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 مقـدمة
 التي تقـرأ    - من أيام الصوم الكبير    -موالتزمت الكنيسة بضرورة قراءة جزء من سفر إشعياء النبي كل ي           

 . أيام االثنين والثالثاء واألربعاء والخميس والجمعةأيفيها النبوات قبل بدء القداس اإللهي، 

 ويـأتي صحاح األول من السـفر،       اال ءةراقالصوم تبدأ الكنيسة في     حتى إننا نجد في األسبوع األول من         

أما فـي جمعـة ختـام        ).السامرية(حسب رأى المفسرين مع أحد النصف       ) ٤٠إش  (منتصف السفر عند    

 أن نقـول    يعلذلك نستط . صحاح في السفر  ا آخر   أي -)٦٦إش  (صحاح السادس والستون    م فيقرأ اال  والص

التوبـة،  : ، فنجد فيه مـا يناسـب      رم الكبي ورحلة مع آحاد الص    ء النبي هو   سفر إشعيا  أنبال أدنى مبالغة    

 . الضال، السامرية، شفاء المخلع والمولي أعمىاالبنالصالة، والتجربة، 

 .م الكبيروياء النبي يرسم للكنيسة بالروح برنامج الصعنجد العجب وكأن إش

 .مج الصوم الكبير وهدفه برنا س نف، وهذا هوهللالرجوع واالتوبة  سفر سفر إشعياء هو 

صـحاح   األول من إشعياء يتحدث عن التوبـة، أمـا اال          حصحاالصوم يبدأ بالتوبة و ينتهي بالقيامة، واال       

 .نمسيخم الو الجديد في ينيسةفيتحدث عن القيامة وميالد الك) ٦٦إش (السادس والستون 

 : هي هدف الصوم كما جاء في إشعياءالصحة الروحية 

 سكل الجسم مريض وكل القلب سقيم من أسفل القدم إلى الرأ: "ول يقول إشعياءع األو في األسب-أ

 ).٦، ٥: ١إش " (ولم تعصب ولم تلين بالزيت  وضربة طرية لم تعصروإحباط بل جرح ليس فيه صحة

 "اًبت صحتك سريعنتو مثل الصبح نورك رحينئذ ينفج":  وفي أسبوع ختام الصوم يقول إشعياء-ب

 ). ٨: ٥٨إش (

م المفيد للصحة والص م، وما هووسطة الصا بواً إشعياء يحدثنا عن كيف تنبت الصحة سريعفسفر

 الروحية؟

الصـوم الكبيـر، ومـن      في رحلة  شعياءإ مع هذه مقدمة ضرورية ينبغي أن يضعها نصب عينيه السائر         

 .هذه الدراسة لسفر إشعياء دراسة كنسية روحية لذيذة ناحية أخرى تعتبر

إشعياء في الصوم   آلباء الكنيسة األوائل الذين أعطونا فرصة دراسة سفراً وآخرأوالًونقدم الشكر 

 .الكبير

  آاملويالقمص بيش
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 :ع األولواألسب
 ).١٨ -١: ٦( األسبوع بإنجيل متى يبدأ: اإلنجيل

و ينتهي ...  وعن أبانا الذي في السمواتةم كأركان للعبادووهو يتحدث عن الصدقة والصالة والص

 . على المال بل على اهللا وحدهتكالاإلويتحدث عن عدم ). ١٩: ٦(هذا األسبوع بإنجيل متى 

ا، ويمكننا أن نلخص األمور المشتركة صحاحات الثالثة كلهتقرأ في هذا األسبوع اال: إشعياء النبي

 :فيها مع قراءات اإلنجيل

وترنيمة ). ٢: ١إش  (" علىَّوا ونشأتهم أما هم فعصبنينربيت " :"تاأبانا الذي في السمو "-١

 .تاا الذي في السمونابالكنيسة في هذا األسبوع هي عن أ

.  ورباهمالسماويأبانا . ين نشأهم من األبناء الذاآلتيإن ما يحزن قلب اهللا هو العصيان أو الشر 

 .وهكذا يدفعنا إشعياء النبي إلى اإلحساس بأن هدف الصوم هو الرجوع لحضن اآلب

 ."...لصوماكذلك الصالة، . إذا صنعت صدقة فلتكن في الخفاء":  الرياء-٢

 .هة هللا، واهللا يكره الرياءوجفالعبادة م

 :من القلب مكروهة في الخفاءدة ال تقدم هللا اأما إشعياء فيكشف لنا أن كل عب

 ،)١٥ :١إش  ("اًإن كثرتم الصالة ال أسمع، أيديكم مآلنة دم"

 ).١٣ :١إش  ("وخمرك مغشوشة بماء) ةوشمغش(غال زة وءفضتكم ممل"

 .يكره الرياء والمرائين  هي العامل المشترك في كل وصايا السيد المسيح فهوالخفاءفكلمة في 

 يات السابقة وبأخرى كثيرة أنشعياء النبي أوضح لنا باآلإو

 .والذبائح من المرائين اهللا يكره حتى البخور

 ا يا أحبائي فلنعبد اهللا من القلب بال رياء، وهذه الكلمةإذً

 .القداس اإللهي  هي ختام كل صالة قسمة في"بال رياء" 

 :اعتضإلا

  ...نيانتضاع والمحبة أساس كل البإل باابد أن يكون مصحوًب والعمل في الخفاء ال

 .هنوالتواضع يقوى أركا

 :تضاعإل الثاني من إشعياء كله عن احصحاإلا

 ).١١: ٢إش " (توضع عينا تشامخ اإلنسان وتخفض رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم" 

 ).١٢: ٢إش " ( وعلى كل مرتفع فيوضععلى كل متعظم وعاٍلا يوًم فإن لرب الجنود" 

 ).٢١: ٣إش " (قوق المعاقل من أمام هيبة الربليدخل في نقر الصخور وفي ش" 

 ).٢٢: ٢ش إ( " يحسبماذاا عن اإلنسان الذي في أنفه نسمة ألنه وكف" 

 ،"على األرض اكنزوا لكم كنوزت ال" -٤

 ،"لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون تهتموا ال"

 ).٣٤، ٢٥ ،١٩: ٦مت  ("يهتم بما لنفسه ألن الغد  للغدواتهتم فال"

 : يسجله إشعياء عندما يقولوهذا ما

 ).١: ٣إش  ("إنزع السند والركن" 

 ).١: ٣إش " (وكل سند ماء كل سند خبز" 



 ).٢١-١٦ ،١٨: ٣إش ..." (م زينة الخالخيلوينزع السيد في ذلك الي" 

ش بال ينسان، بل المسيحي عليه أن يعإلل اوسوء اإلنجيل أو سفر إشعياء فكالهما يؤكدان أن المال ليس سنًد

 . وحده الذي خلصه وفداه ويرعاه ويحصى شعور رأسه اهللانسان إالَّلإلفال سند هم 

 

 :ع األولوالتوبة هي هدف األسب
 :لذات وا الخطية:أوالً

 ).٥:١ش أ( "كل الرأس مريض ليس فيه صحة"إلنسان لالخطية مدمرة 

 )٢٢: ١إش " (كالفضة المغشوشة " الشخصية والرياء هما بداية البعد عن اهللا واجازد

 ).٢٣: ٢ش إ( " عن اإلنساناكفو"الذات هي أخطر عدو في رحلة الصوم 

 ).٢٥: ٦مت ..." (شربونت لحياتكم بما تأكلون وبما واال تهتم"

عترافإلواالتوبة : اثاني: 

م، لذلك  و من اهللا وبدون االعتراف تضعف قوة الص       وة واالعتراف دع  -عتراف بالخطية ضرورة للتوبة   إلا 

 :لوا من سفر إشعياء هذه األقتقرأ لنا الكنيسة

 إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودى : هلم نتحاجج يقول الرب"  

 ).١٨:١إش " (كالصوف تصير  

  " من أمام هيبة الربالتراب في اختبئادخل إلى الصخرة، ": م كالهما صلب للذاتوعتراف والصإلا 

 ).١٠: ٢إش (     

 :جابية في التوبة اإلي:اثالثً

 ).١٧: ١إش " (را فعل الخيوتعلم" 

 : من عمل الخيراإلكثار م من وال بد في الص     

 عليهم فإن الرحمة تحل نعلى المساكي  للرحماء طوبى

 . ويحل بروح قدسه فيهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين

 ).٢٧: ١إش " (ا بالبروهصهيون تفدى بالحق وتائب" 

 .ما أجمل التوبة التي تؤهل اإلنسان لبر اهللا.  في حياة التائبينبر اهللاجال لظهور فالصوم أروع م     

 ).٥: ٢إش " (هلم فنسلك في الرب"التوبة مسيرة في نور الرب  

 .الرب هي مسيرة في نور  المكملة لمسيرة التوبة-فالسلوك في وصايا السيد المسيح الرب     

ـ       "لحياة مع اهللا    س البعيدة ل  واإلنسان التائب يجذب النف      جبـل   ىوتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إل

 ).٣: ٢إش " (...الرب، إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله

 

 :األسبوع الثاني
من ص (ن إذا قلنا إن إشعياء في نبوته بالغي، وال نكون مالتجربة على الجبل هذا األسبوع بإنجيل ينتهي

 الروحي في الصوم اإلنسان وآأن إشعياء النبي يمهد -تجارب اإلنسان مع اهللان يتحدث ع) ٧ إلى ص ٤
 . إلدراك مفاهيم التجربة وأعماقهااألربعيني

 
 
 



 : التجربة من أجل تنقية حياة اإلنسان-أوًال
يخلق الـرب  . اإلحراقإذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح               "

ألن على كل مجد    . هبة ليالً تملر   ولمعان نا  اًودخان اًل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهار        على ك 

 ).٥، ٤: ٤إش " (غطاء

 .وتنقية الدم. التنقية من القذر: هدف التجربة

 .اإلحراقروح القضاء وروح : وسيلة التجربة

  محصة بالتجربة ومن الخارج مجد النفس الم"لكل مجد غطاء"المجد من الداخل : نتيجة التجربة

 .أنها مغطاة بآالم التجربةو تبد

مغطى   ويحولها إلى مجد- بل لينقيها من قذرهااًيس انتقامليم بروح اإلحراق ل أورشىفاهللا حكم وقضى عل

أم يبارك صومها ... م أن تظل في قذرها، وأن يبقى معها كما هوووهل يرضى الرب للنفس المجاهدة في الص

 :ا قذرهيوينق

حكمنا على أنفسنا لما  ألنه لو"دانة اإلنسان لنفسه إعتراف وإل يمكن أن يكون هو اح القضاءورو -أ

 إما أن ندين أنفسنا ونتوب، وإما أن يديننا -اضح أن التجربة هي روح القضاءوف). ٣١: ١١كو ١(" كم عليناُح

 ).١٢: ١١ كو ١(آلخر اهللا في هذا العالم بطريقته الخاصة ونتوب لكي ال ندان في العالم ا

أقمع جسدي : "فهو الجهاد ضد الخطية وهو صفة الصوم كقول الرسول:  أما روح اإلحراق-ب

، التي عندما يرى اهللا أمانتنا في الجهاد للدخول من الباب الضيق محبة في السيد )٢٧: ٩كو ١" (وأستعبده

 اً كل ما يشين النفس من أن تكون عروسالمسيح يلهب القلب بنار الروح القدس الذي هو كمال التوبة فيحرق

 دم ربنا يسوع من على -اً دماء إلهي- ا جديًدا دمها ويعطيها دًمي ينقيها من القذر، وينق -للسيد المسيح

 .المذبح

 واإلحراق القضاء حالقدس برو هذه العروس التي نقاها الروح: يحولها إلى مجد اً أخير-جـ

هب الروح اا بموينهيز). ٦: ٣نش " (يزينها بعد ذلك بكل أذرة التاجر - واللبانرَّوتعطرت بالم"وجاهدت 

إن )... ٢٣، ٢٢: ٥غال " ( تعفف- وداعة- إيمان-ح صال- لطف- طول أناة- سالم- فرح-محبة"القدس، 

تضاع، وطول األناة، إلا الفرح، واذ وللناس، كهللام تبدأ تتذوق حالوة المحبة صوالنفس المجاهدة في ال

 ...والطهارة

في الخفاء فيغطى على كل هذه الزينة  ولكن الروح القدس يصنع كل ذلك:  ولكل مجد غطاء-د

.  بكل ثمرة للروح القدساً من الداخل غنى جدو وهاً بسيطاً عادياًفترى من الخارج إنسان... النقية للعروس

 ...نقع في كبرياء وغرورولئال .  أجرنافيفلكل مجد ال بد أن يكون له غطاء لئال يسرقه العدو، ولئال نستو

 

 :ءالردي تجربة العنب :ثانياً      
 لكرمى وأنا لم اً يصنع أيضماذا وبين كرمى بيني واذا احكمو واآلن يا سكان أورشليم ورجال يه..".

ود هو بيت إسرائيل وغرس لجنإن كرم رب ا. ..اً رديئاً صنع عنباً إذ انتظرت أن يصنع عنبلماذا. أصنعه له

 .)٧-١: ٥إش " (يهوذالذته رجال 

التجربـة  : لته وهمـا  صحاح األول من رسا   إل يفصل بين نوعين من التجارب في ا       يعقوب الرسول  معلمنا 

 التـي   التجربة الشـريرة  ثم  .  وهذه التي تنقينا وتولد فينا الصبر واإليمان       -ة من اهللا  الموجهوهي  المفرحة  

 ).١٥، ١٤: ١ عي(ن ينجذب و ينخدع من شهوته ر الصالحة التي يصنعها اهللا معنا ولكن اإلنساورغم األم



ع الكرم ا أنون، ونقى حجارتها وزرع أحس)أرض خصبة(فاهللا في سفر إشعياء اختار أكمة خصبة 

، وهذا )أعطى الكنيسة دمه( لكلمة اهللا، ونقر معصرة اً رمزاً عالياً، ووضع في حياة اإلنسان برج)كرم سورق(

لقد أعطى اهللا كل وسائط النعمة الالزمة . ه يسميه غرس لذتهنحتى ا بل وبلذة بنفسهالكرم غرسه السيد 

 .اً ردياًومع هذا صنع الكرم عنب) أسرار الكنيسة والكتاب المقدس وعمل الروح القدس(

 ؟ وة من هذه النباألربعينيفما الذي نتعلمه في الصوم  

 سببه نحن وليس اهللا أو كل الشر في حياتنا). ١ :٢رو " (أنت بال عذر أيها اإلنسان" نتعلم -١

ك تضيع بركة الصوم ل، وبذيب والذنب على اآلخرينع الإلقاءوما يفسد توبتنا هو الظروف أو المجتمع، 

 . والقيامة) بالعبور(وبركة التوبة وتتعطل رحلة الصوم التي ستنتهي بالبصخة 

ف الروحي وال يكون  يحدث الجفاماذاول ا،تنيطلع الشوك والحسك في حيا "لماذا اً ونتعلم أيض-٢

، فاألعمال اًيئل ردب اًجيد اًكل هذا سببه أن مع وجود كل وسائط النعمة لم نصنع عنب) ٦: ٥إش  ("رمط

 إن الصوم أحبائيا يلذلك . من الكرم ألنه تعب فيه اً يطلب ثمر فاهللا...الصالحة هي ثمر الحياة مع اهللا

 . في حياتكاًصالح اً وثمراً عنبن ال تقدم هللا إالَّ أعزيزيفاحترس يا . ميعاد طلب الثمرو  هاألربعيني

صحاح الخامس في يومي الثالثاء واألربعاء عن الخطايا والشرور إلويكمل إشعياء النبي نبوته في ا

نا نهمل وسائط النعمة وتجعل المسيحيين اليوم لم وتجعوواألسباب التي تقف أمام رحلتنا المقدسة في الص

م نجارى العالم ونثمر ويتألم إذ يجدنا الي) كنيسته( غرس كرمه بيده وبلذتهاهللا الذي ف. ئاً ردياًيثمرون عنب

 .كثماره

 :)٨آية ( حب االمتالك -ا
 ".... بيتاًويل للذين يصلون بيت" 

 اً حتى إذا رأيت مسيحي... بيوت، شقق، أراضى...جذب أوالد اهللا لحب االمتالكيم ووهكذا العالم الي

 .  يخاف اهللا في عملهتقي كثيرة وليس ألنه رجل اًألن له أمالك ناجحم تقول إنه رجل والي

 :)١٣آية ( عدم المعرفة -٢
: ١٤يو " (أنا هو الطريق":  ألنه قال. ضرورية لسالمة الرحلة-رفة المسيحع م-والمعرفة الروحية

 .رفةمع عدم الوهناك معرفة خاطئة وفلسفات خاطئة وهي أشر من". شعبي هلك من عدم المعرفة: "، وقال)٦

 :)٢٤آية ( رذلوا شريعة الرب -٣
فإهمال الكتاب المقدس ). ١١٨مز  ("نور لنا في الطريق وسراج ألرجلنا"والشريعة وكالم اهللا هما 

 وربنا يسوع المسيح كانت ردوده على ...إنه ال بد أن يضل الطريق. كارثة للسائر في غربة هذا العالم

 .آيات ناقصة من الكتاب المقدسو عدو الخير كان يتحدث بكلمات الشيطان من الكتاب المقدس، كذلك

 .)٢١آية (تهم ا أنفسهم والفهماء عند ذونيع ويل للحكماء في أ-٤
فإن كان .  نفسهعيني الكبرياء وحكمة في  إالَّيرية سوف ال يجنبشفالذي يدرس الكتاب بحكمته ال

طريق تحرمه الأول عثرة في   يصبح الكبرياء هوسير في طريق رحلة الصوم،لل اًاسيسأ اًشرط تضاع هوإلا

اء يكبرلع جرب السيد المسيح باسبولذلك فالشيطان في هذا األ. من البركات التي كان سوف يجنيها من الرحلة

ال تجرب ": فرد المخلص في وداعة... لوكليحم ته سيرسل لك مالئكواهللاسك من فوق أعلى الجبل  نفقائالً الق

 ).١٢ :٤لو ( "الرب إلهك

 



 :)٢٠آية ( الرياء والنفاق -٥
فالمسيحية مبنية على الصراحة في   -ندر ما هاجم الفريسيين المرائييق أحداًلم يهاجم الرب 

 وللخير اًخير  للشرنويل للقائلي": في رحلة الصوم لذلك يقول النبي  يصعب عليه السيروالمرائي -اإليمان

 ". اً والمر حلواً الجاعلين الحلو مراً والنور ظالماًين الظالم نورل الجاعاًشر

 .هذه خالصة نبوات الثالثاء واألربعاء

 .آمين. جيد الح الكرم أثناء الصوم لكي يأتى بثمرصمن النبي إل وهي تحذير

 :)١٢-١: ٦ش إ(  من آجل الخدمةجهة مع اهللا الموتجربة :ثالثاً
 ؟ م والخدمةو الصنهل من عالقة بي

 اللذان عمل بهما الرسل وبشروا في جميع األمم وعمدوهمالصوم والصالة هما : نعم

 .بن والروح القدسإل باسم اآلب وا

 ؟  ولكن كيف يبدأ...إشعياء النبي خادم اهللا األمين

 هو بيت القصيد في الخدمة، وإشعياء لخص هذه التجربة في مواجهة اهللا بالصالة، ثـم                اًبناء الخادم روحي   

هأنـذا  : " بعد التأخير فـي الـذهاب للخدمـة قـائالً          وأخيراً.  على المذبح  فمه بالجمرة النارية من    بتطهير

 ".فأرسلني

 البد أن تكون لهم حياة صالة قوية حيث يواجهون اهللا فيكشف ضعفهم ونيالقديس خدام اهللا :أوالً

فصل  ويحسون بالدخان ي-هم ويشعرون بقوة اهللا الذي أذياله تمأل كل الهيكلوسوتهتز نف. اًمتلئون إتضاعيو

 واإلحساسافة اهللا في القلب، مخ وتبدأ من ة، مكان العباد-تبدأ من الهيكل هنا -والخدمة. بينهم وبين الهيكل

 .بالضعف والخطية

:  في القداس اإللهيسيرلكالقديس   كما يقولمن فوق المذبحادم وتطهيرها تبدأ خحياة ال: اًثاني

الروح التي هي الجسد اإللهي والدم الكريم اللذين ة التي تطهر النفس والجسد ويرلناوأعطنا الجمرة ا"

 .فالذبيحة على المذبح هي مركز االنطالق في حياة الخادم. "لمسيحك

 لم يكن -بعد أن قدم اهللا إلشعياء كل هذه االختبارات الروحية.  طاعة إشعياء السريعة لطلب اهللا:ثالثاً

فالنبي . فة بالمخاطروقت كانت محفوة النبي في ذلك الرغم أن خدم.  سرعة الطاعة لخدمة اهللامن إشعياء إالَّ

 . غير سارة للملوكاًارب يحمل أخاًفي أيام إشعياء كان دائم

 أن كل اختبار جديد هو هضوع مثل هذا وضعته الكنيسة في منتصف أسبوع التجربة، معناوإن م

 .تجربة جديدة مع اهللا وانطالق للخدمة

 : تجربة الصالة العميقة:اًرابع
 )١٤-١ :٧ش إ(                                              

). ٣٦: ٨رو " (نطق بهاُي ألجله كما ينبغي ولكن الروح يشفع فينا بأنات ال يلسنا نعلم ما نصل"

 ):١٠: ٧إش ( بين اهللا وأحاز دار الحوار الذي كليإو. ولكنها طلبات سطحية.  من اهللاًوالحقيقة أننا نطلب كثير

 ."إلى فوق  طلبك أو رفعةقعم. اطلب لنفسك آية: "ب ألحازقال الر

 ."أجرب الربال أطلب وال ": فقال أحاز

 ."أنتم تضجرون إلهي أيضاً": فقال إشعياء

 :.ولكن يعطيكم السيد نفسه آية



 ).١٤ : ٧إش  (" وتدعو اسمه عمانوئيلبناًاها العذراء تحبل وتلد "

 .ه حتى ذاتلإلعطاءفاهللا في الصالة مستعد  

 .ى أن نطلب طلبات كبيرة فنجرب الربشونحن ال نعمق الطلب أو نرفعه إلى فوق ونخ 

. .. واألعمى ...والمخلع. بن الضال، ونصيب السامرية   إل، هو نصيب ا   هو نصيبنا لعهد الجديد   اإن اهللا في     

أقـل مـن    ا فلنطلب أن يكون المسيح ذاته وليس         إذً ...ومريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها       

 ).٢: ١٢إش  ("اً خالصلي هو الرب وقد صار ي وتسبحتقوتي"ذاته هو نصيبنا 

 .في رحلة الصوم المقدسيقدمها لنا هذه هي ثمرة الصالة العميقة كما جربها إشعياء و

 ." اهللابإصبع الشريعة المكتوبة وحيهما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ ل: "الصوم والصالة 

 ." اللذان عمل بهما أهل نينوى فرحمهم اهللاهما": الصوم والصالة 

 ."هما اللذان عمل بهما الرسل في خدمتهم: "الصوم والصالة 

 ." للسماءفعهما اللذان عمل بهما إيليا ور: " والصالةومالص 

 ".اه األسودوهما اللذان عمل بهما دانيال وسد بهما أف: "الصوم والصالة 

 ".شهداء وسفكوا دماءهم من أجل اسم السيد المسيحهما اللذان عمل بهما ال": الصوم والصالة 

 وشقوق األرض من    والبراريهما اللذان عمل بهما األبرار والصديقون وسكنت الجبال         ": الصوم والصالة  

 ."حسيأجل عظم محبتهم في الملك الم

 

 :ع الثالثواألسب
 :الالضبن إلينتهي هذا األسبوع بقصة رجوع ا

 :ركانبن الضال لها ثالثة أإلة اقصو

 . ضوحو وإشعياء يشير إليه ب-حنان اآلب: األول

 .  وقد تحدث عنها إشعياء-بنإلخطايا ا: الثاني

 . سفر التوبة  وسفر إشعياء هو-بنإلتوبة ا: الثالث

 

 : أبوة اهللا لنا-١
إش  ("هأنذا واألوالد الذين أعطيتهم اآلب" : أول أيام األسبوع عن هذه األبوةفييبدأ حديث إشعياء 

١٨: ٨.( 

ذ كان لم يزل وإ"ع ابنه، ووقه لرجوشقلب اآلب المحب بن الضال هي باألكثر تكشف عن إلفقصة ا

 ).٢٠: ١٥ لو( "بلهوق عنقه ى أبوه فتحنن وركض ووقع علرآه اًبعيد

 :الخطية -٢
 ).١٩: ٨إش ." (.. العرافينعإلى أصحاب التوابا اطلبوا وإذا قالو"

 وينظرون إلى األرض وإذا ...ن أنهم يحنقونوعوجييكون حينما و. فيعبرون فيها مضايقين وجائعين"

ت والجالسون في أرض ظالل الم) "٢٢، ٢١: ٨إش " (لى الظالم هم مطرودونوإشدة ظلمة قتام الضيق 

 ). ٢٢، ٢١إش  ("الشعب السالك في الظلمة

 :بن الضالإلأليست هذه هي تصرفات ا



 .له كأن ليس له أب أو إ...رافينع قادوه لله األشرار الذينءبدل أن يسأل أباه سأل أصدقا

ع وظالم ويعيشون فيها غرباء وجواألرض التي ذهب إليها يقول عنها إشعياء أنها أرض ضيقة 

 ، وهذه نفس أوصاف ربنا عن أنها كانت أرض الخنازير، وكان يشتهي أن يمأل بطنه منها وهو)مطرودين(

 .في حالة جوع

 .بن الضالإلإشعياء النبي في أسبوع ا وصفها لنا الخطية ثمارهذه هي 

 :وبةلتـ ا-٣
 :ع لآلب والتلمذة لهوع وخضو التوبة هي رج-١

فاشعياء يكشف لنا أن التوبة هي ). ١٦: ٨إش  ("بتالميذي الشهادة اختم الشريعة صرَّ: "فيقول النبي

 ). صر الشهادة(تلمذة لوصايا ربنا يسوع وهي في ذات الوقت شهادة 

 فيه، والعصر الذي تعيش فيه الكنيسة اليوم شاهد لعمل نعمة المسيح أكبر هوفالشخص التائب 

 أفرادها حياة تعيشفكنيسة ليس فيها توبة مستمرة هي كنيسة جامدة، أما كنيسة . يتوقف على قوة التوبة فيها

 .آلخريناالتوبة فتكون شاهد لعمل المسيح وتجذب إليها 

 ":اسةافة الرب وحياة القدمخ" والتوبة هي -٢

 ).١٣ :٨ش إ". ( فهو خوفكم وهو رهبتكمود رب الجنواقدس": فيقول إشعياء

 البساطة إن التوبة هي دموع وتسمير مخافة اهللا في بمنتهىفكثيرون هذه األيام يتحدثون عن التوبة 

ر والقداسة هي ثمرة مخافة الرب، أما االستهتا). ١١٨مز " (خوفك في لحمى سمر: "القلب كقول داود النبي

 .ة للسقوطودفي التوبة وتسهيلها يؤدى إلى عدم المخافة وسرعة الع

 :السيد المسيح في نور  والتوبة هي السير-٣

 "الجالسون في أرض ظالل الموت أشرق عليهم نور.  عظيماًنوراً ب السالك في الظلمة أبصرعالش"

 ).٢: ٩إش (

 .ومن الموت للحياة من الظلمة للنور تقال أنها االنأيهل يوجد تعبير للتوبة أجمل من تعبير إشعياء، 

 )...٢٤: ١٥لو ( ")في النور(فوجد ) في الظالم ( فعاش وكان ضاالًميتاً هذا كان بنياألن "

 :ـرحوبة فـ والت-٤

إش  ("عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة"

حة، وتعب الرجوع لحضن اآلب ينتهي بفرح األحضان والقبالت وذبح العجل فدموع التوبة دموع مفر). ٣: ٩

 حوفر"، )١٠، ٧: ١٥لو (" كةئإنه فرح المال). "٢٣: ١٥لو (" ينبغي أن نفرح: "المسمن، وقد قال اآلب

، إن أفراح التوبة هي ثمرة الروح )٢٥ -٢٣: ١٥لو (بن إل اآلب نفسه وفرح اح، وفر)٦: ١٥لو (" الجيران

 لذلك كنيسة بال توبة في حياة أفرادها هي كنيسة بال فرح، والعكس صحيح ألنه - العامل في الكنيسةالقدس

رة الصوم نفرح فت في خوتيإا ي فهيا بنا - توبة أوالدهامصدر لفرح الروح القدس في الكنيسة إالَّ ليس هناك

 .كة والقديسين والكنيسة، ونفرح نحن بفرحهمئاآلب والسماء والمال

ا عن الطلب إلى أصحاب والذين لم يرجع). ١٩: ٨إش (خر فلذين يلجئون لغير اهللا فليس لهم  وا-٥

ر مع السيد ووال حياة في الن جرففليس لهم  - لم يتوبواأي -اهللا غير آخر  شيءوأي ... والعرافينعبواالت

 .المسيح



 ...اًيرـ أخ-٦

وهذا . ياة اإليجابية مع السيد المسيح الحط هي البعد عن الخطية ولكنها هي أيضاًفقليست التوبة 

 :نينثأروع ما كتب عنه إشعياء في نهاية نبرات يوم اال

 يس رئاً أبدياًب أاً قدير إلهاًاً مشيراًو يدعى اسمه عجيب  وتكون الرياسة على كتفهبناًا ونعطى ويولد لنا ولد"

 ).٦: ٩إش ("  رياسته وللسالم ال نهايةولنم. السالم

وليتك . م كلهوالذي هو صفة الص) بن الضالإلا(، حيث يبدأ أسبوع التوبة االثنين يوم وةتام لنب اآلية هي خههذ

 ...موات هذا اليوبن الضال ونبإلجيب بين الحديث عن اعتتأمل الربط ال

 ".ملك السالم  هوبناًا يناطوأع ولد لناوالسالم ال نهاية له ألنه ولد : "التي تنتهي بالقول

 :ألربعاءيومي الثالثاء وا
 :وات هذين اليومين تتحدث عن معوقات التوبة وهيبن

 : والكبرياءالذاتي البر -١      

 صنعت يدينه قال بقدرة إل: " نفسه فيقولعينينه غير محتاج للتوبة ألنه بار في إإحساس اإلنسان 

 .)١٣: ١٠ش إ" ( ألني فهيموبحكمتي

 نفسه، وأنه سيصنع عينيوحكيم في " أنه فهيم"أبيه  الضال عند خروجه من بيت بنإلاولعل هذا هو إحساس 

 ". ألني فهيموبحكمتي صعنت يديبقدرة : "ل التي أخذها من أبيه، ويقولواعظيمة باألم اًأمور

هل يفتخر الفأس على القاطع بها أو يتكبر المنشار : " اآلب في نفس نبوة يوم الثالثاء يرد عليه اهللاماذااسمع 

 ). ١٥: ١٠إش ...!" (على مردده

 : قسوة القلب-٢
والشعب لم ":  القلب فيقول النبيىسيتقت، وماديات هذا العالم وا، وشهتانشغاالمن كثرة ارتباكات، و

 تضيع فرص - القلبوة من كثرة قس- الوقتيو يأت). ١٣: ٩إش  (" رب الجنودبيرجع إلى ضاربه ولم يطل

 "بنه بل بذله ألجلنا أجمعينإالذي لم يشفق على " -التوبة وال يحس اإلنسان بمقاصد اآلب الذي يريد خالصنا

 ).٣٢: ٨رو (

: ٩إش  " (، والتمادى في الشر الذي يحرق صاحبه كالنار       الفجور" في النهاية إلى     اًوهذه القسوة تؤدى حتم    

: ١٠إش " (من الحق إلى الباطل والجور، وسلب حق الضعفاء واألرامل واأليتـام       "ثم يحول اإلنسان    ). ١٨

٢، ١.( 

  ولكن ما السبب في هذه القسوة؟-١

خذوا لنا الثعالب "اته وعثراته وأخطرها الثعالب الصغيرة و، وكثرة شهالفاني هذا العالم وم هم:أوالً

وهذه الثعالب الصغيرة هي الخطية في بدايتها التي تبدأ ). ١٥: ٢نش  ("الثعالب الصغار المفسدة الكروم

اون لتها ويكون ذلك سببه. القلب، وحينئذ يصعب التخلص منها وتقسيصغيرة، نهملها ونستهتر بها تكبر 

 .وعدم محاسبة النفس باستمرار

والمرشد في حياة اإلنسان هو ). ١٦: ٩إش " (مرشدو هذا الشعب مضلين":  يقول النبي إن:اثاني

توبيخ تولد هذه يه والتعليم والوج فقلة الت...، خادم مدارس األحد، الكاهن والمعلم)األب واألم(البيت األول 

 .القساوة

  وكيف الرجوع إلى اهللا؟-ب



ا مثل هذا القول فليس لهم وإن لم يقول إلى الشريعة إلى الشهادة"الحل الوحيد هو الرجوع لكلمة اهللا 

 ).٣٠: ٨إش " (رفج

 ).٣: ١٥ يو (" أنقياء من أجل الكالم الذي كلمتكم بهأنتم"، وكلمة اهللا تنقى القلب "فكلمة اهللا تعلم الجهال"

 .تضاع والمسكنة والتوبة والبحث عن خالص النفسإلوكلمة اهللا تلين القلب وتذيب قساوته وتعلم ا

 :يومي الخميس والجمعة
 :بن الضال ألبيهإلات الخميس والجمعة فتتحدث بدقة عن موضوع رجوع اوأما نب

 وهـذا   -دما عاد إلى أبيه   بن الضال بع  إلح، حياة ا   المسي  عن الحياة الجديدة مع    )١١اإلصحاح  (يتحدث في    

حيث يعيش المؤمنون   ). ٤: ٢٠ؤ  ر" (فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة     "لك األلفي   ُمما تسميه الكنيسة بال   

 لنـا   كممثل السيد المسيح    ى عل -ل عليه يحو.  معه اًحيور اًلكُم ون بل يعيش   زمنياً اًي أرض اًلكُممع المسيح ال    

 الرب، ولذتـه    فةامخ و فة، روح المعر  وةم، وروح المشورة والق    والفه الحكمة روح الرب، روح     -وكتائبين

 )٥ -٢: ١١إش  ("قة حقويهطة واألمانة منينويكون البر منطقه مت... تكون في مخافة الرب

 : وتتميز الحياة مع السيد المسيح بالسالم الكامل 

 ).٣: ١٠لو ( "أنا أرسلكم كحمالن في وسط ذئاب ها). "٦: ١١إش  ("فيسكن الذئب مع الخروف "-أ

 كونوا"). ٨: ١١إش  ("نوايمد الفطيم يده على صخر األفع وويلعب الرضيع على سرب الصل" -ب

 ).عن مجلة مرقس ("حكماء كالحيات، وبسطاء كاألطفال

بة أبيه ولم يدرك مصـلحته      محبن الضال لم يعرف     إلفا). ٩: ١١إش   (" من معرفة الرب   تمتلئواألرض  " 

 . بعد التوبةإالَّ

بة تخرج منها رائحـة     ئفالكنيسة التا  ). ١٠ :١١إش  " (ويكون أصل يسى راية للشعوب أياه تطلب األمم       " 

 .المسيح التي تكون راية للشعوب ومنارة، فيطلبون الرب من أمم غريبة

 : اهللا ألوالدهاقتناءة وبه إشعياء إلى أن التوبة هي دع ومن أروع ما يشير 

 ).١١: ١١إش " ( من كل مكان...بقية شعبه ليقتنىيعيد يده ثانية ويكون في ذلك اليوم أن السيد  "-أ

فاالبن ). ١٢: ١١إش " (، و يضم مشتت يهوذا)إسرائيل ابنه البكر(ويجمع منفي إسرائيل  "-ب

 .مشتتالضال ابن 

 .ببة نفس فرحة مسبحة للرئوالنفس التا 

 :مووهذا ما سجله إشعياء في نبوة هذا الي

 ).١: ١٢إش )" (تعزية التوبة (فتعزيني ارتد غضبك ه إذا غضبت علىَّأحمدك يارب ألن: ويقول"

 .سبب التعزية خها، ومن هنا كان غضب الرب هوي النفس وتوبعاضح أن غضب اهللا كان من أجل رجووف

 بسخط اا يوم الرب قادم قاسًيوذه"يتحدث عن غضب الرب الالزم للتأديب والتوبة ) ١٢ فاإلصحاح(لذلك 

 . من غضب اهللانافالتوبة تحمي) ٩: ١٣إش " ( ويبيد منها خطاتهااًبار األرض خضب ليجعلغوحمو 

ـ  فأطمئن وال أرتعـب ألن       خالصيهذا اهللا   "والتوبة تمأل القلب باالطمئنان وتمأله بالترنيم والتسبيح           اه ي

 ).٢: ١٢إش " (اً خالصلي وقد صار وتسبحني قوتييهوه 

 

 :عاألسبوع الراب
 .بن الضال وأحد السامريةإلحد ايقع هذا األسبوع بين أ



 أساسـي دس، يبرزه النبي إشعياء كشـرط       لمق ا مفي وسط هذا األسبوع يشمخ الصليب، راية رحلة الصو         

" ويتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه      تلميذاً ليَمن أراد أن يكون     ": للسائرين في الطريق كقول ربنا يسوع     

 ).٢٧: ١٤لو (

 من هم المستحقون لبركات يوم االثنينلصليب، يعلن في نبوات وقبل أن يتحدث النبي عن ذبيحة ا

 ).٣٠:١٤إش  (" و يربض البائسون باألمانأبكار المساكينوترعى : "الصليب في آيات بسيطة

 ).٣٢: ١٤ إش ("شعبه بائسو يحتميإن الرب أسس صهيون وبها "

 ن للمساكيطوبى"د العماد والتجربة م بعوية رحلة الصا بد-موعظة الجبلألم تكن هذه هي الوصية األولى في 

 عثرة هودللي"أما المتكبرون فكيف يقبلون بركات الصليب فهو ). ٣: ٥مت " (اتوبالروح فإن لهم ملكوت السم

 العالم بالحكمة بل بجهالة ي حكمة اهللا لم يخلص اهللافإذا كان العالم "، )٢٤: ١ كو ١(" نيين جهالةوناوللي

 ).٢١: ١ كو ١ ("الكرازة

 .جب الشديد أن هذه النبوة عينها تقال في ختام نبوات هذا األسبوععوال

 

  وليمة الصليب

 :)٨ -١: ٢٦ -٢٥إش (                   

 وليمة خمر على دردى سمائن ممخة وليمة سمائن" في هذا الجبل لجميع الشعوب الرب يصنع -١

 ).٦ :٢٥إش " (دردى مصفي

لجميـع  فهـي وليمـة     .  الغريبة الجـنس   السامريةأة  رل، وللم  الضا بنإلل -ة هي لجميع الشعرب   وفالدع 

 .الشعوب

 .جبل صهيون، جبل الجلجثة، الكنيسة الجبل الدسم: وفي هذا الجبل 

ألن معهـا دم    )  بالنسبة لنا جسد ربنـا      أيضاً هىو بن الضال، إلإنها ذبيحة العجل المسمن ل    (وليمة سمائن    

 ).وليمة خمر(المسيح 

" طى به على كل األممغوالغطاء المشعوب وجه النقاب الذي على كل الفي هذا الجبل  ويفنى" -٢

 مع وةس والعداوجه األمم أمام معرفة اهللا، حجاب من الطق ويف علىثلقد كان هناك غطاء ك). ٧: ٢٥إش (

 مع المرأة السامرية والجدل العنيف الذي دار بينها وبين السيد واضحاًكل ذلك يبدو . .. والتعصبوداليه

التي تعتبر بحق أول الداخلين من األمم إلى . ، وكأن إشعياء بإصبعه يشير إلى هذه المرأةاإليمانح لقبول المسي

 .وبذلك رفع وجه النقاب عن األمم. اإليمان

 : األبدإلى ويبتلع الموت -٣
جهت إلى  و المفرحةرةاألبدية هذه البشا ت، ووهبنا الحياةوت بالمونعم بالصليب داس الرب الم 

َمن يشرب من الماء ": ، ووجهت إلى المرأة السامرية فيقول الرب" فعاشاميتً هذا كان بنياألني "ن الضال بإلا

 "فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية  إلى األبد بل الماء الذي أعطيه يصيرشالذي أعطيه أنا فلن يعط

 ).١٤: ٤يو (

        يثبت ميثاقكم ت والوويمحي عهدكم مع الم":  الخميس حين يقول النبيمة يوبوهذه النبوة هي بعينها ن

 ).١٨: ٢٨ شإ ("الهاوية مع

 



 :شعبه  ويمسح الرب الدموع وينزع عار-٤
 من اذهقمرية األممية وأنالساعن   توبته، ونزع العارعبن الضال ومسح دموإللقد نزع الرب عار ا 

يق الرحلة يمسح الرب دموع الصائمين  طرىيات وسط الصوم، إنه علزعتما أجمل هذه ال... حياة الرذيلة

 .والتائبين، و ينزع عنا عار الخطية

 ... في ذلك اليوم يغنى بهذه األغنية-٥

 ).٢ -١: ٢٦إش " (ومترسة أسواراًيجعل الخالص " 

إن . ..تعزية إن كلمات السيد هنا هي أكبر. " حياة أبديةىماء حي ينبع إل َمن آمن بي تجرى من بطنه أنهار"

 ومترسة اً تحول إلى أغنية، أغنية فرح وخالص ثم من بركات الصوم أن أصبح الخالص أسواردالصوم ق

اآلن ليس ... ر أحضان أبيهوابن التائب داخل أسإل اشاآلن تعيش السامرية في حصون الخالص، و يعي

 .للشيطان سلطان على المحتمين في ظل الصليب في رحلة الصوم المقدس المتهللين بالصوم

 : الصليب يوم نقمة للشيطان يوم-٦
 ).٩ -١: ٢٧ ،٢١، ٢٠: ٢٦إش (ودينونة األشرار  

... بلحيظة حتى يغرب الغضب ألن هوذا الر  نحواختبئادخل مخدعك واغلق بابك خلفك  "-أ

 ".ليعاقب إثم سكان األرض

الم ودينونتهم،  صليبه من شر العوة لحيظة حتى ينتقم الرب بقى الرب إلذراعيفعلى المؤمنين االختباء بين 

وأوالد اهللا يعيشون في سالم . ادعهم مع المسيح فإلى لحيظة حتى يتم االنتقاممختبئون في مخ الأما أوالد اهللا

 .المسيح في وسط أخطار العالم واضطهاداته وذلك إلى لحيظة ألن أيامنا على األرض ال تقارن باألبدية

ويقتل . ..الهاربةلوياثان الحية ) الصليب(ديد يعاقب الرب بسيفه العظيم الش" وفي يوم الصليب -ب

 ).١: ٢٧إش " (التنين الذي في البحر

 له يسارب أوالد اهللا، ولكن ليحبن الضال والسامرية وإلم كسر شوكة الشيطان الذي أغوى اوفيوم الصليب ي

 .تبئين بين أحضانه األبوية إلى لحيظةا مخسلطان عليهم مادامو

 : يوم الصليب يوم غفران-٧

 ).٩، ٢: ٢٧إش (و يوم تسبيح وأغنية  

إش  ("لذلك بهذا يكفر إثم يعقوب"بن الضال إل كالسامرية واالتائبين عن إثم أشر األشرار فالرب يكفر

 يوم أغنية -ع، هو من بركات الصليبوبن ألبيه، والسامرية ليسإليوم رجوع ا -مو يصبح هذا اليو). ٩: ٢٧

 اًبة السائرة في رحلة الصوم المقدس واضعئأن يفرح قلب النفوس التا وهكذا أراد إشعياء النبي -سبيحوت

فياليت ظل الصليب ال يفارق حياتنا طول رحلة " ...الصليب أمامها كمصدر للغفران ومصدر للتسبيح والفرح

 ).عن مجلة مرقس(الصوم المقدس 

 ).٢٢ -١٣: ٢٩إش ( نبوة يوم الجمعة ...اًأخير

م المقدس أن يكون االقتراب إلى الرب ليس عن طريق ونسان في رحلة الص إن أخطر ما يهدد اإل:أوالً

 :الصليب بل

 ).١٣: ٢٩إش ( بالشفتين ال بالقلب -١



"  رأيهم في قلبهم عن الربوافكتم"مع اهللا بالرياء، وعدم االعتراف بالضعف ر  أن يكون السي-٢

إنه صوم : كنيسة في رحلة الصوموتكون أعمالهم أعمال ظلمة رغم أنهم يسيرون مع ال). ١٥: ٢٩إش (

 .لبقبالشفتين ال بال

سين ئصليب والصوم المقدس هي للبالأن كل بركات ا :و هع ختام النبوة في هذا األسبو:اثاني

 ).١٩: ٢٩ش إ" (دوس إسرائيلق الناس بنيك بالرب ويهتف مساسون فرحاًبائو يزداد ال" بالروح نيكوالمسا

 .بعية السيد المسيح وحمل الصليبوتفي الموعظة على الجبل للراغبين وهذه اآلية عينها هي أول وصية 

 في هذا األسبوع للراغبين في مرافقة الصليب في رحلة يوم االثنينوهي عينها أول نصيحة يقدمها لنا النبي 

 نيالمساكوترعى أبكار "م المقدس و بالروح هم الذين سينالون بركات هذا الصنيكإن المسا. األربعينيم والص

 ).٣٣، ٣٠: ١٤إش " ( بائسو شعبهيحتميإن الرب أسس صهيون وبها . ..و يربض البائسون باألمان

 

 :األسبوع الخامس
 .هذا األسبوع بأحد المخلع ، و ينتهي)أحد النصف(يبدأ هذا األسبوع بأحد السامرية 

. اآلشوريينب ملك  بهزيمة سنحاري٣٩ باإلصحاحاألول ينتهي : ويقسم المفسرون سفر إشعياء إلى قسمين

، هللاقسم مملوء بالتعزيات للسائرين في الطريق مع  وهو) ٦٦إش ( إلى آخر السفر ٤٠ اإلصحاحوالثاني من 

 . ت عن السيد المسيح من ميالده وصلبه وقيامته وعن يوم الخمسين وميالد الكنيسة الجديدةا بالنبووءوممل

ات هذا األسبوع من يوم الثالثاء بعد أحد النصف من أول اءرولقد ألهم الروح القدس آباء الكنيسة أن تبدأ ق

        .مويوم جمعة ختام الص) ٦٦ اإلصحاح( و ينتهي سفر إشعياء اإلصحاح
 :قراءات يوم االثنين

وهي تشجيع للمجاهدين في طريق ) ٣٢: ٣٧إش (متهم ي وهزاآلشوريينأ الكنيسة عن حرب رتق

 أن إشعياء يؤكد لحزقيا  ومهما كانت تعييراته وحربه النفسية إالَّم أن عدوهم الروحي مهما كان جبروتهوالص

 مرة واحدة ونجا جندي ألف ١٨٥الذي قتل منه ) اريبسنح(الملك أن ال يخف وأن الهزيمة أكيدة لجيش إبليس 

 .شعياء النبيإ  معصوملهذه هي تعزية اهللا لنا في منتصف رحلة ا. جيش اهللا

 ١٥عن شفاء حزقيا الملك وزيادة عمره ). ٦ -١: ٣٨(ن إشعياء م مووتقرأ الكنيسة في نفس الي

تعد   وقال له الاً جديداً يسوع وهبه عمرأن الذي سينتهي األسبوع به، المخلعوهذا بال شك إشارة إلى . سنة

 .يكون لك أشر الئ لتخطئ

ملوك ؟ إن حزقيا الملك بعد انتصاراته على سنحاريب، جاء إليه الما هي خطية حزقيا الملكو

 .اء إليه ملك بابل فكشف حزقيا الملك أسراره الداخلية للعدوفج... وهليهنئ

 وع، كما أوصانا ربنا في األسبالخفاء ينبغي أن يكون في األربعينيم وإن جهادنا الروحي في الص

جد  أن لكل مع الراباإلصحاح كلها في الخفاء وكما علمنا إشعياء في ...األول عن الصدقة والصالة والصوم

كما قال ر ن لك أشويك الئ لتخطئتعد   وكأنه يقول له الهللا اهفشفا. ابكى حزقي وأخيراً). ٥: ٤إش (غطاء 

 .للمخلع

 

  

 



 :معنا في الرحلة ائرساهللا بذاته  

 ) الجمعة-ت الثالثاءانبو(
 .٤٣  إلى إشعياء٤٠ وهي تبدأ من إشعياء

 .٩-١: ٤٣: والجمعة، ١٦ -٥: ٤٢: الخميس، ١٤ -٤: ٤١: األربعاء، ٨ -١: ٤٠: الثالثاء

في الطريق، وأنه يبارك جهادنا، وأنه  معنا  سائربذاته لنا أنه هوكلها تدور حول تعزيات اهللا وتأكيد

معنا   في الظلمة، وأنه سيسيرنيكلا بركة لآلخرين السان الصالح لقطيع الصائمين في الرحلة، أنه سيجعلالراعي

 .لكي ال تؤذينا رإلى نهاية الرحلة حتى في وسط النا

 أكيدة أعطاها لك مواعيد العزيز أن تتأمل بمهل في كل هذه األمور فهي كلها القارئوأترك لك أيها 

إنك لو تأملت في هذه التعزيات وثبتها في قلبك أو . إلهك السائر معك في رحلة الكنيسة كلها في هذا الصوم

فبكل تأكيد ستصل إلى نهاية الرحلة مع اهللا الذي ". تقلقلحتى ال ي بمسامير فمكنه"كما يقول اهللا لك في إشعياء 

 : اآلياتذهوإليك القليل من ه. سيجتاز بك النار وغمر المياه

 أجمل تعزية للصائم في الرحلة وهي       ه، هذ )١ :٤٠" (د عفي عنه  قكمل إن إثمها    د   ق هانادوها بأن جهاد  " 

 .ويعفي عنه إثمه. أن الرب يكمل جهاد

 " المرضعات ود ويق لهافي حضنه يحم  ويعه بذراعه يجمع الحمالن     قط يرعى   كراع": ةاهللا هو راعى الرحل    

، وهـو  بن الضالإلا على منكبيه، وهو الذي حضن     وف الضال لخرا هذا هو إلهنا الذي حمل       ...)١١: ٤٠(

ى يعطلن المرضعات   ئ بضعفنا أننا في مستوى الرضعان الال      اًه ونصرته عالم  فتنا في موكب معر   ودالذي يق 

 إنهـا رحلـة مـا       ...في الرحلة  طى الفرصة للمرضعات للسير   عفه لي تالسير فيحمل الرضعان على ك    عن  

 .رافخأجملها في رعاية الذي بذل نفسه عن ال

ـ مكيبـل    السندان   ى عل اللحامال يكفيه   .  يثبت سيرنا  هللاكد أن ا  ؤإشعياء ي : في الطريق  الثبات في السير    ه نَّ

 أجمـل   تعبيراًهل رأيت   . "فيَّأثبتوا  ": قائالًربنا أوصانا أن نثبت فيه      ). ٧: ٤١ (قلقليتحتى ال    يرمبالمسا

ما أحوج السائر في الطريـق أن ال ينظـر          ...  والتثبيت بالمسامير  اللحاممن ذلك الذي ذكره إشعياء عن       

بل يتأكد أنـه    . للوراء وال يهتم بأباطيل العالم المعطلة وال يضطرب من تجربة العدو، وال يخاف من الغد              

ما أجمل  ). ٣٦: ١٨مز  " (عقباي فلم تتقلقل    خطواتيسع  وت: "لرتثابت بمسامير في الطريق ويقول مع الم      

 . لئال يكون له أشريخطئيعود  وال في المسيح المخلعأن يثبت 

ـ  أربعـين يو   معنـا وام عنا   ص السيد المسيح    أنهذا إيمان الكنيسة    : معنا طول الرحلة   رئاهللا بذاته سا     اًم

ـ     كامالً فيجعله   يضيف صومه على صومنا   رئيس إيماننا ومكمله الذي       هو وأربعين ليلة،  منا و مـع أن ص

 .دائماً قصاًنا

 ".ال تخف ألني معك ال تتلفت ألني إلهك"

 ).١٠: ٤١إش " (قد أيدتك وأعنتك بيمين برى"

 )...١٣ :٤١" (ألني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك ال تخف أنا أعينك"

 وفي األنهار فال ياه فأنا معكلمافي  إذا اجتزت. ليتك باسمك أنت ودع. ديتكتخف ألني فال 

 ).٣ -١: ٤٣ ("ع واللهيب ال يحرقك ألني أنا الرب إلهك مخلصكذتل فال إذا مشيت في النار. تغمرك

 ).٧، ٦: ٤٢" ( وتخرج من بيت السجن الجالسين في الظلمة...نور لألمم ...وأجعلك" 

 ".ا في مسالك لم يدروها أمشيهموهلم يعرفوأسير العمى في طريق "



 ).١٦: ٤٢" ( والموجات مستقيمةنوراًأجعل الظلمة أمامهم "

 النفس التائبة المجاهدة ووهي تشير إلى حال الكنيسة أ للسيد المسيح رب المجد، هذه النبوات تشير

 .في طريق النور للعالم في وسط الظلمة وتجذب اآلخرين للسير ار ونوإنها تصير. في طريق الصوم

 

 :ع السادسواألسب
م بعماد ود كانت الكنيسة األولى تققو). أحد المولود أعمى(هذا األسبوع ينتهي بأحد التناصير 

 رصد أعمى الذي أبو أن الشخص الذي نال سر العماد هو كالمولاعتبار ىعل الموعوظين يوم أحد التناصير

 .اآلن أبصر وولسان حاله يقول كنت أعمى

 :بوات االثنين والثالثاء واألربعاء من إشعياء حول نقطتين هامتينوتدور ن

 .فتيح األعين غفران الخطايات هي وسيلة  المعموديةأن: األولى

 .ر بعد أن كان أعمىص هي عمل الذي أبوة بق الشهادةأن: والثانية

 حتى وةيد المسيح بقساء الكهنة والكتبة وشهادته للسؤد أعمى مع رو في حديث المولواضحاًهذا ما نراه و

 . األمر بطرده من المجمعىنتهإ

 :يوم االثنين

أنا ). "١١، ١٠: ٤٣" ( مخلصغيريا الرب وليس نا أنأ...  يقول الربشهوديأنتم : "الشهادة :أوالً

: ٤٣" ( أفعل ومن يرديدي من منقذ أنا هو وال ...شهوديأخبرت وخلصت وأعلمت وليس بينكم غريب وأنتم 

١٣، ١٢.( 

وليس بينكم (وهذه الشهادة ليست للغرباء .  األعمىعيني أن الشهادة هي بخالص الرب الذي فتح اضحفو

وتكرار كلمة .  المسيح والفداءبدون دمويكرر قوله أنا أنا الرب وليس غير مخلص، فال خالص ). غريب

 . للمسيحي حتى االستشهادضروري تجعل الشهادة عمل شهودي

هذا الشعب . تارىمخألسقى شعبي   في القفرأنهاراًماء، لت في البرية ألني جع: " المعمودية:اثاني

 ).٢٠: ٤٣" (بتسبحتيى يحدث سه لنفتجبل

 ).٢٥: ٤٣" (أذكرها ي وخطاياك الس ألجل نف الماحي ذنوبكوهأنا أنا "

 :لوسط ظلمة برية العالم جاء السيد المسيح يقوفي . هي ما يتفجر في البرية: ديةوفالمعم -أ

 والدة من الظلمة ،ة روحيةد، المعمودية هي وال"اتولن تدخلوا ملكوت السم روحلء واما تولدوا من الإن لم "

 .إلى النور، ومن الموت إلى الحياة، ومن البرية القفرة إلى مياه متفجرة

بها نصير شعبه وأوالده الذين نعرف كيف .  وليست للغرباءبنوية هللا وملكية له هي  بالمعمودية-ب

 ).٢١: ٤٣" (بتسبحتى ه لنفسي يخبرتهذا الشعب جبل"نسبحه 

 "  وخطاياك ال أذكرهانفسيأنا أنا هو الماحي ذنوبك ألجل " غفران للخطية هي والمعمودية -جـ

)٢٥: ٤٣.( 

  

 :)٨-١ : ٤٤أش (يوم الثالثاء 

 : المعمودية:أوالً



 )١: ٤٤" ( وإسرائيل الذي اخترتهعبدي يا يعقوب سمعإ) "أوالد اهللا (تارمخ شعب -أ

فينبتون بين "، )٣: ٤٤" (على اليابسةوسيوالً  على العطشان ماءألني أسكب  "اه المعموديةمي -ب

 ).٤: ٤٤" (على مجارى المياهالعشب مثل الصفصاف 

هي والدة من فوق والعالم ( وسط أرض العالم اليابسة وسيوالًفالمعمودية هي مياه تروى الكنيسة 

عن المعمودية، كما  أقوى الرموزم هي من واإن بركة سل. بركه سلوامال في تسغهي ا.) ..والدة من أسفل

ر السيد صأن المولود أعمى هو أقوى األمثلة عن االستنارة الروحية بالمعمودية، ألنه بعد أن تفتحت عيناه أب

ء لفديها  الذي جاكل شيء في العالم إالَّ المسيح وسجد له، أما الكتبة وكهنة الشعب كانت لهم عيون تبصر

دية هي نمو للنفوس المؤمنة وسط عشب العالم مثل والمعم. موا بركة سلرس ويخلصها ألنهم لم يجتازوا

 .الصفصاف على مجارى مياه المعمودية

الشهادة:اثاني : 
 ).٨: ٤٤ ("غيري هل يوجد إله شهوديفأنتم : " يكرر مرة أخرى قائالً

 إشعياء الذي قال هأنذا -أن ليس إله غيرهح  أن نشهد للمسيوهنا بعد الحديث عن المعمودية يلزمنا إشعياء

 .  ألشهد لكفأرسلني

 للسيد شاهداًأن صار ) المعمودية( االستنارة الروحية سرارات المولود أعمى بعد أن نال بأليست هذه هي اخت

 ! المسيح

 

 :)٢٨-١  :٤٤إش ( يوم األربعاء
 من اهللا ينسى مفدى ال شعب قتناء إلبالمعمودية مبتدئاًحدث فيها بوضوح عن الكنيسة وبنائها يت

 :ومغفورة له خطاياه

 ...." أنتلي عبد ...عبدييا إسرائيل فإنك أنت "

 "....تنس منى  إسرائيل اليا"

 ...".قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك"

 ...".ألن الرب قد فدى إسرائيل"

 ".أقيم ا ستبنين وخربهاوذوالقائل ألورشليم ستعمر ولمدن يه"

ية أنه في ملكية اهللا، ال ينسى ودفي طريق الصوم الذي نال سر المعم ات مشجعة للسائروكل هذه النب

هذه باختصار قصة .  تعمر الكنيسة كلهاوبالتاليحياته وتبنى من خرابها   ممحوة ذنوبه مفدى بدمه ستعمر،منه

 ).١٠يو ( يسوع إليه وأدخله حظيرته  أعمى الذي طرد من الهيكل فأخذهود الجديدة، وقصة المولةدوالال

 

 نبوات الخميس والجمعة 
 )١٧-١: ٤٥إش (

 :  والجمعةالخميسنبوات 
 سوف ال يحدث بأحد من صن الخالأل،  جداًخطيرتحدث عن خالص الكنيسة، وهو موضوع تكلها 

 :  سيدعوهنه الذي سيحول اهللا قلبه حتى اكنيسةبعدو البل أوالد الكنيسة 

 ).٢٨: ٤٤إش (كورش راعى 



 ) ١: ٤٥إش (رش وومسيحه ك

 -اً على خالصها بوسيلة ال تتوقعها أبدقادرفالكنيسة بالتأكيد هي في رعاية اهللا ألنها عروسه، وهو 

 نصلى فقط أن بأفكارنا الضيقة، بل علينا كثيراًكر ف طريقة الخالص كما ناهللاوليس علينا أن نقترح على 

 .و بإيمانوت  اهللا بسكونصوم ونسلم حياتنا هللا ونتوقع خالص

 يب فيها، لقد كـان الصـليب عـاراً        بالمعمودية وفاعلية دم  الصل    اإليمان  بأليس هذا هو طريق الخالص       

 .دية بعد الصالة أصبح له حق الوالدة من اهللاووماء المعم.  لنا خالصاًفأصبح

 .الربمن اهللا والمدعو مسيح   المعينالراعيلقد صدر الخالص لشعب اهللا بواسطة كورش  

، وةوهذا ما حدث لنا أننا نلنا البن      ). ١٣: ٤٥إش  ("  ويطلق سبي ال بثمن وال بهدية      مدينتيوكورش يبنى   " 

 .يةود بدم المسيح بالمعممجاناً الروحية بال ثمن وال بهدية بل واالستنارة، وتفتيح األعين

 ال يمكـن    أبديـة المعمودية  نا هللا ب  وتإن بن ). ١٧ :٤٥" ( دهر الدهور  إلى... اً أبدي اًص الرب خالص  خالو" 

إننا نولـد   . إلنسان الذي يجحد اهللا ثم يتوب ويرجع كاالبن الضال        لية ال تعاد    ودفالمعم الرجوع فيها، لذلك  

ـ  له نهاية، أما الوالدة من اهللا بالمعم       األرضيمن أبوين جسديين نأخذ منهما جسد ترابي لذلك فعمرنا           ة ودي

 .األبديمن اهللا األزلي ألنها والدة  فهي أبدية إلى دهر الدهور

 

 :اإلله المحتجب 
 اإلله - ضابط الكل-فإلهنا العظيم). ١٥ :٤٥" (المخلص لإسرائي أنت إله محتجب يا إله حقاً"

 نعالرب صانا  أ-ر السالم وخالق الشنع صا- مصدر النور وخالق الظلمة-ي أوالدهس الذي ال ين-المخلص

هذا ). ٧ -٥: ٤٥( أنا الرب وليس آخر غيري أن ليس هاغربرق الشمس إلى مش لكي يعلموا من م-هذه كلها

). ٢٢: ١٦يو " (أراكم فتفرح قلوبكم" لهم ته أوالده ألنه هو الذي يعلن ذا العظيم لألسف محتجب ال يراه إالَّلهاإل

ظن  يمحتجبهو إله . ود اليهنم  يره الكتبة والكهنة واألشرارلمد أعمى، وهو الذي و ذاته للمولن أعليهو الذ

إنه . ا بالكنيسة كما حدث أيام إستير، وكما حدث في تاريخنا عشرون قرنًضراراالاألشرار أنهم يقدرون على 

إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود . ..أبشركم بفرح عظيم"لصهم العجيب خمومحتجب ولكنه منظور ألوالده 

 ).١١: ٢لو ("  هو المسيح الربصمخل

 

 :عع السابواألسب
 ثانية تعزيات روحية أوالً، وننال  عن صومنااًتقريرم، وفيه نعطى ياوع في الصأسب هذا آخر

القيامة  و المقدسةبصخةلبركات ا لقبول االستعداد ظة كل الجبل، ثم ثالثاًلموعوتطويبات كالتي ذكرت في ا

 .وميالد الكنيسة في يوم الخمسين

  ر عن الصومي تقر:أوالً
 :)١١-١ : ٥٨ش إ(

م مرفوض وهو الصوم الذي انتهي وهناك ص.  األربعاء من أسبوع ختام الصيام يوموةوهذه هي نب

 ).٥-١ :٥٨(اع والرياء في الصوم، وارتفاع الصوت في العبادة ز، والنخوةاإلمة بين وومازالت الخص

  :فهو) ٧، ٦: ٥٨: (وم المقبوللصأما ا

 ،"رش الودحل قي"



 ،" نيروقطع كل اًواطالق المسجونين أحرار فك عقد النير"

تكسوه وأن ال تتغاضى  ا رأيت عرياناًإلى بيتك إذً  خبزك وأن تدخل المساكين التائبينئعأليس أن تكسر للجا"

 ".عن لحمك

فالذي صام ال بد أن يكون بنعمة . تقيد اإلنسانالخطية ، ألن رشوحل قيود الم المقبول ينتهي بالتوبة وفالص

 . جسده وتحرر من قيود الشرقمعالمسيح أ

 كالخدم والعمال والضعفاء بل ال نجعلهم تحت ن اآلخري علىوعدم إلقاء النيرتضاع إلم المقبول هو اوصوال

 . في البشريةوأخوة عبيد الرب  كلنانيرنا ألننا

، كقول ربنا يسوع من قال ألخيه رقا )٩: ٥٨ ()اإليماء باألصبع (عدم احتقار اآلخرينوالصوم المقبول هو 

 جسد واحد، فال نحتقر اآلخرين أعضاء فييكون مستوجب المجمع فكلنا )  احتقار حركة أو نظرةمجردوهي (

 . كقول الرسولوسبل علينا أن نسند صغار النف

  تخرج كلمة بطالة من أفواهكم بل كل ما هوفالوالصوم المقبول معناه أن يمتنع اإلنسان عن كالم األمم 

 .بملح اً كثمرة للصوم مملحناا فليكن كل كالمذًإ). ٢٩: ٤أف ( يعطى نعمة للسامعين يصالح للبنيان ك

 أخوك في البشرية فأنت تطعم وتغطى وه(ك لحم  والعريان الذي هوئعم المقبول هو فعل الرحمة للجاووالص

 التائهين بالفعل أو بالخطية إلى بيتك فيصبح بيتك هو بيت الرب يسوع حيث كان لمساكينا ، وتدخل)لحمك

 ...نالعشاري ويجلس مع الخطاة

 !أتريد أن يكون بيتك بيت السيد المسيح؟

 

 :)١١ -٨: ٥٨(بركات الصوم المقبول 
برك أمامك ومجد الرب يجمع   ويسيربت صحتك سريعاًوتنمثل الصبح نورك  حينئذ ينفجر "-١

كل الرأس وكل القلب سقيم من أسفل : "ي أن أول نبوة في الصوم المقدس كانت تقولسال نن). ٨: ٥٨" (ساقتك

 ).٦ ،٥ :١ ("...ليس فيه صحةدم إلى الرأس الق

هـت نت، واابتدأت بعدم الصحة أنها -مو كيف يكشف لنا النبي العظيم إشعياء في رحلة الصعزيزيفتأمل يا 

 .ة والنور والبر ومجد الربحصبال

تام  لكل الصائمين يوم جمعة خمسحة الرضى رتعمل س في أن الكنيسة اولعل هذا سبًب. ختام الصوم هذا هو

 .الصف كعالمة على الصحة الروحية والجسدية والنفسية في نهاية الرحلة

تحول من الظلمة الداخلية في بدء الرحلة هو ".  ويكون ظالمك الدامس مثل الظهريشرق نورك "-٢

 ).١٠: ٥٨( نهاية الرحلة  فير مثل الظهروإلى الن

كجنة ريا وكنبع مياه  امك فتصير ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظاموويقودك الرب على الد -٣

رفان عفبعد أن كانت بداية الرحلة هي أن اإلنسان أقل من الثور والحمار اللذان ي). ١١: ٥٨ (هال ينقطع مياه

. امويقوده الرب على الد، أصبح اإلنسان في نهاية الرحلة )٣: ١إش ( إلهه فصاحبهما أما اإلنسان فال يعر

 في وسط الجدوب وكله اً شبعوءاً أول الصيام أصبح اآلن مملفيوع وكسل وبعد أن كان اإلنسان في حالة ج

 إنها مياه -وأصبحت حياته مملوءة من ثمار الروح التي هي كنبع مياه ال ينقطع مياهه.  نهاية الصومفينشاط 

 .تنبع إلى حياة أبدية



 يوم األربعاء من هذا هو تقرير إشعياء باختصار عن بركات الصوم في نهاية الرحلة نسمعه بتدقيق

 . أسبوع ختام الصوم

 

 في ختام الصوما تعزيات اهللا للذين صامو
 ):االثنين والثالثاء ( التعزيات-أ

 .الذي قادنا في الصوم اهللا هو 

 سالمك وبرك كلجج البحر،  فكان كنهر ...أنا إلهك معلمك لتنتفع وأمشيك في طريق تسلك فيه،" 

 هم فيها،ّرالتي سي في القفارا ولم يعطشو ب،ويعق ا قد فدى الرب عبدهوقول... بصوت الترنيم أخبروا ونادوا

 )٢٢ -١٧: ٤٨ ("أجرى لهم من الصخر ماء وشق الصخر ففاضت المياه

أنا الرب إلهك معلمك : "م هي في قيادة المسيح الذي صام عنا، وهي رحلة قال عنها إشعياءوفرحلة الص

، وهي "وأمشيك في طريق تسلك فيها"مت حياتها له لّا للنفس التي س ننتفع فيها، ويجدد معالمهأي " ...لتنتفع

العالم  ة بفرح الروح القدس في وسط بريةوء، وهي ممل"اهللا قد فدى عبده "نرحلة ترنيم ألنها رحلة المفديي

 ". في القفارواولم يعطش" القفرة 

 يجوعـون وال    ال":  والتعـب   والعطش وعالجها   يختم النبي حديثه للصائمين بعد رحلة في ظاهر        وأخيراً 

 ).١٠: ٤٩ ("لى ينابيع المياه يوردهمإ وال شمس ألن الذي يرحمهم يهديهم و حريضربهم يعطشون وال

 : للخدمةعداداال -ب

 إسرائيل عبديأنت  ،اً مبرياً سهموجعلني خبأنيفي ظل يده  ،)كلمة اهللا( كسيف حاد فميوجعل "

 ).١٠ -١: ٤٩ (..." أظهروا للذين في الظالم واخرجأ ،مملأل اًقد جعلتك نور الذي به أتمجد،

 الكنيسة تقدمها ألوالدها في نهاية الصوم، كأن نولو أن هذه اآليات كلها نبات عن السيد المسيح، ولك

 . للخدمةعدادهي ا ومرحلة الص

. هربنا يسوع صام قبل بدء خدمت اًخيروأ ... إيلياكليستعد للخدمة كذل اًيوم ٤٠فموسى النبي صام 

كما  الختالء أربعين يوماواوم لصال إعداد للخدمة بدون ا: ع ختام الصوم يقولويسة في أسبنكلال فلسان حا

 .لصنامخفعل 

 :يبات ا لتطو-جـ
يز بينها وبين التطويبات التي سجلها متستطيع أن ت  عميقة التتطويبا والمتعبين والحزانىوللعطاش 

 .له السادس من إنجياإلصحاحمعلمنا لوقا في 

 وعون،جوأنتم ت. .. يأكلونعبيديهوذا " 

 وأنتم تعطشون،...  يشربونعبيديهوذا 

 تم تحزنون،ن وأ... يفرحونعبيديهوذا 

 "  وأنتم تصرخون من كآبة القلب وانكسار الروح تولولون ... يترنمون من طيبة القلبعبيديهوذا 

          )١٤، ١٣: ٦٥.( 

 

  أيها األغنياء، ويل لكم... نيكطوباكم أيها المسا"

 ويل لكم أيها الشباعى، ... طوباكم أيها الجياع



 ها الضاحكون،يويل لكم أ...  الباكونيهاطوباكم أ

 ).٢٦ -٢٠: ٦لو ( "اً الناس حسن لكم إذا قال فيكم جميعويل... نيطوباكم أيها المبغض

 صام عنا  يسوع الذيمع ربنا راً وتنقلنا فوس الخميوم تقرأ يالصوم ختامت النبي لنا في يا تعزمهذه هي ختا

 تحدث عن هذه التطويبات في المسيحوربنا يسوع . اق لوقديس التطويبات في إنجيل تلميذه الوسجل لنا نفس

 .منا لنا إشعياء نفس التطويبات في نهاية صوم، وهكذا يقدرةنهاية صومه مباش
 


