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   (52-61:61 اش)فى كيفية تطبيق امُلقررات النبوية اخلمسة 

I.  رص   ى خخ  ايأاا ملأن تفهم الكنيسة خطة اهلل  ُمهمملاذا  
فاى ررزاخ خطاة هللا  خار األياام . يصف خطة هللا لمصر فى آخر األيام وعالقتهاا إسراراليو وأشا   61أشعياء  -أ 

أزثر رن أى دوله ( أش   وإاإو)ت نب ية عن رصر والعراق هناك رعل را. إسرائيل ومصر والعراق: ثالثة دول

 (11:66 ، دا 61-65:61 يشا  أيضاً لمل ك الشرق فى  ؤ. )األرمإاقى رن أخرى 

وَر بََرَكةً فِي األَْرضِ " مبَااَرك  َشاْعبِي : بَِهاُ بَاِرُك َربُّ اْلُجنُوِد قَائِلً . فِي َذلَِك اْليَْوِم يَُكوُن إِْسَرائِيُل ثُْلثاً لِِمْصَر َوألَشُّ

وُر َوِميَراثِي إِْسَرائِيلُ   (5251:61أش )." ِمْصُر َوَعَمُل يََديَّ أَشُّ

دولاة العاراق، را  يا، األ دل، لبناال وزازا أجاخاء ران دول ال لاي ،  رملكة أش   القديمة تضم أجخاء زثيرة رن -ب 

.السع دية، شرق ترزيا وشمال إيرال

، إقتصااادياً (حرإياااً )ليو ورصاار والعااراق را ر تااكثر فاى زااو األراام رياراياً د اراا آخاار األياام التااى تضاام إرارا -ج 

ثااال لرحمااة هللا لكااو األراام. رق إيجاإيااة وراالبيةو وحياااً إط اا هللا  إرااتعداد  تكشااف عاان راادى. هاازا الاادول رجاارد رر

.رع زو رن يت ب حرزةلل

لك األلفى -د  راا . ير عادى رن المجاد والضاط  غا  ري تبرول رقد. هزا الدول الثالث لها آثا  هاللة على إقارة الم 

.ريحدث فى هزا الدول الثالث ر ر يك ل له تأثير على زو عالالت األ ض رلبياً وإيجاإياً 

. لمااا ا تكلاام هللا زثيااراً علااى هاازا الاادول الااثالثه رااا راايحدث فااى هاازا الاادول الااثالث راايكثر علااى األ ض زلهااا -ا 

الضااد  نشااا نهضااة  وحيااة وزاازلك او هاااب و. الرعاا راايك ل رنبااع المجااد ورااا راايحدث . الشاايطال يفهاام هاازا

.فى هزا الدول تندلعالمسيح ر ر 

هازا الادول . خار فاى األ ض زلهااآعندهم تحديات وفرص هاللة ليس زأى ركاال  ةالقديسين فى هزا الدول الثالث -و 

ول وقا ر جساد إادوحادهم لن يساتطيع ا أل يحملا ا هازا الثقاو . الثالث هم  أس الحرإة لمقاصد هللا  خر األيام

.المسيح الكارو رعهم

قار ات ال مساة راتك ل رعروفاة ورا  جساد المسايح قباو رجاا المسايح الثاانى -ز  الكنيساة راتك ل فاهماة . هزا الم 

.وررتبطة إقل  هللا وإ ططه  خر األيام

دس لازلك الاروح القا .هللا عندا رقاصد إرتراتيجية للكنيسة فى إرراليو ورصار والعاراق قباو رجاا الارب الثاانى -ح 

الارب يرياد ال القديساين علاى رسات ى العاالم . ا ل يكزد وي با ك العالقات إين الماكرنين فاى هازا الادول الاثالث

.يعضدوهم

يج  ال ال يك ل لنا آ اء فاى . لما ا نهتم إهزا الدول الثالثه نحن نريد أل نك ل قريبين رنه ونعمو را يعمله ه  -  

رن، را، رتى، وأين ي تا  الرب أل يتحرك

(11:5 ل )." لَْم تَْعلََما أَنَّهُ يَْنبَِغي أَْن أَُكوَن فِي َما ألَبِيأَ "
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II.  ثالثة مبادئ للرصالة –الرصالة من أجل امُلق رات اخلمسة 
قر ات نب ية رن " فى ذلك اليوم"أشعياء أعلن خمسة  -أ  قضاء الرب رايأتى . ر ر ت طلق إالصالة الشفاعيةالتى ر 

.زو رن يدع  إسرمه نقزي فى رصر ضد رن هم يرفض نه ور ر

نحان نصالى ران أجاو . المجد والقضاء الم طلق إالكارو عند رجا المسيح ر ر ي طلق جخءيااً ا ل :المبدأ األول -ب 

.التحقيق الجخلى لما ريتحقق زليتاً عند رجيئه

رناا ق . جخء رن رقدا  المجد والضط   التى تجتاز فيه رنطقة جطرافياة فاى زاف حرزاة الصاالة :المبدأ الثانى -ج 

.ززا ضط   أزثر او أقو إحس  رقدا  الصالة المرف عةجطرافية فى رصر ر ر ت تبر رجد أزثر أو أقو 

رمكان أل نصالى ران أجاو رصار ران لايس . زو را نعطيه للروح فى خض ع يرجع علينا إالبرزة :المبدأ الثالث -د 

. وال ت رد البرزة علينا وعلى عالالتنا وال درة ودولنا

ألَنَّاهُ بِانَْسِ  اْلَكْياِل الَّاِبي بِاِه تَِكيلُاوَن يَُكااُل . ْوا َكْيلً َجيِّداً ُملَبَّداً َمْهُزوزاً فَائِضاً يُْعطُاوَن فِاي أَْضَضاانُِكمْ أَْعطُوا تُْعطَ "

(  1::6 ل )." لَُكمْ 

:التطبيقات العملية لمعرفة هزا اوقرا ات ال مسة -ا 

ثاإرة عندرا نعلم ال النصر :الُمثابرة .6 ة أزيدةره لة الم 

إسنفتاح للكنيسة واألرم 61علن حقالق أشعياء ن   :اإلعلن .5

نصلى رن أجو إ الق هزا األقرا ات ال مسة فى رصر واألرم :الشساعة .6

III .61 عياءتفسري اش 
النبا ات ال اصاة إسراراليو واألرام عاادة راا . عند تفسير نب ات آخر األيام نسات دم قاان ل المرجيعياة المخدوجاة -أ 

نساات دم الطريقااة . تحقيااق زارااو فااى آخاار األيااام :ثانياااً . تحقيااق جخلااى تااا ي ى :ولً أ. يااق راارتينيكاا ل لهااا تحق

نحان نناار للمعناى (. القيماة الااهرياة)إالمعنى المباشار لاه فهم الكتاب تالتى ( تا ي ى/ ىح  ن  )الحرفية للتفسير 

.المباشر الزى قصدا الكات  لجمه   السارعين له

أو ( ق م 456-451)عندرا  لبت إرراليو رسااعدة رصار لهاا ضاد أشا    62-5:61ألشعياء  يالتحقيق الحرف -ب 

ق  456-451)عندرا تآررت المملكة الشمالية ورراليو ضد أش   (. ق م 466-466)عندرا  ل  الفلسطينيين 

رو الى رلك رصر  لباً لم، (م أشاعياء حااول أل يبعاد حخقياا (. 1:64 راو5) سااندةأ رو رلك إرراليو ه شع   

لما  ل  الفلساطينيين رسااعدة (. ق م457)خر ا على يد رملكة أش   المصريين ه  . عن هزا المكاررة رع رصر

أيضااً واحادة ران أهادار أراراليو زانات  .، المصريين زان ا ر ساندة ضعيفة(ق م 466-466)رصر ضد أش   

قاورة -466)عن ( ق م 456-451)ى النخاع السيارى والمدنى فى رصر زال أعنف ف. إإعاد حخقيا عن هزا الم 

.ق م؛ إو أقام عالقات إقتصادية رع رصر 457إعد  ررة أخرىرا ج ل لم يطخو رصر (. ق م 466
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IV .امل عب  ى إس ائيل" الضد املسيح"ُملك  – 61 عياءسياق ايأحداث  ى اش  
.قيم أحدى رقرات الريارة العاره ال اصة إه فى إرراليوالضد المسيح ر ر ي   -أ 

 (12:66دا )" .ُب فُْسطَاطَهُ بَْيَن اْلبُُحوِر َوَجبَِل بََهاِء اْلقُْدِس َويَْبلُُغ نَِهايَتَهُ َولَ ُمِعيَن لَهُ َويَْنصُ "

ثالثاة رجم عاات ران القياادة (. 12-17:66دا ) دانيال تنبأ عن الحمالت العسكرية لضد المسايح فاى آخار األياام -ب 

ت عرْر عليهم فى نب ات آخر األيام علاى أنهام  ك ، رلا(رصار)رلاك الجنا ب : هام. الضاد المسايحرا ر يقااور ا ر 

 (.11:66، دا61-65:61 ؤ( )تحالف  الدول األري ية)، ورل ك الشرق (ر  يا)الشمال 

ُف َوفُْرَسااانف َوُساسُ " اَماِل بَِمْرَكبَااا ثِيااَرةف َويَااْدُ ُل نف كَ فَسِاي َوْقااِا النَِّهايَااِة يَُحاِربُاهُ َملِااُك اْلَجنُااوِب فَيَثُاوُر َعلَْيااِه َملِااُك الشِّ

ََاُ لَِء يُْسلِتُاوَن ِماْن يَاِد ِ . األََراِضَي َويَْجُرُف َويَْطُماو أَُدوُم َوُماوبُب : َويَاْدُ ُل إِلَاى األَْرِض اْلبَِهيَّاِة فَيُْعثَاُر َكثِياُروَن َو

ونَ  ِة َوَعلَى . وَويَُمدُّ يََد ُ َعلَى األََراِضي َوأَْرُض ِمْصَر لَ تَْنجُ . َوُرَؤَساُء بَنِي َعمُّ ََِب َواْلسِضَّ َويَتََسلَّطُ َعلَى ُكنُوِز البَّ

 (16-17:66دا )" .َواللُّوبِيُّوَن َواْلُكوِشيُّوَن ِعْنَد َ طََواتِهِ . ُكلِّ نَسَائِِ  ِمْصرَ 

 .(16-17:66 دا)رصر رت حتو وتضطهد إطريقة ركقتة رن الضد المسيح  -ج 

V .إس ائيل  مرص  و 
زانات رلجاأ وإاراهيم وقات : إماا فاى  لاك ى أوقات إراتراتيجية فاى تاا يس إراراليورصر خدرت رقاصد الرب ف -أ 

ليسا ع وها   ضايع رلجاأ ، (11 ين تكا)ورراليو زأرة صاطيرة فاى أياام ي راف رلجأ ، (67:65 تك)المجاعة 

، 66:66 اش)، ولليه د الالجئين فى أواخر األيام وهم يهرإ ل ران الضاد المسايح إلاى رصار (62-66:5 رت)

.(5:61؛ 66-67:67 ؛ زك66-67:66 ؛ ه 66:54 ؛61

 عند رجا المسيح الثانى، الالجئين اليه د ريع دول ورراليو رن رصر ور  يا -ب 

وَر َوبتِي بِِهْم إِلَى أَْرِض ِجْلَعاَد وَ " ك ز)" .َمَكاان  لُْبنَاَن َولَ يُوَجُد لَُهم َوأُْرِجُعُهْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر َوأَْجَمُعُهْم ِمْن أَشُّ

67:67  ) 

بَّ يَْجنِي ِمْن َمْجَرى النَّْهِر إِلَاى َواِدي ِمْصارَ " َواِضاداً َواِضاداً يَاا بَنِاي أَْناتُْم تُْلقَطُاوَن وَ . َويَُكوُن فِي َذلَِك اْليَْوِم أَنَّ الرَّ

اوَر َواْلَمْنسِيُّاوَن فِاي أَْرِض َويَُكوُن فِي َذلَِك اْليَْوِم أَنَّهُ يُْضَرُب بِبُوقف َعِظيمف فَيَاْْتِي التَّاائِ . إِْسَرائِيلَ  ُهوَن فِاي أَْرِض أَشُّ

بِّ فِي اْلَجبَِل اْلُمقَدَِّس فِي أُوُرَشلِيمَ   (  66-65:54اش )" .ِمْصَر َويَْسُجُدوَن لِلرَّ

بِّ يَْمُشاونَ " يُْساِرُعوَن َكُعْصااسُورف ِماْن ِمْصااَر . فَإِنَّاهُ يَُزْمِجااُر فَيُْساِرُل اْلبَنُاوَن ِمااَن اْلبَْحارِ . َكََْساادف يَُزْمِجارُ . َوَراَء الارَّ

بُّ  وَر فَُْْسِكنُُهْم فِي بُيُوتِِهْم يَقُوُل الرَّ  (67:66-66ه )" .َوَكَحَماَمةف ِمْن أَْرِض أَشُّ

ااوَر َكَمااا َكاااَن إِلْسااَرائِيَل يَااْوَم ُ ااُعوِدِ  ِمااْن " اش )" .أَْرِض ِمْصاارَ َوتَُكااوُن ِسااكَّة  لِبَقِيَّااِة َشااْعبِِه الَّتِااي بَقِيَااْا ِمااْن أَشُّ

66:61  ) 

ألاف ران اليها د يعيشا ل فاى أو شاليم وإالتاالى إ ا  177اليا م حا الى . نصف أو شليم ر ر تكخاز فاى السابى -ج 

 . ألف يه دى ريتم ترحيلهم فى هزا األزرة 677أرتعملنا أ قام الي م أزثر رن 
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ااُرُ  نِْصااُ  َوأَْجَمااُ  ُكاالَّ األَُمااِم َعلَااى أُوُرَشاالِيَم لِْلُمَحاَربَااِة فَ " ُْ ُُ َوتُْسَضااُء النَِّساااُء َويَ تُْ َ ااُب اْلَمِدينَااةُ َوتُْنَهااُب اْلبُيُااو

ْبِي َوبَقِيَّةُ الشَّْعِب لَ تُْقطَُ  ِمَن اْلَمِدينَةِ   (5:61 زك)" .اْلَمِدينَِة إِلَى السَّ

VI .على مستوى ف دى: ق ر ايأولامُل 

 (64-61:61اش)خمافة ال ب والقوة 
هاكالء ران  .غيار راكرنين وهام يارول قا ة هللا فاى الكنيساة وأحكاراه علاى األشارا على تستح   ر افة الرب ر -أ 

لك الضد المسيح فى أ ض يه  ا يرفض ل النعمة اولهية  .ريرتعب ل إسماع أخبا  ر 

ِة يَِد َربِّ الْ " ََزَّ ََاا َعلَْيَهاافِي َذلَِك اْليَْوِم تَُكوُن ِمْصُر َكالنَِّساِء فَتَْرتَِعُد َوتَْرُجُ  ِمْن  َوتَُكاوُن أَْرُض . ُجنُوِد الَّتِاي يَُهزُّ

ََا يَْرتَِعُب ِمْن أََماِم قََضاِء َربِّ اْلُجنُاوِد الَّاِبي يَْقِضاي بِاِه َعلَْيَهاا. يَُهوَذا ُرْعباً لِِمْصرَ  َر -61:61 اش)" .ُكلُّ َمْن تََبكَّ

64) 

.  حى ها  ضاد الازين يرفضا ل نعماة هللاهازا الا (64-61:61أش)ال  ر أو الرع  رازز   أ إعاة رارات فاى  -ب 

.ر ر ي اف ل رن قضاء يس ع وهياج الضد المسيح

القا ة . (67-51:1 ؛ اع61-5::6 ؛ اع51-52:56 لا )يس ع ر ر يهخ يدا إالق ة آيات فاى الساماء واأل ض  -ج 

 .(1-6:66  ؤ)الشاهدين  ةً خاص ،اهر رن خالل المكرنينعادة تعندرا يمد يس ع يدا 

َََرةف بَِمدِّ يَِدَك لِ َواآلَن يَا " ُ  َربُّ اْنظُْر إِلَى تَْهِديَداتِِهْم َواْمنَْء َعبِيَدَك أَْن يَتََكلَُّموا بَِكلَِمَك بُِكلِّ ُمَجا سَاِء َوْلتُْجَر بيَاا لشِّ

وِس يَُسولَ   (51:1-67اع)." َوَعَجائُِب بِاْسِم فَتَاَك اْلقُدُّ

َماِء ِمْن و" ُف َعلَى األَْرِض ِمْن أَْسسَلُ أُْعِطي َعَجائَِب فِي السَّ اَر ُدَ انف : فَْوُق َوبيَا َُ  (61:5اع)" .َدماً َونَاراً َوبُ

 .الشاهدين ر ر يطلق ا ضرإات زالتى ا لقها ر رى على أ ض رصر -د 

ََُما" ُرُ  نَار  ِمْن فَِمِهَما َوتَُْْكُل أَْعَداَء ُْ ا... تَ اْلطَاُن أَْن يُْغلِقَاا السَّ َماَء َضتَّاى لَ تُْمِطاَر َمطَاراً فِاي أَيَّااِم َََباِن لَُهَماا السُّ

، َوأَْن يَْضِربَا األَْرَض بُِكلِّ َضْربَةف  ََا إِلَى َدمف لَ تِِهَما، َولَُهَما ُسْلطَان  َعلَى اْلِميَاِ  أَْن يَُحوِّ ََاَبْيِن ...  ُكلََّماا أََراَدانُبُوَّ ألن 

بَا السَّاِكنِي  (2:66-67 ؤ)" .َن َعلَى األَْرضِ النَّبِيَّْيِن َكانَا قَْد َعبَّ

يسا ع رايهخ يادا ويبياد لساال رصار (. 61ياا  ؤ)راع أوإئاة وقاروح  طلق الجارات السبعةت  هخة يد يس ع ر ر  -ا 

 .على البحر األحمر رما يكدى الى جفار نهر الفرات( خلي  الس يس او العقبة)

بُّ لَِساَن بَْحِر ِمْصَر َويَُهزُّ يََد ُ عَ " ِة ِريِحِه َويَْضِربُهُ إِلَى َسْبِ  َسَواقف َويُبِيُد الرَّ  (62:66اش )"  ... لَى النَّْهِر بِقُوَّ

 .حكم الرع  للضد المسيح ي صف زالس   فى ا ض يه  ا -و 

بَِر فَقَِط اْنِزَعاجاً ... السَّْوطُ اْلَجاِرُف إَِذا َعبََر تَُكونُوَن لَهُ لِلدَّْوسِ " َُ  (6::5:-61اش)." َويَُكوُن فَْهُم اْل

أوضح إرم الرب ربعة ررات فى هزا أشعياء . علن عن نفسه لمصر زرب الجن د أو  ليس جند السماءيس ع ري   -ز 

.اوصحاح
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أوقف القاادة . أ لق  وح ر افة الرب. خالصكرن أجو يا  ب رد يد الق ة لتهخ أ ض رصر ليصرخ ا  :نصلى -ح 

 .الرر ليينأقم القادة النب يين و ،أ لق يدك لبيت الصالة. الزين يقاور ك

VII .يقليمإعلى مستوى  :ق ر الثاىنامُل 

 (61::6اش )إطالق النهضة 
ادل فاى رصاار قباو رجاا المسايح الثااانى -أ  ادل راتحلف لتباعيااة  ب . نهضاة غيار عادياة رااتجتاح خمساة ر  هازا الم 

 .ريك ن ا رعروفين إسخالصهم للرب والم جاهرة فى وجه اورالم وإضطهاد الضد المسيح. الجن د

ََا فِي َذلَِك اْليَْوِم يَُكوُن فِي أَْرِض ِمْصَر َ ْمُ  ُمُدنف تَتََكلَُّم بِلَُغِة َكْنَعاَن َوتَْحلُِ  لِاَربِّ اْلُجنُاوِد يُقَا" َمِدينَاةُ »اُل إِلْضاَدا

 (6::61أش)" .«الشَّْم ِ 

زازلك إراراليو ( هللاوضطهادها لشع  )وزمصر ( لإلنحرار)شا  ألو شليم  وحياً فى آخر األيام زسدوم زما ي   -ب 

ري قدم أ ض إرراليو زسنها أ ض  الضد المسيح ألل. ن اوشا ة إليها زأ ض زنعالتحت حكم الضد المسيح يمك

 .رتاو إاللطة العبرية( العالرات إالش ا ع)اللطة فى البنية األرارية ولكن . الم عد الجديدة

ََُماا َعلَاى َشااِرِل اْلَمِدينَاِة الْ " ." َعِظيَماِة الَّتِاي تُاْدَعى ُروِضي ااً َساُدوَم َوِمْصاَر، َضْياُث ُ الَِب َربُّنَاا أَْيضااً َوتَُكوُن ُجثَّتَا

 (::66 ؤ)

غالبااً راا . زنعاال أو إراراليو فاى آخار األياامأ ض أل يتكلم ا إلطة زنعال تعنى الاتكلم إلطاة الشاع  الساازن فاى  -ج 

رانة  6177 ض زنعال زانت اللطاة العرإياة ألزثار ران اللطة األرارية أل. يعنى هزا التعبير التكلم إاللطة العبرية

ادل فاى رصار تاتكلم إاللطاة . اللطة األرارية تح لت الى اللطة العبرية :611ولكن فى  إ ا زال األرر أل خمساة ر 

.لت ضيحه ال يحتاج الى إشا ة نب ية بيعى هزا أرر فسل العرإية 

دل العبريةه هو هزا إشا ة الى ي -د  ه د يتكلم ل العبرية ويجتمع ل إأعداد غفيرة فى هزا الم دله لما ا تتكلم هزا الم 

أم هى إشا ة الى إعض المصريين الزين راينقادول إاالروح القادس ليتعلما ا اللطاة العبرياة لإلعاداد لليها د الازى 

دل .ريطلب ل الملجأ فى هزا الم 

اميت قاديماً زانات المرزاخ . ردينة الشامس إشاا ة لمديناة هلي إا ليس او أول قاديماً  -ا  األراراى لعباادة الشامس لازا ر 

"رصر الجديدة"على حدود القاهرة إسرم هى هزا المنطقة الي م . ردينة الشمس

دل إسنسكاب غيا  ب أ رو نهضة، إخالص ورجاهرة فى خمسة ر دل وتعال إق ة لت   :نصلى -و  عادى يرقيم خمسة ر 

.رن الروح القدس

VIII .على مستوى قومى: ق ر الثالثامُل 

 (55-61:61 اش)الة واخلالص برصوره قومية الرص ح كة
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طلق فاى رصار  وح النعمة للتضرعات المكدية لنهضة عايمة وززا حرية ف ق الطبيعية ران الضاد المسايح رات   -أ 

 .قبو رجا المسيح الثانى

بِّ ِعْنَد تُ " بِّ فِي َوَسِط أَْرِض ِمْصَر َوَعُمود  لِلرَّ ِمَهافِي َذلَِك اْليَْوِم يَُكوُن َمْببَء  لِلرَّ فَيَُكوُن َعلََمةً َوَشاَهاَدةً لِاَربِّ . ُُ

َُمْ . اْلُجنُوِد فِي أَْرِض ِمْصرَ  لِّصااً َوُمَحاِميااً َويُْنقِاُب َُ بِّ بَِسابَِب اْلُمَضاايِقِيَن فَيُْرِساُل لَُهاْم ُم . ألَنَُّهْم يَْصُرُ وَن إِلَى الارَّ

بُّ فِي ِمْصَر َويَْعِرُف اْلِمْصريُّونَ  بِّ نَاْبراً  فَيُْعَرُف الرَّ ُموَن َذبِيَحاةً َوتَْقِدَماةً َويَْناُبُروَن لِلارَّ بَّ فِي َذلَِك اْليَْوِم َويُقَادِّ الرَّ

بِّ فَيَْستَِجيُب لَُهاْم َويَْشاسِيِهمْ . َويُوفُوَن بِهِ  بُّ ِمْصَر َضاِرباً فََشافِياً فَيَْرِجُعوَن إِلَى الرَّ -61:61اش)" .َويَْضِرُب الرَّ

55) 

راي لق المضام ل لنضا ج حرزاة الصاالة الق رياة ( المرحلة األولى)اوضطهاد الق رى لمصر  : مسة مراضل -ب 

ثام الشافاء ( المرحلاة الراإعاة)ثام خاالص قا رى ( المرحلاة الثالثاة)هزا يكدى إلى إنقاا  قا رى (. المرحلة الثانية)

(.المرحلة ال ارسة)لأل ض والبنية األرارية اوجتماعية 

الصاالة . ض وتصرخ للرب لينخع اوثم حتى تت ب األرة وترجع الى الرب وتشافىر ر تنهحرزة صالة ق ية  -ج 

 .نعمة التى تمنع قادة رصر السياريين رن اونضمام الى الضد المسيح او الرض خ وغراءاته او تهديداتهالطلق ت  

نقزهم زما فعو قديسين آخر األيام ريصرخ ل الى الرب لي. زفرع ل الزى إرتعبد شع  هللا ك لالضد المسيح ري -د 

.شع  إرراليو أيام ر رى

بُّ " ِريِهمْ : فَقَاَل الارَّ ُِّ انِّاي َعلِْماُا . انِّاي قَاْد َراْياُا َمَبلَّاةَ َشاْعبِي الَّاِبي فِاي ِمْصاَر َوَساِمْعُا ُ اَراَ ُهْم ِماْن اْجاِل ُمَسا

َُمْ  ََُوَذا ُ َراُخ بَنِي اْسَرائِ ... اْوَجاَعُهْم فَنََزْلُا ِلْنقَِب يقَةَ الَّتِي يَُضايِقُُهْم بَِها َوالَن  يَل قَْد اتَى الَيَّ َوَراْيُا اْيضا الضِّ

 (1-4:6 خر)." اْلِمْصِريُّونَ 

 .زما أل خالص إرراليو زأرة ريك ل إعد رجا المسيح الثانى ززلك ريك ل الحال رع رصر وإاقى األرم -ا 

َََكاَبا قَااَل َربُّ اْلُجنُااودِ " ة  : ألَنَّاهُ  ُِ َواألَْرَض َواْلبَْحااَر َواْليَابَِساةَ َوأَُزْلاِزُل ُكاالَّ  (ق لرياو   إ ْعااد  )َِاَي َمارَّ اَماَوا فَاَُْزْلِزُل السَّ

َََبا اْلبَْيَا َمْجداً قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ . األَُممِ   (1:5-4ح )" .َويَْْتِي ُمْشتََهى ُكلِّ األَُمِم فََْْمألُ 

لُُص َجِميُ  إِْسَرائِيلَ " ُْ َََكَبا َسيَ ََُو َمْكتُوب  كَ . َو ُرُ  ِمْن ِ ْهيَْوَن اْلُمْنقِاُب َويَاُردُّ اْلسُُجاوَر َعاْن يَْعقُاوبَ »: َما  ُْ " .َسيَ

 (51:66  و)

بِّ َوُكلُّ ُملُوِك األَْرِض َمْجَدكَ " َشى األَُمُم اْسَم الرَّ ُْ  (62:675 رخ)" .فَتَ

 .رة وتصرخ لهالرب ريضرب البنية األرارية الفاردة إمصر ثم يشفيهم عندرا تصلى األ -و 

 (61:6ي ئ )." ِمْصُر تَِصيُر َ َراباً َوأَُدوُم تَِصيُر قَْسراً َ ِرباً "

 حرزة الصالة رتستمر فى التضرع الى الرب حتى يشفى الرب األ ض إالكارو -ز 

ُُ اْلَجَراَد أَْن يَُْْكَل األَْرَض َوإِنْ " َماَء َولَْم يَُكْن َمطَر  َوإِْن أََمْر أَْرَسْلُا َوبًَْ َعلَى َشاْعبِي فَاإَِذا تََواَضاَ   إِْن أَْغلَْقُا السَّ

ِديفَاِة فَاإِنِّي أَْسا اَماِء َشْعبِي الَِّبيَن ُدِعَي اْسِمي َعلَْيِهْم َوَ لُّوا َوطَلَبُاوا َوْجِهاي َوَرَجُعاوا َعاْن طُاُرقِِهِم الرَّ َمُ  ِماَن السَّ

 (61-66:4 أخ5)" .َوأَْغسُِر َ ِطيَّتَُهْم َوأُْبِرُئ أَْرَضُهمْ 
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و إنقااا  جااراايك ن ا زنصاا  تااززا ى راان أ. ورتنااال والشااكر للااربإارصاار رااتبنى راازإح للاارب وعماا د زتعبياار  -ح 

.رصر رت فى إنزو ها للرب. وخالص األرة

زتقاديم الازإالح والتقادرات والنازو  المزإح ريك ل ررزخ عبادة ق رى فى ور  األراة يتضامن نشاا ات  .6

.للرب يس ع

.ى الحدود عالرة على إخالصهم ليس عالعم د ريك ل نرص  تززا ى عل .5

وشافاء  ،ماة علاى حرزاة صاالة ق رياة تتضارع إسيماال غالا  ران أجاو إنقاا ، خاالصعيا  ب فيض إالن :نصلى -  

 .ق رى لألرة

IX .على مستوى دوىل: ق ر ال ابعامُل 

 (56:61 أش)امُلرصاحلة خدمة 
حة إاين أإنااء إراماعيو حيام راكرنين ران رايتم الم صاال. ركة لإلتصاالت ر ر تتيح العالقات والتعاول الدولى -أ 

 (العراق)رصر ريتحدول إمكرنين رن أش   

اوِريُّوَن إِلَاى ِمْصاَر َواْلِمْصاِريُّوَن إِلَا" وَر فَيَِجايُء األَشُّ اوَر َويَْعبُاُد فِي َذلَِك اْليَْوِم تَُكوُن ِسكَّة  ِمْن ِمْصَر إِلَى أَشُّ ى أَشُّ

وِريِّي  (56:61 اش)" .نَ اْلِمْصِريُّوَن َمَ  األَشُّ

 .أوالً عرب يتصالح ا رع عرب ثم األرم العرإية المتحدة ر ر تتصالح رع إرراليو -ب 

لك األلفى  :إشعياء يٌشير الى هزا السكة التى رتك ل ر ج دة فى الم 

َُنَاَك ِسكَّة  َوطَِريق  يُقَاُل لََها " " .بَاْل يَْسالُُك اْلَمْساِديُّوَن فِيَهاا...    لَ يَْعبُاُر فِيَهاا نَِجا. «الطَِّرياُق اْلُمقَدََّساةُ »َوتَُكوُن 

 (1-62:: اش)

 (61:66 اش)." َوتَُكوُن ِسكَّة  لِبَقِيَِّة َشْعبِِه الَّتِي بَقِيَْا ِمْن أَشُّور"

األرام . إحدى اوحتماالت أل تك ل رشاإهة لطريق الصالي  فاى أو شاليم. هزا السكة ر ر ت دم أغراض زثيرة -ج 

.رن رصر الى أو شليم يس علقفى خط ات الفتح ر ر يأت ل إأوالدهم لت

 .ليتفق ا رعاً ويتحدوا رع رقاصدك ،أول الثمرزيا  ب وحد المكرنين فى رصر والعراق هزا األيام  :نصلى -د 

X .على مستوى عاملى: املق ر اخلامس 

 (52-51:61 أش)وحدة فوق الطبيعية 
 .ة فى األ ض زلهاريتم المصالحة التارة إين العرب وإرراليو رما يكدى لبرز -أ 
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وَر بََرَكةً فِي األَْرض بَِها يُبَاِرُك َربُّ اْلُجنُوِد " ُمبَااَرك  َشاْعبِي : قَائِلً فِي َذلَِك اْليَْوِم يَُكوُن إِْسَرائِيُل ثُْلثاً لِِمْصَر َوألَشُّ

وُر َوِميَراثِي إِْسَرائِيلُ   (52-51:61 أش)" .ِمْصُر َوَعَمُل يََديَّ أَشُّ

 .يو ريك ن ا رتحدين زلياً والبرزة التى وإراهيم رتمأل األ ضإرحق وإرماع -ب 

 (6:65 تك)." َوتَتَبَاَرُك فِيَك َجِميُ  قَبَائِِل الْرضِ . َوابَاِرُك ُمبَاِرِكيَك َولِعنََك اْلَعنُهُ "

ى رماا يقا د الا .وأشا   واأل ض زلهاا ،رجد الرب رينسك  يق د الى ال حادة الفا ق الطبيعياة وراراليو، رصار -ج 

 .أل ض زلهالالكرازة 

َُاْم أَْيضااً َواِضاداً فِينَا" ا لِيُاْ ِمَن اْلَعاالَُم أَنَّاَك لِيَُكوَن اْلَجِمياُ  َواِضاداً َكَماا أَنَّاَك أَْناَا أَيَُّهاا اآلُب فِايَّ َوأَنَاا فِياَك لِيَُكونُاوا 

 (55-56:64 ي )" .يَُكونُوا َواِضداً َكَما أَنَّنَا نَْحُن َواِضد  َوأَنَا قَْد أَْعطَْيتُُهُم اْلَمْجَد الَِّبي أَْعطَْيتَنِي لِ . أَْرَسْلتَنِي

.ر ر يتصالح ا رع يس ع ثم رع إرراليو( رصر وأش  )إرراليو الدالمين  عدوي -د 

لَُق اِلْثنَْيِن فِي نَْسِسِه إِْنَساناً َواِضداً َجِديداً، َ انِعاً َسلَماً " ُْ  (62:5 ار)." لَِكْي يَ

 (1-1:6 ار)" .أَنَّ األَُمَم ُشَرَكاُء فِي اْلِميَراِث َواْلَجَسِد َونََواِل َمْوِعِدِ  فِي اْلَمِسيِء بِاإِلْنِجيلِ ...  ِسرِّ اْلَمِسيءِ "

األراماء التاى زانات فقا  رحف ساة وراراليو راتعطى . سعالل عان ها يتهم ورصايرهمة الفهم إال حدة تأتى نتيج -ا 

.وأش   لمصر

لنشاترك فاى وحادة حا ل أيضاً زو األرم يج  أل تعرفها ولكن ا فى الرب هيتليس زافى أل هزا الدول تعرر ه  -و 

.ليس إروح رنافسة وررا ة ،إروح خدرة وفرح ،رالدة ا ب

. هازا يساتلخم أل تكا ل األراة خاضاعة لاه. هزا إرتياز عايم رن الرب ال يدع  أرة شاعبه، عماو يدياه او ريراثاه -ز 

.إلى حد رقاورتهم له الى الحد الزى ريطلق أحكاره لي قاهم  وحياً . الرب ريتعقبهم إطيرته الى أل يستسلم ا له

.األرم رتت اصو رعاً إحس  اله ية المعطاا لهم رن الرب -ح 

.أل ض يمكن أل تعنى األ ض زلها أو أ ض إرراليو إص  ة خاصةا (aretz) فى العبرية زلمة -  

اوَر بََرَكاةً فِاي األَْرِض بَِهاا يُبَااِرُك َربُّ اْلُجنُاودِ فِي َذلَِك اْليَْوِم يَُكوُن إِْسَرائِيُل ثُْلثااً لِِمْصاَر وَ " -51:61 اش)." ألَشُّ

52 )  

لااك األلفااى  ات الساام ات  -ي  جااددة فااى الم  أنااا أؤراان ال هاازا الاادول الثالثااة تصااف الحاادود المبدأيااة لجنااة عاادل الم 

(65-1:14 ؛ حخ62:61 ؛ حخ51:61 ؛ حخ6:26 ؛ اش:-6:62 اش) .المفت حة

ُْ َكَجنَِّة َعْدنف : فَيَقُولُونَ " ِربَةُ َ اَر َُ  (62:61 حخ)." ََِبِ  األَْرُض اْل

لك األلفى إلى أل تمتلا األ ض رن رجاد الارب -ك  البرزاة التاى وإاراهيم . هزا الجنة رتنتشر لتضم زو األرم فى الم 

.(6:65 تك)ر ر تمأل زو األ ض 

بِّ "  (61:5 ح )." َكَما تَُغطِّي اْلِميَا ُ اْلبَْحرَ  ألَنَّ األَْرَض تَْمتَلُِئ ِمْن َمْعِرفَِة َمْجِد الرَّ
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ُل يَْعقُوبُ " َُِر َويُْسِرُل إِْسَرائِيُل َويَْمأَلُوَن َوْجهَ اْلَمْسُكونَِة ثَِماراً . فِي اْلُمْستَْقبَِل يَتََْ َّ  (1:54 اش)" .يُْز

راانهم  أرااةل اصااة لكااو واليهاا د زثماار رباادلى ودعهاام أل يااروا دع تااك ا العااربالمااكرنين يااا  ب وحااد  :نصاالى -ل 

.لي در ك رعاً إفرح

.ونحن نتضرع رن أجو هزا؛ فهزا تضرع رن أجو رجا المسيح وإقارة جنة عدل لتمأل األ ض إالمجد .6

هللا يريد زو األرم أل ترى وتفرح . نصلى أل ه ية رصر وأش   ت عرر لهم ولكو األرم فى زو القا ات .5

 .فى را اإدعه وأعدة لهزا الدول

XI .ُملخص: 
ادل ت شاعو  وح . يبدأ إ  ر فى نفا س الف جاا . هناك تد ج فى إ الق يس ع ألحكاره وق ته ثام زياا ات إلهياة ل مساة ر 

سات ى العاالم . ثم إعد هزا عالقات عميقة إين العرب فاى أشا  . ثم األرة زلها رتعبد يس ع. النهضة أخياراً، تاأثير علاى ر 

.حاد إرراليو ورصر وأش   رعاً تإس


