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.  في بابلعاش الكثير من اإلسرائيليين في المنفى ، في المنفى

نة يتوقون لوطنهم في إسرائيل ويعيشون بال أمل في المدي

ي في في الجزء الثاني من سفر إشعياء ، يبدأ النب.  األجنبية

اآلن يريد هللا تعزية الناس.  التحدث إلى شعبه نيابة عن هللا

عياء نسمع قراءة إش.  وقريبًا يقودهم إلى الوطن في إسرائيل

.نبرنسمع صوت هللا على المنبر ، يتكلم النبي على الم. 40



وا َشْعبِي، يَ .1 وا، َعزُّ كومْ َعزُّ .  قوولو إِلَهو

َشلِ .2 يَم َونَادووَها بِأَن  َطي ِبووا قَْلَب أوورو

َل، أَن  إِ   َعْنهو، ثَْمَها قَْد عوِفيَ ِجَهاَدَها قَْد َكمو

ِ ِضْعفَ أَن َها قَْد قَبِلَْت ِمْن يَ  ب  ْيِن َعْن ِد ٱلر 
.كول ِ َخَطايَاَها



ي  .3 ب ِ أَِعدُّوا َطِريَق ٱل»: ةِ َصْوتو َصاِرخٍ فِي ٱْلبَر ِ . ر 

وا فِي ٱْلقَْفِر َسبِياًل إِلِ  مو ِ . لَِهنَاقَو 

، َوكولُّ .4 ،  َجبٍَل َوأََكَمٍة يَنْ كولُّ َوَطاٍء يَْرتَِفعو َخِفضو

ْستَِقي ْعَوجُّ مو .  الً ًما، َوٱْلعََراقِيبو َسهْ َويَِصيرو ٱْلمو

ِ َويَرَ .5 ب  ا، أِلَن  فََم اهو كولُّ بََشٍر َجِميعً فَيوْعلَنو َمْجدو ٱلر 

ِ تََكل مَ  ب  .«ٱلر 



« بَِماَذا أونَاِدي؟»:فَقَالَ . «نَادِ »: َصْوتو قَائِلٍ .6

.لِ اِلِه َكَزْهِر ٱْلَحقْ كولُّ َجَسٍد عوْشٌب، َوكولُّ َجمَ »

هْ .7 ، َذبوَل ٱلز  ، أِلَن  نَْفَخةَ ٱلر  يَبَِس ٱْلعوْشبو ِ َهب ْت رو ب 

!  َحقًّا ٱلش ْعبو عوْشبٌ . َعلَْيهِ 

هْ .8 ، َذبوَل ٱلز  ا َكِلَمةو إِلَ . رو يَبَِس ٱْلعوْشبو ِهنَا َوأَم 

.«فَتَثْبوتو إِلَى ٱأْلَبَدِ 



بَش ِ .9 فَِعي ٱرْ . َرةَ ِصْهيَْونَ َعلَى َجبٍَل َعاٍل ٱْصعَِدي، يَا مو

َرةَ أو  بَش ِ ٍة، يَا مو َشِليمَ َصْوتَِك بِقوو  . افِيٱْرفَِعي ََل تَخَ . ورو

دوِن يَهووَذا .  هوَوَذا إِلَهوكِ »: قووِلي ِلمو

ةٍ .10 بُّ بِقوو  . مو لَهو يَأْتِي َوِذَراعوهو تَْحكو هوَوَذا ٱلس ي ِدو ٱلر 

وهو قو  . د اَمهو هوَوَذا أوْجَرتوهو َمعَهو َوعوْملَت

ْماَلَن، وَ بِِذَراعِ . َكَراعٍ يَْرَعى قَِطيعَهو .11 فِي ِه يَْجَمعو ٱْلحو

رْ  .«ِضعَاتِ ِحْضنِِه يَْحِملوَها، َويَقوودو ٱْلمو





:العقيدة باختصار من قبل القس فيبا

انا .مانا أؤمن باهلل اآلب فهو اللذي خلقني و يحميني و يساعدني كل يو.1

.ابنه
وم انا أؤمن بيسوع المسيح اللذي تآلم و صلب و مات و قبر و قام بالي.2

مير ذلك من اجل مغفرة خطاياي و اعطاني حياة غير قابلة للتدالثالث و كل

.فإنه أقوة من الموت
انا أؤمن بالروح القدس و من خالله أؤمن و أخدم اآلخرين و هذا هو .3

ه يرسلنا الشيئ اللذي يجمعنا نحن المسيحيين في الكنيسة و اللذي من خالل

.الى العالم
امينانا انتمي الى هللا اآلب و اَلبن و الروح القدس.4
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!عزيزي المجتمع

ي الفصل ف.  أدرس الالهوت البروتستانتي في توبنغن بجنوب ألمانيا-1
حضرت ندوة حول الجزء الثاني من سفر 1985/86الشتوي لعام 

، نص 40هذا الجزء من إشعياء : أتعلم.  إشعياء في العهد القديم
ليهودية في عاشت الطبقة العليا ا.  عظتنا اليوم ، كتب في المنفى البابلي

عاًما بعد احتالل البابليين القدس عام 60المنفى في بابل ألكثر من 
ية في نهاية هذا الوقت ، أعلن إشعياء عن قرب نها.  قبل الميالد586

.السبي نيابة عن هللا



اجعل طريقا ملسا إللهنا !  اصنعوا طريقًا للرب في البرية"-2

يجب بناء نوع من الطرق ( 3: 40إشعياء )”! في السهوب

السريعة بين بابل وأورشليم ، امتداد مستقيم عبر الصحراء 

اصعدوا إلى جبل عاٍل ، أيها رسول الفرح لمدينة .  "العربية

:  يجب أن يوعلن أيًضا في أورشليم( أ9: 40إشعياء !" )صهيون

". على الطريق السريع"الرب اإلله يتقدم على شعبه ويجلبهم 

في ذلك الوقت ، كان الملك الفارسي كورش .  العودة الى القدس

لى إنه ينتصر على بابل ويسمح لإلسرائيليين بالعودة إ.  أداة هللا

.ديارهم



ما.  هذا وقت متغير لشعب إسرائيل.  المنفى البابلي-3

كان يعرف هويتهم في السابق على أنهم مؤمنون ذهب 

َل مزيد من الهيكل ، وَل ملك ، : فجأة مع تدمير القدس

في المنفى ، يتعلم اإلسرائيليون اَلعتماد .  وَل وطن

نَت خبرات إسرائيل مع.  على هللا بطرق أخرى لقد دوِو 

وبدَلً من .  هللا ، وظهر العهد القديم إلى حيز الوجود

الهيكل واألرض ، يصبح اَلحتفال بالسبت والوصايا 

.األخرى أمًرا حاسًما لهوية اليهود



األرض .  فجأة كل شيء مختلف.  المنفى البابلي-4

.  تحت قدميك ممزقة وتجد نفسك في واقع غريب جديد

أقضي أياًما عديدة .  سنوات أصبت بالسرطان6منذ 

في المستشفى بدَلً من مبنى الكنيسة ، فأنا مريض

أنا .  لدي متسع من الوقت للتفكير.  ولست راعيًا

مستعد للتخلي عن الكثير مما جعل حياتي حتى تلك 

.قرأت العديد من الكتب عن اإليمان.  النقطة



أكتب بنفسي ما هو حاسم إليماني ، والذي -5

Kreuzkircheسيظهر منه دورة اإليمان  2019 
عندما أكون بصحة جيدة مرة أخرى ، أخطط . َلحقًا

الثالوث هللا ،: للتركيز على األساسيات في حياتي

ان وزوجتي أنيت وعائلتي ، رعيتنا للمسيحيين األلم

بعد فوات األوان ، هذا المرض هو .  والعالميين

.وقت مستقطع ثمين واختبار بالنسبة لي



تحدث بحرارة إلى القدس ، .  يتكلم ربك!  الراحة والراحة شعبي-6

(  أ ب1.2، 40إشعياء ")انتهى زمن معاناتها : قل عن المدينة

في ألمانيا .  في ألمانيا مقسمة إلى قسمين شرقي وغربي1989

الشرقية الخاضعة للحكم الشيوعي ، تتزايد اَلحتجاجات ضد 

نحن الشعب وليس أنتم الحكام الذين : يصرخ الناس.  الديكتاتورية

في بداية شهر أكتوبر ، سيتم !  يفترض أنهم يحكمون باسم الشعب

عاًما على جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، كما كان 40اَلحتفال بمرور 

قال رئيس الدولة السوفيتي .  يوطلق على الجزء الشرقي من ألمانيا

أولئك الذين : "غورباتشوف لديكتاتور ألمانيا الديمقراطية هونيكر

".يأتون متأخرين سيعاقبون بالسجن مدى الحياة



بمجرد أن .  القيادة الشيوعية متأخرة في اإلصالحات-7

تظاهر الناس بشجاعة ، والحمد هلل ، لم يوعط الجيش األمر 

عاًما من 40عاًما من العبودية ، 40.  بإطالق النار

.  يبًامن قبل األلمان الشرقيين ستنتهي قر" المنفى البابلي"

قدم رئيس الدولة السوفيتي غورباتشوف مساهمة حاسمة 

في دائرة األصدقاء في ذلك الوقت ندعوه .  في هذا التحول

مثل الملك الفارسي الذي حرر شعب إسرائيل من -كورش 

.السبي البابلي



الشعب يتظاهر من أجل الحرية . 2022إيران -8

.  رد نظام الماللي بوحشية.  ووضع حد للديكتاتورية

.   هذه الديكتاتورية َل تبقى في السلطة إَل بالعنف

ل اإليرانيون في البالد وفي المنفى يأملون ويصلي من أج

ولتوحيد المعارضة ،!  هللا يوفقك قريبا.  تغيير النظام

تنفصل المجموعات القوية عن النظام ويحافظ الشعب 

ل في ظ" المنفى البابلي"أتمنى أن ينتهي .  على شجاعته

ً 40دكتاتورية المال بعد أكثر من  !عاما



٩ببريمرهافن ، يجب أن أمارس ١٩٧٦كطالب في عام -9

تمارين الظهر لمدة نصف ساعة يوميًا بسبب مشاكل في 

"  المسيح"حتى َل يكون األمر مماًل جًدا ، أستمع إلى .  وضعي

لجورج فريدريك هاندل ، وهو في الغالب الجزء األول الذي 

عندما كنت في السادسة عشرة .  يتم فيه غناء نص خطبتنا

أذهب إلى : من عمري ، فأنا في حالة اضطراب ورحيل

.مدرسة جديدة ، وأقع في الحب ، وألتقي بأناس جدد



من ضيق معين في السنوات الماضية ، -10

أقرأ كتابًا عن الثورة .  جئت إلى عرض جديد

.  بنفسي" الروح الثورية"الروسية وأدخل 

" المسيح"عصر جديد من الحرية يشرق وفي 

أجد نًصا وموسيقى لهذه 40لهاندل في إشعياء 

.اليقظة



ا عندما أفكر في المنفى البابلي ، أفكر أيضً -11

في ما قالته لي امرأة مسنة من كنيستي 

.  عاًما30زواجي كان جحيًما لمدة : السابقة

لقد .  كان زوجي مدمنا على الكحول وضربني

غالبًا ما كنت .  ثابرت من أجل أطفالنا األربعة

: أذهب إلى الكنيسة هنا وأتوسل إلى هللا

!ساعدني يا هللا



في النهاية مات زوجي بسبب تعاطي -12

اآلن بدأ زمن الحرية .  كم كنت مرتاحا.  الكحول

لقد أصبح كل أطفالي : كنت فخوًرا.  في حياتي

شيئًا ، وأنا اآلن أستمتع بأحفادي وأحفاد 

واآلن ، بصفتي امرأة مسنة ، هو .  أحفادي

.أشكر هللا على ذلك.  أفضل وقت في حياتي



مراجعة السبي البابلي ، الضرب . 40إشعياء -13

وقت .  ، الحبس ، العبودية ، الديكتاتورية ، المرض

.  تفكير ، ورثاء ، ومرافعة ، وربما قتال في النهاية

يدعو هللا كورش .  العودة إلى القدس: ثم المغادرة

.   الديكتاتور يتراجع ويموت.  وهو يمهد الطريق

يتفكك شعب ما وفي الحياة الشخصية توجد دائًما 

.مرة40أوقات يقظة ، إشعياء 



ولكن مع كل التطلع إلى الوراء إلى األوقات -14

الصعبة وبزوغ فجر أوقات أفضل ، يمكن للمرء أن 

يسمع ما يقوله هللا إلشعياء بشكل عام فيما يتعلق

نعم ، يذبل العشب ، ويذبل الزهر ،: "بالفناء البشري

بعد ( ٨: ٤٠إشعياء ")لكن كلمة إلهنا تقف إلى األبد 

وبعض التقلبات ، بحثت ١٦مغادرتي األولى في سن 

.كلمة هللا ، التي تدوم إلى األبد: عنها



كلمةةة هللا التةةي يمكننةةي مةةن خاللهةةا الحصةةول علةةى-15
الةةةدعم والثبةةةات حتةةةى فةةةي األوقةةةات العصةةةيبة ، ألن هةةةذه 

اليةةوم لةةدينا زمةةن المجةةيء .  الكلمةةة موجةةودة إلةةى األبةةد
أن هنةةاك نحتفةةل بةة.  عيةةد المةةيالد فةةي أسةةبوعين.  الثالةةث

كطفةل كلمة هللا األبدية أصبحت إنسانًا في يسةوع وولةدت
نةا فةي في عيد الميالد تأتي الكلمة األبديةة إلي.  في المذود

.عالمنا



بديةة في عيةد المةيالد ، يقةتحم هللا عالمنةا بكلمتةه األ-16
علةى إنةه يلمسةنا ، الةذي ،.  ويصبح واحًدا منا في يسوع

شةب الرغم من كل حيويتنا ، سوف يذبل يوًمةا مةا مثةل الع
ن إ.  ويةةذبل مثةةل الزهةةرة ، بكلمتةةه التةةي أصةةبحت بشةةرية

هو يجعلنا رحيل هللا هذا في عيد الميالد لن يختفي أبًدا ، ف
تةةدوم أحيةةاء وأحةةراًرا ويةةربط حياتنةةا العةةابرة بالكلمةةة التةةي

.يسوع هو المغادرة والحرية والخلود ، آمين.  إلى األبد
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