النبوات عن المسيح في سفر اشعياء
Holy_bible_1

سفر أشعياء 9
 6 :9النه يولد لنا ولد و نعطى ابنا و تكون الرياسة على كتفه و يدعى اسمه عجيبا مشي ار الها
قدي ار ابا ابديا رئيس السالم
 7 :9لنمو رياسته و للسالم ال نهاية على كرسي داود و على مملكته ليثبتها و يعضدها بالحق و
البر من االن الى االبد غيرة رب الجنود تصنع هذا
اي االبن المولود هو اهلل الذي اسمه العجيب واسمه اسم اهلل المشير وهو اهلل القدير واالب االبدي
رئيس السالم وال نهاية اليامه النه ملك السالم وهو ملك البر والحق الي االبد

سفر اشعياء 52

 8 :52يبلع الموت الى االبد و يمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه و ينزع عار شعبه عن
كل االرض الن الرب قد تكلم
 9 :52و يقال في ذلك اليوم هوذا هذا الهنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج و
نفرح بخالصه
الرب في مجيؤه ينتصر علي الموت وينزع عار ابناؤه وهو الهنا الرب المخلص الذي انتظرنا مجيؤه
ونفرح ونبتهج بمجيؤه وخالصه وانتصاره علي الموت

سفر اشعياء 04
 9 :04على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة اورشليم ارفعي ال
تخافي قولي لمدن يهوذا هوذا الهك
 04 :04هوذا السيد الرب بقوة ياتي و ذراعه تحكم له هوذا اجرته معه و عملته قدامه
 00 :04كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحمالن و في حضنه يحملها و يقود المرضعات
فاالتي هو السيد الرب نفسه وهو اله يهوذا وبذراعه وبنفسه يحكم ويصبح كراعي يرعي شعبه
ويسير امامهم ويخلصهم

سفر اشعياء 29

 01 :29تعدينا و كذبنا على الرب وحدنا من وراء الهنا تكلمنا بالظلم و المعصية حبلنا و لهجنا
من القلب بكالم الكذب
 00 :29و قد ارتد الحق الى الوراء و العدل يقف بعيدا الن الصدق سقط في الشارع و االستقامة
ال تستطيع الدخول
 02 :29و صار الصدق معدوما و الحائد عن الشر يسلب فراى الرب و ساء في عينيه انه ليس
عدل
 06 :29فراى انه ليس انسان و تحير من انه ليس شفيع فخلصت ذراعه لنفسه و بره هو
عضده
 07 :29فلبس البر كدرع و خوذة الخالص على راسه و لبس ثياب االنتقام كلباس و اكتسى
بالغيرة كرداء
 08 :29حسب االعمال هكذا يجازي مبغضيه سخطا و اعداءه عقابا جزاء يجازي الجزائر
 09 :29فيخافون من المغرب اسم الرب و من مشرق الشمس مجده عندما ياتي العدو كنهر
فنفخة الرب تدفعه
 54 :29و ياتي الفادي الى صهيون و الى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب
ياتي الرب في وقت يكون خطايا االنسان كثرت جدا ورأي الرب انه اليصلح اي انسان ليخلصهم
وال يوجد شفيع بشري للخالص فينزل بنفسه وذراعه وبره هو سالحه فاتي بصوره يرتدي فيها البر

والخالص وثياب االنتقام من عدو الخير ويجعل خوف من اسم الرب عندما يطرد الشياطين بنفخه
من فمه والرب الفادي ياتي الي صهيون وينادي للتائبين

سفر اشعياء 65
 0 :65ال يقال بعد لك مهجورة و ال يقال بعد الرضك موحشة بل تدعين حفصيبة و ارضك تدعى
بعولة الن الرب يسر بك و ارضك تصير ذات بعل
 2 :65النه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك و كفرح العريس بالعروس يفرح بك الهك
 6 :65على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا ال يسكتون كل النهار و كل الليل على الدوام يا
ذاكري الرب ال تسكتوا
 7 :65و ال تدعوه يسكت حتى يثبت و يجعل اورشليم تسبيحة في االرض
 8 :65حلف الرب بيمينه و بذراع عزته قائال اني ال ادفع بعد قمحك ماكال العدائك و ال يشرب
بنو الغرباء خمرك التي تعبت فيها
 9 :65بل ياكله الذين جنوه و يسبحون الرب و يشربه جامعوه في ديار قدسي

المتجسد المخلص هو يهوه

اشعياء 65
 00 :65هوذا الرب قد اخبر الى اقصى االرض قولوا البنة صهيون هوذا مخلصك ات ها اجرته
معه و جزاؤه امامه
 05 :65و يسمونهم شعبا مقدسا مفديي الرب و انت تسمين المطلوبة المدينة غير المهجورة
فالعريس الحقيقي الذي ياتي ويفدي شعبه ويخلصهم بنفسه وبذراعه ويفرح بعروسه هو الرب
المخلص ويقدس شعبه ويفديهم ويجازي كل واحد حسب اعماله
اهلل المتجسد هو عمانوئيل
سفر اشعياء 8
 8 :8و يندفق الى يهوذا يفيض و يعبر يبلغ العنق و يكون بسط جناحيه ملء عرض بالدك يا
عمانوئيل
 9 :8هيجوا ايها الشعوب و انكسروا و اصغي يا جميع اقاصي االرض احتزموا و انكسروا احتزموا
و انكسروا
 04 :8تشاوروا مشورة فتبطل تكلموا كلمة فال تقوم الن اهلل معنا

اهلل يتجسد لكي يحمل عنا كاس غضبه بنفسه

سفر إشعياء 55 :20
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سفر اشعياء 00
 0 :00و يخرج قضيب من جذع يسى و ينبت غصن من اصوله
 5 :00و يحل عليه روح الرب روح الحكمة و الفهم روح المشورة و القوة روح المعرفة و مخافة
الرب
 1 :00و لذته تكون في مخافة الرب فال يقضي بحسب نظر عينه و ال يحكم بحسب سمع اذنيه
 0 :00بل يقضي بالعدل للمساكين و يحكم باالنصاف لبائسي االرض و يضرب االرض بقضيب
فمه و يميت المنافق بنفخة شفتيه
 2 :00و يكون البر منطقة متنيه و االمانة منطقة حقويه
فهو ابن داود بالجسد وهو الذي له السيف الماضي الذي يخرج من فمه وسلطانه غير محدود

سفر اشعياء 61

 0 :61من ذا االتي من ادوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي بمالبسه المتعظم بكثرة قوته انا
المتكلم بالبر العظيم للخالص
 5 :61ما بال لباسك محمر و ثيابك كدائس المعصرة
 1 :61قد دست المعصرة وحدي و من الشعوب لم يكن معي احد فدستهم بغضبي و وطئتهم
بغيظي فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل مالبسي
 0 :61الن يوم النقمة في قلبي و سنة مفديي قد اتت
 2 :61فنظرت و لم يكن معين و تحيرت اذ لم يكن عاضد فخلصت لي ذراعي و غيظي عضدني
 6 :61فدست شعوبا بغضبي و اسكرتهم بغيظي و اجريت على االرض عصيرهم
 7 :61احسانات الرب اذكر تسابيح الرب حسب كل ما كافانا به الرب و الخير العظيم لبيت
اسرائيل الذي كافاهم به حسب مراحمه و حسب كثرة احساناته
 8 :61و قد قال حقا انهم شعبي بنون ال يخونون فصار لهم مخلصا
 9 :61في كل ضيقهم تضايق و مالك حضرته خلصهم بمحبته و رافته هو فكهم و رفعهم و
حملهم كل االيام القديمة
 04 :61و لكنهم تمردوا و احزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا و هو حاربهم
 00 :61ثم ذكر االيام القديمة موسى و شعبه اين الذي اصعدهم من البحر مع راعي غنمه اين
الذي جعل في وسطهم روح قدسه

 05 :61الذي سير ليمين موسى ذراع مجده الذي شق المياه قدامهم ليصنع لنفسه اسما ابديا
 01 :61الذي سيرهم في اللجج كفرس في البرية فلم يعثروا
 00 :61كبهائم تنزل الى وطاء روح الرب اراحهم هكذا قدت شعبك لتصنع لنفسك اسم مجد
 02 :61تطلع من السماوات و انظر من مسكن قدسك و مجدك اين غيرتك و جبروتك زفير
احشائك و مراحمك نحوي امتنعت
ويحدد انه من بستان فيه دوس معصره
هو انسان ولكنه متكلم بالبر وهو المخلص وهو داس المعصره لوحده وهو الذي يفدي شعبه وهو
ذراع الرب وهو الرب الذي صار مخلصا وهو الذي حملهم كل االيام القديمه ورغم ان اعمالهم
شريره واحزنوا روحه القدوس فحاربهم قليال ولكن تذكر االيام القديمه لموسي عندما شق البحر
امامهم فرحمهم

اشعياء 26
 7 :26اتي بهم الى جبل قدسي و افرحهم في بيت صالتي و تكون محرقاتهم و ذبائحهم مقبولة
على مذبحي الن بيتي بيت الصالة يدعى لكل الشعوب

سفر أشعياء 9

 6 :9النه يولد لنا ولد و نعطى ابنا و تكون الرياسة على كتفه و يدعى اسمه عجيبا مشي ار الها
قدي ار ابا ابديا رئيس السالم
 7 :9لنمو رياسته و للسالم ال نهاية على كرسي داود و على مملكته ليثبتها و يعضدها بالحق و
البر من االن الى االبد غيرة رب الجنود تصنع هذا
اي االبن المولود هو اهلل الذي اسمه العجيب واسمه اسم اهلل المشير وهو اهلل القدير واالب االبدي
رئيس السالم وال نهاية اليامه النه ملك السالم وهو ملك البر والحق الي االبد

سفر اشعياء 09
 0 :09اسمعي لي ايتها الجزائر و اصغوا ايها االمم من بعيد الرب من البطن دعاني من احشاء
امي ذكر اسمي
 5 :09و جعل فمي كسيف حاد في ظل يده خباني و جعلني سهما مبريا في كنانته اخفاني

سفر اشعياء 04
 5 :04طيبوا قلب اورشليم و نادوها بان جهادها قد كمل ان اثمها قد عفي عنه انها قد قبلت من
يد الرب ضعفين عن كل خطاياها

 1 :04صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيال اللهنا
فقبله يخرج صوت صارخ في البريه وهو يوحنا المعمدان

اسلوب ميالده
سفر اشعياء 7
 00 :7و لكن يعطيكم السيد نفسه اية ها العذراء تحبل و تلد ابنا و تدعو اسمه عمانوئيل

وهي تبقي عذراء
سفر إشعياء 55 :55
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سجود المجوس له وهداياهم
سفر اشعياء 64
 1 :64فتسير االمم في نورك و الملوك في ضياء اشراقك

 0 :64ارفعي عينيك حواليك و انظري قد اجتمعوا كلهم جاءوا اليك ياتي بنوك من بعيد و تحمل
بناتك على االيدي
 2 :64حينئذ تنظرين و تنيرين و يخفق قلبك و يتسع النه تتحول اليك ثروة البحر و ياتي اليك
غنى االمم
 6 :64تغطيك كثرة الجمال بكران مديان و عيفة كلها تاتي من شبا تحمل ذهبا و لبانا و تبشر
بتسابيح الرب
ويحدد ان الهديه يكون فيها ذهب ولبانا مع تسابيح من مالئكة الرب

وبعد ميالده في بيت لحم وفي اثناء المذبحه ينزل الي مصر
سفر إشعياء 0 :09
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نبوة اشعياء ان وقت ميالد المسيح يكون المسيطرين علي منطقة الجليل امميين
اشعياء 5-0 :9

ولكن ال يكون ظالم للتي عليها ضيق .كما أهان الزمان األول أرض زبولون وأرض نفتالي 1
يكرم األخير طريق البحر عبر األردن جليل األمم.
الشعب السالك في الظلمة أبصر نو ار عظيما .الجالسون في أرض ظالل الموت أشرق عليهم 2
نور.

مع مالحظة ان اشعياء يقول جليل االمم رغم ان في زمن اشعياء كانت ارض الجليل ملك لسبطي
نفتالي في الشمال وزبلون في الجنوب ولم يكن بها امميين غير قليل جدا من الذين خضعوا
لليهود وليس لهم اي سلطان فهذه نبوة انه ساتي المسيح في زمن يكون الشعب اليهودي الساكن
في الجليل قله واالكثريه امميين وهذا حدث بدقه الن وقت ميالد المسيح في منطقة الجليل الجليل
كان اليهود فيها قليلى العدد من سبطى زبولون ونفتالى وأكثر سكانها من الفينيقيين واليونان
والعرب ولهذا سميت جليل األمم في أشعياء  .0:9وكأن إشعياء كان يتنبأ بما سيحدث لمنطقة
الجليل بدقه .وكان الوثنيون قد مأل وا الجليل لما كان إسرائيل في السبى .وإلختالط اليهود
بالوثنيين صار حالهم ردئ لذلك قيل عنهم الشعب الجالس في الظلمة

وايضا هذه النبوه تحمل جزء ثاني ان المسيح سيطلق عليه نور العالم

وجزء ثالث وهو تعبير" طريق البحر عبر األردن جليل األمم " اي طريق بحر الجليل الغربي الن
عبر االردن هو الناحيه الغربيه وهي المنطقه التي بدا فيها المسيح يعين تالميذه
فهذه النبوة الشعياء دقيقه جدا

سفر اشعياء 15
 0 :15هوذا بالعدل يملك ملك و رؤساء بالحق يتراسون
 5 :15و يكون انسان كمخبا من الريح و ستارة من السيل كسواقي ماء في مكان يابس كظل
صخرة عظيمة في ارض معيية

سفر إشعياء 06 :58
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سفر اشعياء 00
 04 :00و يكون في ذلك اليوم ان اصل يسى القائم راية للشعوب اياه تطلب االمم و يكون محله
مجدا
 00 :00و يكون في ذلك اليوم ان السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من اشور
و من مصر و من فتروس و من كوش و من عيالم و من شنعار و من حماة و من جزائر البحر

سفر اشعياء 62
 0 :62اصغيت الى الذين لم يسالوا وجدت من الذين لم يطلبوني قلت هانذا هانذا المة لم تسم
باسمي

سفر اشعياء 25
 02 :25هكذا ينضح امما كثيرين من اجله يسد ملوك افواههم النهم قد ابصروا ما لم يخبروا به
و ما لم يسمعوه فهموه

سفر اشعياء 09
 6 :09فقال قليل ان تكون لي عبدا القامة اسباط يعقوب و رد محفوظي اسرائيل فقد جعلتك نو ار
لالمم لتكون خالصي الى اقصى االرض

سفر اشعياء 05
 0 :05هوذا عبدي الذي اعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق
لالمم

سفر اشعياء 02
 50 :02اخبروا قدموا و ليتشاوروا معا من اعلم بهذه منذ القديم اخبر بها منذ زمان اليس انا
الرب و ال اله اخر غيري اله بار و مخلص ليس سواي
 55 :02التفتوا الي و اخلصوا يا جميع اقاصي االرض الني انا اهلل و ليس اخر

 51 :02بذاتي اقسمت خرج من فمي الصدق كلمة ال ترجع انه لي تجثو كل ركبة يحلف كل
لسان
 50 :02قال لي انما بالرب البر و القوة اليه ياتي و يخزى جميع المغتاظين عليه

سفر اشعياء 09
 2 :09و االن قال الرب جابلي من البطن عبدا له الرجاع يعقوب اليه فينضم اليه اسرائيل فاتمجد
في عيني الرب و الهي يصير قوتي
 6 :09فقال قليل ان تكون لي عبدا القامة اسباط يعقوب و رد محفوظي اسرائيل فقد جعلتك نو ار
لالمم لتكون خالصي الى اقصى االرض
 7 :09هكذا قال الرب فادي اسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه االمة لعبد المتسلطين ينظر
ملوك فيقومون رؤساء فيسجدون الجل الرب الذي هو امين و قدوس اسرائيل الذي قد اختارك

سفر اشعياء 05
 5 :05ال يصيح و ال يرفع و ال يسمع في الشارع صوته
 1 :05قصبة مرضوضة ال يقصف و فتيلة خامدة ال يطفئ الى االمان يخرج الحق

سفر اشعياء 9
 0 :9و لكن ال يكون ظالم للتي عليها ضيق كما اهان الزمان االول ارض زبولون و ارض نفتالي
يكرم االخير طريق البحر عبر االردن جليل االمم
 5 :9الشعب السالك في الظلمة ابصر نو ار عظيما الجالسون في ارض ظالل الموت اشرق عليهم
نور
فتاكيد ان بداية نور خدمته سيكون من الجليل
ويعين لنفسه تالميذ
سفر اشعياء 8
 06 :8صر الشهادة اختم الشريعة بتالميذي

سفر اشعياء 20
 01 :20و كل بنيك تالميذ الرب و سالم بنيك كثي ار

ويكون مؤيد بمعجزات

سفر اشعياء 12
 2 :12حينئذ تتفقح عيون العمي و اذان الصم تتفتح
 6 :12حينئذ يقفز االعرج كااليل و يترنم لسان االخرس النه قد انفجرت في البرية مياه و انهار
في القفر
يشفي عمي وصم وعرج وخرس

سفر اشعياء
 6 :05انا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك و احفظك و اجعلك عهدا للشعب و نو ار لالمم
 7 :05لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس الماسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة
 8 :05انا الرب هذا اسمي و مجدي ال اعطيه الخر و ال تسبيحي للمنحوتات
يفتح عيون العمي ويخرج شياطين من الذين محبوسين ومقيدين بارواح شريرة

سفر اشعياء
 1 :60الجعل لنائحي صهيون العطيهم جماال عوضا عن الرماد و دهن فرح عوضا عن النوح و
رداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة فيدعون اشجار البر غرس الرب للتمجيد

يعزي النائحين ويجعل نوحهم فرح اي يقيم موتاهم

ويعطي الحق كامل
سفر اشعياء 05
 0 :05ال يكل و ال ينكسر حتى يضع الحق في االرض و تنتظر الجزائر شريعته

وبعض النبوات عن بعض المعجزات
يفتح اعين العمي
سفر اشعياء 05
 6 :05انا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك و احفظك و اجعلك عهدا للشعب و نو ار لالمم
 7 :05لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس الماسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة

اول كرازته تكون علي جبل ( الموعظه علي الجبل )
سفر اشعياء 5

 1 :5و تسير شعوب كثيرة و يقولون هلم نصعد الى جبل الرب الى بيت اله يعقوب فيعلمنا من
طرقه و نسلك في سبله النه من صهيون تخرج الشريعة و من اورشليم كلمة الرب

كرازته فيها تعزيه
سفر اشعياء 60
 0 :60روح السيد الرب علي الن الرب مسحني البشر المساكين ارسلني العصب منكسري القلب
النادي للمسبيين بالعتق و للماسورين باالطالق
 5 :60النادي بسنة مقبولة للرب و بيوم انتقام اللهنا العزي كل النائحين

ويكشف شر الكهنة والكتبة
سفر اشعياء 15
 2 :15و ال يدعى اللئيم بعد كريما و ال الماكر يقال له نبيل
 6 :15الن اللئيم يتكلم باللؤم و قلبه يعمل اثما ليصنع نفاقا و يتكلم على الرب بافتراء و يفرغ
نفس الجائع و يقطع شرب العطشان

 7 :15و الماكر االته رديئة هو يتامر بالخبائث ليهلك البائسين باقوال الكذب حتى في تكلم
المسكين بالحق

وكنيسته يهود وامم
سفر اشعياء 26
 6 :26و ابناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه و ليحبوا اسم الرب ليكونوا له عبيدا كل
الذين يحفظون السبت لئال ينجسوه و يتمسكون بعهدي

سفر اشعياء 20
 0 :20ترنمي ايتها العاقر التي لم تلد اشيدي بالترنم ايتها التي لم تمخض الن بني المستوحشة
اكثر من بني ذات البعل قال الرب

ويتعامل مع المساكين
سفر اشعياء 66

 5 :66و كل هذه صنعتها يدي فكانت كل هذه يقول الرب و الى هذا انظر الى المسكين و
المنسحق الروح و المرتعد من كالمي

ويوضح انه ياتي ليقطع عهد ابدي للحياة
سفر اشعياء 22
 1 :22اميلوا اذانكم و هلموا الي اسمعوا فتحيا انفسكم و اقطع لكم عهدا ابديا مراحم داود
الصادقة

يعلن انه نور وخالص
سفر اشعياء 09
 6 :09فقال قليل ان تكون لي عبدا القامة اسباط يعقوب و رد محفوظي اسرائيل فقد جعلتك نو ار
لالمم لتكون خالصي الى اقصى االرض

وبشارته سالم
سفر اشعياء 25

 7 :25ما اجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسالم المبشر بالخير المخبر بالخالص
القائل لصهيون قد ملك الهك

وهو اهلل وشريعته مقدسة للتوبة والغفران
سفر اشعياء 22
 0 :22هوذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيسا و موصيا للشعوب
 2 :22ها امة ال تعرفها تدعوها و امة لم تعرفك تركض اليك من اجل الرب الهك و قدوس
اسرائيل النه قد مجدك
 6 :22اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه و هو قريب
 7 :22ليترك الشرير طريقه و رجل االثم افكاره و ليتب الى الرب فيرحمه و الى الهنا النه يكثر
الغفران

يهينون اسمه
سفر اشعياء 25

 2 :25فاالن ماذا لي هنا يقول الرب حتى اخذ شعبي مجانا المتسلطون عليه يصيحون يقول
الرب و دائما كل يوم اسمي يهان

وكثيرين يرفضونه
سفر اشعياء 6
 9 :6فقال اذهب و قل لهذا الشعب اسمعوا سمعا و ال تفهموا و ابصروا ابصا ار و ال تعرفوا
 04 :6غلظ قلب هذا الشعب و ثقل اذنيه و اطمس عينيه لئال يبصر بعينيه و يسمع باذنيه و
يفهم بقلبه و يرجع فيشفى

سفر اشعياء 8
 01 :8قدسوا رب الجنود فهو خوفكم و هو رهبتكم
 00 :8و يكون مقدسا و حجر صدمة و صخرة عثرة لبيتي اسرائيل و فخا و شركا لسكان
اورشليم
 02 :8فيعثر بها كثيرون و يسقطون فينكسرون و يعلقون فيلقطون

سفر اشعياء 59
 01 :59فقال السيد الن هذا الشعب قد اقترب الي بفمه و اكرمني بشفتيه و اما قلبه فابعده عني
و صارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة

سفر اشعياء 62
 5 :62بسطت يدي طول النهار الى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء افكاره

وال يصدقوه
سفر اشعياء 21
 0 :21من صدق خبرنا و لمن استعلنت ذراع الرب

وهو في محاكمته يصمت
سفر اشعياء 21
 7 :21ظلم اما هو فتذلل و لم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح و كنعجة صامتة امام جازيها فلم
يفتح فاه

يضربونه ويجلدوه ويتفلوا عليه
سفر اشعياء 24
 6 :24بذلت ظهري للضاربين و خذي للناتفين وجهي لم استر عن العار و البصق

يحتمل االالم
سفر اشعياء 21
 8 :21من الضغطة و من الدينونة اخذ و في جيله من كان يظن انه قطع من ارض االحياء انه
ضرب من اجل ذنب شعبي

تلطم عليه بنات صهيون
سفر اشعياء 57
شتَه ِ
َج ِل ا ْل ُحقُ ِ
َج ِل ا ْل َك ْرَم ِة ا ْل ُمثْ ِم َرِة.
 05الَ ِط َمات َعلَى الثُِّد ِّ
اةَ ،و ِم ْن أ ْ
ي ِم ْن أ ْ
ول ا ْل ُم ْ َ

تحذيره لبنات اورشليم من الخراب

سفر اشعياء 15
 9 :15ايتها النساء المطمئنات قمن اسمعن صوتي ايتها البنات الواثقات اصغين لقولي
 04 :15اياما على سنة ترتعدن ايتها الواثقات النه قد مضى القطاف االجتناء ال ياتي
 00 :15ارتجفن ايتها المطمئنات ارتعدن ايتها الواثقات تجردن و تعرين و تنطقن على االحقاء
 05 :15الطمات على الثدي من اجل الحقول المشتهاة و من اجل الكرمة المثمرة
 01 :15على ارض شعبي يطلع شوك و حسك حتى في كل بيوت الفرح من المدينة المبتهجة
 00 :15الن القصر قد هدم جمهور المدينة قد ترك االكمة و البرج صا ار مغاير الى االبد مرحا
لحمير الوحش مرعى للقطعان

يسفكوا دمه الزكي
سفر اشعياء 29
 7 :29ارجلهم الى الشر تجري و تسرع الى سفك الدم الزكي افكارهم افكار اثم في طرقهم
اغتصاب و سحق
 8 :29طريق السالم لم يعرفوه و ليس في مسالكهم عدل جعلوا النفسهم سبال معوجة كل من
يسير فيها ال يعرف سالما

ويصلب ببسط اليدين
سفر إشعياء 00 :52
السابح لِيسبح ،فَي َ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اءهُ َم َع َم َكا ِي ِد َي َد ْي ِه.
فَ َي ْبسطُ َي َد ْيه فيه َك َما َي ْبسطُ َّ ُ َ ْ َ َ َ
ضعُ ك ْب ِرَي َ

يحصونه مع االثمة
سفر اشعياء 21
 05 :21لذلك اقسم له بين االعزاء و مع العظماء يقسم غنيمة من اجل انه سكب للموت نفسه
و احصي مع اثمة و هو حمل خطية كثيرين و شفع في المذنبين

ويحتقروه
سفر اشعياء 21
 1 :21محتقر و مخذول من الناس رجل اوجاع و مختبر الحزن و كمستر عنه وجوهنا محتقر
فلم نعتد به

والشمس تخفي شعاعها
سفر اشعياء
 51 :50و يخجل القمر و تخزى الشمس الن رب الجنود قد ملك في جبل صهيون و في اورشليم
و قدام شيوخه مجد

يدفن في قبر غني
سفر اشعياء 21
 9 :21و جعل مع االشرار قبره و مع غني عند موته على انه لم يعمل ظلما و لم يكن في فمه
غش

ويذهب الي الجحيم ويخرج من في الحبس ويقوم بنور

سفر اشعياء 09

 9 :09قائال لالسرى اخرجوا للذين في الظالم اظهروا على الطرق يرعون و في كل الهضاب
مرعاهم
موته هذا كفاري
سفر اشعياء 21
 0 :21لكن احزاننا حملها و اوجاعنا تحملها و نحن حسبناه مصابا مضروبا من اهلل و مذلوال
 2 :21و هو مجروح الجل معاصينا مسحوق الجل اثامنا تاديب سالمنا عليه و بحبره شفينا
 6 :21كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه و الرب وضع عليه اثم جميعنا

ويبتلع حكم الموت
سفر اشعياء 52
 8 :52يبلع الموت الى االبد و يمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه و ينزع عار شعبه عن
كل االرض الن الرب قد تكلم

سفر اشعياء 21
 00 :21من تعب نفسه يرى و يشبع و عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين و اثامهم هو يحملها

الفداء يتم في صهيون
سفر اشعياء 29
 54 :29و ياتي الفادي الى صهيون و الى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب

يرد النقمه علي الشيطان
سفر اشعياء 57
الش ِد ِ
ب ِبس ْي ِف ِه ا ْلقَ ِ
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ِ ِ
اسي ا ْل َع ِظ ِيم َّ
ان ،ا ْل َح َّي َة ا ْل َه ِ
ان ا ْل َح َّي َة
ب َّ
ارَب َة .لَ ِوَياثَ َ
يد لَ ِوَياثَ َ
 0في ذل َك ا ْل َي ْوِم ُي َعاق ُ
الر ُّ َ
ين الَِّذي ِفي ا ْل َب ْح ِر.
ا ْل ُمتَ َح ِّوَي َةَ ،وَي ْقتُ ُل الت ِِّّن َ
شتَه ِ
ِ ِ
ِ ِ
اة:
 5في ذل َك ا ْل َي ْوِم َغ ُّنوا ل ْل َك ْرَمة ا ْل ُم َ َ

ويرسل الروح القدس بعد صعوده
سفر اشعياء 58
 02 :25هكذا ينضح امما كثيرين من اجله يسد ملوك افواههم النهم قد ابصروا ما لم يخبروا به
و ما لم يسمعوه فهموه

سفر إشعياء 1 :00
ِ
ان ،وسيوالً علَى ا ْليا ِب ِ
سِل َك َوَب َرَك ِتي َعلَى
اء َعلَى ا ْل َع ْط َ
َس ُك ُ
ش ِ َ ُُ َ
َس ُك ُ
ب ُروحي َعلَى َن ْ
سة .أ ْ
أل َِّني أ ْ
َ َ
ب َم ً
ُذِّري َِّت َك.

اليهود بعد رفضه يقبلوه والذي يصر علي الرفض يعاقب ويفني
سفر اشعياء 04
 55 :04النه و ان كان شعبك يا اسرائيل كرمل البحر ترجع بقية منه قد قضي بفناء فائض
بالعدل
 51 :04الن السيد رب الجنود يصنع فناء و قضاء في كل االرض

ويحذر تالميذه للخروج من اورشليم
سفر اشعياء 25
 00 :25اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا من هناك ال تمسوا نجسا اخرجوا من وسطها تطهروا يا حاملي
انية الرب

ولكن حتي الرافضين يبقي لهم بقية
سفر اشعياء 0
 8 :0فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم كخيمة في مقثاة كمدينة محاصرة
 9 :0لوال ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم و شابهنا عمورة

ويخبر عن مجيؤه الثاني
سفر اشعياء 12
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ِ
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والمجد هلل دائما

