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 محبة هللا لشعبه إسرائيل  
 حسب ما هو مكتوب في الكتاب المقدس.

 
 شعوبا امامك من يطرد لكي مصر من العظيمة بقوته بحضرته اخرجك بعدهم من نسلهم واختار آباءك احب انه "والجل

 38-37: 4تثنية  اليوم." هذا في كما نصيبا ارضهم ويعطيك بك ويأتي منك واعظم اكبر
 
 6: 23تثنية  ".االبد الى ايامك كل خيرهم وال سالمهم تلتمس "ال
 

 وعلى عشه النسر يحرك كما .عينه كحدقة وصانه والحظه به احاط. خرب مستوحش خالء وفي قفر ارض في "وجده
  ".اجنبي اله معه وليس اقتاده وحده الرب هكذا .مناكبه على ويحملها وياخذها جناحيه ويبسط يرف فراخه
 12-10: 32تثنية 

 
 12: 33تثنية  يسكن." منكبيه وبين النهار طول يستره. آمنا لديه يسكن الرب حبيب قال "ولبنيامين

 
 5: 47مزمور  ".الصور بصوت الرب بهتاف هللا "صعد

 
 19: 74مزمور ".االبد الى تنس ال بائسيك قطيع. يمامتك نفس للوحش تسلم "ال
 

  عهدا." تعاهدوا عليك. معا بالقلب تآمروا النهم بعد اسرائيل اسم يذكر وال الشعوب بين من نبدهم هلم "قالوا
 5-4: 83مزمور 

 
 14: 94مزمور  ".ميراثه يترك وال شعبه يرفض ال الرب "الن

 
 14: 148مزمور  هللويا.". اليه القريب الشعب اسرائيل لبني اتقيائه لجميع فخرا لشعبه قرنا "وينصب

 
 2: 4أشعياء  ".اسرائيل من للناجين وزينة فخرا االرض وثمر ومجدا بهاء الرب غصن يكون اليوم ذلك "في

 
 ." صراخ فاذا وعدال دم سفك فاذا حقا فانتظر. يهوذا رجال لذته وغرس اسرائيل بيت هو الجنود رب كرم "ان

 7: 5أشعياء 
 

 ." ونهارا ليال احرسها بها يوقع لئال. لحظة كل اسقيها. حارسها الرب انا المشتهات للكرمة غنوا اليوم ذلك "في
 3 -2: 27أشعياء 

 
 انا ةالشيخوخ والى .الرحم من المحمولين البطن من علي   المحملين اسرائيل بيت بقية وكل يعقوب بيت يا لي ""اسمعوا

 4-3: 46أشعياء  ."وانجي احمل وانا ارفع وانا فعلت قد. احمل انا الشيبة والى هو
 

 8: 41أشعياء ." خليلي ابراهيم نسل اخترته الذي يعقوب يا عبدي اسرائيل يا انت "واما
 
 كب يسر الرب الن. بعولة تدعى وارضك حفصيبة تدعين بل موحشة الرضك بعد يقال وال مهجورة لك بعد يقال "ال

 الهك." بك يفرح بالعروس العريس وكفرح. بنوك يتزوجك عذراء الشاب يتزوج كما النه .بعل ذات تصير وارضك
 5-4: 62أشعياء 

 
 7: 12إرميا  ."اعدائها ليد نفسي حبيبة دفعت ميراثي رفضت بيتي تركت "قد

 
 

 ب 20عوبديا 

وسبي أوروشليم الذين 
في صفاردة يرثون مدن 

 الجنوب.
 

 10: 62إشعاء 
أعبروا أعبروا باألبواب 

هيًئوا طريق الشعب 
أعدوا أعدوا السبيل نقوه 

من الحجارة أرفعوا 
 الًراية للشعب.

 
 41-40: 20 حزقيال

ألنَه في جبل قدسي في 
جبل إسرائيل العالي 

يقول السيد الرب هناك 
يعبدني كًل بيت إسرائيل 
كلهم في األرض. هناك 

أرضى عنهم وهناك 
أطلب تقديماتكم 

وباكورات جزاكم مع 

 41جميع مقَدساتكم. 

برائحة سروركم أرضى 
عنكم حين أخرجكم من 
بين الشعوب وأجمعكم 

من األراضي التي 
 تفرقتم فيها وأتقَدس فيكم

 أمام عيون األمم.
 

 25-23: 19إشعياء 
في ذلك اليوم فكون سَكة 

من مصر إلى أشور 
فيجيء األشوريين إلى 
مصر والمصريون إلى 
أشور ويعبد المصريون 

في ذلك  24مع األشور. 

اليوم يكون إسرائيل ثلثا 
لمصر وألشور بركة في 

بها يبارك  25األرض. 

قائال مبارك رَب الجنود 
شعبي مصر وعمل يدَي 
 .أشور وميراثي إسرائيل
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 من ببتكاح ابدية ومحبة. بعيد من الرب لي تراء .الريحه سرت حين اسرائيل السيف عن الباقي الشعب البرية في نعمة وجد قد. الرب قال "هكذا
 4-2: 31إرميا " الالعبي. رقص في وتخرجين بدفوفك بعد تتزينين. اسرائيل عذراء يا فتبنين بعد سابنيك .الرحمة لك ادمت ذلك اجل

 
 ." الرب يقول ارحمه رحمة. اليه احشائي حن ت ذلك اجل من. ذكرا بعد اذكره به تكلمت كلما الني. مسر   ولد او لدي   عزيز ابن افرايم "هل

 20: 31إرميا 
 
 

 ذهه في واغرسهم اليهم الحسن بهم وافرح .عني يحيدون فال قلوبهم في مخافتي واجعل اليهم الحسن عنهم ارجع ال اني ابديا عهدا لهم "واقطع
 41-40: 32إرميا ." نفسي وبكل قلبي بكل باالمانة االرض

 
 لزينةول للتسبيح فرح اسم لي فتكون .علي   بها عصوا والتي الي   بها اخطأوا التي ذنوبهم كل واغفر الي   به اخطأوا الذي اثمهم كل من "واطهرهم

." لها اصنعه الذي السالم كل اجل ومن الخير كل اجل من ويرتعدون فيخافون معهم اصنعه الذي الخير بكل يسمعون الذين االرض امم كل لدى
 9-8: 33إرميا 

 
ل ي فينجسون عنهم وجهي "وأحو   22: 7حزقيال ." وينجسونه المعتنقون ويدخله سر 

 
 14: 16حزقيال ." الرب السيد يقول عليك جعلته الذي ببهائي كامال كان النه لجمالك االمم في اسم لك "وخرج

 
  ."االراضي كل فخر هي وعسال لبنا تفيض لهم تجسستها التي االرض الى مصر ارض من الخرجهم يدي لهم رفعت اليوم ذلك "في

 6: 20حزقيال 
 

رون للبعليم يذبحون امامهم من ذهبوا دعوهم ما كل .ابني دعوت مصر ومن احببته غالما اسرائيل كان "لما جتد وانا .المنحوتة للتماثيل ويبخ   ر 
 اليه مددتو اعناقهم عن النير يرفع كمن لهم وكنت المحبة بربط البشر بحبال اجذبهم كنت .شفيتهم اني يعرفوا فلم باذرعهم اياهم ممسكا افرايم
 يرجعوا." ان أبوا النهم. ملكه هو اشور بل مصر ارض الى يرجع ال اياه مطعما
  ."جميعا مراحمي اضطرمت. قلبي علي   انقلب قد. كصبوييم اصنعك. كأدمة اجعلك كيف. اسرائيل يا اصي رك. افرايم يا اجعلك "كيف
 8-5-1: 11هوشع 

 
 ظله في اكنونالس يعود .كلبنان رائحة وله كالزيتونة بهاؤه ويكون خراعيبه تمتد .كلبنان اصوله ويضرب كالسوسن يزهر. كالندى السرائيل "اكون
 7-5: 14هوشع ." لبنان كخمر ذكرهم يكون. كجفنة ويزهرون حنطة يحيون

 
 14: 7ميخا ." القدم كايام وجلعاد باشان في لترع. الكرمل وسط في وعر في وحدها ساكنة ميراثك غنم شعبك بعصاك "ارع

 
 الرب سرائيلا ملك. عدوك ازال عليك االقضية الرب نزع قد .اورشليم ابنة يا قلبك بكل وابتهجي افرحي اسرائيل يا اهتف صهيون ابنة يا "ترنمي

 بك يبتهج. يخل ص. جبار وسطك في الهك الرب .يداك ترتخ ال صهيون يا تخافي ال الورشليم يقال اليوم ذلك في .شرا بعد تنظرين ال. وسطك في
 مذل ليك كل اعامل اليوم ذلك في هانذا .العار عليها حاملين. منك كانوا. الموسم على المحزونين اجمع .بترنم بك يبتهج. محبته في يسكت. فرحا

 ي ركماص الني. اياكم جمعي وقت وفي بكم آتي فيه الذي الوقت في خزيهم ارض كل في واسما تسبيحة واجعلهم المنفية واجمع الظالعة واخلص
 20-14: 3صفنيا الرب."  قال اعينكم قدام مسبييكم ارد حين كلها االرض شعوب في وتسبيحة اسما

 
 ىعل عظيم بغضب مغضب وانا .عظيمة غيرة صهيون وعلى اورشليم على غرت. الجنود رب قال هكذا. قائال ناد كلمني الذي المالك لي "فقال
 الجنود بر يقول فيها يبنى فبيتي بالمراحم اورشليم الى رجعت قد. الرب قال هكذا لذلك .الشر اعانوا وهم قليال غضبت الني. المطمئنين االمم
ي والرب خيرا بعد تفيض مدني ان. الجنود رب قال هكذا. وقل ايضا ناد .اورشليم على المطمار ويمد م." اورشلي بعد ويختار بعد صهيون يعز 

 17-14: 1زكريا 
 

 12: 2زكريا  ."بعد اورشليم ويختار المقدسه االرض في نصيبه يهوذا يرث "والرب
 

 لذئاب ميراثهو خرابا جباله وجعلت عيسو وابغضت يعقوب واحببت الرب يقول ليعقوب اخا عيسو أليس. احببتنا بم وقلتم. الرب قال "احببتكم
 ."البرية

 3 -2: 1مالخي 
 

 مختار الصيد


