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فرق شعب اسرائيل عن بقية الشعوب انه يعتبر كهنة
سفر الخروج 91
 4 :91انتم رايتم ما صنعت بالمصريين و انا حملتكم على اجنحة النسور و جئت بكم الي
 5 :91فاالن ان سمعتم لصوتي و حفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فان
لي كل االرض
 6 :91و انتم تكونون لي مملكة كهنة و امة مقدسة هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني اسرائيل
 7 :91فجاء موسى و دعا شيوخ الشعب و وضع قدامهم كل هذه الكلمات التي اوصاه بها الرب
 8 :91فاجاب جميع الشعب معا و قالوا كل ما تكلم به الرب نفعل فرد موسى كالم الشعب الى
الرب
فككهنة ال يهينهم اهلل الجل الكهنوت وليس لشخصهم  .فان اخطؤا يؤدبهم ولكن ال يفنيهم

ولماذا شعب اسرائيل ؟
رغم اني شرحته سابقا عدة مرات ولكن ال امل من تكراره النه يوضح الفكر اليهودي والناموس
ومعناه
والقصه تبدا باختصار من ايام ابراهيم وهو ليس يهودي الن النسل اليهودي لم يكن اتي بعد فهو
عبراني اي من منطقة بابل  .وابراهيم احب الرب جدا الن الرب ايضا احبه ورفض اي فكر غير
الئق وتمسك بالرب واثبت ايمانه بافعال ولهذا وعده الرب ان من نسله ياتي المخلص للبشرية
كلها الذي فيه تتبارك كل االرض ونسل ابراهيم هو اسحاق وكرر الرب وعده السحاق ونسل
اسحاق هو يعقوب وايضا كرر الرب وعده ليعقوب ومن يعقوب اتي اسباط اسرائيل االثني عشر
والوعد كان ان المسيح ياتي من سبط يهوذا واطلق علي سبط يهوذا اسم يهود واصبح االسم الذي
يطلق علي شعب مملكة يهوذا الجنوبية ( السبطين ) وليس مملكة السامرة ( العشرة اسباط )
فاهلل لو كان بحبه البراهيم ولوعده له عنصري اصبح اهلل ممنوع عليه ان يحب احد اليمانه مثل
ابراهيم وبخاصه انه باعماله اثبت ان ايمانه حي وقوي باهلل.
ثم ما هو الوعد بالخالص  .هو مجيئ المخلص الذي فيه تتبارك جميع قبائل االرض ويفدي
البشرية كلها ويخلصهم من خطاياهم عن طريق الذبيح الحقيقي وهو المسيا .اي ان الرب يعد من
اسرائيل خروف الفصح لكي يكون فدية للعالم كله بمعني ان اسرائيل وسيله وليس غاية  ,ونظام
خروف الفصح يجب ان يبقي في الحفظ من اليوم العاشر الي الرابع عشر بال عيب

اي يعزل لكي ال يصاب بمرض جلدي او كسر او غيره فيكون ذبيحه معيوبه وهذا اهانة هلل الذي
تقدم له الذبيحة  .اذا لكي تكون الذبيحه جيده كان يجب ان يعزل شعب اسرائيل عن بقية الشعوب
وهو الذي يعتبره البعض تمييز لليهود فاهلل ليس عنصري ولكنه يحب العالم لذلك حفظ شعب
اسرائيل لياتي منهم ذبيح مقبول فدية عن العالم وبعد تقديم الذبيح انتهي دور شعب اسرائيل
كتمييز واصبح ال فرق بين يهودي ويوناني وال اي جنس اخر فالذبيح من اليهود قدم عن العالم
بكل اجناسه
مفهوم العزل
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ون ِفي أَر ِ ِ
ص َر قَ ِائالً:
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َ 9و َكلَّ َم َّ
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ب ُم َ
ْ
ْس ُّ
« 1ه َذا َّ
ش ُه ِ
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الس َن ِة.
ور َّ
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ير َع ْن أ ْ
ان ا ْل َب ْي ُ
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س ِب أُ ْكلِ ِه تَ ْح ِس ُب َ
وسُ .ك ُّل َواحد َعلَى َح َ
ان أَو ِم َن ا ْلمو ِ
ِ
ِ
شاةً ص ِحيح ًة َذ َك ار ْاب َن ٍ
اع ِز.
 5تَ ُك ُ
ون لَ ُك ْم َ َ َ
س َنة ،تَأْ ُخ ُذوَن ُه م َن ا ْلخ ْرفَ ِ ْ
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َ
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ش َر ِم ْن ه َذا َّ
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ت ا ْل ِح ْف ِظ إِلَى ا ْل َي ْوِم َّا
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ون ِع ْن َد ُك ْم تَ ْح َ
َ 6وَي ُك ُ
ور َج َم َ
يل ِفي ا ْلع ِشي ِ
َّة.
س َارِئ َ
إِ ْ
َ

فهو يجب ان يكون شاه صحيحه العيب فيها جسدي
ولماذا ال يرضي اهلل بذبيحه معيوبه النها تعني االستهانه باهلل فالذي يحب يقدم افضل ما عنده
لمحبوبه تطوعا والذي يكره يقدم اردا ما عنده للذي يكرهه لو كان مجب ار علي تقديم شيئ فلهذا
يريد اهلل ان نحبه من كل قلوبنا وان نقدم له اجود ما نملك اثبات ان محبته تمال قلوبنا الن الرب
يعرف انه سيبزل صورته البشريه عنا فهو يريد مننا ان نبادله المحبه بتقديم شاه صحيحه
وابن سنه ليكون في حاله جيده
ومن هذه النقطه يجب ان تكون الشاه صحيحه وقت اختيارها ثم تبقي من اليوم العاشر الي اليوم
الرابع عشر في شريعة العزل او شريعة الحفظ
شريعة الحفظ ونتخيل ان هناك مجموعه من الخراف واختار شاه بال عيب النه يحب الرب ثم
يحبسه الي اليوم الرابع عشر بمعني ان بقية الخراف تستمر في حريه في المراعي تنعم بالشمس
والخضره والمياه اما خروف الفصح الذي هو افضل الخراف محبوس اليري الشمس وال ينعم
بالمراعي النه يجب ان ال يكون مرضوض وال مكسور وال امراض جلديه
فبعد اختياره يجب ان يحفظه من بقية الخراف ويحبسه النه لو تركه مع بقية الخراف ممكن يصيبه
ذئب باذي او خروف اخر يكسره او يصاب بمرض معدي من احد الحيوانات وفي هذه الحاله
اصبح خروف فصح معيوب وهو قد خصص للرب فيكون هناك مشكله فيجب ان يحبس ويحرم من

الحريه لكي ياخذ مكانه افضل وهي ان يكون خروف فصح .فالرب طرد هؤالء الشعوب ومن اصر
علي البقاء ولم يقبل مغادرة االرض سمح اهلل لشعب اسرائيل ان يقاتلوهم للعزل
وهذا ما يريد ان يفعله الرب مع شعب اسرائيل
والرب هو الراعي فالرب كراعي يتعامل مع بقية الشعوب وحاول ان يرشد بقية الشعوب ولم يترك
نفسه بال شاهد ومن كل قطيعه وهو كل الشعوب اختار خروف واحد وهو شعب اسرائيل وليس الي
كرامه ذاتيه لشعب اسرائيل ولكن فقط الختيار الراعي له فالرب اختار ابراهيم لياتي منه المسيح
الذي سيقدم كذبيحه علي عود الصليب فهو طلب من ابراهيم ان يخرج من بيته ومن عشيرته
ويبدا رحلة العزل عن بقية الشعوب الشريره وعزل ابراهيم واسرته ولكن ابراهيم كان قوي االيمان
فكان يبشر باسم الرب في كل مكان يذهب اليه
وهناك نوعين من البشر من اوالد الرب النوع االول الذي يعثر بسهوله ويتاثر باالفكار الشريره
حوله ونوع قوي االيمان صعب ان يعثر وال يتاثر باالفكار وال االفعال الشريره بل هو الذي يحاول
ان ينقي فكر من حوله وابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب كانوا من النوع االول قوي االيمان اليؤثر
عليهم الفكر النجس الشرير والزنا الذي كان بدأ يتنشر للمره الثانيه بعد ان انتشر المره االولي
وطهره الرب بالطوفان واختار فقط نوح واوالده النه لو كانوا فسده النتهي كل الصالح
وكما قلت ابراهيم واسحاق الذي كان قوي االيمان ايضا ثم يعقوب الذي كان متمسك بالرب جدا
وهدفه فقط البركه ليس مثل عيسو

ولكن من يعقوب اتي اثني عشر ابن وبدات تظهر المشكله وهي ان فيهم اقوياء وفيهم ضعفاء
االيمان ومن الممكن ان يتاثروا بالفكر الشرير المنتشر حولهم فقرر الرب ان يعزلهم ويدخلهم في
شريعة الحفظ فاخذ الرب االثني عشر سبط وذهب بهم الي ارض مصر الي ارض جاسان وهي
ارض رعي فهي نجسه للمصريين فلم يختلطوا مع العبرانيين وبهذه الطريقه هم كانوا اوال شعب
قليل فحماهم بالمصريين االقوياء وحماهم ايضا من المصريين النهم في داخل مصر لكن في
ارض معزوله عن المصريين ويوجد ميزه في المصريين في هذا الزمان حتي ولو كانوا يعبدون
اصنام وهو انهم ال يفعلون هذه الخطايا الشريرة مثل الشعوب الكنعانية وثانية انهم ال يفرضون وال
يجبرون احد علي اتباع الهتهم او فعل الشر معهم ولهذا اختار الرب شعب مصر في هذا الزمان
ليحافظ علي شعب اسرائيل .حتي كثروا وكبروا في هذا المعزل ونموا جدا حتي اصبحوا جيش قوي
وزمن مناسب ان يخرجوا ويقدروا ان يحافظوا علي انفسهم واراهم عجائبه من ضربات ثم من
رعايه في البريه ثم اتي به الي بداية ارض الموعد وهنا وقت الحروب واعطاهم البركه واللعنه
فمطلوب منهم ان يحفظوا الوصايا وان يتمسكوا بوعوده ويحبوه من كل قلوبهم فينصرهم علي
اعدائهم
اما لو بعدوا عن الرب يترك الرب العدائهم
وهنا بدا التطهير وهي
مثل الشجره المريضه التي ال تنتج ثمر يعطيها الرب فرصه
إنجيل لوقا 8 :93

ال لَ ُه :يا س ِّي ُد ،اتْرْكها ِ
َض َع ِزْبالً.
هذ ِه َّ
اب َوقَ َ
ب َح ْولَ َها َوأ َ
الس َن َة أ َْي ً
ضاَ ،حتَّى أَ ْنقُ َ
َج َ
فَأ َ
ُ َ
َ َ

وينذر مره واثنين وثالثه وان لم تتب تقطع وتلقي في النار بعد اكتمال زمن الخطيه
وتشبيه مثل راعي عنده مجموعة خراف وايضا عنده بعض الكالب للرعي هو الذي قام بتربية كلب
الرعي ولكن هذا الكلب تحول الي كل مسعور بدال من ان يحافظ علي الخراف بدا يهجم علي
الخراف ويصيبهم فالراعي قام بتربية هذا الكلب بنفيه وهو عزيز عليه ولكن ايضا هو راعي صالح
مسؤل عن امن الرعيه وسالمتهم فيجب عليه ان يقتل هذا الكلب الذي تحول من كلب رعي الي
كلب مسعور وفشل عالجه اكثر من مره

واشرح مثال اخر توضيحي
لو اردت ان اقدم هدية لشخص عزيز فاني اهتم بتغليف الهدية حتي اقدمها بصورة جيده فاحافظ
عليها في علبه جيده واحرسها واهتم ان ال يصيبها سوء ليس في الهيدة في حد ذاتها ولكن لكي
تكون هدية جيده عند تقديمها  .ومتي قدمتها ال اعود اهتم بالعلبه التي حفظتها بها وال غيره الن
الهدية قدمت
واقصد بهذا المثل ان اليهود هم العلبة او الغالف التي تقدم فيها الهدية والهديه هو المسيح
والذي قدم له الهدية هو العالم كله من يهود وسامريين ويونانيين وامم بجميع انواعهم

فاليهود ليس لهم افتخار اال اختيار الرب لهم لكي ياتي منهم المسيح
وافتخارهم ليس من ذاتهم ولكن النهم اؤتمنوا علي كلمات اهلل
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 4 :1
ادةُ وا ْلمو ِ
ِ
ود واال ْ ِ
يد،
اع ُ
س َرِائيلِي َ
الَِّذ َ
ين ُه ْم إِ ْ
شت َراعُ َوا ْلع َب َ َ َ َ
ُّونَ ،ولَ ُه ُم التََّب ِّني َوا ْل َم ْج ُد َوا ْل ُع ُه ُ َ

وايضا في انهم استلموا امانة
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 1 :3
َما أ ََّوالً فَأل ََّنهم استُ ْؤ ِم ُنوا علَى أَقْو ِال ِ
ِ
اهلل.
ير َعلَى ُك ِّل َو ْج ٍه! أ َّ
َ
ُُ ْ
َ
َكث ٌ
ولكن ان هم كان بعضهم غير امناء بقي الرب امينا في وعوده
ونقطه هامه وهي ان راعي الخراف بعد ان انتهي من شريعة الحفظ وقدم خروف الفصح ذبيحه
مقبوله ال يحتاج ان يعزل الخراف او احدهم بل يتركهم وهو يرعاهم فقط ويحاول ان يعالجهم لو
مرضوا فانتهت شريعة العزل بصلب المسيح ولهذا ال يحتاج الرب ان يبيب ويطهر بعض الشعوب
بعد الصلب
فكل الذي عمله الرب هو عزل ابراهيم ونسله
والرب خير شعب اسرائيل وشعب اسرائيل قبل العهد
سفر الخروج

 5 :91فاالن ان سمعتم لصوتي و حفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فان
لي كل االرض
 6 :91و انتم تكونون لي مملكة كهنة و امة مقدسة هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني اسرائيل
 7 :91فجاء موسى و دعا شيوخ الشعب و وضع قدامهم كل هذه الكلمات التي اوصاه بها الرب
 8 :91فاجاب جميع الشعب معا و قالوا كل ما تكلم به الرب نفعل فرد موسى كالم الشعب الى
الرب
الجيل االول
 3 :14فجاء موسى و حدث الشعب بجميع اقوال الرب و جميع االحكام فاجاب جميع الشعب
بصوت واحد و قالوا كل االقوال التي تكلم بها الرب نفعل
 7 :14و اخذ كتاب العهد و ق ار في مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل و نسمع له
الجيل الثاني
سفر يشوع 14
اؤ ُكم ِفي ِع ْب ِر َّ
الن ْه ِر
الر َّ
ش ْوا َّ
اآلن ْ
اخ َ
َما َن ٍةَ ،وا ْن ِز ُعوا اآللِ َه َة الَِّذ َ
 94فَ َ
ب َو ْ
ين َع َب َد ُه ْم َ
آب ُ ْ
اع ُب ُدوهُ ِب َك َمال َوأ َ
ِ
ب.
الر َّ
اع ُب ُدوا َّ
ص َرَ ،و ْ
َوِفي م ْ
ان اآللِ َه َة
الر َّ
َن تَ ْع ُب ُدوا َّ
ب ،فَ ْ
َع ُي ِن ُك ْم أ ْ
ون :إِ ْن َك َ
اختَ ُاروا ألَ ْنفُ ِس ُك ُم ا ْل َي ْوَم َم ْن تَ ْع ُب ُد َ
اء ِفي أ ْ
س َ
َ 95وِا ْن َ
ين أَ ْنتُم س ِ
ورِّي َ ِ
النه ِر ،وِا ْن َك َ ِ
اؤ ُكم الَِّذ َ ِ
َم ِ
ون ِفي
اك ُن َ
الَِّذ َ
ين َع َب َد ُه ْم َ
ين الَّذ َ ْ َ
ين في َع ْب ِر َّ ْ َ
ان آل َه َة األ ُ
آب ُ ُ

أَر ِ
ب».
الر َّ
َما أََنا َوَب ْي ِتي فَ َن ْع ُب ُد َّ
ض ِه ْمَ .وأ َّ
ْ
اب َّ
ُخ َرى،
الر َّ
َن َنتُْر َك َّ
ب لِ َن ْع ُب َد آلِ َه ًة أ ْ
ب َوقَالُواَ « :حا َ
شا لَ َنا أ ْ
الش ْع ُ
 96فَأَ َج َ
ِ
ِ ِ َِّ
ِ
ِ
ب إِله َنا ُهو الَِّذي أَصع َد َنا وآباء َنا ِم ْن أَر ِ ِ
ام
 97أل َّ
َن َّ
ضم ْ
َْ َ َ َ
الر َّ َ َ
ْ
ص َر م ْن َب ْيت ا ْل ُع ُبوديَّةَ ،والذي َعم َل أ َ
َم َ
ات ا ْلع ِظيم َة ،وح ِفظَ َنا ِفي ُك ِّل الطَّ ِري ِ ِ ِ ِ
َعي ِن َنا ِت ْل َك اآلي ِ
الش ُع ِ
يع ُّ
ين
يها َوِفي َج ِم ِ
وب الَِّذ َ
َ َ ََ
َ
أ ُْ
ق الَّتي س ْرَنا ف َ
ِ
س ِط ِه ْم.
َع َب ْرَنا في َو َ
الس ِ
ِ
ب ِم ْن أ ِ
يع ُّ ِ
َم ِ
ب
الر َّ
الر ُّ
ين َّ
َ 98و َ
ضا َن ْع ُب ُد َّ
ط َرَد َّ
ين األ َْر َ
اك ِن َ
ورِّي َ
ض .فَ َن ْح ُن أ َْي ً
َمام َنا َجم َ
الش ُعوبَ ،واأل ُ
َ
له َنا».
أل ََّن ُه ُه َو إِ ُ
شوعُ لِ َّ
ور ُه َو .الَ َي ْغ ِف ُر
الر َّ
َن تَ ْع ُب ُدوا َّ
 91فَقَ َ
ال َي ُ
ون أ ْ
ُّوس َوِا ٌ
ب ألَنَّ ُه إِ ٌ
لش ْع ِب« :الَ تَ ْق ِد ُر َ
له قُد ٌ
له َغ ُي ٌ
ط َايا ُك ْم.
وب ُك ْم َو َخ َ
ُذ ُن َ
ِ
ِ
س َن إِلَ ْي ُك ْم».
الر َّ
َ 12وِا َذا تََرْكتُ ُم َّ
يء إِلَ ْي ُك ْم َوُي ْف ِني ُك ْم َب ْع َد أ ْ
َن أ ْ
ب َو َع َب ْدتُ ْم آل َه ًة َغ ِر َ
َح َ
يب ًة َي ْرجعُ فَ ُيس ُ
ال َّ
ب َن ْع ُب ُد».
الر َّ
ع « :الََ .ب ِل َّ
 19فَقَ َ
ب لِ َي ُ
شو َ
الش ْع ُ
شوعُ لِ َّ
ب لِتَ ْع ُب ُدوهُ» .فَقَالُوا:
الر َّ
اختَْرتُ ْم ألَ ْنفُ ِس ُك ُم َّ
ود َعلَى أَ ْنفُ ِس ُك ْم أ ََّن ُك ْم قَِد ْ
 11فَقَ َ
لش ْع ِب« :أَ ْنتُ ْم ُ
ال َي ُ
ش ُه ٌ
ود».
« َن ْح ُن ُ
ش ُه ٌ
وايضا في زمن يشوع
فثالثة اجيال وافقت علي عهد الرب ان يلتصقوا بالرب ويلتصق بهم الرب يدعي اسمه عليهم
رغم ان الرب وضح ان استخدامه لشعب اسرائيل مشروط وهو ان يتمسكوا بالرب من كل قلوبهم
والسبب هو انه يريد ان يري شعبه ان هذه الشعوب بسبب خطيتهم ابادهم الرب فلو اخطأ شعب
اسرائيل فايضا سيبيدهم الرب او يترك بقية الشعوب تهجم عليهم .وايضا اعطاهم نامس يحافظ

عليهم في شريعة العزل لكي ال تنتشر الخطية فيهم ويفسدوا كلهم ويصبحوا معيوبين امام اهلل
وتصبح الذبيحة معيوبة.

واعتذر ان كنت اطلت في هذه النقطة الي حد ما ولكن هي ضرورية لتوضيح خلفية هذه االحكام
بمعني ان الرب لن يسمح ان شعب اسرائيل الذي قبل برضاه ان يكون شعب اهلل واسم اهلل يطلق
عليه وسياتي منه الذبيح الحقيقي يجدف علي اسم اهلل المقدس ولهذا الذي يجدف من شعب
اسرائيل علي اسم اهلل القدوس علنا وهو ساكن في الشعب يقتل فهو كان عنده فرصه لو يرفض
اله اسرائيل ان يخرج من شعب اسرائيل ولكن باصراره ان يبقي وسط شعب اهلل ثم يجدف علي اهلل
فهو يعاقب.
هذا االصحاح يؤكد فكر شريعة العزل الذي شرحته فيبدا االصحاح بعدد مهم جدا يقول
سفر التثنية 97
 9ال تذبح للرب إلهك ثو ار أو شاة فيه عيب ،شيء ما رديء ،ألن ذلك رجس لدى الرب إلهك
سبب التشريع هو حفظ خروف الفصح بال عيب وهو شعب اسرائيل فهو ليس تشريع عام مطلق
ولكن تشريع خاص محدد بمجيئ الفصح وهو الرب يسوع المسيح
 6 :97على فم شاهدين او ثالثة شهود يقتل الذي يقتل ال يقتل على فم شاهد واحد
 7 :97ايدي الشهود تكون عليه اوال لقتله ثم ايدي جميع الشعب اخي ار فتنزع الشر من وسطك

 8 :97اذا عسر عليك امر في القضاء بين دم و دم او بين دعوى و دعوى او بين ضربة و
ضربة من امور الخصومات في ابوابك فقم و اصعد الى المكان الذي يختاره الرب الهك
 1 :97و اذهب الى الكهنة الالويين و الى القاضي الذي يكون في تلك االيام و اسال فيخبروك
بامر القضاء

ام اخر هل شعب اسرائيل انتهي دورهم تماما ؟
هذا يجيب عليه الوحي االلهي
رسالة بولس الرسول الي أهل رومية 99
 9 :99فاقول العل اهلل رفض شعبه حاشا الني انا ايضا اسرائيلي من نسل ابراهيم من سبط
بنيامين
 1 :99لم يرفض اهلل شعبه الذي سبق فعرفه ام لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في ايليا كيف
يتوسل الى اهلل ضد اسرائيل قائال
 3 :99يا رب قتلوا انبياءك و هدموا مذابحك و بقيت انا وحدي و هم يطلبون نفسي
 4 :99لكن ماذا يقول له الوحي ابقيت لنفسي سبعة االف رجل لم يحنوا ركبة لبعل
 5 :99فكذلك في الزمان الحاضر ايضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة

 6 :99فان كان بالنعمة فليس بعد باالعمال و اال فليست النعمة بعد نعمة و ان كان باالعمال
فليس بعد نعمة و اال فالعمل ال يكون بعد عمال
 7 :99فماذا ما يطلبه اسرائيل ذلك لم ينله و لكن المختارون نالوه و اما الباقون فتقسوا
 8 :99كما هو مكتوب اعطاهم اهلل روح سبات و عيونا حتى ال يبصروا و اذانا حتى ال يسمعوا
الى هذا اليوم
 1 :99و داود يقول لتصر مائدتهم فخا و قنصا و عثرة و مجازاة لهم
 92 :99لتظلم اعينهم كي ال يبصروا و لتحن ظهورهم في كل حين
 99 :99فاقول العلهم عثروا لكي يسقطوا حاشا بل بزلتهم صار الخالص لالمم الغارتهم
 91 :99فان كانت زلتهم غنى للعالم و نقصانهم غنى لالمم فكم بالحري ملؤهم
 93 :99فاني اقول لكم ايها االمم بما اني انا رسول لالمم امجد خدمتي
 94 :99لعلي اغير انسبائي و اخلص اناسا منهم
 95 :99النه ان كان رفضهم هو مصالحة العالم فماذا يكون اقتبالهم اال حياة من االموات
 96 :99و ان كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجين و ان كان االصل مقدسا فكذلك االغصان
 97 :99فان كان قد قطع بعض االغصان و انت زيتونة برية طعمت فيها فصرت شريكا في اصل
الزيتونة و دسمها

 98 :99فال تفتخر على االغصان و ان افتخرت فانت لست تحمل االصل بل االصل اياك يحمل
 91 :99فستقول قطعت االغصان الطعم انا
 12 :99حسنا من اجل عدم االيمان قطعت و انت بااليمان ثبت ال تستكبر بل خف
 19 :99النه ان كان اهلل لم يشفق على االغصان الطبيعية فلعله ال يشفق عليك ايضا
 11 :99فهوذا لطف اهلل و صرامته اما الصرامة فعلى الذين سقطوا و اما اللطف فلك ان ثبت في
اللطف و اال فانت ايضا ستقطع
 13 :99و هم ان لم يثبتوا في عدم االيمان سيطعمون الن اهلل قادر ان يطعمهم ايضا
 14 :99النه ان كنت انت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة و طعمت بخالف الطبيعة
في زيتونة جيدة فكم بالحري يطعم هؤالء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة
 15 :99فاني لست اريد ايها االخوة ان تجهلوا هذا السر لئال تكونوا عند انفسكم حكماء ان
القساوة قد حصلت جزئيا السرائيل الى ان يدخل ملؤ االمم
 16 :99و هكذا سيخلص جميع اسرائيل كما هو مكتوب سيخرج من صهيون المنقذ و يرد
الفجور عن يعقوب

والمجد هلل دائما

