
 
 

 



الكبير الصوم رحلة
النبيعإشمع ياء

ـدمة مق
ي            كل النبي إشعياء سفر من جزء قراءة بضرورة الكنيسة الكبير    -موالتزمت الصوم أيام ـرأ    -من تق التي

اإللهي، القداس بدء قبل النبوات والجمعةأيفيها والخميس واألربعاء والثالثاء االثنين  .أيام
من          األول األسبوع في نجد إننا في     حتى الكنيسة تبدأ ـفر،      االءةراقالصوم الس من األول ـأتيصحاح وي

عند     السفر النصف       ) ٤٠إش  (منتصف أحد مع المفسرين رأى ـام       ).السامرية(حسب خت ـة جمع ـي ف أما
اال  والص فيقرأ والستون    م السادس السفر  اآخر   أي -)٦٦إش  (صحاح في نستط. صحاح ـول    يعلذلك نق أن

مبالغة     أدنى إشعيا  أنبال هو  سفر النبي الص   ء آحاد مع الكبيورحلة ـب      رم يناس ـا م فيه فنجد ـة،  : ، التوب
والتجربة، أعمىاالبنالصالة، والمولي المخلع شفاء السامرية،  .الضال،

إش وكأن العجب الصعنجد برنامج بالروح للكنيسة يرسم النبي الكبيروياء  .م
هو  إشعياء هوهلللرجوعواالتوبة  سفرسفر وهذا وهدفهبرناسنف، الكبير الصوم  .مج
واال        بالقيامة، ينتهي و بالتوبة يبدأ اال          حصحاالصوم ـا أم ـة، التوب عن يتحدث إشعياء من ـحاح  األول ص

والستون الك) ٦٦إش (السادس وميالد القيامة عن ينيسةفيتحدث في الوالجديد  .نمسيخم
الروحية  إشعياءالصحة في جاء كما الصوم هدف  :هي

األسب-أ األوفي إشعياءع يقول الرأ: "ول إلى القدم أسفل من سقيم القلب وكل مريض الجسم سكل
صحة فيه جرحليس تعصروإحباطبل لم طرية بالزيتوضربة تلين ولم تعصب ).٥،٦: ١إش" (ولم

إشعياء-ب يقول الصوم ختام أسبوع ينفج": وفي نوركرحينئذ الصبح سريعنتومثل صحتك  "اًبت
). ٨: ٥٨إش (

سريعفسفر الصحة تنبت كيف عن يحدثنا الصابواًإشعياء هووسطة وما للصحةوالصم، المفيد م
الروحية؟

السائر          عينيه نصب يضعها أن ينبغي ضرورية مقدمة رحلة  شعياءإمعهذه ـن      في وم ـر، الكبي ـوم الص
تعتبر أخرى لذيذةناحية روحية كنسية دراسة إشعياء لسفر الدراسة  .هذه
الشكر سفراًوآخرأوالًونقدم دراسة فرصة أعطونا الذين األوائل الكنيسة الصومآلباء في إشعياء

 .الكبير
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األولواألسب  :ع
متىيبدأ: اإلنجيل بإنجيل ).١٨ -١: ٦(األسبوع

والص والصالة الصدقة عن يتحدث للعبادووهو كأركان السمواتةم في الذي أبانا ينتهي... وعن و
متى بإنجيل األسبوع عدم). ١٩: ٦(هذا عن وحدهتكالاإلويتحدث اهلل على بل المال  .على
النبي اال: إشعياء األسبوع هذا في كلهتقرأ الثالثة المشتركةصحاحات األمور نلخص أن ويمكننا ا،
اإلنجيل قراءات مع  :فيها

السمو"-١ في الذي فعصبنينربيت " :"تاأبانا هم أما وترنيمة). ٢: ١إش(" علىَّواونشأتهم
أ عن هي األسبوع هذا في السمونابالكنيسة في الذي  .تاا

الشر أو العصيان هو اهلل قلب يحزن ما الذاآلتيإن األبناء نشأهممن . ورباهمالسماويأبانا. ين
اآلب لحضن الرجوع هو الصوم هدف بأن اإلحساس إلى النبي إشعياء يدفعنا  .وهكذا

الخفاء": الرياء-٢ في فلتكن صدقة صنعت الصالة،. إذا  ."...لصوماكذلك
م الرياءوجفالعبادة يكره واهلل هلل،  .هة

عب كل أن لنا فيكشف إشعياء هللاأما تقدم ال الخفاءدة مكروهةفي القلب  :من
دم" مآلنة أيديكم أسمع، ال الصالة كثرتم ،)١٥ :١إش("اًإن
ممل" بماء) ةوشمغش(غالزةوءفضتكم مغشوشة ).١٣ :١إش("وخمرك

في فهوالخفاءفكلمة المسيح السيد وصايا كل في المشترك العامل والمرائينهي الرياء  .يكره
باآلإو لنا أوضح النبي أنشعياء كثيرة وبأخرى السابقة يات

البخور حتى يكره المرائيناهلل من  .والذبائح
الكلمةإذً وهذه رياء، بال القلب من اهلل فلنعبد أحبائي يا ا
رياء"  في"بال قسمة صالة كل ختام اإللهيهي  .القداس

 :اعتضإلا
ال الخفاء في مصحوبوالعمل يكون أن البإلباابد كل أساس والمحبة   ...نيانتضاع
أركا يقوى  .هنوالتواضع

احصحاإلا عن كله إشعياء من  :تضاعإلالثاني
اليوم"  ذلك في وحده الرب ويسمو الناس رفعة وتخفض اإلنسان تشامخ عينا ).١١: ٢إش" (توضع
الجنود"  لرب وعاٍلايومفإن متعظم كل فيوضععلى مرتفع كل ).١٢: ٢إش" (وعلى
ش"  وفي الصخور نقر في الربليدخل هيبة أمام من المعاقل ).٢١: ٣إش" (قوق
ألنهوكف"  نسمة أنفه في الذي اإلنسان عن ).٢٢: ٢شإ( " يحسبماذاا

كنوزتال" -٤ لكم األرضاكنزوا ،"على
تشربونتهتمواال" وبما تأكلون بما ،"لحياتكم
الغد  للغدواتهتمفال" لنفسهألن بما ).١٩،٢٥،٣٤: ٦مت("يهتم

ما يقولوهذا عندما إشعياء  :يسجله
والركن"  السند ).١: ٣إش("إنزع
خبز"  سند ماءكل سند ).١: ٣إش" (وكل
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الي"  ذلك في السيد الخالخيلوينزع زينة ).٢١-١٨،١٦: ٣إش..." (م
سند ليس المال أن يؤكدان فكالهما إشعياء سفر أو اإلنجيل يعإللاوسوء أن عليه المسيحي بل بالينسان، ش

سندهم إاللإلفال رأسهاهللنسان شعور ويحصى ويرعاه وفداه خلصه الذي  .وحده

األسب هدف هي األولوالتوبة  :ع
 :لذاتواالخطية:أوالً

مدمرة صحة"إلنسانلالخطية فيه ليس مريض الرأس ).٥:١شأ( "كل
اهللواجازد عن البعد بداية هما والرياء المغشوشة"الشخصية  )٢٢: ١إش" (كالفضة

الصوم رحلة في عدو أخطر هي اإلنساناكفو"الذات ).٢٣: ٢شإ( " عن
تهتم" وبماواال تأكلون بما ).٢٥: ٦مت..." (شربونتلحياتكم

 :عترافإلواالتوبة: اثاني
للتوبة   إلا  ضرورة بالخطية دع  -عتراف الص       وةواالعتراف قوة تضعف االعتراف وبدون اهلل لذلك  ومن م،

الكنيسة لنا األقتقرأ هذه إشعياء سفر  :لوامن
الرب" يقول نتحاجج كالدودى: هلم حمراء كانت إن كالثلج، تبيض كالقرمز خطاياكم كانت إن

).١٨:١إش" (كالصوفتصير
والصإلا  للذاتوعتراف صلب كالهما الصخرة،": م إلى الربالترابفياختبئادخل هيبة أمام   "من

).١٠: ٢إش (
التوبةاإلي:اثالثً في  :جابية

الخيوتعلم"  فعل ).١٧: ١إش" (را
الص في بد منوال الخيراإلكثارم عمل : من

المساكي  للرحماءطوبى تحلنعلى الرحمة عليهمفإن
الدين يوم في يرحمهم فيهموالمسيح قدسه بروح  .ويحل

وتائب"  بالحق تفدى بالبروهصهيون ).٢٧: ١إش" (ا
م أروع لظهورفالصوم اهللجال التائبينبر حياة اهلل. في لبر اإلنسان تؤهل التي التوبة أجمل  .ما

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

الرب المسيح السيد وصايا في التوبة-فالسلوك لمسيرة نورالمكملة في مسيرة  .الربهي
النف     يجذب التائب ل  واإلنسان البعيدة اهلل    س مع ـ       "لحياة إل نصعد هلم ويقولون كثيرة شعوب ـل   ىوتسير جب

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

الثاني  :األسبوع
                )  

    (     -         
    . 
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-      :
وبروح               " القضاء بروح وسطها من أورشليم دم ونقى صهيون بنات قذر السيد غسل ـرب  . اإلحراقإذا ال يخلق

ك نهار        على سحابة محفلها وعلى صهيون جبل من مكان نا  اًودخاناًل ليالًتملر   ولمعان مجد    . هبة كل على ألن
).٤،٥: ٤إش" (غطاء

التجربة القذر: هدف من الدم. التنقية  .وتنقية
التجربة وروح: وسيلة القضاء  .اإلحراقروح
التجربة الداخل: نتيجة من غطاء"المجد مجد الم"لكل النفس الخارجمجد ومن بالتجربة   محصة

التجربةوتبد بآالم مغطاة  .أنها
عل وقضى حكم اإلحراقلأورشىفاهلل بروح انتقامليم قذرهااًيس من لينقيها مجد-بل إلى مغطى  ويحولها

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

القضاءورو -أ اح هو يكون أن وإليمكن لنفسهإعتراف اإلنسان لو"دانة لماألنه أنفسنا على حكمنا
عليناح القضاءوف). ٣١: ١١كو١(" كم روح هي التجربة أن يديننا-اضح أن وإما ونتوب، أنفسنا ندين أن إما

ا العالم في ندان ال لكي ونتوب الخاصة بطريقته العالم هذا في ).١٢: ١١كو١(آلخراهلل
اإلحراق-ب روح الرسول: أما كقول الصوم صفة وهو الخطية ضد الجهاد جسدي: "فهو أقمع
السيد)٢٧: ٩كو١" (وأستعبده في محبة الضيق الباب من للدخول الجهاد في أمانتنا اهلل يرى عندما التي ،

فيحرق التوبة كمال هو الذي القدس الروح بنار القلب يلهب عروسالمسيح تكون أن من النفس يشين ما اًكل
المسيح وينق -للسيد القذر، من دميينقيها ويعطيها إلهي- اجديدادمها على-اًدماء من يسوع ربنا دم

 .المذبح
ـ مجداًأخير-ج إلى الروح: يحولها نقاها التي العروس بروهذه واإلحراقالقضاءحالقدس

بالم"وجاهدت التاجر - واللبانرَّوتعطرت أذرة بكل ذلك بعد بموينهيز). ٦: ٣نش" (يزينها الروحاا هب
أناة- سالم- فرح-محبة"القدس، إن)... ٢٢،٢٣: ٥غال" (تعفف- وداعة- إيمان-حصال- لطف- طول

ال في المجاهدة المحبةصوالنفس حالوة تتذوق تبدأ كهللم واذوللناس، الفرح، األناة،إلا وطول تضاع،
...والطهارة
غطاء-د مجد ذلك: ولكل كل يصنع القدس الروح الزينةولكن هذه كل على فيغطى الخفاء في

للعروس إنسان... النقية الخارج من جدووهاًبسيطاًعادياًفترى غنى الداخل القدساًمن للروح ثمرة . بكل
نستو ولئال العدو، يسرقه لئال غطاء له يكون أن بد ال مجد وغرورولئال. أجرنافيفلكل كبرياء في  ...نقع

العنب :ثانياً  :ءالرديتجربة
يه..". ورجال أورشليم سكان يا احكموواآلن كرمىبينيواذا أيضماذاوبين لماًيصنع وأنا لكرمى
له عنبلماذا. أصنعه يصنع أن انتظرت عنباًإذ ا. ..اًرديئاًصنع رب كرم وغرسلجنإن إسرائيل بيت هو ود
رجال  .)٧-١: ٥إش" (يهوذالذته

الرسولمعلمنا  ا       يعقوب في التجارب من نوعين بين رسا   إليفصل من األول ـا  صحاح وهم ـة  : لته التجرب
اهلل  الموجهوهي  المفرحة   من واإليمان       -ة الصبر فينا وتولد تنقينا التي ـريرة  ثم  . وهذه الش ـي   التجربة الت
األم اإلنساورغم ولكن معنا اهلل يصنعها التي الصالحة شهوتهر من ينخدع و ينجذب ).١٤،١٥: ١عي(ن
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خصبة أكمة اختار إشعياء سفر في خصبة(فاهلل أحس)أرض وزرع حجارتها ونقى الكرماأنون، ع
سورق( برج)كرم اإلنسان حياة في ووضع معصرةاًرمزاًعالياً، ونقر اهلل، دمه(لكلمة الكنيسة وهذا )أعطى ،

السيد غرسه وبلذةبنفسهالكرم ابل لذتهنحتى غرس يسميه الالزمة. ه النعمة وسائط كل اهلل أعطى لقد
القدس( الروح وعمل المقدس والكتاب الكنيسة عنب) أسرار الكرم صنع هذا  .اًردياًومع

الصوم  في نتعلمه الذي النباألربعينيفما هذه ؟وةمن
اإلنسان" نتعلم -١ أيها عذر بال حياتنا). ١ :٢رو" (أنت في الشر أوكل اهلل وليس نحن سببه

المجتمع، أو هوالظروف توبتنا يفسد اآلخرينعالإلقاءوما على والذنب وبذيب الصومل، بركة تضيع ك
بالبصخة ستنتهي التي الصوم رحلة وتتعطل التوبة . والقيامة) بالعبور(وبركة

أيض-٢ حيا"لماذااًونتعلم في والحسك الشوك الجفاماذاولا،تنيطلع يكونيحدث وال الروحي ف
عنب) ٦: ٥إش("رمط نصنع لم النعمة وسائط كل وجود مع أن سببه هذا ردباًجيداًكل فاألعمالاًيئل ،

اهلل مع الحياة ثمر هي ثمرفاهلل...الصالحة فيهاًيطلب تعب ألنه الكرم الصومأحبائيايلذلك. من إن
الثمرو  هاألربعيني طلب يا. ميعاد إالأعزيزيفاحترس هلل تقدم ال حياتكاًصالحاًوثمراًعنبن  . في

ا في نبوته النبي إشعياء والشرورإلويكمل الخطايا عن واألربعاء الثالثاء يومي في الخامس صحاح
الص في المقدسة رحلتنا أمام تقف التي وتجعوواألسباب اليوملم المسيحيين وتجعل النعمة وسائط نهمل نا

عنب الذيف. ئاًردياًيثمرون وبلذتهاهلل كرمهبيده الي) كنيسته( غرس يجدنا إذ ونثمرويتألم العالم نجارى م
 .كثماره

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

الي العالم االمتالكيمووهكذا لحب اهلل أوالد أراضى...جذب شقق، مسيحي...بيوت، رأيت إذا اًحتى
رجلوالي إنه تقول أمالكناجحم له رجلاًألن ألنه وليس عملهتقيكثيرة في اهلل . يخاف
المعرفة-٢  :)١٣آية (عدم

الروحية المسيحعم-والمعرفة الرحلة-رفة لسالمة قال.ضرورية الطريق": ألنه هو : ١٤يو" (أنا
وقال)٦ المعرفة: "، عدم من هلك من". شعبي أشر وهي خاطئة وفلسفات خاطئة معرفة الوهناك  .رفةمععدم
الرب-٣ شريعة  :)٢٤آية (رذلوا

هما اهلل وكالم ألرجلنا"والشريعة وسراج الطريق في لنا المقدس). ١١٨مز("نور الكتاب فإهمال
العالم هذا غربة في للسائر الطريق. كارثة يضل أن بد ال على...إنه ردوده كانت المسيح يسوع وربنا
كذلك المقدس، الكتاب من بكلماتالشيطان يتحدث كان الخير المقدسوعدو الكتاب من ناقصة  .آيات

أ-٤ في للحكماء ذونيعويل عند والفهماء  .)٢١آية (تهماأنفسهم
ال بحكمته الكتاب يدرس يجنبشفالذي ال سوف فيإاليرية وحكمة كان. نفسهعينيالكبرياء فإن

هوإلا الصوم،للاًاسيسأاًشرطتضاع رحلة طريق في هوسير الكبرياء في  يصبح عثرة تحرمهالأول طريق
الرحلة من يجنيها سوف كان التي البركات األ. من هذا في فالشيطان باسبولذلك المسيح السيد جرب اءيكبرلع

الق الجبلنفقائالً أعلى فوق من مالئكواهللسك لك وداعة... لوكليحمتهسيرسل في المخلص تجرب ": فرد ال
إلهك ).١٢ :٤لو ( "الرب
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والنفاق-٥  :)٢٠آية (الرياء
الرب يهاجم المرائييقأحداًلم الفريسيين هاجم ما في-ندر الصراحة على مبنية فالمسيحية

السيروالمرائي -اإليمان عليه النبييصعب يقول لذلك الصوم رحلة للقائلي": في وللخيراًخير  للشرنويل
نورلالجاعاًشر الظالم ظالماًين مراًوالنور الحلو حلواًالجاعلين ".اًوالمر

واألربعاء الثالثاء نبوات خالصة  .هذه
تحذير إلوهي النبي بثمرصمن يأتى لكي الصوم أثناء الكرم  .آمين. جيدالح

اهللاالموتجربة :ثالثاً مع الخدمةجهة آجل  :)١٢-١: ٦شإ(من
بي عالقة من والخدمةوالصنهل ؟م

هما: نعم والصالة وعمدوهمالصوم األمم جميع في وبشروا الرسل بهما عمل اللذان
وا اآلب القدسإلباسم والروح  .بن

األمين اهلل خادم النبي يبدأ...إشعياء كيف ؟ولكن
روحي    الخادم ـم                اًبناء ث بالصالة، اهلل مواجهة في التجربة هذه لخص وإشعياء الخدمة، في القصيد بيت هو

من   بتطهير النارية بالجمرة المذبح  فمه ـائالً          وأخيراً. على ق ـة للخدم ـذهاب ال ـي ف التأخير ـذا  : "بعد هأن
".فأرسلني
اهلل :أوالً ضعفهمونيالقديسخدام فيكشف اهلل يواجهون حيث قوية صالة حياة لهم تكون أن البد

إتضاعيو نف. اًمتلئون الهيكلوسوتهتز كل تمأل أذياله الذي اهلل بقوة ويشعرون ي-هم بالدخان فصلويحسون
الهيكل وبين الهيكلهنا -والخدمة. بينهم من العباد-تبدأ منة،مكان القلب،مخوتبدأ في اهلل واإلحساسافة
والخطية  .بالضعف

ال: اًثاني تبدأخحياة وتطهيرها المذبحادم فوق يقولمن اإللهيسيرلكالقديس   كما القداس : في
ا" الجمرة ويرلناوأعطنا والجسد النفس تطهر التي اللذينة الكريم والدم اإللهي الجسد هي التي الروح

الخادم. "لمسيحك حياة في االنطالق مركز هي المذبح على  .فالذبيحة
اهلل:ثالثاً لطلب السريعة إشعياء الروحية. طاعة االختبارات هذه كل إلشعياء اهلل قدم أن يكن -بعد لم
إال إشعياء اهللمن لخدمة الطاعة خدم. سرعة أن الرغم ذلك في النبي محفوة كانت بالمخاطروقت فالنبي. فة

دائم كان إشعياء أيام أخاًفي للملوكاًاربيحمل سارة  .غير
م معناوإن التجربة، أسبوع منتصف في الكنيسة وضعته هذا مثل هوهضوع جديد اختبار كل أن

للخدمة وانطالق اهلل مع جديدة  .تجربة
العميقة:اًرابع الصالة  :تجربة

)١٤-١ :٧شإ(
نصل" ما نعلم اليلسنا بأنات فينا يشفع الروح ولكن ينبغي كما بهايألجله ). ٣٦: ٨رو" (نطق

كثير نطلب أننا اهللاًوالحقيقة سطحية. من طلبات الذيكليإو. ولكنها وأحازدارالحوار اهلل ):١٠: ٧إش (بين
الر ألحازقال آية: "ب لنفسك رفعةقعم. اطلب أو فوقطلبك  ."إلى

أحاز وال ": فقال أطلب الربال  ."أجرب
إشعياء أيضاً": فقال إلهي تضجرون  ."أنتم

آية نفسه السيد يعطيكم :.ولكن
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وتلد" تحبل العذراء عمانوئيلبناًاها اسمه ).١٤ : ٧إش("وتدعو
مستعد  الصالة في ذاتلإلعطاءفاهلل  .هحتى
ونخ  فوق إلى نرفعه أو الطلب نعمق ال الربشونحن فنجرب كبيرة طلبات نطلب أن  .ى
في      اهلل الجديد   اإن نصيبنالعهد ا   هو نصيب هو السامرية   إل، ونصيب الضال، . ..واألعمى...والمخلع. بن

منها        ينزع لن الذي الصالح النصيب اختارت وليس        إذً...ومريم ذاته المسيح يكون أن فلنطلب ـن    ا م ـل أق
نصيبنا هو صاريوتسبحتقوتي"ذاته وقد الرب ).٢: ١٢إش("اًخالصليهو

و إشعياء جربها كما العميقة الصالة ثمرة هي لناهذه المقدسيقدمها الصوم رحلة  .في
والصالة  ل: "الصوم أخذ حتى موسى بهما عمل اللذان المكتوبةوحيهما  ." اهللبإصبعالشريعة
والصالة  اهللهما": الصوم فرحمهم نينوى أهل بهما عمل  ."اللذان
والصالة  خدمتهم: "الصوم في الرسل بهما عمل اللذان  ."هما
ور: "والصالةومالص  إيليا بهما عمل اللذان  ." للسماءفعهما
والصالة  أف: "الصوم بهما وسد دانيال بهما عمل اللذان األسودوهما ".اه
والصالة  ال": الصوم بهما عمل اللذان المسيحهما السيد اسم أجل من دماءهم وسفكوا ".شهداء
والصالة  الجبال         ": الصوم وسكنت والصديقون األبرار بهما عمل اللذان من    والبراريهما األرض وشقوق

الم الملك في محبتهم عظم  ."حسيأجل

الثالثواألسب  :ع
ا رجوع بقصة األسبوع هذا  :الالضبنإلينتهي

اقصو أإلة ثالثة لها الضال  :ركانبن
اآلب: األول ب-حنان إليه يشير . ضوحووإشعياء
ا: الثاني إشعياء-بنإلخطايا عنها تحدث . وقد
ا: الثالث هو-بنإلتوبة إشعياء التوبةوسفر . سفر

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

١٨: ٨.(
ا عنإلفقصة تكشف باألكثر هي الضال المحببن اآلب لرجوشقلب ابنه،ووقه يزلوإ"ع لم كان ذ

علرآهاًبعيد ووقع وركض فتحنن ).٢٠: ١٥لو( "بلهوقعنقهىأبوه
 :الخطية -٢

قالو" التوابااطلبواوإذا أصحاب ).١٩: ٨إش." (..العرافينعإلى
وجائعين" مضايقين فيها حينماو. فيعبرون يحنقونوعوجييكون أنهم وإذا...ن األرض إلى وينظرون

الضيق قتام ظلمة مطرودونوإشدة هم الظالم الم) "٢١،٢٢: ٨إش" (لى ظالل أرض في توالجالسون
الظلمة في السالك ). ٢١،٢٢إش("الشعب

ا تصرفات هي هذه الضالإلأليست  :بن
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أصدقا سأل أباه يسأل أن الذينءبدل األشرار لله إ...رافينعقادوه أو أب له ليس  .لهكأن
ضيقة أرض أنها إشعياء عنها يقول إليها ذهب التي غرباءوجواألرض فيها ويعيشون وظالم ع

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

هي لناالخطيةثمارهذه اوصفها أسبوع في النبي الضالإلإشعياء  .بن
ـا-٣  :وبةلت

رج-١ هي وخضوالتوبة لهوع والتلمذة لآلب  :ع
النبي الشريعةصرَّ: "فيقول اختم هي). ١٦: ٨إش("بتالميذيالشهادة التوبة أن لنا يكشف فاشعياء

شهادة الوقت ذات في وهي يسوع ربنا لوصايا الشهادة(تلمذة ). صر
التائب المسيحأكبرهوفالشخص نعمة لعمل اليومشاهد الكنيسة فيه تعيش الذي والعصر فيه،
فيها التوبة قوة على كنيسة. يتوقف أما جامدة، كنيسة هي مستمرة توبة فيها ليس حياةتعيشفكنيسة أفرادها

إليها وتجذب المسيح لعمل شاهد فتكون  .آلخريناالتوبة
هي -٢ القدمخ" والتوبة وحياة الرب ":اسةافة

إشعياء الجنواقدس": فيقول رهبتكمودرب وهو خوفكم ).١٣ :٨شإ". (فهو
التوبة عن يتحدثون األيام هذه فيبمنتهىفكثيرون اهلل مخافة وتسمير دموع هي التوبة إن البساطة

النبي داود كقول لحمىسمر: "القلب في االستهتا). ١١٨مز" (خوفك أما الرب، مخافة ثمرة هي روالقداسة
الع وسرعة المخافة عدم إلى يؤدى وتسهيلها التوبة للسقوطودفي  .ة

السير-٣ هي نوروالتوبة المسيحفي  :السيد
أبصرعالش" الظلمة في السالك نور. عظيماًنوراًب عليهم أشرق الموت ظالل أرض في  "الجالسون

).٢: ٩إش (
إشعياء، تعبير من أجمل للتوبة تعبير يوجد االنأيهل للنورتقالأنها الظلمة للحياةمن الموت  .ومن

كانبنياألن " ضاالًميتاًهذا وكان الظالم(فعاش النور(فوجد) في )...٢٤: ١٥لو ( ")في
فـوالت-٤  :ـرحوبة
غنيمة" يقتسمون عندما يبتهجون كالذين الحصاد في كالفرح أمامك يفرحون الفرح، لها إش("عظمت

مفر). ٣: ٩ دموع التوبة العجلفدموع وذبح والقبالت األحضان بفرح ينتهي اآلب لحضن الرجوع وتعب حة،
اآلب قال وقد نفرح: "المسمن، أن المال). "٢٣: ١٥لو (" ينبغي فرح حوفر"، )٧،١٠: ١٥لو (" كةئإنه

وفر)٦: ١٥لو (" الجيران اح، وفرح نفسه الروح)٢٥ -٢٣: ١٥لو (بنإلاآلب ثمرة هي التوبة أفراح إن ،
الكنيسةالقدس في ألنه-العامل صحيح والعكس فرح، بال كنيسة هي أفرادها حياة في توبة بال كنيسة لذلك

هناك إالليس الكنيسة في القدس الروح لفرح أوالدهامصدر بنا - توبة نفرحفتفيخوتيإايفهيا الصوم رة
والمال والسماء بفرحهمئاآلب نحن ونفرح والكنيسة، والقديسين  .كة

لهموا-٥ فليس اهلل لغير يلجئون يرجع). ١٩: ٨إش (خرفلذين لم أصحابوالذين إلى الطلب عن ا
يتوبواأي -اهللغيرآخر  شيءوأي... والعرافينعبواالت لهم  - لم النجرففليس في حياة السيدووال مع ر

 .المسيح
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...اًيرـأخ-٦
التوبة أيضاًفقليست هي ولكنها الخطية عن البعد هي المسيحالحط السيد مع اإليجابية وهذا. ياة

اال يوم نبرات نهاية في إشعياء عنه كتب ما  :نينثأروع
ولد" لنا كتفهبناًاونعطىويولد على الرياسة عجيبوتكون اسمه يدعى يسرئاًأبدياًبأاًقديرإلهاًاًمشيراًو

نهايةولنم. السالم ال وللسالم ).٦: ٩إش (" رياسته
خههذ هي لنباآلية التوبةاالثنينيوموةتام أسبوع يبدأ حيث الضالإلا(، الص) بن صفة هو كلهوالذي وليتك. م

ال الربط اعتتأمل عن الحديث بين ونبإلجيب الضال اليوبن هذا ...موات
بالقول تنتهي ولد: "التي ألنه له نهاية ال السالم  هوبناًايناطوأعولدلناوالسالم ".ملك

وا الثالثاء  :ألربعاءيومي
وهيبن التوبة معوقات عن تتحدث اليومين هذين  :وات
: والكبرياءالذاتيالبر -١

اإلنسان فيإإحساس بار ألنه للتوبة محتاج غير فيقولعينينه بقدرةإل: "نفسه قال صنعتيدينه
فهيموبحكمتي  .)١٣: ١٠شإ" (ألني

إحساس هو هذا بيتبنإلاولعل من خروجه عند فهيم"أبيهالضال في" أنه سيصنععينيوحكيم وأنه نفسه،
باألماًأمور ويقولواعظيمة أبيه، من أخذها التي فهيموبحكمتيصعنتيديبقدرة: "ل ".ألني
اهللماذااسمع عليه الثالثاءيرد يوم نبوة نفس في المنشار: "اآلب يتكبر أو بها القاطع على الفأس يفتخر هل

مردده ). ١٥: ١٠إش...!" (على
القلب-٢  : قسوة

و ارتباكات، كثرة وشهتانشغاالمن العالموا، هذا وماديات النبيىسيتقت، فيقول لم ": القلب والشعب
يطل ولم ضاربه إلى الجنودبيرجع يأت). ١٣: ٩إش(" رب قس- الوقتيو كثرة فرص- القلبوةمن تضيع

خالصنا يريد الذي اآلب بمقاصد اإلنسان يحس وال على" -التوبة يشفق لم أجمعينإالذي ألجلنا بذله بل  "بنه
).٣٢: ٨رو (

حتم     تؤدى القسوة إلى     اًوهذه النهاية كالنار       الفجور"في صاحبه يحرق الذي الشر في والتمادى : ٩إش  " (،
اإلنسان    ). ١٨ يحول ـام       "ثم واأليت واألرامل الضعفاء حق وسلب والجور، الباطل إلى الحق : ١٠إش" (من
١،٢.(

القسوة؟-١ هذه في السبب ما ولكن
العالمومهم:أوالً شهالفانيهذا وكثرة الصغيرةو، الثعالب وأخطرها وعثراته الثعالب"اته لنا خذوا

الكروم المفسدة الصغار تبدأ). ١٥: ٢نش("الثعالب التي بدايتها في الخطية هي الصغيرة الثعالب وهذه
تكبر بها ونستهتر نهملها منهاوتقسيصغيرة، التخلص يصعب وحينئذ سببه. القلب، ذلك اونلتهاويكون

باستمرار النفس محاسبة  .وعدم
إن:اثاني النبي مضلين": يقول الشعب هذا هو). ١٦: ٩إش" (مرشدو اإلنسان حياة في والمرشد
األول واألم(البيت والمعلم)األب الكاهن األحد، مدارس خادم الت...، والوجفقلة والتعليم هذهيه تولد توبيخ

 .القساوة
اهلل؟-ب إلى الرجوع وكيف
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اهلل لكلمة الرجوع هو الوحيد الشهادة"الحل إلى الشريعة يقولإلى لم لهموإن فليس القول هذا مثل ا
).٣٠: ٨إش" (رفج
الجهال" تعلم اهلل القلب"فكلمة تنقى اهلل وكلمة بهأنتم"، كلمتكم الذي الكالم أجل من ).٣: ١٥يو("أنقياء

ا وتعلم قساوته وتذيب القلب تلين اهلل النفسإلوكلمة خالص عن والبحث والتوبة والمسكنة  .تضاع
والجمعة الخميس  :يومي

نب اوأما رجوع موضوع عن بدقة فتتحدث والجمعة الخميس ألبيهإلات الضال  :بن
في     مع    )١١اإلصحاح  (يتحدث الجديدة الحياة ا   المسيعن حياة بع  إلح، الضال أبيه   بن إلى عاد ـذا   -دما وه

بال    الكنيسة تسميه األلفي   مما سنة     "لك ألف المسيح مع وملكوا المؤمنون   ). ٤: ٢٠ؤ  ر" (فعاشوا يعيش حيث
ال     المسيح يعيش   زمنياًاًيأرضاًلكممع عليهيحو. معهاًحيوراًلكمونبل المسيح    ىعل -ل ـا   كممثلالسيد لن

روح     -وكتائبين الرب، والق   والفهالحكمةروح المشورة وروح المعر  وةم، روح ـه    فةامخوفة، ولذت الرب،
الرب مخافة في مت... تكون منطقه البر منينويكون واألمانة حقويهطة  )٥ -٢: ١١إش("قة

الكامل  بالسالم المسيح السيد مع الحياة  :وتتميز
الخروف"-أ مع الذئب ذئابها). "٦: ١١إش("فيسكن وسط في كحمالن أرسلكم ).٣: ١٠لو ( "أنا
الصل" -ب سرب على الرضيع األفعوويلعب صخر على يده الفطيم كونوا"). ٨: ١١إش("نوايمد

كاألطفال وبسطاء كالحيات، مرقس("حكماء مجلة ).عن
الرب   تمتلئواألرض  "  معرفة يعرف     إلفا). ٩: ١١إش  ("من لم الضال ـلحته      محبن مص يدرك ولم أبيه بة
التوبةإال  . بعد
األمم       "  تطلب أياه للشعوب راية يسى أصل التا ). ١٠ :١١إش  " (ويكون ـة     ئفالكنيسة رائح منها تخرج بة

غريبة أمم من الرب فيطلبون ومنارة، للشعوب راية تكون التي  .المسيح
يشير  ما أروع دعومن هي التوبة أن إلى إشعياء ألوالدهاقتناءةوبه  : اهلل

السيد"-أ أن اليوم ذلك في ثانيةويكون يده شعبهليقتنىيعيد مكان...بقية كل ).١١: ١١إش" (من
إسرائيل"-ب منفي البكر(ويجمع ابنه يهوذا)إسرائيل مشتت يضم و فاالبن). ١٢: ١١إش" (،

ابن  .مشتتالضال
التا  للرئوالنفس مسبحة فرحة نفس  .ببة

الي هذا نبوة في إشعياء سجله ما  :مووهذا
ألن: ويقول" يارب علىَّأحمدك غضبت إذا غضبكه التوبة(فتعزينيارتد ).١: ١٢إش)" (تعزية
رجووف أجل من كان اهلل غضب أن وتوبعاضح هويالنفس الرب غضب كان هنا ومن التعزيةخها،  .سبب

والتوبة) ١٢فاإلصحاح(لذلك للتأديب الالزم الرب غضب عن قاسيوذه"يتحدث قادم الرب يوم بسخطاا
ليجعلغوحمو خضب خطاتهااًباراألرض منها تحمي) ٩: ١٣إش" (ويبيد اهللنافالتوبة غضب  .من
والتسبيح          بالترنيم وتمأله باالطمئنان القلب تمأل اهلل   "والتوبة ألن       خالصيهذا ـب أرتع وال ـفأطمئن اهي

صاروتسبحنيقوتييهوه ).٢: ١٢إش" (اًخالصليوقد

الراب  :عاألسبوع
أ بين األسبوع هذا ايقع السامريةإلحد وأحد الضال  .بن
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الصو          رحلة راية الصليب، يشمخ األسبوع هذا وسط ـرط       لمقامفي كش إشعياء النبي يبرزه ـيدس، أساس
يسوع      ربنا كقول الطريق في يكون     ": للسائرين أن أراد صليبه      تلميذاًليمن ويحمل نفسه " ويتبعنيفلينكر

).٢٧: ١٤لو (
ا ذبيحة عن النبي يتحدث أن نبواتوقبل في يعلن االثنينلصليب، لبركاتيوم المستحقون هم من

بسيطة آيات في المساكينوترعى: "الصليب باألمانأبكار البائسون يربض ).٣٠:١٤إش("و
وبها" صهيون أسس الرب ).٣٢: ١٤إش("شعبهبائسويحتميإن

في األولى الوصية هي هذه تكن الجبلألم الصابد-موعظة رحلة بعوية والتجربةم العماد نللمساكيطوبى"د
السم ملكوت لهم فإن فهو). ٣: ٥مت" (اتوبالروح الصليب بركات يقبلون فكيف المتكبرون عثرةهودللي"أما

جهالةوناوللي العالم"، )٢٤: ١كو١(" نيين كان اهللفإذا يخلص لم اهلل حكمة بجهالةي بل بالحكمة العالم
).٢١: ١كو١("الكرازة

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

الصليب وليمة
 :)٨ -١: ٢٦ -٢٥إش (                   

الشعوبالربيصنع -١ الجبللجميع هذا سمائن"في ممخةوليمة سمائن دردى على خمر وليمة
مصفي ).٦ :٢٥إش" (دردى

الشعرب   وفالدع  لجميع هي وللم  الضابنإلل -ة ـنس   السامريةأة  رل، الج ـة     . الغريبة وليم ـي ـع  فه لجمي
 .الشعوب

الجبل  هذا الدسم: وفي الجبل الكنيسة الجلجثة، جبل صهيون،  .جبل
سمائن     ل    (وليمة المسمن العجل ذبيحة الضال،إلإنها ـا     أيضاًهىوبن ربن جسد لنا دم    ) بالنسبة ـا معه ألن

خمر(المسيح ).وليمة
الجبلويفنى" -٢ هذا الفي كل على الذي النقاب المشعوبوجه األممغوالغطاء كل على به " طى

ك). ٧: ٢٥إش ( غطاء هناك كان علىثلقد الطقويف من حجاب اهلل، معرفة أمام األمم والعداوجه معوةس
يبدو. ..والتعصبوداليه ذلك السيدواضحاًكل وبين بينها دار الذي العنيف والجدل السامرية المرأة مع

لقبولالمسي المرأةاإليمانح هذه إلى يشير بإصبعه إشعياء وكأن إلى. ، األمم من الداخلين أول بحق تعتبر التي
األمم. اإليمان عن النقاب وجه رفع  .وبذلك

الموت-٣ : األبدإلىويبتلع
الم الرب داس بالصليب بالمونعم الحياةوت ووهبنا البشات، هذه إلى  والمفرحةرةاألبدية جهت

الضالبإلا كانبنياألني "ن الرب" فعاشاميتًهذا فيقول السامرية المرأة إلى ووجهت الماء": ، من يشرب من
يعط فلن أنا أعطيه يصيرشالذي أعطيه الذي الماء بل األبد أبديةإلى حياة إلى ينبع ماء ينبوع  "فيه

).١٤: ٤يو (
ن بعينها هي النبوة يوبوهذه النبيمة يقول حين الم": الخميس مع عهدكم والوويمحي ميثاقكمت يثبت

).١٨: ٢٨شإ("الهاويةمع
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عار-٤ وينزع الدموع الرب  :شعبهويمسح
ا عار الرب نزع دموإللقد ومسح الضال العارعبن ونزع وأنالساعن  توبته، األممية مناذهقمرية

الرذيلة ال... حياة هذه أجمل علزعتما إنه الصوم، وسط الصائمينطرىيات دموع الرب يمسح الرحلة يق
الخطية عار عنا ينزع و  .والتائبين،

األغنية-٥ بهذه يغنى اليوم ذلك ...في
الخالص" ).٢ -١: ٢٦إش" (ومترسةأسواراًيجعل

أنهار" بطنه من تجرى بي آمن إلمن ينبع حي أبديةىماء أكبر. " حياة هي هنا السيد كلمات إن. ..تعزيةإن
ق أسواردالصوم الخالص أصبح أن الصوم بركات من ثم وخالص فرح أغنية أغنية، إلى ومترسةاًتحول

يعي و الخالص، حصون في السامرية تعيش أسإلاشاآلن داخل التائب أبيهوابن أحضان ليس... ر اآلن
بالصوم المتهللين المقدس الصوم رحلة في الصليب ظل في المحتمين على سلطان  .للشيطان

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

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

بين االختباء المؤمنين إلذراعيفعلى بقىالرب الرب ينتقم حتى العوةلحيظة شر من ودينونتهم،صليبه الم
اهلل أوالد فيمخالأما االنتقاممختبئون يتم حتى لحيظة فإلى المسيح مع سالم. ادعهم في يعيشون اهلل وأوالد

باألبدية تقارن ال األرض على أيامنا ألن لحيظة إلى وذلك واضطهاداته العالم أخطار وسط في  .المسيح
الصليب-ب يوم الش"وفي العظيم بسيفه الرب الحية) الصليب(ديديعاقب ويقتل. ..الهاربةلوياثان

البحر في الذي ).١: ٢٧إش" (التنين
ي الصليب اوفيوم أغوى الذي الشيطان شوكة كسر وإلم والسامرية الضال ليحبن ولكن اهلل، أوالد لهيسارب

مادامو عليهم مخسلطان لحيظةا إلى األبوية أحضانه بين  .تبئين
غفران-٧ يوم الصليب :يوم

وأغنية تسبيح يوم ).٢،٩: ٢٧إش (و
يكفر األشرارفالرب أشر إثم واالتائبينعن الضالإلكالسامرية يعقوب"بن إثم يكفر بهذا إش("لذلك

اليو). ٩: ٢٧ هذا يصبح ا -مو رجوع ليسإليوم والسامرية ألبيه، الصليبوبن بركات من هو أغنية -ع، يوم
النبي-سبيحوت إشعياء أراد التاوهكذا النفوس قلب يفرح واضعئأن المقدس الصوم رحلة في السائرة اًبة

والفرح للتسبيح ومصدر للغفران كمصدر أمامها رحلة" ...الصليب طول حياتنا يفارق ال الصليب ظل فياليت
المقدس مرقس(الصوم مجلة ).عن
الجمعة...اًأخير يوم ).٢٢ -١٣: ٢٩إش (نبوة

اإل:أوالً يهدد ما أخطر الصإن رحلة في طريقونسان عن ليس الرب إلى االقتراب يكون أن المقدس م
بل  :الصليب
بالقلب-١ ال ).١٣: ٢٩إش (بالشفتين
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السي-٢ يكون بالضعفرأن االعتراف وعدم بالرياء، اهلل الربوافكتم"مع عن قلبهم في " رأيهم
ال). ١٥: ٢٩إش ( مع يسيرون أنهم رغم ظلمة أعمال أعمالهم الصوموتكون رحلة في صوم: كنيسة إنه

بال ال  .لبقبالشفتين
األسبو:اثاني هذا في النبوة ا :وهعختام بركات كل للبالأن هي المقدس والصوم سينئصليب

ال" بالروحنيكوالمسا يزداد فرحاًبائو مساسون ويهتف بنيكبالرب إسرائيلقالناس ).١٩: ٢٩شإ" (دوس
وصية أول هي عينها اآلية للراغبينوهذه الجبل على الموعظة الصليبوتفي وحمل المسيح السيد  .بعية

النبي لنا يقدمها نصيحة أول عينها االثنينوهي رحلةيوم في الصليب مرافقة في للراغبين األسبوع هذا في
المسا. األربعينيموالص الصنيكإن هذا بركات سينالون الذين هم المقدسوبالروح أبكار "م نيالمساكوترعى

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

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

قسمين إلى إشعياء سفر المفسرون ينتهي: ويقسم سنحاري٣٩باإلصحاحاألول ملكبهزيمة . اآلشوريينب
من السفر٤٠اإلصحاحوالثاني آخر معوهو) ٦٦إش (إلى الطريق في للسائرين بالتعزيات مملوء ،هللقسم

الجديدةابالنبووءوممل الكنيسة وميالد الخمسين يوم وعن وقيامته وصلبه ميالده من المسيح السيد عن . ت
ق تبدأ أن الكنيسة آباء القدس الروح ألهم أولاءرولقد من النصف أحد بعد الثالثاء يوم من األسبوع هذا ات

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

حربرتق عن الكنيسة طريق) ٣٢: ٣٧إش (متهميوهزاآلشوريينأ في للمجاهدين تشجيع وهي
جبروتهوالص كان مهما الروحي عدوهم أن إالم النفسية وحربه تعييراته كانت لحزقياومهما يؤكد إشعياء أن

إبليس لجيش أكيدة الهزيمة وأن يخف ال أن منه) اريبسنح(الملك قتل ونجاجنديألف١٨٥الذي واحدة مرة
اهلل ا. جيش رحلة منتصف في لنا اهلل تعزية هي النبيإ  معصوملهذه  .شعياء

الي نفس في الكنيسة مووتقرأ إشعياءم عمره). ٦ -١: ٣٨(ن وزيادة الملك حزقيا شفاء ١٥عن
إلى. سنة إشارة شك بال به،المخلعوهذا األسبوع سينتهي عمرأنالذي وهبه الاًجديداًيسوع له تعد   وقال

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

للعدوفج... وهليهنئ الداخلية أسراره الملك حزقيا فكشف بابل ملك إليه  .اء
الص في الروحي جهادنا فياألربعينيموإن يكون أن األسبالخفاءينبغي في ربنا أوصانا كما وع،
والصوم والصالة الصدقة عن في...األول إشعياء علمنا وكما الخفاء في معالراباإلصحاحكلها لكل جد  أن

حزقيوأخيراً). ٥: ٤إش (غطاء الهللاهفشفا. ابكى له يقول أشويكالئلتخطئتعد  وكأنه لك قالرن كما
 .للمخلع
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بذاته   الرحلةائرساهلل في  :معنا
الثالثاءانبو(  ) الجمعة-ت

إشعياء من تبدأ إشعياء٤٠وهي  .٤٣  إلى
 .٩-١: ٤٣: والجمعة،١٦ -٥: ٤٢: الخميس،١٤ -٤: ٤١: األربعاء،٨ -١: ٤٠: الثالثاء

وتأكيد اهلل تعزيات حول تدور أنههوكلها وأنهمعنا  سائربذاتهلنا جهادنا، يبارك وأنه الطريق، في
سيجعلالراعي أنه الرحلة، في الصائمين لقطيع السانالصالح لآلخرين بركة سيسيرنيكلا وأنه الظلمة، معنا  في

النا وسط في حتى الرحلة نهاية تؤذينارإلى ال  .لكي
أيها لك كلهاالقارئوأترك فهي األمور هذه كل في بمهل تتأمل أن لكمواعيدالعزيز أعطاها أكيدة

الصوم هذا في كلها الكنيسة رحلة في معك السائر أو. إلهك قلبك في وثبتها التعزيات هذه في تأملت لو إنك
إشعياء في لك اهلل يقول يبمساميرفمكنه"كما ال الذي". تقلقلحتى اهلل مع الرحلة نهاية إلى ستصل تأكيد فبكل
المياه وغمر النار بك ه. سيجتاز من القليل  : اآلياتذهوإليك

جهاد  "  بأن إثمها    د   قهانادوها إن عنه  قكمل عفي هذ )١ :٤٠" (د وهي       ه، الرحلة في للصائم تعزية أجمل
جهاد يكمل الرب إثمه. أن عنه  .ويعفي

الرحل     راعى هو الحمالن     قطيرعى   كراع": ةاهلل يجمع بذراعه يحم  ويعه حضنه  " المرضعاتودويقلهافي
حمل       ...)١١: ٤٠( الذي إلهنا هو الضاللخراهذا حضن     وف الذي وهو منكبيه، الضالإلاعلى ـو  بن وه ،

يق معر   ودالذي موكب في عالم  فتنا ونصرته الال      اًه الرضعان مستوى في أننا المرضعات   ئبضعفنا يعطلن ى
ك    عن   على الرضعان فيحمل ليتالسير للسير   عفه للمرضعات الفرصة الرحلة  طى ـا       ...في م ـة رحل ـا إنه

ال عن نفسه بذل الذي رعاية في  .رافخأجملها
السير    في الطريق  الثبات ي: في ا  ؤإشعياء أن سيرنا  هللكد يكفيه   . يثبت ـل   السندان   ىعلاللحامال ـمكيب هن

ال    يرمبالمسا فيه      ). ٧: ٤١(قلقليتحتى نثبت أن أوصانا رأيت   . "فيَّأثبتوا  ": قائالًربنا ـل   تعبيراًهل أجم
عن        إشعياء ذكره الذي ذلك بالمسامير  اللحاممن ـر          ... والتثبيت ينظ ال أن ـق الطري في السائر أحوج ما

الغد               من يخاف وال العدو، تجربة من يضطرب وال المعطلة العالم بأباطيل يهتم وال ـه    . للوراء أن يتأكد بل
الم       مع ويقول الطريق في بمسامير تتقلقل    خطواتيسع  وت: "لرتثابت أجمل  ). ٣٦: ١٨مز  " (عقبايفلم ما

يثبت المسيحالمخلعأن أشريخطئيعود  والفي له يكون  .لئال
سا    بذاته الرحلة  رئاهلل طول الكنيسة    : معنا إيمان المسيح    أنهذا عنا   صالسيد ـاوام يو   معن ـين ـأربع اًم

ليلة، الذي       هووأربعين ومكمله إيماننا صومنا   رئيس على صومه ـ     كامالًفيجعله   يضيف ص أن ـع مناوم
 .دائماًقصاًنا

إلهك" ألني تتلفت ال معك ألني تخف ".ال
برى" بيمين وأعنتك أيدتك ).١٠: ٤١إش" (قد
أعينك" أنا تخف ال لك القائل بيمينك الممسك إلهك الرب أنا )...١٣ :٤١" (ألني
فال ألني أنتودع. ديتكتخف باسمك اجتزت. ليتك معكلمافي  إذا فأنا فالياه األنهار وفي

النار. تغمرك في مشيت مخلصكذتلفالإذا إلهك الرب أنا ألني يحرقك ال واللهيب ).٣ -١: ٤٣("ع
لألمم...وأجعلك"  الظلمة...نور في الجالسين السجن بيت من ).٦،٧: ٤٢" (وتخرج

طريق" في العمى يعرفوأسير أمشيهموهلم يدروها لم مسالك في ".ا
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أمامهم" الظلمة مستقيمةنوراًأجعل ).١٦: ٤٢" (والموجات
تشير النبوات المجد،هذه رب المسيح أللسيد الكنيسة حال إلى تشير المجاهدةووهي التائبة النفس

الصوم طريق تصير. في للسيرارونوإنها اآلخرين وتجذب الظلمة وسط في النورللعالم طريق  .في

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

التناصير أحد يوم كالمولاعتبارىعلالموعوظين هو العماد سر نال الذي الشخص أبوأن الذي أعمى رصد
أعمى كنت يقول حاله أبصروولسان  .اآلن

ن هامتينوتدور نقطتين حول إشعياء من واألربعاء والثالثاء االثنين  :بوات
وسيلةالمعموديةأن: األولى الخطاياتهي غفران األعين  .فتيح
أبوةبقالشهادةأن: والثانية الذي عمل أعمىصهي كان أن بعد  .ر

نراهو ما المولواضحاًهذا حديث روفي مع أعمى للسؤد وشهادته والكتبة الكهنة بقساء المسيح حتىوةيد
المجمعىنتهإ من بطرده  .األمر

االثنين  :يوم
الربشهوديأنتم: "الشهادة :أوالً أنأ... يقول وليسنا الرب أنا). "١٠،١١: ٤٣" (مخلصغيريا

وأنتم غريب بينكم وليس وأعلمت وخلصت وال...شهوديأخبرت هو يرديديمنمنقذأنا ومن : ٤٣" (أفعل
١٢،١٣.(
فتحاضحفو الذي الرب بخالص هي الشهادة للغرباء. األعمىعينيأن ليست الشهادة بينكم (وهذه وليس

خالص). غريب فال مخلص، غير وليس الرب أنا أنا قوله دمويكرر والفداءبدون كلمة. المسيح وتكرار
عملشهودي الشهادة االستشهادضروريتجعل حتى  .للمسيحي

جع: "المعمودية:اثاني البريةألني في القفرأنهاراًماء،لت شعبي   في الشعب. تارىمخألسقى هذا
لنفتجبل يحدثسه ).٢٠: ٤٣" (بتسبحتيى

أنا " ذنوبكوهأنا نفالماحي السألجل وخطاياك ).٢٥: ٤٣" (أذكرهاي
البرية: ديةوفالمعم -أ في يتفجر ما يقوفي. هي المسيح السيد جاء العالم برية ظلمة  :لوسط

لم" الإن من واماتولدوا السمروحلء ملكوت تدخلوا وال"اتولن هي المعمودية روحيةد، الظلمة،ة من والدة
متفجرة مياه إلى القفرة البرية ومن الحياة، إلى الموت ومن النور،  .إلى

لههيبالمعمودية-ب وملكية هلل للغرباءبنوية كيف. وليست نعرف الذين وأوالده شعبه نصير بها
جبل"نسبحه الشعب يخبرتهذا لنفسي ).٢١: ٤٣" (بتسبحتىه

ـ للخطيةهيوالمعمودية -ج ألجل" غفران ذنوبك الماحي هو أنا أذكرهانفسيأنا ال " وخطاياك
)٢٥: ٤٣.(

  
الثالثاء  :)٨-١ : ٤٤أش (يوم
 :المعمودية:أوالً
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اهلل(تارمخشعب -أ يعقوبسمعإ) "أوالد اخترتهعبدييا الذي  )١: ٤٤" (وإسرائيل
المعموديةمي -ب أسكب"اه العطشانماءألني اليابسةوسيوالًعلى بين "، )٣: ٤٤" (على فينبتون

الصفصاف مثل المياهالعشب مجارى ).٤: ٤٤" (على
الكنيسة تروى مياه هي اليابسةوسيوالًفالمعمودية العالم أرض والعالم(وسط فوق من والدة هي

أسفل من ا.) ..والدة فيتسغهي سلوامال سل. بركه بركة منواإن هي الرموزم كماأقوى المعمودية، عن
أب عيناه تفتحت أن بعد ألنه بالمعمودية، الروحية االستنارة عن األمثلة أقوى هو أعمى المولود السيدصأن ر

تبصر عيون لهم كانت الشعب وكهنة الكتبة أما له، وسجد إالالمسيح العالم في شيء جاكل لفديهاالذي ء
يجتازوا لم ألنهم سلرسويخلصها مثلوالمعم. موابركة العالم عشب وسط المؤمنة للنفوس نمو هي دية

المعمودية مياه مجارى على  .الصفصاف
 : الشهادة:اثاني

قائالً أخرى مرة إلهشهوديفأنتم: " يكرر يوجد ).٨: ٤٤("غيريهل
إشعياء يلزمنا المعمودية عن الحديث بعد للمسيوهنا نشهد غيرهحأن إله ليس هأنذا-أن قال الذي إشعياء

لكفأرسلني . ألشهد
اخت هي هذه نالبأليست أن بعد أعمى المولود الروحيةسرارات صار) المعمودية(االستنارة للسيدشاهداًأن

! المسيح

األربعاء  :)٢٨-١  :٤٤إش (يوم
وبنائهايت الكنيسة عن بوضوح فيها الشعبقتناءإلبالمعموديةمبتدئاًحدث اهللينسىمفدى من

خطاياه له  :ومغفورة
أنت" فإنك إسرائيل  ...."أنتليعبد...عبدييا
اليا" منى  إسرائيل "....تنس
خطاياك" وكسحابة ذنوبك كغيم محوت  ...".قد
إسرائيل" فدى قد الرب ...".ألن
يه" ولمدن ستعمر ألورشليم وخربهاوذوالقائل ستبنين ".أقيما

النب هذه للسائروكل مشجعة المعمات سر نال الذي الصوم طريق ينسىودفي ال اهلل، ملكية في أنه ية
ستعمر،منه بدمه مفدى ذنوبه خرابهاممحوة من وتبنى كلهاوبالتاليحياته الكنيسة قصة. تعمر باختصار هذه
المولةدوالال وقصة فأخذهودالجديدة، الهيكل من طرد الذي حظيرتهأعمى وأدخله إليه ).١٠يو (يسوع

والجمعة الخميس نبوات
 )١٧-١: ٤٥إش (

: والجمعةالخميسنبوات
موضوعتكلها وهو الكنيسة، خالص عن الخالأل،جداًخطيرتحدث منصن بأحد يحدث ال سوف
الكنيسة البلأوالد اكنيسةبعدو حتى قلبه اهلل سيحول : سيدعوهنهالذي

راعى ).٢٨: ٤٤إش (كورش
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ك ) ١: ٤٥إش (رشوومسيحه
وهو عروسه، ألنها اهلل رعاية في هي بالتأكيد أبدقادرفالكنيسة تتوقعها ال بوسيلة خالصها  -اًعلى

على نقترح أن علينا ناهللوليس كما الخالص عليناكثيراًكرفطريقة بل الضيقة، أنبأفكارنا نصلىفقط
خالص ونتوقع هلل حياتنا ونسلم بسكونصوم بإيمانوت  اهلل  .و

الخالص        طريق هو هذا الصل    اإليمان  بأليس دم وفاعلية ـاراً        بالمعمودية ع ـليب الص ـان ك لقد فيها، يب
خالصاًفأصبح المعم. لنا اهللووماء من الوالدة حق له أصبح الصالة بعد  .دية

كورش  بواسطة اهلل لشعب الخالص صدر مسيح  المعينالراعيلقد والمدعو اهلل  .الربمن
يبنى   "  بهدية      مدينتيوكورش وال بثمن ال سبي البن      ). ١٣: ٤٥إش  (" ويطلق نلنا أننا لنا حدث ما ،وةوهذا

األعين بلواالستنارة،وتفتيح بهدية وال ثمن بال بالمعممجاناًالروحية المسيح  .يةودبدم
خالص  خالو"  الرب الدهور  إلى... اًأبدياًص بن). ١٧ :٤٥" (دهر ب  وتإن هلل ـةالمعمودية  نا ـن    أبدي يمك ال

لذلك   فيها، تعاد    ودفالمعمالرجوع ال الضال        لية كاالبن ويرجع يتوب ثم اهلل يجحد الذي ـد   . إلنسان نول إننا
فعمرنا           لذلك ترابي جسد منهما نأخذ جسديين أبوين بالمعم       األرضيمن اهلل من الوالدة أما نهاية، ـله ةودي

الدهور دهر إلى أبدية والدة  فهي األزليألنها اهلل  .األبديمن

المحتجب   :اإلله
إلهحقاً" يا محتجب إله العظيم). ١٥ :٤٥" (المخلصلإسرائيأنت الكل-فإلهنا اإلله - ضابط
ين-المخلص ال أوالدهسالذي الظلمة-ي وخالق النور الشنعصا-مصدر وخالق صانا  أ-رالسالم نعالرب
كلها م-هذه من يعلموا مشلكي إلى الشمس ليسهاغربرق آخرغيريأن وليس الرب هذا). ٧ -٥: ٤٥(أنا

إاللهاإل يراه ال محتجب لألسف ذاالعظيم يعلن الذي هو ألنه قلوبكم" لهمتهأوالده فتفرح ). ٢٢: ١٦يو" (أراكم
الذ للمولنأعليهو الذيوذاته وهو أعمى، واألشرارلمد والكهنة الكتبة إله. وداليهنميره ظن  يمحتجبهو

على يقدرون أنهم قرنًضراراالاألشرار عشرون تاريخنا في حدث وكما إستير، أيام حدث كما إنه. ابالكنيسة
ألوالده منظور ولكنه العجيبخمومحتجب عظيم"لصهم بفرح داود. ..أبشركم مدينة في اليوم لكم ولد إنه

الربصمخل المسيح ).١١: ٢لو (" هو

السابواألسب  :عع
آخر الصأسبهذا في نعطىياوع وفيه صومنااًتقريرم، وننالعن روحيةأوالً، ثانيةتعزيات

ا في ذكرت كالتي ثالثاًلموعوتطويبات ثم الجبل، كل القبولاالستعدادظة القيامة  والمقدسةبصخةلبركات
الخمسين يوم في الكنيسة  .وميالد

الصوميتقر:أوالً عن   ر
:)١١-١ : ٥٨شإ(

نب هي الصياميوموةوهذه ختام أسبوع من ص. األربعاء انتهيوهناك الذي الصوم وهو مرفوض م
الخص بينوومازالت والنخوةاإلمة العبادةز، في الصوت وارتفاع الصوم، في والرياء ).٥-١ :٥٨(اع

ا المقبوللصأما   :فهو) ٦،٧: ٥٨: (وم
قي" ،"رشالودحل
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النير" عقد أحرارفك المسجونين كلاًواطالق ،" نيروقطع
للجا" تكسر أن التائبينئعأليس المساكين تدخل وأن إذًخبزك بيتك عرياناًإلى رأيت تتغاضىا ال وأن تكسوه

لحمك ".عن
بالتوبةوفالص ينتهي المقبول الم قيود ألنرشوحل اإلنسانالخطية، بنعمة. تقيد يكون أن بد ال صام فالذي

أ الشرقمعالمسيح قيود من وتحرر  .جسده
اوصوال هو المقبول النيرتضاعإلم إلقاء تحتناآلخريعلىوعدم نجعلهم ال بل والضعفاء والعمال كالخدم

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

نظرةمجردوهي ( أو فكلنا) احتقارحركة المجمع مستوجب فييكون اآلخرينأعضاء نحتقر فال واحد، جسد
النف صغار نسند أن علينا الرسولوسبل  . كقول

األمم كالم عن اإلنسان يمتنع أن معناه المقبول هوفالوالصوم ما كل بل أفواهكم من بطالة كلمة تخرج
ك للبنيان للسامعينيصالح نعمة كالمذًإ). ٢٩: ٤أف (يعطى كل فليكن مملحناا للصوم  .بملحاًكثمرة

للجاووالص الرحمة فعل هو المقبول هوئعم الذي وتغطىوه(كلحموالعريان تطعم فأنت البشرية في أخوك
وتدخل)لحمك كانلمساكينا، حيث يسوع الرب بيت هو بيتك فيصبح بيتك إلى بالخطية أو بالفعل التائهين

الخطاة مع  ...نالعشاريويجلس
المسيح؟ السيد بيت بيتك يكون أن  !أتريد

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

نن). ٨: ٥٨" (ساقتك تقولسال كانت المقدس الصوم في نبوة أول أن أسفل: "ي من سقيم القلب وكل الرأس كل
الرأسالق إلى صحةدم فيه ).٥،٦ :١("...ليس

يا الصعزيزيفتأمل رحلة في إشعياء العظيم النبي لنا يكشف الصحةأنها -موكيف بعدم واابتدأت ـتنت، ه
الربحصبال ومجد والبر والنور  .ة

هو الصومهذا سبب. ختام هذا الكنيسةاولعل أن سفي الرضىرتعمل خمسحة جمعة يوم الصائمين تاملكل
الرحلة نهاية في والنفسية والجسدية الروحية الصحة على كعالمة  .الصف

نورك"-٢ الظهريشرق مثل الدامس ظالمك الرحلةهو". ويكون بدء في الداخلية الظلمة من تحول
الن الظهروإلى مثل الرحلةفير ).١٠: ٥٨( نهاية

الد -٣ على الرب عظاموويقودك وينشط نفسك الجدوب في فتصيرويشبع مياهامك وكنبع ريا كجنة
مياه ينقطع ي). ١١: ٥٨(هال اللذان والحمار الثور من أقل اإلنسان أن هي الرحلة بداية كانت أن رفانعفبعد

يعر فال اإلنسان أما الرحلة)٣: ١إش ( إلههفصاحبهما نهاية في اإلنسان أصبح الد، على الرب . امويقوده
ج حالة في اإلنسان كان أن وكسلوبعد مملفيوع اآلن أصبح الصيام وكلهاًشبعوءاًأول الجدوب وسط في

الصومفينشاط مياهه. نهاية ينقطع ال مياه كنبع هي التي الروح ثمار من مملوءة حياته مياه -وأصبحت إنها
أبدية حياة إلى  .تنبع
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بتدقيق نسمعه الرحلة نهاية في الصوم بركات عن باختصار إشعياء تقرير هو منهذا األربعاء يوم
الصوم ختام . أسبوع

صامو للذين اهلل الصوماتعزيات ختام في
والثالثاء(التعزيات-أ ):االثنين

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

ونادوا أخبروا الترنيم عبدهوقول... بصوت الرب فدى قد يعطشوب،ويعقا القفاراولم سيفي فيها،رالتي هم
المياه ففاضت الصخر وشق ماء الصخر من لهم  )٢٢ -١٧: ٤٨("أجرى

الص إشعياءوفرحلة عنها قال رحلة وهي عنا، صام الذي المسيح قيادة في هي معلمك: "م إلهك الرب أنا
معالمهأي " ...لتنتفع ويجدد فيها، سننتفع التي للنفس لهلّا حياتها فيها"مت تسلك طريق في وهي "وأمشيك ،

المفديي رحلة ألنها ترنيم عبده"نرحلة فدى قد ممل"اهلل وهي بريةوء، وسط في القدس الروح بفرح العالم  ة
يعطش" القفرة القفارواولم ".في
ظاهر        وأخيراً  في رحلة بعد للصائمين حديثه النبي ـب  والعطشوعالجها  يختم وال    ال": والتع ـون يجوع

وال وحريضربهميعطشون يهديهم يرحمهم الذي ألن شمس يوردهمإوال المياه ينابيع ).١٠: ٤٩("لى
 :للخدمةعداداال -ب
حادفميوجعل " اهلل( كسيف يده  ،)كلمة ظل إسرائيلعبديأنت  ،اًمبرياًسهموجعلنيخبأنيفي

أتمجد، به نورالذي جعلتك الظالمواخرجأ،مملألاًقد في ).١٠ -١: ٤٩(..."أظهرواللذين
ولك المسيح، السيد عن نبات كلها اآليات هذه أن كأننولو الصوم، نهاية في ألوالدها تقدمها الكنيسة

الص اومرحلة  . للخدمةعدادهي
صام النبي كذلاًيوم٤٠فموسى للخدمة خدمتاًخيروأ...إيلياكليستعد بدء قبل صام يسوع . هربنا

حا أسبنكلالفلسان في يقولويسة الصوم ختام ا: ع بدون للخدمة إعداد يوماواوملصال أربعين كما  الختالء
 .لصنامخفعل

ـ لتطو-ج  :يباتا
التتطويباوالمتعبينوالحزانىوللعطاش ت  عميقة أن سجلهامتستطيع التي التطويبات وبين بينها يز

في لوقا إنجياإلصحاحمعلمنا من  .لهالسادس
ت. ..يأكلونعبيديهوذا"  وعون،جوأنتم

تعطشون،... يشربونعبيديهوذا وأنتم
تحزنون،نوأ... يفرحونعبيديهوذا تم
القلبعبيديهوذا طيبة من تولولون...يترنمون الروح وانكسار القلب كآبة من تصرخون " وأنتم

)١٣،١٤: ٦٥.(

المسا" أيها لكم... نيكطوباكم األغنياء،ويل أيها
الجياع أيها الشباعى،... طوباكم أيها لكم ويل
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أ أ... الباكونيهاطوباكم لكم الضاحكون،يويل ها
المبغض أيها جميعويل... نيطوباكم فيكم قال إذا حسنلكم ).٢٦ -٢٠: ٦لو ( "اًالناس

ختا هي فيياتعزمهذه لنا النبي يالصومختامت فوسالخميومتقرأ ربناراًوتنقلنا الذيمع عنايسوع صام
نفس لنا الوسجل تلميذه إنجيل في يسوع. اقلوقديسالتطويبات فيالمسيحوربنا التطويبات هذه عن تحدث

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