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 (01إش ) إسرائيل، مصر، وسوريا فى إنتصار ووحدة: 01حماضرة
I- إسرائيل، مصر، وسوريا بركة ىف األرض 

ييا،وإسررايي عىرىيردضردالمفري  رتنبأدانيالعناإلضطراباتوالمعاناةالتىستعانيهامصر،سور .أ

سرينت عنهرا–التأكيردب–أشاردانيراللىصرراعاتالعفرةريلالعنيورلوالترى(.04-00:01)آخراأليام

لةنهذاليس(.00:01)ضدالمفي هذهالبىدان"يَْجُرُفَويَْطُمو"الةثيرمنالخفاير ىاألرواححين

:8رو)سيجع هللااأللموالمعانراةيعمر نمعراتلتتمريممهريلتجالمجيردةمرنناروهرذهاألمرم.نهايلالقصل
88.)

الربهذهاألممويوحردهممرإإسررايي ليبردأ رىتنويرذخطترجمرنسيارر–يخبرناإشعياءبنهايلالقصل .ب

الهررعوبوالمنررا  )خطررلهللالايرراماألخيرررةلمصررر،وإسرررايي ،وآشررور01يصررإإشررعياء.نارروهم

011–0011)عرام411لقدإستمرتاإلمبرا وريلاآلشوريل ىالوجودمردة(.الاديثلالمرتبطلبها

صرالاديث،أجزاءمنالعرراق،وسروريا،واألردن،ولبنرانوكرذلزأجرزاءتهم  ىالعيوه–.(م.ق

.والفعوديل،وشرقتركيا،وشمالإيرانمندولالخىي ،

وَر  ثُْلثا  فِي َذلَِك اْليَْوِم يَُكوُن إِْسَرائِيُل " اَرٌك ُمبَا: بَِها يُبَاِرُك َربُّ اْلُجنُوِد قَاائِ   بََرَكة  فِي األَْرضِ لِِمْصَر َوألَشُّ

ورُ َوَعَمُل يََديَّ  ِمْصرُ َشْعبِي  (84-01:80إش)" .«إِْسَرائِيلُ َوِميَراثِي  أَشُّ

هرالءءالث ةرل(.00:04دا)بعدأنيهزميفوعضدالمفي ،سريردبالةامر إسررايي ،ومصرر،وآشرور .ج

:00دا)ىرىهرذهاألمرمتنبأدانيالعنأحردا آتيرلع.سيتادونبعم معاتومإالربليأتوابالبركللامم

.  بدمندراسلهذينالجزيينمعات(.01:00-84إش)،وهىمرتبطلبنبوةإشعياء(80-04

II-  00مرتبط بدانيال  01إشعياء السياق ىف

(.04-00:01)تنبأدانيالعنصراعاتعفةريلبينمصر،سوريا،وضدالمفي  .أ

سريهاجمان(.01-00:4)إلرىمىرزمصرر"مىزالجنروب"،ورإلىمىزآشو"مىزالهمال"ريُهيرتعبي

ربمرراسررتةونهررذهالهجمرراتعىررىضرردالمفرري بمثابررلضرررباتإسررتبا يل برر (.00:01)ضرردالمفرري 

.هجومجعىىإسرايي واألمم

اَما ِ َملِاُك [لمفري ضدا]فَيَثُوُر َعلَْيهِ [مصر]اْلَجنُوبِ َملُِك [ضدالمفي ]فَفِي َوْقِت النَِّهايَِة يَُحاِربُهُ " الشِّ

األَْرِض َويَاْدُخُل إِلَا  .َويَْطُمو َويَْجُرفُ األََراِضَي [ضدالمفي ]َوُسفٍُن َكثِيَرٍة َويَْدُخلُ  ...بَِمْرَكبَاٍت [سوريا]

(00-00:01دا)." ..فَيُْعثَُر َكثِيُروَن [إسرايي ]اْلبَِهيَّةِ 

–(00:01مىزالهمال)يالقيادة ىالتاالإالهمالربماتةونسورياهىاألملالتى ىمو إ .0
سرتنهزمسروريا.سريهاجمونضردالمفري كعاصرول.عربيل/ةونعىىاألرج كتىلإس ميلوسي

.أوتدخ  ىممىةلضدالمفي /و

(00:01جنروبمىرزال)يمو إالقيادة ىالتارالإالجنروبربماتةونمصرهىاألملالتى ى .8

سرريتموررزومصررر.سرريهاجمونضرردالمفرري .عربيررل/ىاألرجرر كتىررلإسرر ميلوسرريةونعىرر–

(.04-00:08)وهزيمتهالوترةمنالزمنعىىيدضدالمفي 
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وهرذاسريعطىضردالمفري سرىطانعىرى(.04-00:08)ستهزمجيوشضردالمفري مصرروسرتاتىها .ب

.ةرواتمصرومواردهاالطبيعيل

ااةِ َويَتََساالَّ ُ َعلَاا  ُكنُااوِ  . َوأَْرُض ِمْصاَر ََ ََْنُجااوَعلَاا  األََراِضااي  يَااَد ُ [ضرردالمفرري ]َويَُمادُّ "  الااهََّبِ  َواْلفِةَّ

(04-00:08دا)." .. َوَعلَ  ُكلِّ نَفَائِِس ِمْصرَ 

حرولسيزرعجزءمنمراكز يادترج(.00:00،04)سيغزوضدالمفي ويات أرضإسرايي البهيل .ج

 رى)الباورهما،البارالمتوسر .يعنىمةانالهية  ىأورشىيم"بهاءالقدسجب "إنتعبير.أورشىيم

(. ىالهرق)،والبارالميت(الغرب

َوَجبَااِل بََهاااِل اْلسُااْد ِ [البارررالمتوسرر والبارررالميررت]بَااْيَن اْلبُُحااورِ  فُْسااطَاهَهُ [ضرردالمفرري ]َويَْنُصاا ُ "

(00:04دا)." ِعيَن لَهُ َوََ مُ  َويَْبلُُغ نَِهايَتَهُ [أورشىيم]

؛00:04؛1:87؛87-00،88،80-7:00)سررريدمرهيفررروع(.00:04)سرررينهزمضررردالمفررري  .د

.ببهاءوضياءحضوره(01:81؛00:00؛رؤ8:8تس8

بُّ [ضدالمفي ]َوِحينَئٍِه َسيُْستَْعلَُن األَثِيمُ " ترس8)." بِظُُهوِر َمِجيئِهِ  لُهُ َويُْبطِ بِنَْفَخِة فَِمِه،  يُبِيُد ُ ، الَِّهي الرَّ

8:8)

III-  01إشعياء تفسري 
 النبواتالخاصلبإسرايي واألمميةون.عندتوفيرنبواتاألياماألخيرة،نتذكر اعدةالمرجإالمزدوج .أ

نارننفرتخدم. رىآخرراأليراميالتراري،،وةانيرات؛تتمريمُكى ري ري؛تتميمجزيأوءت:تتميممزدوجلهاعادةت

أىالقيمرل)مرنمنورورهالبفري والمباشرري،والتىتوهرمالروح(يَاريخ -يلغو)ي ريقلالتوفيرالار 

.ناننباثعنالمعنىالذى صدالةاتبأنيوصىجلجمهورالااضرين(.اإلسميل

هما ىبإماإسرايي أوالوىفرطينيونالمفراعدةمرن04-01:8التتميمانالجزييانالماتم نإلشعياء .ب

أرسرر مىررز،(قم780-780)عنرردماترر مرتممىةررلإسرررايي الهررماليلضرردآشررور.مصرررضرردآشررور

سرعىإشرعياءليُبقرىحز يراخرارجهرذه(.07:0مر 8)إسرايي هوشإُرُس تلمىرزمصرر ىبراتلمفراندتج

.المالامرةمإمصر

نمفراعدةمصرروحرين ىربالوىفرطينيو(.قم781)ر ر تمتهزيملالمصرريينعىرىيردآشرور رى .ج

حز يرا. دمالمصريونالقىي منالمفاعدة،(قم700-704)لمقاوملآشور ومرةةانيرل،إشرعياءحرثز

قم،أكثر781-780 ىمصر ىيوالفياسيإشتدالصراعالمدن.ىهذاالصراععىىعدمالدخول 

قم،لةنررجأ ررام781لررميغررزوسرررجونمصرررمرررةأخرررىبعررد.قم700-704جررداتممرراحررد  ررى

.ع  اتإ تصاديلمإمصر

IV- مبدأين للصالة 
 رنان.جزييراتاآلن–ئيفروع رىمجرالترىسرتوهربالتمرام–نونرلسيتمإ ر قالمجردوالدي:0# المبدأ  .أ

. ىمجيلجبالتمام،ماسيتمجزئيا  وهرنصىىأنيُ

لجغرا يلمعينل،سيتناسبمإحركلبعضمن ياسالمجدأوالضغو التىستعانيهامنطق:8# المبدأ  .ب

 المنا  الجغرا يلالمختىولمنمصرستختبر درأكبرأوأ  منالمجد؛وكذلز درأكبرر.الص ةبها

.أوأ  منالضغو بافبكمياتالصىواتالمر وعل
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V-  (07 -00: 01 إش)ظهور خوف اهلل والقوة (: يفرد) 0 #املرسوم
-01:00)" ىذلرزاليروم"يبدأك واحدمنهابالقول–01نبويل ىإشعياءيمةنناتاديدخمسمراسيم .أ

أؤمنأنهذهالمراسيمالخمفلسرتةونمعرو رلعنردجفردالمفري (.84-80؛84؛88-01؛08؛07

. ب رجوعيفوع،عندماتهتركالةنيفلمإالمفي  ىخطتجلاياماألخيرةمنخ لالص ة

ن ىمصربخروفالرربحرينيررون روةهللا رىالةنيفرل،ودينونترجعىرىاألشررارسيالخذويرالمالمني .ب

هررالءءالررذينسير ضرروننعمررلهللا،سرريتمىةهمالرعرربحررينيفررمعونبأخبررارسرريطرةضررد(.01:00)

(.01:07)المفي وإرهابج ىاليهوديل

ُُ  فَتَْرََِعادُ ... ََُكاوُن ِمْصاُر  فِي َذلَِك اْليَْومِ " ِة يَادِ ِماْن َوََْرُجا َباا َعلَْيَهاا َبازَّ َوََُكاوُن ». َربِّ اْلُجنُاوِد الَّتِاي يَُهزُّ

َرَبا . لِِمْصرَ  ُرْعبا   أَْرُض يَُهوَذا " .َعلَْيَهااِماْن أََمااِم قََةااِل َربِّ اْلُجنُاوِد الَّاِهي يَْسِةاي بِاِه  يَْرََِعا ُ ُكلُّ َمْن َََهكَّ

(07-01:00إش)

هذهالنبالةهىضدهرالءءالرذينير ضرون.07-01:00رات ىإشعياءيُذكرالخوفوالرعبأربإم .ج

.سيخا ونمندينونليفوعوكذلزمنوضبضدالمفي .نعملهللا

-80:84لرو)سيهنيفوع؛أويمديدهإل  قالقوة،وهذاسيهم ع مرات رىالفرماءوعىرىاألرض .د
يترجسرتوهرمرنخر لشرعبج،خصوصرات روأن يالقولأنيفوعيمديرده،يعنر(.01-8:08؛أع80

(.41-0:81أع)سياقاإلضطهاد

اافَاِل  بَِماادِّ يَااِدكَ َواْماانَْ  َعبِيااَدَك أَْن يَتََكلَُّمااوا بَِك َِمااَك بُِكاالِّ ُمَجاااَبَرٍة  ََْهِديااَداَِِهمْ َواآلَن يَااا َربُّ اْنظُااْر إِلَاا  " لِلشِّ

وِ  يَُسوعَ بِاْسِم فَتَا آيَاٌت َوَعَجائِ ُ َوْلتُْجَر  (41-0:81أع)." «َك اْلسُدُّ

عىىالباراألحمر،وكرذلز(خىي الفويسأوالعقبل)دمرالىفان،أوالخىي  ىمصرسيمدبفوعيدهليُ .ه

.الني يجوإنهر

بُّ لَِسانَ  َويُبِيدُ " ِة ِريِحاِه َويَْةا َويَُهزُّ يََد ُ بَْحِر ِمْصَر [خىي ]الرَّ ." ..ِربُهُ إِلَا  َساْبِ  َساَواٍ  َعلَ  النَّْهِر بِسُوَّ

(00:04إش)

.سيأمرالهاهدانبضرباتمهابهللماأ ىقجموسىعىىمصر .و

اَماَل ... َوََأُْكُل أَْعَداَلُبَماََْخُرُج نَاٌر ِمْن فَِمِهَما " ْلطَاُن أَْن يُْغلِسَاا السَّ َولَُهَماا ُساْلطَاٌن َعلَا   ...َبَهاِن لَُهَما السُّ

َََبا إِلَ  َدٍم، َوأَْن يَْةِربَا األَْرَض اْلِميَاِ   بَاَبَهْيِن النَّبِيَّاْيِن َكانَاا قَاْد ... بُِكلِّ َضْربَةٍ أَْن يَُحوِّ ااِكنِيَن َعلَا   َعاهَّ السَّ

(01-00:4رؤ)." األَْرضِ 

(01-88:00إش)يوصإسىطانضدالمفي المرعبعىىاليهوديلبالفو  .ز

." «اْنِزَعاجاا  َويَُكاوُن فَْهاُم اْلَخبَاِر فَسَاِ  .. . لِلدَّْو ِ اْلَجاِرُف إَِذا َعبََر ََُكونُوَن لَهُ [ ضدالمفي]السَّْوهُ  "...

(01-88:08إش)

يالكدإشعياءعىىهذااإلسرمسربإمررات.سيُوهريفوعنوفج ىمصركربالجنود،رييسُجندالفماء .ح

(.01:0،08،00،07،08،81،84إش) ىاألصااح

.إ ىر روحخروفالررب.رب،مديردكبرالقوةلتهرزمصرر،حترىيصررخوا ىبراتلخ صرزاي":نصل  . 

."ص ة،وأ م ادةرسوليينونبويينإظهريدكعىىبيتال.أو إك القادةاألشرارالذينيقاومونز
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VI-  (08: 01إش)إطالق روح النهضة واإلنتعاش (: إقليمى) 8# املرسوم
سرياد .ئالرربعىىخمرسمردن رىمصرر بر مجريعادضلواإلنتعاشبهة ويرسيفتقرروحالنه .أ 

ستهتهربتةريفهاوبجرأتها ىوجرجاإلسر م.هذابدرجلكبيرةحتىأنهذهالمدنستقفمبأنتتبإيفوع

(.01:81)و فوةضدالمفي 

ُُ لِاَربِّ اْلُجنُاودِ ََاتََكلَُّم بِلَُغاِة َكْنَعااَن  َخْماُس ُماُدنٍ يَُكاوُن فِاي أَْرِض ِمْصاَر  فِي َذلَِك اْليَْومِ  " ْحاَداَبا  َوََْحلِا ِِ يُسَااُ  

(01:08إش)" .«َمِدينَةُ الشَّْمسِ »

بفربب)ومصرر(بفرببإنارا هراو فرادها)وكماأنجزءمنأورشرىيمآخرراأليرامستُفرمىروحيراتسردوم .ب 

.لمفي ستُفمىكنعان،كذلز إنإسرايي تاتسىطانضدا(إضطهادهالهعبهللا

الَِ  َوِمْصارَ  َساُدومَ  ُروِحيّاا  الَّتِاي َُاْدَع  [أورشىيم]َوََُكوُن ُجثَّتَاُبَما َعلَ  َشاِرِع اْلَمِدينَِة اْلَعِظيَمةِ " ُُ  ُُ ، َحْيا

(00:8رؤ)" .َربُّنَا أَْيةا  

 رىآخرر(سررايي إ) رىكنعرانأنهمسيتادةونبالىغلاألساسيللىهعبالفراكنيتعن"بىغلكنعان"تتاد  .ج 

،0108 ررى.سررنل0011الىغررلالرسررميللةنعررانكانرتالعربيررللمرردة.التاررد بالعبريرليربمرراتعنرر.األيرام

لنيةونأمراتنبوياتجديربالم حورلإذاتاردةتخمرسمردن رىمصرر.تغيرتالىغلالرسميلإلىالعبريل

.الىغلالعربيل

ألنهررم)المرردنالخمفررلهرر يُهرريرهررذاليهرروديتارردةونالعبريررل ررىهررذههرر سرريتادةونالعبريررلالمرراذاا .د 

إسررتعداداتاأمهرر سرريدعوالررروحالقرردسبعررضالمصررريينلررتعىمالعبريررل،(سرريجتمعون يهررابأعرردادكبيرررة

الطالبينمىجأ ىهذهالمدناإلستقبالاليهود

ىالمدنالخمفل،وتعالىبقروةلترو  يارب؛أ ى روحالنهضلواإلنتعاش،التةريس،والجرأة ":نصل  .ه 

." بفةيبويرعادىمنالروحالقدسخمسمنا 

VII- (88 -01: 01 إش) خدمة الصالة وخالص األمة(: قومى) 4#  املرسوم
ئمرنضردالمفري ، بر مجرياريررمعجرزستقدالنعملالمعطاةمنخ لالصر ةإلرىنهضرلعويمرلوت .أ

.يفوع

بِّ فِي َوَسِ  أَْرِض ِمْصَر  َمْهبَ ٌ ُكوُن يَ  فِي َذلَِك اْليَْومِ " بِّ ِعْنَد َُُخِمَها َوَعُمودٌ لِلرَّ  َوَشاَهاَدة   َع ََماة  فَيَُكوُن . لِلرَّ

بِّ بَِسابَِ  اْلُمَةاايِسِيَن فَيُْرِساُل لَُهاْم  يَْصُرُخونَ ألَنَُّهْم . لَِربِّ اْلُجنُوِد فِي أَْرِض ِمْصرَ  اِمياا  َوُمحَ  ُمَخلِّصاا  إِلَ  الارَّ

بُّ . َويُْنسُِهُبمْ  بَّ فِي َذلَِك اْليَْوِم  فَيُْعَرُف الرَّ بِّ ... فِي ِمْصَر َويَْعِرُف اْلِمْصريُّوَن الرَّ  َويُوفُاونَ  نَْهرا  َويَْنُهُروَن لِلرَّ

بُّ ِمْصاَر َضااِربا  .بِهِ  بِّ  فَيَْرِجُعاونَ  فََشاافِيا  َويَْةِرُب الارَّ -01:01إش)" .ُهاْم َويَْشافِيِهمْ لَ  فَيَْساتَِجي ُ إِلَا  الارَّ
88)

سيخى المناخلاركلالص ة رىاألمرل(0#المرحىل)ضي  ىمصرعىىمفتوىاألمل:خمس مراحل .ب

#المرحىرل)،ةمخ صاألمرل(4#المرحىل)وهذاسيالدىإلىتاريراألمل(.8#المرحىل)كىهالتنض 

(.4#المرحىل)لىمجتمإ،ةمشواءاألملواألرضوالبنيلالتاتيل(0

سرتُطى (.01:88)بالتمرامزي اإلةمحتىتتوباألملوتُهروىستوهرحركلص ةجبارةوستصرخهللليُ .ج

.إلوواءهأوتهديداتجالص ةالنعملالتىتمنإالقادةالفياسيينمناإلنضماملضدالمفي أوالخضوع
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سيصرخ ديفرواأليراماألخيررة.ضي عىىشعبهللاسيُسيعم ضدالمفي كورعوناألياماألخيرة،الذى .د

. ىباتلىخ صمنالمضاي كماصرخإسرايي  ىأيامموسى

َراَخُهمْ انِّي قَْد َراْيُت َمَهلَّةَ َشْعبِي الَِّهي فِي ِمْصَر " ُُ ْنسَِهُبمْ فَنََزْلُت ... َوَسِمْعُت  َراخُ .. . َِ بَنِي اْسَرائِيَل قَْد  ُُ

يسَةَ َوَراْيُت اْيةا اََ  الَيَّ  (1-4:7خر)" الَّتِي يَُةايِسُُهْم بَِها اْلِمْصِريُّونَ  الةِّ

.ئالمفي ،كذلزخ صمصرواألمماألخرىخ صاألملاإلسراييىيلبعدمجيومثىماسيأت .ه

(78:00مز)" .ََتََعبَُّد لَهُ  ُكلُّ األَُممِ . ُكلُّ اْلُملُوكِ َويَْسُجُد لَهُ "

بِّ  األَُممُ   فَتَْخشَ " (018:04مز)." ..األَْرِض  َوُكلُّ ُملُوكِ اْسَم الرَّ

.سيضربالربالبنيلالتاتيلالواسدة ىمصر،ةمسيهويهاحينتصىىاألمل .و

(4:01وئي)..."  ِمْصُر ََِصيُر َخَرابا  َوأَُدوُم ََِصيُر قَْفرا  َخِربا  "

.األرضبالةام ستفتمرحركلالص ة ىالتضرعلىربحتىيهوىهللا .ز

َماَل " َعلَا  َشاْعبِي فَاََِذا  َوبَاأ  َوإِْن أَْرَساْلُت  يَأُْكاَل األَْرضَ َوإِْن أََماْرُت اْلَجاَراَد أَْن  َولَْم يَُكاْن َمطَارٌ إِْن أَْغلَْسُت السَّ

االُّوا ...َََواَضااَ  َشااْعبِي  َُ ااَماِل َوأَْغفِااُر َخِطيَّااتَهُ  ... َو -7:04أخ8)." َوأُْبااِرُ  أَْرَضااُهمْ ْم فَااَِنِّي أَْسااَمُ  ِمااَن السَّ
00)

-01:01)سيةونهذاتذكاراتلنجاةوخ صأمتهم.ستبنىمصرمذباات،وعموداتيةونتعبيرعناإلمتنان .ح
81.)

عىىالادودليهرهدعرنتةريفرهميسيةونالعمودعبارةعنتمثال وم(.01:80)ستوىمصربنذورها . 

.ليفوع

ي نعمتزعىىحركلالص ةالتىستهم األملكىها،لتةونمقتدرةبإيمانراس،رب،إرس يا":نصل  .ي

."نجاةاألمل،وخ صها،وشوايها

VIII-  (84: 01 إش)إطالق للمصاحلة (: يعامل) 0 #املرسوم
سيتادالمالمنون ىمصررمرإالمرالمنين.سيُفه  ري وسةلالع  ات،والتعاون،واإلتصاءتالدوليل .أ

أجررزاءمررنالعررراق،وسرروريا،واألردن،ولبنرران،ودولالخىرري ،والفررعوديل،وشرررقتركيررا،–ر ررىآشررو

.وشمالإيران

سيتصرال العرربمرإالعررب،ةرمستتصرال .ستتصال الهعوبالاديثل ىأرضمصروآشور ىالرب .ب

.الهعوبالعربيلمإإسرايي  ىالمفي 

اورَ ِسكَّةٌ ِمافِي َذلَِك اْليَْوِم ََُكوُن " اوَر  ْن ِمْصاَر إِلَا  أَشُّ اوِريُّوَن إِلَا  ِمْصاَر َواْلِمْصاِريُّوَن إِلَا  أَشُّ فَيَِجايُل األَشُّ

وِريِّينَ  َويَْعبُدُ  (01:84إش)." اْلِمْصِريُّوَن َمَ  األَشُّ

:08؛01:00؛44:8؛01:84؛00:00إش)يىفةلالتىستةون ىالُمىرزاأللوريُهيرإشعياءحر ياتل .ج

01).

وَر  ِسكَّةٌ ... " (00:00إش)." ..لِبَسِيَِّة َشْعبِِه الَّتِي بَسِيَْت ِمْن أَشُّ
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دالمالمنينالمصريينبالتمام،مإالفوريين،والعرا ييناآلنكباكورةالثمار:"نصىى .د .يارب؛َوح 

IX-  (84 -80: 01 إش)إطالق وحدة معجزية (: األرض كلها) 4# املرسوم
 رىالىغرلالعبريرل؛لىةىمرل".األرض"رايي ،والنتيجرلسرتةونبركرل رىتماممرإإسرسيتصال العرببال .أ

تترجمكىملاألرضعرادةتعىرىأنهرا.ك األرض،أوأرضإسرايي عىىوججالتاديد:معنيان"آريتز"

".الةرةاألرض"تعنى

او ثُْلثاا  فِي َذلَِك اْليَْوِم يَُكوُن إِْسَرائِيُل " بَِهاا يُبَااِرُك َربُّ [الةررةاألرضريل]بََرَكاة  فِاي األَْرضِ َر لِِمْصاَر َوألَشُّ

ورُ َوَعَمُل يََديَّ  ِمْصرُ ُمبَاَرٌك َشْعبِي : اْلُجنُوِد قَائِ    (84-80:01اش)" .«إِْسَرائِيلُ َوِميَراثِي  أَشُّ

.إنأ دمعدوينإلسرايي سيتصالاان ىيفوعمعاتةممإإسرايي  .ب

ْثنَْينِ  "... َِ انِعا  َس َما  إِْنَسانا  َواِحدا  َجِديدا  فِي نَْفِسِه  لَِكْي يَْخلَُق ا َُ (8:04أف)..."  ، 

(0-4:0أف).." . األَُمَم ُشَرَكاُل فِي اْلِميَراثِ أَنَّ ...  بِِسرِّ اْلَمِسي ِ  "...

وهةررذا؛سررتمابركررلإبررراهيمكرر األرض،.سرريأتىيومررات؛يتاررد يررجأبنرراءإسررا وإسررماعي  ررىيفرروع .ج

.ك العاي تموجودة ىاألرضوستتبارك

(08:4تز)." «اَْرضِ [عاي ت]َجِميُ  قَبَائِلِ فِيَك  َوََتَبَاَركُ "

(.88-07:80يرو)سينفةبمجدهللا،وسينت عنهذاإتاراداتمعجزيراتبرينإسررايي ،ومصرر،وآشرور .د

(.84-01:80)الوحرردةحررينيررتم هررمهويررلاألمررلومصرريرها ررىضرروءاإلعرر نالموجررود ررىيسررتأت

. األسماءالتىكانتحةراتعىىإسرايي ستُعطىلمصروآشور

ةم؛خمسمدن.تبدأبإ  قالخوفعىىاألشخاصاألشراري ه.جيوجدتطور ىخطلهللاهنايبدوأن .ه

يتبررإهررذا.ةررم؛كرر األمررلتعبررديفرروع. ررىمصرررسررتزورهانعمررلهللا،مطىقررللررروحالنهضررلواإلنتعرراش

وسرتالةربركرلهرذهالوحردةعىرىاألرض.دوليلعميقلبينالعرباإلخوة ىالمفي  رىآشرورع  ات

.كىها

. معر لهذهاألمملهويتها رىهللالرنيةرونكا يرات.سترتب األمممعاتبافبالهويلالتىسيعطيهالهاهللا .و

ببرروحالخدمرلوالوررح،إذءبدأنتعرفك األمرمهرذا،لةرىتهرارك رىوحردةكامىرلحرولمايردةاآل

.وليسالمرارةوالتنا س

، رىحردودهرذهاألمرميو رتالُمىرزاأللوريطقلالجغرا يللجنرلعردنلىوجرود رمنالممةنأنتعودالمن .ز

(.08-07:0؛40:44؛40:81؛حز40:4؛8-44:0إش)الث ةلالقديمل

اَرْت : فَيَسُولُونَ " َُ (40:44حز)..."  َكَجنَِّة َعْدنٍ َبِهِ  األَْرُض اْلَخِربَةُ 

.،حتىتمتىئم األرضمنمجدهللاينلعدنلة األمم ىالمىزاأللوستمتدبركلج .ح

بِّ " (8:00حب)..." ألَنَّ األَْرَض ََْمتَلُِئ ِمْن َمْعِرفَِة َمْجِد الرَّ

(87:0إش)." ثَِمارا   َويَْمََلُوَن َوْجهَ اْلَمْسُكونَةِ إِْسَرائِيُل  َويُْفِرعُ  يُْزِبرُ "

رب،وحرردالمررالمنينالعررربواليهررودكبرراكورةالثمررار،واجعرر الجميررإيبصررروندعوتررزيررا":نصاال  . 

(08-0:07أف)."الخاصلبة أملمنهذهاألمم،وأنيخدموامعاتبورح


