِّن اْلجِّ ْنكِّ
 . ُركِّ الِربج  " اَل َيَتَزْعَزُع، َطاَل َقاحِّ

الحالية.ِوكانتِالمياهِقدِغاتِا رضِكلهاِأيامِنوحِول نهاِبعدِأيامِِِِ=ِأيِالزيييييييييييقات،ِضيييييييييييقاتِشييييييييييعبهِهذِّ ِّ 
ِويعوِدِِوهكذاِمترةِالزيييييييقِالتيِيمرِاهاِاإلنسييييييانِعليِا رضِاآلنِلهاِمترةِوسييييييتنتهيإنحسييييييرتِوعادتِالحياة.ِِ

ِ.ِل نِكماِطهرِالاومانِالعالمِمنِخايتهِهكذاِمالزيقاتِتاهرِال نيسة.أوالدِ ِإليِالسماءِوهناكِالِضيقِ
،ِالِت ونِلهاِِ.ِوبالرغمِمنِضييقاتهاِملنِتفنيِال نيسيةمثلِقوسِقزحِأيِأنِعهدِسيالمِ ِل نيسيتهِعهدِأادنِ

دِكنيستهِبعهدِعِ َيِِِ،.ِوكماِوعدِ ِنوحِبأنِالِيكونِطومانِوانيةا المِتنقيةِوتاهيرِ"حولتِليِالعقوبةِخالصا"ِ
ِِسالمِوأنهاِلنِتزو ِمنِأمامه.

 
ِنرنِال نيسةِالتيِإتزعتِوتذللتِوناحتِميِتوبةِورجعتِمرجعِلهاِ ِوكانِسرِمجدها.ِ(17، 11آيات )

 
، َوبِّاْلَياُطوتِّ  11" -(:12-11اآليات ) َجاَقَتكِّ »َوِيُتَها الِذلِّيَلُة اْلُرْضَهرَِّبُة َغْيُر اْلُرَتَعز َِّيةِّ، هَأَنَذا َوْبنِّ  بِّاأُلْثُردِّ حِّ

 ، ُسكِّ َجاَقًة َبْهَرَمانِِّيًة، َوُكِل ُتُخومِّكِّ حِّ 12اأَلْزَققِّ ُوَؤس ِّ  " .َجاَقًة َكرِّيَرةً َوَوْلَعُل ُشَرَفكِّ َياُطوًتا، َوَوْبَواَبكِّ حِّ
َهرَِّبةُ و بسييببِالعبودية.ِِِِذلِّيَلةُ هكذاِكانِوضييعِال نيسييةِقبلِالمسييي ِحينماِكانتِمرموضييةِ=ِِ =ِبسييببِهجرُِِِِمضِِْ
َجاَقَتكِّ الروحِالقدسِمصيييييييييدرِالسيييييييييالمِلهاِوهيِكمدينةِكانتِخربة.ِ =ِالحجارةِهيِالنفوسِِِهَأَنَذا َوْبنِّ  بِّاأُلْثُردِّ حِّ

هوِالحجرِالذيِِِاألثرد(ِو2ِِِ:5بب1ِِِدمِالمسيييي ِوصيييارتِحجارةِحيةِميِهيكلِالرمِ البحيييريةِالتيِتاهرتِا
قوةِإبصيييييارها(ِوالمعنيِأنِيكونِشيييييعبِالمسيييييي ِمبصيييييرًاِلهِعيونِِِِمنِزيِدييكتحلِبهِ يصييييينعِمنهِكحلِالعيونِل

كِّ روحيةِترنِبالروحِالقدس.ِِ سُِ ما سياسِالذيِتبنيِعليهِال نيسيةِِِ=ِإ ًاِا سياسِسيماوي،َِِوبِّاْلَياُطوتِّ اأَلْزَققِّ ُوَؤسِ ِّ
َرف َياُطوتً والهوِالمسيييييي .ِواللونِا زرقِلونِالسيييييماء.ِ ُِِ للخارج.ِوهناكِِِِ=ِالحييييير ِهيِالجزءِالذيِنننرِمنهِِشِ

ِلونينِمنِالياقوت:ِ
(ِا زرقِوكماِقلناِأنهِإشيارةِللسيماويات،ِممنِهذهِالحير ِيتالعِالمامنينِللسيماوياتِهكذاِأعايِ ِالمامنين1ِِ

ِكماِميِِلغزِكماِميِمرآة.ِيننرونهاِماآلنِول نهأنِيننرواِللسماوياتِمنِ
طوبيِ نقياءِِبدونِهذاِالِيرنِأحدِالسييييماوياتِ"(ِالحييييفا ِوهذاِإشييييارةِلقداسييييةِالقلبِونقاوتهِوبرِاإلنسييييان.ِِو2ِ

:12ِِِ عبِِِِ"إتبعواِالسييييالمِمعِالقداسييييةِالتيِادونهاِلنِيرنِأحدِالرِم"ِِ+ِ(.5:8القلب.ِ نهمِيعاينونِ "ِِ مِت
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َجاَقًة َكرِّيَرةً و ِ.ِِ(14 =ِوالمقصيييودِأنهاِمحاطةِبالفزيييالل،ِمهيِكنيسيييةِجميلةُِِتُخومِّكِّ =ِأيِأسيييواركِ=ُِِِِتُخومِّكِّ حِّ
َجاَقًة َبْهَرَمانِِّيةً مجيدةِطاهرة.ِوتحيرِللتقديسِال املِللنفسِوالجسد.ِِ =ِا اوامِهيِالحواسِوهيِمقدسةَِِِِوْبَواَبكِّ حِّ

ِأيزًا.ِ
ِ

يَذ 13" -:(13آية ) ، َوَساَلَم َبنِّيكِّ َكثِّيًرا.َوُكِل َبنِّيكِّ َتاَلمِّ  "  الِرب ِّ
البركةِالموعودِاهاِهيِالسييييييييالم،ِوهوِأعنمِمنِالغنيِوالمجدِوالسييييييييلاةِومنِلذاتِالعالم.ِوهوِسييييييييالمِليسِكماِِ

كلِِِيعايِالعالم،ِالِسيييييالمِيفوقِكلِعقل.ِوكلناِتالميذِالرمِمهوِالمعلمِوهوِالذيِيرسيييييلِالروحِالقدسِ"يعلمكم
=ُِِِِكل  "ِوالسييدِقا ِأنِمنِيريدِأنِيصييرِلهِتلميذًاِعليهِأنِيحملِصيليبهِويتبعه.ِِقلتهِل مشييءِويذكركمِبكلِماِ

ِقاعًاِكلِمنِيريدِأنِيتعلم.
ِ

.14 -:(14آية ) ْنكِّ يَدًة َعنِّ الظجْلمِّ َفاَل َتَخافِّيَن، َوَعنِّ االْقتَِّعابِّ َفاَل َيْدُنو مِّ  بِّاْلبِّر ِّ ُتَثِبتِّيَن َبعِّ
اْلبِّر ِّ البرِهنيياِوعييدِ ِا مينِللمامنين،ِهوِيعاينيياِاره،ِومنِيقبييلِويكونِبييارًاِيثبييتِ=ِِ .ِ  ِيعيننيياِأنُِِتَثِبتِّينَ   بِِّ

يَدًة َعنِّ الظجْلمِّ ِ".قالاًلِ"أوبتواِميِ نسيييلكِميِاره.ِومنِيجتهدِأنِيثبتِميِهذاِالبرِيثبتِميِالرم.ِوالسييييدِنادنِِ َبعِّ
افِّينَ  ايدِأنِنفهمِأنِ ِحياميِكنيسييييييييييييييتيهِالِيسييييييييييييييتايعِأحيدِأنِينلمهياِمعليهياِأالِتخيا .ِول نِهنياكِِ=ِالَِِفاَل َتِخَ

عليِال نيسيةِم يفِنفسيرِهذاِ؟ِقا ِالسييدِالمسيي ِميِالعالمِسييكونِل مِضييقِوعليناِأنِِاضياهادِوضييقِيقعانِِ
ةِإنِلمِت نِقدِأعايتِِسييييييلاانِالبتِنحملِصييييييليبهِونتبعه.ِول نهِميِنفسِالوقتِقا ِلبيالطسِ"لمِيكنِلكِعليِ 

ِنِمنِ ".أمنِموق...ِ
إ ًاِالزيييقِالواقعِعلينا،ِالِيقعِعليناِمنِالناسِا شييرارِ نهمِأقوياء،ِالِمنِ ِالذيِيسييم ِاذلك،ِوطالماِنحنِِ

والسييييييببِميِِِميِيدِ ِمعليناِأنِالِنخا ِوالِنرتعبِمنِمخلوق.ِوالزيييييييقِهوِللتأديب،ِممنِيحبهِالرمِيادبه.
لتأديبِأنِاإلنسييانِبسييببِالخايةِورثِنفسيياِمتمردةِتبحنِعماِتريدهِوليسِماِيريدهِ ِ.ِ  ِمنِمحبتهِِلزومِا

مِالنفسِ. ُِيَقو  
ِ

ْندِّي. َمنِّ اْلَتَرَع َعَلْيكِّ َفإَِّلْيكِّ َيْسُقُس.  15"  -(:17-15اآليات ) هَأَنَذا َطْد 16َها إِِّنُهْم َيْجَترُِّعوَن اْلتَِّراًعا َلْيَس مِّْن عِّ
 رَِّب.َخَلْقُت اْلَحِداَد اِلذِّي َيْنُفُخ اْلَفْحَم فِّ  الِناقِّ َوُيْخرُِّج آَلًة لَِّعَرلِّ؟ِّ، َوَوَنا َخَلْقُت اْلُرْهلَِّك لَِّيخْ 

يَن َعَلْي؟ِّ. هَذا ُهَو مِّ »17 ِدكِّ اَل َتْنَجُح، َوُكلج لَِّساٍن َيُقوُم َعَلْيكِّ فِّ  اْلَقَضاءِّ َتْحُكرِّ َقْت ضِّ يَراُث َعبِّيدِّ الِرب ِّ ُكلج آَلٍة ُصو ِّ
. ْندِّي، َيُقوُل الِربج ِ" َوبِّرجُهْم مِّْن عِّ

لكِمهيِمحكومِعليهاِبالفحل.ِول نِماِيسم ِِهناكِماامراتِكثيرةِضدِال نيسةِوهيِقاعًاِليستِمنِعندِ ِولِذ
لِِكِ =ِاآلِقادرِأنِيخرجِمنِاآلكلُِأكلِبهِ ِأنِيتمِمنِضيييقاتِعليِال نيسييةِهوِلصييالحهاِللتأديب.ِماهللِوحده

لتخرجِكنيسيةِقويةِنقيةِ،ِإ ًاِالزييقِليسِتخليِمنِِِ.ِواُ ُكلِهوِالتأديِبوهدمهاِتدميرِال نيسيةِِهناِهوِماامراتهم
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الِإنِأعنمِمثا ِِلهذاِهوِالصليبِنفسه.ِوميِالنهايةِستنتهيِكلِمقاومةِضدِال نيسةِِِ ِالِبسماحِمنِ ِ.
ِوتت للِال نيسةِعروسِالمسي .

ْندِّي ِِكنيسةِ أماِاآلنِملنِيخرمِأحدِ=ِمأشورِوباالِخربواِأورشليمِبعلمِوأوامرِالرم،ِِاْلتَِّراًعا َلْيَس مِّْن عِّ
إالِلوِتركتِهذهِال نيسةِ ِورمزتهِ،ِحينئذِتسمعِهذهِال نيسةِقوالِمخيفاِ"متبِوإالِمعنيِآتيِوأزحزحِمنارتك"ِ

(ِأنِيستغنيِ ِعنِهذهِال نيسةِتماماِ،ِوعليِالمستونِالفردنِإ اِرمضِإنسانِ ِيسمعِهذاِالقو 2ِِ:5ِ رؤ
=ِأعداءِال نيسةِسو ِينزمونِِِإَِّلْيكِّ َيْسُقسُ  ومنِيفعلِ.(3ِِ:16عِأنِأتقيأكِمنِممي"ِ رِؤالمخيفِ"أناِمزم

،ِالِِِللمسيحيةضاهدِالمسيحيةِتحولتِأخيرًاِإأشهرِمنِِ،ِإليهاِوأشهرِمثا ِعليِهذاِاإلمبراطوريةِالرومانية
=ِكلِمنِيقومِضدِال نيسةِكأنهِحدادِينفلِميِالنارِ َخَلْقُت اْلَحِداَد وناْ  .شاو ِالارسوسيِصارِاولسِالرسو 

ِليحكلِالحديد،ِ  ِيستعملِالزيقاتِلتحكيلِكلِمامنِليخلص،ِ ِيستعملِأعداءِال نيسةِلخالصها.ِِ
َعبِّيدِّ  هوِميراثِال نيسة.ِِينلماالنِوحمايتهاِمنوالبرِوا مانِ=ِكلِماِ كرِمنِاركاتِكالسالمِهَذا ُهَو مِّيَراُث 

ْندِّيجسدِالمسي ِعبدِالرم.ِِ= الِرب ِّ  عتمدواِوصارِالمسي ِحيًاِِِإتبررواِحينماِآمنواِِوِ عبيدِالرِم= بِّرجُهْم مِّْن عِّ
وا،ِوإنِتااواِيغفرِلهمِوالروحِِأرِوجعلِروحهِميهمِيبكتهمِإ اِأخافيسل ونِبالبِ،ِوااتًاِميهمِيعايهمِحياتهِوبرِه
وإنِجاهدواِوسل واِميِالنورِوسل واِميِأعما ِصالحةِِِ،ِوت ونِلهمِأعما ِارِ.ِيبكتهمِإنِلمِيسل واِميِالبر

 ِ.يعايهمِمنِارِالمسي 
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ِ
ليتركواِملييذاتِالعييالمِويتييذوقواِنعمييةِالروحِالقييدسِوأمراحيهِوتعيياليمييه،ِدعوةِليتومِالجميعِِهنيياِنرنِاليدعوةِللجميعِِ

ويرمزييواِالحيير،ِوليامنِغيرِالمامنينِميتذوقواِومارِالخالصِمنِشييبعِوإرتواء.ِواضيي ِميِهذاِاإلصييحاحِنتالجِِ
المسييييي ،ِوالِيذكرِالخالصِوهوِحلو ِالروحِالقدس.ِوالخالصِمنِباالِهوِرمزِللخالصِالعنيمِالذيِصيييينعهِِ

ِخالصِباالِبجانبهِمحينِيتمِالمرموزِإليهِالِنعودِنذكرِهذاِالرمز.
ِ

، َواِلذِّي َلْيَس َلُ؟ فِِّضٌة َتَعاَلْوا اْشَتُروا َوُكُلوا. َهُلرج 1" -:(1آية ) َيا ِّ يًعا َهُلرجوا إَِّلى اْلرِّ وا اْشَتُروا  »َويجَها اْلعَِّهاُش َلرِّ
 " َوبِّاَل َثَرٍن َخْرًرا َوَلَبًنا.بِّاَل فِِّضٍة 

َيا ِّ  ِِ=ِِبزياعتهِمجاناًِ(ِوالمت لمِهناِكبالعِيقفِليبيع22ِِِِ:17ِِ+ِرؤ7ِِ:37ِِِ=ِهيِيناايعِالروحِالقدسِ يوِِِاْلرِّ
ليس ل؟ أنِيحعرِاإلنسانِبعاحهِأيِباالحتياجِليأتيِويأخذ.ِوهذاِالخالصِمقدمِلمنِِوالحرطِالوحيِدِِ.بال فضة
وبركاتِ.ِ(18ِِ-3ِِِ:14أيِمقيرِميِالما ِومقيرِميِا عما ِالصيييييييييييييالحة،ِمهوِمقدمِللمحتاجينِ رؤِِِِفضِِِِِِِِِة

الفرحِممنِومارِِِِ=ِيعنيَِِخْررً والالخالصِمالقةِالثمنِالِيقدرِأحدِعليِدمعِومنهاِملذلكِيقدمهاِالمسيييييييييييييي ِمجانًاِِ
ِ=ِيعنيِالتعليمِمهوِيعلمناِكلِشيء.َِلَبنً الوَ الروحِالقدسِمرحِوسالم.ِ

ِ
تَِّراًعا َوُكُلوا الِهي َِّب، 2"  -(:3-2اآليات ) ِِْ َترُِّعوا لِّ  اسِِِ ِِْ َبٍع  اسِِِ َِِ ًة لَِّغْيرِّ ُخْبٍز، َوَتَعَبُكْم لَِّغْيرِّ شِِِ ِِِ لَِّراَذا َتزُِّنوَن فِّضِِِ

ُكْم.  مِّ َوْنُفسُِِ ُكْم. َوَوْطَهَع َلكُ 3َوْلَتَتَلِذْذ بِّالِدسَِِ َرُعوا َفَتْحَيا َوْنُفسُِِ يُلوا آَذاَنُكْم َوَهُلرجوا إَِّلِ . اسِِْ َم َداُوَد  َومِّ يًّا، َمَراحِّ ْم َعْهًدا َوَبدِّ
َطَة.  " الِصادِّ

يعاونِميِمقاالِماِيحترونهِِِِوا=ِلمِيكنِهناكِنقودِمسكوكةِميِ لكِالوقتِالِكانِِلَِّراَذا َتزُِّنوَن فِِّضًة لَِّغْيرِّ ُخْبزٍ 
والمعنيِلما اِتبعثرونِطاقات مِومواهبكمِأيِوزنات مِميِالعالمِالزاللِِِوللحياةِ،ِمزييييييةِبالوزن.ِوالخبزِهوِللحييييييبع

َبعٍ لغير ِِليسِفيهِشييييييبعِ=ِِالباطلِوفيما َِِ مالخبزِِ ، ليس خبزِِشييييييهواتِالعالمِالِتحييييييبعِ،ِوليسِميهاِحياةِ=ِِ=ِِشِِ
والنهايةِموتِِلغير شِبعِأنِبارِالمحيققةِالتيِالِتزيببِماءهوِكا ِِبحيهواتهِِهذاِالعالمِيعايِحياةِللجسيدِ.ِأما

َترُِّعوا لِّ  ِ.ِِِخبز ليسِِأادنِوهذاِمعني ِِْ =ِعليناِأنِننتبهِأنِوعودِ ِحقِونسيييييتمعِإليهِماهللِالِيرغمناِعليِِاسِ
ُكمْ سِِيأَ طريقه.ِومنِيسييييتمعِِ مِّ َوْنُفسُِِ ِِ"يروونِمنِدسييييمِايتكِومنِنهرِنعمكِتسييييقيهِم"=ُِِِكُل الِهي َِّب، َوْلَتَتَلِذْذ بِّالِدسَِِ

ِ.ِ(36ِِ:8ِ مزِ
هوِأكلِجسييييييييدِالمسييييييييي ِِِِالدسِِِِِِمِوأكل،ِعهدِالنعمة،ِِِالذنِحصييييييييلناِعليهِهوِ=ِالعهدِالجديِدِِىَوَبد  دَعهْ وهذا ِ

مالتناو ِيفت ِا عينِمنعر ِالمسيييييييي ِ،ِوالذنِيخبرناِبهِهوِالروحِالقدسِ.ِوالحيييييييبعِِِِ.وسيييييييكنيِالروحِالقدسِمينا
معناهِأنِمنِيعر ِالمسيييي ِحقيقةِيحبهِويجدِفيهِكفايتهِويسيييتغنيِبهِعنِالعالمِ"معكِالِأريدِشييييئاِميِا رض"ِ

ِ(ِ.73ِ مزِ
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َم َداُوَد  ووطهع لكم عهدا وبديا ،  ميِالعهدِالقديمِكانتِهذهِاآليةِوعدِبأنِ ِِِبالنسييبةِلحييعبِ ِِ=الصِِادطة  َمَراحِّ
أيِالوعودِادوامِممل ةِ مراحم داوديرسييييييلِالمسييييييي ِليقيمِممل ةِداودِالروحية.ِوالعهدِالجديدِكانِادمِالمسييييييي ،ِو

وتعنيِل لِمناِوعدِالمسيييييي ِبأنِيثبتناِفيهِكأعزييييياءِِِ،ِوبالنسيييييبةِلناِتعنيِدوامِال نيسيييييةِحتيِاليومِا خير،داوِد
ِِ،ِأنِأن(12-132ِِ:10+ِمز4:2ِِمل1+16ِِِِ-7ِِ:12صييييييييييم2ووعودِ ِصييييييييييادقةِ جسييييييييييدهِللنهايةِمنخلص.ِ
"،ِوهذاِعهدِأادنِوصادق.ِوهذهِاآلياتِِ ونِلهِشعبًاِويملكِهوِعلينا.ِ"ليأتِمل وتكنالمسي ِيملكِعليِشعبهِم

لمسيييي ِإانِداودِالذنِيبنيِال نيسيييةِهيكلِجسيييده،ِوكرمزِلذلكِكانِسيييليمانِِ(ِهيِنبوةِعنِا16-7ِِ:12صيييم2 
ِبانيِالهيكل.

ِ
، َقئِّيًسا َوُمو 4" -:(4آية ) ُعوبِّ .ُهَوَذا َطْد َلَعْلُتُ؟ َشاقًِّعا لِّلشج ُعوبِّ ًيا لِّلشج  " صِّ

مهمِِِِ.مراحم داود الصِادطة،ِوهذهِهيِِنلِدالماِولألاِدتسييِوممل تهِِداوِدوعدِ ِبأنِكرسيييِِِرأيناِِميِاآليةِالسييابقة
ممل ةِداودِمرةِِِِيبنيسيييحينِيأتيِِِِلمنتنرِالذنِيتوقعونِمجيئه(سيييياِا المِِإانِداوِدِِالمسيييي نِِأبدِِهذاِالوعاليهودِ
ول نناِِِِ،يملكِالمسيي ِعليناِِعليِا رِضِِهناِوِ.هيكلِجسيدهنيسيةِال ِِأنِالمسيي ِسييبنيعليِِ.ِونحنِنفهمهاِِأخرِن

مالِنعودِنخا ِ.ِِونصيييييليِ"ليأتيِمل وتك".ِ،حف ِشيييييعبهيانعمتهِِل نِالمسيييييي ِِِِلزيييييعفِطبيعتنا.ِِنخا ِونتوِم
كنيسييتهِِِِيِعنللنِيتخالمسيييي ِِِوِِها.يمِلنِتقونِعليحالِأنِأاوامِالجلألادِملنِتسيييقب،ِِِِسييييحف ِكنيسيييتهسيييي ِِوالم

وهناكِميِالسيييماءِسييييملكِالمسيييي ِِِِ.صيييادقةودِال،ِوهذهِبالنسيييبةِلناِمراحمِداحف ِشيييعبهيلألاد،ِوبنعمتهِِِعروسيييه
ِ:34ِِ+ِحز30ِِِِ:9ِِِرِِإداود"ِ ِ"هوِأصيييييلِو ريةِِوالمسيييييي ِِزيييييعِلهِبكلِالحب.خن ِالِِدِنخا املِوالِنعِوبال
اقًِّعاو ِ.ِِ(22ِِِ:16+ِرؤ23ِ ِ=ِِشَِِِِِِ يقو ِ"سييييييييمعتمِأنهِقيلِكانِِمالمسييييييييي ِِ.ِةديِدالجوِشييييييييريعةِالمحبةِر ِ أيِمحييييييييَ

يمِهوِنفسيهِِالقِدِِالعهِدشير وِشيريعةِالمسيي ِيهوهِالذنِِهناِنجِد،ِ(5ِِ:21ِِِ،22ِِ مِتِِ"للقدماء...أماِأناِمأقو ِل م
عليِقدرِِِالِتقتلِِالقديمِإكتفيِاوصيييةِ،ِمالعهِدِِعةِالِيكملهاي ِالِيغيرِالحييريمسييال.ِِةِالعهدِالجديِدمحييروِشييريع

الِقا ِِِتغزيييبِ،ِليِمقا ِال،ِأماِالعهدِالجديدِومعِإمكانياتِالنعمةِوصيييلِلدرجاتِأعِِعهدِالقديمالِِسيييانقامةِإن
والح ِأنِاآلمِِِ.تِالجديدةميناِميِالعهدِالجديدِيعايناِهذهِاإلمكانياِِكنذنِيسيييييروحِالقدسِالأحبواِأعداءكم"ِمال"

َحاَبة َِقال اًل:"لهِإسيييمعوا"ِِِيومِالتجليِِقا ِمنِالسيييماء َنِٱلسييي  ِم  ْوت  ْرُت.َِِوصيييَ ر  َلُهِِ»َهَذاُِهَوِٱْان يِٱْلَحب يُبِٱل ذ يِب ه ِسيييُ
ِ(.5:17مِت ِ"ٱْسَمُعوا

ِ
َك َوُطدجوسِّ 5" -:(5آية ) إِّْسَرائِّيَل أَلِنُ؟  َها ُوِمٌة اَل َتْعرُِّفَها َتْدُعوَها، َوُوِمٌة َلْم َتْعرِّْفَك َتْرُكُض إَِّلْيَك، مِّْن َوْللِّ الِرب ِّ إِّلهِّ

 " َطْد َمِجَدَك«.
ِالمخاطبِهناِهوِالمسي ِوالمعنيِأنِا ممِسيدعوهمِالمسي ِوسيركزونِإليه.

ِِ
ُد. اْدُعوُ  َوُهَو َطرِِّيٌب. 6" -(:7-6اآلِيات ) اَقُ ، 7ُاْطُلُبوا الِرِب مَِا َداَم ُيوِلَ ْثمِّ َوْفكَِ ُل اإلِّ ُ؟، َوَقِلُ ر ِّيُر َطرِّيِقَ ِّ ِِ لَِّيْتُركِّ الشِِِِِِِ

َنا أَلِنُ؟ ُيْكثُِّر اْلُغْفَراَن.  " َوْلَيُتْب إَِّلى الِرب ِّ َفَيْرَحَرُ؟، َوإَِّلى إِّلهِّ



(اإلصحاح الخامس والخمسون)إشعياء سفر   
 

 
349 

(ِأنِا ممِمدعوينِلإليمانِنجدهِهناِيقو ِمنِيالب5ِحينماِقا ِميِ اآليةِِةِوالتوبةِدالمًا.هناِنرنِأهميةِالصال
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالرم،ِيرحمهِالرمِويقبلهِويغفرِله،ِأنِأنِ ِيقبلِالجميع،ِكلِمنِيأتيِإليهِويالبه.

ِ
. 8"  -(:9-8اآليات ) ْت َوْفَكاَقُكْم، َواَل ُطُرُطُكْم ُطُرطِّ ، َيُقوُل الِربج َراَواُت َعنِّ 9»أَلِن َوْفَكاقِّي َلْيسَِِ أَلِنُ؟ َكَرا َعَلتِّ السِِِ

، هَكَذا َعَلْت ُطُرطِّ  َعْن ُطُرطُِّكْم َوَوْفَكاقِّي َعْن َوْفَكاقُِّكْم. ِ اأَلْقضِّ
ا ممِويرحمهم.ِوهناِسيييتسيياء ِاليهودنِهلِتقبلِا ممِياِرمِبعدِوونيتهمِِميِاآلياتِالسييابقةِرأيناِأنِ ِسيييقبلِِ

ْت َوْفَكاَقُكمْ   وبعدِأنِكنتِرامزييييييياِلهمِكلِهذاِالوقت؟ِويردِالرِم َِِ وقدِاسيييييييتخدمِاولسِالرسيييييييو ِهذهِِ.َوْفَكاقِّي َلْيسِِِ
يةِا زمنةِويقبلِاليهودِ روِايعودِميِنهاآلياتِحينماِتأملِميِأنِ َِقب لِاليهودِأواًلِومِرمزييييهمِوَقب لِا مم،ِومِِ

طرقِ ِعجيبة،ِمهوِيحو ِإنسيييانِخاط ِللتوبةِعنِطريقِإصيييااتهِبمرضِأوِتجربة.ِوهكذاِِِ.(11ِِِ:23ِِ،24
ِعنِطريقِالسبيِامتنعِاليهودِنهاليًاِعنِالوونية.

ِ
ِِِ 10"  -(:11-10اآلِيات ) ُل اْلَرَهُر َوالِثْلُج مَِّن السِِِِِِِ ا َيْنزِّ ُ؟ َكِرَ ْل ُيْروِّيَِانِّ اأَلْقَض  أَلنِِ عَِانِّ إَِّلى ُهنَِاَك، ِبَ رَِاءِّ َواَل َيْرلِّ

  ، لِّ ُت َوُتْعهِّ  َزْقعًِا لِّلزِاقِّعِّ َوُخْبزًا لِّآلكِِّ ا َتلُِِّد َوُتْنبِِّ َذا َتُكوُن َكلَِّرتِّ  اِلتِّ  َتْخُرُج مِّْن َفرِّ . اَل َتْرلُع إَِّلِ  11َوَيْجَعاَلنِِّهَ هِكَ
ْقُت بِّ؟ِّ َوَتْنَجُح فِّ  َما َوْقَسْلُتَها َلُ؟.َفاقَِّغًة، َبْل   " َتْعَرُل َما ُسرِّ

والثمارِالتيِيأتيِاهاِِِِ=ِالمسييي ِكلمةِ ِالذنِسيييتجسييدِويفدنِويحييروِلنِيفحييلِعملهِالِسيييأتيِاثماره. كلرتى
 ِِِِالمسيييييييييي ِهيِإيمانِكلِالعالمِوليسِاليهودِمقبِوسييييييييييتغيرِا ممِويصيييييييييب ِمنهمِقديسيييييييييينِجباارةِيسيييييييييبحوِن

 (.13،12 اآلياِت

=ِالِيكونِلهاِومارِوكلمةِ ِتحيييييييييبهِالمارِ نهاِِِاَل َتْرلُع َفاقَِّغةً كلمةِالرمِميِكتابهِالمقدسِأوِكلمةِال رازةِِِو
ذواِمنِا رضِوإليِالترامِيعودونِ(ِ نازلةِمنِِالسييييييييماء،ِوتنز ِعليِا رضِاليابسييييييييةِ آدمِوكلِشييييييييعبِ ُِأخ 
ميرويهاِويكونِلهاِومار..ِوالمارِالِيعودِإليِالسييييييماءِإالِبعدِأنِيرونِا رضِويعملِعملهِ هوِيعودِللسييييييماءِ

ِخر(.بعدِأنِيتب
ِ

يُد َوَماَمُكْم َتَرنجًرا، َوُكلج َشَجرِّ 12" -:(12آية ) َباُل َواآلَكاُم ُتشِّ ِنُكْم بَِّفَرٍح َتْخُرُلوَن َوبَِّساَلٍم ُتْحَضُروَن. اْلجِّ اْلَحْقلِّ   أَل
 " .ُتَصف ُِّق بِّاأَلَيادِّي

رنموا،ِهكذاِميِخروجناِمنِسيبيِِالحيعبِسيبقِلهمِالخروجِمنِمصيرِرمزِالعبودية.ِبفرحِخرجوا،ِوبعدِخروجهمِ
ِخايتناِعليناِأنِنفرحِونتهلل.

ِول نِمنِالذنِيستايعِأنِيسب ِويرنمِبفرح؟
ِِجر الحقلِكلِِ الذينِيحيونِحياةِسييييييييماوية(ِوِِالجبال واآلكام  الذنِلهِومارِإ ِلهِحياة(.ِوالح ِأنهِلمِيذكرِِشِِِ

هوِالذنِيرنم.ِمالحييييجرِالذنِِشِِجر الحقل،ِشييييجرِالوعرِغيرِالمثمرِميِا شييييجارِالتيِترنمِالِالحييييجرِالمثمر
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يزروِميِالحقلِيزرعونهِليأتيِاثمار.ِواإلنسانِالمملوءِمنِالروحِالقدسِهوِإنسانِلهِومارِالروحِومثلِهذاِيفرحِِ
ِويرنم.

ِ
َوًضا َعنِّ اْلَقرِّيسِّ َيْهَلُع آٌس. 13" -(:13) آية َوًضا َعنِّ الِشْوكِّ َيْنُبُت َسْرٌو، َوعِّ َوَيُكوُن لِّلِرب ِّ اْسًرا، َعاَلَمًة  عِّ

ُع«. ِيًة اَل َتْنَقهِّ  " َوَبدِّ
كانِلعنةِمنِومارِالخايةِوالمعنيِهناِأنهِعوضًاِعنِلعنةِالخايةِست ونِاركاتِوت ونِأشجارِجميلةِِالِشْوكِّ 

،ِالِيبدأِغيرِِِمامنين=ِأيِيتمجدِالرمِميِأانالهِاِلَِوَيُكوُن لِّلِرب ِّ اْسًرانامعةِعوضًاِعنِا شواكِالمالمة.ِ
   .المامنينِيعرمونهِويامنوا
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس والخرسون 

ِ
(ِنجدِعموميةِالدعوة،ِمهي8ِِِ-1ميِاآلياتِ فيماِسييييييبقِرأيناِ ِيقبلِا ممِويزييييييمهمِمعِاليهودِإليِكنيسييييييته.ِِ

ول نِعليِالمامنينِأنِيايعواِ ِويتمسييييييييكواِبه،ِمفيِِِ.ل لِإنسييييييييانِتالب،ِحتيِمنِالخصيييييييييانِوالغرباءِوالعبيِد
نجدِمصيرًاِِ(12ِِِِ-9وميِاآلياتِ .ِِذهاِبجهادِحقيقيواجباتِينبغيِتنفيِِنجدِنحنِأنهِعلينامقاالِنعمِ ِعلينا،ِِ

مر بًاِلليهودِالذينِرمزواِالمسي ،ِملقدِهاجمتهمِالوحوصِ نهمِأصبحواِاالِحمايةِ نِ ِتخليِعنهمِإ ِصلبواِ
ِانحرمواِوراءِالرب ِوالخمرِوتركواِالر ية.ِين رونِالحقيقةِخادعينِشعبهمِالِقدِرعاةِِإسراليلِِإانه.ِوماِزا 

ِ
تِّْعاَلُن بِّر ِّي. 1"  -(:2-1اآليات ) ِِْ ِِِّ  َواسِ : »اْحَفُظوا اْلَحِق َوَوْلُروا اْلَعْدَل. أَلِنُ؟ َطرِّيٌب َمجِّ ُء َخاَلصِ هَكَذا َطاَل الِربج

ُك بِّ؟ِّ، اْلَحافِّظِّ 2 انِّ اِلذِّي َيَتَرسِِ ْنسَِ انِّ اِلذِّي َيْعَرُل هَذا، َوالْبنِّ اإلِّ ْنسَِ ُ؟، َواْلَحافِّظِّ َيَدُ  مِّْن  ُطوَبى لِّإلِّ سَِ ْبَت لَِّئاِل ُيَنج ِّ السِِ
.» ِ"ُكل ِّ َعَرلِّ َشر 

بصييورتهمِال املةِالمالقةِلنِيكوناِإالِميِالسييماء،ِول نِعليناِأنِنحفنهمِبقدرِإمكانناِمنِاآلن،ِِِِاْلَعْدلَ و  اْلَحقِ 
إشييعياءِمالخالصِباقِِِايقوله=ِِِاَلصِِّ َطرِّيٌب َمجِّ ُء خَ أيِكأنناِنعيشِحياةِسييماويةِو لكِيكونِبحف ِالوصييية.ِ

ِِويقولهاِ.ِِِ(10ِِِ:8ِو ِرِ"ال لميةِميِداخيلِالقليِب"ميِِ...ل يلِأحيِدسيييييييييييييينيةِمقب.ِوا همِأنِالخالصِقرييب700ِِِليهِ
ِِأنِعادواِمنِلليهودِميِإسييراليلِبعِدِِويقولها.ِِِإشييعياءِللمسييبيينِميِباالِلينتنرواِعودتهمِمنِالسييبيِعليِرجاء

لناِاآلنِلننتنرِمجيءِالمسييييي ِالثانيِأوِننتنرِكلِواحدِلقالناِِِِويقولهاِ.ِالسييييبيِلينتنرواِمجيءِالمسييييي ِا و 
ِ.ِمنِهذهِالحياةِمعهِعليِحدةِبعدِانتقالنا

كِبانتمالناِهللِوللسماء،ِمالسبتِيمتنعِفيهِاإلنسانِِسُِّمَِ=ِيحيرِللسبتِخصوصًاِ نِميِالتمسكِبالسبتِتَِِِالِسْبتَ 
أنِِِالسيييييييبتِللرمِويقدسيييييييهعنِالعملِليتفر ِللرمِويذكرِأنهِغريبِعليِا رض.ِلذلكِمنِاسيييييييتااوِأنِيكرسِِ

يعر ِأنِيكرسِحياتهِكلهاِللرم.ِواسيتبدلتِال نيسيةِالسيبتِبا حدِمهوِيومِِِيخصيصيهِللصيالةِوالخلوةِمعِ ِ،
ِِنالبِأحدِسونِالرم.القيامة..ِوفيهِال

ِ
ْعبِِّ؟ِّ«. وَ 3"  -(:6-3اآلِيات ) َِِ لِّ  َفاَل َيَتَكِلمِّ اْبُن اْلَغرِِّيبِّ الِِذِّي اْطَتَرَن بِِّالِرب ِّ طَِائِّاًل: »إِّْفَرازًا َوْفَرَزنِّ  الِربج مِّْن شِِِِِِِ اَل َيِقُ

: »َها َوَنا َشَجَرٌة َيابَِّسٌة«.   نِّ ،  4اْلَخصِّ ج يَن َيْحَفُظوَن ُسُبوتِّ ، َوَيْخَتاُقوَن َما َيُسرج ْصَيانِّ اِلذِّ أَلِنُ؟ هَكَذا َطاَل الِربج لِّْلخِّ
ُكوَن بَِّعْهدِّي:  ِِِ ُم 5َوَيَتَرسِ يهِّ . ُوْعهِّ َل مَِّن اْلَبنِّيَن َواْلَبَناتِّ َِِ ًرا َوْفضِ ِِْ ًبا َواسِ ُِِ َواقِّي ُنصِ ِِْ ْم فِّ  َبْيتِّ  َوفِّ  َوسِ يهِّ »إِّن ِّ  ُوْعهِّ

 ِِْ ُع.  اسِِِِ يًّا اَل َيْنَقهِّ َم الِرب ِّ لَِّيُكوُنوا َلُ؟ َعبِّيدً 6ًرا َوَبدِّ ِِْ بجوا اسِِِِ ُموُ  َولُِّيحِّ يَن َيْقَترُِّنوَن بِّالِرب ِّ لَِّيْخدِّ ا، ُكلج  َوَوْبَناُء اْلَغرِّيبِّ اِلذِّ
ُسوُ ، َوَيَتَرِسُكوَن بَِّعْهدِّي، يَن َيْحَفُظوَن الِسْبَت لَِّئاِل ُيَنج ِّ  "اِلذِّ

ميِالعهدِالقديمِيهتمونِبأنِيكونِلهمِأوالد،ِليبقيِلهمِإسييييييييييييييمِبعدِموتهم،ِأماِميِالعهدِالجديدِمنحنِأحياءِِِكانوا
مالمالل ةِليسِلهمِأوالد،ِول نهمِِِاِميِأوالدهِ،حيِِإسيييييييمهِباإليمانِبالمسيييييييي ِوالِأحدِيهتمِبأنِيكونِلهِأوالدِلينل
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،ِالخصيِإليِجماعةِالرمِمهوِغيرِمثمرِوعقيمِِِِوِنيدخلِالِأحياء،ِ  ِيعايِللجميعِحياة.ِولذلكِكانِاليهوِد
 نهمِالِيحييييبهونِِِ.ِوكذلكِالغرباء،ِوغيرِالمثمرِيحيييييرِللميتِروحياِوالمعنيِأنِالِينزييييمِللمحاملِوالِلل هنوِت

شييعبِ ِول نِهاالءِحينماِدعواِلإليمانِالمسيييحيِلمِيعودواِأشييجارًاِيابسييةِغيرِمثمرة.ِهمِبعدِأنِقبلواِالمسييي ِِ
صيييييييًاِحلِعليهمِالروحِالقدسِمتمسيييييييكواِباإليمانِوحفنواِالسيييييييبت.ِوهكذاِكمِمنِالذينِكانواِمرموضيييييييينِقباًلِخل ِ مُِ

ِصارواِقديسينِعنماءِ موسيِا سود(.ِ
ِ

اَلتِّ ، َوَتُكوُن  7" -:(7آية ) َِِ ِِِّ ، َوُوَفر ُِّحُهْم فِّ  َبْيتِّ صِِِِ ْم إَِّلى َلَبلِّ ُطْدسِِِِ ُمْحَرَطاُتُهْم َوَذَبائُِّحُهْم َمْقُبوَلًة َعَلى آتِّ  بِّهِّ
.» ُعوبِّ ِ "َمْذَبحِّ ، أَلِن َبْيتِّ  َبْيَت الِصاَلةِّ ُيْدَعى لُِّكل ِّ الشج

ايتِصيييييالةِِهناِنرنِأمراحِالعبادةِميِالمسييييييحية،ِوالصيييييالةِميِارتفاعهاِللسيييييماوياتِعليِجبلِالرم.ِمال نيسيييييةِِ
ِيدخلهِالِيصيرِغريبًاِعنِ ِويحياِميِمرح.،ِمنَِِلَبلِّ ُطْدسِّ  =ِسماوِي

ِ
ي؟ِّ«.8 -:(8آية ) ُع َمْنفِّي ِّ  إِّْسَرائِّيَل: »َوْلَرُع َبْعُد إَِّلْي؟ِّ، إَِّلى َمْجُروعِّ  "َيُقوُل الِسي ُِّد الِربج َلامِّ

ِ(4ِِ:2=ِ ِيجمعِالمامنينِمنِكلِا ممِويزييمهمِلل نيسييةِويصيييرواِمثمرينِالِمتئمينِ نشَِِوْلَرُع َبْعُد إَِّلْي؟ِّ و 
ِ.ِالعقيمِيتحو ِلمتئمِ أنِيلدِتوأم(ِ.

ي؟ِّ  =ِميِنهايةِا يامِوبعدِأنِيدخلِكلِا ممِإليِال نيسيييية،ِيزييييمِ ِِِمجروعي؟=ِ  َوْلَرُع َبْعُد إَِّلْي؟ِّ، إَِّلى َمْجُروعِّ
(.15:11ِِ+ِرو39:23ِِلتيِسييييييتامنِبالمسييييييي ِميِنهايةِا يام،ِوهذهِعالمةِنهايةِا يامِ مِتالبقيةِمنِاليهودِا

َوَوْبَناُء    (ِيقو ِعنهم6وميِ اآليةبيتى بيت الصِِِِِِالة يدعى لكل الشِِِِِِعوب،   الح ِأنهِميِاآليةِالسيييييييييابقةِقا ِأن
يَن َيْقَترُِّنوَن بِّالِرب ِّ  مم(.ِومِيجمعِالرمِإليِمنِجمعهمِميِايتهِعبرِِماهللِسييييييجمعِهاالءِالحيييييعومِ ا  اْلَغرِّيبِّ اِلذِّ

أنِال نيسية،ِسييزيمِإليهاِأنِإليِال نيسيةِمنِكانواِقدِأصيرواِعليِرمضِالمسيي ِِمجروعي؟  الزمانِويسيميهمِهناِِ
  نهمِكانواِخارجِال نيسةِمرموضينِمنه.منفيى إسرائيل أنِاليهودِويسميهمِهناِ

نرنِ ِهنياِيفت ِ را ييهِلل يل،ِلليهودِولألمم،ِايلِل يلِمنِكيانِمرموضيييييييييييييياِميِالعهيدِالقيديمِِِ-(:8-1اآلِيات ) 
(،ِمالمسيييحيِسيييكونِخليقةِجديدةِحية،ِإاُنِموعد.ِوكلِماِيالبهِمنِالذينِيامنونِبهِأنِيفهمواِأن6ِ-3 آياِت

 ِشييييييييعبهِأنِيأتيِل نيسييييييييتهِِيالبواِالحياةِالسييييييييماويةِورمزهاِهناِحف ِالسييييييييبتِوأنِيحفنواِالحقِوالعد .ِويعدِ
(.ِ  ِلنِينسييييِبقية7ِِويصيييلي،ِهوِكأمِيريدِأنِيجمعِأوالدهِإليِحزييينهِليليضِعليهمِمنِمحبتهِأمراحاِ آية

ِ(.8إسراليلِالرامزةِاالنِلإليمانِوسيجمعهمِميِنهايةِا يامِ آية
رجِحزيينِالمسييي .ِ(ِلمنِأصييرِعليِرمضِالمسييي ِالمخلص،ِوظلِخا12-9نرنِصييورةِمعكوسييةِميِاآلياتِ 
ِمهذاِلنِيجدِسونِالمسي ِالديان.

ِ
.  9"  -(:12-9اآليِات ) يَع اْلُوُحوشِّ اِلتِّ  فِّ  اْلَوْعرِّ ا َلرِّ . يَِ لِّ اَلْ  لِّأَلكِْ ا َلرِّيَع ُوُحوشِّ اْلَبر ِّ َتعَِ ُمَراطُِّبوُ  ُعْرٌ   10يَِ

بجو الِنْومِّ ُعوَن، ُمحِّ َهجِّ ُق َوْن َتْنَبَح. َحالُِّروَن ُمضِِِِِِِْ رَِّهٌة اَل  11. ُكلجُهْم. اَل َيْعرُِّفوَن. ُكلجُهْم كِّاَلٌب ُبْكٌم اَل َتْقدِّ َواْلكِّاَلُب شَِِِِِِِ
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يعً  َبَع. َوُهْم ُقَعاٌة اَل َيْعرُِّفوَن اْلَفْهَم. اْلَتَفُتوا َلرِّ ى. َتْعرُِّف الشِِِ ٍد إَِّلى الر ِّْبحِّ َعْن َوْطصَِِ ْم، ُكلج َواحِّ »َهُلرجوا  12ا إَِّلى ُطُرطِّهِّ
ا«. دًّ يًرا َبْل َوْزَيَد لِّ  "آُخُذ َخْرًرا َوْلَنْشَتِف ُمْسكًِّرا، َوَيُكوُن اْلَغُد َكهَذا اْلَيْومِّ َعظِّ

مصيرِاليهودِالذينِرمزواِية.ِهناِنرنِِااالِرعِِسيكوِنِمنِيبقيِخارجِال نيسةِيتعرضِللوحوصِالمفترسةِمهو
م.70ِِِِ=ِأيِأعداءِإسراليلِوهذاِماِحدثِمنِالرومانِسنةِِ البر َلرِّيَع ُوُحوشِّ المسي ِمسيتركِ ِعليهمِ

=ِأيِكهنتهمُِِمَراطُِّبوُ  ُعْرٌ   .ِولألسفِمهذاِالحعبِكلَِتَعاَل ْ  وهاالءِالوحوصِسيأتونِبأمرِالرمِ نهِيقو 
تامِالمقدس.ِم لِمنِيقرأِال تامِالمقدس،ِالعهدِالقديمِوالِيرنِالمسي ِمهوِِومعلميهمِالذينِيفسرونِلهمِال 

=ِعملِال لبِأنِينب ِليحذرِأصحابهِعندِإقترامِخار،ِول نِهاالءِالِيقومونِاهذاِكِّاَلٌب ُبْكٌم أعميِمعاند.ِ
وأنِالِيسكتِِِالواجب،ِمالخارِيقترمِاالِمحذرِيحذرهم.ِوعليِكلِخادمِأنِيفهمِأنِعملهِهوِتحذيرِمخدوميه

عليِخااياهم.ِوهمِليسواُِب مًاِمقبِالِشرهينِلألموا ِنالمينِغيرِمبالينِبماِسو ِيحدثِمنِهالكِلرعيتهم.ِ
مالغدِِ،ِ=ِهذاِكالمِكاهنِآلخرِتعا ِنسكرِوالِتهتمَهُلرجوا آُخُذ َخْرًرا  الِا سوأِأنهمِغارقينِميِملذاتهمِ=ِ

 ِ.سيكونِأحسنِمنِاليوم
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع والخرسون 

ِ
تحدثِسييييييييابقًاِعنِدعوةِ ِالمجانيةِللعااصِكيِيحييييييييربواِمنِيناايعِالخالص،ِوعنِايتِالرمِالمفتوحِللجميع.ِِ

عوالقِالتمتعِبعملِ ِالخالصيييِمثلِالرجاسيياتِوالزنيِوالنلمِوالقتل.ِومعِِ(ِنجد59ِِِِ-57وميِاإلصييحاحاتِ 
هذاِيفت ِبامِالرجاءِأمامِالراجعينِإليه.ِهناِيذكرِخااياِالحييييييييييييعبِالتيِدمعتِالرمِأنِياداهمِبالسييييييييييييبي.ِوهذاِ

ِال المِموجهِل لِخاط ِحتيِبعدِخالصِالمسي .
لليهودِعليِصيييييييييلبهمِالمسيييييييييي ِمهذاِآخرِإصيييييييييحاحاتِمجموعةِِونرنِميِهذاِاإلصيييييييييحاحِأيزييييييييياِتوجيهِالتهمةِِ

اإلصحاحاتِالتيِتت لمِعنِالخالصِبصليبِالمسي ِ،ِوكانِهذاِل برياءِاليهودِمرمزواِالمسي ِوصلبوهِ.ِلذلكِ
ميِهذاِاإلصيحاحِأنِ ِيسيكنِعندِالمتواضيعينِوالمنسيحقينِ.ِوبسيببِكبريالهمِرمزيهمِالرم15ِِِِنسيمعِميِآيةِِ
ِماِعادِلهمِسالمِ،ِوهذهِآخرِآيةِميِاإلصحاح.ومارقِأمتهمِم

ِ
رجوَن، َوَلْيَس َمْن َيْفَهُن  1"  -(:1-2اآليات ) انِّ ُيضَِِِ ْحسَِِِ ُع ذلَِّك فِّ  َطْلبِّ؟ِّ. َوقَِّلاُل اإلِّ يُق َوَلْيَس َوَحٌد َيضَِِِ د ِّ َباَد الصِِِ ِّ

يُق.  د ِّ مِّ. الِسالُِّك بِّاالْستَِّقاَمةِّ.َيْدُخُل 2بَِّأِنُ؟ مِّْن َوْل؟ِّ الِشر ِّ ُيَضمج الص ِّ عِّهِّ  " الِساَلَم. َيْسَترِّيُحوَن فِّ  َمَضالِّ
ِِهدواِالصيييديقينِوقتلوهم،ِوهذاِت ررِكثيرًاِميِعصيييرِمنسييييِالملك.ِوا شيييرارِمرحواِبالخالصِمناا شيييرارِإضييي

ادِوسييييعاقبِهاالءِا شيييرار،ِِيفهمواِأنِالصيييديقينِإنماِاسيييتراحواِو هبواِإليِ ،ِ  ِالِِالقتلي.ِول نهمِلمِِا ارار
ِعليهمِوقدِسم ِ ِبموتِا ارارِحتيِالِيرواِالحرِاآل يقُ و تيِ=ِمالحرِآت  د ِّ ِ.ِمِّْن َوْل؟ِّ الِشر ِّ ُيَضمج الص ِّ

الحييييرِِِحتيِالِيرنِالحييييرورِوالِيعانيِمنِالعقوباتِالتيِسييييتقعِعليِا شييييرار.ِوهكذاِلمِيأتيِالصِِديقِِيضِِمِ 
ماهللِالِيريدِ حبالهِأنِيتألمواِادونِِِِبعدِخروجِلوط.ِوغرقِالعالمِبعدِدخو ِنوحِالفلك.ِإالِِعليِسييييييييييدومِوعمورة

. ِداو 
ِ

قِّ َوالزِانَِّيةِّ. 3"  -(:3-4اآليات ) َل اْلَفاسِِِّ َرةِّ، َنسِِْ احِّ َخُروَن، َوَعَلى 4»َوِما َوْنُتْم َفَتَقِدُموا إَِّلى ُهَنا َيا َبنِّ  السِِِ بَِّرْن َتسِِْ
َيةِّ، َنْسُل اْلَكذِّبِّ   "َمْن َتْفَغُروَن اْلَفَم َوَتْدَلُعوَن الل َِّساَن  َوَما َوْنُتْم َوْواَلُد اْلَرْعصِّ

ضييييييدِيهو اِالتيِبسييييييببهاِضييييييربتهمِباال.ِمهمِماسييييييقينِوزناةِوأوالدِماسييييييقينِتاركينِالرمِسيييييياجدينِِ ِيعددِالتهمِِ
َرةِّ لألصييينام.ِِ احِّ =ِأيِأمكمِتعاملتِمعِالحيييياطينِوالسيييحرة.ِوهاالءِا شيييرارِيسيييخرونِمنِا ارارِالَِِِِيا َبنِّ  السِِِ

انَ ِ=  ومنِ  َِِ ُل اْلَكذِّبِّ ،ِأماِا ارارِمالِيسييييييخرونِمنِأحد.َِتْدَلُعوَن الل ِّسِِ ِِْ وهكذاِقا ِِ،=ِهذهِصييييييفةِإاليسَِِنسِِ
وهمِبحيييييييييرورهمِأوالدِِ،ِِ(8ِِ:44 يوِِ"ِنِتعملواأايكمِتريدونِِأاليسِوشيييييييييهواتِِإمِهوِِأنتمِمنِِعليهمِالمسيييييييييي ِ"أ

للمسييييييي ِوسييييييخريتهمِِِِهم.ِوهمِبعهانتيا بنى السِِِِاحرة  ِِ=ِِعنهمِهناو نهمِأوالدِإاليسِقيلِِِِ(.3ِِِ:10يو1ِإاليسِ 
ِ. َوَعَلى َمْن َتْفَغُروَن اْلَفمَ  َتْسَخُرونَ برن ِقا ِعنهمِهناِ=

ِ
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َيةِّ َتْحَت ُشُقوقِّ 5" -:(5) آية   اْلُرَتَوط ُِّدوَن إَِّلى اأَلْصَنامِّ َتْحَت ُكل ِّ َشَجَرٍة َخْضَراَء، اْلَقاتُِّلوَن اأَلْواَلَد فِّ  اأَلْودِّ
.  " اْلَرَعاطِّلِّ

ِكانواِيقدمونِالعبادةِتحتِأشجارِيقدسونها.ِونحنِنقدمِطاقاتناِوأموالناِ ايحةِلعدوِ
ضيييييييحاياِومحرقاتِلألووان.ِأننرِتزيييييييحيةِهاالءِِِِكانواِيقدمونِأوالدهمِ.الخاطئةِِِِشيييييييهواتنالخيرِحينِنرضييييييييِا

ِ=ِا ماكنِالموححةِميِالبراري.ِاْلَرَعاطِّلِّ ُشُقوقِّ ِالوونيينِحتيِبأوالدهمِميِسبيلِأووانهم،ِمما اِنقدمِنحنِهللِ؟
ِ

َمًة. َوعَ 6"  -:(6) آية َعْدتِّ َتْقدِّ كِّيًبا َوَوصِْ َكْبتِّ سَِ . لِّتِّْلَك سَِ َ  ُطْرَعُتكِّ . تِّْلَك هِّ يُبكِّ َجاَقةِّ اْلَوادِّي اْلُرْلسِّ َنصِِّ ْن هذِّ ِّ  فِّ  حِّ
 "َوَتَعِزى 

ا صنام.ِيأخذونِحجارةِمنِالواديِملساء،ِصارتِملساءِبجريانِقا ِداودِنصيبيِهوِ ،ِأماِهمِمنصيبهمِِ
ِالماءِعليهاِويقيمونِمنهاِأووانِ.

ِ
، َوإَِّلى ُهَناَك َصعِّْدتِّ لَِّتْذَبحِّ  َذبِّيَحًة.7" -:(7) آية  "  َعَلى َلَبل َعال َوُمْرَتفٍِّع َوَضْعتِّ َمْضَجَعكِّ

َجَعكِّ كانواِيختارونِالجبا ِالعاليةِلعباداتهم.ِِ ِِْ ِ=ِهناِيَُِِِمضِِِِ ا صييييييييينامِبالزنيِباإلضيييييييييامةِ نِ بادةِِِِهِ بادةب ِ حيييييييييَ
ِا صنامِاشتملتِعليِزنيِمعليِميِهياكلِا ووان.

 
.8" -:(8) آية عِّْدتِّ ْفتِّ َوصَِِِِ ، أَلِنكِّ لَِّغْيرِّي َكشَِِِِ ْعتِّ َتْذَكاَقكِّ عْ   َوَقاَء اْلَبابِّ َواْلَقائَِّرةِّ َوضَِِِِ جَ َوْوسَِِِِ َعكِّ َوَطَهْعتِّ  تِّ َمضِِِِْ

كِّ َعْهًدا َمَعُهْم. َوْحَبْبتِّ َمْضَجَعُهْم. َنَظرْ   " تِّ ُفْرَصًة.لَِّنْفسِّ
نييتِهييذهِالعالمييةِيزييييييييييييييعونهيياِوراءِأاوامِايوتهم،ِتييذكرهمِبييآلهتهمِالتيِِرِعالمييةِالعبييادةِالوونيييةِوكييالتييذكيياكييانِا

تِّ  ،عنيدِدخوليهِاِالتيذكياريسييييييييييييييجيدِلهيِذِيعبيدونهيا،ِكقيديسِحيام ِللبييتِوكيانِكيلِمنِييدخيلِالبييِت ِفْ َِِ أَلنِِكِّ لَِّغْيرِّي َكشِِِِِِِ
عِّْدتِّ  ِتقدمينِِ=ِ  َوصَِِ ِتفعلينِ لكِِكِلألصييينامِعالنيةِبعدِأنِت باِدأصيييبحت  ِِمتخليةكنت  ِِعلناًِِِتصيييعدين،ِوصيييرت 

البيوتِِِ العاليةِكالتال ِأوِحتيِأسيييييييياِِنِا ماكنِو،ِمالوونيينِيفزييييييييلهذهِالعبادةِِ بادِا صيييييييينامِِإليِحينِيقدم
ِتعحيقينِهذهِالعبادةِ=الِصيِِ صينامهم.باداتهمِِيقدمواِ ل َجَعُهمْ ِِِرت  كأنهمِتعاهدواِبمحبةِا ووانِِ=َِِِِوْحَبْبتِّ َمضِْ

َجَعكِّ .ِِالموِتِِحتي ْعتِّ َمضِْ زنيِمعهمِإشيارةِِ مزيجعِالزنيِمعِمنِتِِجعهامزييحيبهِا شيرارِازانيةِتوسيعِِِ=َوْوسَِ
الِتحيييييييبعِمنِالحييييييير،ِتزنيِمعِأيِع ِِ،ِم(الروحيوِالزناِ=ِهذاِهِِلهياكلهمِومذابحهمِالتيِيعبدونِميهاِآلهةِوونية

واليهودِكانواِقدِأمرطواِميِعددِِ.انا ووميِهياكلِِِِأيزييييييييياًِِ بادةِا صييييييييينامِاشيييييييييتملتِعليِزنيِمعليِِ.إنسيييييييييان
ويقو ِلهمِالرمِ،ِِمب ِالِركماِمعلِأحازِحتيِأنهِغيرِمِذِِا صييييييييييييينامِالتيِعبدوها،ِالِتباهواِازيادةِعددِأووانهم

اَرْتِآل َهُتَكَِياَِيُهوَ ا"النبيِِِءياسييفرِإرمميِ ُِمُدن َكِصييَ َن ُهَِعَليَِعَدد  ِ،ونِهذاونجدِأنِا ممِالِيصيينعِِ(28:2إر"ِ   
ْعب يَِمَقْدَِاَدَ َِهْلَِاَدلَِ"ِِإ ِهمِالِيبدلونِآلهتهم ْتِآل َهًة؟َِأم اِشييَ ِِ.ِ(11:2 إرِِ"َمْجَدُهِب َماِاَلَِيْنَفعُِْتُِأم ة ِآل َهًة،َِوه َيَِلْيسييَ

ِِ.اًِمنهمِجِديرةِوهذاِماِأغزبِ ِشعبِ ِمعبدِآلهةِكثِمامآلهةِا ممِليستِآلهةِول نِا ممِالِيبدلونها.ِأ
كِّ   ةً َنَظرْ .ِِلمِيعبدواِاآللهةِالوونيةِمقبِالِتعاهدواِمعِالحييعومِالوونيةِلتحميهم=َِِطَهْعتِّ لَِّنْفسِِّ كانتِِهمِِ=ِِِتِّ ُفْرصَِ

 .لهمِالنيةِويتحينونِالفرصِلذلك
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ِِ"الحاجةِلهمِِويقو ِِ،لهةِكثيرةآ ِميِنهايةِهذهِالمجموعةِمنِاإلصييحاحاتِيوجهِلليهودِتهمةِإنقسييامِالقلبِاينِِ
وقادرِعليِأنِيحيييييييييييبعهِمالِيحتاجِإليِِِيرِقادرِعليِحمايتهيريدِ ِمنِشيييييييييييعبهِأنِيامنِبهِكعلهِقِدِِ."حِدإليِوا
تركواِالمسييييييييييييييي ِوإحتمواِايدو ِكثيرةِوإحتمواِاليومِِِِواليهوِدِِ(.25:73"ِ مزشيييييييييييييييئياِميِا رِضِِ"معيكِالِأرييِدِغيره

ومنِِِِ.لحة(ِالِتنفعليِآلهةِأخرنِ دو ِأوِأسيي،ِرمضِالمسييي ِواإلت ا ِعدالماِوهذهِهيِمحييكلتهم،ِِبأسييلحةِكثيرة
ِإليهم ِوقتِاليتكِإ اِماِصرخت  ِ(.13 آيةِتعتمدينِعليهمِلنِينقذوك 

مهمِكانواِِِ.رِإليِإنحداراقوطِمعنهِالِيتوقفِالِمنِإنحِدسيييييييييييمع اِادأِاإلنسيييييييييييانِميِالِِ-ى:لروحالحظ اإلنهياق او 
ْعتِّ َتْذَكاَقكِّ قَ وَ ِِخليةِ=ِأاوامِالمناز يقدمونِ بادتهمِلتماويلهمِخلفِ َِِ صيييييييييييييارتِهذهِومِِِ.اَء اْلَبابِّ َواْلَقائَِّرةِّ َوضِِِِِِ

عِّْدتِّ  العبادةِعلناِ= ْفتِّ َوصَِ ِِ=  أَلِنكِّ لَِّغْيرِّي َكشَِ ِتقدمينِهذهِالعكحييفت  ومِصييارتِِِ.دونِتخفيادةِبنفسييكِوصييرت 
ِِْ  =ِِكبيرِمنِا ووانومِصيييييارتِالعبادةِلعددِِِ.تصيييييعدِ ماكنِالعبادةِالوونية ْعتِّ َمضِ َِِ .ِالِصيييييارِهناكَِِجَعكِّ َوْوسِ

كِّ َعْهًدا َمَعُهمْ   عهودِمعهم َجَعُهمْ  كِ ارتِهذهِالعبادةِمحبوبةِلديصيييييييالِِِ.َوَطَهْعتِّ لَِّنْفسِِِِِِّ َِوْحَبْبتِّ َمضِِِِِْ .ِومِصيييييييرت 
ِِ.تِّ ُفْرَصةً َنَظرْ  دةلتذهبيِوتقدميِهذهِالعباِتتحينينِالفرصة

 .على تل تدحرج حينرا يبدو اإلنسان فى السقوط فهو ينحدق كرن ي 
 

، َوَوْقَسْلتِّ ُقُسَلكِّ إَِّلى ُبْعٍد َوَنَزْلتِّ 9" -:(9) آية ، َوَوْكَثْرتِّ َوْطَياَبكِّ ْهنِّ ْرتِّ إَِّلى اْلَرلِّكِّ بِّالدج  " َحِتى إَِّلى اْلَهاوَِّيةِّ.َوسِّ
ا ِعليِ راوِِأشييور،ِ  ِحسييبِهذاِزنًاِروحيًاِأيِاالت يحيييرِللمعاهداتِالسييياسييية،ِربماِمعِمرعونِلينقذهمِمنِِ

اهمِموضيييييعواِالدهنِِلِعقدِهذهِالمعاهداتِتجملواِجدًاِأمامِالحيييييعومِالغريبةِحتيِينالواِإعجاوهمِميِسيييييبي.ِربحييييي
ى َحتِ ِول نهمِميِننرِ ِانخفزيييييييييواِجداًِِدِارتفعواِجدًا.نهمِبالمعاهداتِمعِا قوياءِقوأكثرواِا طيامِوهمِظنواِأ

ِي.نِوساا ِالموتةِساا ِالعراميوقدِيقصدِبالهاوي.ِإَِّلى اْلَهاوَِّيةِّ 
حتيِيقبلِالار ِأنِلهاِقوةِعسيييييييكريةِوأسيييييييلحةِ...إللِِِرأنِتنه=ِماِمعنيِأنِتتجملِالدولة؟ِ َوَوْكَثْرتِّ َوْطَياَبكِّ 

مماِمعنيِأنِيلجأِشيييعبِ ِ مةِِِِ(.39إصِِياِالملكِمعِأمراءِباالهِسيييقاةِحزق وكانتِهِذِاآلخرِالتحالفِمعها
ِقويةِلتحميه،ِمهلِعجزِ ِعنِحمايةِشعبه؟!ِهذاِيعتبرِإهانةِهلل.

ِ
، لِّذلَِّك َلْم َتْضُعفِّ .10" -:(10) آية ، َوَلْم َتُقولِّ : َيئِّْسُت. َشْهَوَتكِّ َوَلْدتِّ  " بُِّهولِّ َوْسَفاقِّكِّ َوْعَيْيتِّ

تعبواِوراءِالملوكِ كمنِيتعبِويجرنِوراءِشهواتِالعالمِاآلن(ِاالِتعبِوالِيأسِمثلِمنِيتعبِليحصلِعليِ
نِوراءِالملوكِليبحثواِعنِسندِرامزينِالمسي ِالذنِِوهمِسينلواِإليِالنهايةِيتعبِوِِشهوتهِومِالِيقدرِأنِيصلي.

ِصلبوهِومنتنرينِآخرِِ.
 

، َوإِِّياَي َلْم َتْذُكرِّي، َواَل َوَضْعتِّ فِّ  َطْلبِّكِّ  َوِما َوَنا َساكٌِّت، َوذلِّ 11" -:(11) آية ْفتِّ َحِتى ُخْنتِّ يتِّ َوخِّ ِرْن َخشِّ َك َومِّ
ِياَي َلْم  يمِّ، َفإِّ  " َتَخافِّ .ُمْنُذ اْلَقدِّ

همِخامواِمنِالملوكِالذينِحولهمِولمِيعرمواِأنهمِبحيييييييرِوهمِميِقبزيييييييةِ ،ِول نهمِلمِيذكرواِ ِوخانوهِ  ِلمِِ
ِيادمِمورًاِولمِيقتصِمنهمِمورًاِمتقستِقلوبهمِولمِيعودواِيخامونِالرم،ِمعِأنِ ِيايلِأناتهِلعلناِنتوم.
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.َوَنا 12" -:(12) آية  " ُوْخبُِّر بِّبِّر ِّكِّ َوبَِّأْعَرالِّكِّ َفاَل ُتفِّيُدكِّ
ِارِظاهريِغيرِحقيقيِوُينهرِأنِأعمالهِمِِ،ِهو اتيِفيهِكبرياءِِارِِ،ِهوناقِصينهرِأنِارهمِِ ِيعر ِوهاِهوِِ

ِالحريرةِو بادتهمِلألصنامِلنِتفيدهم.
ِ

ُلُهْم ُكِلُهْم. َتْأُخُذُهْم َنَفَخٌة. َوِما اْلُرَتَوك ِّ 13"  -(:14-13اآليات ) . َولكِّنِّ الر ِّيُح َتْحرِّ يَن َفْلُيْنقِّْذكِّ ُلُروُعكِّ ُل إِّْذ َتْصُرخِّ
 رُِّث َلَبَل ُطْدسِّ «. َعَلِ  َفَيْرلُِّك اأَلْقَض َويَ 

وا. َهي ُِّئوا الِهرِّيَق. اْقَفُعوا اْلَرْعَثَرَة مِّْن َطرِّيقِّ َشْعبِّ «.14 دج وا، َوعِّ دج  "َوَيُقوُل: »َوعِّ
ملوكهمِوأصينامهمِلينقذوهمِول نهمِسييكتحيفواِماخرًاِأنِملوكهمِوأصينامهمِِ ُجُروعُ لِِإ ِتحدثِلهمِمصييبةِيصيرخوِن

=ِال المِهناِموجهِِ ى الربَوِما اْلُرَتَوك ُِّل َعلَ همِكالعصييييييامةِتذريهاِالري ِومِنجدِبعدِ لكِوعودِلمنِيرجعِللرمِ=ِِ
 رضِأيِيعودواِ ورشيييليمِوبالنسيييبةِلناِِ=ِبالنسيييبةِلليهودِسييييروواِاَِِلَبَل ُطْدسِِِّ   واَيرِّثُ هؤالء سِِوَ لألتقياءِالتالبين،ِِ
ويدعوِِِِهِويرمعِالمعثرةِمنِأمامه.أوميِطريقِشييعبِ ِلميراثِالسييماء،ِيعدِ ِلهمِالاريقِويهيسيينرثِالسييماء.ِ

 وعدوا وعدوا ..إقفعوا الرعثرة.ِرجالهِأنِيساعدواِويرشدواِمنِيريدِالرجووِ=
ِينفعهمِمنِيعتمدونِعليهمِ.هناكِضربةِكبيرةِميِالمستقبلِلليهودِولنِ

ِ
عِّ اْلُرْرَتفِّعِّ  15"  -(:16-15اآليات ) ِِِّ ُرُ؟: »فِّ  اْلَرْوضِِِ ِِْ وُس اسِِِ ، اْلُقدج اكُِّن اأَلَبدِّ َِِ أَلِنُ؟ هَكَذا َطاَل اْلَعلِّ ج اْلُرْرَتفُِّع، سِِِ

عِّيَن، َوأُلْحيَِّ  َطْلَب  ، أُلْحيَِّ  ُقوَح اْلُرَتَواضِِّ وحِّ عِّ الرج قِّ َواْلُرَتَواضِِّ حِّ ُكُن، َوَمَع اْلُرْنسَِ قِّ اْلُرَقِدسِّ َوسِْ حِّ أَلن ِّ   16يَن.  اْلُرْنسَِ
وَح ُيْغَشى َعَلْيَها َوَمامِّ ، َوالِنَسَراُت الِ  . أَلِن الرج ، َواَل َوْغَضُب إَِّلى الِدْهرِّ ُم إَِّلى اأَلَبدِّ  " تِّ  َصَنْعُتَها.اَل ُوَخاصِّ

يسيكنِميِ ِيوجهِلهمِدعوةِهناِليتواضيعواِويرجعواِإليه،ِفيعودِلهمِالِيسيكنِميهم.ِ ِالذيِالِتسيعهِالسيمواتِِ
اكُِّن اأَلَبدِّ القلبِالمتواضيييييع.ِ عِّ اْلُرْرَتفِّعِّ  .   ِليسِكالملوكِا رضييييييونِالذينِيموتونِالِهوِأادنِ.سَِِِِ فِّ  اْلَرْوضِِِِِّ

عِّ   ِد.ِول نهِيسييكنِعنوال لمةِتعنيِالالِأرضيييِالسييماونِالمرتفعِعنِا رضييياِتِِ ِقدوسِِ=اْلُرَقِدسِّ    يناْلُرَتَواضِِِّ
ُم إَِّلى اأَلَبدِّ ومنِيسيييييكنِعندهِ ِيحييهِ .ِ ِِِّ أَلِن  =ِِِاإلنسيييييانِيفنيماهللِلوِخاصيييييمِإنسيييييانِالادِوأنِهذاِِاَل ُوَخاصِ

ى َعَلْيَها وَح ُيْغشَِِِِ =ِممنِيحتملِالوقو ِأمامِ .ِوكثيرينِمنِالقديسييييييينِالذينِرأواِ ِكانِيسييييييقاونَِِِِوَمامِّ ِالرج
َراتُ قيمهمِ حزقيا ،ِيوحناِالرالي(.ِماإلنسيييانِِكأموات،ِ  ِميِمحبتهِكانِي  ِهناِيقو ِِِِضيييعيفةِخلقهاِ .ِِِنسَِِ

ِمسييييأقبل مِ،ِول نِتواضييييعواِوكفواِعنِكبريال مِمهذهِصييييفةِالحييييياطينِ.ِوإ اِتواضييييعتمِمسييييأسييييكنِفيكمِِ تعالواِإلي 
ذنِيمكنهِأنِيتواضيييعِ،ِمهوِِ...ملما اِيسيييكنِ ِعندِالمتواضيييعِ؟ِابسييياطةِ نهِهوِمتواضيييعِ،ِالِهوِالوحيدِال

أَلن ِّ  اَل    العياليِالسييييييييييييييمياونِنز ِإليِا رضِ،ِأمياِالمت برِمهوِمنِالترامِويرييدِأنِيعلوِم يفِيتقياايلِمعِ ِ.
ُم إَِّلى اأَلَبدِّ  ِ=ِهذهِعنِعودةِالبقيةِميِنهايةِا يامِ. ُوَخاصِّ

ِ
ْبُت َوَضَرْبُتُ؟. َاسْ 17" -:(17) آية ًيا فِّ  َطرِّيقِّ َطْلبِّ؟ِّ.مِّْن َوْللِّ إِّْثمِّ َمْكَسبِّ؟ِّ َغضِّ ْبُت، َفَذَهَب َعاصِّ  " َتَتْرُت َوَغضِّ

ِ.يسكتِعليِهذاِنن،ِ  ِلريقِظلمِاآلخريعنِطِمكسبهم=ِِمِّْن َوْللِّ إِّْثمِّ َمْكَسبِّ؟ِّ 
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بِّ  َِِ مهوِِسييييتترِ ِعنِخليقتهِتموتِإوإ اِِ،ِح ِأنهِأمامِالخايةِيسييييتترِ الامع،ِوناليحيييييرِلخايةِِ=ِِ؟ِّ  إِّْثمِّ َمْكسِ
  ِإ ِسييييم ِبزييييربةِومِأعايِعزاءِلإلنسييييانِإلحتملِاإلنسييييان،ِأماِلوِضييييرمِ ِومِِ(.ِمثا ِالحييييمس ِِمحييال
 ِبةِموجعةِجدًا.ضربهِت ونِالزِريعايِعزاءِلمنِستترِأيِالِإ

ًيا فِّ  َطرِّي   أنهذاِِِقدِيصيييييياحِبدم،ِِوتأليِِعنِطريقِتجربةِتصيييييييبِالخاط ِ=ِ ِيزييييييرِم  قِّ َطْلبِّ؟ِّ َفَذَهَب َعاصِِِِِّ
 ِ-:مِموقفانرِ جَِمُِنجدِلإلنسانِالوهناِِ–=ِتختفيِتعزياتهِأوناءِالتجربةِِ يستتر 
ِ.ِِ(قِالنبيهذاِموقفِحبقِوِيلجأِهللِويصليِوينتنرِمراحمهِ كان .1
ًيا فِّ  َطرِّيقِّ َطْلبِّ؟ِّ اِميِهذهِاآليةِ=ِِانِويتركِ ِكماِحدثِهنسييييأنِييأسِهذاِاإلن .2 ِِِّ يتركِ ِِ  َفَذَهَب َعاصِ

أنِ ِميِمحبتيهِيبحينِِِ(18آيية والح ِمحبيةِ ِالعجيبيةِميِِِِ. كيانِهيذاِموقفِيونيانِالنبي(ِِميِعنياِد
 نهِويحليه.ع

ِ
ي؟ِّ  ْيُت ُطُرَط؟ُ َقوَ 18" -:(18) آية َياٍت َل؟ُ َوَوُطوُدُ ، َوَوُقدج  َوَسَأْشفِّ ي؟ِّ  َتْعزِّ  " . َولَِّنائِّحِّ
دِبالحيييييييييييفاءِول نِلمنا لمنِيتجاوبواِمعِعملِروحهِ؟ِِلارقِالمذكورةِهيِطرقِالخايةِوالعصييييييييييييان.ِول نِ َِيع 

ِِِ.همِ الذينِيحفيِلتالبينِالنالحيناِمنِالقدوسِالذنِيبكتِويعينِومنِيتجاومِيصيرِ
ِ

ي؟ِّ.19" -:(19) آية ، َوَسَأْشفِّ ، َطاَل الِربج . َساَلٌم َساَلٌم لِّْلَبعِّيدِّ َولِّْلَقرِّيبِّ  َخالًِّقا َثَرَر الِشَفَتْينِّ
=ِأيِاليهود.َِِولِّْلَقرِّيبِّ =ِأيِلألممِِِلِّْلَبعِّيدِّ  (ِويعايِشعبهِسالم.13ِِِ:15=ِ ايحةِالتسبي ِ عبَِِِثَرَر الِشَفَتْينِّ 

ِومنِومارِالسالمِالتسبي .
ِ

يًنا 20"  -(:21-20اآليات ) َياُهُ؟ َحْرَأًة َوطِّ ُف مِّ يُع َوْن َيْهَدَو، َوَتْقذِّ َتهِّ َهرِّبِّ أَلِنُ؟ اَل َيسِِْ َراُق َفَكاْلَبْحرِّ اْلُرضِِْ .  َوِما اأَلشِِْ
21.  " َلْيَس َساَلٌم، َطاَل إِّلهِّ ، لِّأَلْشَراقِّ

جِالرياحِأمواجِالبحر،ِتهيجِالحهواتِالجسديةِِي  ِهَِا شرارِالذينِلنِيقبلواِ ِميِقلوبهمِيكونونِكالبحر،ِوكماِتُِ
َساَلٌم، َطاَل   الا شرار،ِوتهيجِعليهمِتجارمِالعالمِوالمصالبِوالزيقات.ِوالنتيجةِالِسالمِلهاالءِا شرارِ=ِِ

ِِ.ِوبهذهِاآليةِيختتمِإشعياءِهذاِالجزءِالذيِيعاقبِفيهِالرمِاليهودِعليِرمزهمِللمسي ِواآلالمإِّلهِّ ، لِّأَلْشَراقِّ 
 ِ.التيِوضعوهاِعليه،ِوهمِلنِيجدواِسالمًاِميِهذاِالعالمِطالماِهمِرامزينِللمسي 

 
ِ

 ( 57 - 49اإلصحاحات )
ِ

(ِبحارةِبالخالصِالذنِيأتيِبهِالمسي ِليحررناِمنِعبوديتناِوياسسِممل ة48ِِ-40ِِ**ِكانتِاإلصحاحاتِ 
للتجسدِِِ(ِنرنِطريقةِتنفيذِخاةِالخالص.ِمنرنِصورةِواضحة57ِِ-49ِِوميِاإلصحاحاتِ  .ِِِِِتمل ِوِِالحق،

د شرر الرب عن ذقاع طأيزاِقولهِ"(.ِويحيرِللتجسد49ِِِِ:1ِِِ "  م  ذكر اسر ومن البهن دعان  من احشاء  "
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تعنيِأنَِشِرَر  (.ِوواض ِأنِقوله52ِِِِ:10ِِ"ِ امام عيون كل االمم فترى كل اطراف االقض خالص الهناِِطدس؟
(.ِونرنِطريقةِالفداءِأنِأالم49ِاإلانِالذنِكانِالُِيَرنِصرناِنراهِونلمسه.ِونرنِرمضِاليهودِوقبو ِا ممِ 

كله(.ِونفهمِأنِاإلانِتجسدِليقبلِميِجسدهِا لمِوالموت53ِِِ+50ِِِِِ:6ِِِِ+7ِِِِِِ:49ِِالمسي ِعليِيدِاليهودِ 
، ُثْفَل َكْأسِّ َغَضبِّ ِِهَأَنَذا َطدْ "  بالنيابةِعنا كِّ َكْأَس الِتَرنجحِّ (.ِهوِحملِعناِكأسِغزب51ِِِِ:22ِ"ِ َوَخْذُت مِّْن َيدِّ

َسرِّيًعا ُيْهَلُق اْلُرْنَحنِّ ، َواَل (ِ+ِ"51ِِِِ:1ِِِِ،2خالصناِ  .ِوكانِ لكِلنحياِنحنِأادياِبعدِأنِكانِميئوساِمنِِ
(.ِ  ِيدعونا55ِِِِ:1ِ(.ِوأنِهذاِالفداءِدمعِالمسي ِوحدهِت لفتهِعليِالصليبِ 51ِِِِ:14"ِ َيُروُت فِّ  اْلُجب ِّ 

ا. اْخُرُلوا مِّْن ُهَناَك. اَل اِّْعَتزُِّلوا، اْعَتزُِّلو بعدِهذهِالحريةِأنِنهرمِمنِكلِشرِحتيِالِنعودِلعبوديةِوانيةِإلاليسِ"
ًسا وا َنجِّ (ِإمتدادِال نيسةِميِكلِالعالم،ِول نهاِستتعرضِلماامرات54ِ(.ِونرنِميِاإلصحاحِِ 52ِِِِ:11"ِ َتَرسج

(ِنرنِأنِالحبعِوالفرحِهماِمقبِعندِالمسي ،ِودعوة55ِوضيقاتِول نِ ِيسم ِاهاِللتأديب.ِوميِاإلصحاحِِ 
ِللماءِِ ِإصحاحِ أنِالِننخدوِونذهب ِاآلنِمي ِالمسي  ِلحعب ِالصورةِوضوحا (56ِالذنِيحرمِمنهِيعاش.ِوتزداد

منِسيذهبِللعالمِليجدِلذتهِميِخااياهِستلتهمهِالوحوصِالموجودةِميِالعالم.ِومنِيبقيِداخلِال نيسةِيصنعِ
نجدِدعوةِل لِِِالحقِوالبرِيعينهِ ِويحميه.ِوهناكِوعدِدالمِبأنِالخالصِا ادنِوالمجدِا ادنِقريب.ِوهنا

ِيالسِحتيِلوِكانِشجرةِيابسةِأنِالِييأسِماهللِقادرِأنِيخرجِحياةِمنِالموت.
(ِنرنِإدانةِلليهودِعليِكبريالهمِوصلبهمِللمسي ،ِول نِهوِأيزاِفيهِإدانةِلحعب57ِوحقاِميِهذاِاإلصحاحِ 

عوةِ ِلناِأنِالاريقِالوحيدِللحياةِِل لِمنِيرتدِميِكبرياءِرامزاِالخزووِلوصاياِ .ِونرنِِدِِ- ِأنِال نيسةِِ
(ِاالِكبرياءِكاليهود.ِوطاعةِ ِووصاياهِلتثبتِميناِحياته57ِِِِ:15ِأنِلسكنيِ ِميناِهوِاإلنسحاقِوالتواضعِِ 

ا ادية.ِوالِيغيبِعنِأعينناِأنِ ِحقاِيعاتبِويدينِاليهودِعليِتبديدِماِأعااهمِ ِمنِنعمِعليِأووانهم،ِ
اآلنِالِيفعلِهذاِمالِتوجدِ بادةِوونيةِاآلن،ِول نِهذهِاإلدانةِموجهةِل لِمسيحيِيبددِوزناتهِعليِِوالمسيحيِِ

التلذ ِبخااياِالعالمِوشهواته.ِويفت ِ ِبامِالرجاءِل لِتالبِويحذرِمنِاإلنسياقِوراءِكذبةِالحياانِأنهِأقونِ
يتِّ َوخِّ مناِأوِأنِالخايةِستغلبناِمهيِأقونِ" ِرْن َخشِّ ، َوإِِّياَي َلْم َتْذُكرِّي َومِّ (.ِوالتحذير57ِِِِ:11ِ"ِ ْفتِّ َحِتى ُخْنتِّ

ِِ(.57ِِ:21 "َِلْيَس َساَلٌم، َطاَل إِّلهِّ ، لِّأَلْشَراقِّ ا خيرِأنهِ"
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن والخرسون 

ِ
(ِت لمناِعنِاناءِمدينةِ ِالجديدة.ِوهذاِاإلصيحاحِوماِبعدهِمدخلِلها،ِموضيوعه66ِِِ-60ِِاإلصيحاحاتِمنِ 

(ِيكلمهمِعنِالصيوم،ِوأنِالمالومِليسِالمناهرِإنماِمعل58ِاتعادِعنِالحيكلياتِميِالعبادة.ِوهناِميِصِ اإل
الرحمةِوالحق،ِوإ اِعملواِهذاِوحفنواِالسيييييييييييبتِتأتيهمِالبركات.ِحقًاِهمِبعدِالسيييييييييييبيِتركواِ بادةِا ووانِول نهمِِ

يِالقليبِولمياِلمِيسييييييييييييييتجيبِ ِتبجحواِِتجهواِللمنهرييةِميِالعبيادةِمثيلِأصييييييييييييييوامهم.ِيصييييييييييييييومونِدونِتغييرِمإ
ِ(.3قاللين لما اِصمناِولمِتننر(ِآيةِ 

هنياِيت لمِالوحيِعنِانياءِميدينيةِجيدييدةِايدالِممياِخربتيهِالخاييةِ،ِوالخاييةِكيانيتِبحيليةِإاليسِ.ِوإاليسِهوِجنسِِ
السيييييبتِمهوِِِِالِيخرجِإالِبالصيييييالةِوالصيييييومِ.ِونجدِهناِشيييييروطِالصيييييومِالذنِيقبلِبهِ ِفيسيييييتجيبِ،ِأماِحف 

ِت ريسِيومِالسبتِهللِميِصلواتِوتسااي .ِ
والح ِأنِالصييييومِهوِإاتعادِعنِا رضيييييات،ِوحف ِالسييييبتِهدمهِتذوقِالسييييماويات.ِمالمسييييي ِ"طأطاِالسييييمواتِ

(.ِما رضيياتِهيِسيالحِالحيياان9:18ِِونز "ِلتحياِكنيسيتهِميِالسيماوياتِاينماِهيِماِزالتِعليِا رضِ مز
اانِرليسِهذاِالعالم،ِورمضِا رضيييياتِ الاعامِمثال(ِيحرمِالحيييياانِمنِسيييالحهِضيييدنا.ِِالذنِيغويناِبهِالحيييي

والصيالةِوالتسيبي ِهماِإلتصياقِباهللِالذنُِيرعبِإاليس.ِماإللتصياقِباهللِهوِسيالحناِضيدِإاليس.ِلذلكِمعنِتركيزِِ
ِِِ ِهناِعليِحف ِالسبتِوالصومِيكونِهدمهِالغلبةِعليِالحياان.

منهجِالذنِإتبعهِصييموليلِالنبيِإلصييالحِحا ِالحييعبِالذنِإن سييرِأمامِأعدالهمِالفلسيياينيينِ،ِوهذاِهوِنفسِال
همِميِحربهمِا وليِضييدِالفلسيياينيينِأخذواِمعهمِتااوتِالعهدِاينماِهمِغارقينِميِنجاسيياتهمِمعن سييرواِأمامهمِِ

لخايةِالتيِميهمِهوِالمنهريةِالتيِِ،ِوأخذِالفلسيياينيينِتااوتِالعهدِمنهمِ.ِمأخذِتااوتِالعهدِمعهمِبالرغمِمنِا
الِيقبلهاِ ِ،ِكمنِيذهبِلل نيسيييييييةِويتناو ِوهوِغارقِميِخايتهِرامزييييييياِالتوبةِعنهاِ.ِولنرنِمنهجِصيييييييموليلِِ

(ِوكانِيتلخصِميِالصييالةِوالصييومِوتركِخااياهمِ،ِوبهذاِإنتصييرواِعليِالفلسيياينيين6ِِِِ–7ِِِ:3ِصييم1النبيِ 
ِ.ِادونِأنِيأخذواِمعهمِتااوتِالعهِد

ِ
ْم، َوَبْيَت َيْعُقوَب بَِّخَهاَيا1" -:(1آية ) يهِّ ْك. اِّْقَفْع َصْوَتَك َكُبوق َوَوْخبِّْر َشْعبِّ  بَِّتَعد ِّ  "  ُهْم.»َنادِّ بَِّصْوٍت َعال. اَل ُتْرسِّ

كْ ياَل  و . عليِرجلِ ِأنِينبهِشييعبهِبماِيقولهِ  ْوٍت َعالو =ِأيِيقو ِماِيعجبهِويمنعِماالِيسييتحسيينه.ِِِْرسِِّ ِبِّصَِ
=ِوالبوقِيسييييتعملِلإلنذارِوالتحذيرِميِالحرومِونحنِميِحرمَِِِكُبوق و   =ِفيسييييمعِالجميعِحتيِالغيرِالمنتبهين

دالمةِمعِعدوِالخير.ِوميِالعهدِالجديدِأرسييييلِ ِالروحِالقدسِليبكتِعليِالخاية،ِمالِيموتِاإلنسييييانِبسييييببِِ
خايايياهِدونِأنِييدرن.ِميالروحِالقيدسِيعميلِعليِأنِنعيشِأنقيياءِ  ِياليبِتنقييةِالقليبِلل ميا ِقبيلِالصييييييييييييييومِِ

ِهري.المن
ِ
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َلْت بِّرًّا، َوَلْم َتْتُرْك َطَضاءَ 2" -:(2آية ) وَن بَِّرْعرَِّفةِّ ُطُرطِّ  َكُأِمٍة َعرِّ َها.  َوإِِّياَي َيْهُلُبوَن َيْوًما َفَيْوًما، َوُيَسرج  إِّلهِّ
بِّ إَِّلى هللاِّ. وَن بِّالِتَقرج . ُيَسرج  " َيْسَأُلوَننِّ  َعْن َوْحَكامِّ اْلبِّر ِّ

َلْت بِّرًّا، َوَلْم تفيدِأنهمِليسواِكذلكِحقيقةِالِهمِلهمِمنهرِالعبادةِدونِجوهرهاِ=ِهمِلهمِشكلِأمةِِِِكِ=ِِِِكأمة َعرِّ
َها ول نهمِين رونِقوتها،ِيعيحونِِِيسألون عن طرق الرب ووحكام البرهمِلهمِمناهرِالتقون،ِِِِ...  َتْتُرْك َطَضاَء إِّلهِّ

َِهَذاِوهذاِماِسبقِ ِوقالهِعنهمِ"ِِختبار.إوحيةِالعقالنيةِدونِِاتهاجِبالمعرمةِالِرإلميِمناهرِمقب.ِهناِنرنِِا َن    
ِب َفم ه َِوَأْكَرَمن يِب َحَفَتْيه ،َِوَأم اَِقْلُبُهَِمَأْبَعَدُهَِعن  ي ِٱْقَتَرَمِإ َلي  ْعَبَِقد  ِ(ِ.13:29"ِ إِصٱلح 

ِ
ُكْم تُ 3"  -(:4-3اآليات ) ْومِّ ْظ  َها إِِّنُكْم فِّ  َيْومِّ صَِ َنا َوَلْم ُتاَلحِّ ْرَنا َوَلْم َتْنُظْر، َذِلْلَنا َوْنُفسَِ ُدوَن  َيُقوُلوَن: لَِّراَذا صُِ ولِّ

ُروَن.  خ ِّ َغالُِّكْم ُتسَِ ِرًة، َوبُِّكل ِّ َوشِْ رُِّبوا بِّلَ 4َمسَِ وُموَن، َولَِّتضِْ وَمةِّ َوالن َِّزاعِّ َتصُِ وُموَن  َها إِِّنُكْم لِّْلُخصُِ ُتْم َتصُِ . َلسِْ ر ِّ ْكَرةِّ الشِِ
.  َكَرا اْلَيْوَم لَِّتْسرِّيعِّ َصْوتُِّكْم فِّ  اْلَعاَلءِّ

منِيصيومِللمناهرِمقبِالِيسيمعِلهِالرم.ِوهاالءِصيامواِللمسيرةِأيِعاشيواِميِخااياهمِيتلذ ونِاهاِويصينعونِِ
ِ لواِالعملِولمِيعاوهمِراحةِهمِميِإحتياجِِرواِلهمِعبيدًاِليعمخِ ماِيسيييييرهمِالِماِيسيييييرِ .ِامتنعواِعنِالعملِوسيييييَ

يأتونِبفلسيييييياينيينِليعملواِالحييييييغلِِِقيلِميِجريدةِا هرامِأنِاليهودِميِإسييييييراليل بكل وشِِِِغالكم تسِِِِخرون =ِِإليها
ِِِالمالومِيومِالسبت،ِِحتيِإضاءةِوإطفاءِأنوارِالمناز ِ وهذهِهيِالحرفيةِالتيِتقتل(ِ.

رُِّبوايوَ ِوقلبِمملوءِكراهيةِ=ِِميِخصييييومةِونزاوالِكانواِِ ر ِّ  وخوتهم    ضِِِْ وبالتاليِلمِيكنِلهمِصييييومهمِِِبَِّلْكَرةِّ الشِِِِ
ْوتِّ  رِّيعِّ صَِ =ِعملِالصيومِأنِيسياعدِعليِتوصييلِصيوتِصيلواتناِللعالء،ِول نِإ اِكانتِقلوبناِِِاَلءِّ ْم فِّ  اْلعَ هلَِّتِسْ

متنعناِعنِالحييييرِواللذاتِيسييييمعِ ِصييييوتناِميِإمملوءةِشييييرًاِماهللِقاعًاِلنِيسييييتجيب.ِوالعكسِلوِصييييمناِوتذللناِِو
ليِإالزييييعيفة(ِِِِيِصييييلواتناأ=ِ عِالصييييوتِالزييييعيفُِِيسييييمِ ِوُِِيَ ب  رِِالعالءِويسييييتجيب.ِهذاِمثلِالميكرومونِ=هو
ول نِلنالح ِانهِلوِصييمناِولمِنصييليِملنِيصييلِشيي ِاليِالسييماءِ.ِِمسيياماتِبعيدةِ =ِصييلواتناِتصييلِللسييماء(

ِمع اِلمِيوجدِمنِيت لمِميِالميكرومونِمماِمالدتهِ.
ُتْم َتصُِِِِِ  ْوتُِّكْم فِّ  اْلَعاَلءِّ وُموَن َكَرا اْلَيْوَم لَِّتسِِِِِْ َلسِِِِِْ ِمِالذنصيييييييومكلوِكانِِ"أخرنِوأوضييييييي ِميِترجمةِِ= رِّيعِّ صَِِِِِ

ِ.لصومِكهذاِأنِلنِأستجيِبِ".الءعِميِالعصوت مِيسمِللنِيجعِِهذامِ،كماِتصومونِاآلنِهوِِنهِومِوتص
ِ

ْثُل هَذا5"  -(:6-5) اآليات وْ  َومِّ ُ؟، ُيحْ   َوْخَتاُقُ   َيْوًما ُيَذل ِّلُ مٌ َيُكوُن صَِ اُن فِّي؟ِّ َنْفسَِ ْنسَِ َلةِّ نِّ   اإلِّ ، َوْيْفُرُش    ؟ُ سَِ َقوْ  َكاأَلسَِ
ًحا َوقَ  ر ِّ  ه. هَ اَمادً َتْحَتُ؟ مِّسِِْ ْوًما ْل ُتسَِِ ر ِّ 6ِرب ِّ  ْقُبواًل لِّلَوَيْوًما مَ َذا صَِِ ْوًما َوْخَتاُقُ : َحِل ُطُيودِّ الشِِِ   . َفكِ َوَلْيَس هَذا صَِِ

 " ْهَع ُكل ِّ نِّيٍر.وطِّيَن َوْحَراًقا، َوطَ ْلَرْسحُ ، َوإِّْطاَلَق اُعَقدِّ الن ِّيرِّ 
يالبهِِمِوالنيات.ِوماِمهوِيعر ِالقلِوِ،ِوقماداِت؟ مسِِِِِِِِحايفرش تحِِكأنِنِأحدِأنِيتناهرِاهذاميالبِِِالِ 

ر ِّ ِ ِمعال َفِك ُعَقدِّ ِِ.أيِالمالومِإ ًاِتقديمِتوبة.ِِِاأيِالقيودِالتيِقيدِاهاِالحييييريرِنفسييييهِللخااي=َِِحِل ُطُيودِّ الشِِِِ
لَِةِّ ِِ.الرحميةِبياآلخرينأيِِِِنتركِمايالبيةِاليدينِوردِالرهأيِِ=ِِلن ِّيرِّ ا َِِ   .عِالهواءِوالتيياِريمييلِمِِاتِميالينبي=ِِاأَلسِِِِِِِ

ِِأمامِ .=ِميِتواضعِوإنسحاقِ َسَلةِّ َقْوَس؟ُ ُيْحنِّ  َكاألَ 
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ي:ِ"ِِةينعنقهِغلِِهذاِأنِِعنوبةِوالِيحنيِرأسيييه،ِويقا ِِمنِيعاندِدعوةِ ِبالتهناكِِل نِ ِل ُموسيييَ َِقْلبُُِوم َِقاَ ِٱلر مُّ
ْعبََِِغل ي  .ِِم ْرَعْونَِ َول َماَ اُِتْغل ُنوَنِِ"ِا ِحكماءِالفلسيييييياينيينِلهموأيزيييييياِكماِقِِ.(14:7"ِ خرَقْدَِأَايَِأْنُِيْال َقِٱلحيييييي 

ر يُّوَنَِوم ْرَعْوُنُِقُلوَبُهمِْ ِ"ِانفسِالمعنيِِليلشيييييعبِإسيييييراوقيلِعنِِ.ِِ(6:6صيييييم1"ِ ُقُلوَبُ ْمَِكَماِأَْغَلَ ِٱْلم صيييييْ َوَقاَ ِٱلر مُّ
ي:ِ ْعَبِوَِل ُموسيييَ ْعبِ »َرَأْيُتَِهَذاِٱلحييي  لِِْإ َ اُِهَوِشيييَ َقَبةِ صيييُ وأحنيِِِِهأماِاإلانِالزيييا ِملمِيغل ِعنقِِ(.9:32"ِ خرُبِٱلر 

يًداِِ.ِِا يهِ َقاَمَِوَجاَءِإ َليِأَِ"ملذنِأحناهِِميِعنقهِاِأاوه،ِلذلكِقبلهِعنقهِكا سيلةِوإسيتمعِلنداءِالتوبة َوإ ْ َِكاَنَِلْمَِيَزْ َِبع 
ِ(.20:15و"ِ لَطِبَل؟ُ وَ ؟ِّ ُعُنقِّ  َوَوَطَع َعَلىُِه،َِمَتَحن َنَِوَرَكَضَِرآهَُِأُاِو

ِ
ائِّعِّ  7" -:(7آِية ) َر لِّْلِجَ ِِِّ ا َوْن َوَلْيَس َوْن َتْكسِِِِِِِ انًِ يَن إَِّلى َبْيتَِِّك  إَِّذا َقَويَِْت ُعْريَِ اكِّيَن التِِائِّهِّ َِِ َل اْلَرسِِِِِِِ ُخْبَزَك، َوَوْن تُِْدِخِّ

 " َتْكُسوُ ، َوَوْن اَل َتَتَغاَضى َعْن َلْحرَِّك.
ِوكلناِجسدِالمسي .ِ.ِِِ=ِأقربالكَِوْن اَل َتَتَغاَضى َعْن َلْحرِّكَ الصدقةِمقترنةِبالصوم.ِ

ِ
ي8" -:(8آية ) َك َوَماَمَك، َوَمْجُد الِرب ِّ َيجْ »حِّ يُر بِّرج ِحُتَك َسرِّيًعا، َوَيسِّ ْبحِّ ُنوُقَك، َوَتْنُبُت صِّ ْثَل الصج ُر مِّ َرُع  َنئٍِّذ َيْنَفجِّ

 " َساَطَتَك.
ويرنِِِويصييومِانقاوةِقلِبِالناسِِيرحموهذاِسيييعلنهِالرمِأمامِمنِ،ِكنايةِعنِالفرحِوالنجاحِوالمجدِوالبركةُِِنوقُ ال

هناِنرنَِِِيْجَرُع َساَطَتكَ .ِويكونِالرمِوراءِشعبهِبقوتهِ=ِِِيسير برك ومامك=ِِِالناسِالبركةِميِحياةِهذاِاإلنسان
 ِقالدًاِللمسييييييييييرةِيسييييييييييرِأمامهاِويحميِماخرتهاِأيِالزيييييييييعفاءِوالعاجزينِالذينِميهم.ِمعِ ِنحيييييييييعرِبا مان.ِِ

وظهرِتابيقِهذهِاآليةِاوضييييوحِمعِدانيا ِِِِصييييمناِصييييومًاِمقبواًلِهوِإظهارِلنورِ ِالذيِمينا.وإتحادناِباهللِإ اِ
ِ(.1والثالوةِمتيةِالذينِرمزواِأطايبِالملكِوأكلواِالقاانيِ دا

ِ
َتغِّيُث َفَيُقوُل: هَأَنَذا. إِّْن َنَزْعَت مِّْن وَ 9"  -(:10-9اآليات ) . َتسِِِِِْ يُب الِربج يَنئٍِّذ َتْدُعو َفُيجِّ يَراَء  حِّ َك الن ِّيَر َواإلِّ هِّ سَِِِِِ

ْثمِّ  ُبعِّ َوَكاَلَم اإلِّ ُق فِّ  الظجْلَرةِّ ُنوُقَك، َوَيُكوُن َظاَلُمكَ 10بِّاألصِْ رِّ َبْعَت الِنْفَس الِذلِّيَلَة، ُيشِْ ، َوَوشِْ َك لِّْلَجائِّعِّ   َوَوْنَفْقَت َنْفسَِ
. ْثَل الظجْهرِّ   " الِدامُِّس مِّ

=ِالنيرِهوِماِيرببِحيوانينِيجرانِشييئاِ،ِوالمعنيِأنِيفكِاإلنسيانِإرتباطهِبالحيرِ،ِإن نزعت النير من وسِهك  
ِويفكِديونِالمثقلِوالمرهونِفيعايِالحريةِلآلخرينِ.

يَراَء بِّاألْصُبعِّ   ِِمستوجبِالحكمرقاِيكونِِِِمنِقا ِ خيهِ" غالباِهذاِتفسيرِقو ِالرمِِِحتقارمعناهاِاإل=ِإشارةِِاإلِّ
ْثمِّ ِِهِونزوءالمامنِكبريا،ِملوِنزوِِ(5ِِ:22ِِمِتِ" نفسييييه،ِأيِِِحتيِأيِالماامراتِالحييييريرة.ِوأنفقِمالهِالَكاَلَم اإلِّ

أيِيحدثِلهِِِلآلخرينِِانوِرِِيكوِنِِوهوجلِالجالعِحينئذِيحييييييرقِنورِهذاِاإلنسييييييانِويكونِالرمِنورًاِلهِأيتعبِمنِ
ِتغييرًاِكليًا.

ِ
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يُر َكَجِنٍة  11"  -(:12-11اآليات ) َظاَمَك َفَتصِِِِّ ُس عِّ َك، َوُيَنشِِِ ِّ بُع فِّ  اْلَجُدوبِّ َنْفسَِِِ َوَيُقوُدَك الِربج َعَلى الِدَوامِّ، َوُيشِِِْ
َياُهُ؟.   ُع مِّ َياٍ  اَل َتْنَقهِّ رج 12َقِيا َوَكَنْبعِّ مِّ َِِ اتِّ َدْوٍق َفَدْوٍق، َفُيسِِِ َِِ اسِِِ َِِ يُم َوسِِِ يَرُة. ُتقِّ َرُب اْلَقدِّ ْنَك ُتْبَنى اْلخِّ وَنَك: ُمَرم َِّم  َومِّ
ْكَنى.  " الثجْغَرةِّ، ُمْرلَع اْلَرَسالِّكِّ لِّلسج

ُدوبِّ =ِهيذهِأعنمِالبركياتِممنِيقودهِالرمِالِيعثر.َِيُقوُدَك الِربج   =ِأيِالقفيارِإشييييييييييييييارةِإليِأوقياتِالييأسِِفِّ  اْلِجَ
منِهوِخرمِسييبنيه،ِأيِوالزييق.ِوهذاِاإلنسيانِالمملوءِمنِالروحِالقدسِ نبعِالمياه(ِسييليضِعليِاآلخرين،ِِو

َرُب يكونِشييييييريكًاِهللِميِاناءِحياةِاآلخرينِالمنهدمةِ=ِِ ْنَك ُتْبَنى اْلخِّ =ِكماِتمِاناءِالهيكلِوالسييييييورِبعدِالسييييييبيِِمِّ
َظاَمَك وكذلكِتمِاناءِأورشيييييييييليم.ِِ ُس عِّ ِّ ِِ =ِيمألكِمرحًاِقادرًاِأنِيقيمكِكماِلوِكانتِعنامكِقويةِتحملكِبقوةُِِيَنشِِِِ

ِهيِالتيِيخرجِمنهاِالفزيلةِميدخلِمنهاِقزاءِ ،ِمثا ِالحهوات.ِالثغرة=ِِالثجْغَرةِّ ُمَرم َِّم ونحاط.ِ
( َلِذًة، 13"  -(:14- 13اآليات  الِسْبَت  َوَدَعْوَت  ُطْدسِّ ،  َيْوَم  َمَسِرتَِّك  َعَرلِّ  َعْن  قِّْلَلَك،  الِسْبتِّ  َعنِّ  َقَدْدَت  »إِّْن 

يَنئِّذٍ 14َوُمَقِدَس الِرب ِّ ُمَكِرًما، َوَوْكَرْمَتُ؟ َعْن َعَرلِّ ُطُرطَِّك َوَعْن إِّيَجادِّ َمَسِرتَِّك َوالِتَكلجمِّ بَِّكاَلمَِّك،   ،   َفإِِّنَك حِّ َتَتَلِذُذ بِّالِرب ِّ
يَراَث َيْعُقوَب َوبِّيَك، أَلِن َفَم الِرب ِّ َتَكِلَم«. ُرَك مِّ ، َوُوْطعِّ  " َوُوَقك ُِّبَك َعَلى ُمْرَتَفَعاتِّ اأَلْقضِّ

إِّْن َقَدْدَت  ميِهذهِاآلياتِيكلمناِعنِحف ِالسبتِبالمفهومِالروحيِبعدِأنِكلمناِعنِالصومِبالمفهومِالروحي.ِ
=ِأيِالِتدوسهِارجلكِوتعملِفيهِماِيلذِلك.ِوالمعنيِأنِالسبتِهوِنصيبِالرمِمالِيجبِِالِسْبتِّ قِّْلَلكَ َعنِّ 

متنعِميِالسبتِعنِاللذاتِالِعنِِ=ِليسِمقبِأنِنَوَوْكَرْمَتُ؟ َعْن َعَرلِّ ُطُرطَِّك أنِنعايهِآلخر=ِ"أعبِماِهللِهلل"ِ
(ِوكلمةِتقدسِتعنيِأن20ِِِ:8ِِيومِالسبتِلتقدسه"ِ خرِ،ِماهللِقا ِ"أ كرِعملِنجدِفيهِمكسبِماديِلناِنأ

ِميِ بادةِوتسااي ِيومِالسبتِ=ِ.ِومنِينفذِهذاِسيجدِميِالنهايةِلذةاليومِمخصصِهللِميِصلواتِوتسااي ِ
(ِوهذاِماِنسميه11ِِ:12ِِ،ِميِالبدايةِنحتاجِللتغصبِ"ممل وتِالسمواتِيغصب"ِ مِتَِوَدَعْوَت الِسْبَت َلِذةً 

ِ،ِول نِبعدِقلسلِتعملِالنعمةِميناِونجدِلذةِميِهذاِالعملِِ.بالجهادِ
=ِيركبهِكملكِظامرِعليِماِكانِيحتهيهِمنِقبلِويعتبرهِمنِمرتفعاتَِِِعَلى ُمْرَتَفَعاتِّ اأَلْقضِّ  ؟ هللاَرك ِّبُ يوَ 

اِسيرثِ(ِومنِوصلِلهِذ8ِ:3ِ ميِِالِنحتهيهاِ.ِا رض،ِمحينِنعر ِالرمِنعتبرِالعالمِبكلِماِفيهِكأنهِنفاية
يَراَث َيْعُقوَب  السماءِأيزًاِوهيِميراثِيعقوم.ِ ُرَك مِّ  ِ.=ِأعايكِكلِاركاتِالعهدِمعِيعقومِوخيراتِكنعانُوْطعِّ

ليسِهوِمقبِاإلمتناوِعنِالعملِالِهوِتخصيصِاليومِللرمِميِصلواتِوتسااي .ِومنِِِ-:تقديس السبت
يفعلِسيدركِإنتماءهِهللِوأنهِغريبِعليِا رض،ِوسيتذوقِالسمالياتِكماِيقو ِداودِالنبيِ" وقواِوأننرواِماِِ

ندماِصرتِالِ(.ِومنِيتذوقِهذاِيقو ِمعِالقديسِأغساينوسِ"جلستِموقِقمةِالعالمِع8:34أطيبِالرم"ِ مز
ِ. َعَلى ُمْرَتَفَعاتِّ اأَلْقضِّ  ؟ هللاَرك ِّبُ يوَ  أشتهيِشيئًا"ِمهوِصارِشبعاناِبالمسي ِتماماِالِيريدِغيرهِ=
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع والخرسون 

ِ
هذهِاإلصيييييحاحاتِتت لمِعنِنتالجِالخالصِالذنِعملهِالمسيييييي ِوقبلِأنِيت لمِهناِيحذرناِمنِأنِنتهاونِ،ِممنِِ
يتهياونِويرتيدِللحييييييييييييييرِوالخاييةِلنِيسييييييييييييييتفييدِمنِاركياتِالخالصِ.ِخالصِالعهيدِالجيدييدِعهيدِالنعميةِالِيعنيِِ

ِ-اإلستهتارِوالتهاونِ:
 (ِ.5ِِ:3الِتصيرواِالحريةِمرصةِللجسدِ..."ِ غل" (1
 (.10ِِ:29"م مِعقاباِأشرِتننونِأنهِيحسبِمستحقاِمنِداسِإانِ .."ِ عِب (2
ِ(ِكنمو جِ.5وأمامناِحادوةِحنانياِوسفيرةِ أو (3

ينهرِهنياِكمِأنِالخاييةِخياطئيةِجيدًاِوكمِأنِنعمِ ِكريميةِجيدًاِونرنِأنِخاييةِاإلنسيييييييييييييييانِتوقفِمراحمِ ِِِو
إحسييياناته.ِهناِيتحدثِعنِالعصييييانِكعالق،ِعصييييانِ ِيكونِالحاجزِللبركاتِاإللهيةِوحاجزِيفصيييلِاينِ ِِِو

ِواإلنسان.
ِالخايةِسببِإنفصالناِعنِ ،ِاينماِأنِ ِيريدِوهوِقادرِعليِخالصنا.ِ(2،1اآليات )
ِنرنِميهاِحا ِاإلنسانِوماِإنحدرِإليهِمنِخاايا.( 15-3اآليات )
ِاإلانِيتجسدِليتممِالفداءِلإلنسان.ِ(21-16اآليات )

ِ
َرَع.  1"  -(:2-1اآليات ) ْر َعْن َوْن ُتَخل َِّص، َوَلْم َتْثَقْل ُوُذُنُ؟ َعْن َوْن َتسِْ اَقْت  2َها إِِّن َيَد الِرب ِّ َلْم َتْقصُِ َبْل آَثاُمُكْم صَِ

ُكْم، َوَخَهاَياُكْم َسَتَرْت َوْلَهُ؟ َعْنُكْم َحِتى اَل َيْسَرَع. َلًة َبْيَنُكْم َوَبْيَن إِّلهِّ  " َفاصِّ
وَن،َِوإ َليَِمْعر َمة ِِِكماِقا ِالقديسِاولسِالرسييو ِ" ِِلِص ِيسييمعِويريدِأنِيخ َِيْخُلصييُ يَعِٱلن اس  َِجم  ٱل ذ يُِير يُدَِأن 

ُِيْقب ُلونَِ ِ.ول نِمياِيمنعِهيذاِهوِخاياييانيا،ِمياليذيِيعيقِعميلِالخالصِإرادتيِأنياِالِإرادةِ ِِ(.4،3:2تي1"ِ ٱْلَحق  
ل يَنِإ َلْيَها،ِِ"وهذاِعينِماِقالهِالسييييدِالمسيييي ِلليهودِِ َمَةِٱْلُمْرسيييَ َِوَراج  ل يُم!ِياَِقات َلَةِٱْ َْنب َياء  ل يُم،ِياُِأوُرشيييَ َكْم َمِرٍة َياُِأوُرشيييَ

َجاَجُةِم َراَخَهاَِتْحَتَِجَناَحْيَها،َِِوَقْدتُ  َِكَماَِتْجَمُعِٱلد  ِ(.23ِِ:37 متِ".َِوَلْم ُترِّيُدواَأْنَِأْجَمَعَِأْواَلَدك 
ِ

، َولَِّساُنُكمْ 3" -:(3) آية َفاُهُكْم َتَكِلَرْت بِّاْلَكذِّبِّ ْثمِّ. شِّ َيُكْم َطْد َتَنِجَسْت بِّالِدمِّ، َوَوَصابَِّعُكْم بِّاإلِّ .أَلِن َوْيدِّ  "  َيْلَهُج بِّالِشر ِّ
التِإوم،ِمعوضيييييًاِعنِأنِترتفعِا يديِِأالتِار،ِأصيييييبحتِِأا يديِوا صيييييابعِوالحيييييفاهِعوضيييييًاِعنِأنِتصيييييب ِِ

(57ِِ:4ِ(ِوالحييفاهِتهزأِبالناسِ 58ِِِ:4صِإوالحييفتينِتسييبحان،ِما يديِأصييبحتِتزييرمِال مةِالحييرِ بالصييالةِِ
َيُكْم َطْد َتَنِجَسْت بِّالِدمِّوالدمِهناِقدِيكونِعثرةِأحدِا ارياءِ=ِ ِ.ِملنصليِنجنيِمنِالدماءِياِ .أَلِن َوْيدِّ

ِ
، وَ 4" -(:6-4اآلِيات ) . َلْيَس َمْن يَِْدُعو بِِّاْلعَِْدلِّ ذِّبِّ ، َوَيَتَكِلُروَن بِِّاْلكَِ لِّ . َيِتكُِّلوَن َعَلى اْلبَِاِطِّ اكُِّم بِِّاْلَحق ِّ َلْيَس َمْن ُيِحَ

ْم َيُروُت، َواِلتِّ   5َطْد َحبُِّلوا بَِّتَعٍب، َوَوَلُدوا إِّْثًرا.  هِّ . اآلكُِّل مِّْن َبْيضِِِِِِّ ُجوا ُخُيوَط اْلَعْنَكُبوتِّ وا َبْيَض َوْفَعى، َوَنسَِِِِِ َفَقسُِِِِِ
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ُر ُتْخرُِّج َوْفَعى.   َِِ ْم. َوْعَراُلُهْم َوْعَراُل إِّْثٍم، َوَفْعُل الظجْلمِّ فِّ   6ُتْكسِِِِِ وَن بَِّأْعَرالِّهِّ ُِِ يُر َثْوًبا، َواَل َيْكَتسِِِِِ ِِِّ ُخُيوُطُهْم اَل َتصِِِِِ
ْم.وَ  يهِّ  " ْيدِّ

 : وطواق للخهية 3نرى هنا 
ِِحييييييييييييييهوِةالايرِِتيِدِ=ِدةدونِوالِتعيِبِمعِِحبيل
ِ+.دسِمالميةالقيوحِالِرِنِتعزييةاِايدِوحيياتنيِ*
ميتعذمِ+ِِِيتصيورِأنهِمحرومِمنِالخاية*
أنهِِِبعدِالخايةِيبدأِالحزنِبعدِأنِتصييور*

ِِيحصلِعليِالسعادةِوالفرح

انتِِ =ِِِوالتخايبِِف يرتالِِالخايةِميِطور
ِ(ماِزالتِداخلِالبيِتِيايرس

=ِِِِتجِهوِممييي ميياِخِرِِسقمِِوِايِضأِِوالدة
ِ(وفعىبيض 

ِِايينرمليةِني إانِأِِوِلدوا إثِراِ=ِِالخاييةِِِذتنفيي
البيييييييِت منِ خرجِ مهوِِِ.(هييييييذاِ البيضِ أميييييياِ

تنيياهرِالخيياط ِبييالفرحِبعييدِخايتييهِفيخييدوِِ
لوِِيفرحوامتصيورينِأنهمِسيا ارياءِفيخائواِِ

ِ.عملواِالخايةِمثلِهذاِالخاط 
ِِالخايةِِ.الِيقتلِِالِيسييييييترِِ بوِتنسيييييييجِعن

ِِتفزيييييي ِِقاتلةِمفيهاِإنفصييييييا ِعنِ ِ+ِهي
ِعرِنراِبالةِشعءِبعدِالخايوحواِمآدم

ِأيام(4ِ جسدِلعازرِوقدِأنتنِميِالقبرِبعِدِ
ِالخايةِتفز ِوهذاِهد ِالحياان.

 
وحكامه،ِال لِصيييييارواِالِيحبونِالعد ،ِالِال لِيلجأِلحيييييهادةِالزورِوالباطل.ِِ=ِالحيييييعِبَِلْيَس َمْن َيْدُعو بِّاْلَعْدلِّ 

ِِ.المال لِيجرنِوراءِخااياهِوشهواتهِحتيِلوِظلمِاآلخرين.ِوالخااياِعاقبتهاِدالمًاِا 
=ِهاالءِيف رونِويحيييييييييتهونِالخايةِمتصيييييييييورينِأنهاِمصيييييييييدرِسيييييييييعادتهمِولذتهم.ِوهاالءِيتعبونِميَِِِحبُِّلوا بَِّتَعٍب 

التخايبِللخايةِمتصييييييورينِأنِميهاِكلِالفرحِلهم.ِويعيحييييييونِميِعذامِإ اِكانواِمحرومينِمنِتنفيذِشييييييهواتهمِِ
(.ِوأيزييًاِبعدِتنفيذِالخايةِيفاجأواِأنهمِعاشييواِلحناتِلذةِحسيييةِول نِأعقبهاِحزنِوغم.ِِوطالماِالف ر2:4ِ يع

اإلنسييييانِطعمِالسييييالمِوالفرح،ِالِيحياِميِألم،ِوالقلبِمحييييغو ِبالتف يرِميِالحييييرِمهوِمبتعدِعنِ ،ِملنِيعر ِ
َِِوَوَلُدوا إِّْثًراحبلِاهاِ=ِِِالحيييييخِصِِهيِميِطورِالتف يرِيقا ِأنالخايةِِوِوِوا لمِهوِطبيعةِالحياةِميِهذاِالعالم.

ِ،ِإ ِأنِالف رِتمِتنفيذه.يقا ِأنِالخاط ِقدِولِدِلوِتمِتنفيذها(ِوالخاية1ِِ:15ِ يعِ
وا َبْيَض َوْفعَ كرن  ْم َيُروتُ ِِ،ىَفَقسُِِ هِّ ،ِ.ِهناِالِنرنِعمليةِوالدةويحييتركِمعهمِِيقتديِاهممنِ=ِأيِِِاآلكُِّل مِّْن َبْيضِِِّ

هذاِإشيارةِلمنِِِأيِالِنرنِخااياِظاهرةِالِنرنِايزيًا،ِهناِغشِوخداو،ِايضِيحملِهيئةِأشيياءِصيالحةِلألكل.
هاِسييييييعادته.ِوأيزييييييًاِهذهِكمنِينحييييييرِِيحياِميِخااياِشييييييهوته،ِويتناهرِبالفرحِأمامِالناس،ِويد عيِأمامهمِأنِمي
ِ.هذاِكمنِيقدمِتعاليمِعقالديةِمغحوشةِِمبادئِوتعاليمِيبدوِميِمنهرهاِالحكمةِول نِميِداخلهاِسموماِقاتلة.ِأو

يعيحييييييييييييييونِميِهاالءِِِ.أوِكمنِيقيدمِتعياليمِننرييةِوهوِين رِقوةِالتقون،ِ"لهمِصييييييييييييييورةِالتقونِوهمِين رونِقوتهيا"
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اآلكُِّل .َِوْفَعىمنهِِِِْخرِّجُ وينِا ارياء.ِولوِتركتِهذاِالبيضِإليِحينِسييييييييييتنهرِحقيقتهِِخااياهمِويبررونهاِفيعثرِو
ْم َيُروتُ  هِّ والتى تكسِِر تخرج  تحييييرِإلنسيييانِارئِيعاشيييرِهاالءِالخااةِويقتنعِبأم ارهمِوالنهايةِموته.ِِ  =  مِّْن َبْيضِِِّ

المخادو(ِوكسييييييييييييرِالبيضِيحيييييييييييييرِِِمظهر البيض=ِكانِالخاطيِيتباهيِبخايتهِوأنهِميِمنتهيِالفرحِ=ِ ِوفعى
ل نِِمابيعةِالخايةِالخداوِِو(ِخيوط العنكبوتلنهورِالخايةِونتالجهاِالمرةِعلنا.ِومنِنتالجِالخايةِالفزيييييال ِ 

ِعاقبتهاِموت.
ِ
كلِأعما ِاإلومِتفزييييي ِوهكذاِِمهوِينسيييييجِخيوطِول نهاِأادًاِالِتصييييييرِووبًاِيكتسييييييِبهِأحد.ِوهكذاِِاْلَعْنَكُبوتِّ  وما

أماِدودةِالقزِمتعايِِِ.كلِمنِيحاو ِأنِيكتسيييِابرهِالذاتيوأيزيياِِشييعرِآدمِوحواءِبأنهماِعريانينِبعدِالخاية.
تيأميلِميِوييامِالبر،ِوييامِالخالص.ِوهيذاِِوييابيًاِاهييةِجيدًاِول نهياِتموتِأواًل.ِمفيِالمسييييييييييييييي ِاليذيِمياتِأواًلِنلبسِِ

"ِأماِأناِمدودةِالِإنسيييييان"ِأيِأنهِاذ ِحياتهِلن تسييييييِنحنِمجدًا.ِوهناكِتفسييييييرِآخرِأنِالخاط ِيتوهمِأنهِِاآليةِِ
يبنيِنسيييييييييييييجِعن بوت،ِمنِأوهيِماِيمكنِالِهوِقاتلِِِِهوِِيبنيِقالعًاِمنِاللذةِبحييييييييييييهواتهِوخااياهِول نِحقيقة

ِارياءِالذينِيقتربونِميِإعجامِمنِهاالءِالخااةِويقتدونِاهمِميهل واِإ ِيعثرونِبسببهم.للذبامِالذيِيحيرِلأل
ِ

. َوْفَكاُقُهْم َوْفَكاُق إِّْثٍم. فِّ  ُطُرطِّهِّ 7"  -(:8-7اآليات ) ْفكِّ الِدمِّ الِزكِّ  ِّ رُِّع إَِّلى سَِِِِِِِ ر ِّ َتْجرِّي، َوُتسِِِِِِِْ مِّ  َوْقُلُلُهْم إَِّلى الشِِِِِِِِ
ْحٌق.   اٌب َوسَِِ ُباًل ُمعْ 8اْغتِّصَِِ ْم سُِِ هِّ ْم َعْدٌل. َلَعُلوا أَلْنُفسِِِّ الِّكِّهِّ اَلمِّ َلْم َيْعرُِّفوُ ، َوَلْيَس فِّ  َمسَِِ َوِلًة. ُكلج َمْن  َطرِّيُق السِِِ

يُر فِّيَها اَل َيْعرُِّف َساَلًما.  " َيسِّ
تجاهاتِِإ=ِا رجلِهيِالتيِتوجهِاإلنسيييييييييانِوالمعنيِأنَِِِوْقُلُلُهمْ ِ.ِِ(3ِِ:15إقتبسيييييييييهاِاولسِالرسيييييييييو ِميِ روِِ

اٌب =ِأيِمصيدرِشيرورهمِوأعمالهم.َِِِوْفَكاُقُهمْ مِاآلخرينِفيسيفكِدمًاِزكيًا.ِالخاطئةِتقودهِللحيرِوُيَعل ِ اإلنسيانِِ اْغتِّصَِ
ْحقٌ  اَلمِّ  يغتصييبونِويسييحقونِالبالس.َِِِِوسَِ ومعِالناسِالِيوجدِإ ِ،ِأشييرارِ=ِمعِ ِالِيوجدِسييالمِمهمَِِطرِّيُق السِِ

ِوأعمالهمِردية،ِكذمِوظلمِوغش.،ِهمِالِيسالمونِأحدًاِ
ِ

رُ َنْنتَ   ، َوَلْم ُيْدقِّْكَنا اْلَعْدُل.اْبَتَعَد اْلَحقج َعِنالِّ ذلَِّك  َولْ   مِّنْ 9" -:(9) آية يَ    ُنوًقا َفإَِّذاظِّ يرُ اًء فَ َظاَلٌم. ضِِِِِِّ فِّ  َظاَلٍم   َنسِِِِِِّ
 " َدامٍِّس.

ِِ.الذنِبهِخلصييييييييييييينِاِلصيييييييييييييليبِهوِعد ِ امِِ=لم يدقكناِِخالصيييييييييييييهلذلكِِ.ِإبتعد عناِِ=ِأيِ قج ذلَِّك اْبَتَعَد اْلحَ ل
سيييييييمِِِعيت لمِبنبيِِ=ِمالِبالصييييييييليبِِلمِنسييييييييتفدِابركاتِالخالصِالذنِِِ=ِعدليدقكنا اللم الخايةِِِِيلارناِعوبعصييييييييِر
العد ِِتا=ِميِالعبريةِكلم َوَلْم ُيْدقِّْكَنا اْلَعْدلُ وأيزيًاِنفهمِِِميها.وكتوبةِهوِنالبِعنهمِِِِ،عترا ِبالخااياعكِِ:الحيعِب

،ِلذلكِصييييييارواِميِظالمِإ ِأنِ ِإحتجبِِحياةِالبرِدركواالمعنيِأنِالحييييييعبِلمِيِِالبرِهماِكلمةِواحدة،ِفيكوِنِو
ِ.ِنا عَ اْلَحقج اْبَتَعَد ِ=ِعنهم

ِ
ةِّ،  10"  -:(10) آية ا فِّ  اْلَعَترَِ ُس. َطْد َعَثْرَنا فِّ  الظجْهرِّ َكرَِ ِِِ ائَِّس َكُعْرٍ ، َوَكاِلذِّي بِّاَل َوْعُيٍن َنَتَجسِِِِِِِ فِّ   َنَتَلِرُس اْلِحَ

 " الِضَبابِّ َكَرْوَتى.
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هِالخااةِِحييييييييييييييب ِ =ِ  ِيَُِِِكَرْوَتى  اتعدِ ِيكونوِنإ.ِ  ِحياةِمع اَِِكُعْر ٍ  ِنورِمع اِااتعدِ ِصييييييييييييييارواِميِظلمةِِ
ِ.(ِ+ِإانيِهذاِكانِميتًاِمعاصِ االانِالزييا (3ِِ:1حيِوأنتِميت"ِ رؤِِِسييمِأنكإعنهمِ"لكِاتعادِ ِبالموتيِإل

اًلِ" سيييبقِوقا ِعنِ ِِ ،ِظ   ْيل  َنِالسييي  يق ه ،َِمْلَجًأِم  ِم يِضييي  ًناِل ْلَبال س  ،ِح صيييْ ك ين  ًناِل ْلم سيييْ ،ِإ ْ َِ ن َكُِكْنَتِح صيييْ َنِاْلَحر   م 
ْيلَِعَليَِحال بِ  يحييرِهللِالذنِيسيتندِعليهِالبالسِوالمسيكينِِِِالحائس(.ِومهمناِأن4:25ِ"ِ إصَكاَنْتَِنْفَخُةِاْلُعَتاة َِكسيَ

لوِهاجمهِالعدوِالحييييريرِوكانِلهِكنوء.ِول نِنجدِهناِأنِمنِتسييييروِأرجلهِللحييييرِتعميِعينيهِمالِيجدِ ِسييييندًاِ
ِله.
ِ

ُد َعِنا.11" -:(11) آية ُر َعْداًل َوَلْيَس ُهَو، َوَخاَلًصا َفَيْبَتعِّ ُق. َنْنَتظِّ ِ " َنْزَوُق ُكلجَنا َكُدِبٍة، َوَكَحَراٍم َهْدًقا َنْهدِّ
=ِهوَِِعْدلوالصييييوتِالدبةِوصييييوتِالحمامِكصييييوتِالموجووِوالمحزونِو لكِبسييييببِااتعادِ ِوخالصييييهِعنهم.ِِ

ِخااياهم.بسببِالخالصِمنِظالميهمِوهذاِالِيحدثِ
ِ

َيَنا َكُثَرْت َوَماَمَك، َوَخَهاَياَنا َتْشَهُد َعَلْيَنا، أَلِن 12" -:(12) آية َيَنا َمَعَنا، َوآَثاَمَنا َنْعرُِّفَها.أَلِن َمَعاصِّ  " َمَعاصِّ
ِمعاصيهمِأمامِالرم،ِهوِيراهاِويعرمهاِوالِيقدرونِأنِيخفواِعنهِشيئًا.

ِ
ا13"  -(:15-13اآليِات ) ةِّ. َحبِّْلنَِ يَِ ِِِّ الظجْلمِّ َواْلَرْعصِِِِِِِ ا بِِّ ا. َتَكِلْرنَِ نَِ ا مِّْن َوَقاءِّ إِّلهِّ ْدنَِ ، َوحِِّ ا َعَلى الِرب ِّ ْبنَِ ذِّ ا َوكَِ ِدْينَِ  َتعَِ

 . يًدا. أَلِن ا14َوَلَهْجَنا مَِّن اْلَقْلبِّ بَِّكاَلمِّ اْلَكذِّبِّ ُف َبعِّ ، َواْلَعْدُل َيقِّ ، َوَطدِّ اْقَتِد اْلَحقج إَِّلى اْلَوَقاءِّ اقِّعِّ َقَس فِّ  الِشِ ْدَق ِسَ لصِ ِّ
ُخوَل.  يُع الدج َتهِّ ِِْ تَِّقاَمَة اَل َتسِ ِِْ اَء فِّ   15َواالسِ َِِ َلُب. َفَرَوى الِربج َوسِ ِِْ ر ِّ ُيسِ ِِِ ْدُق َمْعُدوًما، َواْلَحائُِّد َعنِّ الشِ ِّ ِِ اَق الصِ َِِ َوصِ

 َعْيَنْي؟ِّ َوِنُ؟ َلْيَس َعْدٌل.
َقَس فِّ هذاِاعترا ِبالخااياِِ ْدَق ِسَ اقِّعِّ   أَلِن الصِ ِّ =ِكانِالقزياةِيجلسيونِميِالسياحاتِوأاوامِالمدينةِوالحيواروِِِالِشِ

أنِِِميِوقتِالحكمِوميِمكانِالحكمِالصِدق سِقسأنِِو نِالقزياةِصيارواِيصيدرونِأحكاماِظالمةِقيلليحكموا،ِ
ْدُق َمْعُدوًما إذَ .ِِالشِِاقعميِ اَق الصِِ ِّ َواْلَحائُِّد ِ.ِالوحوصحينماِيحدثِهذاِيصيييب ِالناسِميِحالةِمزريةِمثلِِو.ِِصَِِ

َلبُ  ر ِّ ُيسِْ عتصييمواِبال ذمِوالغشِوالنلم،ِمالصييادقِالمسييتقيمِالعاد ِلمِيقدرِأنِيسييلكِِإ نِجميعِالناسَِِِعنِّ الشِِ
ِمعهمِالِهمِسلبوه.ِهمِميِشرهمِالعنيفِكانواِكتيارِيجر ِمنِيقفِضدهمِفينلمونهِويسلبونه.

ِ
؟ِّ، َوبِّرجُ  ُهَو  16"  -(:17-16اآليات ) َقاُعُ؟ لَِّنْفسِِِِّ ْت ذِّ يٌع. َفَخِلصَِِِ فِّ اٌن، َوَتَحِيَر مِّْن َوِنُ؟ َلْيَس شَِِِ َفَرَوى َوِنُ؟ َلْيَس إِّْنسَِِِ
؟ِّ. َوَلبَِّس ثَِّياَب االْنتَِّقامِّ َكلَِّباٍس، َواْكَتَسى بِّا17َعَضَدُ .  ْقٍع، َوُخوَذَة اْلَخاَلصِّ َعَلى َقْوسِّ  " ْلَغْيَرةِّ َكرَِّداٍء.َفَلبَِّس اْلبِِّر َكدِّ

انٌ بالرغمِمنِكلِالحييييييييرورِالمذكورةِلمِيأتيِ ِكمنتقمِالِأتيِكمخلصِ َِِ =ِلمِيوجدِإنسيييييييانَِِِفَرَوى َوِنُ؟ َلْيَس إِّْنسِِِ
=َِِِِوَتَحِيريسييييتحقِالخالص،ِولمِيوجدِاإلنسييييانِالذيِمنِانيِآدمِالقادرِأنِيخلص،ِأوِيموتِمداًءِعنِالبحيييير.ِِ

المعنيِيفيدِأنِوضيييعِالبحيييرِكانِيدمعِللحيرة.ِمحالهمِميئوسِمنهِسيييالرينِميِطريقِالموت،ِرِول نِ ِالِيتحيِ 
يةِهمِأوالدِ ..ِ  ِالِيرضيِاذلك.ِموتِاإلنسانِوهالكهِهوِقزيةِتحدنِاهاِِاهال ينِلألاد...ِل نهمِميِالنه

حتِحيلتيِمعِأاويهمِآدمِوحواءِالحييييييييياانِعقلِ ِوقوته،ِكأنهِيقو ِهاِهمِأوالدكِوليسِشييييييييليعِلهم،ِهاِقدِنج
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َقاعُ وهل واِول نِهناِنرنِِ =ِأيِقوتهِوحكمتهِ ا قنومِالثاني(ِالذيِتجسيدِمصيارِلناِشيليعًاِكفارياِوخالصيًا.ِِِهللا ذِّ
َد ُ مهوِ ِغيرِالمحدودِفيسييتايعِأنِيقدمِمداًءِغيرِمحدودِلخااياِغيرِمحدودةِوهوِبارِ=ِِ =ِلذلكِبِّرجُ  ُهَو َعضَِ

هِأيِكنيسيييته،ِِتيِلينقذِعروسيييألنِيموتِعنِخايتهِالِيموتِعنِخااياِاآلخرين.ِونراهِهناِميِصيييورةِمحارمِ
الخو ةِتحميِالرأس،ِمما اِكانِميِم رُِخوَذَة اْلَخاَلصِّ  .ِولهِثَِّياَب االْنتَِّقامِّشيييييييييعبه،ِنراهِميِغيرتهِعليهاِالبسيييييييييًاِِ

سيي ِمنِخالصِهناكِمنِالِِمنِبعدِكلِماِقدمهِالأرِحتيِاالنِِحي ِ ليسِمنِالمُِأِوِِالمسيي ِسيونِخالصِكنيسيته.
 يزا ِيسيرِكأعميِوراءِشهواتهِسالراِميِطريقِالموتِ.

أنِلبسِجسييداِليموتِبهِوبدمهِيحدثِالصييل ِمعِاآلم،ِوينتقمِمنِالحييياانِعدوهِوعدوِاإلنسييانِِ ثَِّياَب االْنتَِّقامِّ
ى بِّاْلَغْيَرةِّ َكرَِّداءٍ  والذنِتسييييببِميِموته. ُكُت،َِوم ْنِِ=ِتفسيييييرِهذاِتجدهِميِاآليةِ"مِ  َواْكَتسَِِِ ْهَيْوَنِاَلَِأسييييْ ِصيييي  ْنَِأْجل 

َِيت ق دُِ َباح  َهاَِكم صييييْ َِوَخاَلصييييُ َياء  ل يَمِاَلِأَْهَدُأ،َِحت يَِيْخُرَجِا رَُّهاَِكزيييي  ُِأوُرشييييَ ِِنرنِهناِالمسييييي ِعريسِِ(.1:62 إص"َِِأْجل 
ِغيرِعليِكنيستهِعروسه.ال نيسةِالذنِي

ِ
َقاًبا. َلَزاًء ُيَجازِّي اْلَجَزائَِّر.18" -:(18) آية ي؟ِّ َسَخًها، َوَوْعَداَءُ  عِّ  " َحَسَب اأَلْعَرالِّ هَكَذا ُيَجازِّي ُمْبغِّضِّ

  ِالديانِسييييييجازنِكلِمبغزييييييهِمنِِِمبغزييييييهِهناِهمِالحيييييياطينِويرمزِلهمِهناِا ممِالسييييياكنينِميِالجزالر.
ِالذينِتبعواِالحياانِحسبِأعمالهم.

ِ
ْنَدَما َيْأتِّ  اْلَعُدوج َكَنْهٍر َفَنفْ 19"  -:(19) آية ْرسِّ َمْجَدُ . عِّ قِّ الشِِِ رِّ ، َومِّْن َمشِِْ َم الِرب ِّ َخُة  َفَيَخاُفوَن مَِّن اْلَرْغرِّبِّ اسِِْ

 " الِرب ِّ َتْدَفُعُ؟.
.ِِمغربها إليِِمن مشِِِرق الشِِِرسِمجد ال لِسييييييخا ِإسيييييمِالرمِأنِجبروتِِِ–المسيييييي :هناِنرنِنتيجةِعملِِ

ومجدِ ِينهرِميِإيمانِمحبيهِالذينِآمنواِبهِوإتبعواِوصيييياياه،ِوهاالءِسيييييفرحونِبه.ِوينهرِأيزيييياِميِرمزييييهِ
ِِالرغرب.ِوسييييييييامنونِبهِكديانِا رضِكلها.ِوقولهَِِفَيَخاُفونَ للحيييييييرِوعقوبةِا شيييييييرار،ِوهاالءِسييييييييرتعبونِمنهِ=ِِ

يئاِعنِ ،ِل نِ ِسيييييأتيِبالبعيدِوبالقريب.ِونرنِِيقصييييدِبهِالذينِكانواِبعيدينِتماماِعنِاإليمان،ِالِيدرونِشيييي
أنِالوحيِنسبِالمجدِلجهةِالحرق،ِمالمسي ِهوِشمسِالبر،ِوالذينِيامنونِبهِسيدركونِمجدهِويفرحونِبهِمهوِِ

ِمقدِنسبِالوحيِلهمِالخو ِمنِالدينونة.ِالرغرب (.ِأماِلمنِهمِمي24،22:17سيعايهمِميراثِهذاِالمجدِ يو
مِقوتهِميِخالصِشيييعبهِفبعضِالحيييعومِيامنِوالبعضِيخا ِمقبِدونِأنِيامن.ِوهكذاِخا ِِحينِينهرِالِر

جميعِالحيييعومِمنِإسيييراليلِعندماِغرقِجيشِمرعونِأمامهم.ِوعملِالحيييياانِكنهرِيسيييقيِمنهِالناسِول نِمنِِ
ِ.ب ِّ َتْدَفُع؟ُ َفَنْفَخُة الرِ (ِ=2ِِِ:8ِِتس2 ِ"  ِسيبيدهِانفخته.ِ"(4ِِ:13ِيحرمِمنِهذاِالماءِيعاشِ يوِ

=ِالخيراتِالتيِأنعمِاهاِ ِعليِالخليقةِلتحيا،ِسيييييييييييسييييييييييتخدمهاِالحييييييييييياانِليسييييييييييعيِوراءهاِالناسِكهد ِِِكنهر
وينخدعواِاهاِتاركينِ ِنفسييهِمعايِهذهِالخيرات،ِوبداًلِمنِأنِت ونِهذهِالخيراتِ النهر(ِسييبباِللحياةِصييارتِ

.ِ ِأعايِاإلنسيييانِخيراتِكثيرةِليسيييتعملهاِفيحيا،ِمصيييارتِهذهِكنهر الخيراِتسيييببًاِللموت.ِلذلكِقا ِعنِهذهِ
إ ِخدوِاإلنسيانِبالخيراتِالتيِوضيعهاِ ِِِِقئيس هذا العالمالخيراتِهدمًاِيسيعيِ جله.ِلذلكِقيلِعنِالحيياانِِ
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يِالمعونةِويبعدِِميِالعالم،ِمصيييييارتِهدمًاِلإلنسيييييانِوإسيييييتخدمهاِكملذاتِحسييييييةِأبعدتهِعنِ .ِول نِ ِسييييييعا
ِ.َفَنْفَخُة الِرب ِّ َتْدَفُع؟ُ الحياانِالمخادوِعنِأوالدهِ

ليستِوظيفةِالنبيِإظهارِعيومِوخااياِالناسِمقب،ِالِتقديمِالحلِوإظهارِوسيلةِالخالص.ِوميِهذاِِ
يمتنعِِِ(.ِونرنِأنِالموقفُِمَحي  رِ نهِالِسبيلِ ن15ِِ-1ِاإلصحاحِنجدِأنِالنبيُِينهرِخااياِالحعبِ آياِت

الناسِعنِخااياهمِحتيِمعِتحذيرِا نبياء،ِمابيعتهمِصارتِماسدةِإ ِهمِوروواِطبيعةِماسدةِ الخايةِِ
مانتمِايزاِتقدرونِانِتصنعواِخيراِِِهلِيغيرِال وشيِجلدهِاوِالنمرِرقاه.الجدية(.ِوهذاِشرحهِإرمياءِالنبيِ"

ِبِللبحرِسيتدخلِِويتجسدِإانهِلفداءِالبحر(.ِمماِهوِالحل؟ِ ِالمح13ِِ:23"ِ إرايهاِالمتعلمونِالحر
ِِ-18ِِ(.ِونجدِ اآلياِت21ِِ-16ِِ(،ِوهذاِموضووِ اآلياِت5ِِ:17كِو2وليخلقناِخلقةِجديدةِميِالمسي ِيسووِِ 

(ِالذنِبخداعهِأسقبِأاويناِا ولين.ِول نِالحياانِلنِيكفِِمبغضي؟(ِتخبرناِبعنتقامِالمسي ِمنِالحياانِ 19
(.ِول نِالروحِالقدسِالذنِيسكنِميِِيأتى العدو كنهراإلنسانِوسالحهِإغراءاتِالخايةِ=ِ عنِحربهِضدِ

(.ِمالمسي ِبصليبهَِقي دِالحياانِمزعفتِقوتهِل نهِِنفخة الرب تدفع؟ِأوالدِ ِيعايهمِنعمةِأنِقوةِتسندهمِ=ِ 
أالمِأيومِ+ِشوكةِاولسِالرسو ِِلمِينهيِعليهِتماما،ِمهوِاآلنُِيستخدمِكأداةِتأديبِ والدِ ِ راجعِقصة

ِ(.5ِِِ:5كو1+12ِِ:7ِِِكِو2

.20" -:(20) آية َيةِّ فِّ  َيْعُقوَب، َيُقوُل الِربج ْهَيْوَن َوإَِّلى الِتائِّبِّيَن َعنِّ اْلَرْعصِّ ِ " »َوَيْأتِّ  اْلَفادِّي إَِّلى صِّ
ْهَيْوَن  لَيْأتِّ   تفهمِهذهِاآليةِأنِالرمِِ َيةِّ    ولكلأيِلل نيسييةِِصِِِّ وتفهمِأنهِبعدِأنِ"يعر ِالرمِميِِتائِّبِّ َعنِّ اْلَرْعصِِِّ
ْهَيْوَن ل الربْأتِّ  ييةِا يامِاالحرقِوالغرم،ِوميِنه َيةِّ ولصِّ  .  لِتائِّبِّيَن َعنِّ اْلَرْعصِّ

ميِنهيايةِالزمانِ؟ِِفبعيدِأنِت ونِرسييييييييييييييالةِالخالصِِلصِِِِِِِِِهيون  الربيأت   معنيِأنِنرنِِِِ(11ِِِ:26ِو ِرِمي
كابيبِِِِ صيييهيون(ِِل نيسيييتهِِيأتيِالمسيييي .ِِبالمسيييي ِقدِوصيييلتِل لِالعالمِ،َِقب لهاِمنَِقب لهاِورمزيييهاِمنِرمزيييها

ِِ.ويحولهمِ جسادِممجدةِيأخذهاِمعهِللسماءِِمستحفيِليعالجِمرضاهإليِيأتيِ
ِويعاقبِ.ِول نهِيأتيِلمنِرمزوهِوخانوهِكدي انِيدين

ِ
َك اَل  21" -:(21) آِية ْعتُُِ؟ فِّ  َفرِِّ َِِ َك، َوَكاَلمِّ  الِِذِّي َوضِِِِِِِ : ُقوحِّ  الِِذِّي َعَليِْ دِّي َمَعُهْم، طَِاَل الِربج ا َفِهَذا َعِهْ ا َونَِ َومِِ

، مَِّن  .َيُزوُل مِّْن َفرَِّك، َواَل مِّْن َفمِّ َنْسلَِّك، َواَل مِّْن َفمِّ َنْسلِّ َنْسلَِّك، َطاَل الِربج  " اآلَن َوإَِّلى اأَلَبدِّ
=ِال تامِالمقدسِالَِِِكاَلمِّ  =ِمعِالمامنينِالتالبينِمنِاليهودِوا مم.َِِمَعُهمْ و =ِاآلمِهوِالمت لم.َِِوِما َوَنا 

عليِاالانِحلِِان،ِ نِالروحِالذيِحلِ يسقبِمنهِحر ِلألاد.ِوالمعنيِأنِهذاِهوِكالمِاآلمِموجهِلإل
انِهوِإنجيله،ِهذاِسيكونِميِكنيستهِلألاد.ِهناِنرنِإقامةِعهدِجديدِمعِالبحريةِمعِِلحسامِكنيستهِوكالمِاإل

 ِ.تأكيدِلتحقيقِالوعودِاإللهية
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 عودة للجدول اإلصحاح الستون 

ِ
(ِنرنِال نيسةِميِمجدهاِالمستترِوالذيِسينهرِللعيانِميِا اديةِهناِنرنِاناء66ِ(ِحتيِ 60منِإصحاحِ 

،ِِِاإلصحاحِالسااقِأنِالفادنِسيأتيِإليِصهيون.ِولهاِعهدِمعِ مدينةِالرمِالجديدة.ِكانتِالوعودِميِآخرِِ
هيِإسراليلِبعدِعودتهاِمنِالسبي،ِول نِهذاِلمِِِِقدِت ونِصهيوِن.ِِلألادِِروحهِعليهاِوكالمهِميِممهاِوالِيزو ِِ
لذلكِيعتبرِهذاِنبوةِعنِكنيسةِالمسي ِالتيِسيأتيِلهاِويفديهاِويسكبِِِ.ِِيحدثِتمامًاِبعدِالعودةِمنِسبيِباال

والتحقيقِال املِلمجدِال نيسةِالمنتنرِهوِميِأورشليمِالسماويةِبعدِأنِيأتيِالمسي ِميِمجيئهِِِ.ِِروحهِعليها
ِالثانيِ.

ِ
، َومَ »ُطومِّ  اْسَتنِّيرِّي أَلِنُ؟ َطدْ 1"  - (:3-1اآليات ) . ْجُد الِرب ِّ  َلاَء ُنوُقكِّ    أَلِنُ؟ َها هَِّ  الظجْلَرُة ُتَغه ِّ 2 َوْشَرَق َعَلْيكِّ
، َوَمْجُدُ  َعَلْيكِّ يُ اأَلْقَض  ُق الِربج ، َواْلُرُلوُك فِّ   3َرى.   َوالِظاَلُم الِدامُِّس اأُلَمَم. َوِما َعَلْيكِّ َفُيْشرِّ يُر اأُلَمُم فِّ  ُنوقِّكِّ َفَتسِّ
َيا .ضِّ  " ءِّ إِّْشَراطِّكِّ
ِِِ.ميهاِكانِتيوجهِكالمهِل نيستهِالتيِأنارهاِاوجودهِميها،ِمأزا ِالنلمةِالتيِِسي الم
عليهاِواجبِهيِِِِ.أنِتعملِشيئًاِلتستنيرِوالِتقعدِساكتةعليهاِِ،ِإ ًاِهيِِ=ِتقا ِللنالمُِِطومِّ =  ومِّ  اْسَتنِّيرِّي  طُ 

وتِالخايةِومحبةِمنِمِةِعليهاِأنِتقومالنفسِأوِال نيس،ِالنلمةِالِيزا ِميِومسئوليةِأنِت ونِنورًاِللعالمِالذي
.ِاْسَتنِّيرِّي =ِِِِفينهرِنورِالمسي ِميهاِِ،النورِالحقيقيميِالمسي ِِحهاِمتثبتِِالعالمِوتجاهدِميِصلواتهاِوتسااي
يُر اأُلَمُم فِّ  ُنوقِّكِّ =ِِِمنورِالرمِيجذمِا ممِ=ِِوينهرِهذاِالنورِلألممِفيجذاهم ِِ.َفَتسِّ

ْ ُِنوُرُكْمَِه َِهذهِمثلِ"ِ.،ِتعكسينِمجدهِأمامِاآلخرينبكادهِِإلتح=َِلْيكِّ ُيَرى ُ  عَ َمْجدُ  ،ِل َ ْيَِيَرْواَذاُِقدِ َمْلُيز  ِاَمِٱلن اس 
ُدواَِأَباُكُمِٱل ذ يِم ي َماَواتِ ِأَْعَماَلُ ُمِٱْلَحَسَنَة،َِوُيَمج   ِ(.16:5"ِ متٱلس 

مواِميِظلمةِكاملةِمهمِلمِيعِرِِ=ِالعالمِقبلِالمسي ِكان  َممَ لِدامُِّس األُ اأَلْقَض َوالِظاَلُم ا  أَلِنُ؟ َها هَِّ  الظجْلَرُة ُتَغه ِّ 
ِوالرمِيالبِمِنِِ(.53:22لِولِسارواِوراءِأصنامهمِأنِسارواِوراءِالحياان،ِوالحياانِهوِسلاانِالنلمةِ  ِا

يحياِِِكانِِذنعالمِاللاكلِِمعرمهِِِِكحفتهِِاِوالذنأنِتنهرِنورِالمسي ِالذنِميِهكنيستهِأنِت ملِرسالتهِميِالعالم،ِِو
ِميِالنلمة.

ِ
. َيْأتِّ  َبنُ 4" -:(4آية ) يٍد َوُتْحَرُل َبَناُتكِّ  »اِّْقَفعِّ  َعْيَنْيكِّ َحَواَلْيكِّ َواْنُظرِّي. َطدِّ اْلَتَرُعوا ُكلجُهْم. َلاُءوا إَِّلْيكِّ وكِّ مِّْن َبعِّ

 "  َعَلى اأَلْيدِّي.
اإليمانِتتميمِمواعيدِ ِوأنِا ممِسيقبلونِ ِالِيخدمونِِِِترينِبعينسللمستقبلِِو=ِأيِأننريِِاِّْقَفعِّ  َعْيَنْيكِّ  

ِِ.ِأوالدِ ِ أانالهِوبناتهِيحملونهم(
ِ
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، َوَيْأتِّ 5" -:(5آية ) ُع، أَلِنُ؟ َتَتَحِوُل إَِّلْيكِّ َثْرَوُة اْلَبْحرِّ يَنئٍِّذ َتْنُظرِّيَن َوُتنِّيرِّيَن َوَيْخُفُق َطْلُبكِّ َوَيِتسِّ َنى    إَِّلْيكِّ حِّ غِّ
 " اأُلَممِّ.
=ِتفرحينِ نِاإلنسانِالفرحِيكونِكأنهِمنير.ِوهذاِالفرحِسيكونِبسببِإتساوِال نيسة،ِوستأتيِلهاِأيزًاُِِِتنِّيرِّينَ 
ِآمنواِِاألمم  غنى ِا ممِِِِالذين ِللعالم.َِِثْرَوُة اْلَبْحرِّ .ِِأنِكلِطاقاتِوأموا  ِيحير ِمالبحر ِللمامنين ِإشارة ِالسمك ِ=ِهي

النورِهوِنورِالمسي ِالذنِميِال نيسة.ِول نِمتيِت ونِال نيسةِمعالِنورِللعالم؟ِهناكِإجابةِواحدةِ=ِ َوُتنِّيرِّينَ 
(ِوالعينِالبسياةِهي6ِِ:22ِلهذاِالساا ِمنِممِرمِالمجدِ"إنِكانتِعينكِبسياةِمجسدكِكلهِيكونِني  رًا"ِ مِت

ِالتيِلهاِإتجاهِواحدِهوِالبحنِعنِمجدِ ِاالِأهدا ِمصال ِشخصيةِ.

َوُتبَ 6"  -(:7-6اآليات ) َوُلَباًنا،  ُل َذَهًبا  َتْأتِّ  مِّْن َشَبا. َتْحرِّ يَفَة ُكلجَها  ْدَياَن َوعِّ ُبْكَراُن مِّ  ، َرالِّ َكْثَرُة اْلجِّ يكِّ  ُر ُتَغه ِّ ش ِّ
  . َنَباُيوَت  7بَِّتَسابِّيحِّ الِرب ِّ َباُش  . كِّ إَِّلْيكِّ ُع  َتْجَترِّ طِّيَداَق  َبْيَت ُكلج َغَنمِّ  َوُوَزي ُِّن  َمْذَبحِّ ،  َمْقُبوَلًة َعَلى  َتْصَعُد   . ُمكِّ َتْخدِّ

 " َلَرالِّ .
الجما ُِِبْكَرانُ  يَفَة  .    =ِأوالدِ َوعِّ ْدَياَن  بعباراتَِِِشَباو مِّ ال نيسةِ يعبرِعنِمجدِ النبيِ العرم.ِوهناِ قباللِ =ِمنِ

...ِإنجلتراِوأمريكا.....ِوالمعنيِكثرةِمستعارةِمنِأهلِعصرهِوكأنناِميِأيامناِنقو ِعوضًاِعنِمديانِو يفة..
يقبلهاِِِ=َتْصَعُد َمْقُبوَلًة  .ِوكلِعايةِبالمحبةُِِلَبانً وتسااي ِ=ِِ  ...َذَهبً المامنينِالذينِيقدمونِتقدماتِماديةِ=ِِ

الرم.ِوالمامنونِبحزورِالمسي ِوساهمِوروحهِيزينونِال نيسة.ِوقدِنفهمِالغنمِوال باصِأنهمِنفوسِالذينِآمنواِ
ِ(1ِِِ:12ِويقدمونِأنفسهمِ بال ِحيةِ روِ

ِ
يَش إِِّن  9َمْن هُؤاَلءِّ الِهائُِّروَن َكَسَحاٍب َوَكاْلَحَرامِّ إَِّلى ُبُيوتَِّها   8"  -(:9-8اآليات ) ُرنِّ ، َوُسُفَن َتْرشِّ اْلَجَزائَِّر َتْنَتظِّ

كِّ َوُطدجوسِّ إِّسْ  يٍد َوفِِّضُتُهْم َوَذَهُبُهْم َمَعُهْم، الْسمِّ الِرب ِّ إِّلهِّ ، لَِّتْأتَِّ  بَِّبنِّيكِّ مِّْن َبعِّ .فِّ  اأَلِولِّ  " َرائِّيَل، أَلِنُ؟ َطْد َمِجَدكِّ
لقداستهمِورمزهمِللدنيوياتِالتيِطالماِتلذ واِاهاِولمِتحبعهم،َِحاٍب  ِطائُِّروَن َكسَ ا ممِالذينِسيأتونِبسرعةِكأنهمِِ

متاللهمِمنِِع(ِوهمِب19ِِِِ:1صِِإِِ+12ِِِِ:1ِِوالقديسينِمحبهينِبالسحامِ نهمِيعيحونِميِالسماوياتِ عبِِ
يَش  و اْلَجَزائَِّر  و الروحِالقدسِصارواِكحمامِراجعِإليِايته،ِصارواِروحيين.ِِ نتنرِمجيءِتحتيِالبالدِالبعيدةَِِتْرشِّ

ِلهِمالهم. ِبهِويقدموا ِلتامن ِاإليمان،ِِِووالً ِِسفن ترشيش=ِِِِفى األولِِالرم ِإليها ِيصل ِا ممِجميعها ِأن ِيعني =ِهذا
ِِ = منهاِ البعيدِ المجدِووالً ترشيش  حتيِ لهِ السيدِ قالهِ ماِ وهذاِ الزمان.ِ نهايةِ ميِ اليهودِ يامنِ وأخيرًاِ ِ.

ِ(ِ.15:11 رو(ِوأيزاِماِقالهِاولسِالرسو 39،38:23ِ مِت
ِ

ْرتُ 10" -:(10آية ) ، َوبِّرِّْضَوانِّ  َقحِّ . أَلن ِّ  بَِّغَضبِّ  َضَرْبُتكِّ ُموَنكِّ ، َوُمُلوُكُهْم َيْخدِّ .»َوَبُنو اْلَغرِّيبِّ َيْبُنوَن َوْسَواَقكِّ  "  كِّ
الغرباءِغيرِكورصِوارتححستاِأمراِاترميمِأسوارِأورشليم،ِ  ِسيحام ِعليِكنيستهِباستخدامِكلِالوسالل،ِحتيِِ

ِالمامنينِسيحرسونها.ِول نهاِإ اِأخاأتِوحتيِالِتهلكِسيزربهاِوياداهاِاواساتهمِحتيِتتوم.
 

 "  .َوَتْنَفتُِّح َوْبَواُبكِّ َدائًِّرا. َنَهاًقا َوَلْياًل اَل ُتْغَلُق. لُِّيْؤَتى إَِّلْيكِّ بِّغَِّنى اأُلَممِّ، َوُتَقاَد ُمُلوُكُهمْ 11" -:(11آية )
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ِينقاعِِ ِا اواِمال ِمتغلق ِأوِخو  ِيكونِحرم ِتالبًا.ِوال ِإليها ِأتي ِتردِخاط  ِال نيسة،ِوال نيسةِال ِإلي ِالناس ،ِدخو 
ِِويمألهاِسالماِمتحياِاالِخو .ِ.(2ِِِ:5مالرمِحارسهاِوهوِلهاِ"سورِمنِنار"ِ زك

ِللجميع.ِِ ِمهيِمفتوحة ِال نيسة ِأما ِأنفسهم، ِأاوااهمِعلي ِأغلقوا ِقد ِاليهود ِالوونيينَِِِِوُتَقاَد ُمُلوُكُهمْ كان ِالملوك =ِكمِمن
ِنقادواِلهِبحريتهم.إآمنواِبالمسي ِِو

ُمكِّ َتبِّيُد، َوَخَراًبا 12" -:(12آية )  " ُتْخَرُب اأُلَمُم.أَلِن اأُلِمَة َواْلَرْرَلَكَة اِلتِّ  اَل َتْخدِّ
ممنِِِتخرمِإ اِحرمتِنفسهاِمنِاركاتِونعمِ ،ِباإلضامةِلخرااهاِوهالكهاِا ادي،ِوالِخالصِخارجِال نيسة.

ِِ.ِيبيدوِالِيامنِبالمسي ِكيفِتغفرِخايتهِوالخالصِهوِادمِالمسي ِ؟ِومنِالِتغفرِخايتهِسيهلك
ِ

َع  َمْجُد ُلْبَناَن إَِّلْيكِّ 13" -:(13آية ) ُد َمْوضِّ َياُن َوالِشْربِّيُن َمًعا لِّزِّيَنةِّ َمَكانِّ َمْقدِّسِّ ، َوُوَمج ِّ ْندِّ َيْأتِّ . الِسْرُو َوالس ِّ
 " قِّْلَلِ .

َياُن َوِشْربِّينُ تِال نيسةِهناِاهيكلِسليمانِالذيِإستخدمِفيهِكلِهذهِا نواوِمنِأحسنِا خحام،ِِهَِب ِ شُِ ْندِّ   ِسْرُو َوس ِّ
َع قِّْلَل ِِوكانِاليهودِيالقونِعليِالهيكل .ِوهكذاِال نيسةِستتزينِبأحسنِرجا ِوبناتِالعالمِحينماِ ِِ  َمْوضِّ

ويمجدِ ِكنيستهِ=ِِِِجار(ِتتحو ِلخدمةِالرمِولبناءِمسكنهِوكنيسته.يامنواِبالمسي .ِكلِالااقاتِالخاملةِ ا ش
 موضع قللي؟.

ِ
نِّ َطَدَمْيكِّ 14" -:(14آية ) يَن َوَهاُنوكِّ َيْسُجُدوَن َلَدى َباطِّ عِّيَن، َوُكلج اِلذِّ يُروَن إَِّلْيكِّ َخاضِّ يَن َطَهُروكِّ َيسِّ ، »َوَبُنو اِلذِّ

يَنَة  : َمدِّ ْهَيْوَن ُطدجوسِّ إِّْسَرائِّيَل.َوَيْدُعوَنكِّ ، »صِّ  "  الِرب ِّ
ِما  ِالرومانية، ِالدولة ِاآليةِعلي ِتابيقِهذه ِال نيسةِوقهروهاِوأاناؤهمِصارواِمامنينِخاضعينِإباءِِلنننر ضاهدوا

ِلها.ِوهناِنرنِسلاانِال نيسة.
 

َوًضا َعْن َكْونِّكِّ َمْهُجوَقًة َوُمْبَغَضًة بِّاَل 15" -:(15آية ) يًّا َفَرَح َدْوٍق َفَدْوٍق.عِّ ، َوْلَعُلكِّ َفْخًرا َوَبدِّ  " َعابٍِّر بِّكِّ
ِعليهاِِوبحلو ِالمسي ِميهاِوروحه،ِِمهجورةِقبلِالمسي ِِكانتِِال نيسةِمحبهةِبامرأةِِ صارتِِِالقدوسِالذنِحل 

 أمراحهاِوأمجادهاِأادية.ِِ
ِ

يَن َلَبَن اأُلَممِّ، 16" -:(16آية ) ِي ُمُلوٍك، َوَتْعرِّفِّيَن َون ِّ  َوَنا الِربج ُمَخل ُِّصكِّ َوَولِّيجكِّ َعزِّيُز  َوَتْرَضعِّ يَن ُثدِّ َوَتْرَضعِّ
 "  َيْعُقوَب.

المعنيِأنِال نيسةِستستفيدِمنِغنيِا ممِوقوتهم.ِوقدِيكونِالمعنيِأنِا ممِحينِيامنونِستستفيدِال نيسةِمنِ
ِلإليمانِوق ِالتيِسيخزعونها ِالفلسلية ِالجميع.ِوواضعِخبراتهم ِيستفيدِويتعلم ِالعقليةِواإليمانيةِوالروحية،ِوبها دراتهم
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ميِاإليمانِوالدماوِعنِالعقيدةِِمنِجباارةقانونِاإليمانِأوناسيوسِالروسوليِكانِوونيًا.ِوكمِأخرجتِاإلسكندريةِ
ِ(ِ.3الصجي ِواإليمانِالمسلمِمرةِللقديسينِ يهِِ

ِ
َوًضا َعنِّ 17" -:(17آية ) َوًضا َعنِّ اْلَخَشبِّ عِّ يدِّ آتِّ  بِّاْلفِِّضةِّ، َوعِّ َوًضا َعنِّ اْلَحدِّ ، َوعِّ النجَحاسِّ آتِّ  بِّالِذَهبِّ

، َوَوْلَعُل ُوَكاَلَءكِّ َساَلًما َوُواَلَتكِّ بِّرًّا. يدِّ َجاَقةِّ بِّاْلَحدِّ َوًضا َعنِّ اْلحِّ ، َوعِّ  " بِّالنجَحاسِّ
أيِالسماوياتِومجدِال نيسةِالسماوي،ِوهوِبالمقارنةِيكونِِِِِذَهبِّ بِّاليحيرِللقوة.ِوعوضًاِعنِالقوةِآتيِِِِالنجَحاسِّ 

ِالقديمِكنحاسِ  ِالعهد ِأحسنِوأقونِوأعنم3ِِِِ:10ِكو2ِِِِمجد ِإليِماهو ِالقديمةِتتحو  ِالخبرات ِأنِكل (ِوالمقصود
ِالالون.ِِ ِأتيِعوضًاِعن ِالمسيحي ِتناو ِوال هنوت ِالحيوانيةِصارت َعُل ُوَكاَلَءكِّ َوَولْ مالختانِصارِمعموديةِوالذبال 

ِ=ِالمتولونِعليكِسيجرونِفيكِسالمًاِ.َساَلًما 
ِ

: َخاَلًصا 18" -:(18آية ) يَن َوْسَواَقكِّ ، َبْل ُتَسر ِّ ، َواَل َخَراٌب َوْو َسْحٌق فِّ  ُتُخومِّكِّ كِّ »اَل ُيْسَرُع َبْعُد ُظْلٌم فِّ  َوْقضِّ
: َتْسبِّيًحا.  " َوَوْبَواَبكِّ

دِالمسي ِيوجدِ دِالروحِالقدسِيوجِدحيثماُِوج  ِالتسبي ِ.ِوِالفرحِالعد ِوحيثماُِوج 
: َتْسبِّيًحا : َخاَلًصا َوَوْبَواَبكِّ يَن َوْسَواَقكِّ ِ=ِيوجدِاداخلِأسواركِالخالصِوالتسبي ِ. ُتَسر ِّ

ِ
، َواَل اْلَقَرُر ُينِّيُر َلكِّ  19"  - :(19آية ) يًئا، َبلِّ الِربج َيُكوُن َلكِّ ُنوًقا  اَل َتُكوُن َلكِّ َبْعُد الِشْرُس ُنوًقا فِّ  الِنَهاقِّ ُمضِّ

. يًّا َوإِّلُهكِّ زِّيَنَتكِّ  " َوَبدِّ
نورِالحمسِيصب ِكالِشيءِبالنسبةِلنورِالرم.ِوالنورِرمزِللفرحِوالسالمِوالقداسة،ِوهذاِهوِالوضعِميِالسماءِ

َلَهُِين يُرَِعَلْيهِ " ِٱإْل  ِٱلر م  َن    ِ، َِشْمس  َِأْوُِنور  َراج  ُِهَناَك،َِواَلَِيْحَتاُجوَنِإ َليِس  ِ(.5ِ:22ِ ِرؤِِِ"مَِْواَلَِيُ وُنَِلْيل 
ِ

يًّا، َوُتْكَرُل َوِياُم َنوْ 20" -:(20آية ) ، َوَطَرُركِّ اَل َيْنُقُص، أَلِن الِرِب َيُكوُن َلكِّ ُنوًقا َوَبدِّ .اَل َتغِّيُب َبْعُد َشْرُسكِّ كِّ ِ " حِّ
كِّ شمسهاِهوِالرمِيسووِالِيعودِيتركهاِويغيب.ِِ النوحِيكونِبسببِالحعورِبالتخلي،ِول نِمنَِِِوُتْكَرُل َوِياُم َنْوحِّ

يمس ِ ِكلِدمعةِمنِِِِنويتعزن.ِويكملِهذاِميِالسماءِحيِالمسي ِمعهِميِضيقتهِلنِينوحِالِيفرحيحعرِأنِ
ِالمسي ِشمسِِِطررك ال ينقصِِأعيننا. ِالحمسِ،ِمع اِرضي ِنور ِإنعكاس ِالقمرِهو ِال نيسةِمحبهةِبالقمرِ،ِمنور =

ِالبرِعليِكنيستهِتنلِمنيرةِونورهاِالِينقص.
ِ

 "  .َرُل َيَدِي أَلَتَرِجدَ ُن َغْرسِّ  عَ ، ُغْص . إَِّلى اأَلَبدِّ َيرُِّثوَن اأَلْقَض َوَشْعُبكِّ ُكلجُهْم َوْبَراقٌ 21" -:(21آية )
يتبررِبهِيالمسي ِواِِالبرِهوِار وبروحهِالقدوسِشعبِ ِيتبررِادمِالمسي ِِِِرثِا رضِأيِالسماوات.لذيِ

ِالرِمِِبالقداسة"،ِوينعمونِِ يتخصصونِهلل(ِِوِنيتقدس ِأحد ِلنِيرن َرُل ُن َغْرسِّ  عَ ُغْص ِِ(.14:12عِب ِِِ"التيِادونها
ِتِي،ِكانواِأغصانًاِاريةِماعمتهمِميِزيتون(تي كنيِسِِميِأرضيميهمِوأننيِغرستهمِِ=ِسينهرِعمليِِ  َيَدِي أَلَتَرِجدَ 
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وميِاآليةِالقادمةِقارنِالحا ِالذنِكانواِعليهِوالحا ِالذنِصارواِِ .أَلَتَرِجد يدىِ  عرل ميهم،ِمنهرِ(17:11رو 
  .بعدِأنِغرسهمِ ِميِكنيستهِأنِجسدهِ أغساينوس(ِليهإ
ِ

يُر َوْلًفا َواْلَحقِّيُر ُوِمًة َطوِِّيًة. َوَنا 22" -:(22آية )  يُر َيصِّ ِ" الِربج فِّ  َوْطتِّ؟ِّ ُوْسرُِّع بِّ؟ِّ«.َالِصغِّ
=ِهذهِتساونِقولهِملءَِوَنا الِربج فِّ  َوْطتِّ؟ِّ  كانتِاداءةِالمسيحيةِنبتاتِصغيرةِسرعانِماِأومرتِآال ِِمماليين.ِِ

يُر َوْلًفا ً الزمان..ِهناِنرنِال نيسةِتتمتعِبقوةِ ِغيرِالمحدودة.ِِ يُر َيصِّ يحيرِللسماءِمالصغير1000ِِ.ِرقمَِالِصغِّ
يُر ُوِمًة َطوِِّيةً =ِمنِهوِخارجِالمسي ِتلهوِبهِالحياطين.َِِِواْلَحقِّيريصيرِسماليًا.ِ  ِ.كجيشِمرهبةِبألويةَِيصِّ
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي والستون 

ِ
ِعملِالمسي ِكماِنراهِميِهذاِاإلصحاحِهو:

 كلمةِإنجيلِتعنيِبحيارةِمفرحة(.ِالمسيي ِجعلِمريمِالمجدليةِالتيِِِِوالمتواضيعين.باإلنجيلِللبالسيينِِِِمبشِر:ِِ-1
شيييييياطينِمبحيييييرةِبالقيامةِولمنِ؟ِِللتالميذِ.ِوهذهِهيِالبحيييييارةِللعالمِ،ِالمسيييييي ِأتيِليغيرناِمهماِكنا7ِِِكانِاهاِِ

يعةِِلنصيييرِفيهِقديسييينِهناِعليِا رضِ،ِوميِالسييماءِنأخذِصييورةِجسييدِمجدهِاد ِصييورةِجسييدناِالحاليةِالوضيي
ِ(ِ.3ِِ:21 مي
ِ(ِ.5ِِ:17كو2"إنِكانِأحدِميِالمسي ِمهوِخليقةِجديدة"ِ ِمن سرنِالقلومِمنِالخايةِوأوارها.ِشافى:ِ-2
لِكملكِيحررِشييييييعبهِويعتقهمِوكانِكورصِرمزًاِله.ِوكانِرمزًاِلهذاِسيييييينةِاليوبيل،ِالسيييييينةِِمحرق :ِِ-3 هوُِأرسيييييي 

"إنِِِِانعمته.المقبولةِالتيِيتمِميهاِتحريرِالعبيدِوعتقِالمرهونات.ِميِهذهِالسنةِالمقبولةِحينِأتيِالمسي ِحررناِِ
ِ(ِ.8ِِ:36حرركمِاإلانِ..."ِ يو

يسِلمنِينوحِعليِالعيييالم،ِمنِيجلسِميِالترامِتيييالبيييًاِيقيميييهِمنِالترامِِلمنِينوحِعليِخايتيييهِولِِمعزى:ِِ-4
(ِ.ِوالمسييييي ِهو15ِِِ:26ِِالمسييييي ِاإلانِأرسييييلِلناِالروحِالمعزنِ يوِ.ويعايهِجمااًل،ِودهنِمرحِأيِومارِالروح

ِ(ِ.14ِِ:16أيزاِمعزنِاوجودهِمعناِ يو
وهوِزروِميِِِمال نيسييييييييةِهيِحقلِالرمِوالمامنونِأشييييييييجارِمثمرة،ِاثمارِار.ِليتمجدِ ِميِقديسيييييييييه.ِزاقع:ِِ-5

:2ِِِ(ِ+ِ غل1ِِ:21ا مواتِ.ِمصييييييييارتِلناِحياةِالمسييييييييي ِ ميالمامنينِبهِالُمَعم دينِحياتهِا اديةِالمقامةِمنِِ
20.ِ)ِ
ْعف.هوِِليعايناِميراثِا بكار،ِأيِالسيماءِوميراثِا بكارِِِِبكر:ِِ-6 المسيي ِصيارِ"بكراِاينِإخوةِكثيرين"ِِِِالزي 

ِ(ِ.8ِِ:29 رو
 

، ُقوُح ا1"  -(:3-1اآليات ) رِّي اْلَقْلبِّ َب ُمْنَكسِّ َر اْلَرَساكِّيَن، َوْقَسَلنِّ  أَلْعصِّ لِسي ِّدِّ الِرب ِّ َعَلِ ، أَلِن الِرِب َمَسَحنِّ  ألَُبش ِّ
َي لِّْلَرْسبِّي ِّيَن بِّالْ  ، َولِّلْ أُلَنادِّ ْطاَلقِّ َرْأُسوقِّيَن بِّ عِّْتقِّ َي  2.  اإلِّ َنا. أُلَعز ِّيَ ، َوبَِّيْومِّ ا  بَِّسَنٍة َمْقُبوَلٍة لِّلِرب ِّ أُلَنادِّ َلهِّ ُكِل   ْنتَِّقاٍم إلِّ

ينَ  ْهَيْونَ أَلْلَعَل لَِّنائِّحِّ   3.  الِنائِّحِّ َوًضا َعنِّ الِرَمادِّ صِّ َيُهْم َلَرااًل عِّ وَ ، أُلْعهِّ َفَرٍح عِّ ، َوقَِّداَء ًضا َعنِّ الِنوْ ، َوُدْهَن  حِّ
َوًضا  وحِّ اْلَيائَِّسةِّ، َفُيْدَعْوَن َوْشَجاَق اَتْسبِّيٍح عِّ يدِّ َعنِّ الرج ، َغْرَس الِرب ِّ لِّلِتْرجِّ  "  .ْلبِّر ِّ

َر اْلَرَساكِّينَ ُقوُح ا ِِ،مسادهِإ ِأخاِأِِمِاإلنسانِبسبِب=ِمارقِروحِالِر  لِسي ِّدِّ الِرب ِّ َعَلِ ، أَلِن الِرِب َمَسَحنِّ  ألَُبش ِّ
ومنِِِِالروحِالقدسِليسكنِفيهعادِِِِالمسي ِيسوو،ِِ(.ِوحينماِجاءِاإلنسانِال امل3:6تِك ِِمهوِالِيسكنِميِمساِد

ُمْنُذِةِ"ةِالثالووِيِرعتفاقِداخلِالمحِوبوكانِهذاِِ.ِِيِميِأعزاءِجسدهِالذينِهمِنحناليسةِجسده،ِوبالتومِميِال ِن
ه َِأَناُِهَناكَِ ي  ُدِٱلر مُِِِّ.ُوُجود  إتفقواِعليِِِالقدس(.ِوهناِنجدِأنِاآلمِوالروح16:48ِِ"ِ إصَأْرَسَلن يَِوُروُحهَِِوٱآْلَنِٱلس 

ِليتجسدِويتِِإرسا  ِاآلمِواإلااإلان ِأن ِالفداء.ِومِوجدنا ِالقدسِِمم ِليكملِنِوالروح ِالروحِالقدس ِإرسا  قدِإتفقواِعلي
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وُحِٱْلُقُدُس،ِٱل ذ يَِِوِ"ِِ،ِقارِنماِادأهِاإلان ُلُ؟ ٱآْلبُ يُ سَ َأم اِٱْلُمَعز  ي،ِٱلرُّ ُمَعز  يِٱلَِْوَمَتيَِجاَءِِ(ِمعِ"26:14"ِ يِوب ٱْسم يِِْرسِّ
ُلُ؟ َوَناٱل ذ يِِ نجدِأنِالرمِيسووِيقو ِمرةِأنِاآلمِسيرسلِالروحِالقدس،ِِِ(.26:15"ِ يوإ َلْيُ ْمِم َنِٱآْلمِ َِِسُأْقسِّ

ِِ-:سيرسلِالروحِالقدس.ِوهذاِمعناهويقو ِمرةِأخرنِأنهِهوِالذنِ
 ِ.الثالوويةِاِداخلِالمحورةاإلتفاقِعليِهِذ (1
بعدِأن (2 القدسِ الروحِ اآلِِأنِاآلمِسيرسلِ اينِ الصل ِ اإلانِ والبحرتممِ سيرسلهِاآلمِ"وهذاِمعنيِِِِمِ

ِيِالفداليِعليِالصليب.مقولهِبعسميِيعنيِبعملِبعسمي"
الق َوإ حِْدسِأنِيجددِالخليقةِ"وكانِعملِالروحِ َناِٱهلل ِ ُمَخل  ص  ُلْاُفِ يَنَِظَهَرِ ِِِالَِ - َساُنهَُِوَل  ْنِح  ا ر   ِم يِ ب َأْعَما  

ْلَناَهاَِنْحُن،ِاَِ وحِ  - ِب ُمْقَتَزيَِرْحَمت هِ لَِْعم  ِٱلرُّ يد  ِٱلث ان يَِوَتْجد  ياَلد  ِٱْلم  ِِ.(5،4:3"ِ تيٱْلُقُدسِ َِخل َصَناِب ُغْسل 
، َولِّْلَرْأُسوقِّيَن  َي لِّْلَرْسبِّي ِّيَن بِّاْلعِّْتقِّ ْطاَلقِ أُلَنادِّ ِ.مأسوقينوهناكِِِمسبيينكِِ=ِإ ًاِهناِِب اإل 

ْاُنِوجاءِالمسي ِليحررناِمنهِ"ِِالعالم.ِِهذاِِ،ِهمِكلِالبحرِميدهمِالحياانهمِالذينِإستعبِِالرسبيين َرُكْمِٱر  َمع ْنَِحر 
ِ(.36:8ِ.."ِ يِوَِفب اْلَحق يَقة َِتُ وُنوَنَِأْحَراًرا

،ِوحينماِماتِالمسي ِ هبتِروحهِيممهمِالذينِماتواِعليِرجاءِمج ِالمخلصِو هبواِإليِالجِحِِالرأسوقينو
َِسَبيِفيهِ"ِِمأسوقينإليِالجحيمِلتحررِالذينِكانواِِاإلنسانيةِالمتحدةِاالهوتهِِ َدِإ َليِٱْلَعاَلء  ل َذل َكَِيُقوُ :ِ»إ ْ َِصع 
ِإ ن ُهَِنَزَ َِأْيًزِ .َسْبًياَِوأَْعَايِٱلن اَسَِعَااَيا َد»،َِمَماُِهَوِإ ال  ِٱلَوَأم اَِأن ُهِ»َصع  ْفَلياَِأو اًلِإ َليَِأْقَسام ِٱْ َْرض  يَاِ .سُّ َنَزَ ِِِل ذ 

،ِل َ ْيَِيْمأَلَِٱْلُ لِ  َماَوات  ِٱلس  َدَِأْيًزاَِمْوَقَِجم يع  ِ(.10ِ-8:4"ِ أ ُهَوِٱل ذ يَِصع 
َنٍة مَ (ِمقرأِووقفِعندِكلمة21ِِِ-4ِِِ:16هذاِهوِالجزءِالذيُِدم عِللمسييييي ِليقرأهِميِالهيكلِ لوِ َِِ .ِلِرب ِّ ْقُبوَلٍة لِّ بِّسِ

كلِميِالسييينةِالمقبولة،ِِوِِ،ِوحتيِاآلنِمنحنالسِِنة الرقبولةجيءِا و ،ِِيرِللمولمِيكملِبعدها،ِ نِماِقبلهاِيحييي
ِِل.قبَِمنِيتومِيُِ

َناماِبعدها...ِِو َلهِّ ُقوُح  =ِهذاِسييييييكونِميِالمجيءِالثاني،ِوالمسيييييي ِلمِيقرأهِمالوقتِلمِيحنِبعد.َِِِوبَِّيْومِّ اْنتَِّقاٍم إلِّ
ي ِّدِّ الِرب ِّ َعَل ِ  َحنِّ لِبهِبالروحِالقدسِوحلِعليهِالروحِالقدسِليمسيحهِ=ِِبِ =ِمهوِحُِِالسِِ صيهِِأيِكرسيهِوخصيَِِمسَِ

لعمليهِال هنوتيِالملوكيِالنبون.ِوحيلِعلييهِالروحِالقيدسِلحسييييييييييييييياانياِميالروحِالقيدسِحيلِعليِالمامنينِبيالميرونِِ
ليجددِطبيعتهمِولمِيكنِممكنًاِأنِيحلِعليِالمامنينِماِلمِيحلِعليِجسيدِالمسيي ،ِوجسيدِالمسيي ِأيِكنيسيته.ِِ

ينَ  هْ ألَ  .أُلَعز َِّي ُكِل الِنائِّحِّ ِِِّ "ألعزى كل من ينوح، وأللعل هذ  التعزية  يسييييييتحسيييييينِترجمتهاِِِِ=َِيْونَ ْلَعَل لَِّنائِّحِّ  صِِ
،ِاليييذينِخيييدعهمِِالنيييالحونِبمعنيِالتيييالبينِالمتيييذللينِأميييامِالرمِاليييذينِيحزنونِعليِخايييايييياهِمِِ.لكِِل النِِائحون"

ٍح  ُدْهَن َفرَ وهاالءِيعايهمِالمسيييي ِجما ِروحيِناشييي ِعنِمرحِالروحِالقدسِداخلهمِ=ِِِِالحيييياانِوظلمهمِالبحييير،
ِِواللباسِيد ِعليِحالةِالبسييييهِمماِيعبرِعنِالفرحِالداخليِالتسييييبي ِالدالم=ِِِقداء تسِِِبيحهاالءِيسييييبحونِدالمًا.ِ

 ميِالعصييييييييورِا وليِللمسيييييييييحيةِميِمصييييييييرِكانِالوونيِحينماِيقاالِوونياِآخرِويجدهِمرحًاِمتهلاًلِيقو ِلهِهلِِ
َجاَق اْلبِّر ِّ وَ .ِتقاالتِمعِمسييييحي( وومارِهذهِا شيييجارِهيِأعما ِِِِة،ثااتالبا شيييجارِِِِالمامنينشيييبهِِ=ُِِِيْدَعْوَن َوشِِْ

وهمِبالروحِالقدسِالذنِميهمِِِِ.ِوبرهمِهذاِينهرِللناسِجمياًل.حياتهراجعِ نِالمسييييييييييي ِزروِميهمِِهوِِبرهمِِ،ِِوار
ا َعنِّ الِرَمادِّ (ِ=4ِِِ:19ِويبكتهمِناحواِعليِخااياهم،ِيأخذونِصييييييييورةِالمسييييييييي ِ غل َوضًِِِِِ َيُهْم َلَرااًل عِّ =ِِ  أُلْعهِّ
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ا َعنِّ الهناِهوِصييييورةِالمسييييي ِا اروِجماالِمنِانيِالبحييييرِالتيِحصييييلواِعليهاِِِفالجرال َوضًِِِ  النوحِعليِِ  ِرَمادِّ عِّ
ِالخاية(.

ِ
َشاتِّ َدْوقٍ 4" -:(4آية ) ُدوَن اْلُرُدَن اْلَخرَِّبَة، ُموحِّ َشاتِّ اأُلَوَل، َوُيَجد ِّ يَرَة. ُيقِّيُروَن اْلُروحِّ َرَب اْلَقدِّ   َوَيْبُنوَن اْلخِّ
 " َفَدْوٍق.

بالمعمودية،ِيموتِاإلنسيييييانِالعتيقِميناِويولدِويقومِِكماِأقيمتِأورشيييييليمِالجديدةِعليِأنقاضِالقديمة،ِهكذاِنحنِِ
ِإنسانِجديد،ِالمسيحيةِجددتِوأصلحتِاإلنسانِالذيِخربتهِالخاية.

ِ
يُكْم.  5"  -(:6-5اآليِات ) ُب َوَيْرَعْوَن َغَنَرُكْم، َوَيُكوُن َبُنو اْلَغرِّيِبِّ َحِراثِّيُكْم َوَكِرامِّ انِِّ ا َوْنُتْم  6َوَيقُِّف اأَللَِ َفتُِْدَعْوَن  َومِِ

ْم َتَتَأِمُروَن. هِّ َنا. َتْأُكُلوَن َثْرَوَة اأُلَممِّ، َوَعَلى َمْجدِّ ، ُتَسِرْوَن ُخِداَم إِّلهِّ  " َكَهَنَة الِرب ِّ
ميِحقلِالرم.ِِِنَوَكِرامِّي نَحِراثِّيو   ا َوْقعَ   َكَهَنة=ِأيِالذينِليسييييييييواِيهودًا.ِوهاالءِا جانبِسيييييييييكونِميهمِِِاأَلَلانِّبُ 
تِبيا مم.ِوحقيلِالرمِالجيدييدِأيِال نيسييييييييييييييةِيحرثِفييهِالجميعِِميِ عِ أصييييييييييييييبحيتِلل يلِوالزيتونيةِالقيديميةِطُِِِميال رمية

=ِكلِالمامنينِلهمِكهنوتِروحيِعامِأيِتقديمِِِِما َوْنُتْم َفُتْدَعْوَن َكَهَنَة الِرب ِّ وويعملونِكحييييييييييييييركاءِللروحِالقدس.ِِ
=ِكلِورواتِا ممِمنِطاقاتِوجهدِأانالهاِومجدهمِسيييييصييييب ِمل ًاَِتْأُكُلوَن َثْرَوَة اأُلَممِّ،  و  بال ِصييييالةِوتسييييبي .ِِ
ْم َتَتَأِمُرونَ لل نيسيييييةِتتباهيِبه.ِ هِّ وتتباهيِِمرونِأيِتتباهون،ِال نيسيييييةِتسيييييتخدمِكلِهذاِلمجدهاِأ=ِتتَِِوَعَلى َمْجدِّ

م نيسييةِاإلسييكندريةِتتباهيِحتيِاآلنِبأنِخرجِمنهاِواضييعِقانونِاإليمانِأنِأوناسيييوسِالرسييوليِوالذنِكانِِِِبه.
ِوونياِ.

ِ
ْم. لِّذلَِّك َيرُِّثوَن فِّ  7" -:(7آية ) يبِّهِّ ُجوَن بَِّنصِّ َوًضا َعنِّ اْلَخَجلِّ َيْبَتهِّ ، َوعِّ ْعَفانِّ ْزيُِّكْم ضِّ َوًضا َعْن خِّ ْم  عِّ هِّ َوْقضِّ

ِيٌة َتُكوُن َلُهْم. . َبْهَجٌة َوَبدِّ ْعَفْينِّ  " ضِّ
ْعفالخيراتِالموعودِاهاِهيِ ر.ِِعي ِ عنِكلِخزيهمِالسييييييييييااقِكماِحدثِمعِأيومِماهللِيعايِبسييييييييييخاءِوالِيُِِِنيضِِِِِِِِّ

ونصييبِالزيعفِهوِنصييبِالبكر.ِونحنِصيرناِأبكارًاِميِالمسيي ِالبكر.ِوصيارتِال نيسيةِتسيميِكنيسيةِأبكارِِ
،ِمنِناحيةِبسيييببِمداءِالمسيييي ِكماِمدنِخرو ِالفصييي ِأبكارِالحيييعبِميِمصيييرِم انتِلهمِِِِ(12ِِِ:23 عبِ
وبهذاِتصيييييييييييب ِكلمةِأبكارِتعنيِمفديينِبالدمِ.ِوتعنيِأيزييييييييييياِمنِلهمِحقِالميراثِمالبكرِيرثِضيييييييييييعفيِِِِ.حياة

ا،َِوَرَوُةِٱهلل َِوَوار ُووَنَِِمع ْنُِكن اَِأْواَلدًِإخوته.ِولنرنِما اِيرثِالمسيييحي!ِيقو ِالقديسِاولسِالرسييو ِ" اَِمع ن َناَِوَرَوة َِأْيزييً
اَِمَعهُِ َدَِأْيزييييً .ِإ ْنُِكن اَِنَتَأل ُمَِمَعُهِل َ ْيَِنَتَمج  ي   (ِويقو ِالسيييييدِالمسييييي ِللقديسِيوحناِميِرؤياه17:8ِِ"ِ روَمَعِٱْلَمسيييي 

ي" يه َِأْنَِيْجل َسَِمع يِم يَِعْرشيييي  ُأْعا  َناِل َيُ وَنَِعَليِِ"ِِ(.21:3ؤ"ِ ِرَمْنَِيْغل ُبَِمسييييَ ع  َِتَواضييييُ د  ْكَلَِجسييييَ ُيَغي  ُرِشييييَ ٱل ذ يِسييييَ
هِ  َِمْجد  د  وَرة َِجسيييَ َنَراهُِِ(.ِوياكدِالقديسِيوحناِهذاِويقو ِ"21:3"ِ ميصيييُ َن َناِسيييَ ْثَلُه،ِ   َرَِنُ وُنِم  َوَل  ْنَِنْعَلُمَِأن ُهِإ َ اُِأْظه 

ِ(.2:3يو1"ِ َكَماُِهوَِ
ِ
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بج اْلَعدْ 8" -:(8آية ) يَنًة، ُولْ . َوَوْلَعلُ ُمْبغُِّض اْلُرْخَتلِّسِّ بِّالظجْلمِّ، لِّ »أَلن ِّ  َوَنا الِربج ُمحِّ َوَوْطَهُع َلُهْم َعْهًدا    َرَتُهْم َومِّ
يًّا.  " َوَبدِّ

وينابقِالقو ِِ،ديمِا ميانيةعيِأيُِِمْبغُِّض اْلُرْخَتلِّسِّ بِِّالظجْلمِِّمهوِِ،ِِالفيداءبعميلِِالرمِيعلنِأنيهِعياد ِوميِعيدليهِقيام
يَنةً  .عادهمِ ِبالفداءستعإاليسِالذيِإختلسِأوالدهِمنه،ِمِِعلي ميِاإلنجليزيةِتعنيِهذهِاآليةِِ=َِِِِوَوْلَعُل ُوْلَرَتُهْم َومِّ

يًّاُع َلُهمْ َوَوْطهَ ِ.بحسييييبِالحقلهمِليسييييل واِاعمأِِوحياتهمِِ"سييييأقودِ ة.ِِبا ماِنوأجازيهمِبالخيراتِإنِسييييل واِ=ِِ َعْهًدا َوَبدِّ
ِ.ًاِأادياًِميراوًاِسماويِو.ِهناِعليِا رِضِللنجاحِوالبركةِوالفرحِقدمِلناِمداء،ِويقودِطريقناِالذيأمينِهوِ ِ

ِ
ِيُتُهْم فِّ  َوَسسِّ 9" -:(9آية ) يَن َيَرْوَنُهْم َيْعرُِّفوَنُهْم َوِنُهْم َنْسٌل  َوُيْعَرُف َبْيَن اأُلَممِّ َنْسُلُهْم، َوُذق ِّ . ُكلج اِلذِّ ُعوبِّ الشج

.»  " َباَقَكُ؟ الِربج
ُلُهمْ  =ِالنسييلِهمِكلِمنِيامنِبالمسييي ِويتصييورِالمسييي ِفيه.ِ"ياِأوالديِالذينِأتمخضِاهمُِِيْعَرُف َبْيَن اأُلَممِّ َنسِِْ

هد ِخدمةِاولسِالرسيو ،ِأنِيتصيورِالمسيي ِفيمنِِِِكانِهذاِهوِ،(4ِِِ:19ِِ غلِِإليِأنِيتصيورِالمسيي ِميهم"
يعر ِبسييهولهِاينِا ممِلنورهِوسييبِالنلمة.ِوا ممِهناِالمقصييودِاهمِالذينِِ يخدمهم.ِومنِيتصييورِالمسييي ِفيهِسييُ

 ِيحبِأنِيباركِ والدهِويمألهمِاركةِفيكونواِنوراِويكونواِِِِالنلمة.لمِيعرمواِالمسيييييييييييييي ِبعد،ِومازالواِميِممل ةِِ
ناِعنِعملِ ِميهمِوهذهِت ونِكرازةِ،ِل نِلمنِيكونِهذاِ؟ِِمنِالماكدِأنِهذاِلنِيكونِإالِلمنِيرضيييييييييِِإعال

الرمِميِحياتهِ،ِماهللِلنِيباركِأحدِمقبِ نهِباإلسيييييييييييييمِمسييييييييييييييحيِ،ِماهللِقدوسِوالِيقبلِبالخايةِوبالذاتِفيمنِِ
ِينتسبونِإليهِ.

ِ
ُج َنْفسِّ  بِّإِّلهِّ َفَرًحا َوْفرَ 10"  -(:11-10اآليات ) . َتْبَتهِّ .  اْلخَ   ، أَلِنُ؟ َطْد َوْلَبَسنِّ  ثَِّيابَ ُح بِّالِرب ِّ َكَسانِّ  قَِّداَء اَلصِّ

ْثَل َعرِّيٍس يَ  ، مِّ ْثَل َعُروٍس َتتَ ِيُن بِّعِّ َتزَ اْلبِّر ِّ َنَباَتَها، َوَكَرا َوِن ْقَض تُ ا َوِن األَ أَلِنُ؟ َكرَ 11.  َزِيُن بُِّحلِّي َِّهاَراَمٍة، َومِّ ْخرُِّج 
 "  بِّرًّا َوَتْسبِّيًحا َوَماَم ُكل ِّ اأُلَممِّ. بج ُيْنبِّتُ َها، هَكَذا الِسي ُِّد الرِ اْلَجِنَة ُتْنبُِّت َمْزُقوَعاتِّ 

.ِِمِهكذاِمليسييييبِ ومنِيلبسييييهِالِر،ِِونتزينِكعروسِتتزينِلعريسييييها،ِي ،ِمنلبسِالبر،ِارِالمسييييصييييورةِ ِِنِلنات ِو
هذهِ"ِِِب ِّ َفَرًحا َوْفَرُح بِّالرِ  "ِِحِتنرنِتسييييبي ِال نيسيييية،ِمال نيسييييةِبعدِأنِعرمتِمكانهاِعندِالمسييييي ِسييييب(10ِِ وميِ

ِ.جةِأاديةها
ول نِ ِِِهذاِهوِحالها،ِليهاِوهيِيابسةِاالِخزرةِنننِأنإنرناِ(ِال نيسةِهناِمحبهةِبا رض،ِإ اِن11آيةِ 

ِ.ِملنسب ِ ِالذيِيكسوِكنيستهِويامِالبرِ.هارِوالثمارهاِبالمزروعاتِوا ِزهوِالذيِينبتهاِويكسي
ِ

 يتبع؟ بأمانة   ماذا يعهى الرسيح لرن 
جُ  َفَرًحا َوْفَرحُ  . َتْبَتهِّ ِِ.(16ِِِ:22ألمِ يوِلكعليِِِالفرحِالداخليِالذنِينتصر=ِِ  بِّالِرب ِّ

ِِجية،ِمهوِعايةِمنِالروحِالقدسِالِعالقةِلهاالذنِيعايهِالرمِالِيتوقفِعليِالنرو ِالخاِرالح ِأنِالفرحِا
كثمرةِمنِِِملوءِسالمابالنرو ِالخارجية.ِلذلكِوجدناِالحهداءِيتهللونِويفرحونِأمامِأالمِاإلستحهاد.ِومنِهوِم
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ضِمنِِليالِهناكِمنِوصلِ نِيِ،ِتجدهِيحتف ِبسالمهِهذاِمهماِكانتِالنرو ِالخارجية.لروحِالقدسا
الح ِكيفِِ،ِأنِنفرحِوسبِالزيقات،ِِويِالمسيحيةضيقة.ِوهذاِماِنسميهِالنصرةِمسالمهِهذاِعليِمنِهمِميِِ

،َِيْحَفُ ِِ"ِحي  رِالعقلعليِالزيقةِالتيِتعنِتفوقِسالمِ ِِِاولسِالرسو ِِعب ر َِعْقل  َوَساَلُمِٱهلل ِٱل ذ يَِيُفوُقُِكل 
َِيُسووَِ ي   ِ(ِ.7:4"ِ ميُقُلوَبُ ْمَِوَأْمَ اَرُكْمِم يِٱْلَمس 

،ِوالذنِِدِعملِالمسي ِالفداليسكنيِالروحِالقدسِبع=ِِالخالِصِِِ؟ِماِسببِالفرح=ِالخالص  َسنِّ  ثَِّيابَ بَ َولْ 
ومحاعرِِِورِبالبنوةِهللعشِ(ِ.ِهو4ِِ:6 غِلِ"ياِآباِاآلم" ِقاللينِِرحزنِاآلمِمنصيحهدِميِداخلناِارجوعناِل

ِِ.ِوقعِعليِعنقهِوقبلهِحينماِعاِدِعندماِِبأحزانِأايهِِاإلانِالزا ِاِمرحكمِوغفرانِهِالفرحِبأحزانِاآلِم
،ِِيدةِتسلكِابرِالمسي والحصو ِعليِخليقةِجِد(ِ،7ِِ:14ِ رِؤِالخااياِادمِالمسي ِغفران=ِ  َكَسانِّ  قَِّداَء اْلبِّر ِّ 

ماِيراهِالناسِمنِِِ.ِرِالمسي ِيستخدمِأعزاليِكأالتِارِ،ِلعملِالبراوصِ،ِملقدِصارتِلناِحياةِالمسيِ 
راهِِِي،ِوهذاِماِأعما ِالبرِتِكلِأعماليصاِرأنِِكسانى قداء البرأنِمالبسه.ِوقولهِرجيِالحخصِمنهرهِالخا

.اسِالن ِرنِ كماِحدثِمعِأاويناِآدمِوحواء(ِ.عُِ ِوتتسببِميِالسِمالخايةِتفِزوالعكِمي 
المسي ِيراهِِ=ِهذاِالبرِالذنِبالمسي ِيكونِكتاجِعليِرأسِمنِهوِوااتِميِ ْثَل َعرِّيٍس َيَتَزِيُن بِّعَِّراَمةٍ مِّ 

ِاآلخرونِويحهدواِللمسي ِالعاملِميِهذاِاإلنسانِِ.
ْثَل َعُروٍس َتَتَزِيُن بُِّحلِّي َِّها =ِعروسِالمسي ِسيكونِلهاِمزاللِتراهاِكلِعينِكماِقيلِعنِعروسِالنحيدِ  َومِّ

ِِ.(3ِِ:6ِ"منِهذهِالاالعةِمنِالبريةِكأعمدةِمنِدخانِمعارةِبالمرِواللبانِوبكلِأ رةِالتاجر"ِ نش
=ِصارِالجسدِجنةِ=ِحديقةِمثمرةِ،ِهوِمأخو ِمنِترامِا رضِوزرعتِفيهِاذرةِحياةِ اْلَجِنَة ُتْنبُِّت َمْزُقوَعاتَِّها

(ِ.ِوأو 5ِِِ:22ِِِ،23ِومارِالروحِالقدسِ غلِالمسي ِ،ِونزلتِعليهِأماارِالروحِالقدسِمنهرتِفيه
ِِ.=ِحياةِالبرِوالفرحِالذنِيعبرِعنهِبالتسبي ُِِيْنبُِّت بِّرًّا َوَتْسبِّيًحاِالمزروعاتِالتيِتنهرِللعيان

ِِِ ا رضِحينِتنبتِوماراِيقا ِعنهاِأنهاِتسب ِ ِالذنِأنبتِهذهِالثمار.ِ
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 عودة للجدول اإلصحاح الثان  والستون 

ِ
َياٍء َوَخاَلُصَها1" -:(1آية ) ْهَيْوَن اَل َوْسُكُت، َومِّْن َوْللِّ ُووُقَشلِّيَم اَل َوْهَدُو، َحِتى َيْخُرَج بِّرجَها َكضِّ  مِّْن َوْللِّ صِّ

 "  َكرِّْصَباٍح َيِتقُِّد.
ِنرنِإشتياقِالمسي ِلهذاِاليومِ.ميِاإلصحاحِالسااقِرأيناِوعودِلل نيسةِ،ِوهناِ

ِالمسيييييييييييي ِهوِالمتحدث،ِوهوِلنِيهدأِحتيِيتممِالخالصِفيخرجِنورِال نيسيييييييييييةِبحلولهِميهاِويهيأهاِكعروسِله.
المسيييييييييييييي ِكعريسِغيورِعليِعروسيييييييييييييته،ِالِيقبلِأنِيتركهاِعليِحالهاِالمالمِالذنِكانتِعليهِقبلِالفداءِوهيِِ

وهوِمحيتاقِأنِيتممِهذاِِِالمسيي ِراحتهِميِخالصِكنيسيتهلموتِوالجحيم.ِِمسيتعبدةِللحيياانِوللخااياِونهايتهاِا
ِ.(6ِ–27ِِ:4ِالخالص،ِمحتاقِليومِيلبسِإكليلِالحوكِ إص

ِ
.2 -:(2آية ) يٍد ُيَعي ُِّنُ؟ َفُم الِرب ِّ ، َوُتَسِرْيَن بِّاْسٍم َلدِّ ، َوُكلج اْلُرُلوكِّ َمْجَدكِّ  " َفَتَرى اأُلَمُم بِِّركِّ
ٍم اال  ماِهو يٍد السِِْ وهذاِِِسيييمِعريسيييها،ِهكذاِسيييتسيييميِال نيسيييةِجسيييدِالمسيييي ِوعروسيييهعبِالعروسِِ=ِكماِتسيييميَجدِّ

سيييييييمِيعبرِعنِِواإلِ(ِ.5ِِِ:17كو2جديدةِ منسيييييييوبةِله.ِسيييييييتصييييييييرِخليقةِِ،ِمهيِأصيييييييبحتِِمعنيِكلمةِمسييييييييحي
الجديدةِوالابيعةِالجديدةِالتيِصييارتِلل نيسييةِ.ِوميِالسييماءِسيينأخذِإسييماِجديداِأنِسييتتغيرِطبيعتناِِِِالحييخصييية
(ِأمياِالتغييرِاليذنِيحيدثِلنياِهنياِعليِا رضِمهوِمجردِعربونِلمياِسيييييييييييييينحصييييييييييييييلِعلييهِمي2ِِِِ:17ِتميامياِ رؤ

ِ.السماء
ِ

، َوَتالً 3" -:(3آية ) .َوَتُكونِّيَن إِّْكلِّيَل َلَرال بَِّيدِّ الِرب ِّ كِّ  ا َملِّكِّيًّا بَِّكف ِّ إِّلهِّ
شيييييتراهاِادمه،ِوميِيدهِإ نهاِأجملِوأمجدِشييييييءِمنِخاللقِ ،ِوهيِميِيدِالرمِ نهِِِِإِّْكلِّيلَ بشيييييبهتِال نيسيييييةِِ

يحفنهاِوالِيخافهاِمنهِأحد.ِول نِملنالح ِأنِاإلكليلِميِيدِالرمِوليسِعليِرأسييه،ِمنحنِالِنزيييفِ مجادهِِ
وهوِيحملِكنيسيتهِميِيدهِ،ِمهوِحاملِِِكنيسيته،ِوهيِعملِيديه،ِهوِرأسيهاِوهيِجسيده.شييئًاِالِهوِسيرِجما ِِ

كلِا شييييياءِبكلمةِقدرتهِ،ِوهوِيقودهاِكفارسِيقودِمرس،ِمالمجدِكلِالمجدِللمسييييي ِلوِإنتصييييرناِعليِالحييييياانِِ
ِ.ِ(23:16+ِيهوديِت14:6ِ+ِزك2:6ِ+ِرؤ3:1ِ+ِعِب16:1ِمماِنحنِميِالمعركةِسونِمرسِيقودهِهوِ رؤ

ِ
يَبَة«، َوَوْقضُ 4" -:(4آية ) : »ُموَحَشٌة«، َبْل ُتْدَعْيَن: »َحْفصِّ كِّ : »َمْهُجوَقٌة«، َواَل ُيَقاُل َبْعُد أَلْقضِّ كِّ  اَل ُيَقاُل َبْعُد َلكِّ

يُر َذاتِّ َبْعٍل. ، َوَوْقُضكِّ َتصِّ  "  ُتْدَعى: »َبُعوَلَة«. أَلِن الِرِب ُيَسرج بِّكِّ
=ِوحيدةِاالِِِِموحشِةو،ِِ=ِقيلِسيابقًاِأنِالرمِتركِشيعبهِلحينةِول نِمنِاآلنِمالرمِميِوسيبِكنيسيتهَِمْهُجوَقةٌ 

يَبةَ وتسييميِِِِِزوجِوالِأاناءِ. (ِو ن21ِِ:1ِِمل2ِِ=ِأيِمسييرتيِاها.ِوحفصيييبةِهوِاسييمِإمرأةِحزقياِالملكِ َِِحْفصِِّ
ات،ِمال نيسييييييييةِالتيِيسييييييييرِاهاِ ِهيِِسيييييييينهِكانِحزقياِرمزًاِللمسييييييييي ِالقالمِمنِا مِو15ِِميِإطالةِعمرِحزقياِ
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  عروسيه،ِعروسِالمسيي ِالقالمِمنِا مواتِويعايِحياةِل نيسيته،ِويقيمهاِمنِموتِالخاية.ِولذلكِتسيميِأيزياًِ
أيِ اتِبعلِأيِمتزوجةِمنِزوجِيحبهاِويسيييييرِاهاِويعولهاِويحميهاِوالِيتركهاِلألادِونالح ِأنِال نيسيييييةَِِِِبُعوَلةَ 

ِخارجِالمسي ِهيِمهجورةِوموححة.
 

. َوَكَفَرحِّ اْلَعرِّيسِّ بِّاْلَعُروسِّ َيْفَرُح بِّكِّ 5" -:(5آية ) .أَلِنُ؟ َكَرا َيَتَزِوُج الِشابج َعْذَقاَء، َيَتَزِوُلكِّ َبُنوكِّ  "  إِّلُهكِّ
ابج َعْذَقاءَ التحييبيهِهناِأنهِِ وقيلِشييامِبالمفردِمال نيسييةِميِِِ.ِِاناءِال نيسييةإشييارةِ =ِوالحييامِهناَِِِكَرا َيَتَزِوُج الشِِِ

(ِوميِنفسِالوقتِهيِأمِالمامنين،11ِِِ:2ِِكو2ِِوحدة.ِوالعذراءِهيِال نيسييييييييييييية.ِمال نيسيييييييييييييةِهيِعذراءِعليفةِ 
َِِيَتَزِوُلكِّ َبُنوكِّ  هكذاوالعذراءِمريمِعذراءِوأم.ِوالحييييامِحينماِيتزوجِمنِعذراءِيأخذهاِويحبهاِوالِيقدرِأنِيتركها،ِِ

ل نيسييييةِالذينِولدتهمِميِالمعموديةِسيييييلتصييييقونِاهاِوهمِسيييييحبونهاِويثبتواِعليِإيمانهاِحتيِِ=ِبمعنيِأنِأاناءِا
النفسِا خير،ِوبمثيلِهاالءِالبنينِيفرحِ ِكفرحِالعريسِبالعروس،ِويعودِالتحييييييييييييييبييهِبأنِالعريسِهوِالمسييييييييييييييي ِِ

بيهِِيتزوجِأمهِول نِالمقصيييييودِمنِالتحييييي=ِالِيفهمِحرفيًاِمالحيييييامِالَِِِيَتَزِوُلكِّ َبُنوكِّ والعروسِهيِكنيسيييييته.ِوقولهِ
ِ،ِال نيسةِتلدهمِومِيلتصقونِاهاِالعمرِكلهِ.ِتعلقِأوالدِال نيسةِبال نيسة

=ِالزواجِيجعلِالزوجِوالزوجةِجسيييدِواحدِيثمرِأوالداِهمِومارِهذاِالزواج.ِوال نيسيييةِكلهاِصيييارتِِ  َيَتَزِوُلكِّ َبُنوكِّ 
:5ِِاولسِالرسيو ِ" نناِأعزياءِجسيمه،ِمنِلحمهِومنِعنامه"ِ أ جسيدِواحدِهوِجسيدِالمسيي .ِوهذاِكماِقا ِ

(.ِومنِيثبتِميِالمسيي ِيكون1ِِِ:21ِِِ،22ِِكو2(.ِونحنِبالمعموديةِيثبتناِالروحِالقدسِميِجسيدِالمسيي ِ 30
ِ(.5ِِ:22ِِ،23+ِغل15ِِ:4ِِ،5ِلهِحياتهِميثمرِ يو

ُكُتوَن ُكِل الِنَهاقِّ َوُكِل الِلْيلِّ َعَلى الِدَوامِّ. يَ 6"  -(:7-6اآليات ) ِِْ ا اَل َيسِِ ًِِ لِّيُم َوَطْرُت ُحِراسِِ َِِ َواقِّكِّ َيا ُووُقشِِ ِِْ ا َعَلى َوسِِ
.7َذاكِّرِّي الِرب ِّ اَل َتْسُكُتوا،   " َواَل َتَدُعوُ  َيْسُكُت، َحِتى ُيَثب َِّت َوَيْجَعَل ُووُقَشلِّيَم َتْسبِّيَحًة فِّ  اأَلْقضِّ

المت لمِهوِالرمِالذيِأقامِحراسيًاِلحراسيةِأورشيليمِ ال نيسية(ِوهمِالمالل ةِوالسيماليينِميِالسيماءِوا نبياءِوالرسيلِِ
ُكُتواوال هنةِوالخدامِعليِا رض،ِينذرونِويعلمونِويصيييلونِعنِال نيسييية.ِ =ِهذاِنداءِمنَِِِِيا َذاكِّرِّي الِرب ِّ اَل َتسِِْ

ليِمحبتناِهللِووقتناِفيه،ِوأنهِهوِمل ناِوليسِآخر،ِندعوهِليخلصيييييينا.ِوهذهِ ِلناِلنصييييييليِاالِانقااو،ِعالمةِع
ميِالصييييييالةِاآليةِتد ِعليِأهميةِالصييييييالةِحتيِيتدخلِ ِويحرسِبالرغمِمنِأنهِأقامِحراسييييييًا.ِوكلِماِتالبونهِِ

هذاِالخالصِِادأِاإلصيحاحِبعشيتياقِ ِلخالصِاإلنسيانِ،ِول نهِهناِيالبِأنِنصيليِمنِأجلِِمامنونِتنالونه.
ونالبهِبعلحاحِ.ِهذهِمثلِ"ِالحصييييادِكثيرِوالفعلةِقليلونِمأطلبواِمنِرمِالحصييييادِأنِيرسييييلِمعلةِإليِحصيييياده"ِِ

ِ(.ِوالسببِأنِ ِيريدِأنِيخلصِوأنِيرسلِمعلةِ،ِل نِهلِنريدِنحنِِِ"هلِتريدِأنِتبرأ"ِ.9ِِ:37ِِ،38 مِت
واناِاقو ِلكِممل ةِالحييييييياان،ِقا ِعنهِرمِالمجدِ"ِِصييييييلواتِال نيسييييييةِوتسييييييبيحهاِالدالمِهوِهجومِمسييييييتمرِعلي

(.ِمالصيلوات16ِِِِ:18ِ"ِ مِتوابواب الجحيم لن تقوى عليهاايزيا:ِانتِبارسِوعليِهذهِالصيخرةِاانيِكنيسيتيِِ
ِ.َتْسبِّيَحًة فِّ  اأَلْقضِّ ِوالتسااي ُِتْزع فِممل ةِالحياانِمتنجوِال نيسةِمنِحروبهِضدهاِوتصب 
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ُكتُ َيا َذاكِّرِّي   ُكُتوا، َواَل َتَدُعوُ  َيسِِِِْ =ِ ِيحبِهذا،ِأنِتصيييييييليِال نيسيييييييةِجماعةِوأمراداِمنِأجلِأنِِ الِرب ِّ اَل َتسِِِِْ
ون ييتدخلِويعمل.ِالِهوِيوصييييييِاهذاِ" َِيد يَِأْوصيييييُ َهة َِعَمل  َِوم ْنِج  َهة َِان ي  (.ِوهناِهوِالذن11:45ِ"ِ إصم ْنِج 

ُكُتواأقامِحراسييييًاِلل نيسيييية،ِل نهِيالبِمنهمِأنِيصييييلواِمنِأجلِال نيسييييةِ=ِِ ِِْ .ِوطالماِهناكِصييييالةِنجدِ ِِاَل َتسِ
سيييييييييينة20ِِِِيعمل.ِول نِطريقةِعملهِهيِباإلقناو،ِمهوِالِيريدِأنِيلغيِحريةِاإلنسييييييييييان.ِالقديسييييييييييةِمونيكاِظلتِ

ِخرجِنتيجةِهذهِالصالةِالتيِاالِإنقااوِقديسِعنيم.ِ-نتيجة:تصليِمنِأجلِإانهاِأغساينوس،ِوال
 

، َوالَ 8"  -(:9-8اآليات ) ِزتِّ؟ِّ َطائِّاًل: »إِّن ِّ  اَل َوْدَفُع َبْعُد َطْرَحكِّ َمْأَكاًل أَلْعَدائِّكِّ َقاعِّ عِّ ينِّ؟ِّ َوبِّذِّ َرُب  َحَلَف الِربج بَِّيرِّ ِِْ  َيشِِِِِ
َياقِّ ُطْدسِّ «.9يَها. َبُنو اْلُغَرَباءِّ َخْرَركِّ اِلتِّ  َتعِّْبتِّ فِّ  يَن َلَنْوُ  َوُيَسب ُِّحوَن الِرِب، َوَيْشَرُبُ؟ َلامُِّعوُ  فِّ  دِّ  "َبْل َيْأُكُلُ؟ اِلذِّ

َقاعِّ  الرِّينِّ وَ والي  نفسِالمعنيِالذيِسييييييبقِميِحراسييييييةِ ِل نيسييييييته. =ِيدالنِعليِالقوة،ِماهللِيحلفِبقوتهِأنهِلنِِذِّ
(ِوالمسيي ِهوِ .ِم أنِ ِهناِيقسيمِاذاته1ِِِ:24ِِكو1  ؟ِهوِالمسيي ِِِِقوةِِيتركِشيعبهِبعدِلألعداء.ِومنِهو

،ِم انِأعداءِالحييييعبِيسييييرقونِالغلةِمنِالقم ِِِِ(ِوكلِالتحييييبيهاتِمسييييتعارةِمنِكنيسييييةِالعهدِالقديم6ِِِ:13 عِب
عملونِميِكرمِالرمِوالمعنيِأنِالذينِيِ  ِالغةِالعهدِالقديمِيقو ِهذاِلنِيحدثِوانيةِ.ِِ.والثمارِمنِالحييييييييييييعِب

َياقِّ ُطْدسِّ وسييفرحِانتاجِعملهِِِسييفرحونِاثمارِتعبهم.ِمثلِخادمِيتعبِميِخدمته. ما اِيقصيدِبقولهِِ=ِِالرب  فِّ  دِّ
َعِٱل ذ يَِأْنَتَِواق فِ ديارِقدسيه؟ِقا ِالرمِلموسييِ"الَِ ِٱْلَمْوضي  َن  َذاَءَكِم ْنِر ْجَلْيَك،ِ   َِعَلْيه َِِِتْقَتر ْمِإ َليَِهُهَنا.ِٱْخَلْعِح 

ةِ  سيييَ ُِمَقد  (.ِوالموضيييعِكانِمقدسييياِمليهِحدثِإتصيييا ِاينِ ِوبينِموسيييي،ِوليسِ نِ ِموجود5:3ِ"ِ خرَأْرض 
ميِالمكيان،ِمياهللِموجودِميِكيلِمكيان.ِمحتيِيمكنِلموسيييييييييييييييِأنِيسييييييييييييييمعِ ِويت لمِمعيهِعلييهِأنِيخلعِنعلييه،ِِ

شيييينودةِ"هيِ نِالعينِوقدِأغمزييييتهاِعنِرؤنِا شييييياءِعل  يِِوالمعنيِكماِعب رِعنهِمثلنِالرحماتِقداسييييةِالباباِِ
أنِأراكِ ِوكيذاكِا  نِقيدِأخليتهياِمنِحيديينِالنياسِحتيِأسييييييييييييييمعيك".ِوالمعنيِت ريسِالحواسِهللِحتيِيحيدثِ
اإلتصييييييييا ِمعِ .ِوهناِيقو ِ ِسييييييييو ِتتمتعونِبالبركة،ِولنِيسييييييييتوليِأحدِعليِماِأعايت مِمنِحناةِوخمرِ

ينِليِوالِتحيييركواِمعيِآخرِمنِاآللهةِالغريبة.ِوت ونِديارِقدسييييِالمقصيييودِاهاِا ماكنِالتيِِطالماِكنتمِمقدسييي
ِأكونِميهاِإلهاِل مِوت ونونِأنتِشعبيِالمقدس،ِالمكرسِلي.ِ

ِ
وا 10" -:(10آية ) دج وا، َوعِّ دج . َوعِّ ، َهي ُِّئوا َطرِّيَق الِشْعبِّ َجاَقةِّ، اْقَفُعوا ُاْعُبُروا، اْعُبُروا بِّاأَلْبَوابِّ وُ  مَِّن اْلحِّ الِسبِّيَل، َنقج

.  "  الِراَيَة لِّلِشْعبِّ
ماِهوِالمالومِاآلنِمنِشييييييييعبِ ِ؟ِاإلجابةِأنِيتركواِباالِبعدِكلِماِهيأهِ ِلهم،ِأيِيتركواِأرضِالعبوديةِِ

هييءِخدامِ ِقلومِالحييعبِوالخايةِويسيييرواِوراءِالمسييي .ِوكماِهيأِيوحناِالمعمدانِالاريقِأمامِالرم،ِهكذاِي
وُ  مَِّن  =ِِِمامِالناسأالعثراتِمنِيزيلواِِِنأ ِيتومِوعليِخدامِِنِأليأتيِالسيييييييدِويسييييييكنِميها.ِمعليِالحييييييعبِ َنقج

َجاَقةِّ  ِ.اْقَفُعوا الِراَيَة لِّلِشْعبِّ  .ِويرشدوهمِميِالاريق=اْلحِّ
ِ
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،ْطَصى َوَذا الِربج َطْد َوْخَبَر إَِّلى وَ هُ 11" -:(11آية ) ْهَيْوَن: »ُهَوَذا ُمَخل ُِّصكِّ آٍت. َها ُوْلَرُتُ؟  ُطوُلوا ال اأَلْقضِّ ْبَنةِّ صِّ
َزاُؤُ  َوَماَمُ؟«.َمَعُ؟ وَ   " لِّ

شييعياءِبعدماِإاتهجِاهذهِا خبارِيصيير ِقالاًلِإنِالرمِقدِأخبرِإليِأقصيييِا رضِأيِإقدِيكونِالمت لمِهناِهوِِ
ُِِ مُ نِِأباإليمانِوصييييلِ قصيييييِا رض.ِويبحييييرِصييييهيونِِ ِليخلِصِوالمسييييي ِإقترمِمجيئهِِ=ِِِآتٍ   هاَخل ِّصِ ِِهوِآت 

منِالمامنينِالذينِسييعتبرهمِأجرةِتعبه،ِمعنهِاذ ِنفسيهُِِوْلَرُتُ؟    ويحصِل علىِِ.إبنة صِهيون ِِاليهودِ=ِمنِِشيعبه
ِحبًاِلهمِوإ ِنج ِعملهِوجدِأجرتهِميِازديادِعددِالمامنين.

ْهَيْونَ   ُطوُلوا  تفسييرِاآليةِأنهاِدعوةِليهودِنهايةِا يامِ=ِِويمكن كِّ آتٍ َذا ُمخَ ُهوَ   =ِِبأنِيامنواِبالمسيي ِِالْبَنةِّ صِِّ ِِل ِّصُِ
ى اأَلْقضِّ ممِالعالمِ=ِِسييييييحيةِل لِأأنِوصيييييلتِالمبعدِ ،ِوآمنِبهِال ثيرونِجدًاِعبرِكلِالِربج َطْد َوْخَبَر إَِّلى َوْطصَِِِِ

ِءميِالفدامِأجرتهِعليِتعبهِِوخلصييييييييييواِأنهلبهِمهوِلهذاِأتيِوإعتبرِهاالءِالذينِآمنواِزمانِومكانِوهذاِماِيفرحِق
َزاُؤُ  َوَماَمَعُ؟ وَ   َرُت؟ُ َها ُولْ   = وهذاِهوِِِ ِسيييييت ملِادخو ِأوالدِإاراهيمِحبيبهِإليمانِال نيسييييية.ِنِمرحةونرنِأ.  َم؟ُ لِّ

َزا،ِويكونِقولهِالتفسيييرِا وقع نِيامنواِما ممِِعليِأِِا يامِا خيرةِيهوِد=ِهوِلتحفيزِِ  ُؤُ  َوَماَم؟ُ َها ُوْلَرُتُ؟ َمَعُ؟ َولِّ
ِ.همِا ممِالذينِآمنواِأمامِالمسي ِومعهِهام،ِقدِسبقوهمِللمل وِت

ِ
«. َوَوْنتِّ 12" -:(12آية ) ي ِّ  الِرب ِّ يَنَة َغْيَر  َوُيَسرجوَنُهْم: »َشْعًبا ُمَقِدًسا«، »َمْفدِّ ُتَسِرْيَن: »اْلَرْهُلوَبَة«، »اْلَردِّ

 "اْلَرْهُجوَقةِّ«.
ومنِيامنِِيقا ِعنهِِِيالبونِاإليمانِمنِاليهودِجاءواِم ثيرينِمهلوبةِوصارِت. َشْعًبا ُمَقِدًساال نيسةِتسميِ
ي ِّ  الِرب ِّ  سنةِول ن2000ِِِهجورينِلمدةِ.ِمهمِكانواِمالردينة غير الرهجوقةويقا ِعنِاليهودِالذينِآمنواِِ.َمْفدِّ

 عادواِللمسي ِمعادِلهمِالمسي ِعريسًاِوماديًاِ.
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والستون 
ِ

يجمعونِالعنبِويارحونهِميِمعصرةِعنيمةِومِيخلعِِهناِاستعارةِمأخو ةِمنِالحرقِحينِكانِأهلِالحرقِ
الحبانِويااهمِونعولهمِويلبسونِويابًاِايضِويدخلونِإليِأرضِالمعصرةِحفاةِا قدامِميدوسونِالعنبِمتتلالِِ

ويااهمِادمِالعنبِا حمرِوكانِ لكِوقتِاهجةِعارمةِوكانِموسمِمرحِعندِالعبرانيين،ِوكانِالحبامِيخرجونِِ
ِاهمِملاخةِوحمراء.منِالمعاصرِوويا

(ِحينِقافتِعناقيدِكرمِا رضِ نِعنبهاِ ا شرار(ِقد20ِِ-14ِِ:18وقدِ كرتِمعصرةِالعنبِهذهِميِ رؤِ
نزجِمألقيِهذاِالعنبِإليِمعصرةِغزبِ ِالعنيمة،ِوديستِهذهِالمعصرةِخارجِالمدينةِمخرجِدمِمنِِ

ِ.ِحرومِعنيمةِ(المعصرةِحتيِإليِلجمِالخيل.ِوهناِعصيرِالعنبِإشارةِللدمِ 
عليِِحمرِهوِالمسي ِالفادنِالذيِغايِدمهِجسدهِأهناِميِاآلياتِالقادمةِنتقاالِمعِشامِيلبسِلباسًاِل نِ

.ِوهذاِالحامِداسِالمعصرةِإشارةِِوهذهِهيِال فارةِالصليبِ،ِوهناِغايِويابهِإشارةِلل نيسةِالتيِغااهاِادمه
إشارةِلفرحةِال نيسةِبخالصهاِمنِِِ الحياطين(ِوالفرحةِ مرحةِعصيرِالعنب( نهِداسِأعداءهِوأعداءِشعبهِ

ِِأعدالها.
ِ

ُم بَِّكْثَرةِّ ُطِوتِّ 1" -(:6-1اآليات ) ؟ِّ، اْلُرَتَعظ ِّ ؟ِّ. َمْن َذا اآلتِّ  مِّْن َوُدوَم، بِّثَِّياٍب ُحْرٍر مِّْن ُبْصَرَة  هَذا اْلَبهِّ ج بَِّراَلبِّسِّ
 .» يُم لِّْلَخاَلصِّ ، اْلَعظِّ َك ُمَحِرٌر، َوثَِّياُبَك َكَدائِّسِّ اْلرِّْعَصَرةِّ 2»َوَنا اْلُرَتَكل ُِّم بِّاْلبِّر ِّ ْعَصَرَة 3  َما َباُل لَِّباسِّ »َطْد ُدْسُت اْلرِّ

يُرُهْم عَ  ْئُتُهْم بَِّغْيظِّ . َفُرِش َعصِّ ُعوبِّ َلْم َيُكْن َمعِّ  َوَحٌد. َفُدْسُتُهْم بَِّغَضبِّ ، َوَوطِّ َلى ثَِّيابِّ ، َوْحدِّي، َومَِّن الشج
ي ِّ 4َفَلَهْخُت ُكِل َماَلبِّسِّ .  َفَنَظْرُت َوَلْم َيُكْن ُمعِّيٌن، َوَتَحِيْرُت إِّْذ َلْم  5ِ  َطْد َوَتْت. أَلِن َيْوَم الِنْقَرةِّ فِّ  َطْلبِّ ، َوَسَنَة َمْفدِّ

ْيظِّ  َعَضَدنِّ .  ََ َقاعِّ ، َو ٌد، َفَخِلَصْت لِّ  ذِّ َفُدْسُت ُشُعوًبا بَِّغَضبِّ  َوَوْسَكْرُتُهْم بَِّغْيظِّ ، َوَوْلَرْيُت َعَلى 6َيُكْن َعاضِّ
يَرُهْم«.  " اأَلْقضِّ َعصِّ
 الذى لرى على األقضِوالعصير (ِ،3 آيِةِوالعصير الذى لِهخ ثياب؟ِ(ِ،1 آيةِلثياب الحرراِيجبِأنِنميزِاين

ِِالناتجِعنِدوسِالبسِالثيامِالحمرِعليِأعدالهِ.ِ(6 آية
(ِعنCOVERِِهيِجسدِالمسي ِالذنِهوِكنيستهِالمغايِادمهِ،ِدمِالفداءِوال فارةِ ِالثياب الحرر (1

=ِِِثيابك كدائس الرعصرةِدماءِالمسي ِول نهاِللفرحِ،ِلذلكِيقو شعبه.ِهذهِالدماءِللخالصِ،ِوهيِ
(ِ.ِالدمِمي1ِِ،2ِِمدوسِمعصرةِالعنبِيومِمرحِ،ِمرحِ ِومرحِشعبهِبالخالصِالعنيمِوالبرِ آياِت

 هذهِاآلياتِهوِدمِالمسي ِِ.
الحياطينِ،ِوهذاِإشارةِِ=ِالدمِهناِهوِدمِأعدالهِوأعداءِكنيستهِأنِِالعصير األحرر الذى لهخ ثياب؟ (2

لدوسِالمسي ِعليِالحياانِيومِالصليبِوسيكملِاإلنتقامِميِنهايةِا يامِ.ِوبعدِالصليبِأعايِِ
يظِ(ِ.ِوهناِدوس10ِِ:19المسي ِالسلاانِل نيستهِأنِت ملِدوسِهذاِالعدوِ لو مهوِضدِِبغضب َو

 (ِِ.5ِ-3ِِ ِالذنِأمسدِال ثيرينِ آياِتِعدو
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هوِدمِناتجِعنِدوسِالمسي ِعليِأعدالهِوأعداءِكنيستهِالمحياينِِِألقضلرى على االذى العصير  (3
(ِ.ِوأيزاِإشارة14ِِ،ِزك39ِ،ِحز38ِ،ِحز16ِ،ِرِؤ14ِاهاِأيامِالنهايةِميِحرومِا يامِا خيرةِ رؤ

ِ (ِ.6(ِونجدِهذاِميِ آية19ِِِ،20إللقاءِالحياانِوأتباعهِميِبحيرةِالنارِوال بريتِ رؤ
تقليديةِاينِأدومِِ الروحية،ِمهيِعداوةِِوأعداءِشعبِ ِالروحيينِأيِقواتِالحرهناِأدومِتحيرِ عداءِ 

  يسو(ِوبينِيعقومِأيِشعبِ ،ِهيِعداوةِمنِالبان،ِكماِاينِالحياانِوالبحر.ِوهناكِحرومِدالمةِاينِِ
(ِرمزًاِلهزيمةِالمسي 8ِِِ:13ِ،14ِِصم2ِِيعقومِو يسو،ِدامتِميِأوالدهم.ِوكانتِهزيمةِداودِ دومِ 

(ِوالنلمِلحعبِ 35ِِ:11ِ(ِوالحسدِ حز35ِِِ:5ِ(ِوالبغزةِ حز3ِإلاليس.ِوخااياِأدومِهيِال برياءِ عوِ
(ِوهذهِالخااياِهيِخااياِقواتِالحرِالروحيةِمنِالحياطينِالذينِيبغزونِشعبِ ،ِوهمِكأسد3ِِ:19ِ ياِِ

العهدِِزالرِيجو ِيلتمسِمنِيبتلعه.ِوهمِالمت برينِوهمِالذينِيحسدونِشعبِ ِعليِماِحصلِعليهِمنِاركاتِ
هناكِحرومِضدِشعبِ ِِِِت.ِول نِمازالِانتقامِالرمِيومِالصليِبِناِهيِظلم.ِولقدِادأومحارباتهمِِلالجديدِ

هوِيومِمحددِللخالصِالنهاليِيومِتداسِفيهِقواتِالحرِالروحيةِميِمعصرةِغزبِ .ِ،ِِووهناكِيومِلالنتقامِ
ونِحو ِأورشليمِأشرارِا رضِويداسونِميِا رضِميِمعركةِعنيمةِقدِت ِحينِتقاعِعناقيدِكرمِا رضِأي

وبعدهاِيكونِالمجيءِالثانيِاوقتِقليل،ِوفيهِيارحِعدوِالخيرِومنِيتبعهِميِالبحيرةِالمتقدةِبالنار.ِوهذاِهوِِ
=ِإشارةِِِ؟ُكِل َماَلبِّس  ْت َفَلَهخَ   ؟َعَلى ثَِّيابِّ  دمهمُرِش سيَ .ِوميِهذاِاليومِأَلِن َيْوَم الِنْقَرةِّ فِّ  َطْلبِّ يومِنقمةِ ِ=ِ

  نهِغلبِالعدوِوداسهِ أيِإاليسِومنِتبعه(ِوهذهِالدماءِكانتِخارجةِمنِمعصرةِالغزب.
ِِ:ظاتالحم
ي ِِّ   قولهِ(1ِِ هيِالسنةِِ.قبلِأنِيتمِالفداءِإشارةِ نِكلمةِ ِالِتسقب،ِمهوِقررِوسيعملِبالتأكيِدَسَنَة َمْفدِّ

فلَهْخُت كل  ِالتيِتمِميهاِالفداءِعليِالصليبِ.ِيومِداسِالمسي ِعدوهِالحياانِبغي ِوغزبِ.ِوالح ِقوله
=ِهوِلاخهاِ،ِلمِيلاخهاِأحدِ،ِوهذاِيعنيِأنهِلمِيجبرهِأحدِعليِالصليبِ،ِالِهوِ هبِبكاملِِِمالبسى

(ِ،ِوهوِالذنِأسلمِروحهِوقتِأنِأرادِأن10ِِ:18ِإرادتهِ،ِلمِيميتهِأحدِالِهوِ"لهِالسلاانِأنِيزعها"ِ يو
 يفعلِِ.

نتنرِبصبرِعجيبِحتيِيأتيِيومِالفداءِليخلصِأوالده،ِإ=ِومعنيِهذاِأنِ ِِأَلِن َيْوَم الِنْقَرةِّ فِّ  َطْلبِّ  (2ِ
ميِالوقتِالمحددِِِول نهِالِيعملِإالِميِالوقتِالمناسب،ِملءِالزمان،ِكماِخلصِالحعبِمنِمصرِومنِباال

ِِ.منهِ
إشارةِللفداء،ِوقدِأتيِِ= َحِرر  ثَِّيابُ بَِ المسي وهوِِلبهى برالبس؟اِالنبيِهذاِاإلنسانِاآلياتِرأنوهناِميِهذهِ

َبهِّ ج   أدوم.ِورآِهِأكبرِمدنِِ=ِهيُِبْصَرةَ و  مالمعركةِكانتِاينِالفادنِوبينِالحياانِورمزهِهناِأدوم(.ِِمنِأدوم
؟ِّ  ف    مالبسهِهيِكنيستهِوعروسهِالتيِاررهاِومداهاِِِوقدِ"خرجِغالبًاِول يِيغلب".=ِمهوِالذيِرآهِيوحناَِماَلبِّسِّ

ُم بَِّكْثَرةِّ ُطِوتِّ؟ِّ ِ(ِ.1ِِ:5مصارتِلهاِجمالهِ"أناِسوداءِوجميلة"ِ نِش =ِم انِإنتصارهِعليِالصليبِبقوةِ  ُمَتَعظ ِّ
تِوأعااناِحياتهِا اديةِِعجيبةِغلبِميهاِالحياانِوداسهِوأعااناِنحنِشعبهِهذاِالسلاانِ،ِوبموتهِداسِالمِو



( اإلصحاح الثالث والستون)إشعياء سفر   
 

 
386 

والبخور(ِميِالعهدِالقديمِلهاِقرونِعالمةِالقوةِ.ِوشعبِالمسي ِحينماِِِ،ِولذلكِكانتِمذاب ِالهيكلِ المحرقة
دهِ. ِِِأدركِعملِالمسي ِلهَِعن مهِوَمج 

=ِممعنيِإسمِيسووِهوِيخلصِشعبهِمسألهِِِلِّْلَخاَلصِّ =ِمهوِالمسي ِال لمةِالذيِاررِشعبه.ِِِاْلُرَتَكل ُِّم بِّاْلبِّر ِّ وهوِ
َك ُمَحِررٌ النبيِماِبا ِ كانِالحبامِيخرجونِمنِِِ=َِوثَِّياُبَك َكَدائِّسِّ اْلرِّْعَصَرةِّ =ِالفداءِعليِالصليب.ِِِلَِّباسِّ

ْعَصَرَة َوْحدِّيويردِالمسي ِِالمعصرةِميِمرحِ،ِوهناِمرحِالمسي ِبأنهِخلصِشعبهِوبررهمِادمه. =َِِطْد ُدْسُت اْلرِّ
الفداءِ=ِالسنةِالمحددةِمالِيوجدِشريكِللمسي ِميِعملِالخالص.ِوهوِأيزًاِالذيِسينتقمِمنِأعدالهِميِسنةِ

منحنِنبدأِالحياةِا اديةِوت تبِأسماءناِميِسفرِالحياةِا اديةِيومِالمعموديةِالتيِميهاِِِلبدءِالحياةِا ادية
=ُِِِمعِّينٌ  يولد الِ.ِوميِعملِالخالِصياتهِا اديةنموتِمعِالمسي ِونقومِوااتينِفيهِ،ِمتحدينِمعهِولناِِح

َوَتَحِيْرُت إِّْذ َلْم َيُكْن ِ.الحياانيةِانفسهِبغِومالتالميذِتركوهِوهربوا،ِالِأنِحتيِكلِإنسانِإنحغلِعنِخالصِ
دٌ  وهالكِالبحرِِِوضعًاِميئوسًاِمنه،ِكانِالوضعِقبلِالصليِبِيحيرِ نيتحيرِول نِالمعنيِ=ِ ِالَِِِعاضِّ
ومِوعدوِالخيرِكانِكأنهِقدِإنتصر.ِالِبعدِأنِقدمِالمسي ِالفداءِكانِالمنتنرِأنِيهتمِكلِإنسانِبخالصهِمحت

ويتجهِبقلبهِللمسي ِول نِماِيدمعِإليِالحيرةِ وهذهِالغةِالبحرِ(ِأنِاإلنسانِلمِيفعلِماِهوِمنتنرِمنه.ِِ
َقاعِّ  ْيظِّ  َعَضَدنِّ وِقوةِ ِوحكمته.ِمدموعًاِبغينهِ=ِ=ِالذراوِتحيرِلقوةِ ِأيِالمسي ِمهَِفَخِلَصْت لِّ  ذِّ ََ َِِو

يومِِِو،ِ(14ِِ:20 رؤِهناِالِيت لمِعنِالفداءِالِيومِاالنتقامِيومِالمعصرةِيومِأنِيصيرِالدمِحتيِلجمِالخيلِ=
ِلَقيِعدوِالخيرِميِبحيرةِالنار.ِأيِغيرتيِومحبتيِلحعبيِجعلتنيِأنتقمِمنِأعدالهمِبغي ِ.يُِ

والمقصودِاهاِالقونِوالقدير،ِالقادرِعليto save ِ mightyِِِ=ِجاءتِالترجمةِميِاإلنجليزيةِللخالصالعظيم 
 ِوضعِقرونِعليِمذِبِ-ماِكانِيعنيهِأنِيخلص،ِمالمسي ِالقونِجاءِبخالصِقونِالِيقدرِعليهِسواه.ِوهذاِ

وبهاِتغفرِخااياناِويكونِلناِِِ وهذاِيرمزِلحفاعةِالمسي ِالقويةِالبخورمذب ِِوِ الذنِيرمزِللصليب(ِالمحرقة
ِمالقرونِترمزِللقوةِميِالمجتمعاتِالرعويةِ.ِ.نصيبِميِالمجد(

طرون مذبح  =ِتحيرِللقوةِالتيِحارمِاهاِالمسي ِالحياانِوالخايةِوالموتِوإنتصر.ِوِطرون مذبح الرحرطة
 =ِتحيرِلحفاعةِالمسي ِالقويةِال فاريةِعنِكنيستهِ.البخوق 

 
يَم لَِّبيْ 7" -:(7آية ) ، َواْلَخْيَر اْلَعظِّ ، َحَسَب ُكل ِّ َما َكاَفَأَنا بِّ؟ِّ الِربج تِّ إِّْسَرائِّيَل  إِّْحَساَناتِّ الِرب ِّ َوْذُكُر، َتَسابِّيَح الِرب ِّ

رِّ؟ِّ، َوَحَسَب َكْثَرةِّ إِّْحَساَناتِّ؟ِّ.   " اِلذِّي َكاَفَأُهْم بِّ؟ِّ َحَسَب َمَراحِّ
ِمِ.تسبحةِشكرِهللِعليِهذاِالخالصِالعني

ِ

ا: »إِِّنُهْم َشْعبِّ ، َبُنوَن اَل َيُخوُنوَن«. َفَصاَق َلُهْم ُمَخل ًِّصا.8" -:(8آية )  " َوَطْد َطاَل َحقًّ
 .َبُنوَن اَل َيُخوُنونَ أنهمِِمناههذاِماِكانِالرمِيت

 

ْم َتَضاَيَق، َوَماَلُك َحْضَرتِّ؟ِّ َخِلَصُهْم. 9" -:(9آية ) يقِّهِّ بَِّرَحِبتِّ؟ِّ َوَقْوَفتِّ؟ِّ ُهَو َفِكُهْم َوَقَفَعُهْم َوَحَرَلُهْم ُكِل  فِّ  ُكل ِّ ضِّ
يَرةِّ.  "  اأَلِيامِّ اْلَقدِّ
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ْم َتَضاَيقَ  يقِّهِّ وهوِالذيِبكيِعليِقبرِلعازرِوهوِِِ.ِ=ِشفقةِورحمةِومحبةِ ِتناقِميِهذهِال لماِتِِفِّ  ُكل ِّ ضِّ
نهِسيقيمه،ِوهوِبكيِتأورًاِبماِحولهِمنِجوِحزن،ِوبكيِحزنًاِعليِاإلنسانِالذيِجلبِعليِنفسهِقزيةِِِأعالمِ

،ِِمالك حضرت؟ِبالزيقةِلتأديبناِمنخلصِ،ِوالذنِيخلصناِدمِالمسي ِ=ِِومعنيِاآليةِأنِ ِيسم ِ.الموتِ
ول نِ ِِِاِعادِاإلانِالزا ِ.ول نِالزيقةِهيِلتعديلِمسارِنفوسناِالمتمردةِمنعودِللمسي ِالذنِيخلصِكم

ميِالماضيِمالخالصِتمِعليِِِخلصهمِميِحنانهِوهوِيراناِنتألمِميِضيقتناِيتألمِويتزايقِمعناِ.ِوجاءِت
الصليبِ،ِوت ونِالزيقةِهيِإلعادةِالنفسِالمتمردةِالتيِتنحر ِعنِمسارِالخالصِإليِطريقِالخالصِمرةِ

ديسِاولسِالرسو ِعنِزانيِكورنثوسِ"أسلمتهِللحياانِ...ِلهالكِأخرنِحتيِالِتهلكِ،ِوهذاِمعنيِماِقالهِالق
يَرةِّ ِ(ِ.5كو1الجسدِأنِبزيقاتِكثيرةِ...ِمتخلصِالروحِميِيومِالرم"ِ  يةِ ِِِا=ِمعنَِِوَحَرَلُهْم ُكِل اأَلِيامِّ اْلَقدِّ

 ميِكلِا زمنةِ.ِهوِخالصِالرِممبحعبهِحتيِقبلِالمسي ،ِ
مِلناِالفداءِوإشتراناِادمه،ِمف ناِبعدِعبوديةِوحررناِ الفكِيعنيِِ  َوَقْوَفتِّ؟ِّ ُهَو َفِكُهمْ بَِّرَحِبتِّ؟ِّ  =ِالمسي ِبمحبتهِقد 

ِ(.8ِِ:36تحريرِعبدِأوِمكِرهنِادمعِمدية(ِلذلكِقا ِالمسي ِ"إنِحرركمِاإلانِفبالحقيقةِت ونونِأحرارا"ِ يِو

؟ِّ، َفَتَحوِ 10" -(:11-10اآليات ) ِياَم َر األَ ُثِم َذكَ 11َل َلُهْم َعُدوًّا، َوُهَو َحاَقَبُهْم. َولكِِّنُهْم َتَرِرُدوا َوَوْحَزُنوا ُقوَح ُطْدسِّ
يَرَة، ُموَسى َوَشْعَبُ؟: »َوْيَن اِلذِّي وَ ا ْم ُقوَح  ْصَعَدُهْم مَِّن اْلَبْحرِّ َمَع َقاعِّ  َغَنرِّ؟ِّ  َوْيَن اِلذِّي َلعَ ْلَقدِّ هِّ َل فِّ  َوَسهِّ

؟ِّ،  " ُطْدسِّ
نتقامِمنِليسِالمعنيِاإِلِ=َِبُهمْ َوُهَو َحاقَ ؟ِِِوما اِصنعِ .ِكِِّنُهْم َتَرِرُدواَولِ؟ول نِماِهوِموقفِالبحريخلصِ ِ

وقا ِِ. ِلحعبِإسراليلِأنِيقعِميِيدِباالِمدةِمنِالزمانِللتاهيرشعبه،ِالِتاهيرِشعبهِمنِخااياهمِمسِم
يَرةَ ِيِالتأديِبِهأنِإنتِبعِدِوِ.َل َلُهْم َعُدوًّا، َوُهَو َحاَقَبُهمْ َفَتَحوِ بهِليدِالبااليينِنِتسليمِشِعهناِع =َِِِِذَكَر اأَلِياَم اْلَقدِّ

نتهيِالتاهيرِومنِأجلِوعودهِِإوالمعنيِأنهِحينِِِ.ساناتهِلمِينسيِحتيِيذكر،ِالِنحنِالذينِننسيِإح 
كانِِ=ِِموسىَِدُهْم مَِّن اْلَبْحرِّ َمَع َقاعِّ  َغَنرِّ؟ِّ َوْيَن اِلذِّي َوْصعَ ِيرِالنبيِمتساء بالهمِأطلقهمِمنِباالِوهناِتح 

ِِ؟ِمواِتابعينِهللِول نِلألسفِأينِهيجبِأنِيكون
.ِولماِأتيِونفسِال المِيقا ِعنِوقووِالبحرِميِقبزةِالحياانِبسببِخايةِآدم.ِول نِكانِهذاِلتأديبِالبحر

ِخلصناِوحررناِمنهِ.ملءِالزمانِأتيِالمسي ِِو
ِ

؟ِّ اْسًرا  12" -(:14-12اآليات ) َياَ  ُطِداَمُهْم لَِّيْصَنَع لَِّنْفسِّ ، اِلذِّي َشِق اْلرِّ َقاَع َمْجدِّ ِّ اِلذِّي َسِيَر لَِّيرِّينِّ ُموَسى ذِّ
يًّا،  ، َكَفَرٍس فِّ  اْلَبر ِِّيةِّ َفَلْم َيعْ 13َوَبدِّ ُل إَِّلى َوَطاٍء، ُقوُح الِرب ِّ َوَقاَحُهْم«. 14ُثُروا  اِلذِّي َسِيَرُهْم فِّ  اللجَججِّ َكَبَهائَِّم َتْنزِّ

َك اْسَم َمْجٍد.  " هَكَذا ُطْدَت َشْعَبَك لَِّتْصَنَع لَِّنْفسِّ
ِ ِيذكرهمِبأعمالهِالعنيمةِمعهمِأيِبالرغمِأنهمِأحزنواِروحهِالقدوسِإالِأنهِمعهم.ِ

َقاَع َمْجدِّ ِّ   راوِ ِهوِاإلانِقوةِ ِلهِكلِالمجد،ِوقوةِ ِأنِ راوِ ِأعايِلموسيِقوةِ=َِِسِيَر لَِّيرِّينِّ ُموَسى ذِّ
ِِسِيرِوقولهانتِهيِالقوةِالتيِأعااهاِ راوِ ِلهِ.ِ=ِاليمينِهوِالقوةِ،ِمقوةِموسيِكِليرين موسىِتساندهِ.

َسِيَرُهْم  و ِِأمامهِالمياهِرامقتِموسيِهيِالتيِشقِتِقوةِ ِالتيِوتعنيِأنِهذهِالقوةِرامقتِموسيِطوا ِالرحلةِ.ِ
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ُل إَِّلى  يقودهم=ِالِيعثرِ نِ ِهوِالذيِيقودهم.ِوحينِيعاحواَِِكَفَرسٍ =ِوسبِالبحرِِاللجَججِّ  وسس َكَبَهائَِّم َتْنزِّ
مهوِالمعزنِدالمًاِأادًاِ والده.ِوكانِ ِِِ= ُقوُح الِرب ِّ َوَقاَحُهمْ و =ِلتحرمِمنِالواديِمياهًاِحلوةِبعنايته.َِِوَطاءٍ 

ِ=ِليتمجدِ ِوسبِشعبهِوأمامِا ممِليامنوا.اْسَم َمْجٍد.و  ؟ إسراْصَنَع لَِّنْفسِّ ي هذاميِكلِ
 حتى اآلن ملخص اإلصحاح

الِأنِِِ،أوِإنجيلِالخالِصِالذنِقيلِعنِسفرهِأنهِاإلنجيلِالخامسإشعياءِالنبيِاإلنجيليِِ-: 6-1اآليات 
سي ِال فارية.ِمفيِهذهِاآلياتِِفاعةِالمهِتصويراِرالعاِلمعنيِش.ِيقدمِلناِميِختامِسفِرالرمِيخلِصِمهمعنيِإس

ِبصليبهِ.يستهِِوقدِضرمِالحياانِوأعداءِكنِ.وهذهِهيِال فارةِنرنِالمسي ِوقدِغايِكنيستهِادمه
ِالنبيِيذكرِعملِالمسي ِبالحكر.ِ-: 7اآلية
ِية.الِنخونهِوانِيتمنيِأنِِالخالصِوكانِمنِمحبتهِلحعبهِقدمِلنا ِِِ-: 8اآلية
،ِمنجدِِ(23ِ-7ِ:14رِو ِنناِماِزلناِعليِا رضِبأجسادناِالتيِتسكنِميهاِالخايةالصِقدِتمِول الخ -: 9اآلية

ِِمهووعجيبِهوِ ِميِمحبتهِِ حزانِ ِوانيةِوالِنهلك.يِنتأدمِمنعودِ ِيسم ِلناِابعضِالزيقاتِحت
ِمنهِلنخلصِ.ِاتِكانتِبسماحهذهِالزيققاتنا،ِول نِ ِنتألمِميِضييتزايقِإ
يذكرهمِبأعما ِِِالنبيِوِحرِتجاهِ ِالذنِقدمِلهمِالخالص.بورةِمالمةِلعدمِأمانةِالصِِ-: 14- 10اآليات 

ِ.ويرجعواِهللِليتوبواِمعهمِكلِالزمانِةِ محب
ِ

عنِشعبهِِعِ ِغزبهِِيرمحتي64ِِِتمتدِحتيِاإلصحاِحِِالنبيِيرمعِصالةِتزروِهللِ-: 19- 15اآليات 
 يرحمهمِ.ِو
ِ

( َزفِّيُر 15"  -(:19-15اآليات  َوَلَبُروُتَك   َغْيَرُتَك  َوْيَن  َك:  َوَمْجدِّ َك  ُطْدسِّ َمْسَكنِّ  مِّْن  َواْنُظْر  الِسَراَواتِّ  مَِّن  َتَهِلْع 
ُرَك َنْحوِّي اْمَتَنَعْت.   يُم، َوإِّْن َلْم َيْدقَِّنا إِّْسرَ 16َوْحَشائَِّك َوَمَراحِّ ِنَك َوْنَت َوُبوَنا َوإِّْن َلْم َيْعرِّْفَنا إِّْبَراهِّ ائِّيُل. َوْنَت َيا َقبج َفإِّ

 َوُبوَنا، َولِّيجَنا ُمْنُذ اأَلَبدِّ اْسُرَك.
َك، َوْسَباطِّ 17 يَراثَِّك. لَِّراَذا َوْضَلْلَتَنا َيا َقبج َعْن ُطُرطَِّك، َطِسْيَت ُطُلوَبَنا َعْن َمَخاَفتَِّك  اْقلْع مِّْن َوْللِّ َعبِّيدِّ إَِّلى  18 مِّ

َك. مُ  َسَك. َطلِّيل اْمَتَلَك َشْعُب ُطْدسِّ ْم 19َضايُِّقوَنا َداُسوا َمْقدِّ ْم، َوَلْم ُيْدَع َعَلْيهِّ يَن َلْم َتْحُكْم َعَلْيهِّ َطْد ُكِنا ُمْنُذ َزَماٍن َكاِلذِّ
 " بِّاْسرَِّك.

موضووِهذهِاآلياتِواإلصحاحِالذيِبعده،ِصالةِمنِالحعبِقدِيكونِإشعياءِهوِالذيِصالهاِادامعِمنِالروحِِ
َتَهِلْع   نِالرمِأنِيرحمهمِويعتر ِبأنهمِشعبهِويخلصهمِمنِخااياهمِوأعدالهم.القدس.ِميهاِيالبِالحعبِم

غيرِمهتمِبحعبهِالمسحوقِتحتِأعدالهِِِكأنِ ِميِغزبهِقدِتركِا رضِوجلسِميِالسماءِ= ءمَِّن الِسَرا
=َِِزفِّيُر َوْحَشائَِّك .ِأنِتحننِعليناِ=ِاننرِإليناِميِضيقاتناَِتَهِلعْ وهناِيصليِلهِالحعبِِ.بسببِخااياهم

يمُ شفقتكِِ =ِهمِقالواِقبلهاِ نكِأنتِأاونا،ِويكونِالمعنيِأنهِوحتيِإنِلمِن نِأوالدِإاراهيمَِِِوإِّْن َلْم َيْعرِّْفَنا إِّْبَراهِّ
هيم.ِوالِتوجدِصالةِأخرنِميِالعهدِالقديمِاليهودِابنوتهمِإلارِاِعتزازِإإلاراهيمِبالرغمِمنِمبنوتناِهللِأهمِمنِانوتناِ
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ميهاِيخاطبِالحعبِ ِقالالِأاوناِسونِهذهِالصالة.ِوهذاِمماِيد ِأنِالروحِالقدسِأوحيِإلشعياءِأنِيصليِ
ِِعنه=ِ ِالِيزلِِأحدِول نِهمِبحريتهمِضلواِبعيدًاَِِِوْضَلْلَتَنا.ِِاروحِالعهدِالجديدِ"ِأباناِالذيِميِالسمواتِ"ِ

وربماِتحيرِللسبيِالذيِيحكمِبهِ .ِوقدِتحيرِأنِ ِتركهمِوتخليِعنهمِبسببِِ،ِِسم ِبزاللهمِليتأداوا  ِ
كَ خااياهمِمزلوا.ِ سنه400ِِِ=ِأيِالمدةِمنذِاناءِالهيكلِحتيِالسبيِوهيِحواليِِِِإَِّلى َطلِّيل اْمَتَلَك َشْعُب ُطْدسِّ

ِعتبرهاِمدةِقليلة.ِإول نِالحعبِ
ينَ ِِه(سن70ِعِأنهاِِأنهاِطويلةِ مِتِالحاضرةِتنهرلزيقامدةِا=َِِمانُمْنُذ زَ  َطْد ُكِنا91 مْ  َكاِلذِّ =َِِلْم َتْحُكْم َعَلْيهِّ

ول نِالح ِِِنصليهِيوميًاِ"ليأتِمل وتك".ِماوهذاِِمم،ا ِمالِيحكمهِوويحكمِعليهمِقلوبهمِأنِيعودِهذهِشهوةِ
ينَ قولهِ مْ َلْم َتْحُكْم َعلَ  َكاِلذِّ وليسِ .ِول نِِِحكمِالبااليينِسبيِكانواِتحِتميِالِاليهوِدِشرِأنعنيِالمبا=ِالم ْيهِّ

نهمِتحتِحكمِِهرِأالناكلِالخليقة،ِمهوِيحكمِالبااليينِواليهود.ِِبلنفهمِأنِ ِضاببِال لِهوِيحكمِويزبم
ينَ لذلكِيقو ِِ.حكمِ ِوالحقيقةِأنهمِهمِوالبااليينِتحِتِ،نالبااليي ِِميِالناهرِأنهِيبدوعنيِيك  اليِمحر  َكاِلذِّ

منحنِوالبااليينِتحتِحكمك.ِوأنتِياِرمِِ.كمِالجميعل نكِتحِ،حكمِالبااليينتحتِناِتحتِحكمكِالِاِلسأنن
ِديب.وضعتناِتحتِحكمِالبااليينِللتأالذنِ

 لرتجسد                                  ذقاع الرب هو هللا ظهر ف  الجسد = هو ابن هللا ا  -: ملحوظة
ِِ:تيةياتِاآِلراجعِاآِل
ِِ(45ِِِ:15صِِإلهِاسراليلِِ إلهِمحتجبِياِإحقاِأنتِ

ِِ(50ِِ:2صإهلِقصرتِيديِعنِالفداءِِ 
ِِ(51ِِِ:5ِصإ راعيِ ِيايِترجوِالجزالرِوتنتنرإ
ِ(51ِِِ:9صإلبسيِقوةِياِ راوِالرمِِ إستيقنيِإستيقنيِإ

يتعر ِعليِ ِِيعِأنِحدِيستِاأوالِِعملِ ِميِالخالصِكانِمحتجبا,نِأن والرلخص حت  اآلِِِِِِِِِِِِِ
كو1ِِِ,ِوقوةِ ِهوِالمسي ِِِ أمعل.ِوهذاِاذراعيِالذيِهوِقوتيخلصِوسأنِأوِيراهِ  ِيقو ِل نيِقادرِأ
ِيِيتجسدِليعملِعملِالفداء.أ.ِوهذهِتنتنرِانِيستيق ِنتنرهِالجزالرِأنِِاالممِالبعيدة(ِوالذيِت24ِا:
ِ(10ِ:52ِصإرِالرمِعنِ راوِقدسهِ مِ شَِ

 ِ(12ِ-52ِ:1صإوجاوِومختبرِالحزنِ أ.ِرجلِِ.......اِولمنِاستعلنتِ راوِالرِممنِصدقِخبرن

ِوميِوسبِاليهودِالذينِصلبوهِالمسي ِقدِتجسدِنِأوالرلخص حت  االن                     
ِِ(59ِ:1صِإنِتخلصِ أنِيدِالرمِلمِتقصرِعنِإهاِ

ِِ(59ِ:16صِإنهِليسِشليعِمخلصتِ راعهِلنفسهِ أنِوتحيرِمنِنساإمرأيِأنهِليسِ
 ِ(62ِ:8حلفِالرمِايمينهِوبذراوِعزتهِ  اذا لقد نجح عرل الرسيح الفدائ 

ِ.ِِمنجدِ ِهناِيحلفِاذراعهوبهذا نفهم ان الرسيح  مساو لالب تراما  
ِِ(13ِ:6ِعنمِمنهِيحلفِِبهِ عبِِأ ِليسِإنِ ِالِيحلفِسونِانفسهِِأونحنِنعلمِ

ِِ.ِ(63ِ:5صِإمخلصتِليِ راعيِ 
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ِِ(63ِِ:9صِإميِكلِضيقهمِتزايقِومالكِحزرتهِخلصهمِ 
 ِ.لهِقديرِيخلِصإيتزايقِول نهِِالذيِميِكلِضيقنافلنشكر هللا    ِِِِِِِِِِ
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والستون 

ِ
هذاِاإلصيييحاحِهوِت ملةِللصيييالةِالتيِادأتِميِاإلصيييحاحِالسيييااقِوالصيييالةِهيِل يِنتمسيييكِباهللِكماِيتمسيييكِِ
إنسييانِبحييخصِيريدِأنِيغادرهِوهوِيمسييكِبهِل يِيمنعهِمنِتركه.ِكمنِيصيياروِمعهِمثلِيعقوم.ِوحينِنتمسيكِِ
باهللِن ونِمثلِشييييييييييخصِميِقارمِمعهِحبلِمربوطِبخاا ِعليِالحيييييييييياط ،ِوالقارمِيصيييييييييياروِا مواجِميِليلةِِ

يحييعرِباالطمئنانِهكذاِعاصييفةِمنلمة،ِهوِهناِالِيجذمِالحيياط ِإليه،ِالِهوِينجذمِللحيياط .ِوكلِماِيقترمِ
نحنِنصييييييليِليسِلنحزييييييرِ ِلعقولناِوقلوبناِول نِلنحزييييييرِأنفسييييييناِإليِ .ِومثا ِالحييييييخصِالذيِميِالقارمِ

(ِمنحنِنصييليِارجاء6ِِِ:18ِِ،19ِِممسييكِبحبلِمثبتِميِالحيياط ِهوِتعريفِاولسِالرسييو ِللرجاء،ِميِ عبِ
ِستدرارِلمراحمِ .إ(ِميها12ِِ-8ياتِ (ِميهاِإعترا ِبالخاأ،ِواآل7-1واآلياتِمنِ ِوليسِايأس.

ِ
َباُل.1" -:(1آية ) ُل! مِّْن َحْضَرتَِّك َتَتَزْلَزُل اْلجِّ  " َلْيَتَك َتُشقج الِسَراَواتِّ َوَتْنزِّ

ميِضيييييقتهمِأوناءِاالضيييياهادِالناشيييي ِعنِخااياهمِصييييرخواِلينهرِ ِقوتهِويخلصييييهم،ِمليسِمنِيسييييتايعِأنِِ
يصيل ِا مرِسيواه،ِونحنِلنِنسيتايعِأنِنصيعدِلكِياِرمِمأنز ِأنتِلنا،ِهيِصيرخةِالناسِقبلِمجيءِالمسيي ِِ

لُ قاللينِليتكِتتجسيدِلتخلصيناِ=ِِ َراَواتِّ َوَتْنزِّ قج الِسِ نصير ِبهِاآلنِميِانتنارِالمجيءِالثانيِ"آمينِِِ،ِوهذاِماَِِتِشُ
 ِحجبِوجههِوراءِالسيييييحامِلغزيييييبه،ِوهناكِمنِِِِالصيييييورةِهناِكأن.ِ(22ِِِِ:20ِِتعا ِآيهاِالرمِيسيييييوو"ِ رؤِ

يزييييييعفِإيمانهِميِوقتِالزيييييييقةِإ ِهوِالِيفهمِطرقِ .ِول نناِميِهذهِاآليةِنرنِالنبيِيصييييييليِبعيمانِأنِ ِِ
الزيييبام،ِوراءِالزييييقات،ِومهماِطالتِالزييييقاتِمهوِسييييتدخل.ِهناكِترتيلةِلايفةِتقو ِِموجودِوراءِالسيييحامِِو

لُ ِِ.ِِ"وقِحبيبيِأنِالحيمسِخلفِالغيمة" =ِِأيِلتنهرِأعمالكِللذينِعليِا رض،ِويعر ِالناسِأنكِإلهناَِِِِوَتْنزِّ
حدثِلسييييينحاريبِِونحنِشيييييعبك.ِوزلزلةِالجبا ِحدوتِميِسييييييناءِمعاًل.ِول نِماِحدثِلفرعونِمنِمصيييييالبِوماِ

ِ هاالءِكانواِميِجبروتهمِكالجبا (ِمحبهِازلزلة،ِزلزلتِهاالءِا قوياء.
ِالحييييوكِوالحسييييكِميِِِليتك تشِِِق السِِِروات وتنزل =ِسييييمعِإشييييعياءِإشييييتياقِالمسييييي ِلعملِالخالصِ"ِليتِعلي 

ِ(ِ،ِمصر ِإسروِبالتجسدِوإنز ِوتعا ِإليناِعليِا رضِلتخلصِ.27ِِ:2القتا ..."ِ إص
(ِ،22ِِِ:20ِالقديسِيوحناِميِرؤياهِ"ِأناِآتيِسيييييييريعاِ"ِ،ِمصييييييير ِِ"ِآمينِتعا ِأيهاِالرمِيسيييييييووِ"ِ رؤوسيييييييمعِ

(ِ.ِوهذا6ِِِِ:10ِوشيييعرِمنِنفوسيييهمِتحتِالمذب ِأنِا يامِقدِإقتربتِمصيييرخواِللرمِأنِينهرِمجدهِسيييريعاِ رؤ
ِهوِحا ِكلِمنِعر  ِحالوةِشخصِالمسي ِ،ِمهوِيحتهيِمج ِهذاِاليومِ.

َرتَِّك َتَتَزْلَزُل ا والنبيِِِِ،ِوإسيييتعبدواِالبحييير.جباللاكجباارةِِ ِظنِالحيييياانِوأتباعهِأنهمِِقبلِالمسيييي=ِ َبالُ ْلجِّ مِّْن َحضِِْ
الِأعااناِأنِِِِلِاتجسيييييدهمعِِوقِدويزلزلهم،ِِهناِيتزيييييروِللمسيييييي ِالمخلصِأنِينز ِليدوسِهاالءِا عداءِا قوياء

ِندوسهم.
ِ
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َد األُ 2" -:(2)آية   َرَك، لَِّتْرَتعِّ َياَ  َتْغلِّ ، لُِّتَعر َِّف َوْعَداَءَك اسِِِِِِِْ يَم، َوَتْجَعُل الِناُق اْلرِّ ُل الِناُق اْلَهشِِِِِِِِّ عِّ َمُم مِّْن  َكَرا ُتشِِِِِِِْ
 " َحْضَرتَِّك.

رَِكَ  ِِْ َداَءَك اسِِِِِِِ َرتِِّكَ وِّ =ِأيِليعرمواِقوتيك.ِِِِلُِّتَعر َِّف َوِعْ ِِْ َد اأُلَمُم مِّْن َحضِِِِِِِ هاالءِاليذينِقلوبهمِكيالجبيا ِليرتعيدواَِِِتْرَتِعِّ
يمَ ك ويكونوا =ِيغلونِِ ْغلِّ ي  ءرِّاكالمحيييتعلِانارِغزيييبِ ِويكونواِضيييعفاءِكالماء،ِوبنارِغزيييبكِيكونونِِِاْلَهشِِِّ

.ِوهنياكِتيأميلِميِهيذهِاآلييةِلت نِنيارِ ِنيارًاِتحرقِِمنِنيارِغزييييييييييييييبيكِوينسييييييييييييييكبونِكمياءِمالِيكونونِبعيدِ ليكِِ
ملتتحو ِاناركِياِرمِلماءِمغليِأيِتحييييييييييييتعلِِِاِتحرقِالهحيييييييييييييم.ِوبرودةِحياتناِالتيِكالماءالخااياِالتيِميناِكم

ِبالحبِقلوبنا.
ِ

َباُل مِّْن َحْضَرتَِّك.3" -:(3آية ) ْرَها، َنَزْلَت، َتَزْلَزَلتِّ اْلجِّ يَن َصَنْعَت َمَخاوَِّف َلْم َنْنَتظِّ  " حِّ
ول نِنفسِالحييي ِحدثِحينِأرادِ ِأنِيت لمِمعِالحيييعبِويسيييلمهمِِِِنرنِهناِضيييرباتِ ِالمميتةِ عداءِشيييعبه.

(.ِوهذاِ نِ ِالِيمكنِلإلنسييانِأنِيراهِسييواءِكانِهذاِاإلنسييانِمنِشييعبِ 21:20ِِِِ–18:19ِِالوصيياياِ خر
يتهِِ(.ِحتيِأنِموسيِالعنيمِميِا نبياءِلمِيستاعِرِؤ12:3أوِمنِأعداءِ .ِوالسببِ"الجميعِزاغواِومسدوا"ِ رو

(.ِالِأنِموسيِنفسهِإرتعبِمماِحدثِحينِظهرِ ِللحعب20:33ِوقا ِ ِلهِ"الِيرانيِاإلنسانِويعيش"ِ خر
دِ " َِوُمْرَتع  ي:ِ»َأَناُِمْرَتع ب  يًفاَِحت يَِقاَ ُِموسييييييَ (ِوالسييييييببِأنِِ ِكانِغاضييييييبا21:12ِِ"ِ عِبَوَكاَنِٱْلَمْنَنُرَِهَ َذاُِمخ 

ت لمِ ِمعِموسيييييييييييييييِالقديسِكانِيت لمِمعهِكماِيكلمِاإلنسييييييييييييييانِصيييييييييييييياحبهِِمنِحا ِالحييييييييييييييعب،ِأماِحينِكانِي
(،ِمموسييييييِلمِيختبرِغزيييييبِ ِميِحديثهِمعهِمنِقبل.ِل نِحينِرأنِموسييييييِوجهِ ِالغاضيييييب11:33ِ خر

والمخيفِحينِت لمِمعِالحيعبِالمتذمرِإرتعبِموسيي.ِالخايةِأمسيدتِالابعِاإلنسيانيِمماِصيارِقادراِأنِيعاينِِ
ِأنِتحدقِميِنورِِالحمس.ِمعنِكانِشعبِ ِالِيحتملِِمجدِ  ،ِِوهذاِبالزببِكماِالِتستايعِالعينِاإلنسانية

ِرؤيةِ ِمماِبالكِبأعداءِ ِإ اِظهرِ ِلهمِميِغزبه.
ِ
ُرُ .َوُمْنُذ اأَلَزلِّ َلْم َيْسَرُعوا َوَلْم َيْصَغْوا. َلْم َتَر َعْيٌن إِّلًها َغْيَرَك 4" -:(4ية )آ  " َيْصَنُع لَِّرْن َيْنَتظِّ

ِنرنِهناِمحبةِ ِوكرمهِميِالعااءِلحعبه.
ِ

انِّ اْلفَ   ُتاَلطِّ 5" -:(5آية ) ْهَت َع اْلبِّرِ رَِّح الصِِِِِِ خِّ يَن َيْذُكُروَنَك فِّ  ُطُرطَِّك. َها َوْنَت سَِِِِِ   اأَلَبدِّ   َلىَ  إِّ َوْخَهْأَنا. هِّ إِّْذ . اِلذِّ
 " .َفَنْخُلُص 
انَِّع اْلبِّرِ =ِليسِمقبِيقبلِ ُِِِتاَلطِّ  ِِِ يفرحِبأعمالناِِالقيه.ِماهللِالزيييييييييييا ِليِِانرجِأاوِاإللِيالقيه،ِكماِخ،ِاِالصِِِِِ

يكونِميِحالةِمرحِ=ِِِ،ِهذاِويسيييلمِقلبهِهللِأنِأعما ِارِِمنِيعملِأعما ِصيييالحةهوِِالصِِانع البر لصيييالحة.ِوا
ِ.ِاْلَفرِّحَ 
ْهَت إِّْذ َوْخَهْأَنا. الذيِيصنعِخايةِيجعلِ ِيسخبِعليهِ=ِكسِموالع  َها َوْنَت َسخِّ
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َ  إَِّلى األَ  وُوِِ"يَِوهكذاِيقو ِالقديسِاولسِالرسيييييو ِِ،ِِنوقبولهِللتالبيِاهِعليِالخااة=ِسيييييخِِالرِمقِأيِطِرَِبدِّ هِّ سيييييُ
اِِ يُ ُِهَوُِهَوَِأْمسيييييييً ْنَدُهِِ"ِعنِ الرسيييييييو ِِِِمسِيعقِويالقِد يقو ِو  .(8:13"ِ عِبَوٱْلَيْوَمَِوإ َليِٱْ ََادِ ٱْلَمسييييييي  ٱل ذ يَِلْيَسِع 

َِدَوَرانِ  لُّ َِواَلِظ  ِ(.17:1"ِ يعَتْغي ير 
خاييايييانيياِميِتوبييةِِِِأنِنتركِِعلينييا،ِِِِ مرحنيياِويالقينيياِِ اِعييدلنيياِعنِطريقنيياِورجعنيياِهلل.ِإ ًاِليكمييلِِ=ِإُِِلُص َفَنخْ 

ِحقيقية.
 

ِدٍة ُكلج َوْعَرالِّ بِّر َِّنا، َوَطْد َذُبْلَنا َكَوَقَطٍة، َوآَثاُمَنا َكرِّي6" -:(6آية ) ٍس، َوَكَثْوبِّ عِّ ْرَنا ُكلجَنا َكَنجِّ ُلَنا.َوَطْد صِّ  " ٍح َتْحرِّ
.ِوهناِوقفِإشييييعياءِيتأملِحا ِالبحييييريةِموجدهاِ  رأيناِأنِمنِيقدمِتوبةِيقبلهِ ِويالقيهِبالفرح  ميِاآليةِالسييييابقة

(ِ.3ِِِ:12ِكماِقا ِالقديسِاولسِالرسيييييييو ِ"الجميعِزاغواِومسيييييييدواِ،ِليسِمنِيعملِصيييييييالحاِليسِوالِواحد"ِ رو
موقفِالنبيِواضيعاِنفسيهِمعِكلِالبحيرِمعترماِبفحيلِاإلنسيانِميِأنِيرضييِ ِ،ِإ ًاِمالحاجةِإليِمخلصِيقو ِِ

 لهِإسروِوإنز .ِ
ِدٍة َثوْ    =ِوومِتوسيييييلِمنِجرجرتهِوراءناِميِالاريق،ِهذاِعملِالخايةِحينماِنلتصيييييقِبا رض.ِوالمعنيِأنبِّ عِّ

=ِأيِحتيِكلِأعمالناِالصيييالحةِصيييارتِغيرِكاملةِوغيرِمقبولة،ِمهيِمختلاةِبالخاية.ِممهماُِِِكلج َوْعَرالِّ بِّر َِّنا
.ِ(2ِِِِ:10ِِنِأخايأِميِواحيدةِمقيدِأخايأِميِال يل"ِ يوِِم"ِِاييةِواحيدةِمقيدِتلوونياِاهياِتميامياًِعملنياِمنِارِومعيهِخ

حيييييييجرةِمغروسيييييييةِعليِمجارنِِ"كشيييييييجرِمنعِعنهاِالمياه.ِوهذهِعكسِصيييييييورةِا ارارِالذينِهمِِِِذبلنا كوقطةلذلكِِ
ِِت؟ْحرل ف ةوصيييييييارِأوراقًاِجامِوورقهاِالِيذالِوالِينتثر،ِوالمعنيِأنِالحيييييييعبِتركِينبووِالماءِالحيِمذال،ِ"ِ،المياه
أماِلسيييييانِحا ِالنبيِهناِمهوِِصيييييارِاالِمننرِوالِحياةِوسيييييقبِوضييييياوِوتبعثرِمنِأمامِالرمِوراحِبعيدًا.ِِ  رِّيحال

نعتمدِعليِارناِالِعليِدمِالمسييييييييي ِوإالِِِنحنِاليالبِمداءِالمسييييييييي ِليبررِاإلنسييييييييانِمهذاِهوِالحلِالوحيدِ.ِِو
ِوجدناِنجسونِعراة.

ِ
َنا. َوَلْيَس َمْن َيْدُعو بِّاْسرَِّك َوْو َيْنَتبُِّ؟ لَِّيَتَرِسَك بَِّك، أَلِنَك َحَجْبَت َوْلَهَك َعِنا، َوَوَذْبَتَنا بَِّسَببِّ 7" -:(7آية )  " آَثامِّ

رَِّك   كَ ترَ م=ِأيِيصييليِبعيمانِمت اًلِعليِالرمَِِلْيَس َمْن َيْدُعو بِّاسِْ =ِكماِتمسييكِيعقومِبالرمِقالاًلِلهِ"ِِِ؟بِّ   اسِِ
=ِمحينِيحجبِ ِوجههِنحيييييعرِأنِصيييييلواتناِغيرِمقبولةِوهذاِِأَلِنَك َحَجْبَت َوْلَهَك َعِنالنِأترككِإنِلمِتباركنيِِ

وهناِالنبيِيكملِاإلعترا ِبالفحيييلِاإلنسيييانيِأمامِِِِليعيدِتحيييكيله.=ِكماِيذيبِالصيييالغِالذهبَِِوَذْبَتَناوامنا.ِِأبسيييببِِ
.ِ ِ

ِ
يُن َوَوْنَت 8" -:(8آية ) ِ" َلابُِّلَنا، َوُكلجَنا َعَرُل َيَدْيَك.َواآلَن َيا َقبج َوْنَت َوُبوَنا. َنْحُن اله ِّ

صيييييالةِإانِ ايهِميهاِاسيييييتعاا ِوحينِيكونِالافلِكالاينِميِيدِأايهِالخزا ِ،ِممنِالماكدِأنهِسييييييصييييينعِمنهِِ
هناِالنبيِبعدِأنِقدمِإعترامهِبحا ِالبحييييريةِالسيييياقاةِووضييييعهاِالميئوسِمنهِيصيييير ِهللِليسييييتعافهِِِلل رامة.إناًءِ

ِ.ِويكملِميِاآلياتِالتالية.كعانِيصر ِ ايهِ
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ِ
ْعُبَك ُكلجَنا. 9"  -(:12-9اآليات ) . َها اْنُظْر. شَِِِِِِ ْثَم إَِّلى اأَلَبدِّ ، َواَل َتْذُكرِّ اإلِّ ْخسِّ َيا َقبج َخْس ُكِل السِِِِِِِ ُمُدُن 10اَل َتسِِِِِِْ

ًة.  لِّيُم ُموَحشَِِ ِيًة، َوُووُقشَِِ اَقْت َبر ِّ ْهَيْوُن صَِِ ِيًة. صِِِّ اَقْت َبر ِّ َك صَِِ ِبَحَك 11ُطْدسِِِّ َنا َوَلَرالَِّنا َحْيُث سَِِ آَباُؤَنا، َطْد  َبْيُت ُطْدسِِِّ
ل ِّ 12َصاَق َحرِّيَق َناٍق، َوُكلج ُمْشَتَهَياتَِّنا َصاَقْت َخَراًبا.  لجَنا ُكِل الذ ِّ  "َوأَلْللِّ هذِّ ِّ َتَتَجِلُد َيا َقبج  َوَتْسُكُت َوُتذِّ

هذاِوضعِأورشليمِبعدِالسبيِمحروقةِانارِومننرهاِيبكيِمنِيراهاِوهذاِحا ِكلِنفسِتركتِالمسي ِلتجرنِِ
وأليسِهذاِحا ِكنالسِكثيرةِميِأيامناِهذهِعبنِاهاِالحياانِمأن رواِحتيِالهوتِِ.ِوراءِشهواتهاِوخااياها

 ِ.المسي ِول نِمازا ِهناكِبقيةِأمينةِهللِمازالتِتصليِهذهِالصالة
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس والستون 

ِ
ِِ:66المسييي ِ إصِعروسِِال نيسييةِميالِدِِنرِنِرِالذنِتحدثِعنِالخالصِالذنِقدمهِالمسييي ،هذاِالسييفِِنهايةِمي
ِِوميراوناِِةِالسيييماويةِنصييييبناسيييل نيمراحِا بونِِعِرِ،بكلِأمراحهاِوتعزياتهاِهيِِهناِعليِا رِضال نيسيييةِِِوِِ(.7-9

ِبعدِالمج ِالثاني.ِميِالمجِدِالسماوِن
ذينِسييقودناِإليهماِاإليمانِبالمسيي .ِِل(ِيوجهونناِنحوِالسيمواتِالجديدةِوا رضِالجديدةِال65ِِ،66اإلصيحاحينِ 

  ِيعلنِدعوتهِل لِالبحيييرِللتمتعِبالحياةِالجديدةِالتيِتبدأِهناِعليِا رض.ِونرنِأيزيييًاِالفصيييلِوالتمييزِاينِِ
ِهوِصال ِوماِهوِشرير.ِمالمسي ِجاءِ جلِهذا.ِوميِهذاِاإلصحاحِنجدِتوقعِقبو ِا ممِللنداءِاإلنجيلي.ماِ
ِ

 وصغيت إلى الذين لم يسالوا ولدت من الذين لم يهلبون  طلت هاونذا هاونذا ألمة لم تسم باسر .( 1آية )
ِ(ِ.1ِنرنِهناِقبو ِا ممِآيةِ 

ِ.ِ(7ِِ-2آياتِ ورمضِاليهودِلعنادهمِوعدمِإيمانهمِ
ِ.ِ(10ِِ-8 ِومِخالصِالبقيةِمنهمِبجلبهمِلإليمانِبالمسي ِآياِت

ِ.ِ(16ِِ-11أحكامِ ِستتعقبِاليهودِالمرموضينِآياتِ ِأنِوم
ِ.ِ(25-17فرحهاِومجدهاِآياتِ لومِالبركاتِالمحفوظةِلل نيسةِالمسيحيةِالتيِست ونِ

ِ
يَن َلْم َيْهُلُبونِّ . ُطْلُت: هَأَنَذا، هَأَنَذا. أُلِمٍة 1" -(:2-1اآليات ) ْدُت مَِّن اِلذِّ يَن َلْم َيْسَأُلوا. ُولِّ َلْم  »َوْصَغْيُت إَِّلى اِلذِّ

.َبَسْهُت َيَدِي ُطوَل الِنَهاقِّ إَِّلى َشْعٍب ُمَتَرر ٍِّد َسائٍِّر فِّ  َطرِّيق َغْيرِّ َصالٍِّح َوَقاَء 2ُتَسِم بِّاْسرِّ .   "  َوْفَكاقِّ ِّ
ولقدِعلقِاولسِالرسو ِأنِِ(10ِِ:20ِ،21ِ رِوهذهِاآلياتِمسرهاِاولسِالرسو ِارمضِاليهودِوقبو ِا ممِ

إشعياءِكانِجريئًاِحينِواجهِاليهودِاهذا،ِأنهمِسو ُِيرمزونِوأكملِأنِهذاِتتميمًاِلنبوةِموسيِ"أيينكمِبأمةِ
يَن َلْم َيْسَأُلوا.ِ(21ِِ:32ِ تنِِِ"غبية مهمِلمِيعرموهِل يِيالبوهِأوِِِ  َلْم َيْهُلُبو =ِهمِا ممِوهمِأيزًاِالذينِِاِلذِّ

=ِو لكِبليضِنعمهِعليهمَِِيَدِي   لهم َسْهتُ بأماِاليهودِالذينِِ.هَأَنَذايسألوهِول نهِهوِعرمهمِانفسهِوقا ِلهمِ
يديهِلهمِليحتزنهمِويقبلهمِويعايهمِوبقيادتهِلهمِبأنبياله.ِوبمعجزاته،ِومِجاءِلهمِوأرسلِلهمِتالميذه.ِمهوِبسبِ

=ِأيِطو ُِِطوَل الِنَهاقِّ  عالماتِمحبتهِالِميِصليبهِظلِباساًاِلهمِيديهِبالحبِليحتزنِال ل.ِوكانِهذِا
=ِأيِشهواتهمِِِمَوَقاَء َوْفَكاقِّهِّ  ون رٍ يِّ سَ يَشْعٍب ُمَتَرر ٍِّد عمرِال نيسةِماهللِسيقبلِإليهِكلِمنِيرجعِإليهِول نهمِِ

ِخااياهمِ.ا رضيةِِو
 

.3" -:(3) آية ُر َعَلى اآلُلر ِّ ، َوُيَبخ ِّ يُظنِّ  بَِّوْلهِّ . َدائًِّرا َيْذَبُح فِّ  اْلَجِناتِّ  " َشْعٍب ُيغِّ
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يُظنِّ  بَِّوْلهِّ  ا صيييييييييييييينيامِومِميِتحيديهمِِِعبيادةبمنِأييامِالنبيِِِِيغينونِ حيياءِوهمِايدأوِِ=ِأيِاوقياحيةِوبالُِِِِيغِّ
ُر َعَلى اآلُلر ِّ يِ.ِميِرمزييهللمسييي ِوصييلبهِومِميِإصييرارهمِإليِهذاِاليومِِ أنِِِ،ِ=ِقارنِهذاِبماِأعااهِلهمِ َبخ ِّ

ِهوِماِيغايِبهِأسييييا ِالمناز ِمهمِوضييييعواِأصيييينامهمِومذابحهاِموِقِِاآلُلر  و البخورِيكونِأمامِالمذب ِالذهبي.ِ
ربماِأنِاليهودِلمِيفعلواِهذهِِِوا سا ِهيِأعليِمكانِميِالمنز ِوهذاِلت ريمِالصنمِ.ِِ(.12ِِ:23مل2ِِِايوتهمِ 

ووانِِالعبادةِالوونيةِتماماِول نِكانِمعنيِرمزييييهمِللمسييييي ِأنهمِوقعواِميِيدِالحييييياانِوبهذاِصييييارواِكعاادنِا 
ِالذينِيفعلونِهذهِا مور.

ِ
َسٍة.4" -:(4) آية ، َوفِّ  آنَِّيتِّ؟ِّ َمَرُق ُلُحوٍم َنجِّ ْنزِّيرِّ . َيْأُكُل َلْحَم اْلخِّ ، َوَيبِّيُت فِّ  اْلَرَدافِّنِّ  " َيْجلُِّس فِّ  اْلُقُبوقِّ

مهمِظنواِأنِأرواحِالموتيَِِِوَيبِّيُت فِّ  اْلَرَدافِّنِّ =ِلسييييييياا ِأرواحِالموتي.ِوهمِلمِيسيييييييألواِالرم.َِِِيْجلُِّس فِّ  اْلُقُبوقِّ 
ْنزِّيرِّ و تنهرِلهمِميِاللييلِأوِاواسييييييييييييييايةِأحالم.ِِ ُل َلْحَم اْلخِّ ْأكُِ =ِميالخنزيرِنجسِبحكمِالحييييييييييييييريعيةِول نهياِطبيعيةِِِِِيَ

ِالعصيانِوالتمردِالتيِأصبحتِميهم.
ِ

ِل النِ 5"  -:(5) آِية َدٌة ِكُ اٌق ُمِتِقِّ اٌن فِّ  َوْنفِّ ، ِنَ َك. هُؤاَلءِّ ُدخَِ ِنْ َدُس مِّ ن ِّ  أَلن ِّ  َوِطْ ْدُن مِّ َدَك. اَل تَِ ِنْ .َيُقوُل: قِّْف عِّ اقِّ  هَِ
" 

ن ِّ   بالرغمِمنِخااياهمِمهمِميِكبرياءِيقولونِلآلخرينِِ ْنَدَك اَل َتْدُن مِّ .ِِوطدس منك   ألنى  يحتيِالِتنجسييييييييينقِّْف عِّ
ِِوهاالءِالمت برونِيثيرونِضيقِ ِكدخانِميِأنفه.ِوكانتِهذهِخايةِال تبةِوالفريسيينِأيامِالمسي .

ِ
ْم، 6"  -(:7-6اآليات ) نِّهِّ ضِِْ ُكُت َبْل ُوَلازِّي. ُوَلازِّي فِّ  حِّ آَثاَمُكْم َوآَثاَم آَبائُِّكْم َمًعا َطاَل  7َها َطْد ُكتَِّب َوَمامِّ . اَل َوسِِْ

ْم«. ْضنِّهِّ ، َوَعِيُرونِّ  َعَلى اآلَكامِّ، َفَأكِّيُل َعَرَلُهُم اأَلِوَل فِّ  حِّ َبالِّ يَن َبِخُروا َعَلى اْلجِّ ، اِلذِّ  "الِربج
مْ لنعر ِأنِ ِالِينسيييييييي.ِِهذاِالتحيييييييبيهِِ=ِِِِْد ُكتَِّب َوَمامِّ َها طَ  نِّهِّ ضِِِِِْ ِِ،=ِمالخايةِتحرقِيدِالخاطِ ُِِوَلازِّي فِّ  حِّ

َِناًراِِقا ِسييييليمانِالحكيمِعنِخايةِالزناِليرنِالزانيِماِسيييييحدثِلهِ"ِومنِيحتزيييينِالخايةِتحرقه. ان  َأَيْأُخُذِإ ْنسييييَ
ْزن ه َِواَلَِتْحَتر ُقِ ِ(.27:6"ِ أمو َياُبهُِم يِح 

ِ
، َفَيُقوُل َطائٌِّل: اَل ُتْهلِّْكُ؟ أَلِن فِّي؟ِّ َبَركَ 8"  -(:10-8اآليات ) اَلَف ُيوَلُد فِّ  اْلُعْنُقودِّ : »َكَرا َوِن السج ًة. هَكَذا َطاَل الِربج

َبالِّ ، َفَيرُِّثَها ُمْخَتاقِِّي، 9هَكَذا َوْعَرُل أَلْللِّ َعبِّيدِّي َحِتى اَل ُوْهلَِّك اْلُكِل.   َبْل ُوْخرُِّج مِّْن َيْعُقوَب َنْساًل َومِّْن َيُهوَذا َواقًِّثا لِّجِّ
يَن َطَلُبونِّ .10َوَتْسُكُن َعبِّيدِّي ُهَناَك.   "  َفَيُكوُن َشاُقوُن َمْرَعى َغَنٍم، َوَوادِّي َعُخوَق َمْربَِّض َبَقٍر، لَِّشْعبِّ  اِلذِّ

(ِوهوِمبدأِقبو ِالبقية.ِماهللِلمِيرمزيييييهمِنهاليًا.ِوشيييييبههمِ ِهنا5ِِ-11ِِِ:1رو ميوهذاِشيييييرحهِاولسِالرسيييييو ِِ
بكرمةِتبدوِأنهاِجفتِوتسيييييييييييييتحقِأنِتقلع،ِول نِعينِال رامِالخبيرِت حيييييييييييييفِأنِبعضِا غصيييييييييييييانِمازا ِميهاِِ

وسيت ونِميِِِعصيارتهاِوتبحيرِبمحصيو ِميبقيِعليها.ِولقدِرمضِاليهودِالمسيي ،ِول نِقلةِمنهمِقبلوه،ِهمِالبقية
=ِهمِيعبدونِ ِوليسِشيييييهواتهمَِِعبِّيدِّي   .ِوماِهيِمواصيييييفاتِهذهِالبقيةِ؟ِهمبالمسيييييي ِِيةِا يام،ِبقيةِتامنانه
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يَن َطَلُبونِّ وِّ .ِِ،ِهاالءِكفواِعنِالعنادِوآمنواِبالمسيييي ا رضيييية ْعبِّ  اِلذِّ =ِمهمِأصيييبحواِيالبونِ ِومنِيالبِِِِشَِِ
 ِويزمهِل نيستهِأنِجسده. ِالادِويستجيبِلهِ ِ

َبالِّ  اًل َومِّْن َيُهوَذا َواقًِّثا لِّجِّ =ِهذهِالبقيةِالتيِسيتامنِبالمسيي ِميِنهايةِا يامِسييزيمهاَِِِبْل ُوْخرُِّج مِّْن َيْعُقوَب َنسِْ
وهاالءِست ونِلهمِِ.ِِلبالىمجادِالسماويةِالمعدةِل نيسةِالمسي ِ=ِِ ِل نيستهِالتيِتحياِميِالسماوياتِوترثِا 
عليِالحدِِوادي عخوقعليِالحدِالغربيِوإليِِِوادي شِِاقون منِِِ؟إقامةِسيييعيدةِمهمِسييييروونِميِجبا ِ ِوأين

ِِاقون ِِالحيييييرقيِلألرض.ِهيِا رضِالمقدسييييية،ِأرضِميراثِالرمِكلها،ِواآلنِا رضِكلهاِللرم. هوِِِووادى شِ
بسيييييبِوأرضِصيييييالحةِللزراعةِوالرعيِ،ِوهذاِيعنيِأنِ ِيرعيِالبقيةِمنِاليهودِالتيِكانتِتامنِعبرِِسيييييهلِمن

للمسيييييحيةِمنِيامنِمنِاليهود،ِوهاالءِيدخلونِإليِِالتاريلِمنِبعدِصييييعودِالمسييييي ِحتيِاليومِ،ِم لِيومِيدخل
ِِمرعيِال نيسةِالفسي ِأرضِميراثِالرمِ.

َمِعاخانِبعدِأنِكدرِإسيييييراليلِوتعنيِعخورِت ديرِوإزعاجِ.ِفيصييييييرِالمعنيِأنِهناكِِمليهِِِوادى عخوقِأما ُرج 
منِسييييييييامنِميِنهايةِا يامِمنِاليهودِ،ِ  ِيحف ِاركاتِلهم،ِهاالءِالذينِكانواِيوماِمكدرينِلسيييييييالمِاآلخرينِِ

 ِعنهمِأصيحامِالسياعةِالحاديةِِناكرينِلمعانيِنبواتِتوراتهمِفيزيللواِالمسييحيينِ.ِيمكنِالقو ِأنِهاالءِمنِيقا
ِعحرةِ.

ِ
ْعدِّ اأَلْكَبرِّ َمائَِّدًة، َوَمأُلوا  11"  -:(11) آية وا َلَبَل ُطْدسِِِِِِّ ، َوَقِتُبوا لِّلسِِِِِِ يَن َتَرُكوا الِرِب َوَنسُِِِِِ ْعدِّ »َوِما َوْنُتُم اِلذِّ لِّلسِِِِِِ

 "اأَلْصَغرِّ َخْرًرا َمْرُزوَلًة،
ْعدِّ اِّ =ِهذاِال المِموجهِلليهودِويوجههِإشيييييعياءِلقومهِومنِسييييييأتيِبعدهمِالذينِسييييييعبدونِالنجومِ=َِوِما َوْنُتُم  لسِِِِ
َغرِّ و اأَلْكَبرِّ  ِِْ مهنياكِمنِيامنِبيا اراجِوحنيكِاليومِِ،ِِهيذاِِ  .ِوهيِ بيادةِميهياِسييييييييييييييكرِوعربيدةِ.ِوحتيِيومنيااأَلصِِِِِِِ

ول نِالمعنيِأنِمنِيرمضِالمسييييييي ِيقعِميِيدِِمرةِأخرنِربماِأنِاليهودِالِيعملونِهذاِِويتفاءلونِويتحيييييياءمون.
 إاليسِفيكونِكالووني.

ِ
يُبوا، َتَكِلْرُت َفَلْم تَ 12"  -:(12) آية ، أَلن ِّ  َدَعْوُت َفَلْم ُتجِّ ، َوَتْجُثوَن ُكلجُكْم لِّلِذْبحِّ ْيفِّ ِِِ َرُعوا، َبْل  َفإِّن ِّ  ُوَعي ُِّنُكْم لِّلسِِِ ِِْ سِِِ

ْلُتُم الِشِر فِّ     " َعْيَنِ ، َواْخَتْرُتْم َما َلْم ُوَسِر بِّ؟ِّ.َعرِّ
ْيفِّ  ِِِ ِإن  وعينكم=ِمنِيرمضِالمسييييييييي ِكمخلصِلنِيجدِسييييييييونِالمسييييييييي ِالديان،ِويكونِقولهَِفإِّن ِّ  ُوَعي ُِّنُكْم لِّلسِِِ

ْيفِّ  =ِممنِِِنِالعدوأُعَي ِ والمعنيِالمقصيييودِميِالترجمةِا صيييليةِأننيِِِِأنِالمسيييي ِسييييدينهمِلرمزيييهمِاإليمان.ِِلِّلسِِِ
هوِعدوِهللِسيييهل هِ ِبالسيييفِأوِبالاريقةِالتيِيراها.ِ  ِيحددِمنِهوِالعدوِوماِنو يةِالعقامِوالدينونةِهلِِ

تركهِ ِعليهمِ نهِِوالسييفِ.ِعحيواليًا،ِالِهوِميِيدِ ِِِيقتلالسييفِالِو.ِبالسييفِأوِالوباءِأوِالاومانِ...ِإلل
ِِ=ِصلبوه. عرلوا الشرملمِيجيبواِالِِالمسي ِأوِميِإانهِال لمةِا نبياءِ=ِاواساةِتكلم

ِ
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: ُهَوَذا َعبِّيدِّي َيْأُكُلوَن َوَوْنُتْم َتُجوُعوَن. ُهَوَذا َعبِّيدِّي َيْشَرُبوَن  13"  -(:14-13اآليات ) لِّذلَِّك هَكَذا َطاَل الِسي ُِّد الِربج
وَن. ُهَوَذا َعبِّيدِّي َيْفَرُحوَن َوَوْنُتْم َتْخَزْوَن.  ُِِ يَبةِّ اْلَقْلبِّ  14َوَوْنُتْم َتْعَهشِ ُرُخوَن  ُهَوَذا َعبِّيدِّي َيَتَرِنُروَن مِّْن طِّ ِِْ َوَوْنُتْم َتصِ

وحِّ ُتَوْلوُِّلوَن. ، َومِّنِّ اْنكَِّساقِّ الرج ِ " مِّْن كآَبةِّ اْلَقْلبِّ
مقارنةِاينِحا ِعبيدِالرمِورامزييييييِالرم.ِمعبيدِالرمِمكتفينِقانعينِحتيِميِالاعامِوالحيييييرامِوأمراحِالسيييييماءِ

ميِعاشِوحزنِوجوو،ِيجرونِويلهثونِوراءِِلهمِأمراحِأادية،ِوأماِهاالءِالذينِوضيييييييييييعواِأمالهمِميِا رضِمهمِ
ِِالرمِالدسييييمةِفيفرحونِويحييييبعونِويسييييبحون.هذهِا رضِالفانية.ِأماِعبيدِالرمِمهمِيحييييتركونِمرحينِميِمالدةِِ

سييييييينةِتقريباِبعدِصيييييييلبهم2000ِِِِوقدِرأيناِتنفيذِهذهِاآليةِميِاليهودِالذينِظلواِمحيييييييتتينِومرموضيييييييينِمنِالعالمِ
ِللمسي ِ.

ِ
يُتَك الِسي ُِّد الِربج َوُيَسر ِّ  َعبِّيَدُ  اْسًرا آَخَر.  15"  -(:16-15اآليات ) َفاِلذِّي 16َوُتْخلُِّفوَن اْسَرُكْم َلْعَنًة لُِّرْخَتاقِِّي، َفُيرِّ

، أَلِن الض ِّ  ، َواِلذِّي َيْحلُِّف فِّ  اأَلْقضِّ َيْحلُِّف بِّإِّل؟ِّ اْلَحق ِّ َيْت، يقَ َيَتَبِرُك فِّ  اأَلْقضِّ َيَتَبِرُك بِّإِّل؟ِّ اْلَحق ِّ اتِّ اأُلوَلى َطْد ُنسِّ
 "  َوأَلِنَها اْسَتَتَرْت َعْن َعْيَنِ .

ومِصيلبواِِمنِاليهوِدِِهناكِمرقِأيزيًاِاينِعبيدِالرمِوالخااةِمنِناحيةِالذكرنِوالسيمعةِ،ِمعسيمِمنِعبدِا ووان
يِ"يجعلكِ ِبالسييييًاِِوسييييو ُِيهملِويكونِاسييييتخدامهِبالسييييًاِوسيييييئًا.ِم انِهناكِمثلِأوروبِ.َلْعَنةً  المسييييي ِسيييييترك

كاليهودِ"ِويكونِكلِهذاِكعنذارِليتسيييياءلواِلما اِنحنِكذلك،ِويكونِهناكِخو ِمنِأنِتنز ِاللعناتِعليِالناسِِ
ُد الِربج وَ مثلمياِتنز ِعليِاليهود،ِمياهللِتركهمِللعنيةِ=ِِ ِي ِّ ِِِ يتَُِك السِِِِِِِ .ِأمياِعبييدِالرمِميذكراهمِدالميًاِبيالبركية،ِ  ُِِيرِّ

سيمِسييكونِلهمِكلِاركاتِسيمِآخر،ِمعسيمِشيعبِ ِاليومِمسييحيينِوهمِجسيدِالمسيي .ِوتحتِهذاِاإلبعسييدعوهمِِ
ل لِِِالمسيييييييحيةِهيِالِِمعينة،ِِميِأرِضِِاواحِدِِالمسيييييييحيِشييييييعباِِومميزاتِالعهدِالجديد.ِولنِيكونِهذاِالحييييييعِب

=ِوالمسيييييي ِهوِالحق،ِوهاالءِسيييييو ِينسيييييبونِكلِنجاحَِِِيَتَبِرُك بِّإِّل؟ِّ اْلَحق ِّ كلهاِِِرُك فِّ  اأَلْقضِّ َفاِلذِّي َيَتبَ ا رضِ
المِالماضييييِميِأمراحِالحاضييير.ِ  ِهوِالذيِسييييجعلهمِينسيييونِِألهمِوكلِتعزيةِهللِوهاالءِسيييينسيييونِأيزيييًاِكلِ

َتَتَرْت َعْن َعْيَنيِ محيياكلِالماضييي،ِالِ ِيقو ِإنهاِِ ِِتأيِأزيلت.ِمهوِميِكلِضيييقناِتزييايق،ِوإ اِكانِمازالِِ؟اسِْ
المِالتيِنحسييييييييييهاِويرتاحِحينماِنرتاح،ِوهناِعليِا رضِهناكِمحيييييييييياكلِل انتِبقيتِأمامِعينيه،ِمهوِيحسِبا 

سييييأ ِأحدِالملوكِحكيمًاِ"ماِالدليلِعليِصييييحةِال تامِِيتحققِجزءِمنِهذاِوأماِتحقيقهِال املِمهوِميِالسييييماء.
ِسنة.2000ِمماِقالهِ ِعنهمِحدثِوماِزا ِيحدثِعبرِِ"اليهود". ِلهِالمقدس"ِمقا

ِ
يَدًة، َفاَل ُتْذَكُر اأُلوَلى َواَل َتْخُهُر َعَلى َبال.17" -:(17) آية يَدًة َوَوْقًضا َلدِّ  " »أَلن ِّ  هَأَنَذا َخالٌِّق َسَراَواٍت َلدِّ

هذهِاآليةِوجدتِتحقيقهاِجزليًاِأواًلِميِعودةِاليهودِمنِالسيييبيِ رضِجديدةِاالِأووانِوسيييماءِجديدةِأيِبعالقةِِ
ا رضِالجديدةِمأعزيالهاِمنِالمامنينِميِحبِجديدةِاينهمِوبينِ .ِومِوانيًاِميِال نيسيةِمصيارتِال نيسيةِهيِ

،ِالِِوبينِالسماليينِِِِأيِميِعالقةِحبِاينِهاالءِالمامنينِوبينِ ِةيتعاملونِمعِبعزهم،ِوهيِالسماءِالجديِد
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ول نِاآليةِسيييييتتحققِكليًاِميِالحياةِا اديةِمهيِبحقِِ.ِِِهيِعالقةِانوةِنقو ِهللِميهاِ"أباناِالذيِميِالسيييييموات"ِِ
ِ(21ِِ:1ِا رضِالجديدةِوالسمواتِالجديدةِ رؤ

ِ
ُجوا إَِّلى اأَلَبدِّ فِّ  َما َوَنا َخالٌِّق، أَلن ِّ  هَأَنَذا َخالٌِّق ُووُقَشلِّيَم َبْهَجًة َوَشْعَبَها َفَرًحا.َبلِّ اْفَرُحوا 18"  -:(18) آية  "َواْبَتهِّ

مرحِالقديسينِبالرمِمرحِأادنِم لِماِسيخلقهِ ِجديدًاِسيكونِمصدرِمرحِلقديسيهِومنِتألمِمعِال نيسةِسيفرحِِ
لِّيَم َبْهَجةً أَلن ِّ   .ِِِِ(8ِِِ:17 روِ هناِنرنِ ِيفرحِبكنيسييتهِالتيِإشييتراهاِادمهِِ= وشِِعبها فرحا   هَأَنَذا َخالٌِّق ُووُقشَِِ

ِ(ِ.15ِِ:7"يكونِمرحِميِالسماءِبخاط ِواحدِيتوم"ِ لوِ(ِ.1ِِ:18وصارتِميراوهِ أ 
ِ

ُج بُِّأوُقَشلِّيَم َوَوْفَرُح بَِّشْعبِّ ، َواَل 19" -:(19) آية  " ُيْسَرُع َبْعُد فِّيَها َصْوُت ُبَكاٍء َواَل َصْوُت ُصَراٍخ.َفَأْبَتهِّ
عليِِإ اِطبقنياِهيذهِاآلييةِعليِا رضِفيكونِالمعنيِأننياِلنِنحزنِِ ِيفرحِبكنيسييييييييييييييتيهِوكنيسييييييييييييييتيهِتفرحِبيهِ.ِِو

ِال املِسيكونِميِالسماء.ِول نِتابيقهاِ،ِا رضياتِالفانية
 

 18،  17تعليق على اآليات 

يقولهيياِ ِا مِالحنونُِيعب  رِميهيياِعنِأنِمرحتييهِهيِحينِيرنِأوالدهِمرحون،ِونفهمِمنهيياِأنِمرحِ ِهوِِآييياتِِ
كماِقا ِرمِالمجدِِ-وبينناِكأوالده.ِحينِنفرحِيفرحِهوِوحينِيفرحِنفرحِنحنِِِ-مرحِمتباد ِاينهِكأمِحنونِلناِ

ألمِيخلقناِِِِ-(.ِوكانِهذاِواضحاِمنِادءِالخليقة15ِِِِ:11ِِم"ِ يوكلمت مِاهذاِل يِيثبتِمرحيِفيكمِويكملِمرحك"
 ِميِجنةَِعْدنِوجنةِتعنيِمكانِجميلِجدا،ِوَعْدنِكلمةِعبريةِتعنيِمرح.ِوحينماِدخلتِالخايةِضيييييياوِالفرحِِ

(ِ=ِأنِماِعادِيفرح.ِوالمسييييي ِأتيِليعيدِالفرحِللمامنينِمعِأن3ِِِ:23ِِ،24ِِوهذاِمعنيِطردِآدمِمنِالجنةِ تك
ْدناِبأنِالفرحِالذنِسيييعايهِيتغلبِعليِالزيييقاتِِالعالمِالِذ نِنحياِفيهِكلهِحزنِوضيييقات،ِل نناِنجدِالمسييي ِيع 

(.16ِِِ:22ِِ"ِ يوراكمِايزيييييييييياِمتفرحِقلوبكم،ِوالِينزوِاحدِمرحكمِمن مأنتمِكذلك،ِعندكمِاالنِحزن.ِول نيِسييييييييييأم"
(ِكلِعقلِِيتفوقِعلي ِالذنِيفوقِ ِوهذاِماِإختبرهِاولسِالرسييييييييو ِمقا ِ"كحزانيِونحنِدالماِمرحون"ِ+ِ"سييييييييالم

ِ(.4ِِ:7+ِمي6ِِ:10ِكو2("ِ كلِحيرةِوإضارامِوقلق 

"ِماالماِنحنِميِهذاِالعالمِمسييييوجدِحزنِوخو ِوقلق،ِول نِنعمةِالمسيييي ِِنِحزِنعندكمِاآلوالرمِيسيييووِيقو ِ"
اِالسيييييييالمِوالفرحِهيِِتسيييييييكبِميِالقلبِسيييييييالماِومرحاِيتغلبانِعليِماِميِهذاِالعالمِمنِحزنِوخو ِ...إلل.ِهِذ

(ِإليِأن1ِِ:3ِِعااياِ ِالروحيةِالتيِتجعلناِنتذوقِطعمِالحياةِالسيييييييييماويةِاينماِنحنِماِزلناِعليِا رضِ أ 
نذهبِإليِالفرحِوالمجدِا اديين،ِوهناكِالِحزنِوالِقلقِالِيمسييي ِ ِكلِدمعةِمنِالعيون،ِهناكِنسيييمعِ"أدخلِ

ِإليِمرحِسيدك".
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نَ 20"  -:(20) آية َِِ َئةِّ سِِِِ بِِّ  َيُروُت اْبَن مِّ ِِِ ْل َوِياَمُ؟. أَلِن الصِِِِ ْيٌخ َلْم ُيْكرِّ َِِ ْفُل َوِياٍم، َواَل شِِِِ ٍة،  اَل َيُكوُن َبْعُد ُهَناَك طِّ
َئةِّ َسَنٍة. ُئ ُيْلَعُن اْبَن مِّ  " َواْلَخاطِّ

ْفُل َوِيامٍ   لن ملمِيعدِيقا ِ"قدِتغيرتِالننرةِللموت،ِِ=ِبعدِالمسييييييييييييي ِِِوال شِِِِِِِِيخ لم يكرل ويام؟  َيُكوُن َبْعُد ُهَناَك طِّ
(ِوقياللهياِهوِحزقيياِالمليكِحينمياِأخبرهِالنبي38ِِِ:10ِِِ،12ِِصِِإأعيدميتِبقييةِسييييييييييييييني"ِأوِ"منِالنو ِيقاعني"ِ 

يموتِ لميةِالغيةِهيذهِا ييام.ِم لميةِطفيلِأييامِهيِالمزييييييييييييييادِلِنياقصِعمرميععتبرِ ليكِبمثيابيةِأنيهِيموتِِ،ِِبموتيهِ
ِ:المسي ِأنِمالنِماتِناقصِعمرِ نشبعانِأيامِالتيِقيلتِكثيرًاِفيمنِعمرواِطوياًل.ِوالِيقا ِاليومِبعدِ

  ِيعايِميدةِمحيددةِننهيِميهياِعمالِخلقنياِمنِأجليه.ِومِننزييييييييييييييمِلمنِسييييييييييييييبقونياِميِِالعمرِمحيددِمنِ .ِ(1
ِ(ِإليِأنِننتقلِللمجدِالسماونِ.12ِِ:13+ِدا2ِِ:10ِالفردوسِحينِالراحةِ أ 

ليسِموتِلعبيدكِياِرمِالِهوِإنتقا .ِمالذيِماتِ هبِإليِالسماءِوالِمقارنةِاينِالسماءِوا رضِخاصةِِِ(2
.ِالِنحنِادأناِِشيتهاءِأنِأنالقِوأكونِمعِالمسيي ِ اكِأمزيلِجدًا"ِإاولسِآيتهِالحيهيرةِ"ليِِِِديسالقِِبعدِأنِقا 

ِحياتناِا اديةِبعدِالمعمودية.
ِسنةِ.ِوهكذاِكثيرِمنِالحهداءِالقديسينِ أبانومِوقرياقوصِوونسِ...(ِ.33ِالمسي ِنفسهِماتِميِسنِِ(3
(ِأنجب1ِدِحزقياِمنِزيادةِعمرهِأوِلنقلِما اِخسييييرهِحزقياِ؟ِِالِحتيِميِالعهدِالقديمِلنتسيييياء ِما اِإسييييتفاِ(4

ِ(ِأخاأِميِموضووِأمراءِباال.2منسيِأشرِملوكِيهو اِ.ِِ
(ِهوِوحيدهِيعلمِمتيِينتهيِالعميلِاليذنِخلقنيا1ِِِ-ملنتركِتحيدييدِالعمرِهللِوالِناليبِعمراِطويالِلسييييييييييييييببينِ:ِ(5

نِأحوالناِالروحيةِ،ِماهللِينلِياداناِطوا ِالعمرِ،ِوهوِِ(ِهوِوحدهِالذنِيعلمِمتيِن ونِميِأحس2منِأجلهِ.ِِِ
يعميلِعليِِِ.ِهوِِيزيييييييييييييياأونفهمِانِ ِخال ِميدةِحيياتنياِيعميلِهوِوحيدهِاليذنِيعلمِمتيِيتمِهيذاِون ونِأنقيياءِ.ِِ

ِالمسي ِكسااقِليعدِلناِالمكانِ.ِِدليهِالسيإعدادناِوتنقيتناِلناهلِلذلكِالمكانِالذيِ هبِِإ
 

ْفلُ ُد ُهَناَك اَل َيُكوُن َبعْ  ْل َوِياَم؟ُ  َشْيخٌ َواَل               َوِياٍم،  طِّ َِلْم ُيْكرِّ
َئةِّ َسَنٍة  الِصبِّ ِ أَلِن  ئُ وَ            َيُروُت اْبَن مِّ َئةِّ َسَنةٍ  اْلَخاطِّ ُِِيْلَعُن اْبَن مِّ

ِ-الح ِأنِاآليةِشقينِ:
ِ.ِشيخِميِمقاالِطفلِالحقِا و ِيذكر

ِ.ِخاطئ ميِمقاالِصبىِيذكروالحقِالثانيِ
ِ""الحقِأقو ِل مِإنِلمِترجعواِوتصيييييييييييييرواِمثلِا والدِملنِتدخلواِمل وتِالسييييييييييييمواِتولنزييييييييييييعِأمامناِقو ِالرمِِ

ِِبىمنسيييييييييتنتجِأنِِ(ِ.18ِِِ:3 مِت هوِمنِعاصِحياتهِمجاهداِوقبلِتجديدِالروحِالقدسِولمِيقاومهِ،ِمعادِِالصِِِِ
(ِعملِالروح2ِ(ِعملِالمسيييييييييييي ِ المعمودية(.1ِِمالخالصِيتمِعليِمرحلتين:ِِِكا والدِوهذاِيخلصِ.ِوصيييييييييييار

اُنهُِالقدسِ التجديد(.ِوهذاِبحسييييييبِقو ِالقديسِاولسِالرسييييييو ِ" َناِٱهلل َِوإ ْحسييييييَ يَنَِظَهَرُِلْاُفُِمَخل  صيييييي  اَلِ ،َوَل  ْنِح 
يَِرْحَمت هِ  ْلَناَهاَِنْحُن،َِاْلِب ُمْقَتزيييييييَ َِعم  ِم يِا ر   َناِِ ،ب َأْعَما   ِٱلث ان يِِ(1ِ َخل صيييييييَ ياَلد  ِٱْلم  ل  ِٱْلُقُدسِ ِ(2 ب ُغسيييييييْ وح  ِٱلرُّ يد  "َِوَتْجد 
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(.ِميالمسييييييييييييييي ِمياتِوقيام،ِوبيالمعمودييةِنموتِونقومِفييهِبخليقيةِجيدييدة.ِوخال ِرحليةِحيياتنياِوإحت ياكنيا5،4:3ِ تي
ِروحِالقدسِوالِيعاندِيخلص.بالعالمِنخا ِوالروحِالقدسِيعملِميناِالعمرِكلهِليجددِطبيعتناِومنِيقبلِعملِال

مهوِعاصِحياتهِمقاوماِللروحِالقدسِولمِيقبلِالتجديدِوقيلِعنهِشييييييييخاِ،ِمهوِشيييييييا ِعمراِوشيييييييا ِِالخاطئِأماِ
روحياِأنِلمِيتجددِ.ِول نِمنِيحيييييلِعمراِول نِيتجاومِمعِالروحِالقدسِوالِيقاومهِ"يجددِمثلِالنسييييرِشييييبابه"ِِ

ِ(ِويعيدهِصبياِروحياِ.103ِِ:5 مز
سنةِهيِرمزياِالمدةِالتيِحددها100ِِِ اليييييييييييِِِسنةِومِيموت.100ِِالصبيِهناِميِمقاالِالخاط ِوكالهماِيعيشِِ

،ِأيِينتقييلِمنِحييياةِعليِِيروتِِقيييلِعنييهِِول نِالصييييييييييييييبيِِ ِلننهيِالعمييلِاليذنِخلقنيياِ ِمنِأجيلِأنِنتممييه(
بالخايةِعليِا رضِوإنتقلِإليِجهنمِِِِمهوِكانِميتاًِِيلعنِِعنهِِا رضِإليِحياةِميِالسيييييماء.ِوأماِالخاط ِمقيل

ِبعدِموتهِوهيِمكانِلعنة.
ِِب  يسييييييتعيدِبسيييييياطةِا طفا ِفيكونِصييييييالحًاِِِِ،ِوهذامنِتعلقِبالمسييييييي ِوأنارِالمسييييييي ِحياتههوِِ؟ِِِمن هو الصِِ
ِِ.ِِلمل وتِالسمواِت

لنِتحييييييييفيِطبيعتهِ الح ِأنِهذاِمهوِمنِقاومِعملِالروحِالقدسِملمِيثبتِميِالمسييييييييي ِ،ِِِهو الشِِِِِِيخ    ومن
والِينابقِعليهِالحيييرطِالذنِقالهِالرمِِِ،المسيييي ِهوِطبيبِأنفسييينا(ِوسيييينلِكماِهوِبابيعةِالعصييييانِوالخاية

ِِ"أنهِعادِوصارِمثلِا والد"ِمهذاِيهلكِ.
لعازر(ِوالخاط ِيموتِوتحملهِِمثلِيموتِوتحملهِالمالل ةِ ِِ..ِول نِالصيييييبيِوهذاِمنِتمِشيييييفاؤهوكالهرا يروت

ِ.الغني(ِحينِ هبِالحياطينِلمكانِاللعنةِا اديةِ 
  ة  سن 100 ِفرا ه  هذ  ال ةسن 100ولكن كالهرا عاش 

ِ.ِِةسن100ِِيهيِمدةِحياتهماِعليِا رضِوتمثلِرمزيًاِا*
ِ.ِلينهواِأعمالهمِ ِمنِعمريحيرِلل ما ِمهمِأتمواِماِحددهِلهم100ِِمرقمِ*
ِ.ِضعف"100ِِوهوِأيزًاِيحيرِللمكامأةِأوِالمجازاةِعنِا عما ِ"كلِمنِتركِأبًاِأوِأمًا....ِِيأخذِ*

ضيييييعفِ،100ِِِ*إ ًاِهيِمترةِنحياهاِعليِا رضِمعماِنحياهاِبأمانةِونتممِا عما ِالتيِخلقناِمنِأجلهاِمن امأِ
ِالِلعنةِ.ِِوإماِأنِالِن ونِأمناءِمالِمكامأة

إ ِقبلِتجديدِالروحِالقدسِوعادِكافلِصغيرِفيكونِلهِمل وتِالسموات،ِأماِِصبى  *قيلِعمنِيكونِباراِوأمينا
ِِيخ لم يكرل ويام؟ِِغيرِا مينِمقيلِعنه وهذاِيد ِعليِأنهِإسييييتمرِمترةِطويلةِوأخذِمرصيييياِمتعددةِ،ِمهوِاالِِشِ

قديسيييا"ِهوِأخذِمرصيييتهِول نهِإسيييتمرِكماِهوِولمِيرجعِِعذرِحينِيقو ِ"لوِكانِ ِأعاانيِعمراِل نتِصيييرتِِ
ِ.ِيلعنِليصيرِكافلِمالِنصيبِلهِميِمل وتِالسمواتِ=

(،ِلوِضييييييييييلِمنهمِخرو 7ِِِ–15ِِِ:1ِخرو ِ لو100ِِ(ِرمزياِهو12ِِِِ:32ِِ*قايعِالمسييييييييييي ِالصييييييييييغيرِ لو
خرو ِالقايع100ِِِِِهوِمنِعادِوصارِمنِاليييييييييييييِِالصبىِِسيفتشِعنهِالمسي ِالراعيِالصال ِليعيدهِ،ِمنقو ِأن

ِالرامضِ.ِالخاطئِالصغيرِ،ِومنِعاندِورمضِهو
ِ(ِ.21ِ راجعِيو153ِ*أيزاِقايعِالمسي ِالذنِيخلصِهوِرمزياِ
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ِ.3ِ+  50+  100=  153وهذهِمواصفاتِمنِيخلصِ
ِخرو ِ.100ِِِ(ِيكونواِمنِالقايعِالصغيرِالي1ِ
(ِقامواِالقيامةِا ولي50ِِِِ.3ِ(ِمألهمِالروحِإ ِهمِالِيقاومونهِمجددهمِالروحِالذنِحلِعليِال نيسةِيومِالي2ِ

ِ.3ِِِمنِموتِالخايةِ،ِورقمِالقيامةِهوِ
ِِم لِمنِالصيييييييييييبيِوالخاط ِأتمِحياتهِوأخذِنصييييييييييييبهِعليِأعمالهِوأحدهمِ هبِللسيييييييييييماءِواآلخرِللجحيمِليلعن.

أنِهناكِأطفا ِيموتونِميِعمرِصيغيرِول نِبعدِأنِقزيواِحياةِكلهاِقداسيةِوامتألواِِِوالبعضِيفسيرِاآليةِعلي
سييينة،ِأوِكأنهمِميِحكمةِالحييييو .ِأماِالخااةِالذينِيعيحيييونِميِالعالم100ِِِمنِكلِحكمةِمهاالءِكأنهمِعاشيييواِ
إ ًاِطو ِالعمرِليسِِِلخااياهم.ِِاويلعنِوِامهمِلنِيحييييييييبعواِويموتِوسيييييييينة100ِِِِواِِوالِيحييييييييبعونِمنهِمحتيِلوِعاشيييييييي

ِالمقياسِالِكيفِنعيشِعمرناِهذاِهوِالمقياس.ِِ
(ِا نِليسِالمهم2ِِ:10ِِِ أيِخلقناِلنعملهِ ِذنِ ِخلقناِلمدةِمحددةِت فيِلنتممِالعملِالصيال ِالأنِِونفهمِاآل

عيادتِتعبيرًاِعنِِِِطو ِميدةِالعمرِ،ِايلِكيفِمجيدنياِ ِخال ِميدةِحيياتنياِ.ِإ نِطو ِميدةِعمرِاالنسيييييييييييييييانِميا
ِرضيِ ِ.ِ

ِ
وَن ُكُروًما َوَيْأُكُلوَن َوْثَراَقَها. 21"  -(:23-21اآليات ) ُِِ ُكُنوَن فِّيَها، َوَيْغرِّسِِِِ ِِْ اَل َيْبُنوَن َوآَخُر  22َوَيْبُنوَن ُبُيوًتا َوَيسِِِِ

ُل ُمْخَتاقِِّي َعرَ  َتْعرِّ ِِْ ْعبِّ ، َوَيسِ َِِ َجَرٍة َوِياُم شِ َِِ وَن َوآَخُر َيْأُكُل. أَلِنُ؟ َكَأِيامِّ شِ ُكُن، َواَل َيْغرِّسُِِِ ِِْ ْم.  َيسِ يهِّ اَل َيْتَعُبوَن  23َل َوْيدِّ
، ، أَلِنُهْم َنْسُل ُمَباَقكِّ  الِرب ِّ اًل َواَل َيلُِّدوَن لِّلرجْعبِّ ِيُتُهْم َمَعُهْم. َباطِّ  " َوُذق ِّ

 ِسيييييييييييباركِعملِأياديهم،ِويجنونِماِيتمنونه،ِوبلغةِماِكانِيحدثِقديمًاِمحينِكانواِيخائونِكانِ ِيسييييييييييلبِ
عليهمِأمةِتاداهم،ِبأنِتاردهمِمنِايوتهمِوتسيييييكنِميهاِوتأكلِمحاصييييييلهمِ راجعِسيييييفرِالقزييييياة(ِول نِاآلنِميِ

ْعبِّ و ناِحتيِوالِالحيييياطين.ِِعهدِالنعمةِمالِسيييلاانِ حدِعلي َجَرٍة َوِياُم شَِِ =ِمثلِشيييجرةِالبلوطِالتيِوإنَِِِكَأِيامِّ شَِِ
قاعتِأوراقهاِتعودِوتسيييتعيدِشيييكلهاِوانية،ِونحنِنسيييتعيدِشيييكلناِبالتوبةِونزدهرِمنِجديد،ِوعندماِنموتِبالجسيييدِ

َجَرةٍ َكأَ ةِِياديةِمفيِالترجمةِالسيييييييييبعينيةِتترجمِاآلأليِحياةِِإنقومِمرةِوانيةِِو َِِ =ِوشيييييييييجرةِالحياةِهيِِِِالحياة ِيامِّ شِِِِ
ِأيزاًِتعِبكلِالتعزياتِالروحية،ِِوالمسي ،ِأيِسيكونِالمسي ِلناِشجرةِحياتناِ"ليِالحياةِهيِالمسي ِ"ِوفيهِسنتم

ِاِحياةِاادية.ِنل
=ِ ِسييييييجعلِأوالدهمِمصيييييدرِتعزيةِلهمِبأنِيجعلهمِيسييييييرونِميِطريقِالحياة،ِطريقِالحقَِِِواَل َيلُِّدوَن لِّلرجْعبِّ 

ِوت ونِأيامهمِمرحة.
ِ

يُب، َوفِّيَرا ُهْم َيَتَكِلُروَن َبْعُد َوَنا َوْسَرُع.24" -:(24) آية   َوَيُكوُن َون ِّ  َطْبَلَرا َيْدُعوَن َوَنا ُولِّ
َوفِّيَرا     ِيتوقعِماِيصيييلونِ جله،ِكماِقاالِا مِاالانِالزيييا ِميِطريقه.هناكِإتصيييا ِجيدِاينهمِوبينِ ،ِ

ِ(.20:18فبحسبِوعدهِهوِوساناِ مِت ُهْم َيَتَكِلُروَن َبْعُد َوَنا َوْسَرعُ 
ِ
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. 25"  -:(25) آية ُد َيْأُكُل الت ِّْبَن َكاْلَبَقرِّ ْئُب َواْلَحَرُل َيْرَعَيانِّ َمًعا، َواأَلسَِ َوِما اْلَحِيُة َفالتجَراُب َطَعاُمَها. اَل ُيْؤُذوَن َواَل  الذ ِّ
.»  "ُيْهلُِّكوَن فِّ  ُكل ِّ َلَبلِّ ُطْدسِّ ، َطاَل الِربج

ماهللِأرسلناِكحمالنِوسبِ لامِولوِآمنِهاالءِالذلامِلصارِِ،ِويكونِهناكِاتصا ِجيدِاينهمِوبينِبعزهمِ
.ِأماِِآكل تبنيأكلِالدماءِسيصيرِكالبقرِِكاألسدومنِمنهمِِ.ِوطبعِالبحرِسيتغير،ِويرعوا معاِال لِحمالن

 ِ.الحياانِممقيدِبسلسلةِوالترامِطعامه.ِومنِعاصِلألرضياتِيصيرِترابًاِأيِطعامًاِإلاليس
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس والستون 

ِ
هذاِاإلصحاحِيحبهِماِقبلهِحتيِميِ باراتهِمهوِيت لمِعنِالتمييزِاينِا ارارِوا شرارِبعدِالعودةِمنِالسبيِ
كرمزِلرمضِاليهودِللمسي .ِومِإيمانِا ممِوإقامةِممل ةِالمسي ِميِالعالم.ِواآليةِا وليِمنِهذاِاإلصحاحِ

ِِ.قدِإنحلِبعدِتأسيسِال نيسةِالمسيحيةِستخدمهاِإسافانوسِأمامِالمجمعِليثبتِاهاِأنِهيكلِاليهوِدإ
ِاإل7ِِِِ:49ِِ،50 أوِِ ِكله،ِوفيه ِلإلصحاح ِيعتبرِمفتاح ِيمارسونها.ِِ(ِوهذا ِالتي ِالاقوس ِيزعهِ ِعلي ِالذي حتقار

المهِِل ِوخبعدِمجيءِالمسي ِصارتِهذهِالاقوسِمنِ بِاأماِِِِ نِ ِيهتمِبحالةِالقلبِقبلِممارسةِالاقوس.
ِهللِعنياالِم ِِمصلِوالمِِإانِ  ِِوزِإليه،ِمحينِيأتيِالمرمادمهِِالذنِقدمهإلانهِوللخالصِِِِورمِضِِالِميهاِتحد 
ِ الذبال ِالحيوانيِةيبالِالرمزِِِ(حةِعناكذاي

ِ
يةِلهذاِالهيكلِقريبًاِاذبالحهِورمضِكلِماِيتعلقِِِالذلكِنرنِنيةِ ِالواضحةِ نِيزعِنه

ِ.ِ(4  -1)آياتِِ..................................................به
ِِ. (5)ِِآيةِ....والخالصِالذيِيعدهِ ِليخلصِشعبهِمنِأيديِظالميهم

ِِ.ِ(6)................................آيةِِمت لمًاِبالرعبِلمزاهديهمِِ
ِِ.ِ(9 -7)ِ.................ِآياِتوبالتعزياتِللمنلومينِوخالصِسريعِوتامِ

ِِ.ِ(11-10)ِ..............................................ِآياِتوإقامةَِمر حةِ
ِِ.ِ(14 -12)آياتِِ................ِودخو ِا ممِعليهمِوالرضاِال املِميِ لك

ِِ.ِ(18 -15)آياتِِ.....واالنتقامِالمرعبِالذيِسيأتيِبهِ ِعليِأعداءِكنيستِه
ِ.ِ(24ِ-19)آياتِالرسلِيجمعونِا ممِمعِاليهودِلتأسيسِكنيسةِوااتةِ.......ِ

ِمنِالماكدِأنِهذاِالنبيِاإلنجيليِكانِيننرِلأليامِا خيرةِأيِإليِيومِا اديةِ.
ِ

ُئ َطَدَمِ . َوْيَن اْلَبْيُت اِلذِّي َتْبُنوَن لِّ   َووَ 1" -:(1آية ) ي ِّ ، َواأَلْقُض َمْوطِّ : »الِسَراَواُت ُكْرسِّ ْيَن  هَكَذا َطاَل الِربج
 " َمَكاُن َقاَحتِّ  

المِموجهِ ِالذيِيسكنِالسمواتِوالِيحدهِمكان،ِأينِهوِالمكانِالذيِيليقِبهِلنبنيهِلهِليسكنِفيه.ِوهذاِال 
لهمِليعرمواِضآلةِحجمِالهيكلِالذيِيفتخرونِبهِ حتيِأيامِالمسي ِ(ِوكثيرًاِماِإعتمدِاليهودِعليِوجودِالهيكلِِ

ي ِّ  و اينهمِكسببِمجدِلهمِمهماِكانتِخااياهمِولهذاِوبخهمِالرم.ِِ =ِهناكِعرصِمجدهِحينِِِالِسَراَواُت ُكْرسِّ
ُئ َطَدَميِ َواأَلْقُض  ية.ِِِايتعاليِاالِنه ،ِوحينِتجسدِالمسي ِوسارِعليِا رضِِِِ=ِحينِيقفِكزاببِال لِِ؟َمْوطِّ

َماَواُتِِوهذاِنفسِماِصل يِبهِسليمانِيومِأتمِاناءِالهيكلِ"ِِ.بقدميه ؟ُِهَوَ اِٱلس  َن ُهَِهْلَِيْسُكُنِٱهلُلَِحَقاَِعَليِٱْ َْرض    
ِاَلَِتَسُعَك،َِمَ ْمِب ٱ َماَوات  َِهَذاِٱْلَبْيُتِٱل ذ يَِاَنْيتَُِوَسَماُءِٱلس  ملوِأرادِ ِلهِايتًاِل انِقدِصنعهِِِ(.27:8مِل1"ِ ْ ََقل  
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إنتهاءِدورِالهيكلِِِِةحينِأسسِا رض،ِولوِصنعِ ِايتًاِلماِزا ِأادًا.ِوكانتِهذهِاآليةِإعدادِلهمِلتقبلِم ِر
ِكمكانِوحيدِللعبادة.

ِ
قِّ  ، يَ اَنْت ُكلج هذِّ ِّ َفكَ  دِّي،َوُكلج هذِّ ِّ َصَنَعْتَها يَ 2" -:( 2آية ) . َوإَِّلى هَذا َوْنُظُر: إَِّلى اْلرِّْسكِّينِّ َواْلُرْنَسحِّ ُقوُل الِربج

وحِّ َواْلُرْرَتعِّدِّ مِّْن َكاَلمِّ .  " الرج
اضعِوالمسكينِفيكونِوِالذيِخلقِكلِهذا،ِماِنراهِوماِالِنراه،ِيرتاحِعندِالمتِوعهِمكان،ِوهسي ِالذيِالِِ
كماِعملِالتالميذِِ،الذنِيفتخرونِبهِميِكبرياءِراحةِهللِمنِالهيكلِكثرمالمتواضعِأِعرشًا.اًءِِولهِسمالمتواضعِ
،ِ،ِلتقومِال نيسةِجسده(2:24 مِتِِاِالهيكلِسينتهي.ِومِيخبرِالرمِيسووِتالميذهِبأنِهِذ(1:24مِت ِِمعِالمسيِ 

ِِ(15:57صإوباإلتزاوِنثبتِميِالمسي ِالمتزعِفيسكنِميناِ ِمنصيرِسماءِجديدةِ .ِِجسدهونحنِأعزاءِِ
ونرنِميهاِأنِتقديمِ ايحةِدمويةِبعدِالمسي ِهوِجريمةِ نهاِِوتأتيِاآلياتِالتاليةِِِِِ.صيرِهيكالِهللِيرتاحِميناون

ِهلل ِ.عنِإقامةِهيكلِلليهودِليقدمواِفيهِ بال ِدمويةِسيعتبرهِ ِجريمة،ِوبالتاليِمتعتبرِتحد 
ِ

ُد  3"  -(:4-3اآليات ) َمًة ُيْصعِّ ُد َتْقدِّ ُر َكْلٍب. َمْن ُيْصعِّ َدَم َمْن َيْذَبُح َثْوًقا َفُهَو َطاتُِّل إِّْنَساٍن. َمْن َيْذَبُح َشاًة َفُهَو َناحِّ
ْم ُسِرْت َونْ  ْنزِّيٍر. َمْن َوْحَرَق ُلَباًنا َفُهَو ُمَباقٌِّك َوَثًنا. َبْل ُهُم اْخَتاُقوا ُطُرَطُهْم، َوبَِّرْكَرَهاتِّهِّ َفَأَنا َوْيًضا َوْخَتاُق  4ُسُهْم.  فُ خِّ
يٌب. َتَكِلْرُت َفَلْم   ْم. مِّْن َوْللِّ َون ِّ  َدَعْوُت َفَلْم َيُكْن ُمجِّ َفُهْم َوْللُِّبَها َعَلْيهِّ ُلوا اْلَقبِّيَح َمَصائَِّبُهْم، َوَمَخاوِّ َيْسَرُعوا. َبْل َعرِّ

 "فِّ  َعْيَنِ ، َواْخَتاُقوا َما َلْم ُوَسِر بِّ؟ِّ«.
 ايحةِهللِمهوِيقدمِِ  ليقدمهِِخنزير يصعد دم    أوِمنوناحر الكلب    ،  بحسبِالحريعةِالِادِويقتل  ْنَسانٍ اإلِّ َطاتُِّل  

نجاسةِعليِمذب ِ ِويهينِ ِ،ِومنِيفعلِهذاِمعقوبتهِالموتِ.ِفبعدِأنِقدمِالمسي ِنفسهِ ايحةِبالتِهذهِ
ِهللِ،الذبال ِالدمويةِالتيِكانتِرمزاِلذايحةِالمسي ِِ ممنِِِِوصارِالِمعنيِلتقديمها.ِالِصارِتقديمهاِيعتبرِتحد 

يتحدنِ ِويعودِلتقديمِ بال ِدمويةِرامزاِ ايحةِالمسي ِمهوِيتحدنِ ِومصيرهِالموتِ.ِوهذاِال المِموجهِ
وراجعِأيزاِِِاليومِلليهودِالذينِيف رونِميِإعادةِاناءِالهيكلِلتقديمِ بال ِدمويةِونبوةِإشعياءِهذهِاينِأيديهمِ.

ِالناموسيةِِ.ِ(ِمالمسي ِبفدالهِأبالِالذبال ِالدموية9ِِ:27 دا
=ِهناِال المِعليِالاقوسِاليهوديةِميِالهيكلِوالتيِكانتِتحتملِعليِتقديمِِ  َمْن َوْحَرَق ُلَباًنا َفُهَو ُمَباقٌِّك َوَثًنا

ِِ أما الصليب.ِ بعدِ ايحةِ بالتِ اليهوديةِ الاقوسِ وهذهِ وبخور.ِ دمويةِ نقدمِ ايحةِ بال ِ منحنِ ال نيسةِ ميِ
النهِمنِمحرقِالحمسِاليِمغربهاِاسميِاإلمخارستياِونستعملِالبخورِميِصلواتناِتنفيذاِلنبوةِمالخيِالنبيِ"

"ِِعنيمِاينِاالممِوميِكلِمكانِيقرمِالسميِبخورِوتقدمةِطاهرةِالنِاسميِعنيمِاينِاالممِقا ِرمِالجنوِد
مِالبخورِميِكنالسناِويستخدمِكلماتِإشعياءِأنِيفهمِموقعِاآليةِميِِ(.ِمعليِمنِيعترضِعليِتقدي1ِِ:11 مال

ِإشعياءِوأنهاِتعنيِرمضِ ِللاقوسِاليهوديةِبعدِالمسي .
المسي ِِ َوْنُفُسُهمْ و وهمِتركواِ ُسِرْت  ْم  َوبَِّرْكَرَهاتِّهِّ ُطُرَطُهْم  اختارواِهمِطريقهِمِِاْخَتاُقوا  م ماِ أ نًاِصماءِِِِ=ِ وأعاواِ

 ماهللِسيختارِطريقةِالعقوبة،ِوكماِأهانوهِسيجعلهمِسخريةِ عدالهمِ.للمسي ،ِ
ِ
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يَن َوْبَغُضوُكْم َوَطَرُدوكُ 5" -:(5آية ) ْم مِّْن َوْللِّ اِّْسَرُعوا َكاَلَم الِرب ِّ َويجَها اْلُرْرَتعُِّدوَن مِّْن َكاَلمِّ؟ِّ: »َطاَل إِّْخَوُتُكُم اِلذِّ
ُكْم، َوَوِما ُهْم َفَيْخَزْوَن.اْسرِّ : لَِّيَتَرِجدِّ  . َفَيْظَهُر لَِّفَرحِّ   الِربج

َطاَل إِّْخَوُتُكُم =ِميِأيامِالنبيِهمِاليهودِا تقياء.ِوميِأيامِالمسي ِهمِالذينِقبلوهِوآمنواِبه.ِِِِاْلُرْرَتعُِّدوَن مِّْن َكاَلمِّ؟ِّ 
هودِيثيرونِالوونيينِضدِالرسلِوضدِكانِاليِِة=ِممنِإضهدِالمسيحيينِميِكلِمكانِهمِاليهود.ِوميِكلِمدين

(.ِوتاريخيًا5ِِِِ:41ِِضاهادِسببِمرحِلهمِ أوِِنِهذاِاإلأعتبرواِِِإالمسيحيينِ.ِول نِالمسيحيينِميِ لكِالوقتِِ
مقدِهرمِالمسيحيينِمنِأورشليمِنتيجةِاالضاهاد،ِمنجواِمنِهالكِأورشليمِعليِأيديِالرومانِالذينِأخربوهاِِ

َِفَيْخَزْونَ  قوه.ِوكانِهذاِسبباِلخزيِاليهودِ=حِرأوحرقوهاِودمرواِالهيكلِِو
ِ

ًيا َوْعَداَءُ .6" -:(6آية ) ، َصْوُت الِرب ِّ ُمَجازِّ يَنةِّ، َصْوٌت مَِّن اْلَهْيَكلِّ يٍج مَِّن اْلَردِّ  " َصْوُت َضجِّ
ِالروماني.ِهذاِِ ِالمدينةِعليِيدِتياس ِالصوتِهوِصوتِخرام ِللمسيحيين،ِمهذا الخرامِهناِنريِومارِمزايقتهم

ِكانِلليهودِالرامزينِللمسي .
 

ْثَل هَذا  8َطْبَل َوْن َيْأُخَذَها الِهْلُق َوَلَدْت. َطْبَل َوْن َيْأتَِّ  َعَلْيَها اْلَرَخاُض َوَلَدْت َذَكًرا.  7"  -(:8-7اآليات ) َمْن َسرَِّع مِّ
َدًة  َفَقْد َمَخَضْت صِّ  ٍد، َوْو ُتوَلُد ُوِمٌة َدْفَعًة َواحِّ ْثَل هذِّ ِّ  َهْل َتْرَخُض بِّاَلٌد فِّ  َيْوٍم َواحِّ ْهَيْوُن، َبْل َوَلَدْت َمْن َقَوى مِّ

 "  َبنِّيَها!
ِالِسيولدواِمنِجديِد ِآمنوا. ِالذين ِالمسيحيين ِيصيب ِلن ِإليه ِالمحار ِللمسي ِِالخرام ِتولدِكنيسةِعروس ِِ.ِولنقارِن،

(ِالمرأةِالتيِولدتِ كرًاِمميالدِال نيسةِتمِبميالدِالسيدِالمسي ِومِموتهِوقيامتهِمصعوده12ِِهذهِاآلياتِمعِ رؤِِ
َطْبَل َوْن روحِالقدس.ِوميِكلِهذاِلمِيكنِدورِللمامنين،ِمالعملِكلهِقامِبهِالسيدِالمسي .ِوهذاِمعنيِِومِإرسا ِال

قامِبكلِال نيسةِلمِتقمِبأيِدور،ِالمسي ِوحدهِِ= َيْأُخَذَها الِهْلُق َوَلَدْت َطْبَل َوْن َيْأتَِّ  َعَلْيَها اْلَرَخاُض َوَلَدْت َذَكًرا
المِمخاضِوميِيومِِألمِيكنِلهاِحتيِهذهِاللحنةِأيِِِِ،ِال نيسِة(63ِِِِ:3ِِ"دستِالمعصرةِوحدن"ِ إصِِشيء

الم.ِول نِبعدِأنِولدتِال نيسةِكانتِهناكِِأ،ِأمةِتولدِدمعةِواحدةِاال2000ِدمعةِواحدةِوم3000ِِِواحدِآمنِ
ْهَيْونُ   وهذاِمعنيضاهادِالوونيينِ=ِِإضاهادِاليهودِومِِإالمِالاريقِالزيق،ِوبدأِِأ .ِوهذاِماِقالهَِمَخَضْت صِّ

اولسِالرسو ِ"ياِأوالدنِالذينِأتمخضِبكمِإليِأنِيتصورِالمسي ِفيكم"ِول نِهذهِاآلياتِقدِتحيرِجزليًاِلخروجِ
ِدمعةِواحدةِوبسالمِراجعينِ ورشليمِ.43000ِالحعبِمنِباالِِ

ِ
ُض َواَل ُوَول ُِّد، َيُقوُل 9" -:(9آية ) َم، َطاَل إِّلُهكِّ َهْل َوَنا ُوْمخِّ ، َوْو َوَنا اْلُرَول ُِّد َهْل ُوْغلُِّق الِرحِّ  "الِربج
ُض َواَل ُوَول ِّدُ هَ  منِمحبةِ ِ=ِأالمِالمسي ِمنذِميالدهِحتيِصليبهِكانتِأالمِمخاضِلتولدِال نيسة.ِِو ْل َوَنا ُوْمخِّ

ُض قولهِهذاِمال نيسةِتمخضِوتتألمِ  ِيعتبرِهذاِكأنهِألمهِهوِ=ِِأيزًاِِ وهكذاِمهمهاِاولسِالرسو ِِ.َِِهْل ُوْمخِّ
ِِأنِأالمهِتقعِعليِالمسي ِ" َْجل  ْسم يِ   ِم يِج  ي   ِٱْلَمس  َْجل ُ ْم،َِوُأَكم  ُلَِنَقال َصَِشَدال د  ٱل ذ يِٱآْلَنَِأْمَرُحِم يِآاَلم يِ  

ه ،ِٱل ذ ي ماهللِِ  =  ُوَول ِّدُ والمعزنِأنِهناكِولدِيولدِأيِأمةِتولد.ِول نِالح ِقو ِ ِِِِ(.24:1"ِ كوُهَوِٱْلَ ن يَسةَُِِِجَسد 
المِ،ِمهذاِهوِجهادنا.ِل نِ ِهوِالذيِانعمتهِِنِكناِنحنِنحتملِبعضِا وإوالدهِ،ِِأهوِالذيِيلدِلن ونِنحنِِ
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تعنيِأنِ ِيقو ِ"ِوهلِيعقلِأنِأسم ِبأنِتتألمِكنيستيِعروسيِالتيِمديتهاِإنِِِِوالعبارِةِِوالداِلهِ.أيعملِمناِِ
لمِيكنِلهذاِومرِوهوِوالدةِانينِلها،ِيكونونِليِ،ِأناِأمرحِاهمِوهيِتفرحِاهمِأيزًاِ.ِوهذاِنفسِماِعب رِعنهِِ

ل نِمتيِولدتِالافلِالِِالسيدِالمسي ِ"ِالمرأةِوهيِتلدِتحزنِ بسببِأالمِالمخاض(ِ نِساعتهاِقدِجاءتِ.ِِو
 (ِِ.22ِِ–16ِ:20ِتعودِتذكرِالحدةِلسببِالفرحِ نهِقدُِول دِإنسانِميِالعالمِ"ِ يِو

مَ  َوَنا اْلُرَول ُِّد َهْل ُوْغلُِّق الِرحِّ ملنُِيغل قِرحمِال نيسةِ المعمودية(ِحينِتلدِال نيسةِأوالداِهللِِِ ِيريدِأاناء=  َوْو 
(ِ=ِلنِيقونِأحدِعليِأنِيغلقِال نيسةِأوِيمنعهاِمنِأنِتلدِمهماِزادت3ِِِِ:5ِ منحنِنولدِمنِالماءِوالروحِيو

ِأالمِمخاضِال نيسةِِ.
ِ

َيا َلرِّيَع 10"  -(:11-10اآليات ) َفَرًحا،  َمَعَها  اِّْفَرُحوا  ب ِّيَها.  يَع ُمحِّ َيا َلرِّ َمَعَها،  ُجوا  َواْبَتهِّ ُووُقَشلِّيَم  َمَع  اْفَرُحوا 
يَن َعَلْيَها،  هَ 11الِنائِّحِّ ِقةِّ َمْجدِّ ُروا َوَتَتَلِذُذوا مِّْن دِّ  "ا«.لَِّكْ  َتْرَضُعوا َوَتْشَبُعوا مِّْن َثْديِّ َتْعزَِّياتَِّها، لَِّكْ  َتْعصِّ
َعَلْيَها يَن  اِ ِنائِّحِّ تعانيِمنها=ِبسببِ التيِ إليِمرحِوميرِِِِ،المِ الحزنِسيتحو ِ النالحينِ نِهذاِ مليفرحِ ول نِ

ومجد،ِالِهيِميِمرحِوتعزياتِحقيقيةِلحركتهاِمعِالمسي .ِومنِهذهِالتعزياتِتحبعِوترضعِكلِمحتاج.ِكلِ
منِيأتيِإليهاِكلِمنِيبكيِعليِخااياهِوكلِمنِيحبِأورشليمِالسمالية،ِويتعلقِاهاِسيرضعِمنِوديِتعزياتهاِِ

َهابالروحِويتعزنِبكلمةِ .ِِأيِيمتل  ِقةِّ َمْجدِّ ِ=ِومرةِمجدها.ِدِّ
ِ

يُر َعَلْيَها َساَلًما َكَنْهٍر، َوَمْجَد اأُلَممِّ َكَسْيل َلاقٍِّف، َفَتْرَضُعو12" -:(12آية ) : »هَأَنَذا ُودِّ َن، أَلِنُ؟ هَكَذا َطاَل الِربج
ْكَبَتْينِّ ُتَدِلُلوَن.َوَعَلى اأَلْيدِّي ُتْحَرُلوَن َوَعَلى   " الرج

لهذاِالفرح.ِويزيدِالسالمِكنهرِالِيقفِشيءِميِطريقه.ِومجدِا ممِسيأتيِكسيلِجار .ِِِاًِ ِسيعايِأسباب
ير ية،ِيرويهاِسالمًاِكماِمنِنهرِِا=ِ ِهوِالذيِيسقيِكنيستهِسالمًاِكماِيرونِالفالحِأرضهِويتعدهاِبالرعُِِودِّ

"ِوهوِنقحناِِ(ِ"معهِميِيدهِاليمنيِسبعةِكواكِب1ِِِِ:16 ِهوِالذيِيحملناِميِيدهِ رؤِِ=ُِِتْحَرُلونَ الِينزب.ِِ
(63ِِِِ:9ِِِصِِإماِاجملِهذهِال لمةِوأضفِاليهاِ"ميِكلِضيقهمِتزايقِ"ِ =    ُتَدِلُلونَ ِِعليِكفهِبمعنيِوشم.

(ِوغيرهاِال ثيرِ،5ِِِِِِِ–27ِِِِ:2ِِصِِإوبكاءِالمسي ِعليِقبرِلعازرِوشهوةِقلبهِللتجسدِوحملِاكليلِالحوكِ ِِ
 والدهِِ.ألتدركِمحاعرِ ِوعاطفتهِمنِنحوِ

ِ
ْنَساٍن ُتَعز ِّي؟ِّ ُومجُ؟ هَكَذا ُوَعز ِّيُكْم َوَنا، َوفِّ  ُووُقَشلِّيَم ُتَعِزْوَن.13" -:(13آية )  "  َكإِّ

بقيةِاآليةِالسابقةِماهللِواض ِهناِأنهِمصدرِتعزياتنا،ِمنحنِمحتاجينِللتعزياتِ نناِنعيشِميِوسبِعالمِكلهِ
ِ=ِأيِداخلِال نيسة،ِميِشركةِجسدِالمسي .فِّ  ُووُقَشلِّيَم أالم.ِول نِأينِت ونِهذهِالتعزياتِ=ِ

ِ
، َوَيْحَنُق َعَلى َفَتَرْوَن َوَتْفَرُح  14"  -:(16- 14آية ) ْنَد َعبِّيدِّ ِّ ، َوُتْعَرُف َيُد الِرب ِّ عِّ َظاُمُكْم َكاْلُعْشبِّ ُطُلوُبُكْم، َوَتْزُهو عِّ

يبِّ 15  َوْعَدائِّ؟ِّ. أَلِن الِرِب  16َناٍق.    أَلِنُ؟ ُهَوَذا الِربج بِّالِناقِّ َيْأتِّ ، َوَمْرَكَباُتُ؟ َكَزْوَبَعٍة لَِّيُرِد بُِّحُروٍ  َغَضَبُ؟، َوَزْلَرُ  بَِّلهِّ
.  " بِّالِناقِّ ُيَعاطُِّب َوبَِّسْيفِّ؟ِّ َعَلى ُكل ِّ َبَشٍر، َوَيْكُثُر َطْتَلى الِرب ِّ



( اإلصحاح السادس والستون)إشعياء سفر   
 

 
408 

.ُِتحرلون وُتدللون إ ًاِاآليةِمبنيةِعليِماِسبق،ِأنِالتعزياتِالتيِيعايهاِ ِ=ِِفترون    =  َفَتَرْوَن َوَتْفَرُح ُطُلوُبُكمْ 
 بالرغمِمنِا المِالمحياةِاهمِميِالعالمِ.ِهذهِالتعزياتِست ونِسببِأمراحِشعبه

ِالجسمِوالمعنيِِِِالعظام ِقوة ِبأهيِمركز ِبنه ِاهاِ ِوأيزا ِالتيِسم  ِأقوياِءا الم ِت ونون ِالذيِسيعايكمِ  .ِالفرح
فيكمِ=ِأيَِِِِكاْلُعْشبِّ   .،ِأيِيحتدِإيمان مِويتقوِن(30:15يقو ِسليمانِالحكيمِ"الخبرِالايبِيسمنِالعنام"ِ أم

تزيدِاإليمانِِِِاآلالمِمعِالتعزيِةومنِفيهِحياةِيكونِمثمرًا.ِأماِِِِمالعحبِلونهِأخزر،ِوالخزرةِعالمةِالحياة.ِِحياة
ْنَد َعبِّيدِّ ِّ   ِ=ِِإ ِنرنِيدِ ِالتيِتحملنا الِميِا المِنرنِعملِ ِ  هذهِهيِشركةِالصليبِ.ِو،َِِِِوُتْعَرُف َيُد الِرب ِّ عِّ

=ِيسم ِالرمِبأنِيا نِأعداءِال نيسةِشعبهِإليِحينِحتيِياداهاِ،ِول نِبعدِِ  ائِّ؟ِّ َوَيْحَنُق َعَلى َوْعدَ   أوض ِ.
تعرل أنِينتهيِالتأديبِيزربهمِ ِبحدةِ،ِويرنِالمامنينِويزدادِإيمانهمِ.ِوهذاِمعنيِقو ِالرسو ِ"كلِا شياءِِ

ِ(ِ.28:8للخير"ِ روِمعاً 
ِحِ ِا المِ ِضرمِا عداءِ.وساللِاهاِيتحددِإيمانناِهيِمنِيدِ ِِالفِر3ِهناِنرنِ
،ِماهللِسيجازنِهناِانارِعدمِالسالمِوالقلقِواالضارام،ِأعداءِال نيسةِِنرنِمجازاةِلألشرارِِ(15ِِِِ،16وميِ 

 وهناكِانارِالِتافأِودودِالِيموت.
ِ

ُروَن َوْنُفَسُهْم فِّ  اْلَجِناتِّ 17" -:(18- 17آية ) ُسوَن َوُيَهه ِّ يَن ُيَقد ِّ ٍد ءَ َوَقااِلذِّ ،فِّ   َواحِّ ْنزِّيرِّ  اْلَوَسسِّ آكِّلِّيَن َلْحَم اْلخِّ
. َنةِّ،   َوْفَكاَقُهْم. َحَدَث لَِّجْرعِّ اَلُهْم وَ َوَوَنا ُوَلازِّي َوْعرَ 18 َوالر ِّْلَس َواْلُجَرَذ، َيْفَنْوَن َمًعا، َيُقوُل الِربج ُكل ِّ اأُلَممِّ َواأَلْلسِّ

 " َفَيْأُتوَن َوَيَرْوَن َمْجدِّي.

ينَ  ُسوَن وَ  اِلذِّ ُروَن َوْنُفَسُهْم فِّ  اْلَجِناتِّ ُيَقد ِّ ْنزِّيرِّ َوالر ِّْلَس َواْلُجَرذَ .. ُيَهه ِّ ِخالِصِهمِرمزواِ= آكِّلِّيَن َلْحَم اْلخِّ
ِوصلبواِالمسي ِ.ِنِياهرِويغفرِذهِالغامرِالزواِدمالمسي ِورم

قومِاليهودِمرةِأخرنِقدِالِيِوِ.ءهميِهيكلِيريدونِاناتاهيرِأنفسهمِعنِطريقِالذبال ِالحيوانيةِِاآلنِويريدوِن
ِِيهو مهمِرمزواِِ.وونيينلقعهمِميِيدِالحياانِمصارواِكاِول نِرمزهمِللمسي ِأِذهِا معا ِالوونية،اآلنِاه
مهلِتوجدِنجاسةِأكثرِمنِِللتبريرِادمِالمسي ِِوماِزالواِعليِرمزهمِِِ.يهو مالمسي ِهوِِ،أوالِلبوهالِصِإلههم

ِالحدالقِال بيرةِوتحتِا شجارِالزخمةِ.=ِِجناتالنيونِيقيمونِمذابحهمِميِوكانِالووِ.هذاِالذنِمعلوه
والخنازيرِميِِالجر انِيقدمونِانواِ،ِإ ِكعينةِمنِالخااياِالتيِكانتِميِأيامِإشعياءِِوالخااياِالمذكورةِهناِهي

ِِِ.مِوبينهمومِيأكلونِمنِتقدماتهمِكعالمةِإتحادِاينِالصنِ،الوونيينِميِهذاِمقلدينِ بادتهمِلألصنام
ُسوَن وَ  ُروَن َوْنُفَسُهْم فِّ  اْلَجِناتِّ ُيَقد ِّ وإصرارهمِعليِِتعبيرِعنِرمضِاليهودِللتبريرِادمِالمسي ِوهذاِ =ُِيَهه ِّ

ونفهمِأنِطلبهمِتبريرِِِ.إشعياِءول نِبأسلومِيتفقِمعِماِكانِيحدثِأيامِِوتقديمِ بال ِحيوانيةإقامةِالهيكلِ
ِِبالرجووِلآلياتِا ولينفهمِهذاِِوِ ِهوِم رِشياانيِووونية.ورمزهمِالتبريرِادمِالمسِيال ِالهيكلِبأنفسهمِاِذ
 بال ِِلتقديمِِ خيرةِإلقامةِهيكلميِا يامِِالمحاوالتِاليهودِِهيِإشارةهذهِالرجاساتِِأنِواحِاإلصحِميِهذا

ِ.(18 ِالح ِأنِ ِيجازنِعليِماِميِالقلومِوا م اروِِ.حيوانيةِمرةِأخرِن
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(ِترجمتِاآليةِهكذاِ"يقدسونِوياهرونِأنفسهمِوراءokjvِ=ِبعضِالترجماتِاإلنجليزيةِ ِوقاء واحٍد فى الوسس
ِِشجرة ميِالوسب"ِوالبعضِترجمهاِمثلِالعربية.ِوالمننرِاآلنِالمفهومِمنِاآليةِأنِاليهودِيجتمعونِحو ِواحد 

ِ- وإحتراالت التفسير:ميِالوسبِليقومواِبأعما ِنجسة.ِ
ميِالترجمةِِِشجرةعنهِهناِهمِإجتمعواِليصلبواِالمسي ِعليِالصليبِالذنِقيلِِويام الرسيح: (1

اإلنجليزية.ِوماِعملوهِكانِنجاسة.ِول نِالبعضِآمنِو هبواِكرسلِل لِمكانِيبحرونِبالمسي .ِومعالِِ
لغة(ِوعادواِكرسلِللمسي ِيبحرون15ِِِالذينِآمنواِيومِالخمسينِمنِكلِمكانِ حوالي3000ِِكانِالي

 مِ.70وهذاِحدثِعليِيدِتياسِسنِة َنْوَن َمًعاَيفْ ميِأماكنهم.ِأماِالذينِبقواِولمِيامنواِ=ِقيلِعنهمِِ
ِِواحدًا ولعلِ ِقدِسم ِبأنِيجتمعِاليهودِويتوحدواِ=ِِفى نهاية األيام: (2 ويحاولونِاناءِالهيكلِميِتحد 

هلل،ِوتقديمِ بال ِدمويةِمرةِوانيةِبعدِأنِقدمِالمسي ِنفسهِ ايحة،ِسيعتبرِ ِهذاِعليِأنهِنجاسة.ِِ
هوِالهيكلِالذنِيحاولونِاناله.ِوهناِيتمجدِ ِويعلنِرمزهِ عما ِِلوسس  واحدًا فى اوهناِيكونِ

 .فسيفنون معاً اليهود،ِويعلنِاركاتهِل لِمنِآمنِبهِول نيسته.ِأماِالمعاندينِ
 Jerusalemجاءتِميِالعربيةِهكذاِدونِتعريفِلمنِهوِالواحد.ِوترجمةِ ِ:واحدًا فى الوسس  بارة (3

Bibleبية.ِوميِ (ِجاءتِمتاابقةِمعِالعِرNkjvِِجاءت)idolِ ِبمعنيِصنم.ِأماِميOkjvِِمجاءت)
treeِ ِأنِشجرة.ِوبالرجووِإليِقاموسStrongsِِوهذاِالقاموسِيوردِا صلِالعبرنِل لِكلمات)

ول نِادونِشرحِلمعنيtreeِِِ.ِوجدتِكلمةtreeِ(ِلمِأجدِأصاًلِل لمةOkjvِال تامِكماِجاءتِميِ 
والخالصةِأنِ ال لمة.ِوهذاِيعنيِأنِا صلِالعبرنِالِتوجدِبهِال لمةِإنماِهيِإجتهادِمنِالمترجم.ِ

الترجمةِالعربيةِهيِالترجمةِالصحيحة،ِوالوحيِيريدهاِهكذاِ نِاآليةِتابقِمرتينِكماِ كرنا.ِمرةِميِِ
 أيامِالمسي ِومرةِميِنهايةِا يامِ.

َد.ِِواحدًا جاءِبهِأنِأصلِال لمةِِ(Strongsقاموسِ  (4 ِهوَِوح 
و لكِميِنهايةِا يام.ِونحنِنرنِمجدِ ِميِالبركاتِِمجدِ ِعلن=ِأيِجاءِالوقتِلجمعِكلِا ممِليَِحَدثَ 

 التيِيعايهاِللمامنينِونرنِمجدهِوإعالنِقداستهِميِعقامِالرامزينِ.
 

ْم آَيةً َووَ 19" -:(19آية ) يَن إَِّلى اأُلَممِّ ْلَعُل فِّيهِّ ْنُهْم َنالِّ ُل مِّ يَن ، َوُوْقسِّ يَش َوُفوَل َوُلوَد الِنازِّعِّ فِّ   ، إَِّلى َتْرشِّ
، إِّ  يَدةِّ اِلتِّ  َلْم َتْسرَ ائِّرِّ ى اْلَجزَ َلى ُتوَباَل َوَياَواَن، إِّلَ اْلَقْوسِّ َرْجدِّي َبْيَن  ْع َخَبرِّي َواَل َقَوْت َمْجدِّي، َفُيْخبُِّروَن بِّ اْلَبعِّ

 " مِّ.اأُلمَ 
ْم آَيةً  .ِمةِلرمزهِأعمالهمعالربهمِكعجيبةِإلعالنِرمزهِلماِيعملهِاليهود،ِوسيز=ِ ِلهِطرقِِ  َوَوْلَعُل فِّيهِّ

ِِِِي امنِبالمسوالبعضِسيفهمِإرادةِ ِوي العالمِليحهدواِويحرحواِللعالمِِ.ِميرسلِمنهمِرسالِل لِِنالينفيكونوا
ِنالينال=ِِالذينِآمنواِِهذاِعنِا يامِا خيرةِإنِحاولواِاناءِالهيكل.ِول نِبعدِالصليبِكانِِِِ(.3:12إرادةِ ِ دا

ِ.للمسي ُِرسالًِ
دِسمِيالقِعليِملوكِأشورِوقإ َِِوُفولَ ِِ.ِِ(لرِالبحرِِ تعنيِأسبانياِأوِكلِجزاِِيَش َتْرشِّ لممِِرسلهِلأل ِسيرسلِِ

نِِ=ِاليونِاَِِوَياَوانَ قدِت ونِإيااليا.ُِِِِتوَبالَ و ل ةِليدياِالمحهورة.ًِِاِمم=ِغالِبَِِوُلودَ ِِ.ِِت ونِأسماءِمناطقِميِأشورِ(
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ْم آَيةً  ْم آَيةً وَ وِتفهمِِأ،ِِاتِإلوباتِكالمهمِوكرازتهمنِبالمعجِزونِمزودي=ِمهاالءِالرسلِسيكونَِِوَوْلَعُل فِّيهِّ  َوْلَعُل فِّيهِّ
عمالِإعجازياِظهرِفيهِِِاآليةِههِذِِت،ِوكانحينماِأعلنِ ِرمزهِلبناءِهذاِالهيكلِايدِاليهوِدتِحدوِاآليةأنِبِ=

ِِالنالين آمنواِوصارواِمنِِامضِلبناءِالهيكلِِمهاالءِالذينِمهمواِرسالةِ ِوأنهِِرِِ.غزبِ ِعليِاناءِالهيكل
ِضِ ِلهذاِالهيكل.حهدواِارمليِاألممإليِِو هبوا

ِ
ُروَن ُكِل إِّْخَوتُِّكْم مِّْن ُكل ِّ اأُلَممَِّويُ 20" -:(20آية ) ، عَ ْحضِّ َمًة لِّلِرب ِّ َج َوبَِّغال َوُهُجٍن ، َتْقدِّ َلى َخْيل َوبَِّرْرَكَباٍت َوبَِّهَوادِّ

، َكَرا ُيحْ إَِّلى َلَبلِّ  ُر َبنُ ُطْدسِّ  ُووُقَشلِّيَم، َطاَل الِربج َمًة فِّ  إَِّناٍء َطاهٍِّر إَِّلى بَ ائِّيَل رَ و إِّسْ ضِّ .َتْقدِّ  " ْيتِّ الِرب ِّ
ككهنةِيقدمونِا ممِتقدمةِِِِويكونِالرسِلالذينِآمنواِِ،ِوهذهِالتقدمةِهيِا ممِِلرِملمونِتقدمةِِقد ِ هاالءِالرسلِسيُِ

اِيأتونِالِ.ِوحينماِددِا  ِييمِميِأحا ممِاآلتينِهللِكأنهمِميِقايعِكبيرِقادمِ ورشلِوكانِ.ِ(16ِ:15 روِهللِ
مينِيأتونِميِمركبات،ِلركومِتعنيِاختال ِشخصياتِالقادمين،ِما شخاصِالمهيأتونِمارغين.ِوتعددِوساللِا

كلِالوسالل،ِوهمِيأتونِرِميِهوادجِوالحبامِعليِبغا .ِال لِقادمِلل نيسةِغيرِمهتمِبمحقة،ِويأتونِبوالصغا
ٍر  هللِِِِقدمونهميِِوالرسلِِأنفسهم،ِِالِليقدمواِتقدمةِالِيقدموِن ليهودِيقدمونِتقدماتهمِِ=ِم انِكهنةِافِّ  إَِّناٍء َطاهِّ
ِالتق ِأن ِا ممِوالرسلِهمِِميِآنية،ِوهذاِيفيد ِإناءِطاهرِ نهمِمقدسينِمتاهرين.ِدمةِهناِهي ال هنةِويقدمونهمِمي

ِِ.ُكل ِّ اأُلَممِّْم مِّْن ُكِل إِّْخَوتِّكُ =ِ.ِوهناِإعتبرِا ممِإخوةِلليهودِ(21ِ-2ِِ:20تي2ِطهرِآنيتناِِ المسي ِ
ِ

.21" -:(21آية ) ْنُهْم َكَهَنًة َواَلوِّي ِّيَن، َطاَل الِربج ُذ َوْيًضا مِّ   " َوَوِتخِّ
ُذ َوْيًضا   ْنُهْم َكَهَنًة َواَلوِّي ِّينَ َوَوِتخِّ =ِهذهِميهاِردِعليِاإلخوةِالبروتستانتِالذينِيدعونِأنِال لِكهنةِميِالعهدِِِِمِّ

ِالجديد،ِمهناِوبوضوحِنجدِأنِ ِيقبلِا ممِول نهِيأخذِبعزًاِمنهمِليقيمهمِكهنةِوالبعضِالويينِ.
ِ

يدَ 22" -:(22آية ) ،  أَلِنُ؟ َكَرا َوِن الِسَراَواتِّ اْلَجدِّ يَدَة اِلتِّ  َوَنا َصانٌِّع َتْثُبُت َوَمامِّ ، َيُقوُل الِربج َة َواأَلْقَض اْلَجدِّ
 " هَكَذا َيْثُبُت َنْسُلُكْم َواْسُرُكْم.

2ِِ ِِ"وباتِال نيسةِأمامِ ِوإزدهارهاِمنِجيلِإليِجيلِ"ما شياءِالقديمةِقدِمزت..ِهو اِال لِقدِصارِجديداًِ
ِستعدادِللحياةِالجديدةِميِا اديةِ.إ(ِوهذهِالحياةِالجديدةِهي5ِِِ:17ِكوِ

ِ
َوَيُكوُن مِّْن هِّاَلل إَِّلى هِّاَلل َومِّْن َسْبٍت إَِّلى َسْبٍت، َوِن ُكِل ذِّي َلَسٍد َيْأتِّ  لَِّيْسُجَد َوَمامِّ ، َطاَل  23" -:(23آية )
.  " الِربج

ميِال نيسةِأ يادِومناسباتِيجتمعِميهاِالحعبِللصالةِميِال نيسةِميِاآلحادِوميِالقداسات،ِالِنجتمعِميِكلِِ
زمانِوكلِمكانِ.ِوا  يادِالغةِالعهدِالقديمِهيِالسبوتِوا هلة.ِول نِنحنِاآلنِالِنسجدِميِأورشليمِمقبِالِ

ِمراحِ.أيِأ يادِِأادِيِا لإيامناِِوأميِكلِمكانِنسجدِبالروح.ِوميِالسماءِست ونِكلِ
ِ
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يَن َعَصْوا َعَلِ ، أَلِن ُدوَدُهْم اَل َيُروُت َوَناَقُهْم اَل ُتْهَفُأ، 24" -:(24آية ) َوَيْخُرُلوَن َوَيَرْوَن ُلَثَث الِناسِّ اِلذِّ
 "َوَيُكوُنوَن َقَذاَلًة لُِّكل ِّ ذِّي َلَسٍد«.

سمِأنكِحيِوأنتِميتِ"ِيسبحونِِإ"لكُِِلَثَث    ا شرارِمهمِيحيونِكأمواتِ=حينِيرنِأوالدِ ِالحا ِالتيِميهاِِ
ِِ. ِعليِالخالصِالذيِقدمهِلهمِوإالِل انواِهمِأيزًاِمثلهم

منِيثبتِميِِوِِ.المامنينِمفيِمجِدِِأمِاِِ،الجحيمِِإليِِهاالءِِذهِبيِِ،الدينونةِِت وِنِِيسووِِ ِالثانيِللرِمجالمِِبعِدِو
 ِ.أورشليمِمِخارجلنِيهلك،ِالِيهلكِمنِهِالمسي (دِجسِ ال نيسةِرشليمأِو

َوَيرَ  الِناسِّ َوَيْخُرُلوَن  ُلَثَث  السماويةِونورهاِومجدهاِومرحهاِهوِِِِيخرلون ِِ=ِقوله  ْوَن  أنهمِميِأورشليمِ يعنيِ
مسيحها،ِميِحا ِعكسِماِيوجدِخارجهاِتماما.ِملوِخرجِأحدِليننر،ِسيرنِااسِمنِهمِميِالخارجِالذينِِ

ِرمزواِخالصِالمسي .

هيِخيرِتعبيرِعنِالفارقِاينِمصيرِمنِيقبلِِِِ-نبوةِالخالصِبالمسي ِِِِ-وهذهِاآليةِميِنهايةِنبوةِإشعياءِِ
ِالمسي ِ.خالصِالمسي ِالذنِتنبأِعنهِإشعياءِطوا ِهذهِالنبوةِويامن،ِوبينِمنِيعاندِرامزاِخالصِ

 ( 66 - 58اإلصحاحات )
(ِبفداءِالمسي ِلياسسِممل ةِالحقِويدعوِالجميعِلهذاِالمل وتِليحيوا57ِِِِ-49ِِ**ِإنتهتِاإلصحاحاتِاليِ 

58ِميِسالمِولألادِبأنِيتواضعواِأمامِ ِملتزمينِبالخزووِلوصاياه.ِوتبدأِهذهِالمجموعةِمنِاإلصحاحاتِِ 
وبينِ ِمالِننعمِبسالمه.ِوعليناِأنِن فِِ(ِاتحذيرِآخرِمنِأنِاإلرتدادِللخايةِوانيةِيزعِماصالِايننا66ِِِِ-

(.58ِِِِ:4ِ فى العالءعنِالتعدنِعليِوصاياِ .ِويحرحِلناِالاريقِالصحي ِللصومِلتقبلِصلواتناِعندِ ِِ
(ِوهذهِدعوةِل لِمناِأنِالِيأسِماهللِقادرِأنِيخلصِكل59ِِِ:1ِ"ِ يد هللا لم تقصر عن ون تخلصوتأكيدِأنِ"

(.ِ  ِالذنِأتي59ِِِِ:10ِ"ِ نتلرس الحائس كعرىهناِخداوِالخايةِوكيفِتقودناِللنالمِ"منِيأتيِإليه.ِونرنِ
(ِنرن60ِ(ِقادرِأنِيعايِاآلنِكلِخاط ِهذاِالبرِفيخلص.ِوميِاإلصحاحِ 59ِِِِ:16بالبرِبخالصِالمسي ِِ 

المجدِهوِل ثيرينِمنِكلِِِِمجدِال نيسة،ِماهللِيدعوناِللتوبةِليسِتقييداِلحرياتناِالِإليِمجدُِمع دِلنا.ِوأنِهذا
العالم،ِالذينِيقدمونِالغاليِوالرخيصِلمنِمداهمِممل  وهِعليِقلوبهم.ِوالمعنيِأمالِتأتونِأنتمِياِشعبيِالمسيحيِِ

الِربج َيُكوُن  َبلِّ " أيزاِوتزحونِبملذات مِالخاطئة؟!ِمتنعمواِاهذاِالمجد.ِهذاِالمجدِراجعِلوجودِ ِوسبِكنيسته
يًّا َوإِّلُهكِّ زِّيَنَتكِّ َلكِّ ُنوًقا وَ  ِاإلصحاحِ (.60ِِِِ:19ِِِ "  َبدِّ ِلممل ته،ِممل ة61ِِومي ِلمنِقبلِوإنزم ِالمسي  ِنرنِعمل )

َي لِّْلَرْسبِّي ِّيَن بِّاْلعِّْتقِّ وَ الحبعِوالفرحِ" ، أُلَنادِّ رِّي اْلَقْلبِّ َب ُمْنَكسِّ وهناكِتحذيرِلمنِالِيقبلِالدعوة،ِإ ِ". ْقَسَلنِّ  أَلْعصِّ
(ِوعودِإلهيةِبأنِت ونِكنيستهِنوراِللعالم،62ِوميِاإلصحاحِ ".  يوم إنتقام إللهنا"  لدينونةِا شرارِِ=هناكِيومِِ

ِاإلصحاحِ  ِبه.ِومي ِللمسي ِمامنين ِفيقبلون ِالعالم ِالبحر،63ِيراها ِلخالص ِتغايه ِادماله ِالمخلص ِالمسي  ِنرن )
َولكِِّنُهْم َتَرِرُدوا َوَوْحَزُنوا ُقوَح  "انةِشعبهِِالِنرنِصورةِلخِي(.63ِِ:9ِِ ول نِنرنِضيقاتِكنيستهِميِهذاِالعالمِِ

؟ِّ  "الخروف القائم كأن؟ ِِ(.ِول نهِهوِصارِخالصاِأادياِلحعبهِمنِخااياهمِوضيقاتهم.ِهو63ِِِِ:10"ِ ُطْدسِّ
(ِدمهُِيعايِلغفرانِالخااياِوحياةِأاديةِل لِمنِيتناو ِمنه.ِماإلصحاحِالذنِادأِادمِالمسي 5ِِِ:6ِ رِؤِمذبوح"
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الغامر،ِومِيذكرِخيانةِشعبهِوإحزانهمِلروحِقدسه.ِالمقصودِبهِأنهِدمِمقدمِل لِال نيسةِليحفيِإرتدادهاِويعيدِ
ةِمنِأعدالهاِالحياطينِ"ترتبِقداميِمالدةِتجاهِِلهاِالحياة.ِوهوِأيزاِدمِمقدمِعليِمالدةِتجاهِمزايقيِال نيس

"ِ مز (.ِهمِيخدعونِشعبِ ِفيخائون.ِومِيحت ونِالخااةِطالبينِهالكهم.ِوالمسي ِالخرو 23ِِِِ:5ِمزايقي 
القالمِكأنهِمذاوحِيقدمِدمهِأادياِعليِمذب ِاإلمخارستياِغفراناِللخااياِللتالبين،ِفيخزنِمزايقيناِمنِالحياطين.ِِ

ُقوُح الِرب ِّ قديسِلحعبِ ِميِكنيستهِولألاد.ِ  ِيرسلِروحهِالقدوسِليعزنِشعبهِوسبِضيقاتهمِ"هوِدمِِت
 ". َوَقاَحُهمْ 

لُ 1"  (ِنسمعِالنبيِيقوِ 64وميِاإلصحاحِِ  "ِوكانتِهذهِشهوةِقلبهِلتجسدِالمسي .ِأماَِِلْيَتَك َتُشقج الِسَراَواتِّ َوَتْنزِّ
ْدِلنا.ِهذهِهيِنفسِصرخةِيوحناِالالهوتيِميِهذهِلناِاآلنِمهيِشهوةِالقلبِللم ج ِالثانيِلننعمِبالمجدِالُمع 

(.ِوميِالمج ِالثانيِرعدةِالحياطينِالمت برينِمنِنصيبهمِمي22ِِِِ:20ِِرؤياهِ"آمينِتعا ِأيهاِالرمِيسوو"ِ رؤ
َد اأُلَمُم مِّ البحيرةِالمتقدةِبالنارِومعهمِا شرارِالذينِلمِيقبلواِالمسي ِ" َباُل مِّْن "ِ+ِ"ْن َحْضَرتِّكَ لَِّتْرَتعِّ َتَزْلَزَلتِّ اْلجِّ

(.ِومِنجدِصالةِتذللِوإنسحاقِإلشعياءِالنبيِنحتاجِأنِنرددهاِاآلنِميِخااياناِطالبين64ِِِِ:2ِِِِ،3ِ"ِ َحْضَرتِّكَ 
ِرحمةِإلهنا.

الجديدةِ(ِنرنِرمضِلليهودِالرامزينِالمسي ،ِونرنِالسمواتِالجديدةِوا رض65ِِِِ،66ِِوميِاإلصحاحاتِ 
والفرحِا ادنِالُمع دِلل نيسة.ِوال نيسةِاآلنِابركاتهاِومرحهاِهيِظلِلألمجادِا ادية،ِم لِماِحصلناِعليهِهوِ
عربونِماِينتنرناِميِالسماء.ِهذهِال نيسةُِول دتِميِيومِواحد.ِوماِزالتِتلدِانيهاِميِالمعموديةِليكونواِميِِ

يُر َعَلْيَها َساَلًما َكَنْهٍر، َوَمْجَد اأُلَممِّ َكَسْيل  اديةِل نيستهِ"(.ِولنرنِصورةِمحبةِ ِِا66ِِِِ:8المسي ِِ  هَأَنَذا ُودِّ
ْكَبَتْينِّ ُتَدِلُلونَ  ِالمسي ِ.  "َلاقٍِّف، َفَتْرَضُعوَن، َوَعَلى اأَلْيدِّي ُتْحَرُلوَن َوَعَلى الرج ِيتعدنِعليِكنيسة ِنهايةِكلِمن ونرن

(ِصورةِللعذامِا ادن24ِِ.ِونرنِميِاآليةِ "بِّالِناقِّ ُيَعاطُِّب َوبَِّسْيفِّ؟ِّ َعَلى ُكل ِّ َبَشٍر، َوَيْكُثُر َطْتَلى الِرب ِّ أَلِن الِرِب  "
 لهم.

ِ

 


