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  الرساةل
____________  

  
 إىل هنايته، وأن جنمتع مرة أخرى بعد هذا التشتت ليحفظك هللا ، أيخ العزيز ، ومينحك املثابرة حىت يصل هذا السـيب    

اذلي حنن فيه؛ نعم، حىت يقرتب أجلنا، ويرينا هللا موافقته عىل أسلوب حياتنا.ــــ آمني. لقد عرفت و اختربت أن كامل العمل 
األنبياء. ولهذا السبب، دلي  يف الرشيعة كام يف ،من خالل تفسرياتك؛ وأنك أملنا يف التعلمي عظاميً  نوراً  قد القيف أايمنا هذه 

اليت ، و األنبياءو شوق أن اشرتك يف تعلميك، من أجل أن انقل إليك اقرتاحات قليب، مبا خيص األمور اليت تشري إىل الرشيعة 
إن اكنت إرادة هللا  ،خوف. إنين أجلأ إىل فطنة حمكتك، يف إرسايل كل هذه الرساةل. يف أملاان يف حاةل قلق و بشأهنا  أان

  أن احترر من الشكوك.أن امتكن من خالكل أن اتقوى يف احلق، و ، كذكل



 Iالفصل األول 
  الهيود؟ملاذا خسط هللا عىل 

  
قبل هللا  ، واألسفار األخرى، ملاذا اننا حنن الهيود نعاين منعمل من خالكل، عن شهادة األنبياء، أن اتإنين امتىن اي سـيدي    

رمبا ألف سـنة و  ملدة ألننا ال نصل لهنايته.اذلي ميكننا أن نطلق عليه غضب هللا ادلامئ، هبذا السـيب اذلي حنن فيه اآلن، و 
 منهللا؛ و انموس  رفضواف أيضا أن أجدادان عبدوا األواثن، قتلوا األنبياء، و . نعر ُسبينا من قبل تيطس أكرث انقضت منذ أن

الفرتة اليت تنبأ هبا األنبياء، صفح عهنم  و بعد هذه قط؛سـنة ف ٧٠ دةم ابلسـيب إىل اببل ملأجل لك هذه التجاوزات حمك علهي
رث عنفا (رصامة) من أي يف ذكل الوقت أكاكن غضب هللا ، الرب، وأعادمه مرة أخرى إىل أراضهيم. رمغ أنه، ووفقا للكتاب 

هللا اذلي ب ، غضسـنة. لكن اآلن، اي سـيدي ٧٠م الكثرية مل يدم أكرث من ، لكن عقاهبم من أجل هذه اآلاثوقت مىض
ميكن ان  ناآل ي يقع عىل عاتقنااذل وان اردان ان نقول ان غضب هللا .يوجد أي وعد لهنايته يف األنبياء، وال يعاقبنا به ال ينهتـي

كفروا مبا فيه الكفاية عن ذنوهبم، فإننا ندعو هللا اكذاب، أهنم مل ي، و أدى إىل سـيب أجدادان إىل اببلاذلي يكون لنفس السبب 
عرب األنبياء، وأهنـى هذا السـيب بعد  السـيبهذا عن  اجمليد قد أعلنيقي و من أجل أن هللا احلق  ا أن نقول كذكل!حاشا لنو 

مع اسـتحسان اذلاكء.  جتمتعراوغة ال ميكن أن املريعة اذل، أو غري مرحبالعذر السـبعني عاما. ذلكل ال يوجد جواب مقنع، لكن 
اذلين ، لكن ليس عىل البايق؛ و شعبناشفقة عىل جزء من هللا اكن عند  ،اببلهل جيب علينا أن نقول أنه عند ختليصنا من 

ا من اذلين ليست أننفهيا، وذكل تبعا ملا قاهل النيب أرميا ، و  الهيلكبناء  حىت يعيدوانت علهيم شفقته أعادمه إىل أرضهم، اك
عىل اذلين عبدوا األصنام، وقتلوا  شفقة ن عندهاكأن هللا اكن هل و  ضدانسـيقول املسـيحيون  هذا) قلنا(لو علهيم شفقة هللا؛ 

كذكل إن خطيئة أجدادان عوقبت من و  ومازال يبتلينا، انين مل نرتكب يشء من هذه اخلطااي، قد ابتال، لكن حنن اذلاألنبياء
 نا وعقوبتناعقوبة، لكن بلوت ال لهذةوضع هناية  إذسـبعني سـنة، شفق علهيم هللا بعد  حيث، حمددمضن زمن  خالل انتقام إلهـي

لوة بَ اية مت التنبؤ هبا لِ ليس هناكل هنعانينا مهنا ألكرث من ألف سـنة؛ و  أننا حيث، ال تنهتـي -اليت ليس لها سبب حقيقيو -
تل األنبياء، مت ذكر ذنهبم ق عاقبة أجدادان لعبادة األواثن و ، عندما قام هللا مبذلكل اي سـيدي .األنبياء وال، ال يف الرشيعة ةكهذ

خالل السـيب اذلي أن خطيئهتم ُكفّر عهنا من  يتىلالتعدي، و نفس  عىل مرتني ن هللا ال يعاقبا؛ ومبا يف الكتاب موعقوبهت
ً  ن هللا ال يعاقب أمة اكمةل إال من أجل خطيئة يكونون مذنبني فهيامبا اأيضاً و  دام سـبعني عاماً؛ يجب علينا مجيعاً أن ف ، مجيعا

ً اخطئنا بعد  عند ، ئة أعظم من اليت ارتكهبا أجدادانأننا رمبا ارتكبنا خطي ي دام سـبعني سـنة، و اذلالسـيب نقر أننا مجيعا
ألكرث من مبعاقبتنا قام ، لكن حنن اآلن حيث عاقهبم هللا بسـبعني سـنة فقط و ليس أكرث ،عبادهتم لألواثن وقتلهم لألنبياء

 ، رمغ انه ليس دلينا أي (ننمتي) حال  عىل أيةً  افإننهمام حصل . لكن ن تشـتتنا إىل زوااي األرض األربعة، بعد أألف عام
  ! أجب .عىل ما قيل عذر (تفسري)



  
 II الفصل الثاين

َ أن الهيود بقوا يف التبدد (الشـتات) بسبب  أدةل   ُْمه دَ قيُ خطيئة عظمية ارتكبت من قبلهم، ودالئل ضد طريقة ت
 .ابلرشيعة

 
أطلب منك أن تعلمين __ منذ أن قام هللا بتفريقنا من أورشلمي  ،يسـيةإننا حتت خطيئة رئ  ،اي سـيدي، مث عىل افرتاض    

ابلتقيد  ،من دون أي تعالمي خاصة من هللا ،إرادتنااء يف هذا السـيب بدأان بسلطتنا وسو  ،إىل هذا السـيب املطول وادلامئ
أنه منذ أن قام تيطس بتدمري  نعملنا من أجل أن  ،أو الوصااي األخرى اليت حنتفظ فهيا تبعاً لرشيعة موىس ،أو السبت ،ابخلتان

واحملارق  ،القرابني اذلابحئ، ،ومنذ ذكل الوقت ؛والكتب، أصبحنا مشـتتني يف هذا السـيب الهيلكاملدينة املقدسة وحرق 
ا إىل منذ ذكل الوقت ال من خالل نيب أو نبوءة تتلكم عن عودتن أبداً  توقفت من الناحية القانونية بيننا. مل يعطينا هللا وعداً 

ً  ومل ،أورشلمي إىل حالتنا السابقة ً  الشعائر اليت ذكرانهاأن حنافظ عىل  يأمران أيضا أننا قبلنا واحتفظنا  وابلتايل يبدو. سابقا
أن  منذ: " بعدلأن يقولوا لنا  مناو ميكن خلصاذلين اكنوا يف وطأة غضب هللا. و من هبذه الشعائر ليس من قبل هللا، لكن 

 ابملثل تقوموا ذا اللامف ،من دون أوامر هللا اجملامعء يف األنبياوقراءة كتب موىس و  ،اخلتان والسبتمقمت ابحملافظة عىل 
و  مل تقوموا ببناء الهيلكملاذا ور ؟ و البخأمرائمك، مسحة ادلهن املقدس و ، وأن حتتفظوا مبلوكمك و اذلابحئ والكهنوتابسـتعادة 

وأشـياء أخرى كثرية  ،كام مقمت ابالحتفاظ ابلسبت واخلتان ،هنا يف الرشيعةء األخرى املعلن عاألشـياو  احملافظة عىل الطقوس
ابألشـياء  : سواء احتفظت هتمة اإلمث لحتمُّ   يف احلالتني جتلبون عىل نفسمكابلتايل؟ و!من دون أوامر هللا  ،من تراثمك

ميكنك أن تربهن  الحتفاظ هبم ومع ذكل الأن تقوم ابرسوره إهنا إرادة هللا و ،أو سواء قلت ،املذكورة سابقا ضد إرادة هللا
ً  ابالحتفاظ بلك هذه وامو قت. ملاذا مل هذا -أن امللوك قلتإن  لكن.ن تؤدهيا؟ اليت مبقدورك أو  ،األشـياء األخرى املذكورة أنفا

 ،اكخلتان ،كثرية تطبيق شعائر أخرىب  محون كلمع ذكل يسفإهنم  ،لن يسمحوا كل بأداهئم - وسطهماذلين نعيش يف و 
حنن يف  ،وبة اكفية لنقدهما للك هذه احلجج. لكن همام حدثأنه ليس دلينا أج ،اي سـيدي ،يبدو يل ...!إخل اجملامعوالقراءة يف 

  . األحوالمجيع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 IIIالفصل الثالث 
   مه فهياوذكل عىل اعتبار اخلطيئة اليت ،كيف أن التقيد بشعائر الناموس عند الهيود ليس مقبوال عند هللا

 
اِبعِ، َوَذكِلَ َهِذِه  ) بقوهل : "٥:  ٧اإلحصاح ( ،هللا يتحدث بفم النيب زكراي     هِْر ٱلسَّ هِْر ٱلَْخاِمِس َوٱلشَّ ُمتْ ِيف ٱلشَّ ُمتْ َوُحنْ ا ُمصْ لَمَّ

ُمتْ َصْوًما ِيل أاََن؟ ْبِعَني َسنًَة، فَهَْل ُمصْ  ،هذا السـيبسـنة اليت كنا فهيا يف  ٧٠أنه طوال  ،" حيث يشار يف هذا الاقتباس ٱلسَّ
بيامن اكن غضب هللا  عىل شعبه. لكن هذا الغضب  ،حيث مل يكن هلم أي قمية ،صيام أو سبتمن دون  ،الربكنا من دون 

كام يف األنبياء. يبدو أنه ال هناية هل و  ،دام طويال ،لكن الغضب اذلي حنن فيه اآلن ،سـنة ٧٠و دام فقط  ،األول اكن قصريا
ومل يقبل  ،ا السـيب القصري من دون الرشيعة والرشائعأنه كام قام هللا بإرسال أبنائنا يف هذ ،اي سـيدي ،جل ذكل أخافمن أ

ل أي أنه لن يقبل كذكل أعام ،أي انهتاء السـبعني سـنة ،وقت العقاب انهتاءحىت  ،الناموس بشعائر  انتقيدالصيام ومل يقبل 
أننا نعيش حتت وطأة خطيئة أكرب من اليت  ،من املؤكد . بناء عىل ذكل إنهالسـيب األخرييف هذا  ،الرشيعة اليت نقوم مبامرسـهتا

ً نت ألابءان اذلين عاشوا يف اببلاك ذلكل الغضب اذلي اكن علهيم؛ و أعظم من األن إن غضب هللا علينا . من أجل ذكل أيضا
ً  رسوراً  إن معلنا أقل ،أخريا اقول  ،سـنة من السـيب ٧٠ن اكن هناك فقط ألواثبياء وخدمنا اان قتلنا األن  ،. مفنذوأكرث توبيخا

األعظم بني اخلطااي. وهذا السـيب وصفه  ،نعم –من أجل خطيئة أكرب  بكثري  –أكرث من ألف سـنة  – دام أما اآلن فسـبينا
وبعد أن مر  ،)tionTransmigra. السـيب األول مسي ابلهجرة الانتقالية ( "ُمَخرَّبٌ "أنه ب ،يف اإلحصاح التاسع ،النيب دانيال

كام رمح أجدادان يف  ،يث إن هللا لن يرمحنا بشلك أكيدح  ،لكن احلالية وصفت خبراب أبدي ،أرجعوا إىل أورشلمي ،زمهنا
ً أحتد امجليع و  ،ومنحهم النجاة ،وطمأهنم من قبل األنبياء ،اببل مل نوعد  ،لكن حنن اذلين شـتتنا يف مجيع مماكل العامل .ةً اثني معا

 . األحوالحنن يف مجيع  ،ن ليكن ما يكنبشـئي. لك
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  IVالفصل الرابع 
  عن معى (هجل) الهيود

  
     ُ  ،ونتحدث عنه بشلك مسـمتر ،ق من هذا السـيب احلايلعتَ إنين أتعجب كثريا ، اي سـيدي ، إننا نرجو بشلك يويم أن ن

ً  ونرتقب أن نعود إنه  ،نه ابلتأكيد حقيقةإلأو خمدوعون ابحلقيقة البسـيطة.  ،ن ابلعمىإننا إما مرضوبو يبدو ،إىل أورشلمي قريبا
سـنة من  ٧٠بعد ال  ،وعدان ابلعودة إىل أورشلمي؛ وال أي نيب ظهر مل يظهر أي نيب بيننا ،بعد تشـتيتنا من قبل تيطس

خراب من  ، اإلحصاح التاسعهكذا سامه دانيال يف. و اذلي ال ينهتـي حىت انهتاء العامل ،هعن نااذلي حتدث هذا السـيب  ،السـيب
منذ أنه ال ميكن ان يقع هذا السـيب عىل األمة باكملها إال من أجل خطيئة أعظم بكثري من عبادة األواثن  ،دون منهتـى. ذلكل

 ةيف فعل هذ مسـمترينألننا - أخىش أن ال يكون هناكل رمحة من هللا علينا ،اليت عوقب بسبهبا أجدادان ،وقتل األنبياء
ً  -لعامليةاخلطيئة ا   . األحوالحنن يف مجيع  ،. لكن همام حدثرمحته عىل أمواتنا وال تكون أيضا



 
 Vالفصل اخلامس 

 كيف ضلل الهيود أنفسهم وغريمه
 

ألجل ذكل جند يف كتب الرشيعة واألنبياء كيف أن هللا قام  ،أننا خندع أنفسـنا واآلخرين معنا ،اي سـيدي ،ويبدو يل    
نرى أهنا  ،ومجعهم من هذا السـيب لكن عندما نأخذ ابالعتبار لك الوعود اليت تلقيناها ،عن ختليص شعبناابلعديد من الوعود 

اليت سأعطيك مهنا  ،عىل اعتبار خطاايان ،أو أهنا منعت من التحقق ،ققت بشلك اكمل يف السـبعني سـنة من السـيبحتإما 
كِلَ  ) "٢٥: ٣٩(اإلحصاح  ،مثاال من حزقيال ، حيث يقول : ٱْآلَن أَُردُّ َسْيبَ يَْعُقوَب، َوأَْرَحُم ُلكَّ  ذِلَ بُّ يُِّد ٱلرَّ َهَكَذا قَاَل ٱلسَّ

ائِيلَ   ،سـنة ٧٠حتقق منذ زمن بعيد يف السـيب  اذلي دام  ،الحظ أن ما وعده الرب يف هذا املقطع من حزقيال ".بَيِْت ِإْرسَ
العديد من مقاطع الكتاب املقدس. ولكها حدثت قبل أن نسقط  والكثري من الوعود األخرى الاكمةل  أو احملدودة املذكورة يف

 ،جندها مذكورة يف أي من األنبياء هنايته الو  ،واذلي حنن فيه منذ أكرث من ألف سـنة ،اذلي ال ينهتـي ،يف هذا السـيب األخري
يعاقبنا هللا اآلن من أجلها  ،ظميةأننا ارتكبنا خطيئة ع  احقالأيامن مت ذكر خالصنا وإعادة جتمعنا؛ يقال  ،وال أي من وعود هللا

ان يبقي غضبه ال و ،الطويةلاملدة  ةيؤخر رمحته  لهذل  وإال ما اكن هللامسـمترة : يه  ،واخلطيئة اليت حنن فهيا ،من دون هناية
 بهتممتت معاق  ،سـنة ٧٠أن ينقيض السـيب اذلي دام أن لك اخلطااي اليت ارتكهبا أجدادان قبل  ،إننا نرى يف الكتاب .علينا

دادان اخطأوا . أجال احلرصهذا عىل سبيل املثال األمثةل اليت مسحت يل أن أالحظ ذكل و خرجت ابلعديد من علهيا ابلسـيب و 
لكهنم ماتوا يف القفر. موىس  ،بأن يروا األرض املقدسة ،وا يف الوعد اذلي أعطي هلم. ذلكل مل يشاركعندما خرجوا من مرص

ومات؛  ،وكرس عنقه ،الاكهن عايل أخطأ. هارون أخطأ و حتمل عقابه ،األرض املقدسة عند ماء مريبة ومل يصل إىل أأخط
كام  خيرسوها ابلرش؛حيث الناس مل  ،عمتد علهيا دامئاكتكل اكن يُ لكن الوعود  .م من الكهنوت اذلي وعدمه به هللانسهل حر و 

أهنم  ،وعد اإلهل اجمليد واحلقيقي إلبراهمي و نسهل كام .اذلين حرموا من سلطهتم امللكية ،هو حمدد يف النسل املبارش دلاوود
وأرجعت ألهيم بشلك متكرر. ولكن  ،مع ذكل لقد خرسوها مرارا عىل حساب خطاايمه ،سـميتلكون األرض املقدسة لألبد

برتنا ألجل مثا ،اآلن بعد أكرث من ألف سـنة؛ ال يوجد أي أمل إلعادهتا ،لألسف ! من أجل خطيئتنا األخرية خرسان حيازهتا
أنه منذ أن اعرتفنا اننا ارتكبنا خطيئة  ،اي سـيدي ،اليت من أجلها خرسان األرض. إنه ليشء رائع ،عىل فعل نفس اخلطيئة
إنه وال واحد منا ميكنه أن يقول ما يه هذه اخلطيئة العظمية. وحىت إن رأى احد منا بطريقة ما  ،عظمية بعد السـيب البابيل

  أو خيرج ابسـتنتاج مفيد مهنا. ،ال أحد يعلن ذكل جلارهف معاانتنا احلالية إىلا اذلي جلبن ،اخلطيئة واذلنب
خالل السـبعني سـنة من  ،يناألخر كأرميا و  ،اكن مع أجدادان بواسطة األنبياءنرى بوضوح أن هللا إننا مجيعا مرتبكني؛ و     

وافقة الرب بنوا مبد أن متموا توبهتم. بع ،وكهنة مع من خرجوا من اببل ،وحاكم ،وأمراء ،ئيل. حيث أعطامه شألت السـيب
ال يوجد معنا أي  ،يف هذا السـيب احلايلمع ذكل . و ةرمحمن ال كثرياً علهيم (الرب) ومدن أخرى؛ وصب  ،الهيلك ،أورشلمي

رث اآلن ألكاليت من أجلها حنن  ،عالم عن هذه اخلطيئة. ذلكل ال ميكنين أن اترك الاسـتوال حىت هللا كام يبدو ،من األنبياء
وال  ،وال زيت (دهن مقدس) ،وال ذابحئ ،وال هيلك ،اكهنوال  ،نيبوال  ،وليس دلينا ال مكل ،من ألف سـنة يف السـيب



اذلي به نقف ضد لك  ،يف قلبنا فقط الكربايء يسود .ن من قبل العامل لكه كام من هللاريوال تطهري؛ وإننا همانني ومزد ،خبور
  . األحوالحنن يف مجيع  ،وضوع. مع ذكل همام حدثخباطري حول هذا امل لكن لقد ذكرت كل لك ما جيول ،العامل



 
 VIالفصل السادس 

 عن اخلطيئة اليت من أجلها الهيود مه يف سبهيم احلايل
 

أن اخلطيئة اليت حنن اآلن من أجلها يف هذا السـيب والعزةل يه تكل اخلطيئة اليت لكم هللا  ،اي سـيدي ،خىشذلكل إين أ    
ُْم ) "٦:  ٢(الاحصاح  ،عندما قال ،خالل النيب عاموسهبا من  ْربََعِة َال أَْرِجُع َعْنُه، ِألَهنَّ ائِيَل ٱلثََّالثَِة َوٱْألَ ِمْن أَْجِل ُذنُوِب ِإْرسَ

ةِ  ذلي بيع من ا ،اذلي يقول أن البار هنا هو يوسف ابن يعقوب ،" ال جيب أن يفهم هذا األمر وفقا لتعلمينااَبُعوا ٱلَْبارَّ ِبٱلِْفضَّ
ً اان قبل أخوته ملرص؛ وهو اذلي أود  إن مل يكن الكتاب املقدس قد وضع خطيئة البيع الرابعة من  ،أن يكون هو املقصود أيضا

ذلين يبدو ان دراسة الكتب املقدسة قد سلمت الهيم من ا ،املسـيحيون ،بني خطااي أو جرامئ لك ارسائيل. و من غري ريب
ية يه عبادة اخلطيئة الثان  ائيل يه بيع يوسف من قبل أخوته؛إلرس  وقالوا أن أول خطيئة ،سابقردوا عىل تعلمينا ال  ،هللا

 ،أجلها عشـنا سـبعني سـنة يف السـيب؛ واجلرمية الرابعة إلرسائيل الثالثة يه قتل األنبياء اليت من العجل يف جبل حوريب؛
نعزتم أن نواصل  ،اي سـيدي ،السـبعيين. و إذا كنايب اذلي ابحلقيقة بيع بعد فرتة السـ ،بيع يسوع ،اكنت حسب ما يقولون

حيث  قبل بيع يوسف؛ ،جرامئ خمتلفة إلرسائيلمن الرضوري أن حندد علينا يجب ف  ،وأن نرفض تعلمي املسـيحيون ،تعلمينا
حيث  ،ال ميكننا أن حنافظ عىل هذا الرتتيب بأي وسـيةل ،لكن مع ذكل .يع ( نقصد بيع يوسف ) رابع خطيئةيصبح هذا الب 

وضعت عىل ابن  ،اذلي جند فيه أن بيع يوسف يه أول خطيئة يف هذا التسلسل ،إن شهادة سفر التكوين يه ضدان
ذلكل أتينا إىل هذا  ،اليت انذران هللا مهنا ،ويه بيع البار ،يعقوب؛ يف حني أن النيب عاموس مزي بوضوح اخلطيئة الرابعة

ْربََعِة َال أَْرِجُع َعْنهُ ما قال : "عند ،ومن أجلها لن نعود ألرض املوعد ،السـيب اذلي  ،هذا يبدو يل هو بيع البار" ِمْن أَْجِل ٱْألَ
نا أمل يف الاسـتفادة أكرث ليس دلي ومل نسـتفيد شيئا بني هذه األمم  و  ،ن حتت العقاب ألكرث من ألف سـنةمن أجهل حنن اآل

  .من ذكل



 
 VIIالفصل السابع 

 لامً بيع ظ ،رب املسـيحيني ،يسوع البار
 

ميكن أن يكون ذكل البار اذلي بيع  ،اذلي يؤمن به املسـيحيون ،يسوعأن يكون  ،اي سـيدي ،أان خائف وأخىش    
كام ميكننا  ،اليت يطبقها املسـيحيون عىل يسوع نفسه ،هل تشري شهادة األنبياء ،وفهمت أيضا أنه ،وفقا للنيب عاموس ،ابلفضة

، َوَمعَِيل ِعْنَد ِإلَهِـيعَ ) "٤:  ٤٩الاحصاح أن جند يف اشعياء ( بِّ " َبثًا تَِعْبُت. اَبِطًال َوفَاِرغًا أَفْنَْيُت ُقْدَرِيت. لَِكنَّ َحقِّي ِعْنَد ٱلرَّ
بِْح، َوَكنَْعَجٍة َصاِمتٍَة أََماَم َجازِّهيَا فََملْ يَْفتَْح فَاهُ ) "٧:  ٥٣الاحصاح  ،اشعياءأيضا (  ،اءاشعي" أيضا (.َكَشاٍة تَُساُق ِإَىل ٱذلَّ

" ، أيضا ُمْحتَقٌَر فََملْ نَْعتَدَّ ِبِه.") ٣:  ٥٣الاحصاح  ،اشعياء" أيضا (َرُجُل أَْوَجاعٍ َوُمْختَِربُ ٱلَْحَزنِ ) "٣:  ٥٣الاحصاح 
بُّ فَُرسَّ ِبَأْن يَْسَحقَُه ِبٱلَْحَزنِ  ) "١٠:  ٥٣الاحصاح  ،اشعياء( ا ٱلرَّ َب ُرضِ  ) "٩- ٨:  ٥٣الاحصاح  ،اشعياء" ، أيضا (.أَمَّ

ُه، َوَمَع غَِينٍّ ِعْنَد َمْوِتهِ  ِمْن أَْجِل َذنِْب َشْعِيب؟ اِر قَْربُ األغنياء اكنوا " أخىش أن األرشار مه أجدادان و .َوُجِعَل َمَع ٱْألَْرشَ
َؤَساءُ  ) "٢:  ٢(مزمور  ،كام تلكم داوود ،وقيافا ،حنان ،هريودوس ،بيالطس بِّ  قَاَم ُملُوُك ٱْألَْرِض، َوتَآَمَر ٱلرُّ َمًعا عََىل ٱلرَّ

َوُهَو َمحََل َخِطيََّة َكِثِرييَن َوَشَفَع ِيف  ) "١٢:  ٥٣الاحصاح . أخىش أنه نفسه اذلي تلكم عنه اشعياء ("َوعََىل َمِسيِحهِ 
ً .ٱلُْمْذِنِبنيَ  ُمكُوَن عََىل " )٢١:  ٩٤مزمور ، (، يقول داوود" أيضا يِق، َوَحيْ دِّ وَن عََىل نَْفِس ٱلصِّ ً " . َدٍم َزِيكٍّ يَْزَدِمحُ  ،ارميا، (أيضا

يطُ ِبَرُجلٍ  ) "٢٢:  ٣١الاحصاح  بَّ قَْد َخلََق َشيْئًا َحِديثًا ِيف ٱْألَْرِض. ُأنَْىث ُحتِ  ١٣الاحصاح اليت يتلكم عهنا زكراي (" .ِألَنَّ ٱلرَّ
َِّيت  ) "٦:  : َما َهِذِه ٱلُْجُروُح ِيف يََديَْك؟ فَيَُقوُل: ِيهَ ٱل ً .ُجرِْحُت ِهبَا ِيف بَيِْت أَِحبَّاِيئ  فَيَُقوُل هَلُ :  ١٢الاحصاح  ،زكراي( " أيضا
  ."َويَُنوُحوَن عَلَْيِه َكنَائٍِح عََىل َوِحيٍد هَلُ  ) "١٠
عىل طعنوه حبربة دما عن حيث موت يسوع مرتبط : ،ل املسـيحينيما جاء يف اترخي أجني هكذا األنبياء هنا يتفقون معو     

  ".َخَرْجَت ِلَخَالِص َشْعِبَك، ِلَخَالِص َمِسيِحكَ  " )١٣:  ٣الاحصاح ( ،حبقوق. أيضا يقول وماءوخرج منه دم  ،الصليب
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 VIII الفصل الثامن

ً  ،كيف حتقق تشتت الهيود   بعد قتل يسوع ،دلانيال وفقا
  

والبار اذلي بيع ابلفضة اذلي تلكم  ،أن اعترب أن البار اخلايل من اخلطااي اذلي تلكم عنه اشعياء ،اي سـيدي ،إين مذعور    
ً  ،ر سابقاكِ كام ذُ  ،عنه عاموس أن هللا لن يقود ارسائيل مرة أخرى إىل أرض املوعد.  ،رمبا يتلكم؛ كنتيجة لهذا البيع اآلمث أيضا
ُأْسُبوعًا يُْقَطُع ٱلَْمِسيُح َوبَْعَد ٱثْنَْنيِ َوِستَِّني ) "٢٧-٢٦:  ٩(الاحصاح  ،يبدو يل أن ما قاهل النيب دانيال حتقق ،إضافة ذلكل

َايَِة َحْربٌ  رُِب ٱلَْمِدينََة َوٱلُْقْدَس، َوٱْنِهتَاُؤُه ِبغََماَرٍة، َوِإَىل ٱلهنِّ ، َوَشْعُب َرئِيٍس آٍت ُخيْ َويُثَبُِّت َعهًْدا َمَع  . َوِخَرٌب ُقِيضَ ِهبَاَولَيَْس هَلُ
ٍ َواِحٍد، َوِيف َوَسطِ ٱْألُ  ٌب َحىتَّ يَِمتَّ َويَُصبَّ َكِثِرييَن ِيف ُأْسُبوع ِبيَحَة َوٱلتَّْقِدَمَة، َوعََىل َجنَاحِ ٱْألَْرَجاِس ُمَخرَّ ُل ٱذلَّ ِ يَُبطِّ ْسُبوع

ِب  هو هذا السـيب اذلي حنن فيه  ،" ليس هناكل أي شك أن ادلمار والتشتت ادلامئ اذلي تلكم عنه.ٱلَْمْقِيضُّ عََىل ٱلُْمَخرِّ
وابلفعل مل  أن هذا التشتت سـيكون بعد قتل املسـيح؛ النيبالواحض أن هللا قال بواسطة  اآلن ألكرث من ألف سـنة. ومن

املسـيحيون سـيجيبون أن قبل  ،يسوعالشـتات قبل موت  يفإن قلنا أننا كنا  ،ذلكل نتعرض للتشتت إال بعد موت املسـيح.
وأان  ا مرة أخرى مع هللا  ابلنعمة والرشف.حيث وقفن ،بعده أرجعنا إىل أرض املوعد ،موته اكن هناكل السـيب السـبعيين فقط

ً  ،بعد إعادة بناء الهيلكلنا أنه  ال أرى مفرا من نبوة دانيال ألهنا يف احلقيقة تُثبت بعد ذكل جيب  ،مترجيب أن  سـبعون أسـبوعا
جيب علينا  وترصف معنا وفقا للنبوءة. هل ،تيطس أىت مع الشعب الروماين الرئيسأن يقتل يسوع من قبل آابئنا؛ وكذكل 

وأن  ،وأن نعيد بناء املدينة ،نسـتعيد ملكية أرض املوعدوأننا جيب أن  ،ومل يأيت بعد ،أن املسـيح سـيأيت ،اآلن أن نقول
ال يزال علينا أن أنه  ،عندها سـيجيب املسـيحيون --- وإن هذا التشتت لن يكون دامئ؛  ،نسـتعيد النعمة والرشف من هللا

أسوء  ،جيب أن يطيحوان ! وتشتت آخر ما يزال جيب أن حيدث ال يزال الشعب الروماينوتيطس و  ،املسـيا ،نقتل املسـيح
حنن يف مجيع  ،ولكن ليكن ما يكن ،به راوغن ميكن ان ال يوجد أي عذر ،هذا اي سـيدي. جتاه من هذا اذلي دام ألف سـنة

  . األحوال



 IXالفصل التاسع 
 عن جمييئ املسـيح

 
. اجمليء األول للمسـيح هو حيث جند جميئيه (األثنان) يف الكتابوحتقق جميئه؛  ،ح قد أىتأن املسـي ،اي سـيدي ،أخىش    

الثاين يف جمد وعظمة. يف جميئه األول هللا تلكم من خالل زكراي  ،اذلي وصف يف األنبياء أنه سـيكون يف فقر وتواضع
ا اَي ٱبْنََة ِصهَْيْوَن، ٱْهِتفِ  ) "٩:  ٩(الاحصاح  ي اَي ِبنَْت ُأوُرَشِلَمي. ُهَوَذا َمِلُكِك يَْأِيت ِإلَْيِك. ُهَو عَاِدٌل َوَمنُْصوٌر َوِديٌع، ِاْبَهتِِجي ِجدًّ

اٍر َوعََىل َجْحٍش ٱْبِن أاََتنٍ  ) دانيال مكقتول ٣:  ٥٣" ووصفه اشعياء بأنه حمتقر ومرفوض (الاحصاح .َوَراِكٌب عََىل ِمحَ
ً ٦: ٢(الاحصاح  ،اموس) وع١٢:  ٦زكراي (الاحصاح  ،)٢٦:  ٩(الاحصاح  واليت  ،) مكباع؛ لك النبوءات اليت كتبهتا سابقا

ً  حتققوا ،سوف أكتب عهنا الحقا يف رساليت ووقفنا بقوة ضده. لكن جمده وعظمته  ،ومل نعرتف به ،. ألننا احتقرانهحرفيا
الاحصاح  ،لك دائري (اشعياء) وحييط بأعدائه بش٨:  ١٨عندما سيسـبقه انر ولهب ( مزمور  ،سـتعلن لنا يف جميئه الثاين

إال مع النار حىت  ،أن املسـيح لن يقيض ( حيمك ) بطريقة أخرى ،): كام تلكم عنه داوود واشعياء. وأخىش اي سـيدي٥:  ٩
أخبار األايم الثاين  سفركام جند يف  ،ألننا قتلنا األنبياء اذلين أعلنوه لنا. ذلكل شهد هللا ضدان يف الكتاب املقدس ،املوت
بِّ عََىل شَ  ) "١٦:  ٣٦حصاح (الا َمُه َوَهتَاَونُوا ِبَأنِْبيَائِِه َحىتَّ اَثَر غََضُب ٱلرَّ ، َوَرَذلُوا الَكَ ِ ْعِبِه َحىتَّ لَْم فََاكنُوا َهيَْزُأوَن ِبُرُسِل ٱ

  .كل إننا لكن ابلرمغ من ذ ،آلن حتت غضب هللا اذلي ال ينهتـيحنن ا ،" ومن أجل أننا قتلنا البار.يَُكْن ِشَفاءٌ 



 
 X الفصل العارش

  اجمليء األول للمسـيح
  

) ٩:  ٥١(الاحصاح  ،عندما قال ،من خالل نبوءات اشعياء ،أن هللا قد أعلن بوضوح جميء املسـيح ،أخىش اي سـيدي    
مِ  " ! ٱْستَْيِقِظي امَكَ ِيف أاَيَّ بِّ ًة اَي ِذَراَع ٱلرَّ " لقد قال استيقظي .ٱلِْقَدِم، امَكَ ِيف ٱْألَْدَواِر ٱلْقَِدميَةِ  ِاْستَْيِقِظي، ٱْستَْيِقِظي! ٱلْبَِيس ُقوَّ

خالل اإلحصاح  ،ويف جميء املسـيح األول وصف بوضوح مع ادلالئل إىل معاانته ورفضه ،إشارة إىل جميئه الثاين ،مرتني
اَمُه َكفَ  ) "٢:  ٥٣امخلسني و الثالث وامخلسون. خصوصا عندما قال (الاحصاح  ْرخٍ َوَكِعْرٍق ِمْن أَْرٍض اَيِبَسٍة، َال نَبََت ُقدَّ

َيهُ  اَل فَنَْنُظَر ِإلَْيِه، َوَال َمنَْظَر فَنَْشَهتِ عندما بدأ  ،)٦:  ٩" كام ذكر جميئه األول أيضا يف اشعياء (الاحصاح .ُصوَرَة هَلُ َوَال َمجَ
َُّه يُودَلُ لَنَا َودَلٌ َونُْعَطى ٱبْنًا النيب بقوهل : " ن اَيَسُة  عندما أمكل : " ،ذا بقليل أضاف جميء السـيد الثاين". بعد هِألَ َوتَُكوُن ٱلرِّ

َالمِ  ، َرئِيَس ٱلسَّ يًبا، ُمِشًريا، ِإلَهًا قَِديًرا، أاًَب أَبَِدايًّ ُه َجعِ  ) يصفه : "٩:  ٩" لكن النيب زكراي (الاحصاح .عََىل َكِتِفِه، َويُْدَعى ٱْمسُ
اٍر  لكن جميئه الثاين يف قوة وعظمة (الاحصاح  ،" اليت من خاللها أشار أيضا إىل جميئه األول بتواضعَوِديٌع، َوَراِكٌب عََىل ِمحَ

ِْر ِإَىل أَقَاِيص ٱْألَْرِض  ) "١٠:  ٩ َمِم، َوُسلَْطانُُه ِمَن ٱلَْبْحِر ِإَىل ٱلَْبْحِر، َوِمَن ٱلهنَّ َالِم ِلْألُ أيضا يقول دانيال  ".َويَتََلكَُّم ِبٱلسَّ
َماِء ِمثُْل ٱْبِن ِإنَْساٍن أََىت َوَجاَء ِإَىل ٱلْقَِدِمي ٱْألَايَّ   ) "١٤-١٣: ٧الاحصاح ( ِم، ُكْنُت أََرى ِيف ُرَؤى ٱللَّْيِل َوِإَذا َمَع ُحسُِب ٱلسَّ

ُعوِب َوٱْألُ  اَمُه. فَُأْعِطَي ُسلَْطااًن َوَمْجًدا َوَملَُكواًت ِلتَتََعبََّد هَلُ ُلكُّ ٱلشُّ بُوُه ُقدَّ لِْسنَِة. ُسلَْطانُُه ُسلَْطاٌن أَبَِديٌّ َما لَْن يَُزوَل، فَقَرَّ َمِم َوٱْألَ
 ،اذلي هو هللا ،عندما سـيجلس يف قدمي األايم ،لتأكيد املسـيح يف جميئه الثاينهو اب ،" هذا اي سـيدي.َوَملَُكوتُُه َما َال يَْنقَرُِض 

أشار  ،اذلي هو املسـيح ،ليحمك عليه. هذا اجمليء الثاين للمسـيا ،الهيود ،آابئنا بيامن اكن جالسا يف جميئه األول أمام ،ادلاين
 ً َُّه َجاَء. َجاَء ِلَيِديَن ٱْألَْرَض  ) "١٣:  ٩٦ مزمور( ،عندما قال ،النيب داوود إليه أيضا ن اذلي هو ابلفقر  ،" عن جميئه األول.ِألَ
َُّه َجاَء. انظم املزمور قال ببساطة " ،والتواضع ن ." َجاَء ِلَيِديَن ٱْألَْرَض  ال : "اليت سـتكون بقوة ، ق ،ثاين" لكن جميئه ال ِألَ

َمَم امَكَ ِيف يَْوِم َحْرِبِه، يَْوَم ٱلِْقتَال. َوتَِقُف قََدَماُه ِيف ) "٤-٣:  ١٤الاحصاح ( كذكل تلكم زكراي بُّ َوُحيَاِرُب ِتكْلَ ٱْألُ فَيَْخُرُج ٱلرَّ
يُْتوِن  قِ َذكِلَ ٱلَْيْوِم عََىل َجبَِل ٱلزَّ ْ اَم ُأوُرَشِلَمي ِمَن ٱلرشَّ ي ُقدَّ ِ دليه  ،ال نقول أن هللا يف جوهره وطبيعته ،مع ذكل ،" حننٱذلَّ

وود . دال للمخلوقات اجلسدية ( املادية )أو ينمتي بأي شلك من األشاك ،أو أي يشء مادي ( جسدي ) ،أو حلم ،أقدام
 ً ً  رَ كِ كام ذُ  ،عن جميئه الثاين يتلكم أيضا ِرُق أَْعَداَءُه َحْوهَلُ  ) "٣:  ٩٧( مزمور  ،لو يقو  ،سابقا اَمُه تَْذَهُب اَنٌر َوُحتْ " لكننا ال .ُقدَّ

لها . مع ذكل بعض احلقائق اليت قايشء ممكن أن يأخذ  ماكن حوهلأنه هناك و  ،ينظر حوهل ،كينونته اإللهيةيف  ،أن هللا ،نقول
 ً  ،. أيضا يقول ماليخكام عندما يتحدثون عن عظمته ،تواضع الربكل عندما يتحدثون عن كذ ،األنبياء جيب أن تفرس حرفيا

َُّه ِمثُْل اَنِر  ُهَوَذا يَْأِيت، قَاَل َربُّ ٱلُْجُنودِ  ) "٢-١:  ٣الاحصاح ( ن تَِمُل يَْوَم َمِجيِئِه؟ َوَمْن يَثُْبُت ِعْنَد ُظهُوِرِه؟ ِألَ َوَمْن َحيْ
ارِ  ِص، َوِمثُْل أَْشنَاِن ٱلْقَصَّ ف النيب يف وصفه يضيالعامل يف جميئه الثاين؛ و  عندما سـيجئي ليدين ،كهذا سـيظهر العدل ".ٱلُْمَمحِّ

َحَرِة َوعََىل ٱلَْفاِسِقَني َوعََىل  ) "٥:  ٣الاحصاح ( ،يف نفس اإلحصاح ، َوأَُكوُن َشاِهًدا َرسِيًعا عََىل ٱلسَّ َوأَْقَرتُِب ِإلَْيُمكْ ِللُْحْمكِ
َشاِين، قَاَل َربُّ ٱلُْجنُ ٱلَْحاِلِفَني ُزوًرا َوعََىل  اِلِبَني ُأْجَرَة ٱْألَِجِري: ٱْألَْرَمةَلِ َوٱلَْيِتِمي، َوَمْن يَُصدُّ ٱلْغَرِيَب َوَال َخيْ كذكل يقول " و .ودِ ٱلسَّ

هكذا ال و  ،" وهكذا اكن.ةٍ فَُأَخلُِّص غَنَِمي فََال تَُكوُن ِمْن بَْعُد غَِنميًَة، َوأَْحُمكُ بَْنيَ َشاٍة َوَشا " )٢٢:  ٣٤الاحصاح حزقيال (



كام روى  ،مل يتخطى حاجز طبيعته اإلنسانيةألنه  ،ول وال واحد منا اعرتف ابخمللص. ففي جميئه األيزال جيب أن يكون
ملسـيحهم؛ لهذا نعيش اليوم يف األول  أن أجدادان فشلوا واخطأوا يف اجملئي ،ياء يف اإلحصاح الثالث وامخلسون. ذلا أخىشاشع 

  .لكننا مازلنا  ،اذلي ال يعرف هناية ،هذا السـيب
 
 
 

 XI الفصل احلادي عرش
  اذلي سـيكون بقوة ليدين. ،جميء املسـيح الثاين

  
واذلي اكن  ،دين امجليع بقوة يف جميئه الثايناذلي سـيُ  ،أنه جيب أن يكون هذا هو البار الوحيد ،اي سـيدي ،أخىش    

بَّ ُمَخلُِّص َمِسيِحِه، يَْستَِجيُبُه ِمْن  ) "٦:  ٢٠(مزمور  خملص امجليع يف ظهوره األول. عنه يتلكم داوود اَْآلَن َعَرفُْت أَنَّ ٱلرَّ
وِت َخَالِص يَِميِنهِ  اِء ُقْدِسِه، ِجبََربُ فَتَْستَُقوَن ِميَاًها ِبَفَرحٍ ِمْن يَنَاِبيعِ  ) "٣:  ١٢" كذكل يقول اشعياء (الاحصاح .َمسَ

 ،ذلكل جلب املسـيح يف جميئه األول اخلالص بواسطة املياه ،تلكمه عن املعمودية ،هذا" حيث جيب أن نفهم من .ٱلَْخَالِص 
ا أاََن فَقَْد عَِلْمُت أَنَّ َوِلييِّ  ) "٢٦-٢٥:  ١٩و يف جميئه الثاين سـيدين ابلنار. عن نفس اخمللص يتلكم أيوب (الاحصاح  أَمَّ

، َوٱْآلِخَر عََىل ٱْألَْرِض يَُقوُم، َ َوبَْعَد أَ  يَحٌّ ي َهَذا، َوِبُدوِن َجَسِدي أََرى ٱ أنه يسمي  ،اي سـيدي ،الحظ ،".ْن يُْفَىن ِجدْلِ
أن اخمللص  ،وفقا للكتاب املقدس ،ذلكل جيب علينا أن نسـتنتج ،أن عني اجلسد لن ترى هللا ،لكنه من الواحض ،خملصه هللا

كام شهد هللا  ،حيث أنه مل يرتكب أي خطيئة ،الوحيدحده ميكن أن نسميه البار اذلي و  ،هو هللا البار ،اذلي نتلكم بصدده
َُّه لَْم يَْعَمْل ُظلًْما، َولَْم يَُكْن ِيف فَِمِه ِغشٌّ ) "٩:  ٥٣الاحصاح يف مف النيب اشعياء (  ،ال عن موىس ،مل يقل هذا أبدا" .عََىل أَن

كام  ،مجيع األنبياء اآلخرينكذكل طئ موىس و حيث أخ ،ني ومن دون خطيةخملصِّ  إهنم اكنوا أبراراً  ،أو أحد آخر من األنبياء
نأخذه وهذا ما  ،وهذا الامس أرجع ( لقب ) هل وحده ،لكتاب املقدس بأنه البار الوحيدذلكل ال أحد فهيم مسي يف ا ،تعمل

ليس  ،بهمنون اذلين ال يؤ و  ،إال اذلين يؤمنون مبجيئه األول ،ال أحد ممكن أن خيلص ،يف رسالتنا. وبدون شكبعني الاعتبار 
 ،مل يؤمنوا مبوىس مذنبني ابملوت كام اكن اذلينو . ألهنم مذنبني ابملوت ،ملوا أن خيلصوا يف جميئه الثايندلهيم أي سبب ليأ

ً آاذلين عصوا هذا اذلي اكن  بل جدفوا عىل  ،اذلين مل يؤمنوا به فقط ،حرى سـيكون ابألكرث مسـتحقني النارابأل فمك ،مثا
  .حنن مازلنا  ،اكنت؟ ولكن بعد لك يشء ئة أايً خطي  اذلي مل يعرف ،رب البارال

 XIIالفصل الثاين عرش 
 عن صعود املسـيح

  
أن هذا حتقق ابذلي قتهل  ،وأين أخىش اي سـيدي ،أن املسـيح سـيقوم من بني األمواتإننا جند يف الكتاب املقدس     
بَْواُب ِاْرفَْعَن أَ  ) "١٠-٧:  ٢٤مزمور اذلي حتدث عن جمده داود (و  ،آابئنا َُّهتَا ٱْألَ ، َوٱْرتَِفْعَن أَي يَُّهتَا ٱْألَْراَتُج ُرُؤوَسُكنَّ

ُت، فَيَْدُخَل َمكِلُ ٱلَْمْجدِ  ْهِرايَّ بُّ ٱلْقَِديُر ٱلَْجبَّاُر،  " و يمت الرد علهيم "َمْن ُهَو َهَذا َمكِلُ ٱلَْمْجِد؟ " " مث تسآل املالئكة.ٱدلَّ ٱلرَّ



بُّ ٱلَْجبَّاُر ِيف ٱلْ   " يف جميئه األول مل يكن ،" لكنه من الواحض أن الرب البار.َربُّ ٱلُْجُنوِد ُهَو َمكِلُ ٱلَْمْجِد. ِسَالهْ ؛ ِقتَالِ ٱلرَّ
رق النار من حوهل و تشعل مث سـتح ،عندما سـيجلس ليدين العامل ،" لكن يف جميئه الثاينَربُّ ٱلُْجُنودِ " و "ٱلَْجبَّاُر ِيف ٱلِْقتَالِ 

. كذكل يتلكم ولن يكون هناكل جمال ملعركة معه ،عليهلن ينترص أحد و  ،سـميتحن ) العادل اكلفضةسـيجرب ( و  ،أعدائه
ـيُّ ِبَمَالِبِسِه،  ) "١:  ٦٣الاحصاح ( سائالً  ،اء عن جمدهاشعي َة؟ َهَذا ٱلَْهبِ ٍر ِمْن بُْرصَ َمْن َذا ٱْآلِيت ِمْن أَُدوَم، ِبِثيَاٍب ُمحْ

تِ  ِة ُقوَّ ُم ِبَكْرثَ ، ٱلَْعِظُمي ِللَْخَالِص  " وجييب "ِه.ٱلُْمتََعظِّ ٌر، َوِثَيابَُك  " مث يسأل النيب اثنية ".أاََن ٱلُْمتََلكُِّم ِبٱلِْربِّ َما اَبُل ِلَباِسَك ُمَحمَّ
ِة؟ ُعوِب لَْم يَُكْن َمِعي أََحٌد. " مث جييب "َكَدائِِس ٱلِْمْعَرصَ َة َوْحِدي، َوِمَن ٱلشُّ دي أن ىش اي سـيأخ" و قَْد ُدْسُت ٱلِْمْعَرصَ

فَُدْسُهتُْم ِبغََضِيب، َوَوِطْئُهتُْم ِبغَْيِظي. فَُرشَّ َعِصُريُمهْ عََىل ِثَياِيب،  خصوصا عندما يزيد ويقول : " ،اإلجابة ال متس أحد سواان
َّ قَْد أَتَْت. .فَلََطْخُت ُلكَّ َمَالِبِيس  ذلي ا ، ماذا ميكننا أن نأمل من هذا البارذلكل" ِألَنَّ يَْوَم ٱلنَّْقَمِة ِيف قَلِْيب، َوَسنََة َمْفِدييِّ

َة َوْحِدي وأشار هلم قائال : " ،اشـتىك علينا ملالئكة السامء " لكن أي معرصة قد داس بغضبه غريان حنن ؟ من ُدْسُت ٱلِْمْعَرصَ
ة؛ يف حني أن يف فوضون من قبهل ألكرث من ألف سـنحنن اآلن مر و  ،ذلي مر من خالهل يف جميئه األولل االرصاع األو أجل 

اضطرران  ،*منذ أن قتلنا اشعياءو  اليت يف قلبه.مع سـنة العقاب  ،أمامنايف الانتظار  لاز ييوم احلساب اذلي ما ،جميئه األخري
من قبل داوود عندما  ما اذلي مسي حرابً و  ليك ال تقرأ من قبل أي أحد. ،ابألحرى ألن خنرج من السـياق احلقيقي للنبوءات

بُّ ٱلَْجبَّاُر ِيف ٱلِْقتَالِ ) "٨:  ٢٤مزمور قال ( بُّ ٱلْقَِديُر ٱلَْجبَّاُر، ٱلرَّ ذا اذلي سامه اشعياء معرصة العنب. حنن اي " هٱلرَّ
غََسَل ِبٱلَْخْمِر ِلَباَسُه، َوِبَدِم  ) "١١:  ٤٩الاحصاح  ( تكوين ،ه الكرمة اليت تلكم عهنا النيب وأبوان يعقوبهذ ،سـيدي

سـنفعهل يف جميئه الثاين ؟ عندها جيب عىل الانسان أن لكن ما اذلي و  ،حتقق فينا يف جميء املسـيح األولهذا " .ٱلِْعنَِب ثَْوبَهُ 
 ُ لن و  ،علن قرار عقوبهتمعدائه اذلين سـيُ لتلهتم أ ةهز جاسـتكون  اليتحوهل يف دائرته سـتحتدم النار و  ،حامكةيقف أمام رجل امل
وقت لكن فقط  ،وال ماكن للجوء ،وال وقت للتوبة ،س معرصة العنبو وال وقت دل ،من الوقت للحرب يكون هناك مزيداً 

كام تلكم هللا بواسطة  ،كذكل سـيدين اخلطأة واملذنبني ،دون أن يكون هل أي خطية أو ذنب عليه من ِمكَ كام هو حُ : و للعداةل
يُق ُجيَاَزى ِيف ٱْألَرْ  ) "٣١:  ١١الاحصاح سلامين يف كتاب األمثال ( دِّ يُر َوٱلَْخاِطئُ ُهَوَذا ٱلصِّ ِّ   " ! ِض، فََمكْ ِبٱلَْحرِيِّ ٱلرشِّ

                                                            

 ،) حسب التقليد اليھودي القديمManasseh( ىإن النبي اشعياء قد قتل من قبل الملك منس * 

  والذي حافظت عليه الكنيسة.
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  صعود املسـيح اجلسدي ،اإلثبات بوضوح أكرث
  

ةِ اذلي "  ،ان الشهادات اليت تلكم عهنا األنبياء خبصوص ذكل البار ،اي سـيدي إين أخىش كثرياً      " كام قال  اَبُعوه ِبٱلِْفضَّ
ةَ  داس ؛ "النيب عاموس  كام  قال املكل داود؛ "اذلي "اذلي قاد احلرب من اجل اجدادان" ؛" كام قال النيب اشعياءٱلِْمْعَرصَ

رح يف كفيه" كام  قال النيب زكراي؛ اذلي "عىل ثيابه اقرتعوا" واخريا جُارس من اجل خطاايان" كام قال النيب اشعياء؛ "اذلي 
أو  ،يف جوهره ،عىل هللا. لكن مبا أنه ال ميكننا أن نطبق هذه النبوءات آخرين كام تنبأ بذكل أنبياء ،"اذلي صعد اىل السامء"

قط لك هذه النبوءات ممكن بطبيعة جسدية عندها ف ،يكون هذا البار سـبق وجاء أن ،فهذا يؤكد رضورة ،طبيعته اإللهية
أمسع إىل  ،عد إىل الفردوسجلسد برشي أن يص اكن صعبا عليك اي سـيدي أن تؤمن أنه من املمكن ،أن تتحد. لكن إذا

َصِعْدَت ِإَىل  ) "١٨:  ٦٨(مزمور النيب داوود و  . هذا اذلي يقوهل املكليت حدثت يف الكتاب املقدساألمثةل الاألحداث و 
ً ٱلَْعَالِء. َسَبيَْت َسبْيًا. قَِبلَْت َعَطااَي بَْنيَ ٱلنَّاِس  ي بََىن ِيف ٱلسَّ  " )٦:  ٩الاحصاح  ،عاموس( " أيضا ِ ً َماِء عََالِلَيهُ ٱذلَّ  " أيضا

ورِ  ) "٥:  ٤٧مزمور ( بُّ ِبَصْوِت ٱلصُّ ُ ِهبُتَاٍف، ٱلرَّ  ) "٢٦: ٣٣الاحصاح  " عن نفس اليشء تلكم موىس ( تثنية.َصِعَد ٱ
َماَء ِيف َمُعونَِتَك، َوٱلْغََماَم ِيف َعَظَمِتهِ  ِ اَي يَُشوُروُن. يَْرَكُب ٱلسَّ  ،الاول (مصوئيل ،قالت ،وئيل" حنة أم مص.لَيَْس ِمثَْل ٱ

ا ِلَمِلِكِه، َويَْرفَُع قَْرَن َمِسيِحهِ  ) "١٠: ٢الاحصاح  بُّ َويُْعِطي ِعزًّ ً " يقول دا.ٱلرَّ َوَهفَّ عََىل ) "١٠:  ١٨مزمور ( ود أيضا

اَيحِ    *صعود اجلسديتبدو يل أهنا تثبت ال الشواهد" لك هذه .أَْجِنَحِة ٱلرِّ
  

جد إضافة إىل ذكل الكثري من الفقرات األخرى اليت تعرفها بشلك جيد. لكن سأقتبس اآلن بعض للمسـيح إىل الفردوس؛ ويو 
 .†األمثةل من كتاب الرشيعة

وأيضا يف  ،حظ أننا جند يف كتاب الرشيعةدعنا نال ،ن املسـيح صعد جبسده للفردوسومنذ أنه من الغري مرحي لنا أن نؤمن أ
ً أيضا فع اجمليد ر أن اإلهل احلقيقي و  ،األنبياء وذكل  ،إن كنا ال نشك يف صعودمه ،من آابئنا القديسني. اآلن من األرض بعضا

ً جسد ،علينا أن نشك يف صعود هذا الباراذاً ملاذا  ،وشهادات الكتاب املقدس ،عىل حساب قداسـهتم اذلي شهد  ،اً وروحا
أكرث من أي  ،هانضل أكرث من العامل لك ياذلو  ،يف أشد رصاع اكناذلي ملقدس بقوة أنه أقدس من اآلخرين؛ و  الكتاب اهل

رفعوا بأجسادمه من هذا  ،)والنيب الياس (إيليا الغيور ،أن اخنوخ البار ،من دون أدىن شك ،أحد من السابقني. أنت تعرف

                                                            

في  ،وھو كتاب كتب بحسب االسقف لورانس ،خص مع ھذه النقطة" تتعامل باأل،"رؤية اشباه النقوش والصعود للنبي اشعياء
لميالدي. ھذا التراث اليھودي نجده في عود للقرن الثالث اي وفھاما بحسب الُنقاد األلمان  ،السنة التاسعة والستين بعد المسيح

) القديم Targumونقل في الترجوم ( ،)IVالفصل الرابع ( ،)Jebamoth(بمجموعة جيباموث  ،)Mishnaالميشنا (
  ).Midrashim) وفي مناطق متعددة أخرى من المدراش (Assemaniألسيماني (

. إلى الفردوس من خالل قبلة ع موسىأن هللا رف .،٣٤التثنية  إننا نجد في مدراش الرابي، *
حدث عنه من قبل كل معلمي التلمود لتالميذھم، بعظمة تيُ ذا التقليد ھو معروف لدى اليھود، وھ
  توقير.و



ِإَىل  ٱْصَعْد ِإَيلَّ  " ،ألن هللا قال ملوىس ، أيضا صعد إىل الفردوس ابجلسد والروحال يشك بأن موىسمن قبل هللا. والعامل 
. وما اذلي يعنيه أن قربه ال يعرف ماكنه عىل * يعرف إنسان قربه إىل هذا اليوملكن مل ،ماتصعد و " و ٱلَْجَبِل، َوُكْن ُهنَاكَ 

وأخذه ابجلسد والروح كام رفع القديسني  ،لكن هللا رفعه ،حيث أنه اكن أعظم نيب وأقدس من أي أحد آخر ،هذه األرض
ملاذا حنن  ،يراتحون فيه اآلن ؟ إن كنا اآلن نؤمن يف رفع أجساد هؤالء القديسني اذلين ذكرانمهاآلخرين إىل املاكن اذلي 

ً  ،نشك إذا بإماكنية ارتفاع هذا البار رفع إىل الفردوس ؟ حيث اعطينا العديد من الشهادات املوجودة يف  ،وأنه هو أيضا
ً أن هللا  ،وجيب علينا بدال من ذكل أن نسـتنتج ،الكتاب املقدس اذلين ال نشك يف  ،رفع القديسني اذلين ذكرانمه سابقا

وأنه ليس علهيم أن يرتددوا يف الاميان بصعود هذا البار. ولكن هناكل  ،من أجل إعداد قلب لك انسان لإلميان ،صعودمه
سـيعرفه  ألن جميئه األول اكن خمفى واسـتثنايئ. كام يقول اشعياء "إنه رجل ومن اذلي ،سبب آخر لشك شعبنا يف صعوده

 ً َبُل َوتدَِلُ ٱبْنًا ) "١٤:  ٧(اشعياء الاحصاح  ،؟" أيضا ً َها ٱلَْعْذَراُء َحتْ ذلكل مل نعرتف به؛  ،للجسد " وهل مصت اآلب هو وفقا
 ً بَّ قَْد َخلََق  ) "٢٢:  ٣١أرميا (الاحصاح  ،أيضا ُة؟ ِألَنَّ ٱلرَّ َُّهتَا ٱلِْبنُْت ٱلُْمْرتَدَّ َشيْئًا َحِديثًا ِيف ٱْألَْرِض.  َحىتَّ َمَىت تَُطوِفَني أَي

يُط ِبَرُجلٍ  ةٌ  ) "٣:  ٥" أيضا ميخا (الاحصاح .ُأنَْىث ُحتِ ْت َوادِلَ ُِّمهُْم ِإَىل ِحينََما تَُكوُن قَْد َودَلَ كِلَ يَُسل " وجيب أن يالحظ أن ذِلَ
قة العادية للمفهوم اإلنساين . كام نستشهد النيب مل يذكر لها الزوج اليت ودلت هل. ألن هذا البار هو الوحيد اذلي مل يدل ابلطري

َبُل َوتدَِلُ ٱبْنًا ) عندما يقول "١٤:  ٧من اشعياء (الاحصاح   ،مششون ،؛" لكن لك الرجال اآلخرين كإحساقَها ٱلَْعْذَراُء َحتْ
نعم وحىت  ،ا خطأةولكهم اكنو  ،وودلوا من امرأة يف خطيئة وجسد ،حبلوا بواسطة رجال ،اذلي تنبأ مبوعد ميالدمه ،ومصوئيل
ً  ،موىس ) عن ١٠:  ١٠كام هو اعرتف بذكل. كام يقول أيوب (الاحصاح  ،أخطأ ،من بني اجدادان النيب األقدس مهنم مجيعا

يُسوُه َال يَْأتَِمُهنُمْ  مجيع القديسني " َ  " ،" لكن قال اشعياء عن هذا البارُهَوَذا ِقدِّ َُّه لَْم يَْعَمْل ُظلًْما، َولَْم ي ُكْن ِيف فَِمِه عََىل أَن
  ".ِغشٌّ 
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  ومل يفهموا أن املسـيح قد أىت. ،اذلين مل يؤمنوا ،عن معى الهيود

  
وا ِإبَْصاًرا ) "٩:  ٦أنه حتقق فينا ما قاهل النيب اشعياء (الاحصاح  ،إين أخاف اي سـيدي     ًعا َوَال تَْفهَُموا، َوأَبِْرصُ ُعوا َمسْ ٱْمسَ
ْعِب َوثَقِّْل ُأُذنَْيِه َوٱْطُمْس َعْينَْيِه، ِلئَالَّ يُْبِرصَ ِبَعْينَْيِه َويَْسَمَع ِبُأُذنَيْ    تَْعرِفُوا.َوَال  ِّظْ قَلَْب َهَذا ٱلشَّ " ِه َويَْفهََم ِبقَلِْبِه، َويَْرِجَع فَيُْشَفىغَل

يُِّد؟ وسأل اشعياء " َا ٱلسَّ َرَب ِإَىل  " ،" وأجاب الربِإَىل َمَىت أَهيُّ  أَْن تَِصَري ٱلُْمُدُن َخرِبًَة ِبَال َساِكٍن، َوٱلُْبُيوُت ِبَال ِإنَْساٍن، َوَختْ
َايَةِ  ) قيل "٤:  ١٢" ويف دانيال (الاحصاح ٱْألَْرُض َوتُْقِفرَ  ْفَر ِإَىل َوْقِت ٱلهنِّ َم َوٱْخِمتِ ٱلسِّ  ١٧الاحصاح " أرميا (.فََأْخِف ٱْلالَكَ

 ) "٣:  ١ الاحصاح" اشعياء (وَذا َمْكُتوبٌَة ِبقََملٍ ِمْن َحِديٍد، ِبَرْأٍس ِمَن ٱلَْماِس َمنُْقوَشٌة عََىل لَْوحِ قَلِْهبِمْ َخِطيَُّة هيَُ  ) قال "١: 
ائِيُل فََال يَْعرُِف. َشْعِيب َال يَْفهَُم. ا ِإْرسَ  ،ألننا مل نعرف جميء ربنا ،يل" لك هذا ق اَلثَّْوُر يَْعرُِف قَاِنَيُه َوٱلِْحَماُر ِمْعلََف َصاِحِبِه، أَمَّ

وا ِإَىل ٱلَْوَراِء. َخيَْزى ِخْزايً  ) "١٧: ٤٢الاحصاح ذلكل قال الرب بواسطة اشعياء ( ،البار واسطته أعطي لألنبياء " بقَِد ٱْرتَدُّ
ساءل داود الوثنيني ابإلميان. ذلكل يت  ،ومجع حوهل بدال منا ،ألننا مل نعرتف مبجيء البار ،أن هللا رفضنا ،أن يفهموا
اَمَك َحاَل غََضِبَك؟ ) "٧:  ٧٦(مزمور ،ويقول ه منذ أكرث من " هذا هو السـيب اذلي حنن فيأَنَْت َمهُوٌب أَنَْت. فََمْن يَِقُف ُقدَّ

  وتعدوا عىل لك الوصااي. ،قتلوا األنبياء ،مع أهنم عبدوا األواثن ،نه مل يعاين أجدادان من رش كهذايف حني أ ،ألف سـنة



 
 XV خلامس عرشالفصل ا
  األنبياء. قد تنبأ به ،وشكوكهم ابملسـيح ،كيف أن معى الهيود

  
 ٢٩ما قاهل  من خالل اشعياء (الاحصاح  ،ذلكل حدث وحتقق فينا ،أنه ألننا مل نؤمن هبذا البار ،إين أخىش اي سـيدي    

ْفِر ٱلْ  ) "١٢-١١:  ِم ٱلسِّ ي يَْدفَُعونَُه ِلَعاِرِف ٱْلِكتَابَِة قَائِِلَني: َوَصاَرْت لَُمكْ ُرْؤاَي ٱْلُلكِّ ِمثَْل الَكَ ِ فَيَُقوُل:   ". ٱْقَرْأ َهَذا " َمْخُتوِم ٱذلَّ
َُّه َمْخُتومٌ   "  ن :   "  َال أَْستَِطيُع ِألَ رُِف َال أَعْ   "  فَيَُقوُل:   ".  ٱْقَرْأ َهَذا " أَْو يُْدفَُع ٱْلِكتَاُب ِلَمْن َال يَْعرُِف ٱْلِكتَابََة َويُقَاُل هَلُ

هو أكرث خطورة علينا من إغالق قلوبنا؛ حيث ان هللا شدد علينا ألكرث من  ،" خمت الكتاب املقدس  املذكور هنا " .ٱْلِكتَابَةَ 
أن  ،منذ أننا مل نعرتف بأي نبوءة سلمت لنا خبصوص جميء هذا البار. ذلكل تلكم هللا مرارا من خالل األنبياء ،ألف سـنة هنا

ِبَالُدُمكْ َخرِبٌَة. ُمُدُنُمكْ  ) "٨-٧:  ١سيسقط. هكذا جند يف اشعياء أهنا مدمرة وخربة (الاحصاح  هيلكال و  ،أورشلمي سـتدمر
ٍ ِيف َكْرمٍ "  ،" ُمْحَرقٌَة ِبٱلنَّاِر. اَنَحْت َذبُلَِت ٱْألَْرُض. ) "٤:  ٢٤". أيضا يف اشعياء (الاحصاح فَبَِقيَِت ٱبْنَُة ِصهَْيْوَن َمكَِظةلَّ

، َوَشْعُب ) "٢٦:  ٩الاحصاح " أيضا دانيال (.بُلَِت ٱلَْمْسُكونَةُ َحزِنَْت ذَ  َوبَْعَد ٱثْنَْنيِ َوِستَِّني ُأْسُبوعًا يُْقَطُع ٱلَْمِسيُح َولَيَْس هَلُ
رُِب ٱلَْمِدينََة َوٱلُْقْدَس.  ) "٢٠:  ٢٤الاحصاح . أيضا اشعياء (حيث قد حتقق هذا منذ أكرث من ألف سـنة" َرئِيٍس آٍت ُخيْ

لَْت َكٱلِْعْرَزاِل، َوثَُقَل عَلَْهيَا َذْنُهبَا، فََسقََطْت َوَال  ْكَراِن، َوتََددْلَ ًا َكٱلسَّ َِت ٱْألَْرُض تََرحنُّ :  ٦الاحصاح " أيضا أرميا (. تَُعوُد تَُقومُ تََرحنَّ
بَّ قَْد َرفََضهُمْ  " ،)٣٠ ًة َمْرفُوَضًة يُْدَعْوَن. ِألَنَّ ٱلرَّ ائِيَل. َال تَُعوُد  ) "٢:  ٥حصاح الاأيضا عاموس ( ".ِفضَّ َسقََطْت عَْذَراُء ِإْرسَ

حيث بعده مل يقم أي نيب  ،ويبدو أن هللا جلب هذا السقوط بعد جميء البار "تَُقوُم. ٱنَْطَرَحْت عََىل أَْرِضهَا لَيَْس َمْن يُِقُميهَا.
بل اثبران عىل رفضه. وهكذا قال  ،ومل نقبل هذه احلقيقة ،كام مت التنبؤ بذكل. وهكذا بقينا يف عدم اإلميان ،ولن يقوم ،بيننا

:  ) "٦:  ١هوشع (الاحصاح  ْت ِبنْتًا، فَقَاَل هَلُ هَا لُوُرَحاَمَة،   "  ُمثَّ َحِبلَْت أَيًْضا َوَودَلَ اليت مل حتصل عىل  ،( اليت معناهاٱْدُع ٱْمسَ
ائِيَل  الرمحة )  ،ولن يقمي رمحته علينا بعد اآلن ،" واآلن ألن هللا رفضنا ".أَيًْضا، بَْل أَْنزُِعهُْم نَْزعًاِألَينِّ َال أَُعوُد أَْرَحُم بَيَْت ِإْرسَ

 ،والسبت ؟ اشعياء يقول ،كام قد اختربان هذا ألكرث من ألف سـنة. ما يه الفائدة لنا أن حنافظ عىل رشيعة اخلتان
نَْساَن، َويَْكُرثَ  ) "١٢:  ٦(الاحصاح  بُّ ٱْإلِ عن  " كام قادان هللا احلقيقي واجمليد بعيداً . ٱلَْخَراُب ِيف َوَسطِ ٱْألَْرِض َويُْبِعَد ٱلرَّ

ً  ،أرضنا َوامَكَ يَُكوُن  ) "٢:  ٢٤يقول النيب اشعياء أن ارسائيل القدمية سـهتكل : (الاحصاح  ،ألكرث من ألف سـنة. أيضا
ْعُب َهَكَذا ٱْلَاكِهنُ  ما الرش األعظم  ،والبخور ،القرابني ،كلا اكملمهن ي فُِقدَ اذل ،" ما هو اذلي يعد أقدم من رشيعتنا.ٱلشَّ

كام تنبأ بذكل  ،يف زوااي األرض األربعةاذلي ممكن أن حيصل لنا ؟ أو ما اذلي نتوقعه اآلن ؟ هل ال نرى أننا اآلن مشـتتني 
  .حنن من هللا ،ن ؟ لكن بعد لك يشءاآلخريو  ،اشعياء ،أرميا ،األنبياء مكوىس
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  نبذ الهيود عىل حساب خيانهتم؛ واختيار األمميني عىل حساب إمياهنم.
  

مع ذكل حتقق فينا اذلي قاهل هللا من خالل النيب اشعياء  ،أنه رمغ أننا أبناء ارسائيل ويعقوب ،اي سـيدي ،إين أخىش    
بُّ َويَُسمِّي َعِبيَدهُ  ) "١٥:  ٦٥(الاحصاح  يُِّد ٱلرَّ ا آَخرَ  فَُيِميُتَك ٱلسَّ اذلين أعطوا  ،" أخىش أننا من هؤالء العبيد.ٱْمسً

ي ِيف َوَسِطَك يَْستَْعِيل عَلَْيَك ُمتََصاِعًدا ) "٤٣:  ٢٨كام قال موىس (تثنية الاحصاح  ،الامس ِ َوأَنَْت تَْنَحطُّ  ،اَلْغَرِيُب ٱذلَّ
  " كام حتقق هذا اآلن ألكرث من األلف سـنة..ُمتَنَاِزًال 

ً  يقول النيب     ي ٱلِْمَياُه ٱلَْبْحرَ  ) "١٤:  ٢(الاحصاح  حبقوق أيضا بِّ امَكَ تُغَطِّ " أيضا .ِألَنَّ ٱْألَْرَض تَْمتَِلُئ ِمْن َمْعرِفَِة َمْجِد ٱلرَّ
ائِيَل ُهَو،  ) "٤٣- ٤١:  ٨الاحصاح  ،سلامين يقول (ملوك األول ي لَيَْس ِمْن َشْعِبَك ِإْرسَ ِ َوَجاَء ِمْن أَْرٍض َوَكَذكِلَ ٱْألَْجنَِيبُّ ٱذلَّ
َك، َِّة َوِذَراِعَك ٱلَْمْمُدوَدِة، فََمَىت َجاَء َوَصىلَّ ِيف هَ  بَِعيَدٍة ِمْن أَْجِل ٱْمسِ ُْم يَْسَمُعوَن ِبٱْمسَِك ٱلَْعِظِمي َوِبَيِدَك ٱلْقَِوي  َذا ٱلَْبيِْت،ِألَهنَّ

َماِء َمَاكِن ُسْكنَاَك، َوٱفَْعْل حَ  ْع أَنَْت ِمَن ٱلسَّ ، ِلَيكْ يَْعَملَ ُلكُّ ُشُعوِب ٱْألَْرِض ٱْمسََك، فَٱْمسَ َسَب ُلكِّ َما يَْدُعو ِبِه ِإلَْيَك ٱْألَْجنَِيبُّ
ي بَنَيُْت  ِ َك عََىل َهَذا ٱلَْبيِْت ٱذلَّ َُّه قَْد ُدِعَي ٱْمسُ ائِيَل، َوِلَيكْ يَْعلَُموا أَن اذا نتباىه مل ،" ذلكل اي سـيدي.فَيََخافُوَك َكَشْعِبَك ِإْرسَ

يف هيلكه املقدس ؟  ،اذلي شاركهم النيب واملكل سلامين خوف هللا ،اذا ننظر ابحتقار إىل األممينيملو  ،ابمتيازان اخلاص
بِّ  ) "٢١:  ١٤الاحصاح  ،العددموىس أيضا يقول عهنم ( ً فَُتْمَألُ ُلكُّ ٱْألَْرِض ِمْن َمْجِد ٱلرَّ  ) "٢٧:  ٢٢مزمور ( " أيضا

َمِم. تَْذُكُر َوتَْرِجُع ِإَىل  اَمَك ُلكُّ قَبَائِِل ٱْألُ بِّ ُلكُّ أَقَاِيص ٱْألَْرِض. َوتَْسُجُد ُقدَّ ً  " اشعياءٱلرَّ  ) "٤-٣-١:  ٦٠الاحصاح ( ،أيضا
َق عَلَْيكِ  بِّ أَْرشَ َُّه قَْد َجاَء نُوُرِك، َوَمْجُد ٱلرَّ ن َمُم ِيف نُوِرِك، َوٱلُْملُوُك ِيف  .ُقوِمي ٱْستَِنِريي ِألَ اِقِك.فَتَِسُري ٱْألُ ِاْرفَِعي  "  ِضَياِء ِإْرشَ

َمُل بَنَ  " اآلن سـيدي .اتُِك عََىل ٱْألَيِْديَعْينَْيِك َحَوالَْيِك َوٱنُْظرِي. قَِد ٱْجتََمُعوا ُلكُّهُْم. َجاُءوا ِإلَْيِك. يَْأِيت بَُنوِك ِمْن بَِعيٍد َوُحتْ
واثن ؟ مه أيضا األمميني اذلين خدموا األمه إن مل يكن  ،بين سـيأتون من بعيد إىل بيت الر من مه هؤالء األوالد اذل ،العزيز

يف نور البيت املقدس؛ وأننا سـنكون يف الظالم ون ري مع ذكل قال هللا إهنم سيسكام ملوكهم وأمراهئم اكنوا غرابء عن هللا؛ و 
يَن لَْم  ) "١:  ٦٥كذكل يقول اشعياء (الاحصاح  .ن ألف سـنةكام حنن اآلن بعيدين منذ أكرث م بعيدا عنه؛ ِ أَْصغَْيُت ِإَىل ٱذلَّ

ٍة لَْم تَُسمَّ ِبٱْمسِي مَّ يَن لَْم يَْطلُُبوِين. ُقلُْت: َهَأنََذا، َهَأنََذا. ِألُ ِ " إننا نرى هذه احلقيقة حتققت منذ أكرث من .يَْسَألُوا. ُوِجْدُت ِمَن ٱذلَّ
ً  ،ألف سـنة. املسـيح وأعطامه رشيعة  ،أتوا إليه ، اذلين مل يعرفوا الرشيعةقد أىت : واألمميني ،للرشيعة اذلي ُوِعدان به وفقا

  طاهرة ومقدسة. ،جديدة
، ِإَىل ُأوُرَشِلَمي، َوَال يَْذَهُبوَن بَْعُد َوَراَء  ) "١٧:  ٣أيضا يقول أرميا (الاحصاح      بِّ َمِم، ِإَىل ٱْمسِ ٱلرَّ تَِمُع ِإلَْهيَا ُلكُّ ٱْألُ َوَجيْ

يرِ  ِّ ِم ٱلرشِّ َممِ  ) "١١:  ٢" كذكل صفنيا (الاحصاح .ِعنَاِد قَلِْهبِ " .فََسيَْسُجُد هَلُ ٱلنَّاُس، ُلكُّ َواِحٍد ِمْن َمَاكِنِه، ُلكُّ َجَزائِِر ٱْألُ
بُّ  ) "١٠:  ٢وزكراي (الاحصاح  َِّمي َوٱفَْريِح اَي ِبنَْت ِصهَْيْوَن، ِألَينِّ َهَأنََذا آِيت َوأَْسُكُن ِيف َوَسِطِك، يَُقوُل ٱلرَّ فَيَتَِّصُل ُأَمٌم  .تََرن

بِّ ِيف َذكِلَ ٱلَْيْوِم، َويَُكونُوَن ِيل َشْعًبا َهَكَذا قَاَل َربُّ ٱلُْجُنوِد: َسَيْأِيت ُشُعوٌب  ) "٢١-٢٠:  ٨ الاحصاح" أيضا (َكِثَريٌة ِبٱلرَّ
ُن ُمُدٍن َكِثَريٍة. ُن َواِحَدٍة يَِسُريوَن ِإَىل ُأْخَرى قَائِ   بَْعُد، َوُساكَّ بِّ َونَْطلَُب َربَّ ٱلُْجُنوِد. َوُساكَّ ىضَّ َوْجَه ٱلرَّ ِلَني: ِلنَْذَهْب َذَهااًب ِلنََرتَ

اللغات كام ترى بوضوح خمتلف األمم و  ،وهو يتحقق يومياً أمام أعيننا ،قد حتقق اآلن ،" لك هذا اي سـيدي.أاََن أَيًْضا أَْذَهُب 



ً وضعوا جانبو  ،واألنبياء واملزامري ،ب الرشيعةيقرأون كت أو  ،هنم قد قبل إميان موىس أو هارونمل يكن أحد مو ،لك أصناهمم ا
ً مل يبمن دون املسـيح. و ،األنبياء اآلخرين اذلي تلكم عنه  ،منذ أن بدأوا ابإلميان ابلبار ،أي من إمياهنم ابألصنام قى أيضا

  ".َخَرْجَت ِلَخَالِص َشْعِبَك، ِلَخَالِص َمِسيِحكَ  ") ١٣:  ٣الاحصاح ( ،حبقوق
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  .قتل الهيودو  ،تربير األممينيعن 
  

كام يقول  ،وقتلنا يف عدم إمياننا ،جلب الوثنيني إىل احلياة بواسطة إمياهنم ،أن هللا القاهر واملنترص ،إين أخىش اي سـيدي    
ثُوَن ُلكُّ  ) "١٥-١٢:  ٦٥اشعياء (الاحصاح  ْيِف، َوَجتْ يُبوا، تََلكَّْمُت فََملْ فَِإينِّ ُأَعيُِّنُمكْ ِللسَّ بِْح، ِألَينِّ َدَعْوُت فََملْ ُجتِ ُمكْ ِلذلَّ

ُمتْ َما لَْم ُأَرسَّ ِبهِ  ، َوٱْخَرتْ َّ ِيف َعْيَينَّ لُْمتُ ٱلرشَّ : ُهَوَذا َعِبيِدي يَْأُلكُوَن َوأَنُْمتْ  .تَْسَمُعوا، بَْل َمعِ بُّ يُِّد ٱلرَّ كِلَ َهَكَذا قَاَل ٱلسَّ ذِلَ
َزْوَن.َجتُوُعونَ  بُوَن َوأَنُْمتْ تَْعَطُشوَن. ُهَوَذا َعِبيِدي يَْفَرُحوَن َوأَنُْمتْ َختْ َُّموَن ِمْن ِطيَبِة ٱلْقَلِْب   . ُهَوَذا َعِبيِدي يَْرشَ ن ُهَوَذا َعِبيِدي يََرتَ

وحِ تَُولِْولُونَ  ُخوَن ِمْن كآبَِة ٱلْقَلِْب، َوِمِن ٱْنِكَساِر ٱلرُّ بُّ َويَُسمِّي َوُختْ  .َوأَنُْمتْ تَْرصُ يُِّد ٱلرَّ ، فَُيِميُتَك ٱلسَّ ُمكْ لَْعنًَة ِلُمْختَاِريَّ ِلُفوَن ٱْمسَ
ا آَخرَ    " .َعِبيَدُه ٱْمسً

إىل زوااي  ،بيامن حنن تشـتتنا يف عبودية جديدة ،اذلين اسـتلموا أسام آخر ،من يرى هؤالء اذلين ابركهم هللا عىل األرض    
بل لتدمريان. هذه يه  ،ليس ملعاقبتنا ،مكشوفة لغضب هللا ظهرت علينا سـنة؛ وعالماتٌ ألكرث من ألف  ،األرض األربعة

واذلين  ،اذلي ساممه عبيده ،وأنه سـيعطي احلياة إىل هؤالء األمميني ،إنه سـيذحب أورشلمي ،اليت هددان هللا هبا ،املذحبة
كام عرب عن ذكل ابلاكمل النيب عاموس  ،ألمر هللا وفقا ،ن يباد أمسنا األوللكن ليس قبل أ ،امً وعدمه به هللاسـيقبلون أس

، َوَال َعَطًشا لِ  ) "١٤-١١:  ٨الاحصاح ( ، ُأْرِسُل ُجوعًا ِيف ٱْألَْرِض، َال ُجوعًا ِللُْخْزبِ بُّ يُِّد ٱلرَّ ٌم تَْأِيت، يَُقوُل ٱلسَّ لَْماِء، ُهَوَذا أاَيَّ
بِّ  َماِت ٱلرَّ ِ َلكِ بِّ فََال فَيَُجولُوَن مِ  .بَْل ِلٱْسِتَماع َمَة ٱلرَّ ُحوَن ِلَيْطلُُبوا َلكِ ِق، يَتََطوَّ َماِل ِإَىل ٱلَْمْرشِ ٍر، َوِمَن ٱلشِّ ٍر ِإَىل َحبْ ْن َحبْ

ُدوَهنَا اِمَرِة،  ِيف َذكِلَ ٱلَْيْوِم تَْذبُُل ِبٱلَْعَطِش ٱلَْعَذاَرى ٱلَْجِميَالُت َوٱلِْفْتَياُن، .َجيِ ِلُفوَن ِبَذنِْب ٱلسَّ يَن َحيْ ِ َويَُقولُوَن: يَحٌّ ِإلَهَُك اَي ٱذلَّ
  .حنن مازلنا  ،مع ذكل همام حدث لنا" .َداُن، َوَحيٌَّة َطرِيقَُة ِبْرئِ َسْبعٍ. فَيَْسُقُطوَن َوَال يَُقوُموَن بَْعدُ 
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  وملؤا العامل بقانون الرشيعة اجلديدة. ،ارسعوا ابإلميان ،كيف أن األمميني
  

واألمميني جلبوا من خالهل للحياة.  ،ورشلميتل يسوع يف أمنذ أن قُ  ،لف سـنةاآلن أأنه انقىض  ، أخىش اي سـيديإنين    
اذلي تلكم عهنا  هذه األسامك ،واكنوا عىل األغلب ،أن يؤمنوا ابملسـيح الرب ورسهل قبل ،حيث إنه مل يكن دلهيم يشء جيد

ُطهروا من خالل لكن اآلن هؤالء األمميني  ،اليت ليس دلهيا أي مرشد ،) والوحوش الربية١٤:  ١الاحصاح النيب حبقوق  (
الوارد يف رشيعة الهيود. أنت ترى أن  ،لتطهرييعود لطقس الك هذا و  ،صواهمم وشعائر رشيعهتم اجلديدةاآلن أدلهيم  ،اإلميان

إهنم مل يؤمنوا به مع ذكل  ،الربان األمم تؤمن ابمس  ،هباموضع رشوق الشمس إىل ماكن غرو من ،ويف لك ماكن ،لك لسان
م _ كام من أجل خالصه ،اذلين خرجوا مع هللا ،هللا دعامه بواسطة تالميذ البارلكن  ،أو أي نيب آخر ،من خالل موىس

. لاذلين مسيوا ابمس آخر وهو الرس ،ارسائيلأبناء  ،ء التالميذ اكنوا أبنائناأن هؤالابراهمي _ و  ،نبأ بذكل هللا املبارك واجمليد
ِيف ُلكِّ ٱْألَْرِض َخَرَج َمنِْطُقهُْم، َوِإَىل  ) "٤:  ١٩ أخىش كثريا اي سـيدي أن يكون هؤالء مه اذلين تلكم عهنم داوود ( مزمور

َماُهتُمْ  ً  ،نيب تظهر بوضوح أنه يتلكم عهنم وليس عناإن لكامت ال " و.أَْقَىص ٱلَْمْسُكونَِة َلكِ يقول يف نفس املزمور ( عندما  خصوصا
َم. َال يُْسَمُع َصْوُهتُمْ  " ) ٣ية اآل  يكونوا مذعنني  لتعالمي " اليت ال ميكن أن تعين لغتنا العربية _ ألن الوثنيني مل.َال قَْوَل َوَال الَكَ

 ،الوثنيني يعرفون رشيعة األنبياء. لكن اليوم وقادومه للهرب ،ن أجدادان اذلين قتلوا األنبياءم بدالً  ،موىس وهارون _ نعم
  كام علمهم بذكل الرسل _ لكن ما زلنا  ! ،وحيتفظون ابلرشيعة اجلديدة ،لكون معرفة هللاميت
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  من األنبياء. عن اختيار الرسل بدالً 
  

يَعُه بَيَْت ِألَنَّ َربَّ ٱلُْجُنوِد قَْد تََعهََّد قَطِ ) "٣:  ١٠أن النبوءات حتققت حيث يقول زكراي (الاحصاح  ،أخىش اي سـيدي    
وجدان أنفسـنا مشـتتني عىل لك األرض؛ بيامن  ،العبيد والرسل املقدسني ،ألنه منذ أن رضبنا الراعي تََعهََّد مبعىن زاَر)؛" (َهيُوَذا

ر ومل يظه ،من األنبياء. وأنه من الواحض أيضا أن هللا  بعدمه مل يرسل بيننا أي نيب قاموا ليعظوا بدالً  ،أطفالنا ،هؤالء الرسل
َملُ ُشُيوُخُمكْ  ) "٢٨:  ٢لنا أي يشء بواسطة الرؤى. وأخىش أنه عن هؤالء الرسل تلكم النيب يوئيل ( الاحصاح  َوَحيْ

واألوالد مه  ،اذلين حلموا بإميان الوثنيني ،الشـيوخ اذلين ذكروا هنا مه األنبياء ،"  سـيدي العزيز.أَْحَالًما، َويََرى َشَباُبُمكْ ُرًؤى
َا ٱلَْبُنوَن ٱْستَِمُعوا  ) "١١:  ٣٤وصلوا لإلميان احلقيقي ووعظوا عنه. عهنم يتلكم النيب داوود ( مزمور اذلين  ،الرسل َهُملَّ أَهيُّ

بِّ  َِّمُمكْ َمَخافََة ٱلرَّ " لكن يف صيغة امجلع _ يسمينا " ارسائيل " بنون ،يف أسلوب الالكم العام ، ال يدعوان" لكن هللا.ِإَيلَّ فَُأعَل
فُُمكْ َماَذا  ) "٥:  ٥يه ارسائيل ابلكرمة يف الاحصاح (املوضع اذلي دعيت ف  ،هذا اذلي يقوهل النيب اشعياء " البكر فَٱْآلَن ُأَعرِّ

ْوِس  ْعِي. أَْهِدُم ُجْدَرانَُه فَيَِصُري ِلدلَّ اذلين مسوا  ،اشعياء نفسه يقول عن أوالد هللا" لكن .أَْصنَُع ِبَكْرِمي: أَْنزُِع ِسَياَجُه فَيَِصُري ِللرَّ
ي فََدى ِإْبَراِهَمي:  " )٢٤-٢٢:  ٢٩الاحصاح (يف  ،رسالً  ِ بُّ ٱذلَّ كِلَ َهَكَذا يَُقوُل ِلَبيِْت يَْعُقوَب ٱلرَّ َجُل  "  ذِلَ لَيَْس ٱْآلَن َخيْ

هُ  ِل يََديَّ ِيف وَ  .يَْعُقوُب، َولَيَْس ٱْآلَن يَْصَفارُّ َوهْجُ وَس يَْعُقوَب، بَْل ِعْنَد ُرْؤيَِة أَْوَالِدِه َمعَ ُسوَن ُقدُّ ُسوَن ٱْمسِي، َويُقَدِّ َسِطِه يُقَدِّ
ائِيلَ  ُدوَن تَْعِلميًا .َويَْرَهُبوَن ِإهَلَ ِإْرسَ ُ ٱلُْمتََمرِّ ُّو ٱْألَْرَواحِ فَهًْما، َويَتََعملَّ ال   ".َويَْعرُِف ٱلضَّ

كن ل ؛وال أن يكون وهجنا مصفراً  ،ي داعي لنخجلفليس هناكل أ ،قدسوا وفقا لرشيعتنا ،هؤالء األوالد اكنوا معنا ،إذا اآلن
 ،. لكن اذلين مسوا أوالداً وال يكون هناكل أي جخل ليعقوب (املقصود بين يعقوب) ،جيب أن يكون دلينا لك الرشف واجملد

نا ليست أن رشيعت  ،وليس وفقا لرشيعتنا. ذلكل أعطاان هللا لنفهم ،ني من دوننامقدس اكنوا رسالً  ،اذلي أمرمه هللا بيده
بْنَاِء  ) "٣٠-٢٩:  ٣١الاحصاح . كذكل يقول أرميا (رشيعهتم ِم َال يَُقولُوَن بَْعُد: ٱْآلاَبُء أََلكُوا ِحْرصًِما، َوأَْسنَاُن ٱْألَ ِيف ِتكْلَ ٱْألَايَّ
منذ أنه وال واحد من  ،حتدث ولن ،إلميان الرسل " هكذا خيانة الهيود مل حتدث رضراً .بَْل ُلكُّ َواِحٍد يَُموُت ِبَذنِْبهِ  .َرضَِسْت 
  .ناعادوا إىل إميان  ،د أن شعروا مبرارة خيانة الهيودبع ،الرسل

 ،ل املكل الباربقِ من افتديوا أن هللا منذ  ذلين نقول عهنم أهنم بقوا اثبتني. ومل يرتكهما ،ابحلقيقية أن هؤالء مه األوالدو أنه     
:  ٤الاحصاح يتلكم ماليخ ( اإلكرام" عن نفس بأبناءهن سرياخ "هللا يَكرم األب اب ،كام يقول يشوع ،لكن هللا بقي دامئا معهم

، ٱلَْيْوِم ٱلَْعِظِمي َوٱلَْمُخوِف،" ) ٦-٥ بِّ بْنَاِء، َوقَلَْب  َهَأنََذا ُأْرِسُل ِإلَْيُمكْ ِإيِليَّا ٱلنَِّيبَّ قَْبَل َمِجيِء يَْوِم ٱلرَّ دُّ قَلَْب ٱْآلاَبِء عََىل ٱْألَ فََريُ
ْم. ِلئَالَّ آِيتَ َوأَْرضَِب ٱْألَْرَض ِبلَْعنٍ ٱ بْنَاِء عََىل آاَبِهئِ    ."ْألَ

مث وجب  من خالل اإلميان _ ،وهذا ما جيب أن نفهمه ،رد هللا قلب هؤالء األبناء والرسل اىل أابئنا ،سـيديإذا اي     
ً . لكن هللاإىل هذا األرس اذلي ال ينهتـي ،ومعنا ،علهيم أن يذهبوا مع آابئنا بْنَاءِ أن " ، أمر أيضا " مفا ُيَردُّ قَلَْب ٱْآلاَبِء عََىل ٱْألَ

اذلي ال نزال نتوقعه اي سـيدي ؟ إن اكن جيب علينا أن نقول أن األوالد اذلين تلكمنا عهنم مه غري هؤالء الرسل اذلين فهمنا 
 ،اذلي به إميان الرسل راخس ،طريق البارتبعوا أال يكونوا قد و  ،مث اهنم جيب أن يكونوا ابألرس معنا ،تنبأت عهنم أن النبوءات



إن  ،اب قبلنا. لكن منذ أن قدم آابئنا إىل اإلميان الصحيح ويرد اآلابء إلهيم ،ليك حيصلوا عىل جمد هللا ،واذلي أعلنوا عنه
ي هو اذل ،املنترصاجمليد و  ،ا فكر واحد ابيكون دلينو  ،وسـنكون شعب واحد ،هبم سرتد إلينانا إلهيم فإن قلو ردت قلوب 

ً و  . هو اذلي اكن ملاكً سـيدوم لألبد عىل رتبة مليك صادق . ألنه هو اذلي كهنوتهرب اخلالص لذلين يؤمنون به   اكهنا
:  ذبيحة هارون و ذبيحة البار _ "نرى الاختالف املوجود هنا بنيو  ،يكون هارون العيل قبل أن بُّ ِلَريبِّ ٱْجِلْس   " قَاَل ٱلرَّ

بَِد؛"،ِين َعْن يَِمي . أيضا اذلي مات يف معر  املائة والعرشين سـنة ،كهارون ،" ليس من أجل وقت حمدد أَنَْت َاكِهٌن ِإَىل ٱْألَ
 ً ظهر لنا الرب يُ م الك هذابواسطة  عىل رتبة مليك صادق؛" مخراً و  وذبيحة البار اكنت "خزباً  ،ذبيحة هارون اكنت محلا

  .األبدية _ اخلزب وامخلر _ من قبل البارهارون تتوقف عندما تبدأ اذلبيحة أن ذبيحة  ،أي من خالل األنبياء ،بوضوح
ً اذلي ذكرته ساب ،ب يف التفكري قليال يف ابن هللاأحب أن اسه ،ال أزال     :  ١الاحصاح ( ،. هللا تلكم عىل مف النيب هوشعقا
ِ ٱلَْحيِّ َويَُكوُن ِعَوًضا َعْن أَْن يُقَاَل لَهُْم: لَْسُمتْ َشْعِيب، يُ  ) "١٠ نه مما ال شك فيه أ ،ن هو هذا املاكنيأ ".قَاُل لَهُْم: أَبْنَاُء ٱ

 ،)(مالحظة: عند الرجوع لألصل ابللغة الانلكزيية) حيث مل يقول النيب " إهنم " بل " سـيكونون " (يعين بصيغة املسـتقبل ،الكنيسة
ً  ،والكنيس اذلي اكن املاكن املقدس األول  ،من خالل موىس وهارون واألنبياء اآلخرين ،الكنيس ومسى هللا ،اكن سابقا

ِ ٱلَْحيِّ  والابن املولود بعده سيسمى " ،"بكره"  ) "٤٣:  ٣٢(تثنية الاحصاح  ،" عهنم يتلكم هللا من خالل موىسأَبْنَاُء ٱ
َُّه يَنْتَِقُم ِبَدِم َعِبيِدِه، َويَُردُّ  ن َمُم، َشْعُبُه، ِألَ َا ٱْألُ َّلُوا أَهيُّ   ". نَْقَمًة عََىل أَْضَداِدِه، َويَْصَفُح َعْن أَْرِضِه َعْن َشْعِبهِ  َهتَل

انتقم هللا منا ألكرث من  ،لكن منذ أن قتلنا البار ورسهل .وهللا انتقم منا لسـبعني سـنة فقط ،اآلن تعمل أننا قتلنا األنبياء    
ِبيبَةِ َكِسهَاٍم ِبَيِد َجبَّ ) "٤:  ١٢٧مور . لكن داوود يقول ( مز ألف سـنة " هنا النيب يقارن املؤمنون .اٍر، َهَكَذا أَبْنَاُء ٱلشَّ

مع  ،إىل زوااي األرض األربعة ،إىل لك العامل ،الرسل الاثين عرش ،قدير؛ ألن هللا قد أرسل سهامهابلسهام املرسلني بيد ال
ً املقدس ليعلمواواألنبياء؛ يف حني أنه مل يرسل موىس وهارون خارج بيهتم  ،املزامري ،تعالمي الرشيعة هذا اإلعتقاد ان  . أيضا
اذلي أسس  ،عىل رتبة مليك صادق ،لرشيعة األوىلمن خالهلم مت جتديد او  أمام هللا؛ شأن  ،أبناء هللا هؤالء اذلي يؤمن به

ىل إ ،من امس وقانون جسدي (غري رويح) قدمي ،من خالهلم ،وغريه ،نا قتهل هللامسَ لكن ارسائيل واِ  ،يحة اخلزب وامخلرذب 
بَِد عََىل ُرتَْبِة  " ،إىل املسـيا أو املسـيح ،من خالل داوود ،قال هللا ،. لكن لوقانون رويح جديد َرشِيَعْة أَنَْت َاكِهٌن ِإَىل ٱْألَ

بَِد عََىل ُرتَْبِة َمْلِيك صَ  : "" لاكنت رشيعتنا فهمت تكل املسأةل. لكن قال هللا ُموَىس َوَهاُرونَ  " اذلي اَدَق أَنَْت َاكِهٌن ِإَىل ٱْألَ
 ً   .حنن مازلنا  ،. لكن ليكن ما يكنليس اللحمو  ،خلزباودل عىل ذبيحة امخلر و  ، اكن صديقا
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 ،ام تلكم من خالل النيب ماليخني كوقبل تكل اخلاصة ابألمي ،أن الرب نبذان ورفض ذابحئنا ،يديإين أخىش اي سـ     

ِق ٱلشَّ " )١١-١٠:  ١الاحصاح ( َُّه ِمْن َمْرشِ ن . ِألَ ٌة ِبُمكْ، قَاَل َربُّ ٱلُْجُنوِد، َوَال أَْقبَُل تَْقِدَمًة ِمْن يَِدُمكْ َ ْمِس ِإَىل لَيَْسْت ِيل َمرسَّ
َمِم، َوِيف ُلكِّ َمَاكٍن يُقَرَّ  وٌر َوتَْقِدَمٌة َطاِهَرةٌ َمْغرِِهبَا ٱْمسِي َعِظٌمي بَْنيَ ٱْألُ  مميني انقى من تقدمتنا؛قرابن األ ذلا هل "ُب ِلٱْمسِي َخبُ

كام  ،كام مقنا حنن بتجنب الوثنيني ،خشـية أن يتلوثوا بنا ،يحيني أنه جيب علهيم أن يتجنبوهاهذا عمل هللا املسـ وأيضاً بسبب 
ً اي سـيديو  ،قبل الرشيعةومقبوةل من  ،عندما اكنت قرابيننا طاهرة أمام الرب ،أمران ما قاهل الرب  ،ميكنك أن تقرأ أيضا



ُب َدَم ٱلتُُّيوِس؟ ") ١٣:  ١ (مزمور ،بواسطة داود كام لو أنه أدان بوضوح اذلابحئ  " َهْل آُلكُ لَْحَم ٱلثَِّرياِن، أَْو أَْرشَ
ورفض تكل احليوانية ويشهد هللا من  ،هللا اذلي أسسه (وضعه) ،م وامخلراحليوانية. ملاذا إذاً نبغض قرابن األمميني من ادل

َا لَهُْم َكُخْزبِ ٱلُْحْزِن. ُلكُّ َمْن أََلكَُه  ") ٤:  ٩الاحصاح ( ،شعخالل النيب هو  هُْم. ِإهنَّ ُه َذاَبِحئُ ًرا َوَال تَُرسُّ بِّ َمخْ َال يَْسُكُبوَن ِللرَّ
ُمهْ ِلنَْفِسهِْم. َال يَْدُخُل بَيَْت  ُس. ِإنَّ ُخْزبَ بِّ  يَتَنَجَّ . وأيضاً يف هوشعذلكل قرابيننا من اخلزب " .ٱلرَّ  ٦الاحصاح ( ،مل تكن مقبوةل 

ِ أَْكَرثَ ِمْن ُمْحَرقَاٍت  " )٦:  ًة َال َذِبيَحًة، َوَمْعرِفََة ٱ زب وليس اللحم أن يوضع اخل وإننا نعرف أيضاً أن هللا أمر ".ِإينِّ ُأِريُد َرْمحَ
َوَهَذا َما تَْصنَُعُه لَهُْم ِلَتْقِديِسهِْم ِلَيْكهَُنوا ِيل: ُخْذ ثَْوًرا  " ،) جند٢-١:  ٢٩الاحصاح خلروج (يف سفر او .أمام اتبوت العهد

،َوُخْزبَ فَِطٍري، َوأَْقَراَص فَِطٍري َملُْتوتًَة ِبَزيْتٍ  يَحْنيِ آلن. يف اخلزب اذلي يقدمه األمميون قراباًن اوهو  "َواِحًدا ٱْبَن بَقٍَر، َوَكبَْشْنيِ َحصِ
ْيِن  ) "١٧:  ٢٣الاحصاح (الوويني؛  الرب مع أوالد ارسائيليتلكم ماكن آخر  ْزبِ تَْرِديٍد، َرِغيَفْنيِ ُعْرشَ ِمْن َمَساِكِنُمكْ تَْأتُوَن ِخبُ

بِّ  ًريا اَبُكوَرًة ِللرَّ اِن َمخِ َزبَ عندما  )٤:  ٢١الاحصاح ( ،ولتكل التقدمة جندها مذكورة يف مصوئيل األ " .يَُكواَنِن ِمْن َدِقيٍق، َوُخيْ
ٌس  " ،أجاب الاكهن أباميكل داود وقال خرى املقاطع األ" والكثري من َال يُوَجُد ُخْزبٌ ُمَحلٌَّل َحتَْت يَِدي، َولَِكْن يُوَجُد ُخْزبٌ ُمقَدَّ

:  ٩الاحصاح (أمثال؛  ،ن نضيفها هنا. وكذكل تلكم سلامينواليت ممكن أ ،واليت انت ممل هبا ،اخلزباليت تتلكم عن تقدمات 
ْبَعةَ  " )٥-١ َدَهتَا ٱلسَّ َّبَْت َمائَِدَهتَا . اَلِْحْمكَُة بَنَْت بَيَْهتَا. َحنََتْت أَْمعِ َرَها. أَيًْضا َرت هَا. َمَزَجْت َمخْ أَْرَسلَْت َجَواِرَهيَا تُنَاِدي  . َذَحبَْت َذْحبَ

بُوا ِمَن  :فَلَْيِمْل ِإَىل ُهنَا. َوٱلنَّاِقُص ٱلَْفهِْم قَالَْت هَلُ َمْن ُهَو َجاِهٌل  :عََىل ُظهُوِر أَعَاِيل ٱلَْمِدينَةِ  وا ُلكُوا ِمْن َطَعاِمي، َوٱْرشَ َهلُمُّ
َِّيت َمَزْجُهتَا ومتت  ،اذلين جيهلون هللا  ،ينيغري هؤالء األمم الوثن  ،احلكاميت ارىاذلين دعيوا العذ ،ومن مه البسطاء .ٱلَْخْمِر ٱل

رِي " ،أيضاً يقول الرب  ؟الرسل ،الرب دعوهتم من قبل خدام اليت من خاللها يعطينا ان نفهم ان القرابني كتكل " ُخْزبِي وَمخْ
مشغولني ؛ و أابئنا إىل هذه التقدمات الرفيعة والروحية. ألهنم اكنوا احلكامء يف الرشيعة يه املقبوةل عند الرب؛ وانه مل يدعوا

هذا حساب اخلطية اليت ارتكبناها ضد  عىل ؛ن حرمنا مهنا اآلن ألكرث من ألف سـنةلك ،واليت مل تبقى لنا ،بقرابني الرشيعة
  البار!



 
 XXIالفصل الواحد والعرشون 

  واختار تكل اليت للمسـيحيني ،وذابحئ الهيود ،السبت ،ملاذا ألغى هللا الفصح
 

:  ١حصاح ( يف الاعرب النيب ماليخ ،اجمليدبسبب الالكم اذلي تلكم به هللا اجلبار (القوي) و  ،أان خائف كثرياً اي سـيدي    
ُب  " ،) حيث أنه المتس قرابني األمميني١١ َمِم، َوِيف ُلكِّ َمَاكٍن يُقَرَّ ْمِس ِإَىل َمْغرِِهبَا ٱْمسِي َعِظٌمي بَْنيَ ٱْألُ ِق ٱلشَّ َُّه ِمْن َمْرشِ ن ِألَ

وٌر َوتَْقِدَمٌة َطاِهَرٌة، ِألَنَّ ٱْمسِي َعِظٌمي  َمِم، قَاَل َربُّ ٱلُْجُنوِد.ِلٱْمسِي َخبُ أن ذبيحتنا اكنت مقبوةل عند  ،" ذلكل اسـتنتجتبَْنيَ ٱْألُ
 ،ض املوعدوكذكل أر  ،حرمنا مهنام هللا ،هو واذلابحئ ،وذكل يف الهيلك املقدس؛ املاكن اذلي ،هللا يف ماكن واحد فقط
) ١٠:  ٣٢الاحصاح ذه النبوءة الهتديدية ألشعياء (رى حتقق هألكرث من ألف سـنة حىت اآلن. هنا ن ،وبعرثان حول لك العامل

َُّه قَْد َمَىض ٱلِْقَطاُف. ٱِلٱْجِتنَاُء َال يَْأِيت  " ن ً ما قاهل هللا يف ماليخوأ ".ِألَ لَيَْسْت ِيل  " )١٠:  ١الاحصاح ( ،ىت علينا ايضا
 َ ٌة ِبُمكْ، قَاَل َربُّ ٱلُْجُنوِد، َوَال أَْقبَُل تَْقِدَمًة ِمْن ي َ ً ما" .ِدمكُْ َمرسَّ ِلَماَذا ِيل ") ١٣-١١( ،ل يف اإلحصاح األول من أشعياءقي أيضا

وٍل َوِخْرفَ  نَاٍت، َوِبَدِم ُجعُ ِم ُمَسمَّ َْمُت ِمْن ُمْحَرقَاِت ِكَباٍش َوَحشْ . ٱختَّ بُّ ُمكْ، يَُقوُل ٱلرَّ ُة َذاَبِحئِ .َكْرثَ ِحينََما تَْأتُوَن   اٍن َوتُُيوٍس َما ُأَرسُّ
. ٱلَْبُخوُر ُهَو َمْكَرَهٌة ِيل. َرْأُس  وا أََماِمي، َمْن َطلََب َهَذا ِمْن أَيِْديُمكْ أَْن تَُدوُسوا ُدوِري؟ِلتَْظهَرُ  َال تَُعوُدوا تَْأتُوَن ِبتَْقِدَمٍة اَبِطةَلٍ

ْمثَ َوٱِلٱْعِتَاكَف  بُْت َوِنَداُء ٱلَْمْحَفِل. لَْسُت ُأِطيُق ٱْإلِ هِْر َوٱلسَّ   ".ٱلشَّ
الرقيقة  واجلافة إىل ذبيحة البار ية)روح  ري(الغال تعين إال وجوب تغري ذابحئنا اجلسدية  ،لرب ببغض إىل ذابحئنانظرة ا    

بدًال من ادلم. إن التقدمات الروحية كتكل يه مقبوةل  ،اذلي وضع تقدمة اخلزب بدًال من اللحم وتقدمة امخلر الطاهر،والروحية
؛ ،كن ليكن كام يكناليت قارهنا النيب "ابجلثة النتنة" ول ،وليس اذلابحئ احليوانية ،دلى الرب بعد  ،وسـنعود إليه حنن مازلنا 

نا! وأشار إليه خبصوص ذابحئ  ،هللا بوضوح من خالل األنبياء اذلي قاهل ال نؤمن أن ،ا ميكن أن حيدث لنا. وملاذا إذاً لك م
وا " )٢٤- ٢١:  ٧الاحصاح ( ،وعالوة عىل ذكل يقول هللا عىل لسان النيب أرميا ائِيَل: ُمضُّ َهَكَذا قَاَل َربُّ ٱلُْجُنوِد ِإهَلُ ِإْرسَ

ُمكْ َوُلكُوا لَْحًما ِة ُمْحَرقٍَة َوَذبِ  .ُمْحَرقَاِتُمكْ ِإَىل َذاَبِحئِ بَْل  . يَحةٍ ِألَينِّ لَْم ُأَلكِّْم آاَبَءُمكْ َوَال أَْوَصْيُهتُْم يَْوَم أَْخَرْجُهتُْم ِمْن أَْرِض ِمْرصَ ِمْن هِجَ
ُعوا َصْوِيت فََأُكوَن لَُمكْ ِإلَهًا، َوأَنُْمتْ تَُكونُوَن ِيل َشعْ  ْمِر قَائًِال: ٱْمسَ ََّما أَْوَصْيُهتُْم ِهبََذا ٱْألَ ي ُأوِصيُمكْ ِبِه ِإن ِ رِيِق ٱذلَّ ًبا، َوِسُريوا ِيف ُلكِّ ٱلطَّ

يِر، َوأَْعَطْوا ٱلْقََفا َال ٱلَْوْجهَ فََملْ يَْسَمُعوا َولَْم يُِميلُوا ُأذْ  . ِلُيْحَسَن ِإلَْيُمكْ  ِّ ِم ٱلرشِّ   ".َهنُْم، بَْل َساُروا ِيف َمُشوَراِت َوِعنَاِد قَلِْهبِ



 
 XXIIالفصل الثاين والعرشون 

.من خالل الكم هللا إىل رفقة ،واختيار الكنيسة ،الربهان عىل رفض الكنيس  
 

ين يفهم أنه يتلكم عن الكنيس والكنيسة. يف األحصاح اخلامس أن اذلي جنده مكتوب يف سفر التكو  ،أخىش اي سـيدي    
ُق َشْعَباِن: َشْعٌب يَْقَوى   " ،زوجة احسق ،) تلكم هللا إىل رفقة٢٣والعرشون (اآلية  تَاِن، َوِمْن أَْحَشائِِك يَْفَرتِ ِيف بَْطِنِك ُأمَّ

 ،الكنيس والبكر، اكنترفقة اكنت أماً للهيود واألمميني. األمة العظمية إن  ،" اآلن اي سـيديعََىل َشْعٍب، َوَكِبٌري يُْستَْعَبُد ِلَصِغريٍ 
اليت اثبرت عىل اخليانة  ،األمم األصغر اذلين اكنوا وثنينياحلمكة والرشف. واملولود الثاين اليت أعطيت من هللا مع أعظم 

ً و الكنيس اذلي اكن يو  كام رشح أشعياء؛ ،ائيلهللا قتل ارس  ،واجلهل. لكن اي سـيدي اً دماخأطيح به ليكون  ،عظميةما أمة  ما
أيضاً تلكم داود " َشْعَبانِ  " ،ن اللكمة اليت قالها الرب لرفقة اكن جيب أن تتحققإ ،ن اكنوا يوماً ما األمم األصغراذلي ،ألممينيل

يف ِإثْرَِها عََذاَرى َصاِحبَاُهتَا.  ") ٣١ية أيضاً (آ ".ُجِعلَِت ٱلَْمِلَكُة َعْن يَِميِنَك ِبَذَهِب ُأوِفريٍ  " )٩:  ٤٥(مزمور  ،عن الكنيسة
َماٌت ِإلَْيَك.  ،خيدمون فهيااذلين  " الَعَذاَرى َصاِحبَاُهتَامه " إن كنيسة األمميني يه امللكة نفسها واللغات اخملتلفة واملتنوعة"  ُمقَدَّ

لكن  ،عليه هو ابلواقع موافق ،بيامن الكنيس ،واألنبياء ،املزامري ،لسـنة الكنيسة وافقت عىل الرشح احلقيقي للرشيعةألن لك أ
  اللغة العربية. هو ،صاحبه



 
 XXIIIالفصل الثالث والعرشون 
 عىل أدةل النيب ماليخ

 
ٌة ِبُمكْ، ) اذلي اقتبسـنا مهنا سابقاً "١١-١٠أن لكامت النيب ماليخ يف اإلحصاح األول ( ،أخىش اي سـيدي     َ لَيَْسْت ِيل َمرسَّ

ْمِس ِإَىل َمْغرِِهبَا ٱْمسِي َعِظٌمي بَْنيَ ٱْألُ قَاَل َربُّ ٱلْجُ  ِق ٱلشَّ َُّه ِمْن َمْرشِ ن . ِألَ ُب ُنوِد، َوَال أَْقبَُل تَْقِدَمًة ِمْن يَِدُمكْ َمِم، َوِيف ُلكِّ َمَاكٍن يُقَرَّ
وٌر َوتَْقِدَمٌة َطاِهَرةٌ  ً  ،ادلقيق (الطحني) ،" من امخلرتَْقِدَمٌة َطاِهَرةٌ " ،"ِلٱْمسِي َخبُ وال حيتاجون  ،اذلين مه طاهرين طبيعيا

وأن تتطهر أحشاء احليواانت املقدمة. وأن  ،مغسوالً  أراد أن يكون جسد ذابحئه ،أو الغسـيل. الكنيس مع ذكل للتنظيف
ألك كام يه ال اليت ت ،ر. بيامن القرابني من اخلزب وامخلاً وأيضاً اكن اإلمساك هبم امشزئاز  ،حيافظوا عىل املاكن نقياً من ادلم وادلهن

ً غري طاهر. وهكذا قال سلامين يف سفر األمثال (يظهر فهيا ش  أَْلكٌَة ِمَن ٱلُْبُقوِل َحْيُث تَُكوُن  " ،)١٧:  ١٥الاحصاح يئا
  ".ٱلَْمَحبَُّة، َخْريٌ ِمْن ثَْوٍر َمْعلُوٍف َوَمَعُه بُْغَضةٌ 

ــول تعــين لطا ــةألكــة البق ــة نقي ــ ،ف ــران صــامت وصــادق ل ــديوغف ــامن ،لك تع ــه بغضــة يبي ــوف ومع ــور املعل عــين " عــني  الث
ــا قــرابن  ،. إن ذبيحــة الهيــود يه جعــل مســمن مــن العــداءبعــني " وقتــل األعــداء رساً  مميــني يه قطعــة مــن عــات األجامأم

ــع احلــب؛ ــلامين اخلــزب م ــا س ــال عهن َــْوٍر َمعْ  " ،اذلي ق ــْن ث ــْريٌ ِم ــُة، َخ ــوُن ٱلَْمَحبَّ ــُث تَُك ــوِل َحْي ــَن ٱلُْبُق ــٌة ِم ــُه أَْلكَ ــوٍف َوَمَع لُ
ـــةٌ  ـــارن هللا.بُْغَض ـــه " وايضـــاً ق ـــة جامعت ـــال ،ابلظبي ـــال (أمث ـــدما ق ـــِة  ") ١٩:  ٥الاحصـــاح  ؛بواســـطة ســـلامين عن ْبَي ٱلظَّ

ـــا. ـــَكْر َدائًِم ـــا ٱْس ـــٍت، َوِبَمَحبَِّهتَ ـَــْداَيَها ِيف ُلكِّ َوْق ِوَك ث ـــُريْ ـــِة. ِل ِهيَّ ـــَوْعةَلِ ٱلزَّ ـــِة َوٱلْ َ ـــق"  ٱلَْمْحُبوب هـــذا عـــىل  ال ميكـــن أن نطب
هـــارون ولك األنبيـــاء  ،ا مـــوىسواحـــد بـــل مجموعـــة ظبـــاء : اذليـــن اكنـــو اذلي مل يكـــن عنـــده ظـــيب  ،نـــيس الهيـــوديك ال 

ـــوةل دلى هللا ـــني مقب ـــة األممي ـــبحت كنيس ـــطته أص ـــل اذلي بواس ـــيب النبي ـــن الظ ـــرين. لك ــــيح ،األخ ـــو املس ـــرب  ،ه ال
ً اذلي ال شـــئ يقـــارن بـــه يف النبـــل والنعمـــة. يقـــول أشـــعياء  ،الوحيـــد ـــُت ِيف  ") ٢٠:  ٤٣الاحصـــاح ( ،أيضـــا ِألَينِّ َجَعلْ

 َ ـــىتَّ ت ـــوُب، َح ـَــْدُعِين اَي يَْعُق ـــْم ت َ ْـــَت ل ـــاِري. َوأَن ـــْعِيب ُمْختَ ـــِقَي َش ـــِر، ِألَْس ـــاًرا ِيف ٱلْقَْف ـــاًء، أَْهنَ َّـــِة َم ي ـــِيل اَي ٱلَْربِّ ـــْن أَْج ـــَب ِم ْتَع
ائِيـــلُ  ؛ ذلكل هـــذا الســــيب تغلـــب علينـــا ودام ألكـــرث مـــن ألـــف رىمل نســـمع ومل نـــ ،قيقـــة كنـــا عصـــاةابحل وابلتـــايل " . ِإْرسَ
ــا ســـنة العــني ابلعــني " والــيت مثــل قــول " ،جب الغضــب ولــيس الرمحــةالــيت تشــ حــىت الان. واخىشــ ايضــاً مــن رشيعتن

ـيعة األجنيليــة للظبيــة مكتــوب ،اكنــت تنفــذ فــوراً  بَــْل  ) "٣٩:  ٥الاحصــاح يف إجنيــل القــديس مــىت ( ،لكــن يف الرشـ
ــكَ  ــْن لََطَم ــا َم ــَر أَيًْض ْل هَلُ ٱْآلَخ ــوِّ ــِن فََح يَْم َك ٱْألَ ــدِّ ــَىل َخ ــول" .عَ ــور ،داود يق ي  " ،)١٩:  ٣١ (مزم ِ ــوَدَك ٱذلَّ ــَم ُج ــا أَْعَظ َم

ـَـهُ  ــ *َذَخْرت َــِين ٱلْبََرشِ ــاَه ب ــَك ُجتَ ــَني عَلَْي ــُه ِللُْمتَِّلكِ ــَك، َوفََعلْتَ ــ! ِلَخائِِفي ــوا خيــافون كث ــواحض أن شــعب الكنــيس اكن ــه مــن ال رياً " إن

                                                            

" ؛  which thou hast laid up for themالنسخة األنكليزية للكتاب المقدس تقول "* 
  ηςرجمة السبعينية تعطي "" وھي تسمح بالتأويلين؛ التצפבת اما النسخة العبرية فتقول "

ξκρυψας τοις φοβομξυοις σξ) والنسخة الالتينية "Vulgate" (quam 
abscondisti timentibus te"   



ـيعة؛ عــني بعــني ــة الصــارمة للرشـ ال  ،وعنــدما يصــفعون عــىل الوجــه ،يثقــون برمحــة هللا ،بيــامن شــعب الكنيســة ،مــن العقوب
ـــل؛ ـــفعة ابملقاب ـــردون الص ـــم هللا ي ـــد هل ـــمي اذلي  ذلكل اع ـــريه) العظ ـــوده (خ .أج ـــا  ـــع ذكل إنن ـــود. م ـــن الهي ـــاه ع خف
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 عند هللاترنمي املسـيحيني مقبول 

 
َوَصاَرْت لَُمكْ ُرْؤاَي ٱْلُلكِّ ِمثَْل  ) "١٢-١١:  ٢٩الاحصاح ( ،إين أخىش اي سـيدي من نبوءة النيب اشعياء عندما يقول    

ي يَْدفَُعونَُه ِلَعاِرِف ٱْلِكتَابَِة قَائِِلَني: ٱْقَرْأ َهَذا. فَيَُقوُل: َال أَْستَطِ  ِ ْفِر ٱلَْمْخُتوِم ٱذلَّ ِم ٱلسِّ َُّه َمْخُتومٌ يالَكَ ن أَْو يُْدفَُع ٱْلِكتَاُب ِلَمْن   . ُع ِألَ
: ٱْقَرْأ َهَذا ً يضيف هللا ويقول يف هذا  .َال أَْعرُِف ٱْلِكتَابَةَ   . فَيَُقوُل:  َال يَْعرُِف ٱْلِكتَابََة َويُقَاُل هَلُ " وعن الابناء املذكورين سابقا

ُدوَن تَْعِلميًاَويَْعرُِف ٱ "  اآلية الرابعة والعرشين: ،اإلحصاح ُ ٱلُْمتََمرِّ ُّو ٱْألَْرَواحِ فَهًْما، َويَتََعملَّ ال اذلين مل يتعلموا الرشيعة مه  ".لضَّ
مزمور ويرمنون املزامري ويعلمون رشيعتنا واألنبياء يف كنائسهم؛ اذلين تلكم أيضاً عهنم داود ( ،ناألمميني اذلين مه مسـيحيون اآل

بِّ  ) "١:  ٩٨ ُِّموا ِللرَّ ائِبَ َرن َُّه َصنََع َجعَ ن " مايه هذه الرتنمية اجلديدة إن مل تكن العهد اجلديد ؟ والرتنمية .تَْرِنميًَة َجِديَدًة، ِألَ
ً يقول داود بِّ اَي ُلكَّ ٱْألَْرِض  ) "٣-١:  ٩٦مزمور ( ،القدمية غري العهد القدمي ؟ أيضا ِِّمي ِللرَّ بِّ تَْرِنميًَة َجِديَدًة. َرن ُِّموا ِللرَّ   .َرن

وا ِمْن يَْوٍم ِإَىل يَْوٍم ِخبََالِصهِ  ُ ُه، بَرشِّ ، اَبِرُكوا ٱْمسَ بِّ ُِّموا ِللرَّ ُعوِب ِبَعَجائِِبهِ  .َرن ِ ٱلشُّ يع َمِم ِبَمْجِدِه، بَْنيَ َمجِ ثُوا بَْنيَ ٱْألُ " أيضاً .َحدِّ
، َوُلكُّ ُملُوِك ٱْألَرْ  ) "١٥:  ١٠٢مزمور ( بِّ َمُم ٱْمسَ ٱلرَّ  ،ن ذكل يتلكم عن املسـيحيني" حيث نفهم أ.ِض َمْجَدكَ فَتَْخَىش ٱْألُ

ً يف هيلك الرب منذ ألف سـنة ُ  ) "٤:  ١٣٧مزمور وذلكل يقول داود ( ،وليس عنا؛ حيث مل نعد ننشد شيئا َكْيَف ُنَرمنِّ
بِّ ِيف أَْرٍض غَرِيَبٍة؟ اعَِة غَنُّوا لِ  ) "١:  ١٤٩مزمور ( ،" لكن عن األمم يقول داودتَْرِنميََة ٱلرَّ بِّ تَْرِنميًَة َجِديَدًة، تَْسِبيَحتَُه ِيف َمجَ لرَّ

تِْقيَاءِ  ) ٢:  ٥الاحصاح ( ،" مث كيف نأمل ونتجرأ ونقول ان ارض امليعاد لنا ومازلنا منتلكها ؟ انظر لذلي قاهل النيب عاموس.ٱْألَ
ائِيَل. َال تَُعوُد تَُقوُم. ٱنَْطَرَحْت عََىل  " . ،" لكن ليكن همام يكنأَْرِضهَا لَيَْس َمْن يُِقُميهَاَسقََطْت عَْذَراُء ِإْرسَ   حنن مازلنا 
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 لومون ترنمي املسـيحيني من دون اي مربريالهيود 
 

فضهل ؛ حيث نفذ هذا الهتديد منذ ألف سـنة. ه مل يرصف لكن ،ن يرصف نظره عنا يف غضبهلقد هددان هللا أ ،اي سـيدي
ً اذلين يرمنون وحيمدون هللالكن يقول ع ََّك تَِديُن  ) "٤:  ٦٧(مزمور  ،ن األوالد املذكورين سابقا ن َمُم ِألَ ُج ٱْألُ تَْفَرُح َوتَبَْهتِ

ُعوَب ِبٱِلٱْستِقَاَمِة، َوُأَمَم ٱْألَْرِض َهتِْدِهيْم. ِسَالهْ  ً (مزمور  .ٱلشُّ ِه. أَعِ  ) "٤:  ٦٨" أيضا ُِّموا ِلٱْمسِ . َرن اِكِب غَنُّوا هلِلِ وا َطرِيقًا ِللرَّ دُّ
ِه اَيْه، َوٱْهِتُفوا أََماَمهُ  ، َوٱْمحَُدوا ِذْكَر ُقْدِسهِ  ) "١٢:  ٩٧" أيضاً (مزمور .ِيف ٱلِْقَفاِر ِبٱْمسِ بِّ يُقوَن ِبٱلرَّ دِّ َا ٱلصِّ " أيضاً .ٱفَْرُحوا أَهيُّ

َّ  ) "٤:  ١٠٠(مزمور  ً (مزمور .ْسِبيِح. ٱْمحَُدوُه، اَبِرُكوا ٱْمسَهُ ٱْدُخلُوا أَبَْوابَُه ِحبَْمٍد، ِداَيَرُه ِبٱلت ََّما َخْريٌ  ) "٦:  ٢٣" أيضا ِإن
مِ  بِّ ِإَىل َمَدى ٱْألَايَّ ِم َحيَاِيت، َوأَْسُكُن ِيف بَيِْت ٱلرَّ ٌة يَتْبََعاِنِين ُلكَّ أاَيَّ ً (مزمور .َوَرْمحَ فكََلَ أَْذبَُح َذِبيَحَة  ) "١٧:  ١١٦" أيضا

ٍد، َوِبٱْمسِ  بِّ أَْدُعو. َمحْ " ؛ لكن ليست ذبيحة حيوانية اكليت نقدهما حنن الهيود. ان كنا الان سـنأخذ كام ينبغي بعني  ٱلرَّ
اليت  ،إن مقنا بإدانة الامميني يف ذبيحة امحلد ،سـنكون خمطئني كثرياً عندها  ،الاعتبار هذا والنبوءات األخرى الكثرية
. حيث إننا جند يف  ) "٤- ٣:  ١٥٠مزمور ( ،الرشيعة واألنبياء أمثةل عىل ذكل. هكذا يقول داود يقدموهنا يف كنائسهم 

وِر. َسبُِّحوُه ِبَراَبٍب َوُعوٍد. " مثال آخر جنده يف سفر .َسبُِّحوُه ِبُدفٍّ َوَرْقٍص. َسبُِّحوُه ِبَأْواَتٍر َوِمْزَمارٍ  َسبُِّحوُه ِبَصْوِت ٱلصُّ
بِّ  " ؛مد داود هللا "متكشفاً"حيث حي ،يف اإلحصاح السادس ،مصوئيل الثاين ِبٱلْهُتَاِف  ،يَْطُفُر َويَْرُقُص أََماَم اَتبُوُت ٱلرَّ

 ،ووخبته عىل هذا ؛ وذلكل مل تنجب مياكل بنت شاول ودلاً اىل يوم موهتا ،" وكيف احتقرته زوجته مياكلَوِبَصْوِت ٱلُْبوِق.
ُلكُّ نََسَمٍة فَلْتَُسبِِّح  كام يقول داود " ،ي غىن وهتف للرب بتواضعاذل ،واألمم بداود ،حنن الهيود ممكن ان نقارن انفسـنا هبا

بَّ  " وهذا يعين انه منذ الزمن اذلي حتولوا األمم يف وجه الرب" لكن ال يقول لك ارسائيل. وهذا ما يقوهل النيب اشعياء: ".ٱلرَّ
ً وعبدوا األص  ،واعرتفوا مبجئي البار. ألهنم قبل جميئه اكنوا وثنيني ،فيه حيث  ،اكن يتلكم عهنم ،نام؛ ولك اذلي ذكرانه سابقا

كام تنبأ هللا من خالل النيب ماليخ. ذلكل اي  ،ويقدمون هل ذبيحة طاهرة لك يوم ،نفهم ان هؤالء األمم وجدوا الرب ابإلميان
. ،سـيدي   لقد أخطأان يف فهم سبب غضب هللا علينا. لكن رمغ لك الاحداث مازلنا 
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 هللا براهنيالهيود من  )ردةإرتداد (
 

اليت  ،قوال والنبوءات اخملتصة ابملسـيان ابجملئي األول للبار؛ عن لك األاننا ارتددان عن هللا وعن اإلميا ،إين أخىش اي سـيدي
بدية. إن كنا الان نأمل جل هذه الردة مدد هللا طول هذا السـيب اىل الاواليت تشري إليه؛ ومن أ ،ورشيعتناجندها يف كتابنا 

دليل واحض ذلكل. لكن  ،يه مع الاحرتام هل ،فهذا من دون فائدة؛ والسـبعني السـنة من السـيب يف اببل ،وننتظر خملص آخر
ن حيرران بوقت عندما وعدان ا ،ومن خالهل تصاحلنا ،هذا السـيب اكن قصرياً. والنيب دانيال اكن مسبياً معنا. واكن صديق هللا

سـباط الاثين عرش يف نفس السـيب الواحد. لكن هذا السـيب احلايل وصل اىل أكرث من ألف سـنة؛ تكن لك أ قصري. ومل
مه يف الشـتات مبعدين عن الهيلك املقدس.  ،ودانيال ليس معنا وال احد من الانبياء الاخرين؛ والاسـباط من دون اسـتثناء

كذكل سيسـمتر غضب هللا  ،ئة العامة فينا وواظبنا علهياإذا اسـمترت هذه اخلطي  ،هذا جيب ان يكون دليل واحض عىل انه
فإن هذا الانتظار هو من دون جدوى. وان اكن أحد من الناس يقول أن  ،عىل شعبنا من دون أمل؛ ورمغ اننا يف انتظار

اكن  ،كل. فإذاونقنعهم بذ ،سنهتمهم ابلكذب ،دلينا مكل ورؤساء ،وانه يف بعض اجزاء العامل ،هذا السـيب ليس شامًال (عاماً)
حيث ال ميكن ان تكون هذه يه  ،فيجب ان يكون من سـبط هيوذا ،دلينا حنن الهيود ملوك ورؤساء يف اي جزء من العامل

 " وحننةٌ َخِطيَُّة َهيُوَذا َمْكُتوبٌَة ِبقََملٍ ِمْن َحِديٍد، ِبَرْأٍس ِمَن ٱلَْماِس َمنُْقوشَ  ) "١:  ١٧الاحصاح ( ،احلاةل. انظر ما قاهل النيب أرميا
ان هللا سـيزنع من اورشلمي ومن  ،ولكن ذكل لن مير ابداً ويقول النيب اشعياء بشلك خاص ،نأمل ان نزيل ومصة العار هذه

ْكنَ  هيوذا " نََد َوٱلرُّ ائِيَل َسَيْقُعُدونَ   ) "٤:  ٣الاحصاح ( ،" وايضا يقول النيب هوشعٱلْقَاِيضَ َوٱلنَِّيبَّ  ،ٱلسَّ ًما  ِألَنَّ بَِين ِإْرسَ أاَيَّ
هناكل بعض الرجال القديسني والعظامء اذلين  سـيدي انه منذ بدء العامل اكن " حنن نعمل أيضاً ايَوِبَال َرشِيَعةْ  ،َكِثَريًة ِبَال َرئِيٍس 

ً أهنم اكن ساروا وآخرين؛ ومع ذكل مل ميدد هللا حياة اي واحد  ،خنوخأ ،مثل متوشاحل ،وا يعيشون طويالً مع هللا؛ خصوصا
يف زمن السـيب  ،ودل يف اببل هللا قد بعضنا البعض ان املسـيح اذلي وعدان به من ألف سـنة. ومع ذكل حنن خنرب م ألكرثمهن

اذلي ليس هو إال خرافة. وال يوجد دلينا اي دليل  ،ألف ومخسمئة سـنة مرت منذ ظهوره املزعوم  *اذلي دام سـبعني سـنة.
  همام علمنا يف مدارسـنا. ،دادلفاع عن هذا الاعتقا ،سلمي ميكننا بواسطته

                                                            

* Col-bo، p. 136، &c. 
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 ً   .مبا خيص يسوع وامه مرمي ،املتداوةل بني الرساسـنة ،يف اخلامتة بعض الاقوال ،مضيفا

خصوصاً تكل اليت  ،لرساسـنة (املسلمني)اب اخلاصة ن املسـيحيني ال يلوموان مع الاقوالإ ،أي شك من دون نهإ ،اي سـيدي
ن هذه الاقوال وصلتنا بنفس الطريقة اليت وصلهتم يعلمون أوالرشوحات اليت لها عالقة بذكل. اهنم  ،رأنجندها مذكورة يف الق

 ،يسـتفيدون من هذه الاقوال احملمدية ،ميان بسطاء اذلهن بيهنممن أجل تقوية إو  ،خاصبشلك زعاجنا إ من أجل؛ ايضاً هبا
اذلي جميئه اكن متنبأ به من قبل الانبياء الهيود؛ وأيضاً  ،املسـيحويبني ان لك الرساسـنة (املسلمني) يعرتفون بأن يسوع هو 

وانه هو نفسه احندر  ،ان آابء محمد اكنوا وثنيني ،نبًال من نبهيم اخلاص محمد. حيث يقولون أكرثيؤكدون ان نسب والدته اكن 
ً اكن ابن احسق من الانبياء خبط  ،لقديسني والابرارواحندر من ا ،من هاجر جارية ابراهمي. لكن املسـيح اذلي ذكرانه سابقا

َ اْصَطَفاِك  " ابلقرأن:مه مكتوب أ ،عن مرميو العذراء املباركة مرمي.  ،مبارش اىل امه َوِإْذ قَالَِت الَْمالئَِكُة اَي َمْرَميُ ِإنَّ اهللَّ
 ، قوة من هللا ليقوم ابلعجائب؛ ليشفي لك سقميلك الرساسـنة اعرتفوا ان املسـيح هلو  ."َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك عََىل ِنَساء الَْعالَِمنيَ 

اهنم يؤمنون ان املسـيح و ليحيي املوىت؛ وانه اكن يعمل لك خبااي (خفااي) القلوب.  ،ويعيده من لك مرض؛ ليطرد الشـياطني
ويعرف لك ان املسـيح يعمل  ”أل معران ”قام بلك هذه العجائب املذكورة ابالانجيل. وعالوة عىل ذكل يشهد القرأن يف سورة

اذلي هو يسوع اذلي عرف لك كتاب ولك  ،ישוע ،نه اللكمةأ حىت ارسار القلوب. هذا اذلي كتبه محمد ابلعربية ،شـئي
ً واذلي اكن يف لك ماكن. يقولون أ ،ولك رشيعة موىس ،حمكة  ،ه عندما اكن جيول هذا العاملنأ ،أو املسـيا ،عن املسـيح يضا
ً سدية. ويوجد أاهل لك الشهوات اجل وجت ،رى الرثاءإزد  تتفق مع اليت ،كثري من املقاالت اإلميانيةل ااسـنة يف رشيعة الرس  يضا

مع  ،لكن من املمكن مقارنهتا هنا وهناك ،خمطئني اىل حد كبري ألهنم ،قواهلم ال ميكن املوافقة علهياأ اانجيل املسـيحيني ؛ لكن
  .مبا خيص املسـيا وجميئه األول ،اذلي سلمنا إايه األنبياء

؛ حبيث ال ميكن لرجل اخر ان يسمى هبذا  ،ن اللكمة اذلي هو املسـيحل الرساسـنة ايضاً إيقو  هو امس حصيح ينمتي فقط 
يَن  "   الامس إال املسـيح. وكذكل جند مكتواب يف القرآن: ِ ُ اَي ِعيَىس ِإينِّ ُمتََوفِّيَك َوَراِفُعَك ِإَيلَّ َوُمَطهُِّرَك ِمَن اذلَّ ِإْذ قَاَل اهللَّ

تضائلت اعداده بشلك كبري  ،ألف سـنة عليه ان الشعب الهيودي يف الواقع منذ سبيه اذلي مر ،" ذلكل تذكر اي سـيديُرواْ َكفَ 
 ً تشـتتنا يف  ،واميان املسـيحيني قد انترش يف لك العامل؛ لكن حنن الاباكر ،بيامن الرساسـنة يتضاعفون ويزدادون لك يوم ،نسبيا

لُ  " ،مثل ما قيل إىل رأوبني من قبل أبيهانه موضع. ومن غري ريب األقل يف لك  حنن وكذكل ،لك ماكن " فمل يزداد َال تَتََفضَّ
ً ال نفوق وال نزداد؛ ولكن كام حنن قليلون فإننا نعيش مع اختالفنا وسط الش من  ،عوب األخرى(يتاكثر)؛ كذكل حنن أيضا

ليس للقرأن اي  ،تقف ضدان؛ وأيضاً وفقاً لرأيي ،نةلرساسـ اذلي هو رشيعة ا ،دةل املسـيحيني والقرأندون أن نرحب شيئاً. إن أ
أخطئوا. لكن ما اذلي سـنقوهل عن اجنيل املسـيح ؟  قد ه ومفرسيه األوائلميّ يث أن معل ح  ،بوضوح ضد كتابنا قمية ويقف

 بل يؤكد أنه ويحٌ  ،عىل افرتاض ان املسـيح او املسـيا قد اىت ابلفعل؛ مث ان اإلجنيل ال حيوي شيئاً ضد رشيعتنا وانبيائنا. ال
  .للك الوعود والنبوءات ،رويح وكاملٌ 
حتقق من الشكوك األوىل اليت ظهرت من اجل أن أ ،ع ذكل مقت ابللجوء إليكحيث انين م ،ليكن ما يكن ،اي سـيديلكن 

  .يف فكري مبا خيص شهادات ونبوءات انبيائنا
  



  انهتت الرساةل


