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 عظات العالمة أوريجينوس على سفر القضاة

 العظة األولى
 عن

 أيام الرب وأيام إبليس 
عمل ( اختبروا)م الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع، الذين رأوا الشعب الرب كل أيام يشوع وكل أيا( خدم)وعبد "

 (7: 1قض " )الرب العظيم الذي عمل إلسرائيل

 هل هي أيام خير أم أيام شر؟: لنفحص أيامنا
خدم أو ) وَعَبدَ " (7: 2قض ) تعليقه على ما ورد في في أيام الرب وأيام إبليسبين  العالمة أوريجينوسز ي  م  ي  

أيام الرب وأيام بأنه توجد  الا قائ، ". عب الرب كل أيام يشوع، وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوعالش( خاف
أيام سمات أيام الرب و فيما يلي سمات . تشير إلى أيام إبليس أو أيام الشر "أيام كثيرة بال إله حق"، ولعل ما ورد هنا إبليس
 :القضاة على سفر، كما وردت في عظته األولى إبليس

 

 أيام الرب بّر وأيام إبليس شر. 2
، وال يكون في ع بأيام البر  فيتمت   شمس البرّ يليق بالمؤمن أن يكون في أيام يشوع الذي هو رمز ليسوع المسيح 

 .أيام أحد الملوك األشرار مثل فرعون أو منسى، فتكون أيامه أيام شر

 ام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوعالشعب الرب كل أيام يشوع، وكل أي وَعَبدَ : "يقول ." 
التي " أيام يشوع"وهل يقتني  ؟أيام الشرفي برهنة هل هو في أيام الخير أم المنا  كل واحد  ب يليق هيجب إدراك أن

 . أم يقتني أيام الشر ،هي أيام البر  
نفسنا إليه كي نستنير، أوسل منا  ،(9: 1يو" )آتياا إلى العالم ير كل إنسان  ن  النور الحقيقي الذي ي  : "أدركناألننا إن 
ذا أشرقت  أيام يسوع المسيح، أيام  أي ،"أيام يشوع"وأنارت عالم أنفسنا، فسوف نقتني  ،فينا( 2: 4مال" )شمس البر  "وا 

، فإنه سوف يقتني ، النور الذي ي ضاد الحق(5: 11 أي راجع" )للنور الذي سينطفئ"أما إذا سل م أحد نفسه  .الخالص
ا أياما أي إنما في أيام منسى أو فرعون، في األيام الشريرة التي لملوك  ،لن يكون في أيام يشوع. ، لكنها أيام الشراضا

 .آخرين
 العالمة أوريجينوس

 د البصيرةفس  ت   رشأيام الو  م لنا رؤية الجالس على العرشد  قَ أيام الرب ت  . 1
ش إ)يا الملك ا على العرش في سنة وفاة ع ز  جالسا  ر  ب شمس الببرؤياه للر ( الخامس ياإلنجيل)ع إشعياء النبي مت  ت  

: 26أي  2)البرص في جبهته صيب بفأ   ،وةا ل اغتصاب العمل الكهنوتي عنو ف في كبريائه، وحال  تص الذي، هذا (1: 6
ه الشاروبيم يرفرفون حة الخاصة بالعرش اإللهي وحولفر  ع إشعياء برؤياه الم  ، لذا بعد موته تمت  شر   ت أيامهب  س  ح  (. 19

: 4مال ) ع بالشفاء بشمس البر  الذي يتمت  هكذا إذ يموت فينا اإلنسان الشرير، ويملك فينا اإلنسان الجديد . فرح  في بالتسبيح 
 . ع برؤية الجالس على العرش، ويشترك مع الطغمات السماوية في التسبيح، تنفتح بصيرة المؤمن ليتمت  (2
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 .عماقنا كما إلى السماءأفتنطلق  ،لتكن أيامنا أيام الرب

 السيد جالساا على : "لم يقدر إشعياء أن يرى .1والشرير( عزيا)حاز الظالم آفي أيام الملك  الم يقدر إشعياء أن يرى رؤي
صار النبي  عندئذ  ، لك الشرير الذي كانت أيامه شريرة، إال عندما مات هذا الم(3-1: 6 إش" )ومرتفع كرسي عال  
 ...رؤية الرب قادراا على

، إذن بدون شك (2: 4 مال" )ق شمس البر  شر  قون اسمي ت  ولكم أيها المت  : "اسمعوا إلى النبي يقولفي الحقيقة 
بدون  .تشفيهم البر   قال عن األشرار، إن شمس   باإلضافة إلى ذلك". أيام يشوع"التي هي " أيام البر  "سيجعل اهلل لهؤالء 

  ...فيهمشك تشفي من كان العدل ميتاا 
 العالمة أوريجينوس
 

 م السالمط  حَ أيام الرب تتسم بكثرة السالم العظيم وأيام الشر ت  . 3
يمأل أعماقنا بسالمه حتى في وسط الضيقات،  ،متى صارت أيامنا أيام الرب(. 2: 7عب )الرب هو ملك السالم 

 .فنختبر السالم الداخلي اإللهي العظيم

  للذين  سالم عظيمفليكن " :؟ اسمعوا كيف يقول في المزامير"كثرة السالم"فة من يقتنون بالمثل هل تريدون من النبي معر
بُّون اسمك، وليس لهم شك  (.س 165: 111 مز" )ي ح 

 العالمة أوريجينوس

 نورها مخادع رشأيام الو  تتسم بالنور الدائم العظيمأيام الرب . 4
يح النور الحقيقي األبدي، وأيام الشيوخ رمز الرسل الذين لمساث العالمة أوريجينوس عن أيام يشوع رمز إذ يتحد  

 :تيز أوريجينوس بين النورين، الحقيقي والمخادع باآلمي  . نور األشرار الغاش ونا للعالم، وال يطلببالمسيح صاروا نورا 
الشر  ردو منيرة، لكن نو أما أيام الشرير فتب. مه الزمنط  ح  ال ي  فع بالنور الحقيقي األبدي، من له أيام الرب يتمت  . أ

 .ينطفئ، وهو مخادع
 . النور المخادع، إذ ليس من شركة بين المسيح والشيطانليس من شركة بين النور الحقيقي و . ب
ن في الملذات الزمنية، يحسبون اللذة أو م  ك  إذ يظن البعض مثل الرواقيين وبعض الغنوصيين أن السعادة ت  . ج

 .ايرا ا وخصالحا  نوراا ساطعاا المتعة
ع فيربط اإلنسان بالزمن خاد  يرفع النور الحقيقي القلب إلى السماوي، فيشتهي الحياة السماوية، أما النور الم  . د

 .ويحسب هذه األمور أبدية ،ى ومجد وكرامةن  نيات، فيطلب األرضيات الزائلة من غ  اوالزم
رنا الرب من الهراطقة، الذين يرتبطون ذ  ح  لذا ي  . الباطل مد  ق  م لنا النور اإللهي الحق، أما النور المخادع في  د  ق  ي  . هـ

 .بالتعاليم الكاذبة
                                                 

لوك يهوذا أشراراا في عيني الرب بحسب كان كل م. م.ق 716م حتى .ق 736ربما يكون المقصود هو عزيا وليس آحاز بن يوثام الذي ملك من  1
أعطى الرب إشعياء رسالة . بخصوص أورشليم ويهوذا في هذه الفترة( 1إش )تمت رؤية إشعياء (. 21 –26أي  2)ما ورد في سفر إشعياء و

 (. 6إش )النبوة فقط في سنة وفاة عزيا 
إلشعياء أن يرى رؤية طالما كان الملك عزيا على قيد ما كان  Hom. In Is 1،1لقد أشار أوريجينوس في عظته على سفر إشعياء 

 .فمن المرجح إذن أنه يقصد عزيا وليس آحاز. أما هنا فذكر أن إشعياء لم ير  رؤية في أيام آحاز. الحياة
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. امن بين الهراطقة بعض الغنوصيين مثل مرقيون الذي رفض العهد القديم، وحسب اهلل الخالق ليس صالحا . و
 .ص العالم من اإلله الخالقل  خ  بعض الغنوصيين نادوا بان إله العهد الجديد جاء ي  

 .ع بالنور الحقيقي والخالص من النور المخادعة أو االلتقاء مع رب المجد يسوع هو الطريق للتمتُّ الصال. ز

 أيام "أما األشرار، فلهم نورهم الخاص الذي تشرق منه بدون شك . ت شر ق أيام  البر  وكثرة السالم لم حب ي اسم الرب
 ".الشر

دائًما فيه نور، ونور  العدل: "سمعوا إلى ما هو مكتوبذلك من األسفار المقدسة؟ ا لكم هل تريدون أن أثبت
 (.6-5: 11 وأي 9: 13 أم راجع" )األشرار ينطفئ

 عتقدال أعلم إن كان أحد ي .يستمر إلى األبدف" نور الحق"أما  ،سوف ينطفئ" نور األشرار"أنتم تنظرون إذن أن 
هذا ". نور الحق"ومن ناحية أخرى " نور الشر"نه وجود نور أساسي يمكن أن يقال عنه من ناحية إ افترضا م جنون   في

لكن كما  .للكل وبالتساوي دائماا ألن نور العالم الذي خلقه يشرق. على أي حال اال يمكن بالتأكيد أن يكون صحيحا 
ح، أو الذي ال ينطفئ أبداا، الذي هو المسي( 9: 1 يو)إما تستنير بالنور الحقيقي  ،شرحنا سابقاا، من المفهوم أن نفوسنا

بهذا النور المؤقت الذي ينطفئ بواسطة ذاك ( النفس)فبدون شك تستنير . ال يمتلك في نفسه ما هو أزلي الذي النورب
حتى تخيل له هذه األنوار وينير قلب الخاطئ بنور  مخادع   ،(14: 11 كو 2" )غي ر شكله إلى شبه مالك نوري  "الذي 

 . لحة وساطعة جداانها صاأالحاضرة والزائلة 
  .األعظم خيرن المتعة هي الإ بهذا النور يستضيء القائلون

بهذا النور يستنير الذين يبحثون عن الثروة والكرامات العالمية والمجد األرضي كما لو كان اآلن هو عصر 
 . األبدية

ا  يستنير الهراطقة  .(ألجل كل األشياء التي يعملونها، يشتهونها" )الذي سينطفئ"نوره " في أيام"وبالتالي فإنهم أيضا
ا بهذا النور م علنين للمأل  فدعا إله الناموس الحق  ،يون بهذا النورقاستنار مر . (21: 6 تي 1)الكاذب االسم  م  ل  الع  أيضا

ا (العهد القديم)   .ليس صالحا
الذي " ذاك يرهاواأليام التي ين" النور الحقيقي"لهذا إذا فهمنا بالصواب ما هي األيام المستنيرة بربنا يسوع المسيح 

الشعب  د  ب  وع  " :التي قيل عنها" أليام يشوع"لذي سينطفئ نوره، يمكننا الفهم الصحيح او " ر شكله إلى شبه مالك نوري  غ  ي  
 . يخدم الرب" أيام يشوع"ألن من المؤكد أن من يقتني في نفسه ". الرب كل أيام يشوع

وال لمن استنار بنور الحق أن . ونور المسيح" أيام يشوع" يخدم الشيطان أو الطمع من اقتنى في نفسه أن ال يمكن
ألنه أية : "الحقيقة أعلن الرسول اآلتيب .س نفسه للشهوة أو النجاسةر  ك  وال الذي استنار بنور التطهير ي   ،يخدم الكذب
مع غير  منمع اإلثم؟ وأية شركة للنور مع الظلمة؟ وأي اتفاق للمسيح مع بليعال؟ وأي نصيب للمؤ  خلطة للبر  
 (.15-14: 6كو  2" )المؤمن؟

وال نقتني أبداا في  ،أياماا صالحةدائماا ( 9: 1 يو" )النور الحقيقي"صل  كي يجعل فينا المسيح الذي هو لهذا فلن  
 (. 16: 5 أف" )مفتدين الوقت ألن األيام شريرة: "التي قال عنها الرسول( بإنارة الشيطان فينا) "أياماا شريرة"أنفسنا 
واألمور ، اتالسماوياألرضيات عوض و األمور الروحية، رة عندما نبحث عن الشهوات عوض ننا نقتني أياماا شريإ

تأكدوا إنكم  ،فيكم ثورات تشهو فعندما ترون إذن مثل هذه ال. ةعتيدال األمور الحاضرة عوضو ، األبديات الزائلة عوض
  ".فاسدة وشريرة"أيام واقفون في 



6 

 

العالم "لوا من وتماماا كما قال الرسول ت نتش  " األيام الشريرة"نفسكم للصلوات كي تتحرروا من سوا أمن أجل هذا كر  
 .كلمنا سابقاا، ليس فقط تكون أيامنا شريرة، إنما يصير العمر شريراابحسب ما تألنه (. 4: 1 غال" )الحاضر الشرير

 العالمة أوريجينوس

 (إللهيةبالوصية ا) بكلمته وحكمتهترتبط أيام الرب . 5
ما يشغل قلب الرسل . ع بالحكمة اإللهية، وينعم بالمعرفة اإللهيةفيتمت   ،تعمل الوصية اإللهية في حياة المؤمن

 .ل النور اإللهي، فنستنيرب  ق  بالنعمة اإللهية عذوبة الوصية وفاعليتها في حياتنا، حيث ن   والخدام هو أن نختبر

  الذي يستنير بكلمته وحكمته، الذي يستنير بوصاياه والذي يوهب من  ،"في أيام يشوع يخدم الرب"مبارك هو الذي
ا مباركاا ثاني. معرفةتعليمه نور ال إنهم ". يخدم الرب في أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع"ة الذي ويبقى أيضا

أناروا قلوبنا بكتاباتهم ومبادئهم وجعلوا فينا  نإنهم ليسوا إال الرسل الذي" بعد يشوع"الذين عاشوا إما مع يشوع أو " الشيوخ"
 .(9: 1 يو" )النور الحقيقي"أياماا مطمئنة من النور الذي بعد مجيئهم اشتركوا فيه من 

خدم : "خدمة الرب على مثال الرسل فهو الذي قيل عنهب على وبالتالي من يستنير ويتعل م بتعاليم الرسل ويتدر  
  ."طالت أيامهم بعد يشوعالرب في أيام الشيوخ الذين 

النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتياا إلى "ص ل  خ  عالوة على ذلك، هل تريدون حقاا معرفة لماذا كما كان الم  
ا  ،(9: 1 يو" )العالم :  5 مت" )أنتم نور العالم: "؟ مكتوب في اإلنجيل أن الرب قال لهم"نور العالم"صار الرسل أيضا
نخدم "التي فيها " األيام"أناروا لنا  عاليمهمتو بدون شك من خالل مبادئهم ". نور العالم"ن هم حتى الرسل اآل(. 14
 ."الرب

 العالمة أوريجينوس

 الشيوخ أياميطيل الرب يوم . 6
اهتم العالمة أوريجينوس بالحديث عن أيام الشيوخ الذين جاءوا بعد يشوع، إذ تشير إلى أيام الرسل الذين عاش 

 . وحملت أيامهم سمات أيام السيد المسيح ،حتى بعد صعوده إلى السماء همد معهم وفي وسطيسوع رب المج
 .إنما من جهة البركة ،ليس من جهة الزمن ،اهتم كاتب سفر يشوع أن يؤكد أن أيامهم طويلة

ل   اكثيرا  ة مريم بزيارة بعد حين قامت القديس د  ما تكلم أوريجينوس عن الجنين يوحنا المعمدان، الذين لم يكن قد و 
لم يبالوا سادس شهر من الحبل به ي حسب أكبر من رؤساء الكهنة والكهنة الذين م بعمل كرازي فائق، وهو بعد في بيته، فقا

تمموا إن أيام الجنين يوحنا في عيني اهلل أطول من السنوات التي عاشها هؤالء القادة الذين لم ي   !باللقاء مع الطفل يسوع
 .الحق اإللهيرسالتهم ككارزين ب

ا: "قال الرسول ال تعجب إن يقول (. 1: 3بط  2" )واحد   ا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم  واحدا  إن يوما
اح سبت أيامهم القليل الا العالمة أوريجينوس إننا سنرى في يوم الرب العظيم أطفا حسبت  ة كسنوات طويلة، بينما نرى شيوخا

 .ربما كأن ال وجود لها، و قليلة   سنواتهم الطويلة كأيام  
أما األشرار . ى طويلة، ألنها أيام حب ثمينة، كل نسمة من نسمات حياتهم ال يمكن تقديرهاأيام القديسين ت دع  

 !الذين تبرد محبتهم فأيامهم قصيرة وتافهة وزائلة
 ، ، فيدعون اليوم الحبابة، تحمل أسماء الفضائل التي يقتنونها خالل نعمة اهللذ  أيام القديسين طويلة ومتنوعة وج  

ومع طول األيام يحمل فردوس نفسه ثمار الروح . ..والرابع عفة، والخامس الصالح ،واليوم الثالث الطهارة ،ا السالموغدا 
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 .العذبة المتكاثرة

 (.7: 2 قض" )بعد يشوع طالت أيامهمكل أيام الشيوخ الذين : "باإلضافة إلى ذلك قال 

الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد " :قيل عنهم" طوال األيام"أو هؤالء " الشيوخ"أن  ر مصادفةيبدو أن هذا لم ي ذك  
 ". يشوع

، الذي "الا طوي ايوما "، الذي يعمل "الشيوخ"سيعيش وسط " بعد يشوع"في الحقيقة إن اهلل فقط هو الذي يعرف من 
ذوي "ي دَعى القديسون ومع ذلك . سيشع من نفسه النور العظيم، سواء كان بولس أو بطرس أو برثلماوس أو يوحنا

 . "األيام الطويلة
 مت" )فتبرد محبة الكثيرين ،يكثر اإلثم"لكن في المقابل، في ذلك الزمان، عندما يمتلئ العالم بالتجارب، عندما 

، في ذلك (1: 11 لو راجع" )يأتي ابن اإلنسان، سيجد صعوبة في وجود اإليمان على األرض"وعندما ( 12: 24
رة تماماا كما قال الرب" أيام طويلة" يقال إنها ستكون الزمان، ال لو لم يقصر الرب تلك : "بل بالحري، إنها أيام م قص 

فهي أيام " الطويلة"أما  ،األيام الشريرة إنها تكون قصيرة قيل عن تلكبالتالي  (.22: 24 مت" )لم يخلص جسد ،األيام
ا  .ولها عظيم التي فيها نخدم الربالخير التي فيها وقت كثير وفي قياس محدد التي ط ومع ذلك، انظروا إنه أشار أيضا

األيام "تكون " من أجل المختارين"إذن، (. 22: 24 مت" )ر تلك األيامإنه من أجل المختارين ت قص  : "نجيلفي اإل
 . أيام اإلثم والتجربة قصيرة" الشريرة

 ،وتقل حتى تصير ال شيء ،مختارين، فإنها دائماا تقصرإنه متى بدأت األيام الشريرة لتكون قصيرة لل عتقدوأنا أ
 . وتختفي تدريجياا بالكامل وتختفي كلية

اعلى حساب هذه األشياء، أظن أن هناك من   (. 3: 3 أي" )لدت فيهليته هلك اليوم الذي و  ": يقول أيضا
 ...ة وطويلةولكن أيام الشيوخ القديسين مستمر  ،وتختفي" تقصر األيام الشريرة للمختارين"إذن 

 الكن أياما  ،ليشوع اواحدا  الم يقل يوما (. 7: 2قض" )وعبد الشعب الرب جميع أيام يشوع: "إن ما قاله ال يحذف
إنه بنفس الطريقة أحد  عتقدإذن فكم عدد األيام التي نعدها بحسب هذا الترتيب الذي شرحناه؟ أنا أ". أيام يشوع"كثيرة 

وهكذا لكل الفضائل والصفات الطيبة تحسب على إنها  ،وآخر رحمة ،ر تواضعوآخ طهارة،واآلخر  ،أيامه يكون عدل
 .هذه ي سر الرب 2ألنه بفضائل النفس" الرب"التي خاللها ي خد م " أيام يشوع"

ا يوماا من أيامه، اللط ق بالفضيلة يمكن أن يتعل   ف والتقوى والصالح وكل شيءفي الحقيقة، الصبر ي حس ب أيضا
 . ى يومهي دع  

ألن وصايا األسفار المقدسة ال ترغب أن تقتنوا في نفوسكم بعض  ".خالل كل أيام يشوع ستخدمون الرب"هكذا و 
 ".فتخدمون الرب. "نوا بجميع هذه الفضائل وتكمل فيكم حين تتمموهابل أن تتزي   ،األخرى اسمات هذه الفضائل وتهملو 

ا بنفس الطريقة يقتني آخر  عندما ينجز ما ( 7: 2 قض راجع" )ويخدم الرب في أيامهم"في نفسه " أيام الشيوخ"وأيضا
ا بالمسيح ،كونوا متمثلين بي: "قاله بولس الرسول  (.17: 3 ؛ في16: 4 كو 1 راجع" )كما أنا أيضا
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ال ح س  ، أي نختبهكون أيامنا للرب أن تتعرف على جميع أعمالت يليق بنا إذ بنا كمن رها ونحفظها ونمارسها، وا 
 .يجهلها

  فمن هو الذي يعرف جميع أعمال الرب إال (. 7: 2 قض راجع" )في أيام الشيوخ الذين يعرفون جميع أعمال الرب"قيل
 الذي يعملها؟ 

 وانو كي مل(. 12: 2 صم 1" )لي بني بليعال لم يعرفوا الرباكان بنو ع" :ليافي الحقيقة، كما قيل عن أبناء ع
بهذه الطريقة . ن الربو ال يعرف ون كما لو كانوايتصرف لكن كانوا –للبقية  نميل  ع  م   وابدون شك كان ألنهم –ن الرب و يجهل

ا ما يقال هنا يجب أن ي سم ع أي " الذين يعرفون جميع أعمال الرب"ولكن ضيف  ،"الذين يعرفون أعمال الرب: "أيضا
عمل "وأي شيء نابع من وصايا الرب ي دع ى . ، الصبر، اللطف والتقوىطهارة، الالبر  : أعمال الرب" يعرفون"الذين 
 .لكن تماماا كما يوجد عمل الرب هكذا عمل الشيطان بدون شك مضاد له". الرب

وتماماا كما أن اللطف من عمل  ،هو من عمل الرب، يكون اإلثم من عمل الشيطان ألنه من المؤكد كما أن البر  
 .هذا العمل ونيعمل نبالتالي قيل إنهم يعرفون عمل اهلل الذي. ضب والغيظ من عمل الشيطانالرب يكون الغ

ا من سلطان األسفار بأي ا، بما إنه صار واضحا انظروا ما هو ". ال يعرف"أو " يعرف: "طريقة مألوفة يقال ةأيضا
من يحفظ "اآلن (. س 5 :1 جا راجع" )حافظ الوصية ال يعرف كلمة شريرة: "لقد قيل. مكتوب في موضع آخر

ألنه يحفظ نفسه من الكلمات  ،"ال يعرف"ولكن قيل  ،هل يمكن أال يعرف كلمة شريرة؟ في الحقيقة إنه يعرف" الوصية
 .الشريرة ويتجنبها

من (. 21: 5 كو 2 راجع" )لم يعرف خطية"ص نفسه إنه ل  خ  عالوة على ذلك، ما قيل بخصوص الرب والم  
من يعمل " يعرف أعمال الرب: "لهذا وبنفس الطريقة قيل. خطية ةألنه لم يعمل أي ،يعرف خطيةنه قيل إنه لم أالمؤكد 

 .وكذلك يجهل عمل اهلل من ال يعمل عمل اهلل ،أعمال الرب
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ن قار  كل أعمال اهلل عظيمة وفائقة، لكنها ال ت  . مه عن العالم كله بالصليبد  يوم الرب هو يوم الخالص الذي ق  
 !بيوم الفداء

  ا كيف نتجاوز ما ماذا ( 7: 2 قض" )الذي عمل إلسرائيل عمل الرب العظيمكل ( يعرفون)الذين رأوا : "ضيفأأيضا
وجد أعمال صغيرة للرب تختلف عن هذه التي قيل إنها أعمال عظيمة؟ أعتقد أن كل عمل الرب إنما بالحقيقة؟ هل ت

بعض، يقال عنها إنها إما عظيمة أو صغيرة بحسب قدرة الذين ب ابعضه تلكن إذا ما قورن .هو بالحقيقة عظيم
بيد شديدة "فعلى سبيل المثال، قاد اهلل شعب بني إسرائيل خارج مصر  .يحصلون عليها الذين يعمل معهم الرب العمل

ر وجعل البح"وضايق المصريين بعالمات نبوية وسماوية (. 3: 13 ؛6: 6 خر راجع، 15: 5 تث" )وذراع ممدودة
من (. 21: 16و حك 16خر راجع)وأعطى الشعب المن في البرية  (.21: 14خر راجع" )طريقاا يابسة وانشق الماء
(. 12: 24 خر راجع)وأعطى الناموس مكتوباا على لوحي من الحجارة ( 3: 19 خر راجع)السماء وتكلم مع موسى 

( 16: 3 يو راجع" )اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيدهكذا أحب "ولكن إذا قورنت هذه األعمال بجانب خالص اهلل للعالم 
وعلينا أن ننشغل  .عظم هذا العمل الذي يجب أن نعرفه ونؤمن بهل بالنسبةفسوف تجدون أن كل هذه األعمال صغيرة 

حتى نوجد نحن في أيام يسوع المسيح وفي أيام  ،ليس بإهمال إنما بإيمان ويقظة( 29-21: 6 يو راجع)بأعمال الرب 
شيوخ الذين هم رسله حتى نستحق معهم االشتراك في الميراث السماوي بواسطة ربنا يسوع المسيح نفسه الذي له ال
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 (.11: 4 بط 1" )المجد والسلطان إلى أبد اآلبدين أمين
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