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 (54أشعياء )دعوة كورش 

I- اليوم كورش صورة نبوية 
وكككك  أ وكككىوأيكككوى  ككك   لكككى.مق436-406(إيككك ا )فككك ر حكككك (مق436-066)ورشككككالملككك  -أ

سكعع د إلالك  مك حممسكوانكهسك كو سوةيبلوالدتكه يك   ا066حواليس ب إلهتوبأاشع  ء و.االرض

.ه كلوإ  د بو ءالأورشل  

رَتاَ اٌ  " رَّك الوب ٌْ َا نَا ر ن َْ رشب  رانٌ ك لَّ ََ   ُّ رشَ  َ ... أَنَا الرَّب ر ن لَّ ََ رشب َسَورَّب ٌ  ََّرمَت  َّ : النقَائٌرشَّ  َُّ ر ب ََ ٌَ ر ن . َ ا ََ  َُّ َ ََقَّرش

شٌ : أ  ْلي  َُ َُّشَ  َ . َسمََّؤسبسَّ : َسمَّبننَى َ لٌلنَهين ُّ  لٌَتٌويٌحٌه لٌ َُّ الَّب َذا ََقَّش َُ ٌِ ...  َه ٌطيَك َذَخائٌََّ الظ لنَتر َن ََ  ...أَّ رٌَّ لٌمَعن

ََّائٌيشَ  ٌتَك إٌلَهَّ إٌسن شَك بٌاسن ََّ ُّ  البٌذي ََدن (3:54-45:55اش)." أَن   أَنَا الَّب

لعكود لاألسك ىال هكودأطلك ككورش(.مق430-060)  مك ا06س فيب بللمد فياألك نوابووإس ا  ل - 

"ب ك الالك  "نبوي ُي ال  اله ككليهم يسوعك وءأشع  .ه كلوإ  د بو ءالأورشل  ألي مةإلىإس ا  ل

(.03:40م ؛0:40إش)

عَّشٌُّ " ش  الش  َُّ ى لٌ ََ الٌَة ََّدن (0:40اش) ".ألَنب بَينمٌ  بَينَت الصب

َُ لَهَّ ن " مَّشُّك : َ قَا ُن ى: َس ََ الٌَة ََّدن (03:40م )" .بَينمٌ  بَينَت الصب

للع ل أ هللاد  هإلىإط قس احاألس ىال هودإلىالعود إلكىإسك ا  لإل ك د بوك ءهك كله كورشأ ل  -ج

(.0:5؛00-4:0 ز.؛43-44:30أخ4)العمللتمويلهذامس  دته م خ  ل ةو

َُّشَ َ  َسلٌٌك ََاٌ َس " ٌِ األَّ لَى لٌ نَ ُّ   َّ َح لَّشَ َ  َسلٌر ... َ ٌَ  الوب مٌرٌه نَببهَ الَّب َُ لَ رش  َستن َِ ٌَر  لَّ ٌك ََراٌ َس ََرطَلنلََ  نٌرَدا

َُ لَّشَ  َّ َسلٌكَّ ََاٌ َس إٌنب ا: قَائاٌلِ  ... َذا قَا َُ ٌَ قَردن َه رَتا ُّب إٌلَرهَ الوب رانٌ  أَنن أَبننٌرَ  لَرهَّ بَينمراِ ٌَر   ...لرَّب ََ  ".أ  ْرلي أَ ن

(43-44:30اخ4)

ٌ ٌَر  " ِب ٌِ بَينرٌت  َهر ٌَ رشَ  َّ النَتلٌركَّ ٌسر ن  َُّشَ َ  النَتلٌٌك أََسََّ لَّ ٌِ األَّ لَى لٌ نَ َ لنرمَّعنََ . ..لٌيَّربنَ  النبَينرتَّ : أ  ْرلي ٌَ  الوب

(5-3:0 ز) ".النبفَقََِّ ٌس ن بَينٌت النَتلٌكٌ 

له مك فك ر  ااموحدأصبح لم دي  وباط ح (قم446)يف.كق  دايل ميتح سلطةالم دي  بدأكورش -د

الق  د هزمب بلل البح(قم435)في.  م ا04لمد  ل ه حك ولف رس ةالجديد  امملكةل البحمؤسسال

رؤيكةتشج   وكدفي04واتدان  لواألس ىال هودفيب بلخ لهذهالسوك  ب لعأك د.فيالع ل ي   سال

يكع هزمب بكلمك  سكككورشوتوبكأأ .ءكم توبكأأشكع  تم م ايمسعوىالع لمالىيب   لكورشرجليد ى

(.45:55إشع  ء)وإ  د بو ءاله كلأورشل  اسعع د 

 ومك إلكىجك  ال الحكومكة وسك  لاإل ك م العملو ال ومإلىسوقو مده صور لبعضالذي كورش -ه

شكع فكياألسك  ععك لمك و  للعكأم   لكىاألمك  لالكو الطب عكيرض فكوقو تلقىحكمةهللاح مسك.ذل 

.لجعلاس هللامع وفله و
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.الق  مبه لىالو  م يج وإسعو ر نبويةلألوي تلديه "د و كورش"م له هؤالء -و

ََّائٌيشَّ " َتشَّ إٌسن ٌِ َسا ََعن ٌَََّ قَاٌ  لٌَتعن (34:04اخ0)".َ ٌس ن بَنٌ  ََوباَلََّ النَخبٌيٌَََّ  بٌاألَ ن

II-  كورش"ما وعد به الرب إلعداد وتدريب"  
لَّررشكا " ََ سَّ قَررا تَّ بٌيٌَتينٌررٌه ألَأَّ َس أََساَسررهَّ أََّسترراِ َ أَ ن ُن َورر ررشَ َ  البررٌذي أَسن َُّ ُّ  لٌَتٌورريٌحٌه لٌ َُّ الررَّب ررَذا ََقَّررش َُ ررش  َه َنررمََ  أََساَسررهَّ . أَ َّ ألَ

لَ َّ  ينٌ  َ األَبنَشاَُّّ الَ  َّغن ََ ََّا ٌ  الن َحراٌس َ َسَغرالٌيَ  النَحٌدَرٌد أَقنٌصر َّ . أَنَرا أٌَسريََّّ قَّردباَسَك َ النٌهَبراَُّ أََّسه ردَّ  :النٌتصن ََ رََّا رََّّ ٌسصن أََّلو 

رٌتَك إٌلَرهَّ  شَك بٌاسن ََّ ُّ  البرٌذي ََردن ََ أَن   أَنَا الرَّب ٌَّ نَّشَز النَتَخابٌٌئ لٌمَعن ٌِ َ لَّ ٌطيَك َذَخائٌََّ الظ لنَت َن رََّائٌيشَ َ أَّ قَّرشَُّ ألَ . إٌسن بنرٌدي ََعن ََ رٌش  َن
ٌتكَ  شن ََّك بٌاسن ََ مَاٌ ي َأ خن ََّائٌيَش سَّ ٌَََّّنٌر . َ إٌسن َت  َعن ُّ  َ لَرينَس رَخرََّّ . لَقببنمََّك َ أَننَت لَون نَطبقنمَّرَك َ أَننرَت لَر ن . الَ إٌلَرهَ ٌسرَشايَ . أَنَرا الرَّب

َننٌ  ٌَّ ٌَّبٌهَ .  َعن ٌس َ ٌس ن َسغن ٌٌَّق الشبتن شا ٌس ن َسشن لَتَّ ُّ  َ لَينَس رَخََّّ . ا أَنن لَينَس َغينٌَّيلٌيَعن (0-0:54اش)" .أَنَا الَّب

تككع ت جمككةالكلمككة.مسكك حه لككىانككهي  كك يهككودشكك  لتككهإسكك ا  لمكك خكك لد وصككدمالكك  :هسورريح -أ

ود  هللا.ألنب  ءإس ا  لوالكهوةوالملوكمحفوظلق ك  هذاال."المس ح"أو"ممسوح"إلىالمس  العب ية

.مك يالكدهللاه مك اج نبك اكآن ةلععم  كورشاخع  وبعب ر أخ ى".س حم"و(45:55)"ال ا ي"كورش

تلقكىو ل كةمالفكىاالمكورة     ديةكورشت مس  دتهبط يق.هبط يقةديو م ك ةس  دس وي لإ ال وح

 .فيالس حةالس  س ةلعحق  ال  صلشع هللايبول

فكيالم ك ط سك ربكهو ككورشالك  امسك ب مك .هذايعحدث  الع يكةالحم مكةمك هللا:أسوُت بيتينه - 

 .إنج  هنج  م ك  م المسعح لإل

مهك ككورشهزالعكىاألمك .  لكىاألمك  مأعكللقه خالكومهو  ونعمةلالسلطأ ط ههللا:ألأ س اساسه استاِ  -ج

. كث  ك ن 

خل الحزاملاحق ءالملوكتعويح.مق ومةال لىي ي در    لجعلهخالومهنزعس ح:أ قاَ سلشك أ ش -د

.ه  داءفيمك نالوةسلحاأليمس الذي

.العككيلكك تعويكك مكك الفكك ص  كك   ديككةأبككوا ايعبكك  كك هككذ:(أبررشاُّ سوأ َررِ)التصررا َ  َررم  أساسرره ال -ه

.تغل  لم الب كةاألبوا المزدوجة

لعمه كدالط يك وإ الكةحعكىايكوىيدامكهسك رالك  .الالكعوب تهكدمهللام:َ النٌهَبراَُّ أََّسه ردَّ أَنَا أٌَسيََّّ قَّدباَسَك  -و

.الدف   ت

ٌ  الن َحاٌس َ َسَغالٌيَ  النَحٌدٌَد أَقنٌص َّ  -  ََ ََّا ََّّ ٌسصن حالك تُك نك أبكوا مديوكة.العوا ك حعكىأيكوىإ الةهذه:أََّلو 

. ي وض القضب  الحديدية  ط

ٌطيكَ  -ح َن نَّشَز النَتَخابٌئٌ  أَّ ٌِ َ لَّ وحكمةالعكيك نك م بكأ فكيأمك ك الحالول لىتمويل   معوي :َذَخائٌََّ الظ لنَت

.لعأم وه مظلمة

شا  ... نَطبقنمَّكَ  -ط لَتَّ ٌَّبٌَها( األس )لٌيَعن ٌس َ ٌس ن َسغن ٌٌَّق الشبتن كك ا  ال)الك  الكث ك ي العقكويبك ل  ل عك ف:ٌس ن َسشن

(.غ   والع

 



INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER OF KANSAS CITY – MIKE BICKLE 
The Cyrus Calling (Isaiah 45)                               _______   Page 3 

International House of Prayer of Kansas City    ihopkc.org 
Free Teaching Library    mikebickle.org 

III- تطبيق عملي

هككؤالء.د ُمككواموكك ط او أمكك  لككىؤم يككسككوفه بعضكك".كككورش"الككد و ككك هوكك كمسككعوي ت ديككد مكك  -أ

.مع اواعملييمك ا جغ اف ةالموطقةنفسالفيةكورشبمسح

مثكل.يهوديم نسل"يوس "ك الد و توا يم األم ش  "كورش"الد و ك :"َشس "الدَشة لـ - 

يجك أ .الوفكوذو ال ضك  ي د كب   فيالعمويكل يؤديإلىةإله واحد فك  يوقاله فقطي كث    يوس

.ك وس " قوبةسج "أيض ا ويمك "الع قوالدموالدموع" لكث  م بم علطةالفك  تكو 

كورشُمسح.ولك نعمةهللال سيو اإلنس  (.00:9روم ة)لقدراتهنظ ااشركوخع  رإل يع :اخميا  ِ -ج

.خع  رهللاكإالعظ مة ولك هزاتمم ل سبسب 

" َّ  َ ٌ البٌذي ََرَّن َعى بَشن ّلٌِلب ََّ َ الَ لٌَت ن ََون نَ . ََإٌذاِ لَينَس لٌَت ن َََشا رشن ََ ٌُمَراَُّّ لٌفٌَّن َُّ الن مَّرَك : ألَنبرهَّ ََقَّرش إٌن ر  لٌَهرَذا بٌَعيننٌرٌه أَقَتن

َُ ن أَّظنٌهََّ ٌَيَك  ضٌ لٌ ش  األَ ن ٌت  ٌَ  لَّ َُ ن ََّنَاَأى بٌاسن (00-00:9رو)" .قَّشب ٌ  َ لٌ

أ    تعك فالكاسرَّائيش أ   عك فالكيهرشانكه:ككورشد كو هللالالحظالعقدمفكيأسكب  :غَّض ِ -د

.  ع فالتيمك أ األس 

 ََ ررٌَّ ررََّائٌيشَ  لٌمَعن ررٌتَك إٌلَررهَّ إٌسن شَك بٌاسن ََّ ُّ  البررٌذي ََرردن قَّررشَُّ . أَن رر  أَنَررا الررَّب بنررٌدي ََعن ََ ررٌش  َن شن َّررَك  ألَ ََ مَرراٌ ي َأ خن ررََّائٌيَش سَّ َ إٌسن

ٌتكَ  شا ... لَقببنمَّكَ . بٌاسن لَتَّ ٌَّبٌَهرا أَنن لَرينَس َغينرٌَّي (األم ) لٌيَعن ٌس َ ٌس ن َسغن ٌٌَّق الشبتن ُّ  َ لَرينَس رَخرََّّ أَنَرا . ٌس ن َسشن ".الرَّب

(0-3:54اش)

بوككيلكككورش؟سكك  دو ككدهللاد ككو كككورشمع فككةهللامكك خكك لمكك إسكك ا  لتمككك بككأىط يقككة .0

(.5-0:54اش)ال  ب دكلشئك ف ةتحق  و د:وا ا يإس ا  ل

الكهاسك ا  لأ  ا ك لوككورشلك ا ؟د و كورشمع فةهللام خ لم تمكو األم بأىط يقة .4

مجكئمك فكيتجسكديسكوعوكعمك ليكأتيذلك إلكىاال(.3-4:0 كز 43:30أخ4)نج حهمالدرهو

إلكىنجكوامك السكبييكدإسك ا  لفينج  سب الك  كورش يمعوىاإلنس ن لك  ؟ب.الث نييسوع

 فكإ لككورش لىأس   م م يوم ا.يسوعاالولمجئل بق ءاألمةض ورإسعوك  .كأمةالب بل

(.00-06:4في) سوعلسعوحوىكلال كبة

.م ه ال دامالممسوح  أوكورشهوم ال   ول سهىم هوكب األالمسألة .3

هإديج كوبسو يدمك خ ل ي ر الىمدرسةديو ةيهوديةفين ويورك.بكورشنفسهي ر ه ريت وم   -ه

؟أن أنش ءس  د لى'م ذاتعوي:"ردت وم   "دولةإس ا  لذيس  د لىإنش ءهذاهوال جلال"ب لقول

"!كورش

ولكهالك وحللكو سكةوط  كةمك يقفهك وسعىإلكىمع فكةب لمالعزاإل:العصَّ الحدَثأن  ُشن سثش لش   َ   -و

 كككورشفعككلمكك مثلأخكك ى مكك لأبج نكك .لهكك الش الكك ةللككد و مكك يقولككهل واألمكك فككيهككذهالسكك  ة وكككذ

(.ح كةالال  فيموطقعه أي)وبو ءاله كل(ت دم  ضهللاإلس ا  لأى)أورشل  اإللعزامببو ء
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IV- مكونات ضرورية لدعوة كورش 

يجك أ يكأتوامعك اإلطك ق(سكوقالعمكل) والملكوك( الشكف  ةالمسكعم )الكهوكة (   اإللهكياإل)األنب  ء -أ

الككذي المعشككفع  يعضككدو مكك لهكك د ككو كككورش و معشككفع  ويككودالاألنب كك ء.  سككلطعمككةووبصككدهللا قم

دثفككيهككذهيحكككب كك ااهوكك كتحككوالا.المعشككفع  لألنب كك ءوالككد  المكك دييجلبككو الحكمككة والق كك د  وبككدوره 

.في  يةديو م ةعملمع اأ تفيال دمةالم علفةالد واتهللاي يدهذه.الس  ة

ك نكك بط يقككةبككهىالوبككويوصككل كك  لاإل دان ككإسككعقبل.كككورشبج نكك ويكك نبككويعشككف مُدان كك لككك   - 

بكهومك لهك د كو ككورشيعلووام  لىالمعشفع  الالك  األنب  ء.فيد وتهفيإط قكورشةض وري

هوك كح جكةإلكى.الالك   ط ءعملبدو يمكوه الالم له د و كورش.حس هذهاألمورالس  ب ل ه 

.األخ   األي مفيإلط قد و كورشديو م ةمسحةص  

.األخ   األي ماألم في لزلةفيس  قوس كو هو كنقلللث و  -ج

نَّشأٌ " َُ َ ُّ  النجَّ َذا قَا َُ ةك : ألَنبهَّ َه رََّ َ النيَابٌَورَِ  (بَْعَديَلِ ل )ٌهَ  َسَّب َض َ النبَحن رَتاَ اٌ  َ األَ ن َُّ الوب رشب   .ََرطََّزلنٌو َُّ لَّ َ أََّزلنرٌو

ش  األََّسٌ  . األََّس ٌ  مََهى لَّ شن ألَّ َهَذا النبَينَت  (يسوع)َ ََطن ٌ  سَّ نَّشأٌ  (ب  الال  )ََطَسن َُ َ ُّ  النجَّ داِ قَا رَِّ َ لٌر  . َسجن لٌر  النفٌبب

نَّشأٌ  َُّ َ ُّ  النجَّ (5-0:4حج)".الذبَهبَّ ََقَّش

ب لعأك كد.سكوةيبكلوالدتكه066مك أكث العيي ل  وهءأشع  نبوات  كورشسم مؤكداا: شجي  نبشي -د

 ك شك  وارم ك ءاشكع  نبكوات ك (0دان  ل)بشكلوم  معهيعملالذيك  الف رسيد ق للي لدان  ل

(.3:06؛دا05-06:49ار؛54إش)ورشككل  ود ال هككودالككىا  كك و ككسككقوطب بككل كك  يككد ىكككورش

.د و كورشاألم أم ض وريلعحق   لزلةمجدهوإط قسع ات ج  تهللافيإلالوبويهاإلسعو ر 

 لكىب بكلككورشإنعالك رععلقكةبالمُو كودجكلالأمك وصك  الكومبدان  لإلىهللاتض ع:ْفاَِ َتيقِ -ه

(.09-4:9دا)أورشل  و ود ال هودالى

ننَهرا َللٌَتر" ََ رنٌيَ  البمٌر  َلانَرتن  َدَأ الو  ََ مٌَّب  َُّ تَّ ٌسَ  الن َُ ٌََهتن ٌٌُه أَنَا َأانٌيآ لن ٌِ األَّ لَى ٌس ن سَّ نَ ٌسيَرا ٌَ  الوب ُّ  إٌلَرى إٌ ن َِّ الرَّب

ررلٌيَ   َْ لَررى َخررََّاٌُّ أَّ  َّ ََ ٌِ َسرربنٌعيَ  َسررنَِِ  َتالَرر َُ ٌهرر  إٌ . (05-06:49ار)النببٌرر   لٌ َن ررتَّ َ  هن َب رري ٌد لَالٌبرراِ َََش ٌ الوب ِب لَررى 

مٌ  شن اٌ  بٌالصب ََ الٌَة َ المبَبَّ  (3-4:9دا)..." بٌالصب

 ه كك ط مُتحمككلالعوج ككهالوبككوي :مكك لهكك د ككو كككورشجم كك سككعقبليجكك أ ي:العتررش اخمررَّاق سررشق -و

هكؤالءمك . وم م اسع دامالمواردوالوفوذأل  اضهللاال وح ة واالن  اطفيالح  واحعض  العمل

حكمكةاالسكع ات ج ة الوكلمك إ دادتالمكواردالم ل كةكب ك     ط تحملمُالعمل ل ه مسحهفيسوقله 

. كزلهجوممُسعهدف  م إبل سمُكونو يه .لكوتأل  اضالمعملالف صو

3666لعكوف  مل كو دوالرسكووي ا466نحكوالعكلفكة.بكأج ك مكلسكبح  ع  ف  والمُالم 5666اوددي مأ - 

وفقك ا)مل ك ردوالر466أكث م اوديدمد(. ا دتك ل  المب ني)عف غش  مُل مسةاآلفشه ي ادوالر

الق مكة(.أوي كة0466)رطك ا04سك وينحكوتواحكد و نكة.إلىب  هللام أموالهالش ال ة(ألسع رال وم

وب لعكك لي فككإ .دوالر0,566,666ه أكثكك مكك و نككةمكك الككذالةتبلككقي مكك.وي ككةأللدوالر0,466تكككو 

.مل  ردوالر466و نةم الذه والفضةتبلقي معه أكث م دوالر066,666

ِا " نَ ُّ  َذَهباِ ٌسئََِ أَلنٌ  َ زن ِا , َهئَنََذا ٌَ  َسَذلبمٌ  َهيبطن َّ لٌبَينٌت الَّب نَ ِِ ٌسلنيَّشَن َ زن (05:44اخ0)"َ ٌَبب


