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 إسرائيل شعب هللا المختار.
 

 التي شعوبال لجميع الهك الرب قسمها التي السماء جند كل والنجوم والقمر الشمس وتنظر السماء الى عينيك ترفع "ولئال
 شعب له اتكونو  لكي مصر من الحديد كور من واخرجكم الرب اخذكم قد وانتم .وتعبدها لها وتسجد فتغتر   السماء كل تحت

 20-19: 4تثنية ." اليوم هذا في كما ميراث
 

 وجه على الذين الشعوب جميع من اخص   شعبا له لتكون  الهك الرب اختار قد اياك. الهك للرب مقدس شعب انت "النك
 حبةم من بل .الشعوب سائر من اقل النكم واختاركم بكم الرب التصق الشعوب سائر من اكثر كونكم من ليس .االرض

 .مصر لكم فرعون  يد من العبودية بيت من وفداكم شديدة بيد الرب اخرجكم آلبائكم اقسم الذي القسم وحفظه اياكم الرب
 :7تثنية يل." ج الف الى وصاياه ويحفظون  يحبونه للذين واالحسان العهد الحافظ االمين االله هللا هو الهك الرب ان فاعلم

9-10 
 
 بعدهم نم فاختار ليحبهم بآبائك التصق انما الرب ولكن .فيها ما وكل واالرض السموات وسماء السموات الهك للرب هوذا"

 15-14: 10تثنية ." اليوم هذا في كما الشعوب جميع فوق  انتم هو الذي نسلهم
 

ا شعبا له تكون  لكي الرب اختارك وقد الهك للرب مقدس شعب "النك  ."الرضا وجه على الذين الشعوب جميع فوق  خاص 
 2: 14تثنية  
 

." قال كما لهكا للرب مقدسا شعبا تكون  وان والبهاء واالسم الثناء في عملها التي القبائل جميع على مستعليا يجعلك "وان
 19: 26تثنية 

 
 فاسمع .هكال للرب شعبا صرت اليوم. اسرائيل يا واسمع انصت. قائلين اسرائيل جميع الالويون  والكهنة موسى كلم "ثم

 10-9: 27تثنية اليوم."  بها اوصيك انا التي وفرائضه بوصاياه واعمل الهك الرب لصوت
 

 االرض عوبش جميع فيرى  .طرقه في وسلكت الهك الرب وصايا حفظت اذا لك حلف كما مقدسا شعبا لنفسه الرب "يقيمك
 10-9: 28تثنية ." منك ويخافون  عليك سمي قد الرب اسم ان
 

 يعقوب .شعبه هو الرب قسم ان .اسرائيل بني عدد حسب لشعوب تخوما نصب آدم بني فرق  حين لالمم العلي قسم "حين
 9-8: 32تثنية ." نصيبه حبل

 

 
 

 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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 7: 11خروج ." اسرائيلو  المصريين بين يمي ز الرب ان تعلموا لكي. البهائم الى وال الناس الى ال اليهم لسانه كلب يسنن ال اسرائيل بني جميع "ولكن
 

 حملتكم وانا. لمصريينبا صنعت ما رأيتم انتم .اسرائيل بني وتخبر يعقوب لبيت تقول هكذا قائال الجبل من الرب فناداه. هللا الى فصعد موسى "واما
 وانتم .الرضا كل لي فان. الشعوب جميع بين من خاصة لي تكونون  عهدي وحفظتم لصوتي سمعتم ان فاآلن .الي   بكم وجئت النسور اجنحة على

 6-3: 19خروج اسرائيل."  بني بها تكل م التي الكلمات هي هذه. مقدسة وامة كهنة مملكة لي تكونون 
 

 26: 20الويين لي." لتكونوا الشعوب من مي زتكم وقد. الرب انا قدوس الني قديسين لي "وتكونون 
 

 الميثاق لهم ذكرا بل .الههم الرب انا الني. معهم ميثاقي وانكث ابيدهم حتى كرهتهم وال أبيتهم ما اعدائهم ارض في كانوا متى ايضا ذلك مع "ولكن
 45-44: 26الويين الرب."  انا. الها لهم الكون  الشعوب اعين امام مصر ارض من اخرجتهم الذين االولين مع
 

 وكيف هللا لعنهي لم من العن كيف .اسرائيل اشتم وهلم يعقوب لي العن تعال. المشرق  جبال من موآب ملك باالق بي أتى ارام من. وقال بمثله "فنطق
 يعقوب رابت احصى من .يحسب ال الشعوب وبين وحده يسكن شعب هوذا. ابصره اآلكام ومن. اراه الصخور راس من اني .الرب يشتمه لم من اشتم
 10-7: 23عدد كآخرتهم."  آخرتي ولتكن االبرار موت نفسي لتمت. بعدد اسرائيل وربع

 
 سار الذي لاسرائي شعبك مثل االرض على امة واي ة .بآذاننا سمعناه ما كل حسب غيرك اله وليس مثلك ليس النه االله الرب ايها عظمت قد "لذلك

 وثب ت .وآلهتهم الشعوب نم مصر من لنفسك افتديته الذي شعبك امام الرضك والتخاويف العظائم لكم ويعمل اسما له ويجعل شعبا لنفسه ليفتديه هللا
 وعن عبدك عن به تكلمت الذي الكالم االبد الى اقم االله الرب ايها واآلن .الها لهم صرت رب يا وانت االبد الى لنفسك شعبا اسرائيل شعبك لنفسك

 الجنود رب يا نتا النك .امامك ثابتا داود عبدك بيت وليكن. اسرائيل على اله الجنود رب فيقال االبد الى اسمك وليتعظم .نطقت كما وافعل بيته
 44-22: 7صموئيل 2 ."الصالة هذه لك يصلي ان قلبه في عبدك وجد لذلك. بيتا لك ابني اني قائال لعبدك اعلنت قد اسرائيل اله
 

 قبائل جميع من تعرف فقط اياكم قائال مصر ارض من اصعدتها التي القبيلة كل على اسرائيل بني يا عليكم الرب به تكلم الذي القول هذا "اسمعوا
 2-1: 3عاموس ذنوبكم."  جميع على اعاقبكم لذلك االرض

 
 20-19: 147مزمور هللويا" . يعرفوها لم واحكامه. االمم باحدى هكذا يصنع لم .واحكامه بفرائضه واسرائيل بكلمته يعقوب "يخبر

 
 ومجدا وفخرا واسما شعبا لي ليكونوا الرب يقول يهوذا بيت وكل اسرائيل بيت كل بنفسي الصقت هكذا االنسان بحقوي  المنطقة تلتصق كما "النه

 11: 13إرميا  .يسمعوا" لم ولكنهم
 

 مختار الصيد
 
 


