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 زكريا جدول - (زكريااألنبياء الصغار)

 رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح 

دراسة في نبوة   12زكريا   9زكريا   6زكريا   3زكريا   مقدمة زكريا 

 13زكريا   10زكريا   7زكريا   4زكريا   1زكريا   زكريا 

  14زكريا   11زكريا   8زكريا   5زكريا   2زكريا  
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 عودة للجدول مقدمة زكريا 

 
(. ولد في السبببببباي  ولاه والدل في السبببببباي بال ا كاا لازان هبببببب ارا  ف الال  1:1هو زكريا بن برخيا بن عدو ) .1

  (. وقون عزرا عله زكريا بن عدو يعلي سلال أو حفاد عدو 14:6 +    1:5جدل  لذلك يلسبه عزرا لجدل )عز
 أبيه. وزكريا لن سبط الوي  وغالبا  فهو كاهن.أو كاا جدل عدو أكثر شهرة لن 

كاا لعاهببببببببببرا  وهببببببببببدي ا  لعجي اللاي  وكاا يعش عل  بلاد الهيكل كاشببببببببببفا  ألجا  الهيكل الجديد  ال ا   .2
 بالعصر ال اسياني  أي هيكل جسد ال سيح لثل حجي اللاي.

 شعياد في العديش عن العصر ال اسياني.إيع ار السفر ال الي بعد  .3
ق.م. بعد حجي اللاي بشبببببهرين واسببببب  ره ناوته    520في السبببببلا الثانيا لداريوا هسببببب اسببببب  سبببببلا    بدأ ناوته .4

ق.م.    518( أي سببلا  1:7سببلواه ت ريبا . وهذل ال دة لعسببونا بلاد عل  تخر تاريا يشببار إليه في السببفر )3
شببي وخ ه   ( قد ك به اللاي في 14  -9وإا كاا كثار لن الدارسببان يروا أا الجزد ايخار لن السببفر )  

(. وزكريا عاهببببببببببببببر أياببببببببببببببا  زرنابل الوالي 8  -1عالا  لن ك ابا الجزد ايون )  40-30أي بعد حوالي 
 ويهوشع الكاهن العظيم.

 (.15:12أي2( وهذا غار عدو الرائي )4:12جدل غالبا  هو عدو الكاهن ال ذكور في )نح .5
ت ال لاسببب . ولا أكثرها للاسببببا ولواف ا لعل  إسببب ه زكريا  ذ يذكر + براخيا  ذ يبار  + عدو  في الوق .6

بان اسبم اللاي ولووبوس سبفرل  بل إا اسب ه يع ل لف احا  للسبفر  ف علال أا ذ يذكر شبعبه ويذكر عهدل وأنه  
بله ) ال سبببيح ( في للد الزلاا. ولا أكثرها تعزيا أا  إسبببابار  شبببعبه في حاله  ونلك بما يكيم هيكل جسبببد  

و أخطمنا. ولذلك يسببببببببببب   زكريا اللاي بلاي الرجاد  فهو يعزي الشبببببببببببع  ويعطاهم  نعرف أا ذ يذكرنا ح   ل
 رجاد في ال س  ال  ونلك لشع  عاش تعت نار الساي.

(  2:11( وتسلي ه بثالثان لن الفاا )9:9نجد في هذا السفر ناواه واوعا عن ال سيح لثل  خوله أورشليم ) 
 . (7:13  ملم )( وكونه الراعي ال10:12( وطعله )6:13وجراحاته ) 
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 عودة للجدول اإلصحاح األول 

 
 نجد في اإلهعاحاه الس ا ايول  تسع رؤى.

 
بِ  ِإَلى َزَكِريَّا ْبِن َبَرِخيَّا 1"  -(:1آية ) َنِة الثَّاِنَيِة ِلَداِرُيوَس، َكاَنْت َكِلَمُة الرَّ ْهِر الثَّاِمِن ِفي السَّ و النَِّبيِ   ِفي الشَّ ْبِن ِعدُّ
  " َقاِئاًل:

قال السببببببباي كاا ايناياد يترخوا ك اباتهم ب دة حكم للو  يهونا أو إسبببببببرائال  ولكن ك ا يظهر هلا  بعد السببببببباي  
أهببببببببح ال اريا راجع لل لو  الوثلاان وهذا ن يجا ال طيا. ولن ال ع  ل أا يكوا هذا اللاي هو الذي أشبببببببار إليه  

ب إل  الهيكل للهم ف  لول هلا . وهو لجم للهيكل ينه  السباد ال سبيح بما الاهو  ق لول بان الهيكل وال ذبح حان هر 
 (.35:23كاا كاهلا  )لت 

 
بُّ َغَضًبا َعَلى آَباِئُكْم.2" -(:2آية )  " » َقْد َغِضَب الرَّ

  هو لم يذكر ال فاهبببببال ح   ال يجرحهم وهم عائدوا لن السببببباي. خصبببببوهبببببا  أا لووبببببوس ناوته  غضبببب الرب
راب أورشببببليم والهيكل ألالهم  رسببببا  واوببببعا  عن تثار ال طيا وعاللاه  ي  ص بالرجاد. ولكن كاا في هببببورة خ

   إعالنا  عن ال ا  الشديد.غضب الرب غضباً غا  ذ. 
 

، َيُقوُل َربُّ اْلُجُنوِد، َفَأْرِجَع ِإَلْيُكْم، َيُقوُل 3" -(:3آية )  " َربُّ اْلُجُنوِد.َفُقْل َلُهْم: هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: اْرِجُعوا ِإَليَّ
لراه  رن ا إشارة للثالوث ال دوا. وقوله رب الجلو  إشارة يا ذ له جلو ل ال ا رين    3  تكرره هلا  رب الجنود

  هذا هببببببببوه نداد الرو  إرجعوا إلى  عل  تلفاذ أوالرل. فكمنه يط ئلهم ح   ال ي افوا فهو ال سببببببببئون عن الع ل. 
بائهم  وليس  أع. وكل ا إرجعوا إل َّ تظهر أنهم هم أيابببببببا  قد أخطموا لثل  بن الابببببببان فرجال دا الذي سببببببب عه اإل

أبائهم ف ط هم ال  طئان  ولن أخطبائهم إه بالهم بلباد الهيكبل. والرجوس ليس هو الرجوس لن سبببببببببببببباي بابل  بل هو  
 (.19:15رإالرجوس لن ساي إبليس أي لن ال طيا بال ونا )

 
َذا قَباَل َربُّ اْلُجُنوِد: اْرِجعُ 4" -(:5-4اآليبا  ) ُلوَا قَباِئِلكَن: هكبَ َُ اأَلوَّ ا ْنِبيبَ اَداُهُم اأَل ِذ َن نبَ اِئُكُم البَّ بببَ وا َعْن اَل َتُكوُنوا كبَ

، َيُقوُل َربُّ اْلجُ  يَرِة. َفَلْم َيْسَمُعوا َوَلْم ُيْصُغوا ِإَليَّ رِ  يَرِة َوَعْن َأْعَماِلُكُم الشِ  رِ  َُ  5ُنوِد.  ُطُرِقُكُم الشِ  ْنِبَيا آَباُؤُكْم َأْ َن ُهْم؟ َواأَل
 "َهْل َأَبًدا َيْحَكْوَا؟
  أي ال ت سببببوا قلونكم ك ا في اإلسبببب اء. فايباد قد لاتوا  وايناياد قد لاتوا أياببببا . ولكن هتالد  ال تكونوا كأبائكم

لهم. وهذا ال ون ليعثهم عل  أا  لاتوا في إي انهم وأولئك في خطاياهم ولم يب   بعد لوه هتالد وأولئك سببوى أع ا
 ي ونوا ويرجعوا هلل  وأا يفه وا أا العياة قصارة  وها ع ل جلال أال وهو بلاد الهيكل  لطلوب للهم فليع لول.
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، َأَفَلْم ُتْدِرْك  6"  -(:6آية )  ََ ْنِبَيا ُكْم؟ َفَرَجُعوا َوَقاُلوا: َكَما َولِكْن َكاَلِمي َوَفَراِئِضي الَِّتي َأْوَصْكُت ِبَها َعِبكِدي اأَل ََ آَبا
 " َقَصَد َربُّ اْلُجُنوِد َأْا َيْصَنَع ِبَنا َكُطُرِقَنا َوَكَأْعَماِلَنا، َكذِلَك َفَعَل ِبَنا«.

أا العياة هي في اإلل صببببببباق بفرائ    بل  باد وايناياد قد لاتوا إاّل أا كل ا ذ وفرائابببببببه ال ت وه بال ا أا اي
يباد أخاروا أببائهم بل يجبا أع بالهم وتع   لبا قبالول  ل بد أ ركوا كالم ذ البذي ال ي وه  وال عل  أا كالم  ذ. واينا

  هم عرفوا أا ع ون هم كانت بعس  كالم ذ  وذ ي ون  وقالوا  فرجعوا ذ وفرائاه هي ال ي تعيا وليس البشر.
 عاقاوا كمبائكم.أياا  ف   هذا لهم كمنه يو  أا ي ون ل انا تعاندوا أن م 

 
َنِة الثَّاِنَيِة ِلَدا7"  -(:7آية ) َِ. ِفي السبَّ َبا ْبَ ْهُر  ْبَ َر، ُهَو  ْهِر اْلَحاِدي َعشبَ ِريَن ِمَن الشبَّ ِرُيوَس، ِفي اْلَكْوِم الرَّابِع َواْلِعشبْ

و النَِّبيِ  قَ  بِ  ِإَلى َزَكِريَّا ْبِن َبَرِخيَّا ْبِن ِعدُّ   " اِئاًل:َكاَنْت َكِلَمُة الرَّ
  فاراير. الذي تفرخ  يه أشببجار اآلا وتفو  رائع ها الطابا. ورن ا كاا اللاي ي اببي يوله  ْببباِ اآلا حل شببهر

راكعا  في ظالن هذل ايشبببببببجار لصبببببببليا  للرب  إل  ل   يا رب ال ترحم  ناظرا  للهيكل ال رب ولشببببببب اقا  ل  ارسبببببببا  
والشببهر  جر فلسبببطان ال علي  كهلوته. فوهبه ذ هذل الرؤيا يشبببجار اآلا. واآلا هلا يشبببار للاهو  فهو لن شببب

 أشهر لن الادد في بلاد الهيكل. 5  أي بعد الحادي عشر
 

لِ ، َوَخلْ 8"  -(:8آيبة ) ِذي ِفي الِّبِ  َي َبْكَن اآلِس البَّ بل َعَلى َفَرسل َأْرَمَر، َوُهَو َواِ  ل َراكبِ ِل َوِذَاا ِبَرجبُ ُت ِفي اللَّكبْ ُُ َرَأ بْ فبَ
. ْهبي ُْ ْقري َو ُْ  " َخْكلي ُرْمري َو

( يسببب   لال  الرب )فهكذا يسببب   ال سبببيح  12    11  هو الرب يسبببوس  ففي تياه )رجل راكب على فرس أرمر
الذي في    بكن اآلسوقد رتل   ( يسبببببببببب   الرب هببببببببببراحا.  13( وفي تيا )3:13+ ق    13:5في العهد ال ديم يش

ك ا عا  اآلا لإلز هار   الرب يسبوس وسبط اآلا فهو العارا لشبعبه  ولعه لالئكا يكلفهم ليعالوا شبعبه. و الِّل
بعد ف رة الشب اد  عا  الشبع  يروبه لز هرين بعد أا كانوا في السباي. وكوا ايشبجار في الظل فهذا إشبارة يا  

(. وكاا ال سبببيح لازان ل  ائا  في ظالن ناواه العهد ال ديم. والظل 1:10العهد ال ديم هو ظل للعهد الجديد )ع  
ن هي جبان العهد ال ديم  وهي جبان خصببببببا بسبببببا  كثرة نصبببببو  الك اب هو ظل الجبان ال عيطا  وهذل الجبا

  أي خالن رأ ت في اللكلعن ال سببببيح ال  جسببببد. ففكرة ال جسببببد كانت لازالت في ظالن اللاواه  غار واوببببعا. 
ار    إشببببببارة للدم واآلالم ال ي سببببببي ابلها ل دبوكاا راكبًا فرس أرمرالعهد ال ديم فلم يكن شبببببب س الار قد ظهر بعد. 

ْبهبال ال . وخلفه   ْبقر و   هتالد هم ال الئكا الذين يرسبلهم الرب ليسباعدوا في تهائا الجو العام  خكل رمر و
( لثل تهائا جو سبباكن وسببالم عام  وإقلاس ال لك برهببدار ألر برعا ة الالاد.  11لالاد الهيكل )ك ا سببيمتي في تيا

ئكا الراكاان علاها لسبببببب عدوا للعرب في هبببببب   فال ال  ونراهم هلا في هببببببورة خال  وال ال تسبببببب  دم في العرب 
شببببببببببببببعبب  الرب. والرب كبباا راكبببا  عل  فرا فهو أت  ليعببارب إبليس. وهببذا  ائ ببا  هو ع ببل ال الئكببا. )راجع  ا 

(.  14:1( فهم يعارنوا الشبببياطان ال ي تهاجم شبببع  ذ ونلك ل عونا شبببع  ذ  فهم أروا  خا لا )ع  20:10
  إشببببببببببببببارة  رمر  علي تعبد  أنواس ال بدلباه وال واهب  ال ي ي بدلهبا هتالد ال الئكبا. فهلبا وايلواا ال  عبد ة لل ابل ت
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( ل رى  13:10(. وراجع ) ا  36:37شإلن جيش أشببببببببببببببور )185000للعرب  فلعن نجبد أا لالكبا  واحبدا  أهلبك  
ائر    أي لونهم أبي  رلز للسببببالم  فلعن نرى ال ال  جارائال رسببببون البشببببْبببهبع ل ال ال  لي ائال. وهلا   

  وفي ترج اه أخرى  ْببببقر  وهلا  .  (11:1ال فرحا. وهلا  لالئكا ت طط إلن شببببببار السببببببالم عل  اير  )ز 
 لل طا  أو  أح ر لائل للسببببوا   وقد تشببببار هذل لعان وسببببط ت داخل  يه علاهببببر اإلوببببطراب واللزاس لكلها ت سببببم  

  فهو رب الجلو . ع لهم  خلفبُ  ب ع ا  السببببببببببببببالم واإلز هببار. هم لالئكببا وهم جلو  الرب  لببذلببك ي فوا    عمومبا
  فالحمر تسببببببباند الكليسبببببببا ف  كل ايوقاه   وي كللا ال ون أا ال الئكا كمروا  خا لا ه   .ع ولا  تلفاذ تدبار الرب 

تسبباند الكليسببا ف  أوقاه السببالم ليعف     والشببهب  الرولانيا(    تسبباندها وقت اإلوببطها اه الدلويا )كميام الدولا
 يساندوا الكليسا ف  أوقاه إن شار الهرط اه وال طايا وهذل تت ى لل وه الروح  . والشقر هذا السالم  

 
؟« َفَقاَل ِلي اْلَماَلُك الَِّذي َكلََّمِني: »َأَنا ُأِريَك َما 9" -(:9آية ) َِ «.َفُقْلُت: »َيا َسكِ ِدي، َما هُؤاَل َِ  "هُؤاَل

 ال ال  الذي كل ه لال  عا ي أرسله الرب الجالس عل  الفرا ايح ر ليشر  لللاي.
 

بُّ ِلْلَجَواَلِا ِفي اأَلْرضِ 10" -(:10آية ) َِ ُهُم الَِّذ َن َأْرَسَلُهُم الرَّ َُ َبْكَن اآلِس َوَقاَل: »هُؤاَل ُجُل اْلَواِ     "«.َفَأَجاَب الرَّ

 للع ل عل  تلفاذ لشائا الرب وخط ه  فالرب هو وابط الكل.  أي للجوالا في األرض
 

َترِ 11"  -(:11آية ) َِ َبْكَن اآلِس َوَقاُلوا: »َقْد ُجْلَنا ِفي اأَلْرِض َوِذَاا اأَلْرُض ُكلَُّها ُمسببببْ بِ  اْلَواِ  يَحةي  َفَأَجاُبوا َماَلَك الرَّ
 "َوَساِكَنةي«.

شب  وهيم فرهبا سبالم عام في ال  لكا بعد ف رة حروب  وجعل    تعلي أا ذ  بر كلاألرض مسبتريحة وسباكنة
 اريوا يصبببدر ألرا  برعا ة الالاد. وعلاهم أا يل هزوا هذل الفرهبببا وي ولوا بالالاد بدال  لن االه  ام ب زيان باوتهم  

للشبببع  عل  خ ولهم وراح هم وعدم    ع اب  اه هي كل   مسببتريحة وسبباكنة  األرض  عبارةو   وإه ان بلاد بات الرب 
 اه  الهم  فهم بال عذر في إه الهم.

 
بِ  َوقَباَل: »يَبا َربَّ  اَب مَ فَبَأجبَ 12"  -(:12آيبة ) َت  اَلُك الرَّ ِليَم َومُبدُ اْلُجُنوِد، ِإَلى َمَتى َأنبْ َا َ ُهوَاا الَِّتي  اَل َتْرَرُم ُأوُرْبببببببببَ

بْ َغِضْبَت َعَلْكَها هذِ    ".ِعكَن َسَنًة؟«ِه السَّ
الك  مف(.  45    44:22+ لت   1:110  هذل تسباوي  قان الرب لرني  )لزفأجاب مالك الرب وقال يا رب الجنود

قون االبن ال شبببببببببببب اق لل جسببببببببببببد لي لص  ذا   هإلى متى ال تررم. اآلبهلا هو   الجنودورب    بناإلهلا هو   الرب
َلْيَس ِلي َغْيٌ . َلْاَت َعَليَّ     شببببببعبه ته للصببببببلا  لي لص ا  عن شببببببهو   والح  لانا ي ون اإلبن ال سببببببيح تعاار شببببببعبه

َك ِفي ٱْلِ َ اِن َفَمْهج   ْوَ  َوٱْلَعسبَ ا  ْاَهاَم َعلَ ٱلشبَّ وي ون    لثالوث.(. هذل اآليا نرى فاها سبر ا5  – 2:  27شإ)  َوَأْحِرَقَها َلع 
َ ت  ل  أياببببا  تعاارا  عن إشبببب ياقه لسببببرعا لج  هذا الاوم   َكت  ْلذ  ٱلدَّ َقْد هببببَ . َأْنف ا   . َتَجلَّ ْهِر. سببببَ يح  . َكٱْلَواِلَدِة َأهببببِ ْده 

 (.14:42  )إشَوَأَن  ر  َلع ا
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بُّ 13" -:(13آية )  " َوَكاَلِم َتْعِزَيةل. اْلَماَلَك الَِّذي َكلََّمِني ِبَكاَلمل َطكِ بل َفَأَجاَب الرَّ
ف جسبد ال سبيح   في للد الزلاا.  طايا البشبر ونلكفارة عن خإعالا عن إسب جابا ذ وقاوله  م إبله ال سبيح كهلا  

هذا هو الكالم الطا  وكالم    ا لن السببباي.هذ يل و   وفدائه رح ا للبشبببريا. وكرلز لهذا قاون اآلب أا يرحم أورشبببليم
هلا هو   المالكبن ذ   وإي أيا هو لال  الرب  في هذل اآل  والربسببببباي إبليس. ال عزيا  ال ال  بال سبببببيح لن  

بن لم يل ظر  ي اإلأيا  ا الرب في هذل اآلأ. والح   كلمني بكالم طكبشبببببببر زكريا   رسبببببببله الرب لابأ  ال  الذيال
 د.بن واحب واال  فاآلر ا  لن اآلب 

 
ِليَم َوَعَلى 14"  -(:14آيبة ) َذا قَباَل َربُّ اْلُجُنوِد: ِغْرُ  َعَلى ُأوُرْبببببببببَ اِد قَباِئاًل: هكبَ ِذي َكلََّمِني: »نبَ اَل ِلي اْلَماَلُك البَّ َفقبَ

  " ِصْهَكْوَا َغْكَرًة َعِِّيَمًة.
 وقد أث ر الصلا  ونه بدأ بلاد هيكل جسد ال سيح.  هي ح  غار عا ي الغكرة

 
.15" -(:15آية ) رَّ  " َوَأَنا ُمْغِضبي ِبَغَضبل َعِِّيمل َعَلى اأُلَمِم اْلُمْطَمِئنِ كَن. أَلنِ ي َغِضْبُت َقِلكاًل َوُهْم َأَعاُنوا الشَّ

  فهم  المطمئنكن األمماهم    هذا يعار عن اسبب ياد ذ الشببديد لن أعداد كليسبب ه الذين يسبب مغضبب بغضبب عِّيم
يهاج وا شببببع  ذ  وال يف كروا في أا ذ سببببيعاقاهم عل  هذا )وكاا هذا فكر الشببببياطان(. وهم تصببببوروا أا ذ  

ل م ياهم  وكاا   غضببًا قلكالً حان سبب ح ب م ي  شببعبه كاا هذا ت ليا  عن شببعبه  لكن كاا غابب  ذ عل  شببعبه  
 وطها هم.إ هم وزا وا في س  لوا لعلإ  بما أعانوا الشرهذا بواسطا بابل لكلهم 

 
ا، َيُقوُل َربُّ  16"  -(:17-16اآليبا  ) ِليَم بِباْلَمَراِرِم َفَبْكِتي ُ ْبَنى ِفكهبَ ُت ِإَلى ُأوُرْبببببببببَ : قَبْد َرَجعبْ بُّ َذا قَباَل الرَّ لِبذلِبَك هكبَ

ِليَم.   ْبَ ُُ َبْعدُ 17اْلُجُنوِد، َوُيَمدُّ اْلِمْطَماُر َعَلى ُأوُر ي ِِ ا َوُقْل: هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: ِإاَّ ُمُدِني َت  َخْكًرا، َوالرَّبُّ  َناِد َأْيضبً
ِليَم«. َْ  "ُيَعزِ ي ِصْهَكْوَا َبْعُد، َوَيْخَتاُر َبْعُد ُأوُر

بببببببليم   يمد المطمار[  2سبببببببببببلان لن هذل الرؤيا ]  4  ت ت هذل اللاوة بعد بكتي  بني[ 1ناواه ]  4هلا      على أوْر
   مدني تِيُ خكراً [  3] سببببببلا حان بل  نع يا السببببببور.70ال ط ار هو خيط الالاد  وهذل اللاوة ت ت بعد حوالي 

  وهذل ت ت ب جسببببببد  يعزي صببببهكوا [ 4وهذل ت ت أيام حكم ال كاباان حان حرروا أورشبببببببليم لن حكم الاوناناان ]
ال سبببببببيح وإرسبببببببان الرو  ال دا. إال أا ايرنع ناواه ي كن فه هم عل  بلاد هيكل جسبببببببد ال سبببببببيح وهو في نفس  

 إن ي ألها الرو  ال دا. الوقت بلاد الكليسا والاركاه ال ي ت أل الكليسا
 

. 18" -(:21-18اآليا  ) َفُقْلُت ِلْلَماَلِك الَِّذي َكلََّمِني: »َما هِذِه؟« َفَقاَل 19َفَرَفْعُت َعْكَنيَّ َوَنَِّْرُ  َوِذَاا ِبَأْرَبَعِة ُقُروال
ِليَم«.   َْ َوُأوُر َوِذْسَراِئكَل  َ ُهوَاا  َدْ   َبدَّ الَِّتي  اْلُقُروُا  ِهَي  »هِذِه  .  20ِلي:  ُصنَّاعل َأْرَبَعَة  بُّ  الرَّ ََ 21َفَأَراِني  »َجا َفُقْلُت: 

، َماَاا َيْفَعُلوَا؟« َفَأَجاَب: »هذِ  َِ َِ  هُؤاَل ََ هُؤاَل ُُ. َوَقْد َجا َدْ  َ ُهوَاا َرتَّى َلْم َ ْرَفْع ِإْنَسااي َرْأَس ِه ِهَي اْلُقُروُا الَِّتي َبدَّ
 " ِلُكْرِعُبوُهْم َوِلَيْطُرُدوا ُقُروَا اأُلَمِم الرَّاِفِعكَن َقْرًنا َعَلى َأْرِض َ ُهوَاا ِلَتْبِد ِدَها«.
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لفوا رعايا ال لم ويعرفوا قوة ورناه قرونها  وهلا يشبه ورناه أعداد   ال روا تشار لل وة يا الاهو  أقروا 
( حاش نرى ال روا إشارة لل وة والسلطاا  13:4+ لي 22   21:7+  ا   21:22الكليسا بارناه ال روا )لز

( يشار للع وليا فهو يشار  4وقد تكوا هذل ال روا ايرنعا رلزا  يشور ونابل والفرا والاوناا  لكن رقم ) 
لالتجاهاه ايرنعا أي لكل لكاا فمعداد الكليسا هم في كل لكاا. ولكن لا يعزيلا أنه بعد  ال روا هلا   

 رعبونهم  هلاس. ف  ابل ايرنعا قروا هلا  أرنعا هلاس  فالصلاس أياا  في كل لكاا. وهتالد وراد ال روا 
راد ال روا لارعاهم  ويطر هم  وكل ا   فاهلل بعد أا يس ح لل روا ب م ي  كليس ه يرسل هلاعا  و ويطردونهم

ت رجم حدا ين أو هاح  حرفا  وع ل العدا  أنه يس ع ل لار  ليمكل في العديد. فهتالد الصلاس يار وا   صناع
  بعد إن هاد له ا ال م ي . ولن ألثلا نلك كاا فرعوا قرنا  ود شع  يطردونهمال روا أي يجعلونهم ي آكلوا  

عا  ورادل. وتريوا كاا قرنا  وأثلاساوا كاا هانعا  ورادل. وقد يس  دم ذ هلاعا   ذ  ولكن لوس  كاا هان
ود ال روا لن خارج شعبه  فاهلل اس  دم بابل لطر  أشور واس  دم كورش لطر  بابل  فاهلل  ائ ا  ي لص شعبه 

 . يبرزالا هذل ال روا ال ي تسا  الاي اه لشعبه بعد أا تلهي هذل ال روا ع لها ال م يا
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني 

 

الرؤيبا ايول  ظهر فاهبا ال  لص في الظبل يعبد طري  ال ال  ببال جسبببببببببببببببد  وفي الرؤيبا الثبانيبا ظهر تبدبار ذ  
بالصبببببلاس ل عطيم قروا الشبببببر الروحيا. وفي الرؤيا الثالثا يكشببببب  ذ خطا ال ال  لن السببببباي العكي ي برقالا  

 ب  اييس روحيا تع ل س اه الساكن فاها.أورشليم الجديدة 
 

. 1" -(:2-1اآليا  ) ؟« َفَقاَل ِلي: 2َفَرَفْعُت َعْكَنيَّ َوَنَِّْرُ  َوِذَاا َرُجلي َوِبَكِدِه َرْبُل ِ َياسل َفُقْلُت: »ِإَلى َأْ َن َأْنَت َااِهبي
ِليَم، أَلَرى َكْم َعْرُضَها َوَكْم  َْ    "ُطوُلَها«.»أَلِ يَس ُأوُر

ي  دم الساد ال سيح بلفسه هلا كرجل بادل حال قياا  وهذا يعطي للاهو  الذين يالوا أورشليم راحا وإط ئلاا  فاهلل 
وكاا حال الكياا يس  دم ل وزيع   (.16:1هو الذي يالي ويعد  أبعا  لديل هم أورشليم  وهذا تلفاذ للوعد في )ز 

  أنه  وهذل تعل ( 6:16لز)  ِحَباٌن َوَقَعْت ِلي ِفي ٱلل َعَ اِد  َفٱْلِ اَراث  َحَسٌن ِعْلِديوزيع ال اراث  ايراو  في حالا ت
     اسل  ِ يَ َوِبَكِدِه َرْبلُ ابه في ال اراث كاا حسٌن جدا    وال ون  اير  بعال الكياا وجد  او  أا نصعلد ت سيم  

ليم    يشار أا شع  ذ في ل ْسَ ِلاَرة  ع ا وا   ك ا ي ون ال ديس بولس الرسون.    مكراث هللا،هم    ؤهاال ي ي عا  بلاأوْر
يِسانَ ْعَوِتِه  َوَلا ه وَ ا َلا ه َو َرَجاد   َ   و   ِلَ ْعلَ َأْنَهاِنك مْ  فس ( لن ن12(. راجع )تيا18:1)أف    ِغَل  َلْجِد ِلاَراِثِه ِفي ٱْلِ دِّ

هذل هي الكليسا عروا   .ط  فكرة عن لدى قي  لا علد ذوقوله أا شع  ذ هم لاراثه فهذا يع    هعا .اإل
   ها.  لاه ث لا ليل ال ي  فع  لال سيح ال اليا علد 

 دوا. وحال الكياا يعطي ولكن هذل اآليا تعلي أياا  أا ذ هو الذي يالي با ه أي كليس ه  جسدل  بروحه ال 
وخاه ه ه   ال طيع الص ار    وقان علهم   بالعد   أعرف خاه ي لعل  أا ذ يعرف كل واحد فالا ويعرفلا  

+   14:    10س كا  ف  شبكا بطرا )يو  153الرب  الذين أعطا ل  حفظ هم ولم يهلك للهم أحد  وهذا لعل   الب  
:   5+ أف  22 – 18:    2  )يوهيكل جسدل ات الذي يالي هو  والا  (11:   21+ يو   12:   17+ يو  32:   12لو

ثم اعطات قصبا شبه عصا ووق  ال ال  قائال لي وهتالد هم الذين ي لصوا    (.6:3)ع      ونا ه نعن  (  30
  ج ال أا نرفع أعاللا للرى ذ ون ملل  فرفعت عكني  ( .1:  11  )رؤ.قم وقس هيكل ذ وال ذبح والساجدين  يه

 الس اوياه بدال  لن أا ن فاها لل لذن بايروياه.في 
 

ُِ.3" -(:3آية )   " َوِذَاا ِباْلَماَلِك الَِّذي َكلََّمِني َقْد َخَرَج، َوَخَرَج َماَلكي آَخُر ِلِلَقاِئ
فاهلل وحدل هو الذى يعد  لن يدخل إل  أورشببببببليم     ليمذي خرج ليكيس أورشبببببب سببببببيح ال  هو النيالمالك الذي كلم

 ا ي.  هو لال  عوخرج مالك آخر. ويس  ر فاها
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ِليُم ِمْن َكْثَرِة النَّاِس َواْلَبَهاِئِم ِفكَفَقاَل لَ 4" -(:4آية ) َْ َِ ُتْسَكُن ُأوُر   " َها.ُُ: »اْجِر َوَكلِ ْم هَذا اْلُغاَلِم َقاِئاًل: َكاأَلْعَرا
  ال الم هو زكريا وسبببب ال غاللا  فهو  وكلم هذا الغالم  ال سببببيح أرسببببل ال ال  اآلخر ليشببببر  لزكريا. قال لُ إجر

  أي لديلا بدوا أسببببببوار فهي بال حدو  وهذل تشببببببار  كاألعراَ ولسبببببب عد أا ي ل   تعاليم ال ال .شببببببابا  في الرو  
(.  9:7( وعد  سببببببببببببكانها كثار )رؤ20    19:49شإللكليسببببببببببببا فعد  ال تللان ال حدو  له  وهي لف وحا للج يع )
أى     بالجسبببببببد   . وتخرين جسبببببببداناان سبببببببالكانالناس و اخل الكليسبببببببا هلا  لتللان سببببببب اويان سبببببببالكان بالرو   

 . وال ديلا أياا  أعراد يا الرب نفسه هو سور لها.البهائمشهواناان   
 

، َأُكوُا َلَها ُسوَر َنارل ِمْن َرْوِلَها، َوَأُكوُا َمْجًدا ِفي َوَسِطَها.5" -(:5آية ) بُّ   َوَأَنا، َيُقوُل الرَّ
قلونلا لعبا وغارة وتعرق خطايانا وهو نار تعرق  ( تله   16     15:9  فرلهلا نار تكلا )عد هللا لنا سبور من نار

  لجدل لعسبببببباب الكليسببببببا. وال لجد للكليسببببببا سببببببوى بوجو  رنها  اخلها. وأي أنا أكوا مجداً  .   أعدائلا إا اق رنوا
لجد ب ار وجو  ذ هو ال شبببببببب  بل نفايا سبببببببب زون بل أا كل ا لجد ال لعل  لها سببببببببوى بوجو  ذ. وانظر لفكر 

( . وكاا نلك 1:    31)تك  جد الون لرة في الك اب ال  دا في ا ال جد   فل د نكره كل ا ال االنسبببببببباا عن كل
 .   وأنها كل ا خاها باهلل عن قطيع لن ال راف وال اعز . ويصل ذ بلا هلا للفكر الصعيح ل فهوم ال جد 

 
َِ اأَلْرَبِع، يَ 6"  - (:7-6اآليا  ) َما ْقُتُكْم َكِرَياِح السَّ . َفِإنِ ي َقْد َفرَّ بُّ َماِل، َيُقوُل الرَّ ُقوُل »َيا َيا، اْهُرُبوا ِمْن َأْرِض الشِ 
 . بُّ اِكَنُة ِفي ِبْنِت َباِبَل،7الرَّ ْي َيا ِصْهَكْوُا السَّ    "َتَنجَّ

وال يريدوا العو ة يورشليم رغبا للهم في العفاظ عل    هي بابل والاهو  الذين لازالوا ساكلان فاها  أرض الشمال
سم ألاله  ينهم لازالوا في بابل بعادا  عن أورشليم وهذا إ   أي بال  يا يا  ل  لكاتهم في بابل. وهتالد يدعوهم ذ

[ لاهرنوا لن غا  ذ الذي سالص  1إشارة لل طاة ال صرين عل  إب عا هم عن الكليسا. و عوة ذ لهم هلا ]
جه [ ليش ركوا في الاركاه ال ي يفي  بها ذ عل  أورشليم )الكليسا(. وهذا لو 2عل  بابل )أو العالم الشرير( ]

. هكذا ر   الساكنة في بابل  تنجي يا صهكوا لكل للا ح   نهرب لن وسط ال طيا )أر  ساي الشيطاا(   
ولن يس جا  لللداد سيكوا لن ال  لصان ال عدو ين   (.20:48شإ( وقان هذا إشعياد في )4:18يوحلا في )رؤ 
 ( .2    1ف  اآلياه )

 
ُُ هَكَذا َقاَل َربُّ  8"  - (:8آية ) ُكْم َيَمسُّ َرَدَقَة أَلنَّ ُُ َمْن َيَمسُّ اْلُجُنوِد: َبْعَد اْلَمْجِد َأْرَسَلِني ِإَلى اأُلَمِم الَِّذ َن َسَلُبوُكْم، أَلنَّ
. ُِ    " َعْكِن

 في وسطها. أي بعد حلون الرب في وسط شعبه  وهذا حدث بعد أا  ( أكوا لجدا  5)  قان في تيا  بعد المجد
  ي صد بايلم هلا إلا ايلم فعال  األمم    ىأرسلني إلطاا وسكن فالا.  ور نا لن ساي الشي بدم هلابه    ش رانا الرب إ

دوكم.  بعد أا أقام ذ اس عا  أي  الذ ن سلبوكم    وال  ذادوا أالذين أنلوا شع  ذ  أو الشياطان الذين اس ع
ا ا( لات ب شعبه  ونعد أ لم )بابل/أشور/الشيطا  دم ايذ إس   با ه وأقام وسطه و يه عا  ليعاق  لن أنلوا شعبه.



 ( اإلصحاح الثاني()زكريا األنبياء الصغار )

 

 
10 

ا    اليط  فاهللم ي  تلص  الوياله عل  هذل ايلم الذين أنلوا شع  ذ.  يا ويل لن يتنى شع  ذل ه  ال ي
  وعاله هذل قد ترجع إل  ذ  ويكوا ال عل  أا لن ي س من يمسكم يمس ردقة عكنُ  ا.أا يرى أوال ل ي مل و 

وا ال  صو  أا الشرير الذي ي س شع  ذ يك. أو  ذ فالبد أا يت به ذ ذ يكوا ك ن ي س حدقا عالي  أوال  
ِل  هو عليه    فهالاا  بر هل  لور خاى  نفسه.  في أنىيكوا بذلك قد لس حدقا عاله هو   أي تسا    فص 

  ا. بر الشيطاا الصلا  لل سيح فصار الصلا  هو السهم ال وجه للشيطا  وهكذا
رته الروحيا. وكما الشرير كذلك أياا . والشرير بشرل يف د بصاع ال  والشيطاا  شر يز ا   بصلعه ال  وع ولا  فالشرير

فال      حدقا عاله هوه الداخلا ان  ي س  ب ورناته لعالي نفس َصوِّ به ي    يه  إن وهو قاهد بشرل أا يتني جسد أخ
 م يعايلوا ذ . يس طيع أا يعاين ذ  فطون  ينكياد ال ل  ينه 

 
 "   َأْرَسَلِني.ِد َقدْ ُجُنو ِدي َعَلْكِهْم َفَيُكوُنوَا َسَلًبا ِلَعِبكِدِهْم. َفَتْعَلُموَا َأاَّ َربَّ الْ ُك  َ ُأَرر ِ  أَلنِ ي هَأَنَذا9" - (:9ية )آ

شع  ذ لهم بما الشياطان الذين سا  أا سلاوا شع  ذ قد أهبعوا عاادا  لشع  ذ  و   بًا لعبكدهملستفهم  
ا أعطيكم سلطانا  أا تدوسوا العياه والع ارب وكل قوة العدو   ها أند للا  لا قاله رب ال ج  ذاوه   سلطاا علاهم

ين  ا  سادخلوا اإلي اا برخ يارهم. والكارزين وال بشر ذين أنلوا شع  ذ ساب لم الأا اي  وتفهم أياا    .(19:10)لو
 باإلنجال يسلاونهم للرب.

 
. أَلنِ ي هَأَنَذا آِتي َوَأْسُكُن ِفي َوَسِطِك،، َيا ِبْنَت ِصْهَكْواَ  »َتَرنَِّمي َواْفَرِري10" -:(10آية ) بُّ    " َيُقوُل الرَّ

  ( 137)لزنرنم ترني ا الرب في أرٍ  غريبا     يف كسايح  وهذل عكس  ي وال الداخللسالم س ا بر ال سيح هي ا
لن ال طايا    سيحم يعررل ال ال سايح إا ل  عل  ال سايح. فال أحد يس طيع  هلا كانوا في الساي والعاو يا غار قا رين

 . تس عادل ال يولعبا العالم 
 

ْعًبا َفأَ اِلَك اْلَكْوِم، َوَيكُ بِ  ِفي  َفَكتَِّصُل ُأَممي َكِثكَرةي ِبالرَّ 11"  -(11آية )  َْ َسِطِك، َفَتْعَلِمكَن َأاَّ َربَّ  ْسُكُن ِفي وَ وُنوَا ِلي 
   " ِني ِإَلْيِك.اْلُجُنوِد َقْد َأْرَسلَ 

فالساد ال سيح سل  أوال ل لن يد الشيطاا وع ل     (  سلبا  لعاادهم9يا )يلم وهي أياا  تفسر تناوة عن  خون ا
: ِإْن َهِعَد ِإَل  ٱن ال ديس بولس الرسون  لوهكذا قابهم كليس ه     للَّاَا َعَطاَياْلَعاَلِد َسَا  َسْاي ا َوأَْعَط  ٱَذِلَك َي  ون 

 .(8:4)أف
 

ِليَم َبْعُد.12" -(:12آية ) َْ َسِة َوَيْخَتاُر ُأوُر ُُ ِفي اأَلْرِض اْلُمَقدَّ بُّ َ ِرُث َ ُهوَاا َنِصكَب   "  َوالرَّ
  ذ ب اوله ايلم لم يرف  يهونا ولكن إا تللت يهونا يرثها الرب  في هذل العالا س كوا جزدا   هواا  الرب  رث

 لن كليسا ال سيح. 
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ُِ«.13" -(:13آية ) ُُ َقِد اْسَتْيَقَظ ِمْن َمْسَكِن ُقْدِس ، أَلنَّ بِ  اَم الرَّ  "ُاْسُكُتوا َيا ُكلَّ اْلَبَشِر ُقدَّ
فملام لوووس قاون يهونا وايلم حك ا ل لاهيا ال نفه ها وهكذا عار    ليص ت كل بشر ألام حك ا الرب    اسكتوا

  ذ ال يلام ولكن نعن ن صور أحيانا  في وي اتلا أنه ال يبالي   ألنُ قد إستيقظ(  36- 33:11بولس الرسون )رو
وراجع قصا نوم    ون عن ذ أنه اس ي  .ن ك ن هو نائم ونعن في وي اتلا نكوا كالليام  وحال ا نس ي   نعن  

 .(41  – 35:  4ال سيح ف  السفالا والبعر هائج )لر 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث 

 
في الرؤى الساب ا نجد وعد برز هار عظيم يورشليم )وللكليسا( وهلا نرى أا هذا الوعد لشروء باإلهال  ال ل ي 

 والروحي. ويهوشع هلا كرئيس كهلا ي ثل ليس الكهلوه ف ط بل ايلا كلها. 
وي وم بدور ال اوي فاها الرب نفسه. بال ا ي وم الشيطاا بدور هلا نجد الرؤيا الرابعا وهي عل  هائا لعك ا  

َعي عليه  والشكايا هي ودل كلائ  عن الكهلا والشع . وي ارنا عزرا أنه قد عا  ال دعي  ألا يهوشع فهو ال  دَّ 
كاهلا  كانوا في حالا يرث  لها  وال وجه لل  ارنا بالهم ونان حالا الكهلوه ايهليا. فهتالد قدلوا   428لع زرنابل  

)راجع لالخي اإلهعا  ايون(   ع اروا ال دلا الكهلوتيا لش ا إ سم ذ و إعل  ال ذبح ايعرج وايع   فرح  روا  
 وذ جعل الشع  ال يعطوهم أعوازهم وهاره هورتهم لزريا. وهورة.  (9:2ال)لولذلك هارهم الرب لع  رين  

يهوشع الكاهن العظيم في هذا اإلهعا  هي هورة ال سيح رئيس كهل لا ايعظم. وكونه يلبس لالبس قذرة فهذا 
ثياب ال طيا والساي  ووهالا ال سيح نفسه لباسا  للار وتاجا  طاهرا    يشار ينه ح ل علا خطايانا  فالثياب هي

  5كو 2   ينه جعل الذى لم يعرف خطيا   خطيا يجللا للصبح نعن بر ذ  يه  )   (14:13 إلبسوا ال سيح . )رو 
 :21 . ) 
 

اَم َماَلِك 1" - (:1آية ) َع اْلَكاِهَن اْلَعِِّيَم َقاِئًما ُقدَّ َْ ُُ.َوَأَراِني َ ُهو ُِ ِلُيَقاِوَم ْيَطاُا َقاِئمي َعْن َيِمكِن ، َوالشَّ بِ    " الرَّ
بن يهوها اق وحفاد سرايا  وقد ولد في بابل غالبا  رلزا  لل سيح رئيس كهل لا الذي ولد في العالم أر  إ يهوشع هو  

أ خل يهوشع الشع  العاو يا. وكل ا يهوشع تعل  يشوس أو يسوس  وك ا أ خل يشوس الشع  أر  كلعاا  وك ا  
. والشيطاا وق  يورشليم ثانيا بعد الساي  هكذا سادخل بلا يسوس لكلعاا الس اويا. فاهوشع هلا رلز لل  لص 

لعسابلا. وهو أياا  ي اوم الكليسا  ونلك بما    ل سيح الذي غلبهل  الكاهن العظيم رلزا ل  اول ه  يهوشع   هلا لي اوم
كي علالا ويذيع ن ائصلا الدفالا عل  ال أل  والشيطاا يهاجم ال دلا عالا يهجم عل  الل اء الاعيفا فالا ثم يش 

 وي اولها. 
 

ِليمَ 2"  -(:2آية ) بُّ الَِّذي اْخَتاَر ُأوُرْبببَ ْيَطاُان ِلَكْنَتِهْرَك الرَّ بُّ َيا ْبببَ ْيَطاِا: »ِلَكْنَتِهْرَك الرَّ بُّ ِللشبببَّ ن َأَفَلْيَس هَذا َفَقاَل الرَّ
ْعَلًة ُمْنَتَشَلةً   "ِمَن النَّاِر؟«. ُْ
  نالح  أا الرب ان هر الشبببببببببببببيطاا  وا أا يطل  يهوشبببببببببببببع لله نلك  فهو يجا  قال أا ندعول.  لكنتهرك الرب

 وكل ا يل هر  أي يكبح ج ا  ثورتك ال ااثا ويل  م للك. 
لثل قون ال زلور  قان الرب لرني . هذل لثل هببببببالة ال سببببببيح الشببببببفاعيا ل ب  وقوله ل ب  لكنتهرك الرب وقوله

 (. فعان يل هر ذ الشيطاا فهو بهذا يعف  شعبه لن حروب إبليس. 11:17 إحفظهم في إس ك  )يو
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( وهذل الصببببورة تسبببباعدنا  34    33:8ولك  نفهم هذل اآليا للعو  إل  الصببببورة ال   رسبببب ها بولس الرسببببون ف )رو
عل  فهم اآليا بصبببببببببورة هبببببببببعيعا. فلعن هلا ألام لعك ا  والشبببببببببيطاا يشببببببببب كي علالا ألام ال اوبببببببببي  ولن هو  

و الدياا أي ال سبببيح ولكن في كل لعاك ا يوجد لعالي يشبببفع ويدافع ويعالي عن ال  هم  ولن هو  ال اوبببي  ه
 .هذا ال عالي بعس  رسالا روليا  هو أياا  ال سيح نفسه

ل ا كف ب عل  إرسببببان ذ لل سببببيح لي وم بع ل الفداد  مالك الرب  وال سببببيح كثارا لا يسبببب يه الك اب ف  العهد ال ديم 
  .(16:  48+ إش 18:  8ألام ذ )يويشفع فالا  ثم  عل  لرسل لال  ت

ف    ( يشببار يا ال لظر الذى رتل اللا  للشببيطاا وهو واق  لي اوم يهوشببع كاا1نعو  ل يا السبباب ا : فف  اآليا )
  لل سبيح  ال زلع أا ي جسبد ف  للد الزلاا  ولعل هذا يشبار أيابا كلاوة عن ل اولا الشبيطاا مالك الرب  حابور

 حان ي جسد. مالك الرب
نا  نرى أا الشببببيطاا  ائ ا يشبببب ك  علالا ألام ذ  هو ي ويلا عل  السبببب وء  وحال ا نسبببب جا  له ون ط   يسببببرس  إ

هي قون ذ الدياا   "لكنتهرك الرب"  ليشبببب كالا ألام ذ لطالبا بما يل الا ذ ف  البعارة ال   دة باللار. وقون ذ هلا
كشببعلة   سبببا جسبببد وي دم الفداد للبشبببر ويسبببع  الشبببيطاا ليج ذبلا  مالك الرب    ويسببب يه هلااإلبنأا الرب الكل ا  

بُّ   .منتشبببلة من النار بُّ   )اآلب( َفَقاَل الرَّ ْيَطاِا: »ِلَكْنَتِهْرَك الرَّ ْيَطااُ   في للد الزلاا اإلبن )سبببببا جسبببببد  ِللشبببَّ  َيا ْبببَ
 (.ويل  م للكيكبح ج ا  ثورتك ال ااثا ل

ْبعلة منتشبلة من النار   الشببعلا ال ل شببلا لن اللار هي يشببوس الكاهن الذي إن شببله ذ لن نار السبباي  أليس هذا 
الاهو  ال ي إن شبببلها ذ لن سببباي بابل )ايتوا البابلي( وهي الكليسبببا ال ي إن شبببلها الرب يسبببوس  وأاللها  وهي ألا 

لن نار ساي ال طيا وساي إبليس  ونهذا فهو قد إن شلها لن البعارة ال   دة باللار لصار إبليس ولن ي بعه. ولا 
  ام أا ذ قد إن شللا فللفر  بهذا فهو إنا  يريدنا.

(. ال   تعل   1:110اوى  قان الرب لرن  إجلس عن ي ال  ح   أوبببع أعداد  لوطئا  ل دليك  )لزهذل اآليا تسببب
أا اآلب ي ون لإلبن ت جد بالجسببد ولي اببع الشببيطاا تعت قدليك. وهذل ر  عل  قون ال سببيح  لجدن  أنت أيها  

الم  )هذا هو لجد الهوه  اآلب  أى أا ال سيح يطل  أا ي  جد ناسوته  بال جد الذى كاا ل  علد  قال كوا الع
(. وهذا ال جد الذى يبعش عله ال سببببببببيح لجسببببببببدل كاا لا  جد اإلنسبببببببباا  وأنا قد أعطا هم  5:17اإلبن ايزل ( )يو

 (. 22:17ال جد الذى أعطا ل   )يو
ونهذا ال عل  هلا حال ا إش ك  الشيطاا عل  اإلنساا أنه خاط  يس ع  ال وه  وهو يش ك  هلا هلل الدياا  ير  

سا  جد ف  للد الزلاا لال هر الشيطاا أى ياعه تعت قدليه  وي عرر اإلنساا   الرب مالك  يه ذ أا ال سيحعل
وياررل ويشببببفع  يه ألام لعك ا العدن اإلله  ليكوا ل اوال ألام ذ ف  ال سببببيح  بل ويعط  لإلنسبببباا سببببلطانا أا  

ياببببببا    ينه جعل الذى لم يعرف خطيا  خطيا  يدوا العياه والع ارب وكل قوة العدو  بل ولا  جد اإلنسبببببباا أ
(. ونال ال  ي  جد اإلنسببباا ف  ال سبببيح وت لزس عله لالبسبببه ال ذرة    21:5كو2يجللا للصبببار نعن بر ذ  يه   )

 ي ارر.
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اَم اْلَماَلِك.3" -(:3آية ) ُع اَلِبًسا ِثَياًبا َقِذَرًة َوَواِقًفا ُقدَّ َْ   " َوَكاَا َ ُهو
   ترلز ل طايا الشع  الذي ي ثله.قذرةثيابًا 

 
ُُ َقاِئاًل: »اْنِزُعوا عَ 4"  -:(4آية ) اَم ُُ الثِ َياَب اْلَقِذرَ َفَأَجاَب َوَكلََّم اْلَواِقِفكَن ُقدَّ ُُ: »اْنُِّْر. َقْد  ْن َأْاَهْبُت َعْنَك َة«. َوَقاَل َل

 "ْخَرَفًة«.زَ ا مُ ِثَيابً  ْثَمَك، َوُأْلِبُسكَ إِ 
أاهبت عنك شهوة قلبه  وا أا يف ح ف ه ويطل .  سمن ذ شائا !! ولكن ذ يجا  عن  يهوشع فمجاب  لم نس ع أا  

 وع له    الذى ع له للا  وا أا يطل  أحد   ع له  لرب هلا يعلن عن نفسه وعن  هذا ع ل الفداد فال سيح اإثمك
 م يسوس يطهرنا    ي م نلك  كيفلكن  و للصار نعن بر ذ  يه     للاخطيا يج    خطيا  الذي لم يعرف  قال عله  جعل
ن ولس الرسو وال ديس ب  بن الاان العلا ايول .  ك ا لبس اإلوألبسك ثيابًا مزخرفة .  (  7:    1يو1)   لن كل خطيا
 الا لا هورة ال سيح  وهذا يع له ف(  ونلبس ال سيح أي تكوا ل14:13لرب يسوس ال سيح  )رو سوا اي ون للا  إلب

َخلََّصَلا ِب  ْسِل ٱْلِ ااَلِ  ٱلثَّاِني   - ْل ِب  ْ َ َا  َرْحَ ِ ِه   ِبَمْعَ اٍن ِفي ِبرٍّ َعِ ْلَلاَها َنْعن   بَ  ال رو  ال دا الذى يجد ناال
وِ  وَ  ل   م إبه  يا أوال ى الذين أت    بك (. وهذا هو لا يجاهد خدام ذ ليع لول لع شع 5:3  )ت  د اِ ٱْل   َتْجِديِد ٱلر 

ال ي   نا وأعطانا أا نلبس هورتهخطايا   أينزس علا لالبسلا ال ذرة  ال سيح    (.19:4أا ي صور ال سيح  يكم  )غل
عد ة ال واه  وكل هو كليس ه ل لبسه ال سيح  لذي  ل زخرف اوالثوب ا  .ال  لود فاائل  أيالثوب ال زخرف    ه 

 للا خيط في هذا الثوب.
 

وهُ 5"  -(:5آية ) ُِ اْلِعَماَمَة الطَّاِهَرَة، َوَأْلَبسببُ ُعوا َعَلى َرْأسببِ ُِ ِعَماَمًة َطاِهَرًة«. َفَوضببَ ُعوا َعَلى َرْأسببِ ِثَياًبا   َفُقْلُت: »ِلَيضببَ
. َي بِ  َواِ    " َوَماَلُك الرَّ

َك ِثيَاب ا  اْنظ ْر. َقْد أَ إسبببببببببب  رار ل يا السبببببببببباب ا    لال  الرب  وهذا    ال  كلم هلا هو تُ لْ َفقُ  ْنهَْات  عَْلَك ِإْثَ َك  وَأ ْلِبسبببببببببب 
 َفُقلُت ليضعوا ... ل َزْخرََفا  
  كمنه  ا َالرب و   ومالك  ع الا رئيس الكهلا  أو هي إكلال ليظهر عظي ا . وذ وهالا إكلال اللصبببببرة.  عمامة

ا لا حدث له إب ا يرال أي ب جديد عهد الكهلوه لع يهوشببع. وقد تعلي وقوف لال  الرب ألاله   لسببرور ورا ٍ 
 (.20   19:10+ 24:9لن تعظيم هو بشفاعا لال  الرب الواق  ألام اآلب يشفع في كليس ه. )ع  

 
َع َقاِئاًل:  6"  -(:7-6اآليا  ) َْ بِ  َعَلى َ ُهو َهَد َماَلُك الرَّ ْْ »هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: ِإْا َسَلْكَت ِفي ُطُرِقي، َوِذْا  7َفَأ

َعاِئِري، َفَأْنَت َأْيًضا َتِد ُن َبْكِتي، َوُتَحاِفُظ َأْيًضا َعَلى ِدَياِري، َوُأْعِطيَك َمَساِلَك َبْكَن هُؤالَ  َْ  "  ِقِفكَن.َِ اْلَواَرِفَِّْت 
  لال  الرب يعلن له شروطا   إا سار ب وجاها ت  ع بالكرالا ال  لوحا له. ولكن إا كاا يشوس أْهد مالك الرب 

الكاهن رلزا  لل سيح فل انا توجه له هذل الوهايا  واوح أا هذل الوهايا لوجها للا ينلا جسد ال سيح  وال ي كللا 
ا تفعلوا ش   واإلنساا لشكل ه أنه لم يس طع أا يطيع ذ  لكن جاد ال سيح  أا نل زم بها بدونه  بدوني ال ت دروا أ

( وال سيح يعطالا إلكانيا أا نطيع ذ ونل زم بوهايال. 28:15كو1لا عد بلا وي دم بالليابا علا ال اوس ل ب )
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يتد ن بكتي   اع لك    أي ترأا شئوا الهيكل ويكوا الكهلا خاوعان لك وتعت إرشا    بل الشع  كله 
  ذ يعطيه أا ي   بان الواقفان ألاله لن ال الئكا  وتكوا وأعطيك مسالك(.  6:3فشع  ذ هو با ه )ع  

:   16ك ا أوقفت هالة هروا  ون ور لج رته الونم عن الشع  )عد   لس وعا  عن شعبه  ل اولا وهالتهخدل ه  
ال وه سالام لل الئكا في تسايعهم    ونعد   وسيكوا عالال  لع ال الئكا عل  إت ام ل اهد ذ   (  48  –  46

- 13:2+10:1ووقوفهم ألام ذ  ألم يوحد ال سيح الس ائاان وايرواان ويجعله ا واحدا   وهو رأا لكلاه ا )أف
 ويهوشع كرلز لل سيح كوا أا يعطيه ذ لسالك  فهذل تعلي  خوله بالجسد ل دا ايقداا ليشفع فالا.  (.16
 

وَا َأَماَمَك، أَلنَُّهْم ِرَجاُل آَيةل، أَلنِ ي8"  -(:8آية ) ُع اْلَكاِهُن اْلَعِِّيُم َأْنَت َوُرَفَقاُؤَك اْلَجاِلسببببُ ببببَ َمْع َيا َ ُهْو هَأَنَذا   َفاسببببْ
 "آِتي ِبَعْبِدي »اْلُغْصِن«.

آية أ  رجال  يهوشع كرئيس للكهلا  لع كهل ه  ال سيح   ليكونوا عاللاه ورلوز لكهلوه  الذبائ  قي وا  ال   و م  ح 
الشع  رلز لشفاعا ال سيح عن كليس ه   وكوا أا  ي دلونها كاا رلزا لكفارة  م ال سيح   وشفاعا الكهلوه عن

الكهلا خارجان لن هل  هروا فهذا إشارة للكهلوه ال سيع  ال س  د لن كهلوه ال سيح   فالكهلوه ال سيع  
الكليسا ال ي جعلها ذ للوكا  وكهلا وال يركاوا وراد ال طايا بل يعيشوا ك رناد  . وقد تعليهو كهلوه ال سيح 

 في العالم بعد أا طهرهم ال سيح بدله  ف د هاروا تيا. 
( وهو غصن ل روجه لن شجرة  او  7     6:2+في1:42ش إ  ال سيح هار عادا  خالن ال جسد )عبدي الغصن

(. وكل ا غصن بالعاريا 5:23رإ+  1:11+  2:4شإو  يهونا )ال لكيا ال ي قطعت في ش ص هدقيا تخر لل
 نازاره وهي نفس كل ا اللاهرة  ولن هذل اآلياه ف هم أا ال سيح سادعي ناهريا . 

 
. هَأَنَذا  9"  -(:9آية ) َع َعَلى َرَجرل َواِردل َسْبُع َأْعُكنل َْ اَم َ ُهو ُُ ُقدَّ ُُ، َيُقوُل َربُّ َفُهَوَاا اْلَحَجُر الَِّذي َوَضْعُت َناِقشي َنْقَش

.    " اْلُجُنوِد، َوُأِزيُل ِإْثَم ِتْلَك اأَلْرِض ِفي َ ْومل َواِردل
وفي كل ايحوان فهو    .أي لالبس رئيس الكهلا       قد يكوا حجر أساا الهيكل أو حجر كريم عل  أفو  رالحج

(. وقد  20:2الرسل ويسوس حجر الزاويا )أف  يشار لل سيح العجر الذي رنله الالاؤوا. والكليسا لاليا عل  أساا
على رجر يكوا حجر أساا الهيكل الجديد  ورن ا يكوا قد ووع بكل لهابا في حاور يهوشع الكاهن العظيم.  

( فعان ذ بلظراته الكاللا عل  ال سيح وعل  10:4  السبع أعان هي أعان الرب )راجع ز وارد سبع أعكن
رفع عاليه ال عن ال سيح حال ا كاا لوجو ا  بجسدل عل  اير   وال عن كليس ه كليس ه  هذا وعد أا ذ لن ي

يشار للك ان  وهذا يعلي أا ذ بلظرته يعرف كل لا يدبر ح   في ال فاد( ونال الي فاهلل سيع ي ال سيح   7)رقم  
 ي الكليسا جسد ال سيح  وسيع.  بال ا كاا بجسدل عل  اير  )لذلك هم حاولوا ق له لرارا  وفشلوا  قال الصلا (  

 لألبد.
(  8: أا ايعان هي أعان الكليسبا ال  جها ل سبيعها )العجر( في شبدائدها لكي يع اها. ون  ارنا تيا)وهناك تأمل

 ( همنذا تت  بعادي ال صن. فهونا العجر فال سيح هو الذي هار عادا   وهو ال صن وهو العجر.9بآيا )
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أسببباء إسببرائال عل  العجارة ال ي ترهببع هببدرة رئيس الكهلا. والل ش هلا يعلي    كاا يل ش أسبب اد ناقش نقشبُ
حفر عل  هببذا العجر  والل ش أع   لن الك ببابببا ويببدوم أكثر للهببا. وإنا فه لببا أا العجر هو ال سببببببببببببببيح  فلعن  

الح  روعا هذا الوهب   أنلا لل وشبان عل  العجر )ال سبيح(      (. ولن يلسبانا.16:49شإلل وشبان عل  كفه )
ْبُع      رقم الك ان( 7)  إللهيا تعيط بلا بالكاللنعن في ال سبببيح  والعلايا ا  والح  قوله.  َأْعُكنل َعَلى َرَجرل َواِردل سببَ

  ة رأسها ال سيح.واحدة وحاد  سيح هي كليسا ا كليسا الفهذا يشار يرجر وارد 
إث لا ون شبببببت عل  جسبببببدل أثار ال سبببببالار والعرنا وإكلال ولكن الل ش يشبببببار أيابببببا  لاوم الصبببببلا  الذي لعا  يه  

الله عل   أالاوم هو يوم الصببلا  الذي  يه ن شببت   أزيل إثم تلك األرض في  وم وارد.  بما  وكيف  الشببو  ل انا
جسببببدل  ونهذا رأيلا نعن  كليسبببب ه وجسببببدل أنلا لل وشببببان عل  كفه  فليس ح  أعظم لن هذا. هو فعل هذا لازيل  

 د بلا.أثاللا وي ع
 

ُُ َتْحَت اْلَكْرَمِة َوَتْحَت التِ كَنِة«.10" -(:10آية )  " ِفي اِلَك اْلَكْوِم، َيُقوُل َربُّ اْلُجُنوِد، ُ َناِدي ُكلُّ ِإْنَساال َقِريَب
   -: هذل  عوة الكرازة ال ي تدعو الج يع للكليسا  ليس ظل كل إنساا بالكليسا ويرلز للكليسا هلا

  رلز الع  الذي في طع ه حالوة  الع  الذي يج ع كل أعااد الكليسا في جسد واحد كالاذور  اخل   بالتكنة
 غالف ال الا.  

الم العالم لثل عريسها  ويكوا خ رها فرحا  لل سيح. وهو  أالم الكليسا ال ي تج از لعصرة  هذل رلز ي   والكرمة 
   فهو فر  ل با ن. ال سيح يفر  بكليس ه ال  مل ا يجله. فرحها  أراكم ف فر  نفوسكم  ولن ث ار الرو  فر أياا  ي  

 .ا  ك ل جها ها  يكوا لها فرحا  أبديوهو ي ألها فرحا  روحيا  إل  أا ت  
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع 

 
لدى عو ة الاهو  لن بابل  اه  هم هببببببببببببعوناه هائلا نشببببببببببببمه لن ل اولا جارانهم لهم  وإف  ارهم لل وار  ال اليا   
وعدم قدرتهم  وقدرة قا تهم عل  لواجها هذل ال شبباكل.  يشببوس يلبس لالبس قذرة  وزرنابل ل ر   في الالاد. ونعد 

ايسبببباا يادو أا يدال إرت  ا في الالاد. وقام ال شبببباؤم كجال وهكذا اليما أياببببا . ولكن جاد هذا أا ووببببع حجر  
اإلهببعا    بعد أا كشبب  سبباب ا  عن  ور السبباد ال سببيح الكهلوتي وع له ال الهببي يارز هلا  ور الرو  ال دا 

هر هذا في نزس  ع ال طايا  وظل سببببببيح في رفرأيلا ع ل االسبببببباب    هببببببعا في اإلفي إسبببببب لارة الكليسببببببا وقيا تها.  
يسببببببببببلد  رى ع ل الرو  ال دا الذى لألا هلا ف  عن شببببببببببعبه.ونال الي    يهوشببببببببببع الكاهن العظيم  ال ذرة عنال البس 

رٍّ  اٍن ِفي بِ اَل ِبَمْع َ . فكل ع ل يشب ر   يه ايقانيم الثالثا. والح  قون ال ديس بولس الرسبون  زرنابل العاكم للع ل
َلا بِ َخلَّ  -اببببببَ  َرْحَ ِ ِه  َها َنْعن   َبْل ِب  ْ  َ َعِ ْلَلا ِل ٱلْ صببببببَ وِ  ِ ااَلِ  ٱلثَّاِني وَ   سببببببْ (. ف ا يريدل  5:3  )ت ٱْل  د اِ َتْجِديِد ٱلر 

(   16:16لراآلب يلفذل أقلوم اإلبن وأقلوم الرو  ال دا. ت م اإلبن ع ل الفداد ونس فاد لله باإلي اا وال ع و يا )
رو  ذ الذي ه ولكن لا  هببعوناه سبب كوا هولن ال تكد أن  أعاببائها. دا بلاد الكليسببا وتجديد ويك ل الرو  ال

  ال وى  سببببببهلا ألام ع ل الرو  ال دا ايلور  تصببببببار   ولا كاا عكبا كالجبان  .لاببببببعيفالع ل البشببببببرى ا  سبببببباند ي
  سببببفر الرسببببل والذي يسبببب  رأيلا  ورل في سببببفر أع ان هلا نرى  ور الرو  ال دا في قيا ة الكليسببببا  ك ا   ال دير.

 وم به زرنابل( والرو  إ ارة )هذا الدور ي  الكليسبا أيابا  و  .)وهذا  ور يشبوس(ان الرو  ال دا. فالكليسبا كهلوه أع 
في الالاد. وفر  ذ بها  فاهلل يفر  بمي    ال دا  ورل أا يشبببببد  عزم الرجان لثل زرنابل. وقد بدأه أع ان هببببب ارة

يصببار عظي ا . هلا  و  يزيل العكباه  يك ل الع لو   وحهه بر را   وهو يشببجعه ويل ي ل لعسببابه ح   لو كاا هبب اع
 السا.نجد الرؤيا ال 

 
ُِ 1" -(:1آية )  ".َفَرَجَع ٱْلَماَلُك ٱلَِّذي َكلََّمِني َوَأْيَقَِِّني َكَرُجلل ُأوِقَظ ِمْن َنْوِم

وكثاروا   يعطلوا الع ل. وافكثاروا كان  رن ا نام اللاي هرنا  لن الابببببببببي اه ال ي أتعا ه وأتعات زرنابل.  أيقِّني
الكليسببببا )أو شببببع  الاهو ( وهي  كانوا يسبببب روا لله  إال أنلا نالح  أنه قام لن اللوم لارى ال لارة  وال لارة ت ثل  

ل لودة بزيت أي ل لودة لن الرو  ال دا وكونها سببباعيا  فهي ت ثل السبببع كلائس )سببفر الرؤيا( أي كل كلائس  
ونالح  أا اللاي لم  .  بسبببببببع أروا  ذ في سببببببفر الرؤيا(  العالم  وأياببببببا  فع ل الرو  ال دا فاها كالل )يعار عله

وال ال  هو الذي أي ظه. ونعن ال    و ( إال بعد أا اسببببببب ي   لن اللوم )رلزا  للكيالا(.يرى ال لارة والزيت )ع ل الر 
ن  ل  بالرو  إال باخ بار قوة الكيالا بعد ل ارسا لوه الجسد عن شهواه الجسد  فث ار الرو  ال تظهر إال  ي ن  

ي ي  ار قوة ( أ20:2(. ولن يصببببببببل  نفسببببببببه يعيا )غل24-22:5هببببببببل  شببببببببهواته )ورلز هذا نوم اللاي( )غل
 (.2   1:2وهذا نفس لا حدث لع حزقيان ) .الكيالا )ورلز هذا قيام اللاي لن اللوم(
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، َوُكوُزَها َعَلى َرْأِسَها، َوَسبْ 2"  -(:2آية ) َعُة ُسُرجل  َوَقاَل ِلي: »َماَاا َتَرى؟« َفُقْلُت: »َقْد َنَِّْرُ  َوِذَاا ِبَمَناَرةل ُكلَُّها َاَهبي
ْرِج الَِّتي َعَلى َرْأِسَها.   " َعَلْكَها، َوَسْبُع َأَناِبكَب ِللسُّ

  ت ثل الكليسببببببببا ال  لودة بزيت اللع ا اإللهيا وع ل الرو  ال دا وهي تابببببببب  للج يع  وهي ل  لفا عن  المنارة
ا كالل  ك ا    أي سبببب اويا روحيا. وهي لها سبببببع سببببرج فلورهاهبية  للارة الهيكل  فهذل قد أحاطت بها زي ون اا.
(. إنا  ال لارة هي  9:3شببببببببببببباهت لعرفا ذ الكاللا بسببببببببببببببع أعان )

الكليسببببا جسببببد ال سببببيح  الرب ال  لص الذي اسبببب  ر عليه الرو  
والرو  ال دا   ال دا عل  هائا ح الا  ونلك لعسببببباب الكليسبببببا.

و 1َوَيعب ل  َعَليْبِه   قبان علبه إشببببببببببببببعيباد اللا    و   ٱْلعِ 2ٱلرَّبِّ      ر  ْكَ ِا  ر 
و   ٱلْ 4َوٱْلَفْهِم   3 ورَ ر  و   6  َوٱْل  وَِّة 5ِة َ شبببببببببببببب  ِا   ٱلْ ر  ِا ٱلرَّبِّ وَ 7َ ْعِرفبَ افبَ     َل بَ
هبببببببببببفاه إشبببببببببببارة    7والح  أا الوح  أعط  للرو     (.2:11شإ)

  وهكذا ي للارةسببا تع ل سبب اه عريسببها  فهيوالكل  لع له الكالل في تمسببيس الكليسببا وإعدا ها كعروا لل سببيح.
 الذي أرسبببل لها روحه ال دوا   نورها هو نور عريسبببها  كليسبببا للارة(. ال2 3كليسبببا أنها للارة في )رؤقال عن ال

يلارها وسببببببط العالم. ألا اينابا  السبببببببع فهي وسببببببائط ال ال  ال ي يع ل خاللها الرو  ال دا في الكليسببببببا أي 
ال دا في  ع ل الرو  بالزيت فلفهم أا  اينابا  السببببع إشبببارة للكليسبببا كلها وه  ل لودة السببببعا  أو أاايسبببرار 

  الكوز خزاا للزيت ال يل ص لله الزيت أبدا  فهو ل صبل بشبجرتي  كوزها على رأسبهاالكليسبا هو ع ل كالل .  
 ونعن ل لودوا  يه     (3:2الزي وا  الكوز يشبار لل سبيح رأا الكليسبا ال ذخر  يه ج يع كلوز العلم والعك ا )كو

ليسبببب ه لن لصببببا رل غار ال عدو ة  ولا يعد  عطادل للا هو إلكانياتلا نعن عل  أا  يعطي ك . وهو(10:   2)كو
نسبببب وع   أي لعدو ي لا هي ال ي تعد  عطادل للا. وال سببببيح يسببببك  لكل للا لن هذا اللبع عل  قدر لا يع  ل  

 كالعذارى العكي اه.   فلكوا ويع اج ون در جها ل وعل  قدر لا يطل  اإلنساا  
 

  "ارِِه«.اأُلْخَرى َعْن َيسَ ُهَما َعْن َيِمكِن اْلُكوِز، وَ ْنَدَها َزْيُتوَنَتاِا، ِإْرَداَوعِ 3" -(:3آية )
لصببببدر الزيت هو الزي ون اا  وهو لصببببدر إلهي وليس بشببببري  وهذا لصببببدر لسبببب  ر  فاهلل ي د كليسبببب ه لن هذا 

يوم لع و ي ه  وكاا نلك  ح أوالدا إنسبببك  عل  ال سبببيالح  أا الرو  ال   يلاببب .  والذي الال صبببدر الالنهائي  
(. فال لصببدر للرو  ال دا ال لسببك  133)لزال  ثم عل  الكليسببا  لكليسببا  فهو إنسببك  عل  ال سببيح أو لعسبباب ا

 -ه:ح لكليس عل  الكليسا إال عن طري  ال سيح. ول انا ه ا زي ون اا   ه ا إثل اا ي ثالا ع ل ال سي
 نيستُ. عملُ كملك يملك على ك (1

 كفَّر عن ْعبُ بدمُ. وعملُ كرئيس كهنة (2

(  2بال سبببببببببببببيح وقاون فدائه )كهلوته(.   ( اإلي اا1  -لشبببببببببببببرطان:عل  إنسببببببببببببباا إال بهذين ارو  ال دا فال يعل ال
 وال اوس الكالل له ك لك ي لك عل  ال ل  فال نعاند وهايال.
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ع لان إج  عا في ال سبيح  لوه ي ثله يهوشبع. وكال الا زرنابل  والكه هارة ي ثللك واإل  ألا باللسببا لالاد الهيكل فال 
 رئيس الكهلا.ال لك و 

 
كِ ِدي؟«    َفَأَجْبُت َوُقْلتُ 4"  -(:6-4اآليا  ) َفَأَجاَب اْلَماَلُك الَِّذي َكلََّمِني  5ِلْلَماَلِك الَِّذي َكلََّمِني َقاِئاًل: »َما هِذِه َيا سبببببَ

ِدي«. كبِ  ا سبببببببببَ ُت: »اَل يبَ ا هبِذِه؟« َفُقلبْ ا َتْعَلُم مبَ ابِبلَ 6  َوقَباَل ِلي: »َأمبَ بِ  ِإَلى َزُرببَّ ُة الرَّ اَب َوَكلََّمِني قَباِئاًل: »هبِذِه َكِلمبَ   فَبَأجبَ
 " َقاِئاًل: اَل ِباْلُقْدَرِة َواَل ِباْلُقوَِّة، َبْل ِبُروِري َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد.

ال دوا هو الذي يدبر  ( تيا رائعا ولعزيا. فرو  ذ 6ذ يجا  الذين لهم اشب ياق لل عرفا  اسبملوا تعطوا  واآليا )
 أا الرو    يط راك أرال ال ال  الزيت الذى ي أل ال لارة  لذل  كل ش   وايلر ليس راجعا  ل دراتلا وقوتلا وإلكانياتلا.

 يا   هل يس عال علي الرب ش  .هذل اآل ال دا الذى يسكن وسط شعبه هو الذى يع ل ف  شعبه .
 

الزَّاِوَيِة َبْكَن اْلَهاِتِفكَن: َكَراَمًة،  َمْن َأْنَت َأ َُّها اْلَجَبُل اْلَعِِّيُم؟ َأَماَم َزُربَّاِبَل َتِصكُر َسْهاًلن َفُيْخِرُج َرَجَر  7"  -(:7آية ) 
.»ُُ  " َكَراَمًة َل

تعل لا   كشريك للا في كل ع ل. لذلرأيلا أا الرو  ال دا يسكن في الكليسا وهو يزيل العكباه. الرو  ال دا هو  
وَس  ِنْعَ ا  َرنِّ      اساجل ي ير  ها الكهلا في نهايا كل لرسببببببببببببون كل اه الاركا الكهلوتيا الن ال ديس بولس ا َلا َيسبببببببببببب 

ِرَكةُ ٱْلَ ِسيِح  َوَلَعبَّا  ٱهلِل  وَ  مْ   َْ وِ  ٱْل  د ِا َلَع َجِ يِعك  ير ال يس عال  (. فالرو  ال دا هو شريك قد 14:13كو2  )ٱلر 
 بع ل وقوة الرو  ال دا سياع حجر الزاويا ويك ل الالاد وسط ه اف الشع   علي أا زرنابلي  ذاهو عليه شيد.  

الذين يسبببببببببببعوا ذ عل  ع له ولسبببببببببباندته للالاد. ول د كانت ال  اولا لزرنابل كالجال  وهكذا الصببببببببببعوناه ألام  
لكن ال اللابذ كبانوا يبذكروا قون ال سببببببببببببببيح  سبببببببببببببب لبالوا قوة لن ايعبالي  ل   حبل الرو  ال بدا علاهم  ال اللابذ  و 

(. فكانت الكرازة وسبببببببط الاهو  عثرة ووسبببببببط ايلم جهالا  ولكن كل الصبببببببعوناه زالت بالرو  ال دا. بل  4:1)أس
ا لل سبببيح  ولذلك تكرره كل ا ه   اللاا كرالا للعجر. فع ل الرو  ال دا جعل كال الاهو  وايلم ي ولوا كرال

كرالا ينها هببببا رة لن الاهو  ولن ايلم. ويا ال سببببيح وحد السبببب ائاان وايروبببباان أياببببا  فلذلك قد يكوا تكرار  
 الكل ا ها ر لن كلاه ا.

 
بِ  َقاِئاًل: 8"  -(:9-8اآليا  ) ، َفَتْعَلُم  9َوَكاَنْت ِإَليَّ َكِلَمُة الرَّ ُِ َماِن َتا هَذا اْلَبْكَت، َفَكَداُه ُتَتمِ  سببَ »ِإاَّ َ َدْي َزُربَّاِبَل َقْد َأسببَّ

  "َأاَّ َربَّ اْلُجُنوِد َأْرَسَلِني ِإَلْيُكْم«.
 ال سيح  ف ن ال تكد أنه سيك له.(. ف ا يادأل 2:12زرنابل هلا يرلز لل سيح رئيس إي انلا ولك له )ع  

 
ََ ِبَكِد َزُربَّاِبلَ 10"  -(:10آية ) ي ْبُع، َوَيَرْوَا الزِ  ِغكَرِة. َفَتْفَرُح ُأولِئَك السبببَّ ُُ َمِن اْزَدَرى ِبَكْوِم اأُلُموِر الصبببَّ . ِإنََّما ِهَي  أَلنَّ

بِ  اْلَجاِئَلُة ِفي اأَلْرِض ُكلِ َها.   " َأْعُكُن الرَّ
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ترى الزيَ في  د   "تفرح أعكن الرب السببببببببببع الجائلة في األرض كلها ركنماهببببببببببببببياغا اآليا ل كوا  ي كن إعا ة  
أي أا ذ الذي يرى كل شببببببببب  ويفعص ال لوب والكل   هو سبببببببببيفر  بع لكم له ا كاا هببببببببب ارا . فالاهو   زربابل"

از روا بمسببباسببباه الهيكل الثاني ظانان أا الهيكل سبببيكوا تافها . ولكن ذ يفر  بمي ع ل له ا كاا هببب ارا   فاهلل 
ر كاارا   ال يسبببببببببب طيع ا يز ري به أحد. يفر  بالع  وال ارة ال ي في قلونهم فابار  هذا الع ل الصبببببببببب ار  يصببببببببببا

  أي ذ  فتفرح أولئك السبببببببعز روا باإللكانياه ال  وفرة وظلوها هبببببببببب ارة وقلالا وأا الالاد لن ي وم(.  إ)وكثارين  
كلي ال عرفا وهذل لعار علها بمعان الرب السببببببببببببببع أي ال ي ترى كل شببببببببببببب  ولها ك ان ال عرفا ح   إل  فعص 

[ وتعطي  2[ تشببببببببببببببرف عل  كببل ال لي ببا وعل  كببل أع ببالهببا. ]1  ]ة في األرض كلهباوهي جبائلبال لوب والكل .  
تفر    . وهي( 3:   1فهو وببببابط الكل  وحالل كل ايشببببياد بكل ا قدرته  )ع   واإللهامالع ايا وال دبار واإلرشببببا  

في تخرل قطعا    الزيج هو خيط  ترى الزيَ بكبد زربابلبكبل لن يع بل ع بل الرب بملانا. وهي تفر  بزرنابل ينهبا  
رهبببببا  ويسببببب   ال ط ار ويسببببب  دم في الالاد لاببببب اا أا العائط رأسبببببي وغار لائل. وإنا كاا زرنابل لاسبببببكا   

فرحا اآلب هذل بالباد با به   فرح به برجوس اإلبن الاببببببببببببببان      الزيت  فهو إنا  يالي  بابت الرب  وهذا يفر  الرب.
وس أوال ل إل  حابببببببببببله بع ل الفداد الذى قام به إبله   هذا هو إبل  العاا  الذى به سبببببببببببرره     فرحا اآلب برج

 ال دوا ف الت الكليسا كجسد إلبله وعا ه إل  حان اآلب  .وأك له روحه 
 

ْيُتوَنَتاِا َعْن َيِمكِن اْلَمَناَرِة َوَعْن َيَساِرَها؟«.11" -(:11آية ) ُُ: »َما َهاَتاِا الزَّ  "َفَأَجْبُت َوُقْلُت َل
 نع ا ذ )الرو  ال دا( واينابا  تع ل الزيت للكليسا.  ه ا الزيتونتاا

 
، اْلُمْفِرغَباِا 12"  -(:14-12اآليبا  ) انِبِب اأَلنَباِبكبِب ِمْن َاهَببل ْيُتوِا اللبََّذاِا ِبجبَ ُُ: »مَبا َفْرعَبا الزَّ ُت ثَباِنيَبًة َوُقلْبُت لَب َوَأَجببْ

؟«   ِهَما الذََّهِبيَّ كِ ِدي«. 13ِمْن َأْنُفسبببببِ َهاَتاِا ُهَما  َفَقاَل: »14َفَأَجاَبِني َقاِئاًل: »َأَما َتْعَلُم َما َهاَتاِا؟« َفُقْلُت: »اَل َيا سبببببَ
ْيِت اْلَواِقَفاِا ِعْنَد َسكِ ِد اأَلْرِض ُكلِ َها«.  "اْبَنا الزَّ

فه ا ل سببوحاا      ه ا زرنابل )ي ثل ال لك وال دبار( ويشببوس )ي ثل الكهلوه( وكل لله ا يك ل اآلخر.  األنابكب
ي زرنابل  أيفا الكهلوه. وكاله ا  الواحد لوظيفا ال لك والكيا ة السبببياسبببيا وهو لن نسبببل  او  ال لكي. والثاني لوظ

  .ويشوس كانا ي ولاا بالاد الهيكل
وهذاا الوظيف اا إتعدتا في شبببب ص ال سببببيح الذي للك عل  قلونلا بصببببلابه الذي قدم نفسببببه عليه نبيعا كرئيس   

 كهلا  ونلك لاالي الكليسا هيكل جسدل .
يريد ال ال   وعن طري  ع ل ال سبيح هذا ي الكليسبا هو ع ل الثالوث ال دوا . فاآلب أونلاد جسبد ال سبيح  

    باللسبببباالمفرغاا من أنفسببهماإنسبببك  فالا الرو  ال دا )الزيت( لذلك ه ا رلز لل سبببيح والرو  ال دا. وقوله 
(. وناللسببا للرو  ال دا فهذا يشبار يا الرو  ال دا 7:2هبورة عاد )في خذا  تأخل  ناته لل سبيح فهي تشبار أنه  

( . وتشببار يا ال وة ليسببت في شبب ص زرنابل أو يهوشببع بل    14    13:   16) يو    ال يشببهد للفسببه بل لل سببيح
وببعت  هي في ع ل الرو  ال دا فاه ا. وال لارة ع ولا  تشببار للكليسببا ككل  والكليسببا ت  ل  بزيت اللع ا إنا توا
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  في ترج اه  الذهبيل . وكل ا  َ كْ (. هذل تشببببببه  تكفيك نع  ي فرا قوتي في الابببببع  ت  15:57شإوإنسبببببع ت )
والذه  رلز للسببب اوياه.    أخرى  الذي يلسببباب لله ا الزيت الذهاي. فهذا الزيت رلز للرو  ال دا وهو سببب اوي 

للئبه أخذنا  والشببببببببببببببرء أا ن  ل  هو    ع ولا  ال سببببببببببببببيح حل عليبه الرو  ال بدا بالجسببببببببببببببد لي ألنا نعن. فلعن لن
 ال واوع. 

  كاا ال سيح لم ي جسد بعد وال ظهر ع له ال لوكي وال ع له الكهلوتي  لكن  الواقفاا عند سكد األرض كلها
بن اإل منه حان ي   أياا كاا لس عدا أقوله الواقفاا إشارة ينه كاا لس عدا  لهذا الع ل أي تجسدل  والرو  ال دا 

يل ظراا   بن والرو  ال دا  تشار الا اإل  واقفاا   يادأ الرو  ع له في تجديد ال لي ا .  وقولهع ل الفداد 
را ة اآلب في  إه ا اللذاا يلفذاا ف برش ياق إل  أا يمت  للد الزلاا ح   ياددا ع له ا ف  تكوين الكليسا  
قانيم أ. وهذا هو لعلي ظهور الثالثا خال  جلس البشر . فاآلب يريد واالبن والرو  ال دا يلفذاا هذل االرا ة 

 .تجديد ال لي ا  ي ميوم لع و يا الساد ال سيح . فكانت هذل ال ع و يا هي تمسيس لسر ال ع و يا الذي به 
 - تماما: ح رأ نا تطبكق هذا وم معمودية المسي

في ال اد  ناإلبإبل  العاا  الذى به سرره . وفرحا بادد تلفاذ خطا خال  اإلنساا وي ون  هذا هو  باآل
في حالا إس عدا   ، الواقفاا عند سكد األرض كلهاه ا   عل  شكل ح الا الروح القدس يتسس سر ال ع و يا و

 لادد تلفاذ خطا ال ال .
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس 

 
 بعد أا أعلن ذ ع له ال فر  في ال ال  يعو   يعذرنا لن ال هاوا لع ال طيا.

 
.  1"  - (:4-1اآليا  ) َفَقاَل ِلي: »َماَاا َتَرى؟« َفُقْلُت: »ِإنِ ي َأَرى َدْرًجا 2َفُعْدُ  َوَرَفْعُت َعْكَنيَّ َوَنَِّْرُ  َوِذَاا ِبَدْرجل َطاِئرل

ُُ َعَشُر َأْاُرعل«.   ُُ ِعْشُروَا ِاَراًعا، َوَعْرُض ُِ ُكلِ  اأَلْرِض. 3َطاِئًرا، ُطوُل َفَقاَل ِلي: »هِذِه ِهَي اللَّْعَنُة اْلَخاِرَجُة َعَلى َوْج
ِإنِ ي ُأْخِرُجَها، َيُقوُل َربُّ اْلُجُنوِد، َفَتْدُخُل 4ا، َوُكلَّ َراِلفل ُ َباُد ِمْن ُهَناَك ِبَحَسِبَها.  أَلاَّ ُكلَّ َساِرق ُ َباُد ِمْن ُهَنا ِبَحَسِبهَ 

»ُِ ُِ َوِرَجاَرِت ُِ َمَع َخَشِب ُِ َوُتْفِني اِرِق َوَبْكَت اْلَحاِلِف ِباْسِمي ُزوًرا، َوَتِبكُت ِفي َوَسِط َبْكِت  " .َبْكَت السَّ
ال الرؤيا  الطائرسا سا  هذل هي  ال ااد عل  ايشرار أي الدرج  يعلن هلا  ال  طوء. وهو  الك اب  الدرج أي    

لارال كل ذ و   عل  كل لن ي ال  وهاياشها ة     طائرع وناه لن ي هاوا لع ال طيا. وهو  و   خطايا  لك وب  يه
كبه يصعد ألام ذ كرائعا إنساا  ويلفت نظر كل أحد فاه م أا ي رأ ليعرف لا  يه. وهو طائر يا الشر الذي نرت

فاسدة عكس الصلواه اللكيا ف صعد كرائعا الب ور العطرة ألام ذ. وهو طائر فالكل يرال فليس خفي إال ويعلن. 
( 2وهو طائر أياا  يا لعلا ال طيا تطار فوق رؤوسلا وسيعل غا  ذ علالا إنا لم ن دم تونا علها. وفي ) 

س  وهذل هي أبعا  ال دا في خي ا االج  اس. وال دا يشار للكليسا جسد ال سيح   أنر 10نراعا  ×  20أبعا  الدرج  
وهذل قدسها ذ ولألها لن الرو  ال دا )ال لارة( وأعطاها جسدل تمكله ل  عد به )لائدة خاز الوجول( وهو يشفع  

ساه ذ  ويا الهيكل كاا في فاها )لذبح الب ور(. ولكللا أفسدنا أنفسلا. وال عل  أا لا يرتكبه اإلنساا يفسد ل د 
طري ه للالاد كاا علاهم أا ال يفرحوا بذلك بل ي افوا أا يدنسول ف لص  علاهم اللعلاه بالزيا ة  ف ن يفسد هيكل 

( اللعلا ود ال طيا تعل  في الهواد وتهد  سكاا اير  ل ن ي وا العهد. 3(. وفي )17:3كو1ذ يفسدل ذ  )
عا ن. وال طايا ال ذكورة هي السرقا والعل  الباطل  هي خطايا ال جار عا ة. والاهو  هي إنذار ب ا  ذ ال

يديهم ك اب ل دا يشهد بلاواته وط وا عبا ته أاش هروا بال جارة. وهذا ال شايه للاس  جدا للاهو    الذين في  
اهدا علي سا  لا هم  يه لل سيح   وك اجر غشاش يلكروا ال سيح . بل تاري هم وتش ا هم بعد هلاهم لل سيح ش

( هذل اللعلا تفسد كل ش  ك ا يفسد الل ل ايبي  ايثاث. وس ااد هذل اللعلا  4وك جار غشاشان يلكروا .  وفي )
 كل لا حاولوا أا ي  لول بالسرقا. ع ولا  فال طيا تفسد كل ش  هالح في حياتلا وت عون الاركا إل  لعلا.

ويا هذل الرؤيا تمت  لباشرة بعد رؤيا الزيت )الرو  ال دا الذى ي أل ال تلن( فهذا يعل  أنه إلا أا يجاهد ال تلن  
كالعذارى العكي اه ليس  ر ل لودا  بالزيت  يكوا ل لودا  لن اللع ا ويكوا له الرو  ال دا رو  ال وة وال عبا 

ل جها ل  يطف  الرو  كالعذارى الجاهاله فالفصل عن الثباه واللصح وال جديد  يظل ثاب ا ف  ال سيح   أو يه 
 ف  ال سيح ف مت  عليه لعلا اللالوا .  
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َفُقْلُت: »َما 6ُثمَّ َخَرَج اْلَماَلُك الَِّذي َكلََّمِني َوَقاَل ِلي: »اْرَفْع َعْكَنْيَك َواْنُِّْر َما هَذا اْلَخاِرُج«.  5"  -(:11-5اآليا  )
َوِذَاا ِبَوْزَنِة َرَصاصل ُرِفَعْت. َوَكاَنِت 7ِه ِهَي اإِليَفُة اْلَخاِرَجُة«. َوَقاَل: »هِذِه َعْكُنُهْم ِفي ُكلِ  اأَلْرِض«.  ُهَو؟« َفَقاَل: »هذِ 

«. َفَطَرَرَها ِإَلى َوَسِط اإِليَفِة، َوَطَرَح ِثْقَل  8اْمَرَأةي َجاِلَسةي ِفي َوَسِط اإِليَفِة.   رُّ َصاِص َعَلى َفَقاَل: »هِذِه ِهَي الشَّ الرَّ
يُح ِفي َأْجِنَحِتِهَما، َوَلُهَما َأْجِنَحةي َكَأجْ 9َفِمَها.   ِنَحِة اللَّْقَلِق، َفَرَفَعَتا َوَرَفْعُت َعْكَنيَّ َوَنَِّْرُ  َوِذَاا ِباْمَرَأَتْكِن َخَرَجَتا َوالرِ 

  . َِ َما َفَقاَل ِلي: »ِلَتْبِنَيا 11لََّمِني: »ِإَلى َأْ َن ُهَما َااِهَبَتاِا ِباإِليَفِة؟«  َفُقْلُت ِلْلَماَلِك الَِّذي كَ 10اإِليَفَة َبْكَن اأَلْرِض َوالسَّ
ْنَعاَر. َوِذَاا َتَهيََّأ َتِقرُّ ُهَناَك َعَلى َقاِعَدِتَها«. ِْ  "َلَها َبْكًتا ِفي َأْرِض 

  اإليفا هي وحدة لل كايال علد الاهو   ولعل  أنها خارجا أنها ل شوشا اإليفة الخارجة  هذل هي الرؤيا السابعا.  
وغار لااوطا  وهكذا كل لعايارهم ول اييسهم  والاهو  لشهورين بال جارة  ويادو أنهم ل ه ان هلا ب طيا ال ش 

وا في تفسار في ال جارة. ولكن يادو واوعا  أا هذل الرؤيا تلظر إل  أبعد لن نلك  وهي تشار يا الاهو  ي ش
ك ابهم ال  دا الذي يشهد لل سيح  ينهم ال يريدوا أا يع رفوا بال سيح ح   اآلا. ف جارتهم الروحيا ل شوشا لثل 
تجارتهم ال ا يا. إنا هذل اللاوة ت كلم عن رف  الاهو  لل سيح لع أنه هو الذي تلبم عله ك ابهم  وهذا سات ي 

كيان إث هم بصل  ال سيح واوطها  شعبه وإنجاله. وقد جاده عباراه إل  خراب أل هم وتش  هم علدلا يك لوا ل
هذل اللاوة غالاا عن قصد  فهم اآلا ي ولوا بالاد الهيكل وال ديلا والسور  فلو كانت كل اه هذل اللاوة واوعا 

ثبطا له  هم. وفه وا أا كل ش  ي ولوا بالائه اآلا لصارل ال راب ل ا كانوا قد بلوا شائا   ولكانت هذل اللاوة ل
والح  أا اللاي في الرؤيا الساب ا كاا ي ملل في لعلا تصا  ال شاشان واللصو   علدلا طل  لله أا يرفع 

  هذه هي عكنهم في كل األرض عاليه ويلظر خرابا  أعم وأشد يصا  ايلا كلها بسا  غشها ورفاها لل سيح.  
 . أي أا الاهو  هاروا يشاهوا هذلأي شبه أو هورة  RESEMBLANCEعالهم جاده في ترج اه أخرى  

ة  اإليفة لرأة إ( ولعل  ال شايه  27- 7:7+   5- 1:5)قارا لع أم  بامرأة( يشبه الشر هلا  8     7وفي )    .  المغشْو
زانيا تصطا  ايبرياد بكاللها ال عسون وت ويهم عل  الرنيلا. وهي أي الشر ال شبه بال رأة ال ي تلد أوال ا  أشرارا  

د خطايا كثارة. ال رأة هلا هي شر الشع  كله  لذلك فالع ونا عالا عل  الكل. وتشايه الشر بال رأة لثلها فال طيا تل
وأخذتها ل عيش لعي   ليس ود ال رأة  فالفاائل أياا  تشبه بال رأة  فالعكيم ي ون عن العك ا  أحاات ج الها  

ئا في حال ها ايخارة الفاسدة ت الا   وقان علها ال رأة الجالسا وسط اإليفا ت ثل ايلا الاهو يا ال اط  ( إناَ 2:8)حك
 .  هذه هي الشر

  47  ن الرها   ول دارل وزنا أي حوالي  اإليفا تشبه سلا وكاا لهذل السلا غطاد لوذاا بوزنة رصاص رفعت 
كالو جرام أي ث ال جدا . والرها  ع ولا  ث ال جدا . وهكذا ال طيا عل  ال اط  تشبه ث ل الرها  الذي يجعل 
ال اط  لل ص ا  بايروياه غار قا ر عل  ال علا  في الس اوياه وهذا الث ل يشار يحكام ذ الث الا بسا  

الم ووي اه شديدة هلا عل  اير   وعذاب في الجعيم  وهذا الث ل لن الرها  أال طايا  وأحكام ذ ت  ثل في  
هو لساللك  وحال ا رفع هذا ال طاد ظهره ال رأة.   يهبط بال اط  إل  أسفل الجعيم.  قد أخف  اآلا عن عاليك لا

فمها الرصاص على  ثقل  تسايح  طرح  أو  أا ي رج أي هال   يس طيع  ث اال  ال  ال اط   فم  تجعل  ال طيا    
لل طاة ك شايه  الث ل الرها   بال سيح. قارا هذا  يع رفوا  العاجز هذا ال يس طيعوا أا  تشايه      ونلسانهم  لع 
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(. ألا هتالد الاهو  فشرهم في هل  ال سيح أغل  أفواههم ف ا عا وا 1:12+ ع    1:19شإال ديسان بالسعاب )
 يسبعوا وال هيكل لهم وهم لل ص ان بايروياه ولل ظرين لسيعا  يعطاهم للكا  أرويا . 

لعا واسعا وعرياا تع له   حس  الشريعا هو طائر نجس يعيش عل  الجيف وال ذارة  وله أجاللقلق( 9تيا )
بسهولا لن أورشليم )لكاا أوال  ذ( إل  بابل )لكاا الشيطاا(. وهكذا كل نجاسا تع ل هاحاها إل  عاو يا  
إبليس  وإل  ال راب. ولن له أجلعا الل ل  يلجذب للجيف ألا لن له أجلعا الع ام )الرو  ال دا( فهو يلطل   

  قد تكوا ال رأتان ه ا رنيل ان ورن ا ه ا السرقا وال سم الباطل اإليفة  بامرأتكن.. فرفعتابه ا للس اد. وإنا 
( أي خديعا اإلخوة وخديعا ذ أو االس ه ار به. وه ا ع ولا  يشاراا يا خطاياهم س ع لهم ثانيا إل   3:5)

ا الاهو  خارج أروهم. وقد ي صد بال رأتان )وحش البعر ووحش اير ( أي ود ال سيح وتابعه اللذا سي اله 
 . ( ونسااها سي رنوا نهائيا  11   1:13في نهايا اييام )رؤ 

 - :  ت الاهو  ف  العالم ه ااف  تش   ا السا  الل ان س كونا )أو ال طا ان( وايقرب لل صور أا ال رأتان 
   .   هل  ال سيح (1
   .تلن   بل وال ش ف  تفسار اللاواه ل الال لن يريد أا يورفاهم اإلي اا ح   اآلا بال سيح  (2

 - األرداث: والرظ تسلسل
 اخلها الشر   ال رأة الجالسا في وسط اإليفا. وهذا يلطا  عل  ووع الاهو     تصوير ايلا الاهو يا بريفا (1

إليفا لل ص ا بايروياه. ها  تجعل ا ة بوزنا ر إل صاقهم بال االوح  هلا  رَ وَّ السيد الذى وهلوا إليه. وَه 
 لكا عال يا.لسيعا  يعطاهم لوعبا تهم لل ان وطلاهم وهذا كاا حالهم 

:   9هلاوا ال سيح. وقالت ناوة  انيان عن هل  ال سيح أا بها  تك ال ال عصيا  ) شرهم هذا زا  للدرجا أنهم   (2
24 .) 

تسايح  فال س عاد لش  ال يس طيع  جعلهم بال ههم  وهذا ا رها  ل سد أفو تل  ل وزنا ال  بعد هلاهم لل سيح (3
  وهم لس عادين لل ا ة ت الا(   بل أر  العاو ياي أر  غريبا )باالرب ف   كيف نسبح تسبعاال سايح 

(. وأياا هاروا بال عبا ة إن ال هيكل. وأياا  سدوا أفواههم ورفاوا االع راف بال سيح ح   اآلا. 137)لز
(  9ا     53ل سيح )إش أجزاد لن العهد ال ديم ال ي تشهد هراحا للن قرادة  لعوا شعاهما اللاواه بل لوغشو 
 أي ألا غشاشا.  روا إيفا خارجا فصا

 ( لا ش  وا ف  اير . فل ا ك لت لعصا هم ح ل هم شرورهم ونجاساتهم )ال رأتان (4
  كل ا ريح في العاريا تعلي رو   أي ه ا نفس الكل ا  وعل  هذا فرو  اللجاسا وال طيا  والريح في أجنحتهم 

تع لهم. وهاتان ال رأتان يلاظراا إبلا الزيت في الرؤيا الساب ا  فه ا في خدلا الشر تلفذاا ل اهدل. بان اير  
لاا  وقد تعلي أا الاهو  برفاهم  والس اد كمنها ال تس ع  هذل وال تلك  فهم غار لرواان علد ذ وال علد ال

ال سيح وال سيعيا  يانا الس اد  أهبعوا بديان هم ال هم في الس اد ينهم لم يتللوا بال سيح وال هم في اير  
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  هي أر  بابل أي أر  الساي  وهذا يشار ل رابهم  أرض ْنعار ( 11يا ك ابهم لوح  به لن ذ. وفي )
يكلهم وأخذتهم للساي. وهذا لا فعله بهم الرولاا ت الا  بعد أا رفاوا ال سيح  ت الا  ك ا خرن هم بابل وهدلت ه

وهلاول. ونابل هي اير  ال ي إتف  فاها البشر عل  الثورة ود ذ  والاهو  لازالوا ثائرين عل  ال سيح  لذلك 
   إليفة على قاعدتهاتقر افهم لازالوا في عاو يا فال سيح وحدل هو الذي يعرر. وهلا  أي في أر  العاو يا 

أي أا ب ائهم في هذل اللكبا سيطون لن جال إل  جال وليس لسبعان سلا ف ط أيام بابل. وهذا لا حدث لع  
ال سيح س  رب أورشليم ثانيا   ون اولهم ود . سلا 2000الرولاا إن شر وا الاهو  في العالم واس  ر نلك ل دة 

 .اللاوة هلا ب راب أيام الرولاا ثم خراب نهائي في نهايا العالم وهم ساذهاوا للجعيم حاش يس  روا هلا  لألبد. ف
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

 
خ م اللاي ال سبببم ال ا  بالرؤى بهاتان الرؤي ان  وه ا الرؤيا الثاللا والرؤيا ال اسبببعا. والرؤيا الثاللا تكشببب  عن  

  يلونا الشر  والرؤيا ال اسعا تشار ل  ويج يهوشع رلزا  ل لك ال سيح عل  شعبه بصلابه.
 

( َجبَ 1"  - (:8-1اآليا   َواْلَجَباَلِا  َجَبَلْكِن،  َبْكِن  ِمْن  َخاِرَجا ل  َمْرَكَبا ل  ِبَأْرَبِع  َوِذَاا  َوَنَِّْرُ   َعْكَنيَّ  َوَرَفْعُت  اَل َفُعْدُ  
  . ، َوِفي اْلَمْرَكَبِة الثَّاِنَيِة َخْكلي ُدْهمي،  2ُنَحاسل ، َوِفي َوِفي اْلَمْرَكَبِة الثَّ 3ِفي اْلَمْرَكَبِة اأُلوَلى َخْكلي ُرْمري ْهبي ُْ اِلَثِة َخْكلي 

 . ْقري ُْ َفَأَجاَب اْلَماَلُك َوَقاَل 5َفَأَجْبُت َوُقْلُت ِلْلَماَلِك الَِّذي َكلََّمِني: »َما هِذِه َيا َسكِ ِدي؟« 4اْلَمْرَكَبِة الرَّاِبَعِة َخْكلي ُمَنمََّرةي 
َِ اأَلْرَبُع َخاِرَجةي ِمَن   َما ْهُم َتْخُرُج  6اْلُوُقوِف َلَدى َسكِ ِد اأَلْرِض ُكلِ َها.  ِلي: »هِذِه ِهَي َأْرَواُح السَّ الَِّتي ِفكَها اْلَخْكُل الدُّ

َها، َواْلُمَنمََّرُة َتْخُرُج َنْحَو َأْرِض اْلَجُنوِب«.   ََ ْهُب َخاِرَجةي َوَرا َماِل، َوالشُّ ْقُر َفَخَرَجْت َواْلَتَمَسْت 7ِإَلى َأْرِض الشِ  َأمَّا الشُّ
ْت ِفي اأَلْرِض.  َأْا َتْذَهبَ  ْي ِفي اأَلْرِض«. َفَتَمشَّ ى ِفي اأَلْرِض، َفَقاَل: »اْاَهِبي َوَتَمشَّ َفَصَرَخ َعَليَّ َوَكلَّمِني  8 ِلَتَتَمشَّ

َماِل«. ُنوا ُروِري ِفي َأْرِض الشِ  َماِل َقْد َسكَّ  " َقاِئاًل: »ُهَوَاا اْلَخاِرُجوَا ِإَلى َأْرِض الشِ 
هذل الرؤيا تشار يا ذ ك لك عل  كل ايلم يهي ن عل  العالم بواسطا خدلا ال الئكا.  .رؤيا المركبا  والخكل

رؤيا  ولكن  ايون.  اإلهعا   لرؤيا  إل دا   الرؤيا  هذل  أا  ويادو  اإللهي.  لل دبار  خاوعا  الزلانيا  شئونلا  فكل 
لا هذل ف شار ل طا ذ ال م يايا اإلهعا  ايون تشار ل طا ذ ال الهيا ب جسد الكل ا ال ا م عل  فرا أح ر. أ

ال الئكا   وذ يس  دم  .  ودهم لل تللان في حروب إبليس  ود الشر وود ايلم والشعوب الشريرة ولساندة ذ
لشروحا هلا بطري ا بسيطا  فاهلل يس  دم   . وكيفيا الع لأرواح السماَ  . وال الئكا هلا تس  ونا   ل ع ا  هذا

( 20:10ايلم وال  الك ل لفاذ لشائ ه  فال الئكا تساعد للو  هذل ال  الك لال صروا عل  ال  الك ايخرى ) ا  
(  4  أي ال الئكا ال كلفان بالع ل في كل أنعاد اير  فرقم )أرواح السماَ األربعونلك ل لفاذ خطا ذ ايزليا.  

 لك ل  ةقو   أعط   . وذ   أي هم خدام ل لفاذ أوالرلالوقوف لدى سكد األرض كلها  خارجة مناير .  يشار لكل  
وال الئكا ساعدته     ذ بكورش  ن ه   ور للك بابل أتي  إليس  دله في تم ي  شعبه في أورشليم  ونعد أا    بابل

  تشار يرنع ل الك  أربع مركبا وذا بو ع  ه ح   أس ط بابل  وال الئكا شجعت كورش ح   أطل  شع  ذ.  
( لبابل وينها كانت قد س طت فهي لم تذكر بعد نلك. واللوا ايح ر 2في ) وتشكر الخكل الحمر(  2:7)راجع  ا 

كاا يا شع  ذ ناق أاللا  شديدة عل  يد البابلاان وهم  لروا أورشليم والهيكل . ونابل بالذاه تشار إلبليس  
را وهتالد تعركوا نعو أي السو اد يشاروا للف  والخكل الدهم(  44:8وهذا كاا  لويا  ق اال  لللاا للذ الادد )يو

الخكل )الايااد( تشار للاوناا وهذل خرجت ورائها ل عطي ها ثم ال ركبا ناه    والخكل الشهبالش ان أي إل  بابل.  
ظهور   الشقر  المنمرة وتوالي  لصر.  أي  للجلوب  وإل ده  كله.  العالم  واك سعت  ال ي خرجت  للرولاا  ف شار 

هو رقم الع وليا  فال عل  يكوا أا قيام   4ولا أخرى. ويا رقم  ال ركباه يشار لكيام  ولا في أع اب س وء   
( فال  الك في يد ذ. وال الئكا تعر  رؤساد 20:10وس وء الدون عار الزلاا هو ل لفاذ خطا ذ ايزليا ) ا  
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(. 1:21أم  هذل ال  الك لالفذوا أع ان لشائ ه اإللهيا  ف ل  ال لك في يد الرب كجداون ليال حاث ا شاد ي اله  )
( ألا تصرفاه العلايا اإللهيا نعو ايلم 1+ حز إهعا     17:68وكثارا  لا قال عن ال الئكا لركباه ذ )لز

  وهذا يشار إل  أا لشوراه والمركبا  خرجت من وسط جبال النحاس والكلائس ف  ثلها ألواا ال ال ال   لفا.  
نعاا  هي لشورة أزليا البد وسوف ت م وال ي كن يحد أا    ذ ال ي وراد العوا ث هي ثاب ا وراس ا لثل جال لن

تفسار خي ا   ال  دلا ف يعطلها ك ا أنه ال ي كن يحد تعطيم جبان لن نعاا. واللعاا يشار للديلونا )راجع  
د االج  اس(. وذ سادين هذل ال  الك لوحشا ها. وقد يرلز الجاالا للعهد ال ديم والجديد اللذاا يع الا للا ل اه 

( وذ ي  م أوالرل ك لك لل صر 16:2+ رؤ   48:12ذ ال ي ال ت  ار. وكل ا ذ تع ل الديلونا لل اط  )يو 
للعالم لجدل فهو خرج غالبا  ولكي ي ل  )رؤ (. وحزقيان رأى الرب عل  لركبا 2:6يرك  لركبا إلهيا لظهرا  

( لل رة 3  الش ر ل رج ا لل طا  ولن تيا )األرض كلها الشقر تمشت في( 7كاروني يا أي لن ال الئكا وفي )
للعالم  الرولاني  الجيش  ال ل طا تشار ل زو  ال ال  لل طيا. فهذل  الب ع تشار  بها ب ع سو اد كالل ر  وهذل  أي 

. وكوا ب ع الل ر السو اد تشار لل طيا أنظر تمشت في األرض كلهاال عروف كله في الف رة لا قال ال سيح   
الخكل الدهم إشارة لإلوطها  العليف الذي أثارته الدولا الرولانيا ود كليسا ال سيح.    (. وهذا  يه23:13رإ)

( أر  الش ان تعلي بابل )هكذا يس اها 8)  هواا الخارجوا إلى أرض الشمال(.  6)   تخرج إلى أرض الشمال
 ال الدهم هم الفرا  (. وال20:13ر  إتان لن الش ان )راجع  ت الك اب فهي ش ان أورشليم  وكانوا يهاج وا أورشليم  

( وهذل أي بابل حط ت أورشليم وهيكلها 4  -  2:18+    6- 1:17الذين هاج وا بابل  ونابل هذل رلز للشيطاا )رؤ
   أرض الشمال   قد سكنوا روري فيس عادل.  إوأخذه أبلائها للساي  فصاره بابل رلزا  إلبليس فهو حطم اإلنساا و 

حان ت ت    حكي اذ  وإرتا   الفرا في أر  بابل  أر  الش انس را  حان ت ت  يلونا بابل عل  يد  إفاهلل  
  يلونا إبليس وتعرير أوال ل لن يدل. 

أي السببببو اد     الدهم  =  الخكل الدهم تخرج إلى أرض الشبببمال والشبببهب خارجة وراَهالكن للالح  قون الك اب 
ال سبيح  إن كاا في خطا ه أسبو ا   وهو  (. فاللوا ايسبو  هذا يشبار لإلنسباا قال 23:13رإإشبارة لسبوا  ال طيا )

( وكاا هذا وعد 14:7حاون أا يجاهد وببد الشببيطاا ب در إلكانياته  إل  أا أت  ال سببيح وني  ثيابلا بدله )رؤ
(. واآلا بعد أا بررنا ال سببيح وهببرنا خاال   7:51(. وكانت هذل شببهوة قل  اإلنسبباا )لز18:1ذ للذ زلاا )أش

( أا ندوا 19:10هبببح لن السببهل علالا أا نهزم إبليس  فهذا هو وعد ال سببيح )لو( أ2:6بي  هو ي و نا )رؤ
 العياه والع ارب  هذا لا سكن رو  ذ حكي ا.

 
بِ  َقاِئاًل:  9"  -(:15-9اآليا  ) ْبِي ِمْن َرْلَداَي َوِمْن ُطوِبيَّا َوِمْن َ َدْعَيا الَِّذ َن 10َوَكاَا ِإَليَّ َكاَلُم الرَّ »ُخْذ ِمْن َأْهِل السَّ

يَّا ْبِن َصَفْنَيا.   وا ِمْن َباِبَل، َوَتَعاَل َأْنَت ِفي اِلَك اْلَكْوِم َواْدُخْل ِإَلى َبْكِت ُ وِْ َُ ًة َوَاَهًبا َواْعَمْل ِتيَجاًنا 11َجا ُثمَّ ُخْذ ِفضَّ
َع ْبِن َ ُهوَصاَدَق اْلَكاِهِن اْلَعِِّيِم.  َوَضْعَها   َْ ُجُل 12َعَلى َرْأِس َ ُهو ُُ َقاِئاًل: هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد َقاِئاًل: ُهَوَاا الرَّ َوَكلِ ْم

  . بِ  َهْيَكَل الرَّ َوَيْبِني  َ ْنُبُت   ُِ َمَكاِن َوِمْن   .ُُ بِ  13»اْلُغْصُن« اْسُم َ ْبِني َهْيَكَل الرَّ َوَيْجِلُس َفُهَو  اْلَجاَلَل  َيْحِمُل  َوُهَو   ،
اَلِم َبْكَنُهَما ِكَلْكِهَما ُِ، َوَتُكوُا َمُشوَرُة السَّ ُِ، َوَيُكوُا َكاِهًنا َعَلى ُكْرِسيِ  َوَتُكوُا التِ يَجاُا ِلَحاِلَم 14.  َوَيَتَسلَُّط َعَلى ُكْرِسيِ 
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.  َوِلُطوِبيَّا َوِلَكَدْعَيا َوِلَحْكِن ْبِن َصَفْنَيا تَ  بِ  ، َفَتْعَلُموَا 15ْذَكاًرا ِفي َهْيَكِل الرَّ بِ  َواْلَبِعكُدوَا َيْأُتوَا َوَيْبُنوَا ِفي َهْيَكِل الرَّ
بِ  ِإلِهُكْم«.  "َأاَّ َربَّ اْلُجُنوِد َأْرَسَلِني ِإَلْيُكْم. َوَيُكوُا، ِإَاا َسِمْعُتْم َسَمًعا َصْوَ  الرَّ

هل الساي الذين لازالوا في الساي  لكلهم حال ا س عوا بمخبار الالاد أرسلوا نجد هلا أا وفدا  أت  لن بابل  لن أ 
هدايا وكلم الرب اللاي أا ي ال للهم هدي هم وي وج يهوشع  وي وجهم هم أياا   هلا نرى أا يهوشع يرلز لل سيح 

ي. ف ن تر  بابل الكليسا لعه وهذا يشار إليه ت ويج هتالد العائدين لن الساالذي كلل عل  الصلا   وكللت  
أر  ال طيا  وتر  العاو يا إلبليس  ونه  يورشليم )الكليسا( تائبا   فهذا يكلل. وعالقا هذل الرؤيا بالساب ا  

نرى كيف    عل  إبليس. وهلا  الذين تارروا بدم ال سيح  واوعا. ففي الرؤيا الساب ا رأيلا نهايا بابل وسيا ة أبلاد ذ
جسد ال سيح وت ديم نفسه نبيعا  لكي بدله َنطه ر ونصار خاال  بي   وفي حدث هذا  فلعن نس ع هلا عن ت 

الرؤيا الساب ا نس ع أا الرولاا  ال ال ال ل رة إنطل ت نعو الجلوب  إل  لصر  ولكن كاا نلك لرورا  بالاهو يا 
سي  أيام  في  سيكوا  الصلا    عل   بفدائه  وي وم  لا جسد  ال سيح  لجيد  زلن  أا  وال عل   الدولا وأورشليم   ا ة 

الرولانيا عل  الاهو  فمورشليم جلوب رولا. وطبعا  س كوا لرولا وقت لجيد ال سيح سيا ة عل  كل العالم  حاش 
 (.14  ويس   حالم )تيا  رلداي(. والعائدين لن أر  الساي كانوا  7:6أا ال ال ال ل رة ت شت في اير  )

يا بن صفنيا. وذ ألر اللاي أا يج ع هتالد العائدين في بات رجل اس ه  ويدعيا  وطوبيا  . وهذا يرلز لل سيح   ْو
أو الذي يس ر فال سيح خلصلا بما س رنا بدله )هذا لعل  ي ف       يهول الذيوصفنيا  الذي ي لص.   وْيا 

ساي ال طيا. واللاي سيمخذ عطاياهم  الكفارة(. ونات يوشيا هو رلز للكليسا ال ي يج  ع فاها ويدخلها العائدوا لن  
  هذل تشار لطاقاه اإلنساا ال ي كاا يس ع لها في الشر وقت أا اهبًا وفضةويدخل لاات يوشيا. ولانا سيمخذ   

كاا في الساي. لكن علد العو ة ت دست هذل الطاقاه في بات ذ  أي الكليسا هيكل الرب. وكل ال يجاا ووعت 
ع ( والرأا له ال يجاا  وهو  18:1+ كو   27:12كو 1ا ال سيح هو رأا الكليسا )  وال عل  أعلى رأس  هْو

( وال سيح للك 2:6بل حكي ا اآلا حال ا ن ل   فال سيح هو الذي ي ل  )رؤ  .الذي حارب وغل   فهي ح  له
ذ  ي جد  فهذا  هالعا   أع ان  للا  تكوا  وحال ا  ولواهالا   طاقاتلا  كل  عل   ساد  هو  وأهبح  بصلابه  علالا 

(. والح  أا زرنابل كوالي ل  في لن هذا ال شهد  وأا الذي يكلل هو يهوشع  ونلك رلز يا ال سيح  16:5)لت 
بصف ه رئيس كهلا  وقد قدم نفسه نبيعا عل  الصلا   قد تكلل وهار للكا  علالا. ولا ي جد ال سيح في أعان 

)الذه (  وقد ت دسوا بكل ا ذ )الفاا( ونهذا   العالم أا أتباعه يكوا لهم الذه  والفاا أي لهم العياة الس اويا
ع يظهر للعالم أا ال سيح هار للكا  علالا.     يهول برنا. ف عل  اسم رئيس الكهلا  هوصادق   يهول ي لص    هْو

أا يهول لسيعلا بصلابه سااررنا وح   ال يفهم يهوشع أا هذا ال كريم هو لش صه  بل هو لجر  رلز لل سيح  
  كانت أسرة  او  كشجرة قطعت الغصن(  12)  ..سمُإهواا الرجل الغصن  ا يشر  له هذا..  كاا عل  اللاي أ

  1:11شإولم يا  فاها غار جذعها البالي  ولن هذا ايهل الوويع إنا بال سيح يلات ك صن للها لرة أخرى )
عم  فال سيح    الشجرة ايهليا هي عائلا  او  الذي نشم في بات لومن مكانُ  نبت(  5:23رإ+    2:4+    2   

سالشم ويولد في بات لعم لكاا  او   وسيع ل هف ه ك لك. وتشار أياا  هذل اآليا و لا  إل  طلوس الكليسا لن 
(  21:2  ال سيح أت  لاتسس الكليسا ل كوا هيكله )يوهيكل الرب.  بني هيكل الرب   بني  ال سيح أهل الشجرة.
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م ووحده ا فهو الذي جعل اإلثلان واحدا . وتشار اآليا يا لا وتكرارها لرتان  فألنه كوا جسدل لن الاهو  وايل
يحمل (  13(. وفي )5:2بط 1يال  اآلا باد زرنابل لا هو إال رلز لهيكل جسد ال سيح الذي سااليه ال سيح ) 

  فله سلطاا لطل  يجلس ويتسلط(  6:9شإ  كاا الصلا  لجدل  فع له  فالرياسا كانت عل  ك فه )الجالل
ُ (  10:2+ في   1:110وأعداؤل سيكونوا علد لوط  قدليه. )راجع لز   هو للك جلس ويكوا كاهنًا على كرسي

علي كرسيه. فالكرسي هو كرسي ال لك ويون لرة للذ أيام للكي ها ق نس ع أا يج  ع ال لك والكهلوه يحد. 
شعبه بصلواته وندم الذبيعا ال ي ي دلها . وال سيح للك   فل انا قان يكوا كاهلا ولم ي ل للكا   الكاهن يشفع في

علالا بشفاع ه . وللكي ها ق هار رلزا  لل سيح الذي ج ع ال لك والكهلوه. فهو كرئيس كهلا قدم نبيعا نفسه 
  أي  وتكوا مشورة السالم بكنهما كلكهماونهذا للك عل  قلونلا وجلس وتسلط وووع أعداؤل علد لوط  قدليه. 

ظيف ان الل ان ج عه ا في نفسه  أي الكهلوه وال لك. إن بفال هاتان الوظيف ان تعصل لشورة السالم   بان الو 
فهو ككاهن قدم نبيعا نفسه هالعلا لع ذ لصالعا أبديا وحان ن لكه عل  قلونلا  وإن هو للك السالم  ي أل 

وأت  بال ونا إل  الكليسا تاركا  أر  ال طيا.   ال سيح عل  قلبه  كَ لَّ ( هلا نرى تكلال لن لَ 14قلونلا ساللا . وفي ) 
  هو نفسه يوشيا بان هفليا. فال سيح يكلل  وأتباس ال سيح يكللوا. والك اب اس  دم هلا اسم  َرْكن بن صفنيا 

  شف ا/ حلاا/ عط /لط . فال سيح  َرْكنسم. ولكن إسم  إيا العا ة الاهو يا أا يكوا للش ص أكثر لن    نكْ رَ 
حالا اوال ) أنا وي طالا ويكلللا لعه  وهذا الع  حان نل سه ن لكه علي قلونلا . فلعن نعبه النه  لن حلانه يس ر 

 ( .    19:  4يو  1+   1:  2يو 1
  هذل ت ت بالفعل   بعد أا هببببببلع اللاي تيجانا  للعائدين لن السبببببباي  ووببببببعها في الهيكل تذكارًا في هيكل الرب

سببببببببببببببالم. ويعلي ووببببببببببببببع ال يجباا في هيكبل الرب أنبه ال أكبالابل للبا  ك بذكبار بوعبد ذ ب جيد ال سببببببببببببببيح ليعطي ال
الشببببر وعل   وووببببع ايكالال في هيكل الرب يشببببار أياببببا  أا ال لبا عل  باإلنفصببببان عن الكليسببببا هيكل الرب.  

اَّهْ    را في ال  انعن ف ا نزيد عن كونلا فهي لعسبببببونا للرب  وألا نا  إبليس حكي  َحِااَاِ ي ِبَفَرٍا ِفي   ِك َيا َلَ ْد شبببببَ
والفارا هو الرب الذى ي و نا في ال عركا وي اتل علا. فاإلن صبار ي عسب  للفارا ال    (.9:1  )نشَكَباِه ِفْرَعْواَ َلرْ 

 (.23:16. راجع )يهو يت ع ال يجاا في هيكل الرب ووالفارا الذى إن صر ت ويا الرب هو .للفرا
  هذا يعار عن إي اا ايلم البعادين  بل أنهم سبببببببوف يسببببببباعدوا في الالاد   ويبنوا  البعكدوا يأتوا (  15وفي )

 وسيمتوا ب  دلاه ك ا أت  حلداي وطونيا ويدعيا ب  دلاه. 
  هذل لوجها للا ونهذا تشار لشهوة قل  ذ أا يعطي أكالال يوال ل ويكوا إاا سمعتم سمعًا صو  الرب إلهكم

ل لها أكالال  يفرحهم في اير  وي ألهم ساللا   وي  عهم ب جد أبدي. وي  عهم باركاه كثارة  ويعطاهم فاائ
فهو جاد   ..إاا سمعتموهذل لوجها أياا  للاهو  يا ذ يعلم أنهم لن يطيعوا ولن يتللوا بال سيح لذلك ي ون   

 . إل  خاه ه ليس عوا ولكن خاه ه لم ت اله
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع

 
اإلهببببعاحان السببببابع والثالن حديش عن الصببببوم  بدأ بسببببتان لن ال سببببااان الذين كانوا في السبببباي. واللاي يجا   
عل  هذا السببببببتان. وكاا الشببببببع  في السبببببباي قد ووببببببعوا عل  أنفسببببببهم هببببببيالا  ح   يرح هم ذ  ولم تكن هذل 

ا وندأ ق.م. وقد عا وا لن السببباي اآل  518ا  بل هم ووبببعوها. اآلا سبببلا  ايهبببوام لفرووبببا علاهم في اللالو 
بلاد الهيكل جادوا يسملوا هل نس  ر في تلك ايهوام ال ي فرولاها عل  أنفسلا أم ن وق . وكانت هذل ايهوام  

 ال ي فرووها عل  أنفسهم.
 (.2:39رإأورشليم )يوناو تذكارا  لث ر وإق عام أسوار  17في الشهر الرابع في  .1
 (.9:25لل2يولاو تذكارا  لعرق الهيكل ) 4في الشهر ال الس في  .2
 سا  ار تذكارا  ل   ل جدليا ونه إك  ل تش  هم. 3في الشهر السابع في  .3
 (.1:39رإ يس ار تذكارا  لادايا حصار أورشليم ) 10في الشهر العاشر  .4

 (19:8وقد اكر  هذه األصوام األربعة في )زك
سبببببببببببببتالهم يعلي أا الصبببببببببببببوم ي ثل لهم ث ال  في حياتهم يو وا ال ال  لله أو كاا غايا في حد ناته  فلم وكاا  

ي ارسببببببول برو  ال ونا. لذلك جاده اإلجابا توني ا . وكما ذ يريد أا ي ون لهم أنه ليس في حاجا إل  أهببببببوالهم  
لها  وا سبببببببببتان. لكن إا أرا وا الصبببببببببوم ال ي يشبببببببببعروا أنها ث الا عل  نفوسبببببببببهم  هم حد وها ولهم أا ي وقفوا ع

فلي ارسول برو  ها ق ونرو  ال ونا وال ذلل وشعورهم بمنهم أحزنوا قل  ذ  وشعورهم باإلح ياج ل راح ه ولعون ه  
ونهذا فهم حان يصببببببببببولوا يهزلوا قواه الشببببببببببر  وحالئذ يفرحوا ب سبببببببببباندة ذ لهم حان أعطاهم سببببببببببلطانا  عل   

 أعدائهم.
 

بِ  َصاَر ِإَلى َزَكِريَّا ِفي الرَّابِع ِمَن ال1"  -(:2-1اآليا  ) َنِة الرَّاِبَعِة ِلَداِرُيوَس اْلَمِلِك َأاَّ َكاَلَم الرَّ ْهِر َوَكاَا ِفي السَّ شَّ
َراِصَر َوَرَجمَ 2التَّاِسِع ِفي ِكْسُلو.  َْ  َلمَّا َأْرَسَل َأْهُل َبْكِت ِإ َل 

اَم ا  ،َمِلَك َوِرَجاَلُهْم ِلُيَصلُّوا ُقدَّ بِ    "لرَّ
  بات إيل كانت و ن بال  العشرة أسباء  بكت إ ل . الح  أا أس اد لن في الساي قد ت اره إل  أس اد غريبا

ولكن بعد العو ة لن الساي عا  كل واحد ل كانه الذي كاا لله أهال .  بعد الساي لم يكن هلا  إنفصان بان  
 يهونا وإسرائال.

 
ْهِر اْلَخا3"  -(:3آية ) ََ َقاِئِلكَن: »َأَأْبِكي ِفي الشببَّ ْنِبَيا اًل،  َوِلُيَكلِ ُموا اْلَكَهَنَة الَِّذ َن ِفي َبْكِت َربِ  اْلُجُنوِد َواأَل ِمِس ُمْنَفصببِ

ِنكَن هِذِه؟«.  "َكَما َفَعْلُت َكْم ِمَن السِ 
 ئا الا ار.  كاا الصوم يصاحبه بكاد وتذلل. لكن هولهم كاا لجر  ل ارساه ل هد أأبكي
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ْعِب اأَلْرِض َوِلْلَكَهَنِة َقاِئاًل: َلمَّا ُصْمُتْم  5ُثمَّ َصاَر ِإَليَّ َكاَلُم َربِ  اْلُجُنوِد َقاِئاًل:  4"  -(:5-4اآليا  ) َْ »ُقْل ِلَجِميِع 

ْبِعكَن  ابِع، َواِلَك هِذِه السَّ ْهِر السَّ ْهِر اْلَخاِمِس َوالشَّ    "َسَنًة، َفَهْل ُصْمُتْم َصْوًما ِلي َأَنا؟َوُنْحُتْم ِفي الشَّ
هل صمتم كاا ستالهم عن هوم الشهر ال الس  فمجابهم ذ عن هوم الشهر ال الس والشهر السابع أياا .  

يلجم لا ائرهم ينها تشهد    هلا ذن ذلل ألاله . و   ذ ال يع اج يهواللا بل نعن ال ع اجان أا   صومًا لي أنا
ودهم  أنهم لم يكونوا ل لصان في أهوالهم  فهم ت سكوا بشكلياه الصوم بال تونا حكيكيا أو تذلل حكي ي. ون رأ  

 (. 58شإ وراجع أياا  )  (10   9هلا عن لواهفاه الصوم العكي ي الذي يرو  ذ )تياه 
 

ِرْبتُ 6" -(:6آية ) َْ اِرِبكَن؟َوَلمَّا َأَكْلُتْم َوَلمَّا    "ْم، َأَفَما ُكْنُتْم َأْنُتُم اآلِكِلكَن َوَأْنُتُم الشَّ
 .(5 – 3:  4ت 1)   هلا ذ يذكرنا أنه ح   في إفطارنا يج  أا نمكل برو  الشكر هللأنتم اآلكلكن

 
بُّ َعْن  َبِد 7" -(:7آيبة ) ُِ الرَّ ِليُم َمْعُموَرًة  َأَلْيَس هبَذا ُهَو اْلَكاَلُم البَِّذي نَباَدى بِب انَبْت ُأوُرْبببببببببَ ِلكَن، ِركَن كبَ َِ اأَلوَّ ْنِبيَبا اأَل

ْهُل َمْعُموَرْيِن؟«.  "َوُمْسَتِريَحًة، َوُمُدُنَها َرْوَلَها، َواْلَجُنوُب َوالسَّ
ل د حذر ذ عن طري  ايناياد ايولان أا عواق  ال طيا سببببائا  وكاا يج  أا يصببببدقوا ايناياد وقت أا كانت  

 لس ريعا ولع ورة بدال  لن علا هم الذي أ ى ل رابها.  بال هم
 

( يذكر لانا قاله لهم ايناياد قال خراب أورشببليم. وسببا  وجو  هذل اآليا  9( هي تيا إع راوببيا ففي تيا )8وتيا )
 اإلع راويا أا ذ لازان يوجه لهم نفس الرسالا وهي أا يكفوا عن خطاياهم  يكوا لهم ال ار.

 
بِ  ِإَلى َزَكِريَّا َقاِئاًل: 8"  -(:10-8اآليا  ) ، 9َوَكاَا َكاَلُم الرَّ ََ اْلَحقِ  ا وا َقضبببببببببَ »هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد َقاِئاًل: اْقضبببببببببُ

 .ُِ اال َمَع َأِخي اًنا َوَرْرَمًة، ُكلُّ ِإْنسببببببَ َواَل َتِِّْلُموا اأَلْرَمَلَة َواَل اْلَكِتيَم َواَل اْلَغِريَب َواَل اْلَفِقكَر، َواَل ُيَفكِ ْر  10َواْعَمُلوا ِإْرسببببببَ
رًّا عَ  َْ ُِ ِفي َقْلِبُكْم.َأَردي ِمْنُكْم    َلى َأِخي

  بدأ كالله للكبار أوال   أي الذين في أيديهم ال ابببباد  ويذكرهم ذ هلا بواحدة لن خطاياهم  إقضبببوا قضببباَ الحق
 البشعا ال ي طال ا أغاظ ه وهي ظلم ال ساكان.

 
ْمِع.َفَأَبْوا َأْا ُيْصُغوا َوَأْعَطْوا َكِتًفا 11" -(:11آية ) ُلوا آَااَنُهْم َعِن السَّ  " ُمَعاِنَدًة، َوَثقَّ

   أي عاندوا وهايا ذ وإنذاراه أنايائه.أعطوا كتفًا معاندة
 

ُِ عَ 12"  -(:12آية ) ُُ َربُّ اْلُجُنوِد ِبُروِر َل ِريَعَة َواْلَكاَلَم الَِّذي َأْرسبببببَ َمُعوا الشبببببَّ ا ِلَئالَّ َيسبببببْ َ ِد    نْ َبْل َجَعُلوا َقْلَبُهْم َماسبببببً
ََ َغَضبي َعِِّيمي ِمْن ِعْنِد َربِ  اْلُجُنوِد. ِلكَن. َفَجا َِ اأَلوَّ ْنِبَيا   " اأَل
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   ال اا هلد جدا . وال شكلا في قساوة وعلا  قلاهم  اخليا . جعلوا قلبهم ماساً 
 

َمُع، قَباَل َربُّ اْلُجُنوِد. 13"  -(:14-13اآليبا  ) اُدوَا ُهْم َفاَل َأسبببببببببْ ذلِبَك ُ نبَ َمُعوا، كبَ اَدى ُهَو َفَلْم َيسبببببببببْ ا نبَ اَا َكمبَ َفكبَ
ُهْم، اَل َااِهَب َواَل آِئَب. فَ 14 ََ ُفُهْم ِإَلى ُكلِ  اأُلَمِم الَِّذ َن َلْم َيْعِرُفوُهْم. َفَخِرَبِت اأَلْرُض َوَرا ْلَبِهَجَة  َجَعُلوا اأَلْرَض اَوَأْعصبببِ

 "َخَراًبا«.
هم عاندوا ذ ولم يس عوا  فلم يس ع لهم ذ في وي  هم وكانت خطاياهم سا  تش  هم. وكما هذا ناوة عن  

.تش  هم ثانيا عل  يد الرولاا لصلاهم ال سيح
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن 

 
يا هذا السببببفر هو سببببفر رجاد وتعزيا   بعد أا قدم لهم  رسببببا  لرا  لن واقع تاري هم كشبببب   يه عن قسبببباوة قل  

ال اسبببي لها  فعاشبببت ف رة في تبائهم  عا  لاتكد لهم غارته لن نعو أورشبببليم عروسبببه وإا كاا قد سببب ح بال م ي   
ن سببببببببببببببتالهم  لرارة  لكلبه يو  أا يعون أحزانهبا أفراحبا  وأهببببببببببببببوالهبا أعيبا ا  ويبباركهبا ويكي هبا بركبا لأللم. إنا  هو َحوَّ

 ليكش  لهم عن لعا ه لهم ورغا ه بعلوله فاهم وفي وسطهم كسر فرحهم العكي ي.
 

َقاِئاًل:  1"  - (:2-1اآليا  ) َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: ِغْرُ  َعَلى ِصْهَكْوَا َغْكَرًة َعِِّيَمًة، 2َوَكاَا َكاَلُم َربِ  اْلُجُنوِد  »هَكَذا 
  " َوِبَسَخطل َعِِّيمل ِغْرُ  َعَلْكَها.

ة لل ار. ال ارة العظي ا تلشم لن لعبا ناريا. وال ارة الصالعا تظهر في الكراهيا الشديدة للشر  وال عبا الشديد 
فكما ذ يجااهم عل  ستالهم بما.. تاللسوا لع لعا ي اللاريا ولن ي اللس لع لعبا ذ  لن يعو  يه م بمكل أو  

ا أكل إشرب أو غارل  بل يو  لو هام الع ر كله تاركا  لا ي لذن به حبا  في نا  الذي أحبه ونذن نفسه يجله  و 
(. ل د هار ذ شريكا  له في كل ش   نش ر  في 5- 3:4تي 1م )فهو يمكل برو  الشكر ل ن أعطال هذا الطعا

بسخط   ال ارة إنا  تساوي الع .  غر  الله ب ر  للذاه العالم  ونشركه في كل ش  ح   في أكللا وشرنلا.  أ
 ا . وحان تابت ال م ي  اآل (  وإن ه   21:1شإ  ود أورشليم لات بها وود أعدائها حان تابت عن زناها )عِّيم

 عا  ذ لها عريسا  لعبا . 
 

ِليُم َمِد َنَة الْ 3"  -(:3آية )  َْ ِليَم، َفُتْدَعى ُأوُر َْ : َقْد َرَجْعُت ِإَلى ِصْهَكْوَا َوَأْسُكُن ِفي َوَسِط ُأوُر بُّ ، هَكَذا َقاَل الرَّ َحقِ 
َس.  " َوَجَبُل َربِ  اْلُجُنوِد اْلَجَبَل اْلُمَقدَّ

 رجع وهار  أنه. ون ا  وسكن فكها  كاا الرب قد تركها زلانا  إن سل ها للساي  لكله رجع قد رجعت إلى صهكوا 
لن    . ولذلك يطل  ذ للهم الع   والع  الذي يطلبه ذ للا تجاهه هو العبا ةمد نة الحقوسطها فهي    في

 يريد أا ي ون  يوجد أهم . والع  الذي يطلبه للا تجال اللاا هو العدن والرح ا والسلو  الصا ق. كما ذال ل  
لن ستالكم عن الصوم أا تدركوا لركزكم الجديد  فرا ه  م أو فرح م فره  وا بما أكوا في  اخلكم ف لع وا  

ليم  و بساللي.   لن اللاحيا الروحيا ت ثل اللفس ال ي ت ملل في ايلور ايبديا غار ال لظورة يا    مد نة الحقأوْر
أورشليم تعلي رؤيا السالم. هذا هو ع ل عريسلا ال اور  يدخل ل لالا  يجعله أورشليم لديلا الع  ف لعم برؤيا 

ال  ويكي لا عل  جاله  اإلنجالي   الع   وندخل يع اق  أنفسلا   ونان  بان ذ  )لزالسالم  نرتفع 1:124 دا   .)
 لألعالي ال تزعزعلا العواه .
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ِليَم، ُكلُّ ِإْنَساال 4"  -(:5-4اآليا  ) َْ ْيَخاُ  ِفي َأْسَواِق ُأوُر ُكوُخ َوالشَّ » هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: َسَيْجِلُس َبْعُد الشُّ
ْبَياِا َواْلَبَناِ  اَلِعِبكَن ِفي 5ِمْنُهْم َعَصاُه ِبَكِدِه ِمْن َكْثَرِة اأَليَّاِم.   "  َأْسَواِقَها.َوَتْمَتِلُئ َأْسَواُق اْلَمِد َنِة ِمَن الصِ 

 أا     ال صوير هلا يعل  ْكوخًا وصبياناً : حاش تجري ال عالاله بان ايفرا   وهذل ايسواق س   ل   األسواق
الاركا تسو  لع الفر   العك ا لع العاويا والبساطا والارادة. فاللاا تعيش في سالم إل  حد الشي وخا. والع ر 

يرلزوا  وايطفان  الرب   لن  بركا  هو  حك اد   الطويل  للعك ا  كونوا  يرلزوا  الشاوخ  وفر .  في سالم  للعيش 
اللاا س سو ها  بان  ال عالاله  إنا  ايسواق أي  للبساطا  كونوا بسطاد كالع ام .  كالعياه  وايطفان يرلزوا 

أا يعاد الكليسا إل  هورة  فع ل الرو  ال دا     (  28:    2)يت  العك ا والبساطا  أليس هذا هو ع ل الرو  ال دا
يخا (.  21     20:1مأأسها ال سيح أقلوم العك ا )ر    العك ا ليست للرجان ف ط بل هي لللساد ك ا   ْكوخ ْو

 للرجان .. 
 

ْعِب ِفي هِذِه اأَليَّا6"  -(:6آية ) َبِقيَِّة هَذا الشَّ َأْعُكِن  َيُكْن اِلَك َعِجكًبا ِفي  ِإْا  اْلُجُنوِد: هَأَنَذا  َقاَل َربُّ  ِم، » هَكَذا 
؟ َيُقوُل َربُّ اْلُجُنوِد.  "  َأَفَيُكوُا َأْيًضا َعِجكًبا ِفي َعْكَنيَّ

قد يادو هذا الكالم عن وه  الكليسا  وسط الشر السائد أيام اللاي  عجابا  في نظر اللاا. ولكن هل يس عال 
 عل  الرب ش   وراجع قصا ت اار ال ديس لوس  ايسو . 

 
ْمِس. 7" -(:8-7اآليا  ) ْعِبي ِمْن َأْرِض اْلَمْشِرِق َوِمْن َأْرِض َمْغِرِب الشَّ َْ » هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: هَأَنَذا ُأَخلِ ُص 

ْعًبا،َوَأَنا َأُكوُا َلُهْم ِإلًها ِباْلَحقِ  َواْلبِ 8 َْ ِليَم، َوَيُكوُنوَا ِلي  َْ .َوآِتي ِبِهْم َفَيْسُكُنوَا ِفي َوَسِط ُأوُر  "  رِ 
  أكوا لهم إلهاً   يكونوا لي ْعبًا وأناعل  إي اا ايلم والاهو   وأنهم سيكونوا لعا  جسد الكليسا الواحدة  تدن  

 (. 33:31ر إهذا هو وعد ذ للكليسا )
 

اِمُعوَا ِفي هِذِه  9"  -(:9آية ) ْد َأْ ِديُكْم َأ َُّها السَّ َِ »هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: ِلَتَتَشدَّ ْنِبَيا اأَليَّاِم هَذا اْلَكاَلَم ِمْن َأْفَواِه اأَل
َِ اْلَهْيَكِل. َس َبْكُت َربِ  اْلُجُنوِد ِلِبَنا  "  الَِّذي َكاَا َ ْوَم ُأسِ 

 َ   ونات الرب هو  الرب   بكت  الشع  لاالوا   تتشدد أيادي  كانت  عوة حجي وزكريا اللااان أا  من أفواه األنبيا
 وم أسس بكت جسدل  أي الكليسا. فللس  ع لكل اه الك اب ال  دا ون شد  ون دم تونا فلثات في نلك الجسد.  

  هو يوم ال جسد والفداد وحلون الرو  ال دا عل  الكليسا يوم ال  سان. وذ يعطي لشعبه قوة ل  عون رب الجنود
 الوهيا لعياة لعاشا ونال يما.

 
ُُ َقْبَل هِذِه اأَليَّاِم َلْم َتُكْن ِلإِلْنَساِا ُأْجَرةي َواَل ِلْلَبِهيَمِة ُأْجَرةي، َواَل َساَلمي ِلَمْن َخَرَج  10"  -(:10آية ) َأْو َدَخَل ِمْن ِقَبِل أَلنَّ

. ُِ ُجَل َعَلى َقِريِب ، الرَّ كِق. َوَأْطَلْقُت ُكلَّ ِإْنَساال  " الضِ 
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. وقد يكوا ال عل  فبال أجرةل د أحاء بهم الاا   فكاا اإلنساا لثل العاواا  كاله ا بال قي ا وإا ع ل شائا   
ال باشر أنه في بدايا بلاد الهيكل  كانت أيام وا  ولااي اه لن الشعوب حولهم  وكاا لن يع ل ال يعصل 

حوان  فكل هذا الاا  كاا بسا  خطاياهم. ولكن عل  أجرة  فال لوار  لزرنابل. ولكن ذ يعدهم هلا ب عسن اي 
ال عل  الروحي أا اإلنساا يشار ل ن يعيا في بر  والعاواا يشار ل ن يسلك وراد شهواته  وكاا كاله ا بعد 
ال وه يذه  للجعيم قال ال سيح أي بال أجرة س اويا بعد ال وه عن أي بٍر َعِ ل. وكانوا في وي هم قد قالوا 

ُ اعاه   عل  بعاهم في هر    أي تركهم الرب ليع لوا ك ا أرا وا أع ان ظلم أطلقت كل إنساا الرجل على قريب
 وتشويش  فاإلنساا بدوا إل  ائه ب  لصه يكوا كالعاواا يع ل بال فهم  وال يس ع  أجرة.

 
ْعِب َكَما ِفي اأَليَّاِم11" -(:11آية)    " اأُلوَلى، َيُقوُل َربُّ اْلُجُنوِد. َأمَّا اآلَا َفاَل َأُكوُا َأَنا ِلَبِقيَِّة هَذا الشَّ

 (.3:1هذا وعد تشجيع لن الرب لهم  فها هو يعو  لهم ينهم رجعوا إليه )ز 
 

َماَواُ  ُتْعِطي َنَداَها،  12"  -(:12آية ) اَلِم، اْلَكْرُم ُيْعِطي َثَمَرُه، َواأَلْرُض ُتْعِطي َغلََّتَها، َوالسَّ َوُأَملِ ُك َبِقيََّة َبْل َزْرُع السَّ
ْعِب هِذِه ُكلََّها.    " هَذا الشَّ

  يكوا هلا  ث ر زرع السالم.  حال ا يعو  الرب ويرجع تكوا هلا  بركا  وتكوا الث ار ثالثان وس ان ولائا
   ي  الرو  ال دا عل  الكليسا. وأي والسموا  تعطي نداها وسط أيام كلها سالم. ويكوا هلا  ث ر لل دلا.  

ث ار وأعااؤل تاله بر   لها  (أي جسدل)أروه  يرجع إل  الرب وي دم تونا ي  ل  لن الرو  ال دا وتصار  إنساا  
 للرب. 

 
َفَتُكوُنوَا ْم  َوَيُكوُا َكَما َأنَُّكْم ُكْنُتْم َلْعَنًة َبْكَن اأُلَمِم َيا َبْكَت َ ُهوَاا َوَيا َبْكَت ِإْسَراِئكَل، َكذِلَك ُأَخلِ ُصكُ 13"  -(: 13آية )

ْد َأْ ِديُكْم.  " َبَرَكًة َفاَل َتَخاُفوا. ِلَتَتَشدَّ
اإلنساا إلا أا يكوا بركا أو لعلا. وذ ال ي ال أنصاف العلون. وللذكر أنهم حان ت ل  ذ علهم هاروا لعلا  

 (.12بركا تيا ) لع (10الووع ف  تيا ) أورشليم. وقارا وخرنت 
 

ََ ِإَلْيُكْم ِركَن َأْغَضَبِني آَباُؤُكْم،  14"  - (:15- 14اآليا  ) ُُ هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: َكَما َأنِ ي َفكَّْرُ  ِفي َأْا ُأِسي »أَلنَّ
ِليَم َوَبْكتَ 15َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد، َوَلْم َأْنَدْم.   َْ   َ ُهوَاا. اَل َتَخاُفوا.هَكَذا ُعْدُ  َوَفكَّْرُ  ِفي هِذِه اأَليَّاِم ِفي َأْا ُأْرِسَن ِإَلى ُأوُر

" 
 (.3:1هذل هي وعو  ذ ل شجيعهم ولرة أخرى قارا لع )ز 

 



 (اإلصحاح الثامن()زكريا األنبياء الصغار )

 

 
36 

( َِ 16"  (:17- 16اآليا   َوَقَضا ِباْلَحقِ   اْقُضوا   . ِباْلَحقِ   ُُ َقِريَب ِإْنَساال  ُكلُّ  ِلُيَكلِ ْم  َتْفَعُلوَنَها.  الَِّتي  اأُلُموُر  ِهَي  هِذِه 
اَلِم ِفي َأْبَواِبُكْم.  وِر. أَلاَّ هِذِه َجِميعَ 17السَّ ُِ ِفي ُقُلوِبُكْم. َواَل ُتِحبُّوا َيِمكَن الزُّ وَِ َعَلى َقِريِب َها َواَل ُيَفكِ َراَّ َأَردي ِفي السُّ

.» بُّ  " َأْكَرُهَها، َيُقوُل الرَّ
حياتلا لع ذ. ولا خوة والعالقا لعهم بالع  ح  ع لي ت وم عليه وسط الوعو  يعو  ويذكرهم بالوهيا  فع  اإل

 هو الع   هو تجلي ال سيح فالا. 
 

ْهِر الرَّاِبِع َوَصْوَم 19َوَكاَا ِإَليَّ َكاَلُم َربِ  اْلُجُنوِد َقاِئاًل:  18"  -(:22-18اآليا  ) »هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: ِإاَّ َصْوَم الشَّ
َبًة. َفأَ  ِر َيُكوُا ِلَبْكِت َ ُهوَاا اْبِتَهاًجا َوَفَرًرا َوَأْعَياًدا َطكِ  ِْ ابِع َوَصْوَم اْلَعا اَلَم. اْلَخاِمِس َوَصْوَم السَّ ِربُّوا اْلَحقَّ َوالسَّ

اُا ُمُدال َكِثكَرةل.  هَكَذا َقاَل َربُّ الْ 20 ُعوبي َبْعُد، َوُسكَّ ُْ اُا َواِرَدةل َيِسكُروَا ِإَلى ُأْخَرى َقاِئِلكَن: 21ُجُنوِد: َسَيْأِتي  َوُسكَّ
بِ  َوَنْطُلَب َربَّ اْلُجُنوِد. َأَنا َأْيًضا َأْاَهُب.   َُ الرَّ ى َوْج ُعوبي َكِثكَرةي  22ِلَنْذَهْب َاَهاًبا ِلَنَتَرضَّ ُْ َوُأَممي َقِويَّةي ِلَيْطُلُبوا َفَتْأِتي 

. بِ  َُ الرَّ وا َوْج ِليَم، َوْلَكَتَرضُّ َْ  "  َربَّ اْلُجُنوِد ِفي ُأوُر
  سيعون أهوالهم يفرا     أنه  قان   لم ي ل ذ أوقفوا هذل ايهوام بل  ر  لعد  هلا الر  عل  وفد بات إيل  وهو  

الرب في وسطهم  فع   الصوم يصار أيام فر . ( بعد أا حل  19ففي )  .يحبوا الحق والسالمشرء أا    عل 
هل  لشهواه الجسد )إلاتا(   يا والصوم اآلا ليس بكاد ونعا  عل  خراب حدث  بل هو توق  عن الشر و 

  ه لع ال سيح عن العالم لل   ع بالكيالا لع ال سيح  فميام الصوم هي أيام فر   ح   ولو ال اإلنساا الع ا  فالا  
 (.11- 8:7كو2+   22:16عل  ال طيا  فهذا اللوس لن العزا يعوله ذ يفرا  )يو  هاحاها حزا 
(: فهي تلظر للكليسبببا وليس للشبببع  الاهو ي أو إقالا هيكل زرنابل  فرا كاا ذ قد سببب ح  22-20ألا اآلياه )

(  يرسببببببل الرب  2:110هم )لزبعو ة الاهو  كملا  ونلاد أورشببببببليم  ونلاد الهيكل  فكاا هذا ليمتي ال سببببببيح وسببببببط
قابببببببببا  عز  لن هبببببببببهاوا  هذل اآلياه لم ت ع   في عو ة الشبببببببببع  لن السببببببببباي  فكل الذين عا وا كانوا نعو  

ْبعوب بعدألا هلا  ي ون    40000 وألم قويا ليطلاوا رب الجلو . وهذا لم ي ع   إال   ..وسبكاا مدا كثكرة سبيأتي 
  هذل إا كانت بلسبببببباا اللاي فهي تعلي أنه حان رأي  أاهبأنا أيضبببباً برن شببببببار الكليسببببببا وسببببببط كل العالم  .   

إن شبببببببار الكليسبببببببا إشببببببب ه  أا يكوا وسبببببببطها. وإا كانت بلسببببببباا الرب فهي تعلي وجو ل ايبدي وسبببببببط كليسبببببب ه  
 (.20:28)لت 

 
ِمْن  23"  - (:23آية ) ِرَجال  َعَشَرُة  ُيْمِسُك  اأَليَّاِم  ِتْلَك  ِفي  اْلُجُنوِد:  َقاَل َربُّ  َرُجل »هَكَذا  ِبَذْ ِل  اأُلَمِم  َأْلِسَنِة  َجِميِع 

 " َ ُهوِدي ل َقاِئِلكَن: َنْذَهُب َمَعُكْم أَلنََّنا َسِمْعَنا َأاَّ هللَا َمَعُكْم«.
ال صوير هلا أساسا  لرجل يهو ي لسافر يورشليم ليعار عادا . ويس ع ايلم الاركاه العالا في أورشليم   فهتالد 

  هو ش ص ال سيح ال ارج لن سبط يهونا. والعشر رجان والرجل الكهوديذهاوا لعه.  ايلم ي رجوا الرجل أا ي
هم ال تللان الذين ي ثلهم في لثل الساد ال سيح العذارى العشر. والرجل الاهو  أياا  هو أي لتلن يعيا ال سيح  

 . (15:3+   12:2بط 1+   16:5 يه ويرى غار ال تللان الاركا ال ي في حياته فالجذبوا لإلي اا بال سيح )لت 
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع

 
نمتي اآلا لل سببببببببببببم ايخار لن سببببببببببببفر زكريا. فال سببببببببببببم ايون كاا يعدثلا عن أحوان الاهو  في زلاا تجديد ونلاد  

( كاا عن  8   7  الهيكل. و يه تعري  عل  الع ل واإلنذار وال شبببببببببببببجيع ونه بع  الرؤى. وال سبببببببببببببم الثاني )
(. ال نجد  يه نكر لزرنابل وال يهوشبع. ولكن هذا ال سبم ي عدث بووبو   14-9الثالش )  الصبوم. ألا هذا ال سبم  

عن العصبببببر ال اسبببببياني. وناواه وبببببد بع  ايلم وهذل تشبببببار طبعا  يعداد شبببببع  ذ  ولكن أعداد شبببببع  ذ  
فاها أيابببا   العكي اان هم الشبببياطان. واإلن صببباراه عل  ايلم هي رلز عل  إن صبببار ال سبببيح عل  إبليس. ونجد 

 ناواه عن لجد أورشليم  وهو يشار ل جد الكليسا.
 

ِِ ِإسْ 1"  -(:8-1اآليا  ) بِ  َعْكَن اإِلْنَساِا َوُكلَّ َأْسَبا ُُ. أَلاَّ ِللرَّ بِ  ِفي َأْرِض َرْدَراَخ َوِدَمْشَق َمَحلُّ َراِئكَل. َوْرُي َكِلَمِة الرَّ
ا.  َوَرَماُة َأْيًضا ُتَتاِخُمَها، َوُصوُر َوَصكْ 2 َة  3ُدوُا َوِذْا َتُكْن َرِكيَمًة ِجدًّ َمِت اْلِفضَّ َوَقْد َبَنْت ُصوُر ِرْصًنا ِلَنْفِسَها، َوَكوَّ

َتَها، َوِهَي ُتْؤَكُل ِبالنَّاِر.  4َكالتَُّراِب َوالذََّهَب َكِطكِن اأَلْسَواِق.   كِ ُد َيْمَتِلُكَها َوَيْضِرُب ِفي اْلَبْحِر ُقوَّ َقُلوُا َتَرى  5ُهَوَاا السَّ ْْ َأ
ُُ ُيْخِزيَها اْنِتَِّاُرَها، َواْلَمِلُك َ ِبكُد ِمْن َغزََّة،   ا، َوَعْقُروُا. أَلنَّ ُع ِجدًّ َقُلوُا اَل ُتْسَكُن.  َفَتَخاُف، َوَغزَُّة َفَتَتَوجَّ ْْ َوَيْسُكُن 6َوَأ

ََ اْلِفِلْسِطكِنكِ كَن.   ُدوَد َزِنيمي، َوَأْقَطُع ِكْبِرَيا ْْ ، َفَكْبَقى ُهَو َأْيًضا   َوَأْنِزعُ 7ِفي َأ ُِ ُُ ِمْن َبْكِن َأْسَناِن ُِ، َوِرْجَس ُه ِمْن َفِم ََ ِدَما
  . َوَأُرلُّ َرْوَل َبْكِتي ِبَسَبِب اْلَجْيِش الذَّاِهِب َواآلِئِب، َفاَل َيْعُبُر 8إِللِهَنا، َوَيُكوُا َكَأِمكرل ِفي َ ُهوَاا، َوَعْقُروُا َكَكُبوِسي ل

.َعَلْكِهْم َبْعُد جَ   "  اِبي اْلِجْزَيِة. َفِإنِ ي اآلَا َرَأْ ُت ِبَعْكَنيَّ
كاا شع  ذ يشعر ب وف لن ال دا ال ويا ال عيطا بهم لن الش ان كمرام وهور  ولن الجلوب كمش لوا وغزة  
وع روا )أي فلسطان( وهذل كانت ت ثل و طا  علاهم. لذا يعدثهم هلا عن غزو كاسح قا م علاهم غار أا قا ة 

 في غزو وف وحاه اإلسكلدر ايكار. وقد هزم  هذا ال زو سارف وا بمورشليم وكل الاهو . وهذا قد تم تعكي ه ت الا  
م بجوار  لش  وح اة  وحدراخ قد يكوا اس  سم حدراخرلديلا ب  كانت    ردراخاإلسكلدر عد ا  لن لدا سوريا للها  

ا العرنيا هكذا )وي ذكر اإلسم في ال رج   سم عام ل لو  أرام.إلش   لن َحَدر وهو    سمللك أرالي أو إله أرالي. واإل 
 قلونهم وحان س ع الاهو  بس وء لدا سوريا وقع الرع  في      .(10:18أى 1+    16:10 19هم 2    هدر عزر 

للرب عكن  علاهم  فرفعوا عاونهم هلل يطلاوا العوا والرب يط ئن شعبه بمنه رأى وس ع هالتهم    يا الدور تهٍ 
 .  يس جا  ل ن يرفع عاله لهوهو  ، ول ن يذه  اإلنساا ف  وي ه سوى للرب    اإلنساا

ودمشق )وحي تعلي ث ل( فهي تع ل ال راب والدلار وتس ط عل   لش  بث لها.    ا كل ا ث ال  هي  وري كلمة الرب 
( ثم س طت ح اة ونعدها هور ال ليا جدا  2  أي  لش  لعل هذل الديلونا ال ي ي كلم اللاي علها. وفي )محلُ

  . الفضة لها كالتراب والذهب كالطكنب جارتها وال شهورة بعك  ها وغلاها ح   كانت 
 ه ا أكار لدا فاليكيا. ففاليكيا كلها س س ط.  صور وصكدوا 
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كانت لديلا سبببببببباحليا وألالها جزيرة  وهم ن لوا تجارتهم للجزيرة يسببببببببباب  فاعيا  وحال ا سبببببببب طت    وصبببببور( 3)
يضبرب في  ال ديلا السبباحليا هدلها اإلسببكلدر ور م بعجارتها ال  ر بان السبباحل والجزيرة  وأسبب ط الجزيرة أياببا    

( أتي الدور اآلا عل   5. وفي )اروهي تؤكل بالنبهدم وحرق هببببببور    ( وقد قام اإلسببببببكلدر فعال  4)  البحر قوتها
  ترى سبببب وء هببببور  أْببقلوا ترى فلسببببطان  وهي سبببب عت لا حدث فررتعات وأهبببببعت تل ظر خرابها في خزي. 

اإلسكلدر    أش لوا كانت ت وقع وتل ظر أا هور توق  زح  يخزيها إنتِّارهاف  اف يا هور أكثر تعصالا .  
  أي أا اإلسببكلدر سببي  لك أشببدو . وكل ا زنيم  زنيم  يسببكن في أْببدود(  6)إن سبب طت هببور. وفي   ها خزيت للك

تعلي ابن زن   وهو اإلسببببببكلدر نفسببببببه  الذي اع رفت أله بمنها ولدته لن زنا  لكلها إ عت أنها ولدته لن جونا ر  
( أكبببل اللعم لع البببدم حرام علبببد الاهو   لكلبببه هو عبببا ة وثليبببا  وكبببانبببت هبببذل عبببا ة 7إلبببه تلهبببا الرولببباا. وفي )

فاها يمكلوا الدلاد وال  صو  أا ذ سالزس لن هذل ايلم خطاياهم وقساوتهم وعبا اتهم الوثليا ال ي    الفلسطالاان.
تم ي  الفلسببببطالاان باد اإلسببببكلدر سببببالزس علهم وثلا هم وأنهم سببببالدلجوا في شببببع  إسببببرائال ك ا    وهذل ناوة بما  

ا قد حدث  ولكن اآلياه تلظر لدخون ايلم  إنابببببببم الااوسببببببباوا لهم )وللهم أرونا الااوسبببببببي( وال اريا يتيد أا هذ 
لسبببب  اال  للكليسببببا. وقد تلن بالرب يسببببوس فعال  هذل الشببببعوب أو كثار للها عل  ايقل. ولن فلسببببطان تلن أيابببا   

  هذل تشببببببه أجعلكم للوكا  وكهلا في الكليسبببببا  فاهونا إشبببببارة للكليسبببببا.  كأمكر في  هواابكيا. ولن تلن أهببببببح  
 . إن ال سلطاا إلبليس وال لل طيا عليه ألراد وللو  مال تلن هوشع  ذ 

ع روا لن فلسببببببببببببطان والااوسبببببببببببباوا هم أهل أورشببببببببببببليم ايهببببببببببببلاان  وأخذها للهم  او    =  وعقروا ككبوسببببببببي
(. وهلا  لن سببكانها لن هببار لن أهل الاهو  لثل أرونا الااوسببي. فكل لن يتلن يلاببم لشببع  16:24هببم2)

 ذ ويكوا الكل واحدا  في ال سيح.
. وقد حدث هذا فعال  فلم يابببر  كتيوأرل رول ب( ناوة بما ذ وسبببط حروب اإلسبببكلدر سبببيع ي شبببعبه   8وفي )

اإلسببببكلدر الاهو  ال وهو ناه  وال وهو تئ   بال ا أنن باقي الشببببعوب. وحال ا قابله رئيس الكهلا البسببببا  ع ال ه  
ال ك وب علاها  عل  هبببفيعا نهايا  قدا للرب. سبببجد اإلسبببكلدر له وحال ا سبببملول عن سبببا  تصبببرفه  قان أنه  

الصببفيعا ال ل وش علاها اسببم ذ. و خل اإلسببكلدر يورشببليم وقدم نبائح للرب.  رأى هذا في حلم  ونالذاه للظر  
  هذل قد أني اآلا رأ ت بعكنيوكاا يعار عل  أورشببببببببببليم في غزواته  وا أا يج ع للها جزيا أو ياببببببببببطهدها.  

ل (. وقد تعل  أا اللاي قد رأى ك18:33تعلي أا ذ يلظر نظرة عط  عل  حان شبببببببببعبه وسبببببببببا علن عليه )لز
 ش  لسب ا   فكل لا كاا  كاا لرتبا  بعلايا ذ.

 
ِليَم. ُهَوَاا َمِلُكِك َيْأِتي ِإَلْيِك. ُهَو َعاِدلي 9"  -(:12-9اآليا  ) َْ ا َيا اْبَنَة ِصْهَكْوَا، اْهِتِفي َيا ِبْنَت ُأوُر ِاْبَتِهِجي ِجدًّ

ابْ  َوَراِكبي َعَلى ِرَمارل َوَعَلى َجْحشل  .  َوَمْنُصوري َوِديعي،  َأَتاال ِليَم 10ِن  َْ ُأوُر ِمْن  َواْلَفَرَس  َأْفَراِيَم  اْلَمْرَكَبَة ِمْن  َوَأْقَطُع 
ُُ ِمَن اْلَبْحِر ِإَلى اْلَبْحِر، َوِمَن النَّ  اَلِم ِلأُلَمِم، َوُسْلَطاُن ِبالسَّ َوَيَتَكلَُّم  َأَقاِصي اأَلْرِض. َوُتْقَطُع َقْوُس اْلَحْرِب.  ْهِر ِإَلى 

.  َوَأْنِت َأْيًضا َفِإنِ ي بِ 11 َي ُِ َما اْرِجُعوا ِإَلى اْلِحْصِن َيا َأْسَرى 12َدِم َعْهِدِك َقْد َأْطَلْقُت َأْسَراِك ِمَن اْلُجبِ  الَِّذي َلْيَس ِفي
. اْلَكْوَم َأْيًضا ُأَصرِ ُح َأنِ ي َأُردُّ َعَلْيِك ِضْعَفْكِن. َِ َجا  "  الرَّ
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يل  ل اآلا اللاي لذكر للك أعظم لن اإلسكلدر  وسادخل أورشليم ليس عل  لركبا حرنيا كالعظ اد لن للو  
وهو   .   يظل وا   الذين    ليس ك لو  اير  وديعًا على رمار وجحش إبن أتاا وهو عادل ومنصور العالم بل  

عا  ليس وفي عدن ذ ونذلك للك ن صر عل  الشيطاا في لعرك ه ال ي قدم نفسه فاها نبيإ ائ ا  لل صر. فهو  
ال  لص الذي  إن  ل لل سيح   ال  دوني  عل  قلوب عاادل. ولئال يظن أحد أا ال  صو  هو ال ال  في العصر 

ليم يمتي و يعا  كمف ر اللاا. ون جيد ال سيح     وهذا لا حدث علد  خون فلتبتهَ صهكوا وتهتف بنت أوْر
الوهايا   لالح   تعل   وكل ا ههاوا  أورشليم.  بلت  الكليسا  وسبعت  إب هجت ههاوا   إن  يورشليم  ال سيح 
وللفذها  وأورشليم تعل  رؤيا السالم. إنا  لن يا هج هو لن يالح  الوهايا ويرى السالم الذي سيعطيه ال سيح. 

ال سيح لن يعو وا ي كلوا عل  الجاوش والسال  أو قوة نراعهم      أي شع  وأقطع المركبة من أفرايم(  10وفي )
لن في حرب ويرك  لركبا حرنيا فهو الذي ي و  العرب ود العدو . لكن في العرب ود ابليس   بل عل  الرب.

ي أوهذل العرب ت  از عن    (. 2:    6 سيح الذي خرج غالبا ولكي ي ل  )رؤ بي  ي و ل الأنعن عبارة عن فرا  
. بنزع قوس الحربل لوئان ساللا   ف ن ي و  ال عركا هو الرب . وإن يدخل الرب ال ل  يعل السالم   نلا  محرب ب

  البعر لاؤل لالح وي  ل لن يشرنه  والبعر يشار لأللم الذين كانوا بدوا ذ  من البحر للبحرويكوا ال تللوا  
   ومن النهر إلى أقاصي األرضالوثلي. ك ن يشرب لن البعر. ولن البعر للبعر تعل  كل ايلم في كل العالم 

فالاهو  كاا لهم اللالوا وايناياد  لذلك كانوا يشرنوا لن اللهر  وال تللوا إنا  يش لوا لن كانوا يشرنوا لن هذا 
 اللهر أي الاهو  وايلم الذين هم في أقاهي اير .

 طر وحان يل طع ال طر يصببببببببح هذا ( كاا الفالحان الاهو  يعفروا في الصببببببب ور جبا  لي  ل  ب اد ال11وفي )
الجب  جبافبا   وكباا ي عون الجب  عبا ة ل كباا للهرب لن ايعبداد وقبت العروب  طبعبا  في حبالبا جفباف هبذا الجب . 

رليباد اللاي. وكبما اللاي يرى الشببببببببببببببعب   إوكبانوا يل وا في هبذل الجبباب ال جرلان ح   ي وتوا  وقبد فعلوا هبذا لع  
جباب تشبار للجعيم الذي بال لاد العياة ايبديا  لعكولا  عل  كل لن  يه بال وه هارنا  في هذل الجباب  وهذل ال

والهال   إل  أا أت  ال سببببببيح ف لص ايبرار لن هذا الج  )الجعيم(. ولن ال عروف أنه قال ال سببببببيح كاا كال 
أسببرى يسببب اهم هلا  ايبرار وايشبببرار يذهاوا إل  الجعيم  لكن ايبرار كاا لهم رجاد في ال ال  بال سبببيح لذلك  

(. وكباا الشببببببببببببببيطباا يكب  عل  أروا  كبل ال ل  لان ويبمخبذهم للجعيم  أي يبذهب  بهم للجب   يكونوا  12)  الرجباَ
شب    أسبرى إبليس. كاا هذا ح   جاد ال سبيح الذي قان  رئيس هذا العالم يمتي )وقت لوه ال سبيح( وليس له ف َّ 

(. بل أا  30:14يسبببببببببب طيع أا يمخذني لهذا الج ( )يو  )أي سببببببببببيجدني بال خطيا  وطال ا لسببببببببببت لديونا  له فلن
سببببببببلا  ونزن إل  الجعيم لن قال الصببببببببلا  لال ذ كل ايبرار  ويعرر  1000ال سببببببببيح هو الذي قب  عليه وقادل 

(. ل د كاا الج يع يذهاوا أسببببرى إلبليس إن ليس أحد بال خطيا ح   جاد  19:3بط1+   9:4أسببببرى الرجاد )أف
  في العهد ال ديم كاا الدم بدم عهدك أطلقت أسبراكلن  للكم يبك لي عل  خطيا .  ال سببيح الذي قان عن نفسببه  

هو  م الذبائح العاوانيا  وهذا لم يل ذ أحد لن الجعيم  ولكن في العهد الجديد فرا  م ال سبببببببببيح أطل لا لن أسبببببببببر 
شببببببف يه بال اد. ألا     لذلك طل  ال لي لن إبراهيم أا يرسببببببل له لعازر لااللالذي ليس فيُ ماَ من الجبإبليس  

   م ال سببيح الذى قان عله لالا تمسببيس    بدم عهدك .  (1:22السبب اد فهي لكاا نهر هببافي لن لاد العياة )رؤ
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ِد  سببببببببببببببر اإلف ببارسبببببببببببببب يببا   ِذي ِلْلَعهببْ َذا ه َو َ ِلي ٱلببَّ ك  ِلنْ ِيَاَّ هببَ فببَ ِذي ي سببببببببببببببْ ِديببِد ٱلببَّ ِل َكِثاِريَن ِل َ ٱْلجببَ ا  َأجببْ ايببَ    ْ ِفَرِة ٱْلَ طببَ
 (.28:26)لت 

وهتالد أطل هم ال سيح.   ،أسرى الرجاَلكن كاا لهم رجاد فهم       ( كانوا في الج  ونلك في العهد ال ديم12وفي )
ولن هو العصبببن الذي نلجم إليه ونع  ي سبببوى ال سبببيح. ولن     رجعوا إلى الحصببنوهلا  عوة لهتالد ال فديان أا  

ونعن    )ايبكار خلصبببوا بدم خروف الفصبببح( البكر  والابببعفان هي إشبببارة للصبببا  مكافأة ضببعفكنيثات  يه فله 
  . وأيوب إسبب ر  لا ف دل لابباعفا   فهو في تالله كااللا لاراث السبب اد  ل َ لَّصببان  هببرنا أبكارا   فصببعلا  في ال سببيح

 لل سيح.رلزا  
 

ِك َيا ِصْهَكْوُا َعَلى َبِنيكِ 13"  -(:17-13اآليا  ) ََ  أَلنِ ي َأْوَتْرُ  َ ُهوَاا ِلَنْفِسي، َوَمأْلُ  اْلَقْوَس َأْفَراِيَم، َوَأْنَهْضُت َأْبَنا
  . َِ َجبَّارل بُّ 14َيا َياَواُا، َوَجَعْلُتِك َكَسْي كِ ُد الرَّ ُُ َيْخُرُج َكاْلَبْرِق، َوالسَّ بُّ َفْوَقُهْم، َوَسْهُم  َ ْنُفُخ ِفي اْلُبوِق َوَيِسكُر َوُيَرى الرَّ

وَا َكَما ِمَن 15ِفي َزَوابِع اْلَجُنوِب.   َربُّ اْلُجُنوِد ُيَحاِمي َعْنُهْم َفَيْأُكُلوَا َوَيُدوُسوَا ِرَجاَرَة اْلِمْقاَلِع، َوَيْشَرُبوَا َوَيُضجُّ
ُُ، َبْل َكِحَجاَرِة وَ 16اْلَخْمِر، َوَيْمَتِلُئوَا َكاْلَمْنَضِح َوَكَزَواَيا اْلَمْذَبِح.   ْعَب َْ بُّ ِإلُهُهْم ِفي اِلَك اْلَكْوِم. َكَقِطيعل  ُيَخلِ ُصُهُم الرَّ

  .ُِ ُُن َاْلِحْنَطُة ُتْنِمي اْلِفْتَياَا، َواْلِمْسَطاُر اْلَعَذاَرى.17التَّاِج َمْرُفوَعًة َعَلى َأْرِض  "  َما َأْجَوَدُه َوَما َأْجَمَل
  هذل ناوة ب ا حدث بعد نلك. ف ن جاد بعد اإلسكلدر إوطهد الاهو  جدا . رايمأوتر   هواا.. ومأل  القوس أف

ن صاراه ولكن الرب  بر قيام ال كاباان لهزي ا الاوناناان )في ال را الثاني قال ال اال (. فهذل اآلياه إشارة إل 
ال كاباان  وال صوير هلا أا يهونا لشبه ب وا وإفرايم بسهام  وهذل يس ع لها ذ في حرنه ود الاوناا. ولكن 
ل انا أتت هذل اآلياه بعد ايخبار ال فرحا الساب ا وال ي تعدثت عن ال ال   والسا  بسيط أنه بالصلا  لم  

ذ ولذلك قال عن ال سيح أنه خرج غالبا  ولكي ي ل    تل هي ال عركا لع إبليس  ف ا زان إبليس يعارب شع  
كسيَ  ( وهو ي ل  بواسط لا  فلعن في يدل  ك وا وسهام  أوترنا للفسه ليارب بلا الشيطاا. نعن اآلا  2:6)رؤ

 .( 9:  1ي و ل ال سيح )نش ود إبليس  وكفرا الجبارال سيح  في  د
 - ال الي:ونهذا نس طيع أا ناع تصور لهذا اإلهعا  ب  سي ه ك

 الشع  في حالا نعر لن  لش  وفلسطان.. الا   الشع  في حالا نعر لن الشياطان. .1
 ناوة بهزي ا هذل ايلم بواسطا اإلسكلدر   هزي ا الشياطان بواسطا ال سيح. .2
 ناوة واوعا عن ال سيح الذي ي لك بو اع ه وهلابه عل  الاهو  وايلم. .3
 ن ل    حروب ال كاباان. اس  رار ال عار  لع الشيطاا ولكن بوعد أا .4

  والع ارب   هذل تسباوي  أعطا كم سبلطانا  أا تدوسبوا عل  العياه أنهضبت أبناَك يا صبهكوا على بنيك يا ياواا
 لل تللان سلطانا  عل  إبليس. ذ أعط   

ئه    هو يلار يوال ل ويصببرس أعداسببهمُ يخرج كالبرق   أي قائدهم ال عارب علهم.   رى الرب فوقهم(  14وفي )
  كاا اللفا في الاوق وظيفا الكهلا في ايعيا  وأيابببا  في العروب لل لايه وبببد ال طر ال ا م.  وينفخ في البوق 

   يسبببببببببكر في زوابع الجنوب  وهو.  وذ اآلا بروحبه ال بدوا يلبذرنبا ببمنلبا لبازللبا في حرب ح   نل ببه ون لب  ببه 
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الروحيبا(. وحرب العبارين ببالرو  وببببببببببببببد إبليس حرب رهاببا ون وة لثبل زوابع   للعرارة  ا)رلز وهبذل تكوا سبببببببببببببباخلبا 
( يا رب الجلو  يعببالي علهم فهم  15الجلوب الشبببببببببببببببديببدة جببدا  )هي تببمتي لن بال  العرب العببارة جببدا (. وفي )

  فرا الشبببيطاا لن يك  عن أا  ويدوسببوا رجارة المقالعيمكل فريسببب ه.  ا لمإيلام    كمسبببد ال يأكلوا أهببببعوا 
ولكن اللصببببرة في ال فهوم   يرسببببل وببببرناته وتجارنه ويرسببببل أاللا  شببببديدة وببببد شببببع  ذ  وهذل كعجارة ال  الس.

ال سبببببببببببببيعي ليس أا ي  لص ال تلن لن ال جرنا  بل أا يدوسبببببببببببببها  يدوا اآلالم أي ال ترهبه وال تف دل فرحه أو  
رة ال  الس يصببونها ذ وببد شببعبه ل م ياهم   سببالله. وذ يسبب  دم الشببياطان )أو الاوناناان باللسبببا للاهو ( كعجا

ونعد رجوعهم إليه يرجع لهم ويعطاهم أا يدوسبببوا هذل العجارة  فهذا وعد ال سبببيح  تدوسبببوا العياه والع ارب وكل 
هو الذي يسبببببببب ح   الشببببببببياطان لا هم إال حجارة ل الس ولكن ال  الس نفسببببببببه في يد ذ  وللط ئن فرا. العدو  قوة  

عد ل هو  ولصبببالح أوال ل  ك ا حدث في قصببب ي أيوب ونولس الذي وبببرنه لال  الشبببيطاا )راجع  بايلم  ون در ي
(. ولم يعد للا سببببببببلطاا ف ط عل  إبليس بل هببببببببار في اإلن صببببببببار عليه فر . 7:12كو2+   6:2+ أي  12:1أي

. يأكلوا و فال تللان يفرحوا باللصببببببرة عليه. وهذا يصببببببورل هلا بما الشببببببيطاا هببببببار فريسببببببا لل تللان يمكلونها   
  يشببببرب الشببببع  ال ل صببببر كما الفر   ويشبببربوا ويضبببجوا والفرحا يعار علها ك ن يشببببرب كما اإلن صببببار   

علي  لكله ليس كما خ ر لسكر لكله فر  ال سايح باالن صار . فاللصرة    والاهجا للصرته عل  أعدائه الشياطان.
   ط بل لإلل الد لن حياة ال سببببببيح  فر  ف اللصببببببرة عل  إبليس ليسببببببت لصببببببدرا  لل لصببببببدرا للفر . بليس هبببببباره إ

   وسك  الدمزوايا المذبحي ألونه لن  م الذبيعا ويسكاونه عل      ال لاح هو الوعاد الذيويمتلئوا كالمنضح
الدم في الك اب ال  دا هو اشببببببببببببببارة للعياة   وحال ا  و .  (  5:    1ال)علد ال ذبح هو ع ل الكهلا في العهد ال ديم  

الذبيعا فل  ل   وفي سبببر االف ارسببب يا ن لاون لن ال سبببيح  ال وه نصبببار كهلا العهد الجديد .  نسبببك  حياتلا ح ي  
. بديا النها حياة ال سببيح  أوهذل العياة هي حياة     هي حياة ال سببيح    ونصببار نعن ال لاببح ال  لود حياة   حياة

  كثر لن هذل العياة لووللالح  انلا ن  ل  باي.    (11 –  5:  6ي وه ثانيا )رو  لواه لنوال سببببببببببببيح ال ائم لن اي
  -: ح ي ال وه  جللا حاللان هلاالاب يسكالاها ح   ال وه حبا  في ال سيح ال صلو 

ال طيا    هبببببببالاان الجسبببببببد لع ايهواد ا ألواتا  ألام ( لع ارين أنفسبببببببل4:   12)ع   الخطيةد  ن ضبببببمجاهد( 1
وسبببر الفر  هو هزي ا إبليس.    .يفر   يسببببح  عل  ال طيا وعل  شبببهواته  ولن يل صبببر(. 24:   5والشبببهواه  )غل

ذا هو ع ل    وهوا وإل ألوا حياة ففرحواج وس كثارة تلل في فر   وهمبصبببببببببببوه عاٍن      أي يسببببببببببببعوا وا ويضبببببببج
قبد تعرر    فبال تلن( ولكن اآلا  4-1:137لزلن عن ال سببببببببببببببايح هو عاو ي به إلبليس )ال تللان. ف با يعطبل ال ت 

 .يضجوا ن   رسه  فرنطل  يسبح. ولن كثرة ال سبعالله  بل إف
  جلك ن اه كل اللهار... ألن ا االس شها  فعال  ل لدرجياا يصأ سكب الحياة( 2

ِكاب ا  َوَوْقت  ا ل    قون الرسببون حال ا شببعر ب رب إسبب شببهالح  + وأياببا    (39-35:  8)رو َك   سببَ َفِرنِّي َأَنا ٱآْلَا أ سببْ
رَ ٱْنِعاَلِلي َقْد   يعا  م الذبيسببببببك    ام السبببببباد ال سببببببيح يكوا ك ن  ( ولن ي ال بذن حياته تعت أقد 6:4ت 2  )َحاببببببَ

ا حيا أو باإلسبب شببها  فعال(. ولن  نبيعتعت الصببلا  ب  ديم جسببدل د زوايا ال ذبح يسببك  حياته  )نبيعا نفسببه عل
لم يعدث هذا لع  أ.  ضبجوا ويسبببح   يالفر    اخله. ولن تذوق هذا يفعل سببيعرف لعل  الفر  الذى سببيسببكبه ذ
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ِد ك لَّ َحاِلِلاَن ِفي ٱلْ ال سببيح    يح وظهره فالا حياةة ال سببفي حياثباتلا    حياتلا كل ا از ا  وكل ا سببكالا    .الشببهداد َجسببَ
ِدَنااتَ ِحاٍن ِإلَ  ا ِفي َجسبببَ وَس َأْياببب  وَس  ِلَكْي ت ْظَهَر َحَياة  َيسببب  لَّم  َ اِئ  ا ِلْلَ ْوِه ِلْن َأْجلِ ِيَنََّلا َنْعن  ٱْيَْحَيادَ . َا ٱلرَّبِّ َيسببب    ن سبببَ

وَس  ِلَكْي َتْظَهرَ  ا ِفي جَ ة  َيسببب  َحَيا َيسببب  ِدَنا ٱْلَ اِئتِ وَس َأْياببب  في ال سبببيح ن ذوق    اتلا(. وكل ا إز ا  ثب10:4 11كو2  )سبببَ
  الفر .

 -هي الصلا  الذي نع له : زوايا المذبحنا   إ
  (24: 5+ غل 1:  12هواد والشهواه ) روي بصل  ايأا( ب  ديم اجسا نا نبيعا حيا 

 س شها  فعال ح ي ال وه .ب( اإل
  بل يطل  للا كللا  21ا ي وه لصببببلونا  يوأا كاا يعبه فلي ال  إنه  إا ال سببببيح يطل  لن بطرا أوهذا سببببر *
... ولكن ل انا الصببلا  ي الصببلا  أا يصببار تل اذا له فليع ل هببلابه وي بعه . فهذا هو سببر الفر  ألن يريد  أا

يح يجللا . ولن يصببببل  هو سببببر الفر    الصببببلا  هو بذن الذاه ح   ال وه يجل الع    وهذا لا ع له ال سبببب
إل  هبذل البدرجبا يكوا قبد وهبببببببببببببببل يعل   رجباه العب    والفر  ن يجبا طايعيبا للعب    لبذلبك نجبد ث بار الرو  

ا نفر  . أوهذل هي ارا ة ال سببببببببببيح  ال دا لعبا فر .... فكل ا إرتفع لسبببببببببب وى الع  علد شبببببببببب ص يز ا  فرحه.
 .  ويضجوا وعاللا الفر  ال سايح   

  ووبببببببوسوهذا هو ل  (57:    6)يو   لن يمكللي يعيا بيعطانا ال سبببببببيح جسبببببببدل و له  أ لعياة ولكي نسببببببب  ر في ا  *
 .(17-13) ياه اي

الحنطة  ( 17يا )آ   قد تشار لل لاون كسر فر  ال تللان  خصوها  إنا قارناها بيأكلوا ويشربوا ولكن كل ا 
أعطانا جسدل و له للثات  يه   سيحال   فال لاون هو سر ن و وفر  وتسايح. تنمي الفتياا والمسطار العذارى 

ُ ( 16وفي ) .شبعلا  يكوا هو سر فرحلا و   رجارة تاج ك ا لو كانوا  وهو الراعي الذي يفر  ب طيعه كقطيع ْعب
  ك ا يرفع العلم ال لكي عاللا االن صار ويرال مرفوعة على أرضُقي  هم الث الا ولعروسوا بعراسا قويا   لهم

قون الرب حان يلظر شعبه بج ان قداس ه  وهم فرحان (  هذا 17) ما أجملُ وما أجودهالج يع وي جدوا الرب. 
بان صارهم عل  إبليس. وهذل هي تسبعا الشع  في هيكل الرب وهم ناظرين ج اله  يشبعوا روحيا  لن جسدل  

 .(5:1و له. ع ولا  ج ان الشع  هو في كونه أهبح عروسا  لل سيح  أنا سو اد وج الا  )نش
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 عودة للجدول اإلصحاح العاْر

 
بُّ ُبُروًقا َوُيْعِطَكُهْم َمَطَر ا1"  -(:2-1اآليا  ) َنَع الرَّ ِر، َفَيصببببببْ بِ  اْلَمَطَر ِفي َأَواِا اْلَمَطِر اْلُمَتَأخِ  ْلَوْبِل. ُاْطُلُبوا ِمَن الرَّ

وَا  أَلاَّ التََّراِفيَم َقْد َتَكلَُّموا ِباْلَباِطِل، َواْلَعرَّاُفوَا َرَأْوا الْ 2ِلُكلِ  ِإْنَساال ُعْشًبا ِفي اْلَحْقِل.   . ُيَعزُّ َكِذَب َوَأْخَبُروا ِبَأْراَلِم َكِذبل
.   "  ِباْلَباِطِل. ِلذِلَك َرَرُلوا َكَغَنمل. َالُّوا ِإْا َلْيَس َراعل

  6ف ارسب يا وهي ال لاون لن جسبد ال سبيح و له سبر حياتلا وثباتلا في ال سبيح ) يو رأيلا في االهبعا  السباب  اإل
وتفصبببببببببببللا عله   ف ن يعادنا للثباه  يه  هذا ع ل الرو  ال دا فالا. وهذا لووبببببببببببوس ( لكن ال طيا تعو    56: 
 ياه ال اليا .اآل

وعبد الرب شببببببببببببببعببه ببالاركباه  وهلبا يبذكرهم ببما يطلاوهبا للبه هو وليس لن أي أحبد تخر  وهلبا يطلب  للهم أا ال  
ل عرسببببببببها ويسبببببببب شببببببببارونها في كل   وهذل ت اثال عل  هببببببببورة اإلنسبببببببباا يكي ونها في الااوه  الترافيميطلاوا لن 
عل  نابببجه ألا ال طر ال بكر   هو الذي يسببب ط قال ت ام نابببج ال عصبببون  يسببباعد  والمطر المتأخرتصبببرف. 

الاذار  يسبببباعد عل  تف عها. وال طر يشببببار للرو  ال دا الذي سببببكبه ذ عل  البشببببر يوم ال  سببببان    يسبببب ط بعد 
(. والح  أه يا الصبببببببببببالة ح   يلكسببببببببببب  الرو  ال دا 28:2أي ال طر ال زير )يت الوبل  ويعطكهم مطربفي    

. (  13:11لو)   يعطي الرو  ال دا للذين يسبالونه  أطلبوا من الربوي أل الكليسبا وي أل اللفس  يكوا لها ث ار   
[  1  ]يعزوا بالباطل  إشبارة للث ار. وكل لن يسب شبار أحد غار ذ يابل  فهم أي الشبياطان   عشببًا في الحقل

[ يعطوا وعو ا  كانبا بالسبببببببببببالم لع وجو  ال طيا ك ا  2ي شبببببببببببي ورادهم لذاه عال يا وهذل باطلا. ]  يعطوا ل ن
  أي شع  ذ الذين ولوا كغنم لذلك ررلوايفعل ايناياد الكذبا. وهذا ونا  باطل ولن ي دس به ا ي ش ت بعادا .  

ر ألا الشبيطاا  يعطي لذاه للجسبد عاِّ  ي  فال سبيح وحدل يعطي بسب اد وال الواوراد خداعاه الشبياطان. والل يجا    
الراع  لوجو  لكلهم لم يسباروا ورادل   .إا ليس راعل ال سبيح الراعي الصبالح     تاركا  ثم يذن اإلنسباا الذي أخذ لله  

 فالوا .
فليطل  لن ذ لطرا لن السببببببببببببببعاب . ولن يطل  ث ار الرو    ر   ا لن يطل  ث را لن ايإ  -:ولنالرظ االا
ل الد لن الرو  . والرو  ال بدا ع لبه ع بل كبالبل في االنسبببببببببببببباا لن يوم ال ع و يبا ونهبا نولبد لاال ا فليطلب  اإل

بد حياد لألأونظل   (. ويظل يع ل فالا لللاببج ونث ر )ال طر ال مخر(ال طر ال بكرجديدا وت ف ح بذرة العياة فالا )
لجسبديا لشببعا فالشبياطان تذله . وال تكوا له حياة  ا الشبهواه األا لن يسبعي وراد خداعاه الشبياطان ويظن  أ. 

 ابديا . 
 

ُُ َبْكَت َ ُهواَ 3"  -(:3آية ) َد َقِطيَع ِبي َفَعاَقْبُت اأَلْعِتَدَة، أَلاَّ َربَّ اْلُجُنوِد َقْد َتَعهَّ َتَعَل َغضبَ ْبْ ا، َوَجَعَلُهْم »َعَلى الرَُّعاِة ا
ُِ ِفي اْلِقَتاِل.   " َكَفَرِس َجاَلِل
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(. إنا قبد يكونوا هم رؤسبببببببببببببباد ايلبا أو رعباتهبا  9:14شإ  والكل با ل رج با عظ باد في )هللا بعقباب األعتبدة ببدأ  
ووالتها أو ايناياد الكذبا أو هم الشياطان ايقوياد الذين أنلوا شع  ذ  وخدعوا أع دة الشع  لن الرعاة فصاروا 

  لذلك قان السببباد ال سبببيح  كل لن جادوا قالي  طيعُ  تعهد هو قعل  شببباكل هم. وذ حان وجد الرعاة قد إنعرفوا 
  فال تللوا هم  وجعلهم كفرس جاللُ . فهو الراعي العكي ي الذي قدم ناته عن خرافه.   هم سبببببببببببراق ولصبببببببببببو  

(.  بعد أا  9:1)نش   كفرا في لركباه فرعوا  (. هم  2    1:6)رؤ وي و ل  الفرا ايبي  الذي يركبه ال سبببببببببببيح
 هم ل ال ق ان ي و هم في لعركا اللصرة.لوَّ كانوا ك لم لش  ا حَ 

 
لُّ جَباِلمل َجِميعًبا.4"  -(:5-4اآليبا  ) ُُ َيْخُرُج كبُ ُُ َقْوُس اْلِقتَباِل. ِمنبْ ُُ اْلَوتَبُد. ِمنبْ ُُ الزَّاِويَبُة. ِمنبْ اْلَجبَباِبَرِة 5  ِمنبْ َوَيُكوُنوَا كبَ

اِئِسكَن ِطكَن اأَلْسَواِق ِفي اْلِقَتاِل،  بَّ َمَعُهْم، َوالرَّاِكُبوَا اْلَخْكَل َيْخَزْوَا.الدَّ  " َوُيَحاِرُبوَا أَلاَّ الرَّ
  ال سبببببببيح هو حجر الزاويا الذي يسبببببببلد الالاد )كليسببببببب ه(. وهو الوتد الذي إتكان الج يع  منُ الزاوية ومنُ الوتد  

أ واه العرب عبا ة. إنا  لف     عليبه. والوتبد هو ال طباف البذي يثابت في جبدار الاابت وتعل  عليبه أواني ال لزن أو
ومنُ    أي ال وة ل  اولا الشببببببر والشببببببرير إبليس.   القتال  منُ قوسن عليه.  الوتد يوحي هلا بشبببببب  جدير بما ي عوَّ 

  تفهم أا ذ سبببيطر  كل ظالم لن ألاله  أو لو كاا هلا  ظالم لشبببعبه لثل إبليس فهو بسببب ا     يخرج كل جالم
ا  م بليس الظالم ب لم يسبببب ح ذ إلأالكل لصببببدر كل قوة ولدبر كل ايشببببياد.    لله ونلك ل م ي  شببببعبه فهو وببببابط

  هذل تشببببببببه  أنت لرهبا كجيش    ويكونوا كالجبابرةروا جبابرة    الوا وهبببببببك   يوب ونولس الرسبببببببون  يَ أيابببببببرب  
  أي نع ار العالم بملجا ل الفانيا كلفايا وطان  يا    ندوس طكن العالمبملويا  فلعن بال سببببببببببببيح نصببببببببببببار جبابرة  

  هلا  فرق بان راك  ال ال والفارا  يا ال سبببببيح هو الفارا  وال ال  والراكبوا الخكلعاونلا تلظر للسببببب اد. 
فهو البذي يع  بد عل  قوتبه البشببببببببببببببريبا    راكبب الخكبلألبا  .  (  3(. نعن فرا ال  بان )تيبا2:6هي نعن ال تللان )رؤ

 (. هذا اللوس هو ال اروب ب طيا الار الذاتي. 10:147هذا سوف ي زى  وذ ال يع  هذا اللوس )لزليعارب و 
كَن ِطكْلَجبَ َا َكاَوَيُكوُنو  لجبابرة يدوسبببببببوا ألجا  هذا العالم  ذ يعون أوال ل  اِئسببببِ َواقِ اِبَرِة الدَّ فهم هببببببباروا  َن اأَلسببببْ

فهم إل لكوا اللتلتة كثارة الث ن. وذ في سبببببببباال     ويع ارونه نفايا روا العالم بمغل  لا  يهيع  بعياتهم السبببببببب ائيا 
ُُ   نلك   وا وسببببببب طوا في لعبا شبببببببهواه العالم. فكيف يفعل ذنلك يت ب عل  كل إنعراف في أوال ل لو إن دع ِمْن

لعالم    عل  أوال ل ف رة ح   يسببب ي ظوا لن لعبا ايسبببو  أي يرسبببل الظالم أو قل ي ر  الظالم َجِميًعا  َيْخُرُج ُكلُّ َجاِلمل 
أوال ل وببببببببببعفاد في الذى إنجذبوا إليه. ول   إسبببببببببب ي ظوا يزيح علهم هذا الظالم فهو وببببببببببابط الكل. وذ ال ي ر   

ُُ  م كفارا ي و  فرسه في ال عركا  حرونهم بل هو يسلدهم بل ي و ه ُُ قَ  ِمْن ُُ اْلَوَتُد. ِمْن  .اْلِقَتالِ  ْوُس الزَّاِوَيُة. ِمْن
 

ُعُهْم، أَلنِ ي َقْد َرِرْمُتُهْم. َوَيُكوُنوَا َكَأنِ ي َلمْ 6"  -(:6آية ) َف َوُأَرجِ  ُهْم،   َوُأَقوِ ي َبْكَت َ ُهوَاا، َوُأَخلِ ُص َبْكَت ُ وسببببِ َأْرُفضببببْ
بُّ ِإلُهُهْم َفُأِجكُبُهْم.   " أَلنِ ي َأَنا الرَّ
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)يوسب  كلايا عن إسبرائال   هتالد هم العائدين لن السباي  إشبارة ل ن حررهم ال سبيح.  بكت  هواا وبكت  وسبف  
كان ا ل لك ان    ويهونا وإسببببرائال    يا أفرايم إبن يوسبببب  هو أقوى وأكار أسببببباء إسببببرائال أى ال  لكا الشبببب اليا( .

 ن ان ونعد الساي عا ا ألا واحدة  وفي ال سيح يج  ع الج يع في وحدة.ل عار 
وال سببيح خرج بالجسببد لن بات يهونا وقدم نفسببه غذاد للعالم ك ا فعل يوسبب   ونهذا وحد الج يع في جسببد واحد 

  . فلعن بال طيا  وأرجعهمولاراث س اوي     . أخلص  وخال    .  وأقوى   ولانا يعطي ال سيح لهذا الجسد  قوة 
(. وأعطانا  14:6هببببببرنا وببببببعفاد  لعروببببببان للسبببببب وء  وال سببببببيح أعطانا قوة  فلم يعد لل طيا سببببببلطاا علالا )رو

 ال ال  ف ا ف دنال لن ألجا  ولاراث س اوي أرجعه للا ال سيح ثانيا.
 

ُُ 7" -(:7آية ) ، َوَيْفَرُح َقْلُبُهْم َكَأنَّ .َوَيُكوُا َأْفَراِيُم َكَجبَّارل بِ  َُ َقْلُبُهْم ِبالرَّ   " ِباْلَخْمِر، َوَيْنُُِّر َبُنوُهْم َفَيْفَرُروَا َوَيْبَتِه
كاا أفرايم أقوى أسبباء إسبرائال وال عر  عل  الشبر. ولكن قوة  م ال سبيح غاره طايع ه  فصبار كجبار بعد اا  

كل ا الفر   فالفر  هار س ا  ( والح  تكرار  17:5كو2كاا وعيفا  إا كاا أحد في ال سيح فهو خلي ا جديدة  )
 (.4:4ال لي ا الجديدة )في

يسببب  دم إسبببم يوسببب  لل عاار عن إسبببرائال   فاوسببب  هو الذى أشببببع العالم كرلز لل سبببيح   6ف  تيا    -للعوظا :
 الذى ج ع الاهو  وايلم ف  جسدل وأشبعهم .

وهلا ي كلم عن الفر      (1:    28إشبال  ر وال سببببكر)  السبببببط الذى إشبببب هر بولعه أفرايم يسبببب  دم إسببببم 7وف  تيا  
   بعبد ع بل نع با ال سببببببببببببببيح تعون ال فهوم ونبدال لن البعبش عن ايفرا  العبال يبا  الروح  والبذى يرلز لبه ال  ر  

ُُ ِباْلَخْمرِ   طلاوا الروحياه   أا ال سبببببببببيح يعط  الشببببببببببع والفر  فال   7،  6. ونالح  ف  اآلي ان  َوَيْفَرُح َقْلُبُهْم َكَأنَّ
 نع اج ل ارل .

 
 " َأْصِفُر َلُهْم َوَأْجَمُعُهْم أَلنِ ي َقْد َفَدْ ُتُهْم، َوَيْكُثُروَا َكَما َكُثُروا.8" -(:8آية )

  ك ا يصبفر إنسباا ليج ع نعله  وك ا يصبفر الرعاة ليج عوا قطعاا ال لم هكذا يفعل ال سبيح ليج ع   أصبفر لهم
(. والصببفار قد يكوا هببوه ال اللاذ الذين  5-3:10و الراعي الصببالح  وخرافه تسبب ع هببوته وتعرفه )يوخرافه فه

 ( .9:  7  ناوة عن كثرة ال تللان)رؤ ويكثروا خرجوا ليكرزوا باإلنجال ليج عوا الشعوب الذين فداهم الرب. 
 

ُعوِب 9" -(:9آية )   " َفَكْذُكُروَنِني ِفي اأَلَراِضي اْلَبِعكَدِة، َوَيْحَكْوَا َمَع َبِنكِهْم َوَيْرِجُعوَا.َوَأْزَرُعُهْم َبْكَن الشُّ
  كما ال تللان والرسبل بذار أل ات في العالم وأتت ب عصبون. والشبهداد كانوا بذارا  أيابا .  أزرعهم بكن الشبعوب 

   أوال هم الروحاان الذين تللوا بكرازتهم.وبنكهم 
 

وَر، َوآِتي ِبِهْم ِإَلى َأْرِض ِجْلَعاَد َوُلْبَناَا، َواَل ُ وجَ 10"  -(:10آية ) َر، َوَأْجَمُعُهْم ِمْن َأْبببببُّ ُد َوُأْرِجُعُهْم ِمْن َأْرِض ِمصبببببْ
.  " َلُهْم َمَكااي
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 يه      هي أر  العاو يا وأر  ال شبببب ت وهذل ر نا للها ال سببببيح حان حررنا وج علاأرض مصبببر وأرض أْبببور
   أر  لراعي فلعن غلم رعا ه وهو الراعي الصببببالح الذي يرعانا في لراٍس خاببببراد.  أرض جلعاد(.  36:    8)يو

   أى السببببب ائياه  والسببببب و  إشبببببارة لدخون الكثارين ف   د اير  ل شببببب ل لالاا. ولكن لالاا تشبببببار للج ان  ولبناا
  هذل عن  مكاا   وجد لهموالوهذل سبببب اه العياة لع ال سببببيح.   .وال اببببرة رلز العياة    ال اببببرادبجبالها العاليا 

 العد  فهم لن الكثرة سي  دوا شرقا  وغرنا .
 

ُُ ِكْبِرَيا11"  -(: 11آية ) ََ ِفي اْلَبْحِر، َوَتِجفُّ ُكلُّ َأْعَماِق النَّْهِر، َوُتْخَف كِق، َوَيْضِرُب اللَُّج َُ  َوَيْعُبُر ِفي َبْحِر الضِ 
وَر، َوَيُزوُل َقِضكُب ِمْصَر. ُّْ   " َأ

   في العالم سبيكوا لكم وبا   وسبي ابل ال تللان إوبطها اه ووبي اه  ولكن ذ سباذلل يعبر في بحر الضبكق 
  ذ يارب في الاي اه ك ا ش    ويضرب في اللجَكل ش  ك ا ش  البعر ايح ر وجف  اير ا لن قال   

سبببازيل كل ال عوقاه لكي ال ي لعلا    إشبببارة للهر اير ا وال عل  أا ذ وتجف كل أعماق النهرالبعر ايح ر.  
عل  وق  ع ل ذ   مصبببببر وأْبببببورشبببببببائا عن الوهبببببببون الي كلعاا السببببببب اويا . ولن ت وى لعارناه إبليس أي 

 فال ف  كارياؤه ا لفشله ا في ل اولا ذ وشعبه.
 

ُِ، َيُقوُل 12" -(:12آية ) ، َفَيْسُلُكوَا ِباْسِم بِ  يِهْم ِبالرَّ «.َوُأَقوِ  بُّ  "الرَّ
  لسلك ال تللوا  يسلكوا باسمُ    سارسل روحه ال دوا لي ويهم فا كلوا عل  الرب وحدل . وأقويهم بالرب  

 . سيكوا ب   ا  لشائا ذ
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي عشر

 
يل  ل اللاي لن عصببر إن صبباراه ال كاباان بذراس ذ للعصببر الرولاني الذي ظهر  يه ال سببيا واه  اللصببر  لكن  

وقالوا  ليس للا للك الاهو  رفابببول كراٍس لهم  وإته ول بمنه خائن وبببد الوطن ووبببد قيصبببر  ولابببلل وناي كذاب  
إال قيصببببر  ثم سببببل ول بثالثان لن الفاببببا )بشبببباعا ال يانا(. ولازان حالهم هكذا ح   اآلا لذلك وفي تخر اييام  
سببببببال هي بهم ايلر ب اون وببببببد ال سببببببيح راعيا  لهم. هذا هو لووببببببوس هذا اإلهببببببعا  وهذا اإلهببببببعا  يمتي بعد 

. كبما ذ ي ون لهم أا ال سببببببببببببببيح تٍه لاهبكم بركباه ولكلكم  ( البذي يعبد ذ  يبه الاهو  ببالاركباه 10إهببببببببببببببعبا  )
سببب  رار رفابببكم اإلي اا بال سبببيح سببب  الوا وبببد ال سبببيح وسبببيكوا هذا خرابا   سببب رفابببونه ف  رنوا باد الرولاا وإل

 للعالم كله.
 

ََ َقْد   َوْلِولْ 2ِاْفَتْح َأْبَواَبَك َيا ُلْبَناُا، َفَتْأُكَل النَّاُر َأْرَزَك.  1"  -(:6-1اآليا  ) َيا َسْرُو، أَلاَّ اأَلْرَز َسَقَط، أَلاَّ اأَلِعزَّا
اَا، أَلاَّ اْلَوْعَر اْلَمِنيَع َقْد َهَبَط.   َْ َِ َبا َصْوُ  َوْلَوَلِة الرَُّعاِة، أَلاَّ َفْخَرُهْم َخِرَب. َصْوُ  َزْمَجَرِة 3َخِرُبوا. َوْلِوْل َيا َبلُّو

ََ األُ  َباِل، أَلاَّ ِكْبِرَيا ْْ بُّ ِإلِهي: »اْرَع َغَنَم الذَّْبِح  4 ْرُداِ  َخِرَبْت.اأَل الَِّذ َن َ ْذَبُحُهْم َماِلُكوُهْم َواَل َيْأَثُموَا، 5هَكَذا َقاَل الرَّ
َعَلْكِهْم.   ُيْشِفُقوَا  اَل  َوُرَعاُتُهْم  اْسَتْغَنْكُت.  َقِد  ن  بُّ الرَّ ُمَباَركي  َيُقوُلوَا:  اَل  6َوَباِئُعوُهْم  اِا  أَلنِ ي  ُسكَّ َعَلى  َبْعُد  ِفُق  ْْ ُأ

َفَيْضِرُبواَ   ،ُِ َمِلِك َوِلَكِد   ُِ َقِريِب ِلَكِد  َرُجل  اإِلْنَساَا، ُكلَّ  ُمَسلِ مي  َبْل هَأَنَذا   ، بُّ َيُقوُل الرَّ ِمْن اأَلْرِض،  ُأْنِقُذ  َواَل   اأَلْرَض 
 " َ ِدِهْم«.

( هي رثاد للهيكل 3- 1للاوا يهو ي. واآلياه )  هي ناوة ب راب أورشليم باد الرولاا حان ق ل الرولاا أكثر لن 
سم لالاا كلايا إال صلوس لن أخشاب ايرز والسرو والالوء )كاا الهيكل ل ش  بهذل ايخشاب(. ويس  دم هلا  

[ ذ ال يريد 2[ أورشليم بالذاه لج الها ولهيكلها ال  ش  بال ش  لشاها بلالاا ال شهور بج اله ]1عن إسرائال ]
 ون هراحا أا إسرائال وهيكلها سا م تدلاره ا ثانيا  وهم اآلا يالوا الهيكل ويالوا أورشليم  فلو فه وا اآلا أا ي

سم شفري وهو لالاا بال ا ال  صو  هو إسرائال   وإال لا إس  دم ذ  إت الا  ال  صو  لن اللاوة لا بلوا شائا . لذلك  
 .  ألا كبرياَ االردا قد خربتكاا قد قان  

  فبال زو الرولباني أت  عن طري  لالباا  كبانبت لالباا هي الطري  ال ي يبدخبل للهبا العبدو   واببك يبا لبنبااإفتح أب
  للج اعاه الاهو يا الرافاببببببببا  األرز والسبببببرو والبلِويورشببببببببليم الج الا كلالاا ليعرقها وي رنها. وقد يشببببببببار 

يشبار لل اوبعان للعظ اد  والسبرو(.  13     12:2شإيشبار للكارياد )لعلول( )  فاألرزلل سبيح. وقد تشبار لل طايا. 
  هم لن    وبلِو باْببببااقصببببببر. ألعك اد في أعان أنفسببببببهم( وسببببببالكان في تيارهم  فالسببببببرو شببببببجر  اوال  كارين )

  هي إشبارة للهيكل ال سب  دم  يه كل أنواس   ألا الوعر المنيع قد هبطيسب  دلوا قوتهم في عل  وبد ايبرياد.  
 . قد هبطال ش  فصار ك ابا )وعر( والهيكل تم هدله بواسطا الرولاا   
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  ايرز لكي  ه ال اليا الث الا يسبب  دم في ايلاكن ال  دسببا لن الهيكل  فرا كاا   سبرو ألا األرز سبقط ولول يا
ألا  هم سيعرقوا ايلاكن ال ارجيا ال  شاة بالسرو والالوء.  العدو قد وهل لهذل ايلاكن وأحرقها  ف ن ال تكد أن

    18:10  الهيكبل كباا لليعبا  طبال با كباا في ح بايبا ذ  ولكن إن غبا رل ذ وفبارقبه )حزالوعر المنيع قبد هبط  
 ( لم يعببد لليعببا   فببملكن هببدلببه وإحراقببه. وتفهم اآليبباه أنببه إنا كبباا العظ بباد )كببايرز( وايقويبباد23:11+    19

  إنا  هي وببرنا ج اعيا وفاها وهبب  ل راب فتأكل النار أرزك كالالوء هلكوا  فلاولون الاببعفاد الذين كالسببرو 
سب  دم ايعداد ايشبجار ال ي كانوا ي  لعونها ليعرقوا إأورشبليم وألا الاهو  وهيكلهم. بل أا هذا تع   حر يا   فل د 

  أي غاباه بال ث ر  فالشببببببببببع  الاهو ي إن رف  ذ  وعركال بها ال دا. ول انا سبببببببببب ح ذ بهذا ينهم هبببببببببباروا
 هاروا بال ث ر.

ياببببببببببا  أ  أي الهيكل الذي أح رق وهذل الكل اه  ألا فخرهم خرب    أي الكهلا.   صبببببببو  ولولة الرعاة( 3وفي )
  ال فرو  صبو  زمجرة األْببال (. 3  –  1:    24)لت ا ال  صببو  بلالاا هو الهيكل الذي يف  روا به  أتشببار  
ونوا رعاة. فصببباروا أشببببان يل ه وا خراف ال طيع. وكانوا سببباب ا  يزلجروا في كاريائهم وبببد الشبببع  ال طيع  أا يك

أي خرب الهيكل و خرنت  ألا كبرياَ األردا خربتال سببببببببببببببكان وهم يلهاونهم  ولكلهم اآلا يزلجروا لن الرع   
ات فاها )غاباه إلا يا عظ ادها  أورشليم ال ي كانت ك اباه عل  شاط  اير ا  ولكن كاا رعاتها كسباس رن

لشباهان هلا بمشبجار غار لث رة أو يا هيكلها ل ط  هو وقصبور عظ ائها بمخشباب ال اباه(. كانوا كسبباس في 
( هلا يطل  الرب لن اللاي أا ي وم بدور ال سببببببيح كراٍس للشببببببع  أي كرلز له. وكاا الشببببببع  4أيام عزهم. في )

 هم للعالم ورياد قا تهم ولم يريدوا أا يشبببببفوا. ولذلك تركهم الرب لل راب وقت ال سبببببيح قد فسبببببدوا جدا  بسبببببا  لعا
والدلار ولذلك يسبببب اهم هلا غلم الذبح. ويادو أا اللاي قد ح   هذا بما قام فعال  برعايا قطيع لل لم لعسبببباب أحد 

لجد أا رؤسببببباد ( يصبببببور هلا حالا الاتا ال ي وهبببببلت لها ايلا الاهو يا تعت ظلم رؤسبببببائها  ف5ال جار. تيا )
  أي أنهم  وال يأثموا  الكهلا والشببببببباوخ وهم ال الكان لل لم يل ه وا باوتهم  فهم نبعوا ال لم وناعوها ل صبببببببلع هم  

ظلوا أنه ال وبببببرر في نلك وأا ذ لن يعاسببببباهم عل  نلك. بل كاا رعاتهم حان يظل ونهم ويلهاونهم يظلوا أا  
أعطاهم هذا الع  ف      كما ذمبارك الرب لقد اسببببتغنكت   ولوا  هذا ح هم الشببببببرعي ال رت  لهم لن قال ذ  ي

وبلل رعاة الاهو  شبعاهم وأقلعوهم برف  ال سبيح   هبار نصبارا  لهم في لظال هم. ول د  أا يلهاوا الشبع  وكما ذ
وهلبه  لذلك هم جعلوهم ك لم للذبح لن يذبعهم ويعاقاهم )أي الرولاا( ال يمثم بهذا. وهتالد الرعاة جعلوا شعاهم  

ْبفق بعد( 6ك لم للذبح إن أه لوا رعاي هم روحيا . وفي )   ل د رفابوا الراعي العكي ي الصبالح فمسبل هم الرب   ال أ
ها   فهم تركوا السب ائي أي ال سبيح وأسبل هم لاد الظال ان   سبكاا األرضاة ال تشبف  علاهم. وهلا يسب اهم ذ لرع

  وهذا حدث قال أا يسب طوا في يد الرولاا  ففي أثلاد العصبار  كانوا  أنذا مسبلم اإلنسباا كل رجل لكد صباربُ  
لن ال شببببببويش واإلوببببببطراباه  بال راٍس ونال   اخل أورشببببببليم عدة جاوش ل عارنا لع بعاببببببهم  وكانت ف رة رهابا  

   أي لكيصر ال لك في رولا.لكد ملكُللك  فهم قد رفاوا الراعي العكي ي. ويسل هم ذ 
ببليم والهيكل:ما ردث قبل     عكملكانت أورشبببليم خاوبببعا للعكم الرولان . وندأه ثورة  لويا وبببد ا  -رريق أوْر

ر  الجلو  الرولباا. فبمرسببببببببببببببل الكيصبببببببببببببب  لالرولبان  وكبانبت هبذل الجاوش )أو قبل ال اليشببببببببببببببيباه الاهو يبا( تجون ت  ب
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ل اليشبياه أو يوقفهم  أا ي لع هذل الكهلا يطس عل  رأا جيش ل م ي  أورشبليم. حاون رئيس اتبسبيانوا إبله  فاسب
رؤسبببببببببببباد للكهلا ي بعوا رئيس الكهلا كلاحيا    3ا   . ويادو أنه كاا هلول وق لوا كثار لن الكهلا وهرب الباقوا ف  ل

لركزا  لهم   لالهيك شبباه ه هذل ال الوإت ذ   .(8وق لهم هتالد الثوار )ويشببار لهذا تيا  أو هم رؤسبباد طوائ   تلظي يا
ق لوا حوال  للاوا ورنع  رشبببببببببليم والهيكل و و أل. وإن ه  ايلر بما  لَّر الرولاا  الهيك فيوسبببببببببا ه الدعارة وال  ر 

 أورونا. فيناعوا الباقان عاادا  و  120000ا وهلاو 
 

اْلَواِرَدَة »ِنْعَمَة« َوَسمَّْكُت َفَرَعْكُت َغَنَم الذَّْبِح. لِكنَُّهْم َأَالُّ اْلَغَنِم. َوَأَخْذُ  ِلَنْفِسي َعَصَوْيِن، َفَسمَّْكُت  7"  -(:7آية ) 
  " اأُلْخَرى »ِرَبااًل« َوَرَعْكُت اْلَغَنَم.

  هلا اللاي ي وم بدور راٍس ل طيع لن ال لم رلزا  لل سببببببببببيح الذي قام برعايا قطيع هبببببببببب ار لن    فرعكت غنم الذبح
ر اللباا  إخ بار ذ جهبان العبالم    كباا لن َقابَِل ال سببببببببببببببيح لثبل ال اللابذ هم لن أف   لكنهم أال الغنمالبذين قالول.  

  كاا لن عا ة الرعاة أا يسبب ع لوا عصببوين  واحدة لطر  الوحوش ال ي  عصبوين (  27:1كو1لي زي العك اد  )
(  23تهباجم ال طيع وايخرى لكيبا ة ال طيع ح   ال يلعرف عن الطري  )يسبببببببببببببب اه با  او  عصببببببببببببببا  وعكباز  لز

  إتعا  )وهذا يشبببار يا  رباالوأعط  شبببعبه الاهو ي نع ا ونركا(   ج ان. )هذا يشبببار يا ذ   نعمة وأسببب اها
ذ سب ح برتعا  بان الشبعاان يهونا وإسبرائال ثانيا( وال سبيح راعالا ي و نا بلع  ه في لراعيه السب اويا نلعم بج اله  

 وي و نا لإلتعا  به ويرنطلا  يه برو  الع  اإللهي.
 

، َوَضاَقْت َنْفِسي ِبِهْم، َوَكِرَهْتِني َأْيًضا َنْفُسُهْم.َوَأَبْدُ  8" - (:8آية ) ْهرل َواِردل َْ   " الرَُّعاَة الثَّاَلَثَة ِفي 
الثالثة الرعاة  لعدم    وأبد   بفصلهم غالبا   الرعايا كاا هلا  ثالثا رعاة  وقام هو  تسلم  اللاي حان  يادو أا    

  34ر ايللاد  وهذا لا قال في )حزبه فهو يه م بطر  الرعاة غاألان هم. وهذا يدن عل  رعايا ال سيح العكيكيا لشع 
  تعلي فصلت أو طر ه. وإنا فه لا أا اللاي ي وم بدور   أبد للاد. وكل ا  ا ذ سارف  الرعاة غار ايأ(  10:  

ال سيح  فال عل  يصبح أا ال سيح أبطل وظائ  الرعايا الاهو يا  فهو جاد كراٍس حكي ي لهم  وينهم كانوا سراق 
ل (. ويشار الثالثا رعاة بهذا لطوائ  كهلا الاهو . وقد يكوا فعال  في أيام أورشليم ايخارة قا8:10ولصو  )يو

خرابها باد تيطس ثالث رعاة ونلهاي هم إن ه  الكهلوه الاهو ي وقد تم فعال  علد هل  ال سيح ش  حجاب الهيكل.  
هر وارد   هي لدة قصارة تشار ل دة خدلا ال سيح. وهم كرهوا ال سيح  وهو أياا  واقت نفسه للهم فلم    ْو

  هم وكراها هم فااق هو بهم وهم كرهول فطر هم. يعد لرعاي هم. ويادو أا لا حدث لع زكريا أنه إك ش  عدم ألان 
 

ن«.َفُقْلُت: »اَل َأْرَعاُكْم. َمْن َيُمْت َفْلَيُمْت، َوَمْن ُ َبْد َفْلُكَبْد. َواْلَبِقيَُّة َفْلَيْأُكْل َبْعُضَها َلْحَم بَ 9" - (:9آية ) ُل  " ْع
سيعاقاهم ولن ي ت فلي ت  أي لن أهر عل  رفاه   ون يجا عدم الرعايا فهو لن يشفاهم  بل  فقلت ال أرعاكم

 (.11:22لل سيح سيعر  نفسه لل وه ويكوا هو ال سئون عن نفسه. هذل تشبه  لن هو نجس فلا لجس بعد  )رؤ 
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ُُ َمَع ُكلِ  اأَلسْ 10"  - (:14- 10اآليا  ) َُ َعْهِدي الَِّذي َقَطْعُت ْنُق .  َفَأَخْذُ  َعَصاَي »ِنْعَمَة« َوَقَصْفُتَها أَل ِِ َُ 11َبا َفُنِق
  . بِ  َفُقْلُت َلُهْم: »ِإْا َرُسَن ِفي َأْعُكِنُكْم َفَأْعُطوِني  12ِفي اِلَك اْلَكْوِم. َوهَكَذا َعِلَم َأَالُّ اْلَغَنِم اْلُمْنَتُِِّروَا ِلي َأنََّها َكِلَمُة الرَّ

ِة.  ُأْجَرِتي َوِذالَّ َفاْمَتِنُعوا«. َفَوَزُنوا ُأْجَرِتي َثاَلِثكَن ِمَن   ، الثََّمَن اْلَكِريَم 13اْلِفضَّ اِريِ  : »َأْلِقَها ِإَلى اْلَفخَّ بُّ َفَقاَل ِلي الرَّ
. بِ  اِريِ  ِفي َبْكِت الرَّ ِة َوَأْلَقْكُتَها ِإَلى اْلَفخَّ ُِ«. َفَأَخْذُ  الثَّاَلِثكَن ِمَن اْلِفضَّ ُثمَّ َقَصْفُت َعَصاَي اأُلْخَرى 14  الَِّذي َثمَُّنوِني ِب

ََ َبْكَن َ ُهوَاا َوِذْسَراِئكَل.»ِربَ  َُ اإِلَخا ْنُق  "  ااًل« أَل
قد يكوا هذا ال شهد تم في الهيكل بان اللاي ك  ثل هلل. وهو ي وم بدور الراعي ونان لن ت لدوا ال دلا الكهلوتيا 
بعد يهوشع. وهلا  تصور ل ا حدث   بعد أا طر  اللاي الرعاة الثالثا يادو أنه قد ر ِف  لن ال جار أهعاب 

  عاللا رفاه في وقصف عصاه نعمة  في الهيكل.    ال لم. وهتالد يادو أنهم كانوا أهعاب للكهلا  فذه  لهم
أا يس  ر في رعايا ال طيع  وكرلز لل سيح تكوا عاللا ل طع نع  ه ورح  ه وعلاي ه عن الاهو   ونذلك تجر ه 

  أي يوم رف  ال سيح ن   العهد فنقُ في الك الكوم  (  11(. وفي )43:21ايلا الاهو يا لن ألجا ها )لت 
  هم قطيع ال سيح الص ار  ال ت افوا أيها ال طيع الص ار فرا أباكم قد   َعِلم أال الغنمو يا  بان ذ وايلا الاه

سر أا يعطيكم ال لكوه  بعد أا حرم الاهو  لله. وشع  ال سيح وهم أنن ال لم فه وا أا الاهو  قد رفاوا  ألا 
ال جار ونه  للهيكل فهو طل  للهم ( حال ا حدث ال الف بان اللاي و 12الاهو  أنفسهم فلم يفه وا بعد. وفي )

  ث ن العاد كمنهم ي ولوا له  خدلاتك بثالثكن من الفضة أا يكي ول كراٍس خدم قطيعهم  فاس ه روا باللاي وقي ول  
الثالثا  الرعاة  يبكي يجلهم  وهو طر   قلبه  بملانا  وكاا  الذي خدلهم  الرجل  للا كانت بال قي ا  وهكذا قي وا 

 وا ال سيح الذي أخل  ناته أخذا  هورة عاد لن أجلهم  وجاد ليطر  لهم رعاتهم  ذا ال الغ قيَّ نلفس هو   ل صلع هم.
  ذ يملر إلقها إلى الفخاري (  13)  وفي .  يجلهم  غار ايللاد الذين نهاوهم  ولكلهم أهانوا ال سيح الذي بكي  

عل  الث ن الذي قي وا به اللاي  والذي    هي كل ا تهكم الثمن الكريماللاي أا يل ي هذا الث ن ال هان في ح ل. 
(. وواوح طبعا  ال طاب  لع لا 19:1بط 1 وا به ال سيح بعد نلك. وقد يكوا  يه إشارة أنه ث ن لدٍم كريم ) يِّ كَ سي  

حدث لع ال سيح وووو  اللاوة. وقد قام زكريا اللاي برل اد الثالثان لن الفاا للف اري في الهيكل. والح  أا  
ي عا ال رابي. وناللسبا ل ا حدث لع ال سيح فرنهم بهذا الث ن أي الف اري  لل لع الطان وهذا هو طايعا قلاهم 

(. وهذا يشار ل اون ايلم 7:27ش روا ح ال  )ح ل الدم( لدفن ال رناد )لت إالثالثان لن الفاا أي ث ن  م ال سيح  
  أي ن يجا ع لهم أهبح ال وحدة قصفت العصا رباالً (  14حاش ندفن لع ال سيح بث ن  له لل وم لعه. وفي )

بالهم ونان بعاهم وال بالهم ونان ذ  وهذا يشار ل ش  هم في كل أنعاد اير  بعد هلاهم للرب والح  أا 
( 19إررلياد اللاي )إ(. وهذا هو لا اشار له  21:17ال سيح أت  ليجعللا واحدا  ولن يرف  ال سيح يف د الوحدة )يو 

لل في تجديدل لرفاهم لل سيح   فهم حك وا أالاهو ي قد ت سي قلبه ولا عا  هلا     ي الشع  أفاإلناد ال زفي  
 .ناد ال زفيرلياد اإلإسر ك ا كسر نفسهم بالكأعلي 
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: »ُخْذ ِلَنْفِسَك َبْعُد َأَدَواِ  َراعل َأْرَمَق،  15"  -(:16-15اآليا  ) بُّ أَلنِ ي هَأَنَذا ُمِقيمي َراِعًيا ِفي اأَلْرِض 16َفَقاَل ِلي الرَّ
َولِكنْ  اْلَقاِئَم.  ُ َربِ ي  َواَل  اْلُمْنَكِسَر،  َيْجُبُر  َواَل  اْلُمْنَساَق،  َيْطُلُب  َواَل  اْلُمْنَقِطِعكَن،  َيْفَتِقُد  َوَيْنِزُع   اَل  َماِا  َلْحَم السِ  َيْأُكُل 

 "َأْجاَلَفَها«.
و   ٱلرَّبِّ ِلْن ِعْلِد  اون ال لك  لع شوهذا لا حدث    رف  ال سيح هي قاون ود ال سيح.الل يجا الطايعيا ل َوَنَهَ  ر 

َن  َوَنَ َ ه   وٌ  َرِ يٌد ِلْن ِقَاِل ٱلرَّبِّ  َشاو      (14:16هم1) ر 
فال ل  إلا أا ي لك عليه ذ أو الشيطاا  والراعي ايح   هلا يشار أوال  ينطاوخس إبيفاناوا الذي هو رلز 

ته وا ال سيح إو  عل  أنه ال سيح العكي ي. والح  أنهم لاد ال سيح الذي يمتي في نهايا اييام وي اله شع  الاه 
  يريد أا ي ون لهم أتريدوا أا  أدوا  راعل أرمق  أنه راٍس لالل. وكما ذ حان طل  لن اللاي أا يمخذ للفسه  

  ويشر  بعد نلك 20تعرفوا ن يجا رفاكم للراعي العكي ي  فمن م س  الوا راٍس أح    فالرب يعطك حس  قلبك لز
نا سيفعله بهم هذا الراعي ايح    وكما ذ ي ون لهم وأا هذا سيكوا ع ابكم. فال سيح الراعي الصالح يعف   لا

  ود ال سيح الراعي األرمق  ( وهو ياذن نفسه عن ال راف. ألا  3:4وحدانيا الرو  برناء الصلح والسالم )أف
    وينزعوا عنها أجالفهاتوا قال ال سيح .  أن  فسيمكل لعم الرعيا ت الا   وهذا لا ع له السراق واللصو  الذي

وفي   سوى إرواد نفسه وشهواته وال يه م برعا ه.  شيدعن  هذا ال يبعش    الا .أي أظافرها  ب عل  يمكلونها ت 
ال س16) ي  يح( لواهفاه ود  إنفصل عن    ال ائ  ب  ه مأنه ال  اْلُمْنَقِطِعكنَ      ال طيعالذى  َيْفَتِقُد  ه م  ي  وال  .اَل 

لْ   لص رل  ينه  )ي و ونه  المنساق  وال يطلب     young  بالص ار     َواَل ُ َربِ ي اْلَقاِئمَ   .وال يجبر المنكسر  .(قد ياِّ
ا أت  تخر باسم نفسه فذلك إ  اسم ابي ولس م ت الونلي.انا قد أتات ب لا قاله ال سيح للاهو   وهذا    .الكباريطعم  ال  

 . (43:5  )يوت الونه
  َت َِّت ٱْيَْل   ث مَّ َل َ سفر الرؤيا    فيلا قال    نفس  ا  هذ   ...  ا ُمِقيمي َراِعًيا ِفي اأَلْرِض اَل َيْفَتِقُد اْلُمْنَقِطِعكنَ َنذَ أَلنِ ي هأَ 

ْيَطاا  ِلْن ِسْجلِ  َلِا ي َعل  ٱلشَّ والشيطاا حان  (.7:20 8رؤ  )َوَيْ ر ج  ِلي ِالَّ ٱْي َلَم ٱلَِّذيَن ِفي َأْرَنِع َزَواَيا ٱْيَْر ِ  ِه ٱلسَّ
ِشْبَه َنِ ٍر    َوٱْلَوْحش  ٱلَِّذي َرَأْي  ه  َكااَ    يحالوحش أو ود ال سْل سيعط  كل قوته لهذا الراع  ايح   الذى هو  ي عَّ 

ْلَطاَوأَ   د.َوَف  ه  َكَفِم َأسَ   َوَقَواِئ  ه  َكَ َواِئِم   بٍّ  ولمااا ُيطلق هللا   (.2:13رؤ  ) َعِظي  ا  ن اْعَطال  ٱل ِّلِّان  ق ْدَرَته  َوَعْرَشه  َوس 
تجارة الجلس . إسمن نفسك لانا يريد اللاا الاوم   (20لز)     فالرب يعطك حس  قلبكيا اللاا تريدل    ؟الشيطاا

. وهكذا قان عله الرب الشيطاا  أيتجارة  رئيس هذا العالم     هي . وهذل ت الا   الزواج ال ثل  وعبا ة ال ان والسالو 
علكم هذل الشهواه ل د للعت  وكما ذ يريد أا ي ون     (.30:14  )يوِئيَس َهَذا ٱْلَعاَلِم َيْمِتي َوَلْيَس َله  ِفيَّ َشْيدٌ رَ   ِيَاَّ  

لارر الذى سالع  بكم لعلكم تلدلوا وترجعوا ل  ال دركوا لدى  فل جرنوها    –ال تصدقون     ملتنيا وأن    اينه
   فمقالكم.

 
ُُ َتْكَبُس َ ْبسً َوْيلي  17"  -(:17آية ) ُِ اْلُيْمَنى. ِاَراُع ُِ َوَعَلى َعْكِن َُ َعَلى ِاَراِع ْي ا، ِللرَّاِعي اْلَباِطِل التَّاِرِك اْلَغَنِمن َالسَّ

ُُ اْلُيْمَنى َتِكلُّ ُكُلواًلن  " َوَعْكُن
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    21:24ذ )لت ( ويبطش بوحشيا بموال   2:  13سد و ب ون ر لعا)رؤم  له نراس قوى كالسيَ على اراعُ
(  فهو سادع  ال عرفا الكاللا. وهكذا كاا عليم 13:    13ر ل داعاته الفكريا )رؤ   تشاوعلى عكنُ اليمنى    (.22

ارونيم أنهم الساحر رلزا  له فهو كاا ي دس بمع اله السعريا وأكانيبه لللاا. فالعان تشار لل عرفا  وي ان عن الك
ل لوئان أعالا  ل عرف هم الع ي ا باهلل  وهذا له أعان لكلها كسيف  إن أا لعارفه السعريا وخداعاته الع ليا هي 
كسيف ي دس  فاهلك ال تللان البسطاد. ولكن ك ا حدث لع عليم الساحر إن أها  بالع   وأهبح ال يبصر 

وعاله  11:13)أس نراعه  ويعجز  ال سيح  لع ود  سيعدث  تكبس   (  تكل  اراعُ  أنه كلوالً   وعكنُ  تعلي  وقد   .
ح   يعطي ذ فرها للجاة   تكبس  اراعُ   ل ااي اته لشع  ذ )السيف الذي عل  نراعه( سيف دل ذ قوته  

 . فا  بط بال حك ا في قراراته.  عكنُ تكل كلوالً شعبه. بل سيف د ت الا  رؤي ه الصعيعا  
 -وال  ذ :أرب ود ونالح  هلا سالحي الشيطاا في الع

 الوحشيا والدلويا فهو ق اال لللاا للذ الادد.   (1
بل ت ف  عن    ا تعطيه.أ ال داس   وكل شهواه ال طيا لا هي سوى خداس   توهم بالفر  وال ت لك  (2

 العان ايالم ال   تصا  ال اط  .
 .وعكنُ تكلوقد تكوا هذه عالمة لنا نعرف بها ضد المسيح ركن يِّهر، أا  ده تكبس  
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني عشر

 
 ( ل  اح الصورة39ي رج   راسا )حزقيان

إل    يمتي: ايون هو وحش البعر وهو زعيم عال    ظهر وحشببببببببانينهايا اييام سبببببببب في -( :39)رز يالملخص 
و ى وهذا يكوا  هلبا رئيس  يل  ي. ووحش الار وهو غاالذى ج  عار نهر الفراه     وسببببببببببيمت أورشببببببببببليم ليعارنها

هذا العل  أنه    فيللان ول عدين. وسببببببياببببببع الاهو  ث  هم وألالهم ايم. وف  الادايا يكونوا ل اببببببأورشببببببل فيلركزل 
 ا   ل  الوحشببان عل  بعاببه ا البع . وتزح  جاوش وبب ال  لك ال لشببو . ولكن لسببا  أو آلخر يلسببيعطاهم  

ويسببببع   أورشببببليم.  فيليعارنوا وحش الار الذى   (12:16)رؤ ى ج لن شببببرق نهر الفراه  عار نهر الفراه الذ 
وي لعهم    لن الاهو    ينار أعان كثوهلبا يف ح ذ  الاهو  البذين لعبه.وحش البعر اآلت  عار نهر الفراه وحش الار و 

كذاب. ويف ح ذ عاونهم عل     للوى لابهو سبلا  وبد ال سبيح   أي   وا أا لن ووبعوا ث  هم  يهيفه   (7:20)إر
. ويتلن هتالد  سببلا  2000 سببيح تشبب  وا  هو ال سببيح العكي   وأنهم بسببا  هببلاهم للكاا  اول  يح الذى هببلأا ال سبب

ن أسببببببب اهم إشبببببببعياد اللا     وهتالد ال تللان لن الاهو  هم لل همالذين إنف عت عاونهم بال سبببببببيح ويبكوا عل  فع
 هد لها ذ  تللت سبي  ال يوهذل البكيا     سبيح.بالبع  الالد ال تللان فاتلن  لم شبها ة هت ويرى بع  اي ."البقية"

كن  ول  (39+ حز  14لرعبا )ز ألا ال واه ال  عارنا فسبببب كوا نهاي ها   .(14)ز للعزن لكاا   فيطري ا  للهروب  
 .نلكاا للعز  فيذ سيعزن لن تلن به 

لكاا    فيتللت    ال يا  بكيخاللها ال  ذ    ويع    لوياعاليه حرنا  ووحش البعر هذا سيعارب أورشليم ك ا نكرنا  *
 . رجال اللعزن بعادا  عن رع  العرب الدائرة ب

 ه لن يسب طيع الشبراد أو الايع  الكليسبا وال سبيعاان حرب تجويع ف ن ال ي ال عالل  وحش البعر  سبيعارب   أيابا  و *
 (.6:12وال ل لكاا يع  وا  يه وهلا  يعولهم )رؤن ذ أعد أياا  يولك (.13)رؤ

ألريكا الشبببببببب اليا وأسبببببببب وا أنفسببببببببهم    فيا كاارة لن الاهو  بدأه تتلن بال سببببببببيح  هلا  لن تلن ونالح  أا أعدا  
Jews for Jesus    ر ار اينه فيتللوا ونهاوا إلسببببببببببرائال وإع  دوا ألريكا. ولكن هلا  لن    فيوهتالد لا زالوا  
 يواجهوا إوطها اه.إسرائال وقطعا  فيوهتالد يبشروا بال سيح  Massianic Jewsوهتالد أس وا أنفسهم 

عن لجيد وببببد ال سببببيح وقاون الاهو  له  والعجز الذي سببببيصببببا  هذا اإلهببببعا  السبببباب    فيزكريا بعد أا تلبم  
و غار ال سببببيح ال ل ظر  فاتللوا اا هو  غالبا  )بعاببببهم ف ط( أا هذا ال اببببل كالراعي ايح    سببببيك شبببب  الاه

م  وهلا نرى وعو  لع اي ه   "البقية"يسببب اهم الك اب   نلد  وهتال  .(39حزقيان فيفاهبببال   )راجع ال  بال سبببيح العكي ي
أعابببباد في لن االوببببطها  الذي سببببي ع علاهم  بل ح ايا كل الكليسببببا  فهذل البكيا حان تللت بال سببببيح هبببباروا 

  .(16:6رشليم الجديدة  وإسرائال ذ )غلأو ي الكليسا الواحدة  والكليسا ه
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د  ونلك بما يثار ايلم  عل  الكليسببا خالن لركزها الروحي الجدي    هكذا سبباهيجوك ا هاج الشببيطاا عل  ال سببيح
 كليسب ه  وي جل  الرب أخارا   وبدها. ولكن بهذل الثورة ي كِ ل الشبرير كما غاب  ذ عليه  ونهذل اآلالم يل ي ذ

 س ه.كلي في نصرة
 

بُّ  1"  -(:1آية ) بِ  َعَلى ِإْسَراِئكَل. َيُقوُل الرَّ ُس اأَلْرِض َوَجاِبُل ُروِح اإِلْنَساِا َوْرُي َكاَلِم الرَّ َماَواِ  َوُمَؤسِ  َباِسُط السَّ
: ُِ    " ِفي َداِخِل

وهو أياا  سيكوا ث اال  عل  الكليسا ال ي    هللا إسرائكل  إنا  لا سيمتي هو كالم ث ال ود أعداد الكليسا   وري
(. ولكن ذ يل ذ كليس ه )سواد ال تللان  22     21:24+ لت   1:12اوطها اه ووي ا  لم يكن لثله ) اس واجه  

ايهلاان أو البكيا ال ي تللت لن الاهو . فلعن نرى هلا الاي اه ونرى نصرة الكليسا علاها في كل زلاا  
ر صوِّ إنا كاا الرب سا كلم عن بع  اآلالم لشعبه ي    =السموا    الرب باسطخصوها  وقت الاي ا العظ  .  

  إنا  هو لم ي ل  روحا  جابل روح اإلنسااة ليظهر أنه قا ر أا يفي ب ا وعد به.  نفسه في هذل الصورة ال   در 
 حيا خالدة لا ركها ت وه وتهلك  فل انا ال وف. وال ال  قا ر أا يع ي أياا . 

 
ا َعلَ 2"  -(:2آية ) ُعوِب َرْوَلَها، َوَأْيضببببً ِليَم َكْأَس َتَرنُّحل ِلَجِميِع الشببببُّ اِر »هَأَنَذا َأْجَعُل ُأوُرْببببَ ى َ ُهوَاا َتُكوُا ِفي ِرصببببَ

ِليَم. َْ   " ُأوُر
ِليمَ  ْبَ اد الوحش ولم يتللا  هلا هم الاهو  الذين لا زالوا ل دوعان ور   َ ُهوَااوتللت بال سبيح.   ال يهلا هم البكيا   ُأوُر

  بعر يورشببببببببليم.أثلاد حصببببببببار قواه وحش ال في  تلن يح يهوذ ي ون عال  عل  لن  عد.  ببال سببببببببيح العكي    
ر  ووبببببببببببببرنا ذ  ولن ن ائج هزي ا وحش اي .لاتللوا  ي لصبببببببببببببوا  اند يقلعه بالعكي الن لا زان يععل  وعال   

ِليَم َكْأَس  أا هبببباره   ال رعبا لل  عارنان ا لن ووببببعوا ث  هم فاهم لا  وا أوندأ الاهو  ال عاندين يدرك  َتَرنُّحل ُأوُرْبببَ
 هم سوى غشاشان كذبا.

اد أا ذ وسببببببط أورشببببببليم يدافع علها  ويرعاهم فا عاروا وياببببببطرنوا    هذا يعدث علدلا يرى ايعد كأس ترنح
هي كما خ ر يشبرنونها   ك ن شبرب كما خ ر. فهم كانوا ي لوا أنفسبهم بما أورشبليم ل  ا سبائ ا في أيديهم  أو

ف د  هلا بكما يشبرنه اإلنسباا  ي ال صبوَّرو   يسب هعل  أعداد كل  ل اب  ذترنح. وهذل تشبار   كما  بلذة. فكانت لهم
وللعلم أا أورشبببببببليم ايروبببببببيا ي كن تدلارها    (.15:25رإ+    17:51شإوعيه ويصبببببببار ك ن هو في عدم إتزاا )

 (18:16الجعيم لن ت وى علاها )لت  وهدلها ألا الكليسا  أورشليم الروحيا فمبواب 
ليم –لى  هواا ًا عوأيض  :ل سم اآليا  هكذا تتكوا في رصار أوْر

ْبليم ( في أثلاد  وأفتح عكني   4)ك ا في تيا    تكوا عكني  اوأيضبًا على  هواأا الرب ي ون  وال عل   .  رصبار أور
ح  سببببببببببببببي  تللوا بببالاي  لعوا فا خببداس الوحش و و ليفه   الببذين لم يتللوا   الاهو        هوااأ(    :عالببه عل  الج يعأا ذ  

بببببببببليمب(    . عكي  ال . (14)ز   فيليع اهم لن رعب  العرب ال بارجيبا ك با سببببببببببببببلرى    تللبت   ال ي  لبكيباا     أوْر
ليم و  .أثلاد العرب الدائرة بان الوحشان البكيا ال تللا في أورشليم يعلي الاي اه ال ي تواجههارصار أوْر
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ُُ  َوَيُكوُا ِفي اِلَك اْلَكْوِم َأنِ ي َأْجَعُل 3"  -(:3آية ) كُلوَن ُعوِب، َوُكلُّ الَِّذ َن َيشبببببِ َوااًل ِلَجِميِع الشبببببُّ ِليَم َرَجًرا ِمشبببببْ ُأوُرْبببببَ
ا. َوَيْجَتِمُع َعَلْكَها ُكلُّ ُأَمِم اأَلْرِض. قًّ َْ وَا   " َ ْنَشقُّ

  أي حجرا  لشبببببباال . وهو حجر كاار وث ال ي ع  في ح له أو  شبببببباله  الذين يع لونه لالاد اي وار رجرًا مشببببواالً 
لن سبببببب ط عل  هذا العجر    العليا  لثل أحجار ايهرالاه وكثاروا لن الع ان ق لوا لسبببببب وء هذل ايحجار علاهم

. ولعل  اآليا أا ايشبببببرار ال  اولان للكليسبببببا  يع لوا    (44:21)لت   ي روببببب  ولن سببببب ط هو عليه يسبببببع ه 
حجر الزاويا لها  تسببب ط عل  أعدائها  الكليسبببا لكي يل ونها يسبببفل لكي ت عطم  فرنا بها وال سبببيح فاها  حجر  بل 

راجع      أي كل ألم اير  تهيج وبببببد الكليسبببببا.وينشبببقوا ْبببقًا .  ويجتمع علكها كل أمم األرضوتسبببببع هم   
 ( ل رى كم ايلم الذين جادوا وراد وحش البعر ليعارنوا أورشليم.39)حز

 
ُُ بِباْلُجُنوِا. َوَأْفَتُح َعْكَنيَّ عَ 4"  -(:4آيبة ) لَّ َفَرسل بِباْلَحْكَرِة َوَراِكببَ ِرُب كبُ ، َأضبببببببببْ بُّ ِت  ِفي الِبَك اْلَكْوِم، َيُقوُل الرَّ َلى َبكبْ

ُعوِب ِباْلَعَمى.  " َ ُهوَاا، َوَأْضِرُب ُكلَّ َخْكِل الشُّ
فا  بط   ايعدادذ ال  سببببببلط عل  الج يع ويعطي الشببببببجاعا ل ن يريد  ويرع  لن يريد  يوقع نعرا  عل  جاوش  

  أي الرب  بكت  هواا وأفتح عكني علىخال الجيش وال ي در ركابها علي أا يابببببببببببببببطوها.     ف جفلالفرسبببببببببببببباا  
 وهو يرى االوبببببببطها  الواقع علاهم  وسبببببببيعاق    ويعالهم ول ق لعوا وتللوا بال سبببببببيح الذى هبببببببلاإن إ  علهميروببببببب   
 ايشرار.

 
ِليَم ُقوَّةي ِلي ِبَربِ  اْلُجُنوِد ِإلِهِهْم.  5"  -(:6-5اآليا  ) َْ اَا ُأوُر َُ َ ُهوَاا ِفي َقْلِبِهْم: ِإاَّ ُسكَّ ِفي اِلَك اْلَكْوِم  6َفَتُقوُل ُأَمَرا

َعِل َنارل َبْكَن اْلُحَزِم. َفَيْأُكُلوَا ُكلَّ  َباِح َنارل َبْكَن اْلَحَطِب، َوَكِمشبْ ََ َ ُهوَاا َكِمصبْ ُعوِب َرْوَلُهْم َعِن اْلَيِمكِن   َأْجَعُل ُأَمَرا الشبُّ
ِليَم. َْ ِليُم َأْيًضا ِفي َمَكاِنَها ِبُأوُر َْ   " َوَعِن اْلَيَساِر، َفَتْثُبُت ُأوُر

بن  إيا ايلار هو    أمراَوتسبببب يا    .(6:1لل تللان عالا فاهلل جعللا للوكا  وكهلا )رؤ  أمراَ  هوااقد تشببببار كل ا 
    صبببببا لشبببباهان ب  همو   تلن بال سببببيح.لن الاهو  و لن إق لع  هم  وهتالد   ال لك ونعن هببببرنا أبلاد هلل للك ال لو .

  نورا  ل ن حولهم لن ايلمهتالد هبببببببباروا ليس لن نواتهم بل لن شببببببببعلا اللار اإللهيا ال ي فاهم.   ا نار فهم يلارو 
فالكليسبا يهونا الجديد  عات بال طيع الصب ار  لكله يع ل  .  بال سبيح  فآلن بع  ايلم  عن اليسبارعن اليمكن و 

عكي ا والجسبببببببببدانيا واللياه وايع ان الشبببببببببريرة لللفس  ة الها يعرقوا كل قواه الشبببببببببر  وكذلك اإلرا  رو   وننار ال
يشببببع أوال  ذ الذين كرزوا لهم وأناروا لهم     ايلملتللان ونري اا هوالد   هببباروا  أي  =يأكلوا الشببعوبوالجسبببد.  
الشببياطان هم أياببا يشبببعوا بكل لن  (. و 11:53إشال سببيح وأوال ل يشبببعوا ب ن تلن بال سببيح )  ي اا.طري  اإل

   (.17:19 18رؤوس ط وهلك )اياتهم و غ فيس ط 
ببببببببليم في مكانها بالرغم لن كل حروب  ي ثاب ا لثباه عريسببببببببببببها فاهافه    هذل ناوة بثباه الكليسبببببببببببباوتثبت أوْر
  (. أورشبببليم ايروبببيا نهات 18:16  فهي جسبببدل ولن ي وى علاها أبواب الجعيم )لت ولعاواله الوحشبببان وبببدها

للساي أيام بابل ثم في أيام الرولاا  والساي إشارة للعاو يا  ألا الكليسا حان حررها ال سيح ف كوا حرة ال تذه   
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فهو ليس لن ال طيع الصببببببببب ار  ليس لن  ( ألا لن ي ر  الكليسبببببببببا وي ر  اإلي اا   36:8بعادا  للسببببببببباي ثانيا )يو
 (.13:6الكليسا  بل هو أوراق هفراد في الشجرة )عصافا( تس طها الريح أي ال جارب ال ي يثارها إبليس )رؤ

 
بُّ ِخَياَم َ ُهوَاا َأوَّاًل ِلَكْكاَل َ تَ 7" -(:7آية ) ِليَم َعَلى َ ُهوَاا.َوُيَخلِ ُص الرَّ َْ اِا ُأوُر   "َعاَجَم اْفِتَخاُر َبْكِت َداُوَد َواْفِتَخاُر ُسكَّ

اتا . هذل طايعا  ثب  ة وحاويا لباقي ايوراق ال ابببراد ف ز ا  الريح ال ي تسببب ط ايوراق الصبببفراد هي نفسبببها تعطي قو 
ا في هذل ج يعها يعظم إن صببببببارنا بالذي أحالا   جارب ال ي يسبببببب ح بها ذ يوال ل أنها تثا هم في اإلي اا  ولكللال 

  الاهو إق لعت لن    ال يهم البكيا    هتالد  خيام  هوااوهذا يعار عله هلا بما ال سبببببباكان والاببببببعفاد     (.37:8)رو
هتالد   .شبببيد أيخاراه روحيا وال أباد سبببل وهم اإلي اا وال يوجد لن عل هم   أيهتالد كانوا بال وتللت بال سبببيح  

ببليملع    بكت داودلا أ  ب بلفسبببهسبببا والهم الر    فهذا إشبببارة لألقوياد الذين لهم أسبببوار  هم لعصبببلان  سببكاا أوْر
  ايقوياد  دهتال ل وع  نه ال  اعي يا يف  ر ايقوياد ب وتهم وال عل  أ  الكليسببببا ب اراتها وأسببببرارها.  هيهذل  فاها.
فاهلل   العياة لع ال سبببيح. فيح ايا ذ لهتالد ال سبببيعاان الجد  الذين ليس لهم خاراه قدي ا  فيأال يشبببكوا   أيابببا  

عصلا  روحيا   يا  أو لا يا   ل(. ع ولا  عل  ال تلن له ا كاا قويا  روح7:4كو1قوة للج يع ويسلد ويع ي الج يع )
 لع  اآلتيا ل رى ع ل ذ (8)  (. ثم راجع اآليا10-8:  8نشاجع تفسبببببببار اآلياه )ر  .ال وة هلللسببببببب   أو لا يا  أا ي

  ا ذ وهم بال أباد وال خاراه روحيا.تللوا وكيف ع لت لعهم نعهو  الذين اهتالد ال
 

اَا أُ ِفي اِلَك اْلَكْوِم َيْسُتُر الرَّ 8"  -(:8آية ) ِليَم، َفَيُكوُا اْلَعاِثُر ِمْنهُ بُّ ُسكَّ َْ ْم ِفي اِلَك اْلَكْوِم ِمْثَل َداُوَد، َوَبْكُت َداُوَد وُر
بِ  َأَماَمُهْم.   " ِمْثَل هللِا، ِمْثَل َماَلِك الرَّ

ااَ  كَّ ِليمَ سببُ    أوببببع أي       ثر منهمالعا  الاهو  الذين إق لعوا وتللوا بال سببببيح. سببببيكوا  أي  هتالد هم البكيا    ُأوُرْببَ
  هتالد الذين تللوا بال سببيح أ ركوا فداحا الجرم الذى ع لول إن ال اط هو   روالعاث .ِمْثَل َداُودَ   سبيكوا   همللواحد  

ت تون هم  أهببببعخطا هم  ال سبببيح. وحان أ ركوا  السببباد  هالوا  لها يسبببلا كانوا خال  2000هبببلاوا ال سبببيح  وعاندوا 
ِدي. ِعْات  ِفي تَ تظل يبك  خطا ه الع ر كله    بل  ع راف ب طا هلال ا  قلبه لسب عد  الذى كاا  كداو . م  ِفي ك لِّ َله  أ َعوِّ

ب  ِفَراشِ     .(6:6 7  )لزَساَخْت ِلَن ٱْلَ مِّ َعْاِلي   .َلْاَلٍا َسِريِري ِبد ل وِعي. أ َنوِّ
يلم لل فكار  البكاد سادفع اا غالبا أا هذ (. ولكن  14-10)  اآلياه ال اليا  فيهذا البكاد تم تصويرل بصورة هعبا  

يا هتالد ايلم سبببببببببببببادركوا هبببببببببببببدق اإلنجال وأا الاهو    (.39حز) فيا ك ا رأيلا  بع  ايلم للإلي ابل ا يدفع  
ال لو  لرجل لن رجاله كيف تثات هبببعا  قان أحد   سبببلا.  2000ولذلك عاقاهم ذ بما ي شببب  وا     هبببلاوا ال سبببيح

هم وسبب جد أا كل وجهها ذ ل  ال يه ل عن الاهو  واإلنذاراوراجع كل لا قا ""الكهود يا موالىاإلنجال  وكاا ر ل  
 لا قال قد تع  .

وا لعصببببلا بع ايا  ( ك ا سبببباند  او  . هذا يا ذ يسببببلد هذا ال ائ   يك26:   8)رويسببببلدل  ي اله ذ و ولن يفعل  
 او  بالجسبببد   ا جسبببد ال سبببيح نسبببل  بات  او  هو الكليسبببوبكت داود مثل هللاقصبببرل ال عصبببن. ذ . كداو  في 

ل دا ل كوا هبببورة ال سبببيح  يا أوال ي الذين أت    بكم إل  أا ي صبببور ال سبببيح  هذل الكليسبببا يصبببورها الرو  ا
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عظي ا بال سببببببيح  (  يع ل الكل أع اال   20:2سبببببب ه )غل. ال سببببببيح سببببببيعيا في الج يع  في كلي  (19:4غل)   يكم 
  يسببببا عروا ال سببببيحياببببا تكوا الكلأفي السبببب اد  (. بل52:1عان )لو(. وذ يرفع ال  ابببب12:14الذي فاهم )يو
 .(2:  3يو1) ظهر نا  نكوا لثله ... أل ي لثل ال سيح   

كات  بكوا ال ب  همرَّك. فهلا لن ح(14-12اآلياه ) فيوالبكاد   (10 11اآلياه ) فيالبكاد  ولكن سبببببببلجد فرقا بان  
ْعَمِة وَ ُروَح ا   هو الرو  ال دا. وهذا البكاد يصاحبه عزاد بع ل اللع ا  . التََّضرَُّعا ِ لنِ 

 لعهم.  البكاد بال تعزيا فهو يشببار لبكاد الاهو  الذين عاندوا ورفاببوا كل لعاواله ذ( ف14-12ياه )اآل يفألا 
 زاد.الجعيم حاش ال ع فيندلهم ونكائهم هو بال عزاد ينهم 

 
َْ َمِم اآلِتكَن عَ َك ُكلِ  األُ َوَيُكوُا ِفي اِلَك اْلَكْوِم َأنِ ي َأْلَتِمُس َهالَ 9" -(:9آية )  " ِليَم.َلى ُأوُر

. ألا باللسببببببببا يتباس الوحشبببببببان الذين  ذ يعطي نفسبببببببه يوال ل كسبببببببر قوتهم ويكوا نارا  تكلا يعدائهم الشبببببببياطان
 .(12:14 13+ ز  39رعبا )حزلنهاي هم  س كوا  وا أوال  ذد إوطه

 
ُُ َعَلى َبْكِت َداُودَ 10"  -(:10آية )  ِليَم ُروَح ال َوَعَلى سُ »َوُأِفي َْ اِا ُأوُر ، الَِّذي كَّ ْعَمِة َوالتََّضرَُّعاِ ، َفَكْنُُِّروَا ِإَليَّ نِ 

ُُ، َوَيُكوُنوَا ِفي َمَراَطَعُنوُه، َوَيُنوُرو ُِ َكَناِئحل َعَلى َوِركدل َل ُِ َكَمْن ُهَو ِفي َمَراَرةل َعَلى ِبْكرِِه.َا َعَلْي    " َرةل َعَلْي
سبببببببببببببب به لاهاهبا كبل نع با ويسببببببببببببببلبدهبا في جهبا هبا   نا يفي  بروحبه ال بدوا عل  كليعل  بابت يهو   إن ي لبك الرب 

هم بال سبببببببببيح الذي هبببببببببلاول  دال سبببببببببيح سبببببببببابكوا عل  لا فعله أباب    حان يتلن البكيافكنِّروا إلىَّ الذي طعنوه
   كل خاط  تائ   كوا عل  عدم إي انهم السبباب   وعل  كل كل ا شببريرة قالوها عل  ال سببيح. بل أاوطعلول. وسبباب

ن يجله  وهببل  يجل خطايال  سبب كوا تون ه بلو  ل دا عل   عِ ح  وكيف أنه ط  حان يك شبب  لا قدله له ال سببي
في ال ل  لعبا شببببببديدة   الم لل  لص  هذا هو العزا ال  دا. وهذل اآلالم تله  سبببببباات كل هذل ايال طيا ال ي 

ن سبببببوا (  37:2  أنه بعد عظا بطرا )أسطايانا. والحنعو ال  لص تزيد لن اإلحسببببباا بايلم ل ا سببببباالال له ب 
  طال ا إن ظرول.في قلونهم حال ا عل وا أا الذي هلاول كاا هو ال سيح الذي 

عه باإلي اا والذى بك ه وحان تلن  ولكن هلا  تعزياه الرو  ال دا الذى أقللن يتلن لن الاهو  سببببببببببابك  ب رارة  
وهذا   بال عزادا بكاؤل  كي ب رارة يوم الديلونا  ويكو سببببببببباب   يح اآلاال ي ال ال سبببببببببسبببببببببيعاند و لن  ونك  عزال. ولكن 

 فهم سادركوا أا غا  ذ سيعل علاهم إل  ايبد. .(14-12اآليا  )لوووس 
 ُُ أبيه جدا . وهكذا لن عرف ال سبببببيح حكي ا وأ ر  لعا ه ونذله   اإلبن الوحاد يكوا لعاوب   َكَناِئحل َعَلى َوِركدل َل
َكَناِئحل لول لع ال سبيح تجعلهم لعا هم له يبكوا    الاهو  لا ع بشبدة  وإن ي در سبيع  ال سبيح   نفسبه عل  الصبلا  

 ُُ   .َعَلى َوِركدل َل
 

ِليَم َكَنْوِح َهَددْ 11" -(:11آية ) َْ وَا. ِفي اِلَك اْلَكْوِم َيْعُُِّم النَّْوُح ِفي ُأوُر   ِرمُّوَا ِفي ُبْقَعِة َمِجدُّ
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  حاش ق ل يوشببببببببيا ال لك الصببببببببالح  فعزا عليه الشببببببببع   إن قال لهم أنه لاه بسببببببببا  خطاياهم   بقعة مجدوا 
(. وكاا حزنهم شببببديدا  لم يكن لثله للذ قيام  16:5وهببببرخوا  سبببب ط إكلال رأسببببلا. ويل للا ينلا قد أخطمنا  )لراثي

وا وال رن اه  وكاا يوشبيا ال لك إسبرائال حال ا ح لت ال ركبا ال لكيا جثا يوشبيا في شبوارس أورشبليم ورثال ال رن 
إشبببببارة لل سبببببيح الذي لاه فلا  عليه الج يع  وهو فعال  لاه يجل خطايا الج يع. وكل لتلن ي ملل في هبببببورة  
ال سببيح ال صببلوب فلابكي عل  خطايال ال ي سبباات هذا لل سببيح. وقد يكوا هذا البكاد هو بكاد البكيا ال ي تللت  

 ل  ال سيح  وعدم إي انهم الساب . بال سيح عل  لا فعله اآلباد بص
 

اُؤُهْم  وَ 12"  -(:14-12اآليا  ) كَرُة َبْكِت َداُوَد َعَلى ِرَدِتَها، َوِنسبببَ اِئَر َعَلى ِرَدِتَها: َعشبببِ اِئَر َعشبببَ َتُنوُح اأَلْرُض َعشبببَ
كَرُة َبْكتِ  . َعشبببببببببِ اُؤُهْم َعلَ   َعَلى ِرَدِتِهنَّ .  َناَثاَا َعَلى ِرَدِتَها، َوِنسبببببببببَ كَرةُ 13ى ِرَدِتِهنَّ ي َعَلى ِرَدِتَها، َبْكِت اَلوِ   َعشبببببببببِ

.  َوِنَساؤُ  ْمِعي َعَلى ِرَدِتَها، َوِنَساُؤُهْم َعَلى ِرَدِتِهنَّ َْ . َعِشكَرُة   ُكلُّ اْلَعَشاِئِر اْلَباِ َيِة َعِشكَرةي َعِشكَرةي 14ُهْم َعَلى ِرَدِتِهنَّ
.َعَلى ِرَدِتَها، َوِنَساُؤُهْم َعَلى ِرَدتِ   " ِهنَّ

سببيكوا  هم هببلاوا ال سببيح الذى جاد لي لصببهم. و فه وا لا ع لول وببد ال سببيح وأنإن ا الاهو   الكالم هلا عل  حز 
ِل  ال سبببببببيح.حزنا  ل دسبببببببا   ذاه الم  أكلا السبببببببا  في زيا ة   وينلا . وهكذا كٌل للا إن يدر  أا بسبببببببا  خطايال هببببببب 

ن  اللوس ل  ولكن هذا .ا(سل  2000)  رف  ال سيحعل  طون ال دة في    الاهو  الذين تللو حزا وقد يكوا    .يحال س
  يصاحبه تعزياه الرو  ال دا.العزا هو حزا ل دا 

العزا سببببببيكوا عالا   هذا  و   .جهلم في  وهذا سببببببيكوا حزا الهالكان  ألا هذل اآلياه فه  ت كلم عن حزا بال تعزيا
ورا  في عصببب  وسبببيكوا الفكر لعلى ردتهن رد أا يكوا وحادا  ال ي ال أي تعزيا لن إنسببباا   سبببادفع الو وفر يا .  

  قد يكوا هو أهبببب ر أبلاد  او . أي العزا سببببيشبببب ل  وناثاا  أحدا  بجوارل.  وببببوس العزا  ح   لن يطا  الفر  لو 
  الج يع لن الكاار إل  الص ار  ولن العظيم ح   أه ر واحد.

يا  نها وقد ت ع   في ال بك   وحالا العزا ال ي سببا ه الاهو  بعد الصببلا   وتشبب  هم.  ورن ا تع   هذا في حائط  
ولكن هذا اللوس لن العزا ك ا قللا   كم أحزنوا قلبه ب اولهم لاببببببد ال سببببببيح.  حان يتللوا بال سببببببيح ويك شببببببفوا  اييام

للسبببباد وحدهن  وكما الرجل سببببابكي الرجان لوحدهم والكن يوم الديلونا  و  تصبببباحبه تعزياه الرو  ال دا إن تللوا.
عل     ي ايبديا. فكل لن رف  ال سببيحرف  ال سببيح فلرأته. وهذا سببيكوا ووببع كل لن  إلن يطا  تعزيا ح    

 بديا ونال عزاد.صا  له سيكوا حزيلا  هكذا في ايلِّ  َ اير  ل  
ا اه  أي الفئاه الكيا يا    ي ثل الكيبكت داودول د رأي البع  في ايسببب اد ال ذكورة أنها ت ثل قيا اه إسبببرائال.  

(.  1:12هم2ال لك )    فلاثاا كاا اللاي أيام  او  أو ايناياد    ي ثلوا اللسل ال لكيعشكرة بكت ناثاافي ايلا.  
هال  يام و خر ايتوبد ال سبيح في   ا ا الاهو  سبي الو أ  الح )   با الذين يابللوا ولكن هلا ي كلم عن ايناياد الكذ 

 ( 1: 19+  10:  20) رؤ   (هذا الكذاب 
   هم الكهلا ورجان الدين. الوي  بكت 

 ك با وال عل وا.خرج للهم ال )ش عوا(  وهتالد عشكرة ْمعي
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كانوا سابا  في والن ألا الاهو   فهتالد هم  ل ال ذكورين هم ال ا ة الذين يوجهوا ايلا  وهتالد ونهذا يكوا ك
وح   اآلا عن لوق  إسرائال الراف  لل سيح   الذين أشاروا بصل  ال سيح  وهم ك ا ة لسئولان عار العصور

الذي جاد إل  خاه ه ورفا ه  ن رفاول كاا هو ل لص إسرائال ايبديا أا لوهتالد ال ا ة  إن يك شفوا في 
عزاد. فكل ا زا ه ال راكز علوا   كل ا زا ه ال سئوليا  وكل ا زا ه ال سئوليا زا  حزا  خاه ه  يكوا حزنهم بال 

 في أبدي هم. ل سئولياالن خانوا هذل 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث عشر

 
الم ال سببيح وتشبب ت تاللاذل يوم الصببلا   وت ري  ايلا الاهو يا  أي كلم هلا عن جراحاه الراعي  ونجد ناوة عن  

( فهلا  رأيلا  13( برهبعا  )12قا إهبعا  )لذلك. وي كلم عن تطهار وت ديس البكيا ال تللا. ولن هلا نرى عال
بكباد و لوس. وهلبا نجبد جراحباه الراعي  ونبدم الراعي لصببببببببببببببعونبا  ببكباد وتونبا ال تلن  ي طهر ال تلن وي  بدا.  

 فاللو  عل  ال طيا البد وسيعكبه تطهار.
 

اِا  »ِفي اِلكَ 1"  -(:6-1اآليا  ) ِليمَ  اْلَكْوِم َيُكوُا َ ْنُبوعي َمْفُتوًرا ِلَبْكِت َداُوَد َوِلُسكَّ َْ َوَيُكوُا 2ِة.  ِلْلَخِطيَِّة َوِلْلَنَجاسَ   ُأوُر
ََ اأَلْصَناِم ِمَن اأَلْرِض َفاَل ُتْذَكُر َبْعُد، َوُأِزيلُ ِفي ا وَح ِلَك اْلَكْوِم، َيُقوُل َربُّ اْلُجُنوِد، َأنِ ي َأْقَطُع َأْسَما ََ َأْيًضا َوالرُّ ْنِبَيا  اأَل

ُُ، َوالِ َأ َأَردي َبْعُد َأاَّ َأبَ ِإَاا َتَنبَّ َوَيُكوُا  3النَِّجَس ِمَن اأَلْرِض.   ُُ: اَل َتِعيُش أَلنََّك َتَكلَّْمَت ِباْلَكِذِب اُه َوُأمَّ ُِ، َيُقواَلِا َل َدْي
ُُ، َوالِ  ُُ َأُبوُه َوُأمُّ . َفَيْطَعُن بِ  ََ يَ َوَيُكوُا ِفي اِلَك اْلَكْوِم َأاَّ األَ 4َداُه، ِعْنَدَما َ َتَنبَُّأ.  ِباْسِم الرَّ ُرْؤَياُه ْخَزْوَا ُكلُّ َواِردل ِمْن  ْنِبَيا

َتنَ  .  ِإَاا  أَلْجِل اْلِغش ِ ْعرل  َْ َثْوَب  َ ْلَبُسوَا  َواَل  َفاِلُح اأَلرْ 5بََّأ،  ِإْنَسااي  َأَنا  َنِبيًّا.  َأَنا  َلْسُت  َيُقوُل:  ِإْنَساًنا َبْل  ِض، أَلاَّ 
ُُ: َما هذِ 6اْقَتَناِني ِمْن ِصَباَي.   "   ِبَها ِفي َبْكِت َأِربَّاِئي.ِهَي الَِّتي ُجِرْرتُ ُح ِفي َ َدْيَك؟ َفَيُقوُل: ِه اْلُجُرو َفَيُقوُل َل

 هورة   في. والعجا  أا ال سيح ياع نفسه  هذل اآلياه تاع ألاللا هورة عجابا شديدة الووو  عن الصلا  
  وجهت له  ال ي زور اه الوالشها لباطلا ا ل ال سيح ال هم ع َّ أحد ايناياد الكذبا فهذل كانت ال ه ا ال وجها له. وتَ 

ِل  وط ِعن وخرج لن جلبه  ٌم ولاد ل طهار  .بدال  علاهو أت  ليع ل خطايانا  ف  اير  لن كل نجاسا   وت ديس  وه 
ا إزال  /  إزالا الرو  اللجس لن اير    /  اد ايهلامقطع أس )      (3:8الجسد )رو  فيال طيا    يدينو   الشيطاا

وخاه ه الذين جاد لن أجلهم  إل  خاه ه جاد الطعلاه أهابه بها أحبادل  . وهذل الجرو  و ايناياد الكذبا ...(
ر نفسه  وهلاول. لذلم ي الول بل ش  ول وأهانول  (. ليس ف ط ل11:1يو وخاه ه لم ت اله  )  بهذل الصورة ك هو ي َصوِّ

 بات أحبادل.  فيولطعوا لرفو  ولجرو    نا  كانب  أنه ل هم بمنه عبا وه الص
يكوا يلاوس خارجا  لن جل  ال طعوا ل طهار ال طيا  خرج لن    وم الصلا  سر ال  ديس أنه في نلك الاوم  يو 

وال  ديس  ولوه ال سيح    جل  ال سيح حان لاه وطعن  م ولاد  ال اد يشار لفعل ال ع و يا والدم يشار لل كفار
زا  ( وكل لن يع14:7+ رؤ  51ثلج  )لزلا  كاا السا  في هذا الالاوس  ت سللي فمبي  أكثر لن العل  الص
 يال يفي  عليه الرب لن يلاوس اللع ا.  عل  خطا 

فالرب  اا عل    (: يشار أنه لن توجد أهلام بعد نلك2 3في تياه )كيف عاَّره اآلياه عن ت ديس اير   
ناي كذاب.  إ  باد لوه ي  وسيفال اشيطاا بصلابهال يكوا  اللالوايعيش  البلهم عن أا  عل      فهذا حكم 

سم ايوثاا  يه بركا لهم ويطر    فكاا عبا  ايوثاا يظلوا أا تر يدهم إلمماَ األصناوأقطع أسايناياد الكذبا. 
هذا      هو الذي كاا يلبسه ايناياد الصا قوا إق داد بريليا. ثم قلدهم فيثوب الشعر(  4علهم كل شر. وفي ) 

( يلكر 5وفي )  .   رثوب الشع  ا يلبسو   افي نلك الاوم وال يعو و   ايناياد الكذبا سي زوا   ايناياد الكذبا. لكلهم أي
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 في كل هذل الصور تشار لع ل ال سيح    ايناياد الكذبا أنهم أناياد وي ولوا أنهم فالحان إق لاهم هاح  اير .
  (.17:5كو2دة )خل  خل ا جدي

إبلا    فصار  به  لي وهيمخذ جسدا     أيأا ي جسد    ييلب ذ كاا    إبنح   ي وه       اْقَتَناِني ِمْن ِصَبايَ أَلاَّ ِإْنَساًنا  
ول انا تجسد وتمنس  .ه  إشارة ل جسد ال سيح فهو ولد لن العذراد كصا  ه ار فصار إبن إنساا .آل م بجسدل

( كاا لن  6وفي )  ف  البشر .  ال  الا لن ايلواه   س حياته  هو الزارس الذى خرج لازر   َأَنا ِإْنَسااي َفاِلُح اأَلْرضِ    
( ويصلع هذا أناياد ايوثاا خاها 28:18لل 1)  له همت دلا يسملوا  أنفسهم عل  عا ة ايناياد الكذبا أا يجرحوا

   أي أنا جررت في بكت أربائي أناياد البعل. فرنا سمن أحد هتالد ايناياد الكذبا عن هذل الجرو  قالوا لن خزيهم  
الطعن بعد لوووس  الح  أا هذل اآليا ور ه لباشرة  سوف يلكروا جرحهم أثلاد ل ارساتهم في عبا ة ايوثاا. و 

ارة لجر  ال سيح في بات أحبائه. والح  أا الكالم عن ايناياد الكذبا وهذا يا ال سيح قد إع ارل لذلك فهي إش
 وهم أحباؤل. ثم يك ل الكالم عن الراعي ال جرو . أا يدع  رَّ رؤساد الكهلا لالال   وهكذا  عول  بال ا هو س  

 
َُ 7" -(:7آية )  ، َوَعَلى رَ َعَلى َرا »ِاْسَتْيِقْظ َيا َسْي ُجِل ِرْفَقِتي، َيُقوُل َربُّ اْلُجُنوِد. ِاْضِرِب الرَّاِعَي َفَتَتَشتََّت اْلَغَنُم، ِعيَّ

َغاِر.    " َوَأُردُّ َ ِدي َعَلى الصِ 
ليس راعي لثل باقي الرعاة      إنا  هوراعيَّ (.  10     4:53شإ بما ي دم إبله نبيعا )  س ا  ذ إستيقظ يا سيَ

  كل ا رفا  في العاريا تعلي فكرة الشركا بان ل ساويان  وهو رجل رفقتي ا وهو ل از علهم.  له هفا خاهبل  
  هذا لا تشتت الرعية إضرب الراعي فت فال سيح لم يعس  خلسا أا يكوا لعا ال  هلل  وهو كائن لعه للذ ايزن. 

   31:  26ذل لت أعلله ل لصلا لالا هلبه وهرب تاللا
فهرب تاللاذل. وكاا    وجرحول وطعلول  دلا ورنوا الراع  الصالحر ل ش ت الاهو  بعتشا   لصغاروأرد  دي على ا

 م. 70هذا عل  يد تيطس سلا  
 

، أَ 8" - (:8آية ) بُّ   " ثُّْلَث َ ْبَقى ِفكَها.اَّ ُثْلَثْكِن ِمْنَها ُيْقَطَعاِا َوَيُموَتاِا، َوالَوَيُكوُا ِفي ُكلِ  اأَلْرِض، َيُقوُل الرَّ
أعطاها   ال يولكن ال سيعاان الذين فه وا العاللا    عل  ايقل ثلثي الاهو .  ي خرب الاال  وق ليش الرولانالج

يش الرولان  يورشليم  أورشليم علدلا  خل الج فيلسيع  واحد  ( هرنوا ولم ي ب  20- 15: 24لت ) فيال سيح 
 (. 20- 15:  24لكانها )لت  فيذكورة وراجع تفسار اآلياه ال  وأحرقوها.

 
ِة، َوَأْمَتِحُنُهُم اْمِتَحاَا الذََّهِب. ُهَو َ ْدُعو بِ 9"  - (:9آية ) اْسِمي  َوُأْدِخُل الثُّْلَث ِفي النَّاِر، َوَأْمَحُصُهْم َكَمْحِص اْلِفضَّ

بُّ ِإلِهي«. ْعِبي، َوُهَو َيُقوُل: الرَّ َْ ُُ. َأُقوُل: ُهَو   "َوَأَنا ُأِجكُب
تللوا وكاا ذ يل اهم بلار اآلالم وايوطها اه بعد أا هرنوا لن ال  ل عل  يد تيطس. وذ كاا  الثلش هم الذين  

 .يل اهم كالفاا والذه  فهم أشياد ث الا علدل
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع عشر

 
نرى في هذا اإلهببببببعا  خراب ايلا الاهو يا وأورشببببببليم في أيام اللهايا ولا يصبببببباح  نلك لن تدخل ذ ليسبببببباند  

خ اليا عن بركاه الذين تللوا به لن شبببببببببببع  الاهو  أي البكيا  ولا يصببببببببببباح  هذا لن ظواهر عجابا. ثم كل ا  
 الكليسا  وحرلاا غار ال تللان لن هذل الاركاه 

 
بِ  َيْأِتي َفُيْقَسُم َسَلُبِك ِفي َوَسِطِك.1" - (:1آية )   " ُهَوَاا َ ْومي ِللرَّ

ا إ  ال يعلي هذا يوم لعد  بمرنعا وعشرين ساعا  ولكن يفهم هذا بما ايحداث اآلتيا س  ع   ح   و هواا  وم 
طان اإلن ظار  ولكن هلا  وقت لعد  لهذل ايحداث في علم ذ. وفي هذا الاوم يكوا س وء رها  يورشليم 

   اللا نهاي ها ال الا  فعا ة ي  سم الجلو  لا سلاول خارج ال دا ح   ال يهاج هم أهل فيقسم سلبك في وسطك
 حالا ال ت يف أحد  وهذا لا نكرل في اإلهعا أا الشع  في ال ديلا إلا ق ل أو في    في وسطكال ديلا  ولعل   

ن هت ألا الاهو  كهلوتيا  يوم إ الساب  لن أا الثلثان ي طعاا وي وتاا  والثلش يب   فاها لكن يدخل إل  اللار. وقد 
أورشليم  م عل  يد تيطس  لكن يادو أا قصا خراب  70ن هت كدولا سلا  إالصلا  يوم إنش  حجاب الهيكل و 

 . اييام ف  نهايا س  كرر
م لن شعوب ل  لفا ليارنوا جاوشه ولن تاالن لعهلاجوج جوج لع  يه وحش البعر  يمتيى هذا الاوم هو الذ 

ل رى    (39)حز  فيوراجع ال فاهال    فاها وحش اير  أو لا قان عله سفر الرؤيا اللا  الكذاب جد  يو   ال ييم  أورشل
 . أورشليم فيعد  كاار لن ايلم سيمت  لع جوج للعرب  أا
 

ُح الن ِ 2"  -(:2آية ) ِليَم ِلْلُمَحاَرَبِة، َفُتْؤَخُذ اْلَمِد َنُة، َوُتْنَهُب اْلُبُكوُ ، َوُتْفضبَ ْبَ ، َوَيْخُرُج  َوَأْجَمُع ُكلَّ اأُلَمِم َعَلى ُأوُر َُ ا سبَ
ْعِب اَل ُتْقَطُع ِمَن  ْبِي، َوَبِقيَُّة الشَّ   اْلَمِد َنِة.ِنْصُف اْلَمِد َنِة ِإَلى السَّ

في اييام ايخارة سببببببا كرر لشببببببهد سبببببب وء أورشببببببليم  وكما سبببببب وطها باد تيطس كاا رلزا  ل ا سببببببيعدث في اييام  
  باللسبببا ييام  ال تقطع من المد نة  وبقية الشبعب(.  39    38حزايخارة  حان يج  ع ألم كثارة وببد أورشببليم )

أورشببببليم حال ا إنسببببع  الجيش الرولاني لعدة سبببباعاه  وتذكر تيطس ف د هرب ال سببببيعاان ب عجزة لن حصببببار  
( فهرنوا. ونعد عدة سبببباعاه عا  الجيش الرولاني لعصببببار أورشببببليم ح    16    15:24ال سببببيعاان اآلياه )لت 

سببببببب وطها ال روس الذي ق لوا  يه لا ي رب لن ال لاوا يهو ي بعد لجاعا رهابا. وناللسببببببببا لأليام ايخارة قد تعلي  
ال تللان لن الاهو  )البكيا( الذين سببببباتللوا بال سبببببيح سبببببال ذهم ذ بطري ا خاهبببببا. وروحيا  ف ن يتلن    اآليا أا

 ألا لن يس  ر في علا ل يس ط في ساي إبليس.   بال سيح يعيا وتكوا له حياة أبديا وال ي طع
 

بُّ َوُيَحاِرُب ِتْلَك اأُلَمَم َكَما ِفي َ ْوِم3" -(:3آية ) ُِ، َ ْوَم اْلِقَتاِل. َفَيْخُرُج الرَّ  " َرْرِب
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م  كثارة سببب  وم ب زو أورشبببلي ل الك وهي أا هلا     (39    38ل طاب ا لع ال فصبببال ال وجو  في )حزهذل الصبببورة  
لسبببباد ثم  ا وتفاببببح ال ديلفي بداي ه ف تخذ الح ال زو   وسببببوف يلجبال سببببيحال ي سببببي  لكها الاهو  في عدم إي اا  
  هذل البكيا لن عرف . وسببالاهو  بال سببيح الذي طعلول  َ ل  خون البكيا لنكْ يَ ي دخل ذ ويعارب تلك ايلم حال ا  

 سبببيح  كشببب  الوقد ي   أنا يسبببوس الذي بع  ول لااالطس أخوهم الذي باعول..  إخوة يوسببب  فال سبببيح ك ا عر  الاهو  
ان ظهر له. وذ قد حف  الاهو  هذل السببببببلان كلها يا له بال سببببببيح ح لن بولستالكثارين ك ا   هم فاتلننفسببببببه ل

بل أا  خون هذل البكيا إل  اإلي اا بال سبببببببيح    بكيا سببببببب تلن به في هذل اييام ايخارة  ولن أجل وعو ل يبائهم.
  يريد أا و   فهعل  الج يع  لم  فاهلل عالهإي اا بع  اي فيسبببابا  بها الرب نفسبببه سببب كوا    سبببيعلن  ال يا والطري 
 (.4:2ت 1ي لصوا  )اللاا ج يع 

  هذل العرب ال رعبا بان الوحشبببببببببان )وحش البعر ووحش اير ( سبببببببببيكوا لها ن ائج ل يفا وراجع لا سبببببببببيعدث 
د يعان  ال تللان به لن ن ائج هذل العرب وسببببوف ي    ن ي ال أا(. وذ ل15-12)اآلياه   في كمثار لهذل العرب  عِّ

ا لا حدث لهم لن تشب ت ووبياس  وسباتلن بع  الاهو  ويفه وا أ(.  5-4اه  آليإليه )الهم لكانا للعزال يهرنوا  
(. ثم يل ذ الرب الذين  12لوا ويبكوا ب رارة )إهبببعا م. كاا بسبببا  هبببلاهم لل سبببيح العكي   فالد 70أل هم سبببلا

ي ٱْل  َ دَِّا ف  ِبٱسبببْ ِ َوأ َعرِّ    بها  جلهم أيابببا ويتللو ا ويرى ايلم كل هذا ويفه وا أا ال سبببيح إبن ذ هبببل  يتللو 
َراِئاَل  َواَل  ْعِاي ِإسببببببببببْ ِط شببببببببببَ َا ي َلجَّس  َبْعد   َفَ ْعَلم  ٱْي َلم   ِفي َوسببببببببببْ ِ ي ٱْل  َ دَّ َراِئالَ   َأَ س  ٱسببببببببببْ    َأنِّي َأَنا ٱلرَّب  ق د وا  ِإسببببببببببْ

 .(7:39)حز
 

قُّ جَ 4"  -(:5-4اآليا  ) ْرِق، َفَكْنشبَ ِليَم ِمَن الشبَّ ْبَ اَم ُأوُر ْيُتوِا الَِّذي ُقدَّ َبُل  َوَتِقُف َقَدَماُه ِفي اِلَك اْلَكْوِم َعَلى َجَبِل الزَّ
ُف اْلَجَبِل َنْحوَ  ا، َوَيْنَتِقُل ِنصبْ ْرِق َوَنْحَو اْلَغْرِب َواِدًيا َعِِّيًما ِجدًّ ُِ َنْحَو الشبَّ ِط ْيُتوِا ِمْن َوسبَ ُُ َنْحَو    الزَّ ُف َماِل، َوِنصبْ الشبِ 

َل. َوَتْهُرُبوَا َكَما َهَرْبُتْم ِمَن الزَّلْ 5اْلَجُنوِب.  ُل ِإَلى آصببببببَ ََ اْلِجَباِل َيصببببببِ َِ ِجَباِلي، أَلاَّ ِجَوا َزَلِة ِفي  َوَتْهُرُبوَا ِفي ِجَوا
بُّ ِإلِهي َوَجِميُع اْلقِ  يَّا َمِلِك َ ُهوَاا. َوَيْأِتي الرَّ يِسكَن َمَعَك.َأيَّاِم ُعزِ   " دِ 

  ف ن ن بل جابل  وينشبببببببببق جببل الزيتوا في تبدخبل ذ اإلعجبازي لال بذ ال تللان  قبد ت ع   هبذل اآليباه حر يبا    
ال  طم يولا  قا ر أا يش  جال الزي وا. ولن ش  البعر ايح ر لالجي شعبه  قد يصلع نلك فعال  لالجي شعبه   

   ويصلوا إلى آصل   أي وا ي الجبان  جواَ جباليالجال يهرنوا إل   وليظهر لهم قوته لاتللوا به. وحان يلش   
 وهذا ال كاا ال لعزن أعدل ذ للبكيا ال   تللت به لاهرنوا لن الارناه ال    أي لكاا للعزن. آصل =
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 سوف تعدث .
ذ لهم طري ا     ورن ا تكوا هذل الزلزلا هي ال ي أ ه لشبببببببببببببب  جال الزي وا  ونهذا يسببببببببببببببهل  وتهربوا من الزلزلة

للهرب لن أعدائهم بال ا أا هذل الزلزلا نفسبببها تكوا  لارا  عل  أعدائهم  )في بع  الزالزن تلشببب  اير  وتا لع  
 لدنا  بكاللها(.

فجابل الزي وا هو الجابل البذي هببببببببببببببعبد للبه    )يبونبا ال  ص تبا را يع وب(  :اآليبا وهنباك تبأمبل روري في هبذه  
ل سبيح زان السبياج الذي كاا يفصبل بان الاهو  ونان ايلم فمورشبليم كانت لعاطا  الرب يسبوس إل  السب اد  ونعد ا

بجبان  وللها جال الزي وا  كما الاهو  كانوا لعزولان عن العالم  ولكن بعد هبببببعو  ال سبببببيح إنشببببب  هذا العاجز  
أورشبليم أي . وأهببح هلا  واٍ  أي طري  ل سبع يسب ح للج يع بدخون بشبق جبل الزيتوا له  زلو ر ( ال 14:2فأ)

الكليسبببببببببا. وال تللان غرسبببببببببوا كمشبببببببببجار زي وا فهم ل لوئان لن الرو  ال دا )الزيت رلز للرو  ال دا(. وهتالد  
ال تللان كبالعبذارى العكي باه أو كبالعبذارى الجباهاله. فبالعكي باه تنا هن ل لودة زي با  لل ظرين العريس ال با م لن  

شبببب ياق فهم في ال رب  وهذا لعل  أا الجال إنشبببب  ناحيا  ا اإلالشببببرق  والجاهاله تنا هن فارغا  وليس لديهم هذ 
الرافاببببان لل سببببيح. ونصبببب  ال تللان ال ل ظرين ال سببببيح  فهم ال رب  ألا و   .  أي ال ل ظرين ال سببببيح بفر   الشببببرق 

العار( واللصبببببببببب  اآلخر في برو ة روحيا )يعار علها   الجنوبيكونوا في حرارة روحيا )يعار علها وجو هم في 
)إل  وا ي الجبان(   جواَ جباليالبار (. وال تللان العكي اان يهرنوا لن شببر هذا العالم إل   الشبمالوجو هم في 
أي لكاا للعزن فهم إنا  يعاوا ك رناد   إلى آصبل تصبل  العهد الجديد كليسبا السب اوياه  وهذل الكليسباأي كليسبا  

في هذا العالم  فال سبببببببيح  عا ال تللان وأفرزهم للفسبببببببه. وهتالد ال تللان يهرنوا لن الزلزلا أي لن غاببببببب  ذ  
( ولبدرجبا أا زكريبا 1:1عبالوا اللاي )عبا عل  العبالم. فبالزلزلبا ال ي حبدثبت أيبام عزيبا  كبانبت رهاببا  ولبذلبك نكرهبا

يذكرها بعدلا حدثت ب ئاه السبببببببببلان. وقد تكوا هذل الزلزلا قد حدثت بسبببببببببا  خطيا عزيا وتعديه عل  الكهلوه. 
 وأياا  ف د أهاب الار  عزيا بسا  فعل ه.

يد ال سبببببيح الثاني    إي اا الاهو  في اييام ايخارة عاللا اللهايا ولجويأتي الرب إلهي وجميع القديسبببكن معك
الذي  يه يمتي لع لالئك ه وقديسببببببيه. وللالح  أا بان ال تللان العكي اان ال  لوئان زي ا   واآلخرين الفارغان هوة 

تلان   عظي ا ي ثلها الوا ي العظيم بان نصببببببفي الجال. فال تللان العكي اان يل ظروا لجيد الرب يسببببببوس قائلان  
فاهرنوا لن لجر  نكر هبذا الاوم لرعاهم للبه. وكوا أا إي باا البكيبا لن    ألبا غارهم     تعبان أيهبا الرب يسببببببببببببببوس

وأيابببببا قان   (.15:11)روالاهو  عاللا عل  نهايا اييام وال جيد الثاني للرب يسبببببوس عل  السبببببعاب نجدها في 
لبار  االتي باسبببببببم  الني اقون لكم انكم ال ترونلي لن االا ح   ت ولوا  .هونا با كم ي ر  لكم خراباالرب يسبببببببوس  

 ( .39   38:  23  )لت الرب 
 

.  6"  -(:11-6اآليا  ) ُُ َراِري َتْنَقِب . اْلدَّ ُُ اَل َيُكوُا ُنوري . 7َوَيُكوُا ِفي اِلَك اْلَكْوِم َأنَّ بِ  َوَيُكوُا َ ْومي َواِردي َمْعُروفي ِللرَّ
ُُ ِفي َوْقِت اْلَمسَ  .  اَل َنَهاَر َواَل َلْكَل، َبْل َيْحُدُث َأنَّ َِ َيُكوُا ُنوري َوَيُكوُا ِفي اِلَك اْلَكْوِم َأاَّ ِمَياًها َريًَّة َتْخُرُج ِمْن 8ا

 َِ َِ َوِفي اْلَخِري ْي . ِفي الصَّ ، َوِنْصُفَها ِإَلى اْلَبْحِر اْلَغْرِبيِ  ْرِقيِ  ِليَم ِنْصُفَها ِإَلى اْلَبْحِر الشَّ َْ بُّ 9َتُكوُا.    ُأوُر َوَيُكوُا الرَّ
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ُُ َوْرَدُه.  َمِلًكا َعَلى   بُّ َوْرَدُه َواْسُم ُل اأَلْرُض ُكلَُّها َكاْلَعَرَبِة ِمْن َجْبَع 10ُكلِ  اأَلْرِض. ِفي اِلَك اْلَكْوِم َيُكوُا الرَّ َوَتَتَحوَّ
ِليَم. َوَتْرَتِفُع َوُتْعَمُر ِفي َمَكاِنَها، ِمْن َباِب ِبْنَياِمكَن ِإَلى َمَكاِا اْلَباِب ا َْ َواَيا، ِإَلى ِرمُّوَا َجُنوَب ُأوُر ِل، ِإَلى َباِب الزَّ أَلوَّ

ِليُم ِباأَلْمِن.11ِر اْلَمِلِك. َوِمْن ُبْرِج َرَنْنِئكَل ِإَلى َمَعاِص  َْ . َفُتْعَمُر ُأوُر  "  َفَيْسُكُنوَا ِفكَها َواَل َيُكوُا َبْعُد َلْعني
هذل تياه كلها وعو  بالاركا وإن شار للكوه ذ  وكل هذا بدأ باوم الصلا   ولكن كل لا حصللا عليه ح   اآلا   

ال ا كاا الكالم الساب  عل  ال جيد الثاني  نفهم أا لا لا هو إال عرنوا ل ا سوف نعيا  يه في ايبديا. وط
ن هاد هورة إي عدث عله هلا هو ألجا  الس اد  ولا سيعدث بعد ال جيد الثاني  حان ي اع الج يع ل ب بعد 

 (.28:15كو 1هذا العالم )
يوم الصببببببلا  حاش  وهذا حدث    =ال يكوا نور. الدراري تنقبُ.. ال نهار وال لكل.. وقت المسبببباَ يكوا نور  

هببببباره ظل ا عل  اير   وإنطفمه أنوار الدراري )أي اللاراه وهي الشببببب س وال  ر(. فلم يكن هلا  نهار يا  
ظل ا كاللال جاده  ولم يكن لال فهو وقت نهار. ونالصلا  إن ه  العهد ال ديم ال شار له بال ساد  فظل ا العهد 

د. وع ولا  فالكليسبببببا ت ابل إوبببببطها اه كثارة عار الزلن  ولكن  ال ديم إن شبببببعت بالصبببببلا  فكاا نور العهد الجدي
الم هلا   ائ ا  نور وتعزيا ورجاد ي ل  الاببببي اه  وهذل بع  بركاه الصببببلا  ال ي نعصببببل  وسببببط لال هذل اي

إن * عليه في ايبديا.  علاها في حياتلا عل  اير   لكن كل لا نعصببببل عليه لا هو إال عرنوا ل ا سببببلعصببببل  
الم هذا العالم  وفي نهايا حياتلا بال وه يكوا هلا  نور العياة ايبديا. وفي أيبديا وقت لسببببببببببباد يشبببببببببببرق نور ا
وفي ( . 1:21+ رؤ  18:5)لت   شبببببببببب س وال ق ر فالسبببببببببب اد واير  تزوالا بصببببببببببورته ا العاليا  ايبديا ال يكوا 

وفي نهايا  * (.  5:21لال )رؤ  ايبديا لن نع اج للور الش س  فال سيح سيكوا اللور الذي نس لار به  ولن يكوا 
)وع ليا  ف ن    يادأ نورها ي ل وي الشبببببببببببببب   diminish  أي أجرام السبببببببببببببب اد تلكب     الدراري تنقبُ أيام هذا العالم

ال عروف أا اير  كانت للارة كالشبببب س ثم بر  سببببطعها وتعولت لجسببببم لع م  وهذا لا سببببيعدث للشبببب س بعد 
ل   عان بلور    ولكن وسبط هذا اللال سبيكوا ال تللان* ال  ر.   وقت أيابا (. وإنا إنطفمه الشب س سبالطف  أيابا  

إخ فاد اللور فعال  هبببببببببببباحا  وظهور نور    ال سبببببببببببيح. وقد تعلي اآليا حدوث ظواهر طايعيا في اييام ايخارة لثل
ل   يوم اللهايا ال يعرفه أحد سبوى ذ. وانا ظهر ذ ب جدل فكمعروف للرب  وم وارد سب اوي وسبط هذا الظالم.

  .لا كاا للارا يل ف  وودل   ك ا يلكب  وود ش عا انا ظهره الش س
بببببببليم( 8وفي ) (. والكليسبببببببببببا لها 39-37:7  ال يال العيا إشبببببببببببارة للرو  ال دا )يوالمياه الحية تخرج من أوْر

سببببببلطاا أا تعطي الرو  ال دا بووببببببع يد ايسبببببباقفا أو في سببببببر ال اروا  فمورشببببببليم هي كليسببببببا العهد الجديد 
  هو البعر ال  وسببط. وهذل حدو  أر  فلسببطان. والبحر الغربيهو البعر ال ات    البحر الشببرقي(.  6-1:19)أس

ا إشببببارة لكل العالم  والعالم لشبببببه في الك اب ال  دا بالبعر يا الذي يشببببرب لله ي وه )أي يعيا  وفلسببببطان هل
- 1:47ويجري وراد لبذاه العبالم(. والرو  ال بدا فبا  عل  العبالم لازيبل للوحبا البعر  يعطي حيباة للعبالم )حز

هو إال لجر  عرنوا ل با  ل اآلا لبا  (. والعيباة ال ي يعطاهبا الرو  ال بدا لل تللان  هي حيباة أببديبا  ولبا نبمخبذ 12
باللسبببا للعياة ايبديا فهلا  هببورة يرسبب ها يوحلا الرائي للهر هببافي لن لاد   ألا* سببلعصببل عليه في السبب اد. 

  وفي اإلنجلازيا  في الصيف والش اد  ففي الش اد  في الصيَ والخريَ(.  1:22)رؤ  حياة لل تللان  حياة ليعطي
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  16:7جاري ال يال  ولكن في الكليسا فالرو  ال دا يفي   ائ ا  بال عائ  )رؤيج د ال اد  وفي الصيف تج  ل
 ت ببالببا  عل  اير  حان تك  ببل اييببام وتل هي هائببا هببذا العببالم  في ايبببديببا سببببببببببببببي لببك ذ*  (  9(. وفي )17   
لا    العرنا تعل  سبببببببهل للبسبببببببط. وهذا   تتحول األرض كلها كالعربة(  10(. وفي )9-5:2+ ع    28:15كو1)

ل وا في ال فر سببببااال  إللهلا  كل وطاد يرتفع وكل جال وأك ا يل ف  ويصببببار ال عوج سببببا  إشببببعيا وتلبم عله   َقوِّ 
(. فال رتفعاه تشبببببببار ل طايا الكارياد  5-3:40شإلسببببببب كي ا  والعراقا  سبببببببهال   يعلن لجد الرب ويرال كل بشبببببببر )
زيل كل العكباه ح   يعطي فرهببا لل اد ال ارج  وال ل فابباه تشببار ل طايا اللجاسببا أو هبب ر اللفس  وذ سببا

  أي أورشبببليم ال ي سببب صبببار سببب اويا وأوال ها  وترتفع وتعمر. ( 8لن أورشبببليم أا يفي  عل  اير  كلها )تيا  
السبب اويا  في العياة ايبديا   وهذل الصببورة سبب ك  ل في أورشببليم*   . لث رين وتفي  الرو  ال دا عل  كل العالم

  جلوب  رموا و.   شببببب ان أورشبببببليم  جبع   السببببب اد. اه  فلعن سبببببلكوا بال خطيا ت الا  فيإن سببببب زان كل العكب
  غرب أورشبببليم  هذا يعلي كل ال ديلا لن الشببب ان للجلوب وباب الزوايا  شبببرق أورشبببليم  بنيامكن بابأورشبببليم.  

صببببل ال اد العي ولن الشببببرق لل رب  أي ذ يريد أا يعطي حياة  ويفي  لن روحه ال دوا عل  كل العالم  وي
  يشبببببببببببببار يا كل لن يتلن بال سبببببببببببببيح ويرتوي لن ال اد العي يكوا لن أبلاد  باب بنيامكنوللج يع بال لوانع.  

  يشار يا كل لن يتلن بال سيح ويرتوي لن  وباب الزواياالي ان أي وارث لع ال سيح الجالس عن ي ان اآلب. 
حي   رال يال العيا يكوا عاببوا  في جسببد ال سببيح  الذي  يه ال سببيح هو حجر الزاويا وكل لن ال تللان هو حج

ا رفاببببلا العالم سببببلكوا ل اولان في إ(. وحجر الزاويا رفاببببه الالاؤوا  فلعن ح   و 6-4:2بط1في هذا الاات )
أي ذ ي علن    برج رننئكل هذل حدو  لراحم ذ ال ي سبب شبب للا لن معاصببر الملك  ومن برج رننئكل إلىال سببيح.  

 برج حصبببببان يرك  إليه الصبببببدي  وي  لع(.  سبببببم ذر  أي أا ال تللان ل عصبببببلان في رح ا وحلاا ذ فبرجو)
بببليم باألمن..    هي إشببببارة لل  ر الروحي أي ايفرا  ايبديا ال عدة للا في السبببب اد. ومعاصبببر الملك فتعمر أوْر

  فهذل سبببا    اآلا بصبببورتها العاليا  في السببب اد سببب ل هي اير  ال دي ا ال ي نعيش علاها*    وال يكوا بعد لعن
عونا اير  بسببببببابك    ونلعم هلا  بايلن في أورشببببببليم السبببببب اويا. وهذل الصببببببورة العلوة في ذ ولعلها ب وله  لل

السببببببببب اد نمخذ عرنونها ون ذوقها اآلا جزئيا   فالكليسبببببببببا تلعم ب راحم ذ ونفي  الرو  ال دا  وذ جعل الطري  
تعل  لكاا لرتفع عاٍن  ف ن يشبببهد    ورموا  تعلي شبببها ة  جبع  وكل ا من جبع إلى رموا لسببب ويا  ألام الكليسبببا  

 للرب ويرتفع عن ايروياه ي   ع باركاه الكليسا.
 يشار ل عل  اآلياه ولا سلعصل عليه ف  ايبديا . *كل لا ألاله هذل العاللا  

 
 فى األبدية بركا  الصلكب اآلا عربوا 

الش س أظل ت  بالصلا  إن ه  لساد  
نور  العالم. ووسط وي اه العياة هلا   

 ال عزياه.

يشرق نور ايبديا وسط لساد هذل العياة  
وأاللها وهلا  ال ش س وال ق ر. الش س 

 س ار  
 7ال روف ي  ا نا إل  يلابيع لاد حيا رؤ  حلون الرو  ال دا بعد الفداد



 (اإلصحاح الرابع عشر()زكريا صغار )األنبياء ال

 

 
67 

 8:  2للك الرب يكوا كالال والكل خاوع ع   ( 9الرب ي لك بصلابه علالا )تيا
ر  )اي ال كارياد وال ه ر نفس

 40كالعرنا( إش
 ال يدخلها ش   نس 

 
ِليَم. 12"  -(: 15- 12اآليا  ) َْ ُأوُر َتَجنَُّدوا َعَلى  الَِّذ َن  ُعوِب  بُّ ُكلَّ الشُّ ِبَها الرَّ َيْضِرُب  الَِّتي  ْرَبُة  َتُكوُا الضَّ َوهِذِه 

َيُكوُا ِفي  وَ 13ِمِهْم.  َلْحُمُهْم َ ُذوُب َوُهْم َواِقُفوَا َعَلى َأْقَداِمِهْم، َوُعُكوُنُهْم َتُذوُب ِفي َأْوَقاِبَها، َوِلَساُنُهْم َ ُذوُب ِفي فَ 
ُِ َوَتْعُلو  َ  ُجُل ِبَكِد َقِريِب بِ  َيْحُدُث ِفكِهْم، َفُيْمِسُك الرَّ ُِ.  اِلَك اْلَكْوِم َأاَّ اْضِطَراًبا َعِِّيًما ِمَن الرَّ َوَيُهوَاا  14ُدُه َعَلى َ ِد َقِريِب

ِليَم، َوُتْجَمُع َثْرَوُة ُكلِ  اأُلَمِم ِمْن َرْولِ  َْ ا.  َأْيًضا ُتَحاِرُب ُأوُر ةي َوَماَلِبُس َكِثكَرةي ِجدًّ َوَكَذا َتُكوُا َضْرَبُة 15َها: َاَهبي َوِفضَّ
ْربَ   "  ِة.اْلَخْكِل َواْلِبَغاِل َواْلِجَماِل َواْلَحِمكِر َوُكلِ  اْلَبَهاِئِم الَِّتي َتُكوُا ِفي هِذِه اْلَمَحالِ . َكهِذِه الضَّ

وجيش   ال ا م لن شرق نهر الفراه   البعرنهايا لرعبا للجاوش ال  عارنا: جيش وحش    ه نرى فاهاهذل اآليا
الاهو  )راجع أا ايوهاف ولكن هل   (.39حز   وحش اير  لن  تملل روح    ل ي وا  ال وجو ة هلا   ال  يفا  ا  
إن ا   ال  عارنا  للجاوش  الهالكان  هيس عدث  بملفاظ عل  قد   في  وه  يالم  ولكن ر تصورنا.  جهلم ايشرار 

هو أا ال ذكور هلا هو لا سيعدث لجاوش الوحشان    39سفر حزقيان   فيلا جاد    لع ايقرب لل صور وال  ف   
 . (13ر  )رؤوحش البعر ووحش اي

 
   وعن التفسكر الرورى:

 - :لزلاا العاور  هلا  لكانان بعد أا يل هي ا
 .  رار لن أبلاد ذالس اد بملجا ها لألب[ 1]
  ذين رفاوا ال سيح ك  لص.جهلم لألشرار ال ايبدي في العذاب [ 2]

( نرى فاها العكس 15- 12آلياه )وفي هذل ا   رأيلا فاها بركاه وألجا  ايبرار في الس اد.  (11-6واآلياه الساب ا )
وعل  رأا   (.28:5 29يول سيح  ذا نرال في قون الساد االذين طال ا إوطهدوا الكليسا )وه  أي  يلونا ايشرار

الذ ن تجندوا على (. هلا نرى ايهوان ال ي س  ع عل  أعداد الكليسا   10:20ؤإبليس وجلو ل )ر   شرار طبعا  اي
ليم. لحمهم  ذوب..   ا ذوب  تذوب.. لسانهمعكونهم  أوْر ال ي اس  دلوها في  لشر وفي اوطها    أجسا هم 

تفسر عل  أا  و  ال سيح. جا يف ود لها السود  ولسانهم الذي نط  ب  ال ي نظره للكليسا تدبرالكليسا وعاونهم 
ر لا رة للعذاب في البعارة ال   دة باللار ويكوا ايسلوب ال س  دم هو أسلوب بشري عل  قد هذل اآلياه هي هو 

 . ب أبدي بال نهاياواقفوا أي أا عذاب ايبديا هو عذانفهم. وهم 
   الورشكن: وعن أا المذكور هو نتائَ المعركة بكن

ن يجا هذل  ونل ا حروب الاوم قد تكوا    (185000)ف ال  واحد ورب لن أشور    لرا  ف اكاأر قد يكوا  كِ ولا ن  
 جاوش وطراب ال( هورة إل13وفي )  .أحياد  س صااهم وهم  أي الارناه  وهم واقفوا   .أسلعا نوويا أو كي يائيا

ُ   فيمسك الرجل   ونلال هم  ورعاهم  ال  عارنا     هموحروب بال  . ولكن س كوا هلا  ش اقاه ال وف    لنبكد قريب
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ُ   تعلو  ده على  د والح  أنهم قال هذل العرب كاا هلا  تاالن وحل  .    سي ولوا بعاهم عل  بع  قريب
  وأت  وحش عل  بعاهم وتعارنواوحش اير  )اللا  الكذاب( ثم إن لاوا    بان وحش البعر )ود ال سيح( ونان

ليعارب وحش  بالبعر   فاال وهذل هورة عج  .ف  أورشليماير   جاوشه  بهم يارنوا  ابا   إن  ا هم ل  اسكوا 
  (.23:20أي 2+   22:7لن ال  بط )ق  بعاهم وهذا نوس 

ل  ويهواا(  14وفي )    ظرين أا يعطاهم هم الاهو  الذين عاندوا وإس  روا وراد الوحش لل   هواا   يم أيضًا تحارب أوْر
ليم  ألا  للك العالم. لن بع  الاهو  بال سيح نه حان يت أ . ولن ال  صور   تللا في أورشليمهي البكيا الف  أوْر

كن س كوا ول  أا الاهو  ال عاندين رافا  اإلي اا بال سيح سياطهدوا هذل البكيا ال تللا.  )وهتالد هم البكيا(
   لم فاتلن البع  لن ايلم.ألل لهتالد ال تللان شها ة حيا ح ايا ذ

لأيضًا تحارب أو   ويهواا  في   كل لكاا  فيأهال    ال سيعاان  اجملوحش يه  هذا يا ا  أيضاً   ل انا ي ون    يمْر
   ولعارنان لن الوحش. غار ال تللانلعارنان لن إخوتهم الاهو   أورشليم فيهلا ال سيعاان العالم. فمهبح 

كائهم ( أنه بري اا البكيا لن الاهو  ون12ز +    39ا لن قال )حزك ا قلل(  21     20:2يت 2)   وفضةاهب    آنية 
    ايلم   كل هتالد ال تللان كثروة لها لنونهذا تج ع الكليسا  لم.  تلن بع  ايوندلهم عل  هل  ال سيح سا

ال ي كانت تس  دم لن قال للشر ك لي ا   ي و  كليس ه في لعركا لي  ص  الطاقاه فال سيح    تجمع ثروة كل األمم
يح هم البشر ر  ال س تف    فثروة ايلم ال ي أي كل البشر  ثروة ايلمال سيح يعارب في كليس ه ليج ع إلاها  ل سيح. و ل

وكليس ه تعارب ليج ع كل إنساا إل  ع ي لصوا  هو يعارب    (. فاهلل يريد أا الج ي13- 11:53شإال تللوا )
)الكليسا(. نف   اخل أورشليم  اللصرة   س ولع كلال سيح للك حكي ي يعارب في كل  لاهاها  الكليسا  نفس ولع 

رى هورة لن يرف  ال سيح سالكا  وراد شهواته وهذا عكس  نى ال( نر 15وفي ) ك لكا س اويا.    ن له زي  ف وال ل     
   الحمكر و.    تشار للع م الروحيالبغال و(  8:5ر إ)  ش هاد اإلنساا الرأة هاحبهتشار إل   فالخكل   ...اهائميصار كال

  تشار للدنس بعس  الجمالو اد.    ال يلظروا للسلألر    أح اال  ورؤوسهم للعليا  هم يع لوا تشار لعدم الف
رب جاوش ايعداد ال عيطان بمورشليم الظل . ي كن أا تفهم اآليا عل  أا ذ سيا  ي ليست لش وقالوا فهاللا

( تاركا  14:1ته )يع ا  لن شهو لع حاواناتهم  ولكن ايهم أا نفهم ال عل  الروحي  أا لن سلك وراد إبليس لل دع 
(  لثل هذا ي شبَّه بالعاواناه السالكا 17:5كو 2)سيح  ايع ه  يصار خلي ا جديدة في ال ع ل نع ا ذ ال ي ت ار ط

   كهذه الضربة ..  كذا تكوا ضربة الخكلا سيكوا نصابه البعارة ال   دة باللار لثل إبليس أبيه   وراد شهوتها  هذ 
 ( 10- 7:3يو 1+   15- 10:20+ رؤ   29:5لونا )يوهذل تس   قيالا الدي

ال البس تع ار في نلببك كببانببت    س كثكرة جببداً ومالب  (.14  الوقبب  هو تجويف العان. وفي )اأوقببابهبب  (12في )
  وك ا فه لا فالثروة العكيكيا هي ال تللوا. وللرى هببببببببببورة لل تلن بال سببببببببببيح  فهو قد وثروة الزلاا غلي ا حرب 

 البس ال سيح.  وخلع خطايال أي لالبسه ال دي ا لالفضةذ  دا بكل ا . ول د ت اهب   هار س اويا
 

ِليَم، َيْصَعُدوَا ِمْن َسَنةل 16"  -(:21-16اآليا  ) َْ وا َعَلى ُأوُر َُ َوَيُكوُا َأاَّ ُكلَّ اْلَباِقي ِمْن َجِميِع اأُلَمِم الَِّذ َن َجا
اِئِل اأَلْرِض ِإَلى َوَيُكوُا َأاَّ ُكلَّ َمْن اَل َيْصَعُد ِمْن َ بَ 17ِإَلى َسَنةل ِلَيْسُجُدوا ِلْلَمِلِك َربِ  اْلُجُنوِد َوِلُيَعكِ ُدوا ِعكَد اْلَمَِّالِ .  
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  . ِليَم ِلَيْسُجَد ِلْلَمِلِك َربِ  اْلُجُنوِد، اَل َيُكوُا َعَلْكِهْم َمَطري َْ َوِذْا اَل َتْصَعْد َواَل َتْأِ  َقِبكَلُة ِمْصَر َواَل َمَطري َعَلْكَها، 18ُأوُر
بُّ اأُلَمَم الَّذِ  ْرَبُة الَِّتي َيْضِرُب ِبَها الرَّ هَذا َيُكوُا ِقَصاُص 19 َن اَل َيْصَعُدوَا ِلُيَعكِ ُدوا ِعكَد اْلَمَِّالِ .  َتُكْن َعَلْكَها الضَّ

ِفي اِلَك اْلَكْوِم َيُكوُا َعَلى َأْجَراِس اْلَخْكِل: 20ِمْصَر َوِقَصاُص ُكلِ  اأُلَمِم الَِّذ َن اَل َيْصَعُدوَا ِلُيَعكِ ُدوا ِعكَد اْلَمَِّالِ .  
«. َواْلُقُدورُ  بِ  بِ  َتُكوُا َكاْلَمَناِضِح َأَماَم اْلَمْذَبِح.  »ُقْدسي ِللرَّ ِليَم َوِفي َ ُهوَاا َتُكوُا 21 ِفي َبْكِت الرَّ َْ َوُكلُّ ِقْدرل ِفي ُأوُر

وُا َبْعُد َكْنَعاِنيٌّ ِفي اَل َيكُ  ُقْدًسا ِلَربِ  اْلُجُنوِد، َوُكلُّ الذَّاِبِحكَن َيْأُتوَا َوَيْأُخُذوَا ِمْنَها َوَيْطُبُخوَا ِفكَها. َوِفي اِلَك اْلَكْوِم
   َبْكِت َربِ  اْلُجُنوِد.

ونعد أا رأيلا في الصور الساب ا الاركاه الس اويا ل ن يتلن  والهال  ايبدي ل ن ي اوم ال سيح. يعر  ذ هلا  
 ( نرى هورة ل ن ي  ر  لن ايلم رافاا  اإلي اا فهذا 17(. وفي ) 16هورة ل ا يج  أا تكوا عليه الكليسا ) 
(. نرى أا ال   ر  ي سر كل الاركاه ح   الاركاه الزلليا. 19     18سيعرم لن بركاه الرو  ال دا. وفي )

 ( 16وفي )  نفهم أا كل لن في الكليسا لن لتللان بطاقاتهم ولا ي لكوا هم لكرسوا للرب.  (.21     20وفي )
أيام يعيشوا في خيام لا ذكروا غرن هم وتوهانهم في الاريا  وفي   7  كانوا يع فلوا به ث انيا أيام   عكد المِّال

الاوم الثالن أفرا  عظي ا  وكاا هذا العاد لرتبط بالعصا   فهم يفرحوا ويسبعوا ذ عل  العصا  الكثار الذي 
تشار   أعطال ذ لهم. ويذكروا فال ذ علاهم في غرن هم  وكيف أت  بهم إل  أر  ل لودة حصا ا . وال ظان

ل رن هم وتل لهم في الاريا لع لوس  اللاي. وطبعا  فاهلل ال يريد لن ال سيعاان أا يع فلوا بعاد ال ظان  بل ذ 
( وك ا 2:10يس  دم ألفاظ يهو يا لل عاار عن لفاهيم كلسيا. فالعصا  هم ال تللان سواد لن ايلم أو الاهو  )لو

هم  فال تللان البد أا يذكروا برو  الشكر فال ذ علاهم في إي انهم  كاا الاهو  يذكروا فال ذ علاهم في غرن 
)غرنا(  فال سيعي عليه أا يعيش برو  ال رنا   ام في لظانأي  7  يعيش  وخال  نفوسهم  وك ا كاا الاهو ي  

تشار ام  أي   7(  ونلك كل أيام الع ر ) 1:5كو2طال ا هو في هذا الجسد  فالجسد العالي يرلز له ب ظلا أو خي ا )
لكل أيام الع ر(  وك ا كاا الاهو ي يظل طوان السبعا اييام بال ا هو في ال ظلا ي طلع للاوم الثالن يوم الفر   

لان تعان أيها الرب تالعظيم  علالا أا نعيا ل طلعان باش ياق للاوم الثالن أي يوم ايبديا ولساا حاللا ي ون  
دل قد ت دا للرب  يمتي ويسجد لل لك رب الجلو  طوان أيام يسوس  وعل  كل لسيعي أا يفهم أا لظل ه أي جس

( والع   بالرو   ساجدا   الرب  عابدا   أي  يو   14:1بط 2+    4-1:5كو 2ع رل   ليم (.  23:4+  أوْر على   جاَوا 
تللوا بال سيح و خلوا الكليسا. وإنا كانت اآليا تشار يفرا  ايبديا    هتالد هم لن   ِلَيْسُجُدوا ِلْلَمِلِك َربِ  اْلُجُنوِد  

فال  صو  أا كل لتلن عاش برو  عاد ال ظان  سيكوا له فر  في ايبديا  وسا شبه بالس ائاان إن يسجد وي عاد 
ا هو اإلي اا . إنا  الشرء لدخون ايلجا  الس اوي   )الح  سجو  الس ائاان( (  11- 9:4له )رؤ إل  ايبد للرب اإل

  بال سيح وأا نعيا برو  ال رنا .
.  المطرال يعيش بهذل الرو  وال يسجد وال ي عاد لل سيح فهو يعرم نفسه لن بركاه الرو  ال دا     لن  (17وفي )

فالرو  ال دا يمتي لن الس اد ك ا يمتي ال طر لن الس اد  يعطي ث ار لألر  )الجسد(. ولن ال يتلن بال سيح 
والرو  هو الذى يجد  طايع لا   أفرا  أبديا.حيا هلا إن هو بال ث ار )ولن ث ار الرو  الفر (. ونال  فال أفرا  رو 

 فل لص.
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ت ثل اإلنسببباا الذي له لصبببا ر  خل ثابت )ي ثلها نهر اللال( وال ي كل عل  لصبببا ر    لصبببر (:19،   18آيا  )
(. وك ا أا ذ قا ر أا ي لع ال طر فهو قا ر أيابببببببببببا  أا يوق  هذل ال اراه  12-8:11 خل ل لوس كال طر)تش 

طال ذ  (. هلا لصبببر بلالها وأروبببها ال صببببا ت ثل اإلنسببباا الذي أع5:19شإال سببب  رة كما يجف  نال لصبببر )
بركباه وخاراه زلليبا ف  ر  عل  ذ وجرى في كاريبائبه )لصببببببببببببببر ت ثبل خطيبا الكاريباد( تباركبا  ذ  سبببببببببببببباعيبا  وراد  
شببهواته  لثل هذا اإلنسبباا  ذ قا ر أا يعرله لن هذل ال اراه الزلليا. فالطري ا الوحادة للعصببون عل  بركاه 

لن ي  ر  عل  ذ ي عَرم لن ال اراه    رأيلببا  (17ففي )  اوببببببببببببببع.ذ ونع ببه أا نعيببا برو  ال رنببا كببل اييببام ون و 
نرى ال   ر  ال  كار راف  اإلي اا والسجو  ي عَرم أياا  لن الاركاه   (19،   18وفي )ال دا الروحيا أي الرو  

 .ي عَرم لن العياة ايبديا ال  كار الزلليا. وقطعا  ف ثل هذا
نه ذ لات به فا  ر  رافاا ال ونا   وكاا هذا هو لوق  فرعوا  ولصر ك ا ه  رلز للكارياد ه  رلز ل ن يار 

    العالم ليك  اللاا عن ال طيالن الارناه العشر. وهذا لا سوف يعدث ف  اييام ايخارة إن يارب ذ
( 8:  11)رؤ تدع  روحيا.... لصر.... وهذل ال طيا أطل  الك اب علاها    .(20:   9)رؤ  ولكلهم لن ي ونوا 

لن يسلك لسلكا روحيا برف  ال ونا لع تم ي  ذ   ك ا ع لت لصر فرعوا. وتم ي  ذ هلا ي ان  أى كل 
وال طيا ال شار إلاها ه  رف  وأا ال تصعد وال تأ ... وعدم ال ونا قان عله    .وال مطر علكها عله   

أى   الصعودإهرارهم عل  ال   ع بال لذاه الزلليا ورف  وال عل  ا يعكِ دوا عكد المِّال. أ= العياة برو  ال رنا  
رف  اإلرتفاس إل  حياة س اويا لع ذ  ك ا قان الرسون:   فرا كل م قد ق  م لع ال سيح فمطلاوا لا فوق حاش  

( . 4-1:  3ال سيح..  )كو   
ع ا  أا سبببلي اا جل  خاال   ظورا  عل  الاهو  أا ي  لوا خاال . إن ي رر الك اب بعزا  كاا لع  :21،    20اآليا  

( فكانت  10:147+ لز  16:17+ تش   17 16:1أي2+    28:10لل1لن لصبببببببببببر وإت ذها كعاللا لسببببببببببب ط ه )
ع  ا  ال لو  عل  قوتهم بكارياد  وذ كاا يريد أا شببببببببعبه يع  د عليه فهو سببببببببور لن نار لهم  إ ر عن  ال ال تعاِّ 

(. ألا في الكليسببا فكل لا للا وكل طاقاتلا وقوتلا  7:20ز(  هتالد بال ال وألا نعن باسببم الرب ن ل   )ل5:2)ز 
هي لكرسبببببا للرب  هي قدا للرب وتع ل لعسببببباب الرب  ك ا كاا رئيس الكهلا لكرا للرب ويوجد عل  رأسبببببه 

  أي كل قوة لديلا هي لكرسببببببببببا  على أجراس الخكل قدس للربهببببببببببفيعا لل وش علاها  قدا للرب  هكذا يكوا  
  هي أ واه إنذار  فلعن نور للعالم بعياتلا ال  لودة  أجراس الخكلاته لكرسبا للرب.  فال تلن لكرا وطاق  للرب.

هي   القدورب  هلا  وال شبببببباهان  ويعيا ال تللان  ت وي نعلن رسببببببالا اإلنجال  كرنذار )أجراا( لكل راف  لإلي اا.  
 أل لن  م الذبيعا ليسك  عل  ال ذبح.  فال لاح ي    كمناضح  (.7:4كو2+    20:2تي2نعن ال تللان أي اآلنيا )

يا  .  (  21:1ونعن نعيا بدم ال سبيح الذي نبح ليعطالا  له عهدا  جديدا  وسبر حياة  لي العياة هي ال سبيح  )في
(. والدم هو  57-55:6)يو   وأنا  يه.. لن يمكللي فهو يعيا بي  لي لشبببببببببببرب ح .. لن يشبببببببببببرب  لي يثات فيَّ 

ولن هببببببببار ال سببببببببيح    (.10:5+ رو  20:2طانا حياته نعيا بها ون لص بها )غل(. فال سببببببببيح أع4:9العياة )تك
حياته ي شببه بال سبيح  ويكوا لسب عدا  أا يسبك  حياته يجل ال سبيح  وي دم نفسبه نبيعا حيا أوال   ويكوا لسب عدا  

في  القدور (. وهذا هو لعل   6:4تي2+    36:8+ رو  1:12أا يسببببك   له فعال  يجل نا  الذي لاه عله )رو
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)ل لودة  لا  هو حياة ال سببببببيح( ألام ال ذبح )لسبببببب عدة يا    تكوا كالمناضببببح)ال تللان في الكليسببببببا(   بكت الرب
تلسك  في أي وقت وت اه لن أجل ال سيح. ال ذبح هلا هو هلا  االس شها  وايلم الذي يج  عل  كل لتلن  

 أا يع له( ويشار  ال سيح هلابه   يصار له تل اذا .
ليم     وكل الذابحكنأي لكرا للرب  ول دا.  تكوا قدسًا للرب  كل لتلن في الكليسا   كل قدر في أوْر

  هذل  يأخذوا منها هتالد هم كهلا العهد الجديد الذين ي دلوا نبيعا االف ارس يا ال ي ت دا شع  الكليسا  
ت دلاه ال تللان للكليسا  والكهلا في ال داساه يصلوا ف  عون ال رابان إل  جسد و م ال سيح الذي ي دا   

اه تكوا ل عويل ال از وال  ر لجسد  (. ويا الصلواه في ال داس28:26والذي يعطي ل فراا ال طايا )لت 
ال سيح و له. وجسد ال سيح و له أعطيا للا ليكونا للا لمكال  ولشرنا  ف كوا للا حياة. قال هلا أا الذابعان  

بجها هم فال تلطف      أي يمخذ ال تللان هذا الجسد وهذا الدم ويمكلونه ليصار فاهم حياةيطبخوا فكها)الكهلا( 
تع ل جسد ال سيح و له. ولن ي  ذى عل  جسد ال سيح و له  قدوراون تنيا ل دسا  . ونصار بال لاللع ا

  فالكلعاناوا للعونوا  ال يكوا بعد كنعاني في بكت رب الجنود ت فر خطايال وال يصار للعونا  بعد    
 ي ال    وهذل الصورة س ك ل ت الا  في الس اد  الوال يوجد غش ( ولكن  اخل الكليسا ال توجد لعلا25:9)تك

.( 27:21يدخلها رجسان )رؤ



 ( دراسة في نبوة زكريا()زكريا األنبياء الصغار )

 

 
72 

 عودة للجدول دراسة فى نبوة زكريا

 
رؤى وي ط ئله    9زكريا كاهن يش اق ل  ارسا ع له الكهلوت  ويلظر للهيكل ال  عطَّم بعزا ويصرخ هلل. وذ ي ريه  

 أا الهيكل سا ال   لكن ذ جعل بصرل ي  د فرأى ع ل ال سيح ال اله .
 :الرؤيا األولى (1

رجل راك  عل  فرا أح ر وورادل خال ح  ر ونياببببببببباد ونعابببببببببها ل ل َّطه بب ع سبببببببببو اد. والراك  عل   
الفرا ايح ر كاا ف  الظل. ولال  ي ون للرجل إل   ل   أنت ال ترحم أورشبببببليم يارب الجلو   والرب 

. كاا ف  الظل ي ط ئله بمنه سببببيعو  ويال  أورشببببليم والهيكل سببببا ال . والراك  الفرا إنا  هو الرب يسببببوس
( وهو راكب  عل  فرا أح ر فهو 1:10ينبه كباا لم ي جسببببببببببببببد بعبد والظبل هو ناواه العهبد ال بديم. )عب  

رنا لن عاو يا إبليس. وهذا رْ  عل  قون ال ال  أا الرب تر  شببعبه     70سببيفعل هذا بدم هببلابه. وي عرِّ
ت سببباعد شبببع  ذ ف  كل زلاا  سبببلا ف  سبببا  بابل  أو تر  العالم ف  يد الشبببيطاا. وال ال هم لالئكا  

 ولكاا 
  خال ح  ر ... ف  وقت اإلوطها اه الدلويا.

 .ليعفظوا هذا السالم خال بي  ... ف   وقت السالم والار
 . وأوقاه إن شار الهرط اه  خال سو اد ولل طا ... ف  وقت خطايا الشع  

 عرب ف  نلك الزلاا. والح  إه  ام ال الئكا بلا. وظهروا ف  شكل ال ال  فال ال أ واه ال
 

 ْعبُ. المسيح سيأتى لُيحررنا ويبنى هيكل جسده. لكن عبر العصور فالمالئكة ُتحارب لحماية
 :الرؤيا الثانية (2

لَّاس ت ادِّ ها.  4أرنعا قروا تارب شع  ذ. ولكن ورادها   ه 
ا    ال روا   قوة ايعداد. لَّاس   ت  رجم حدَّ َ ِ دم ال ار . إنا  أعداد الكليسببببببا شببببببع  ذ ع ولا   الصبببببب  َيسببببببْ

 أقوياد )الشيطاا/بابل/تشور...(
فمعداد شبببببببع  ذ لوجو ين ف  كل زلاا ولكاا وذ ي ركهم لا ت بوا شبببببببعبه.     ي شبببببببار للع وليا  4رقم 

لَّاس َيجَعلهم ي آكلوا )ك ار  يمكل العديد(  ونعد نهايا ال م ي  ي رسل علاهم ه 
 قويا   ولوس  كاا هلَّاس قرنا فرعوا كاا
 قويا   وأثلاساوا كاا هلَّاس قرنا أريوا كاا
 قويا   ونابل كاا هلَّاس كاا أشور كاا

 الرؤيا الثانية
 .لمااا الخوف يا ْعبى؟. الرب ُيحارب عنكم ولُ أدواتُ يستخدمها إلنقااكم

 الرؤيا األولى
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 :الرؤيا الثالثة (3
 أورشليم وي ون:رجل بادل حال قياا ليكيس 

كَ كايعراد ت   لن كثرة اللاا والاهائم فاها  وأنا ي ون الرب أكوا لها سببببببببور لن نار وأكوا   ن أورشببببببببليمسببببببببْ
 لجدا  ف  وسطها.

ك م ي س حدقا عاله .  أعراد   ليس لها سور  فاهلل هو سور يع اها  لن َيِ سَّ
 سور نار حولها   يعرق أعداؤها لن خارج ويع   لن ف  الداخل.

 (.1:31جد   أون لرَّة ن ِكَره كل ا َلجد ف  الك اب ال  دا كانت عن قطيع لاعز)تكل
فهذا هو فكر البشبببببببببببببر أا أى ثروة ه  لجد )أو أى لركز عال   ...( وهلا نفهم أا ال جد العكي   هو  

 ف  وجو  ذ وسطلا.
ياا اير  ف  ( وحال الكياا ي سبببببب  دم لك18:1حال قياا   ل د هبببببباره الكليسببببببا لاراث الرب )أف

 ال اراث   الرب يرث يهونا نصابه.
كثرة اللاا والاهائم   اللاا لن يعاوا ف  ت وى والاهائم إشببارة ل ن يعيش ف  شببهواته. وال  َ لَّصببان هم  

(  وذ يبدعو شببببببببببببببعببه ل ر  خطبايبا العبالم ال  سبببببببببببببب عابد لل طيبا لالجوا  إهرنوا لن أر  9:7بال عبد  )رؤ
 تلج  يا هبببببهاوا السببببباكلا ف  بابل )بابل أر  السبببببا (  ولن يفعل يفر     الشببببب ان )إشبببببارة إل  بابل( 

 ترن   وإفرح  يا بلت هببببهاوا   ووعد ب ج  ال سببببيح وي جسببببد ف  أورشببببليم  وأياببببا  يدخل ايلم  تت   
وأسببكن ف  وسببطك ي ون الرب فا صببل أل ا  كثارة بالرب ف  نلك الاوم   وأعداد الكليسببا يدخلوا لإلي اا  

 با  لعاادهم  )الرولاا لثال (.  يكونوا سل
 الرؤيا الثالثة

 المسيح  تجسد ويبنى كنيستُ من الكهود واألمم وهذا مكراثُ.
 :الرؤيا الرابعة (4

يهوشع رئيس الكهلا يرتدى لالبس قذرة. والشيطاا يش كيه. وال ال  )هو الرب نفسه( يملر ب لع هذل الثياب  
وي لبسبببول ثيابا  لزخرفا وي كلِّلول. ولكن يوهبببيه بالسبببلو  ف  وهبببايا ذ  يكوا له نصبببا  لع ال الئكا  ثم ناوة  

لك اير    يعيا اللاا ف  سبالم وفر   قال ب ج  ال سبيح ال  صبن ل  جسبدا . وهو العجر الذى سبا زيل إثم ت
عن ال سببيح هلا عادى ال صببن فهو أخل  ناته تخذا  شببكل العاد وهو غصببن ن ا لن شببجرة  او  ال   ق ِطعت 

 ف  أيام هدقيا. 
 غصن   نازارث لذلك   ع  ال سيح ناهريا .

 هو حجر   ه رة رجائلا وفدائه كاا قويا  وهو َيع   كليس ه.
   ف  يوم واحد   هو يوم الصلا .أزيل إثم اير 

 يهوشع ي  ثِّل الشع  فهو رئيس كهلا الشع  )ال البس ال ذرة ه  خطايا الشع ( 
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م نبيعا نفسبببه  بعد أا هبببار خطيا للصببببح   وإت ِ ذ كرلز يا ال سبببيح هبببار رأسبببا  للكليسبببا  ورئيس كهلا قدَّ
 (.21:5كو2نعن بر ذ  يه )

 ا   إلبسوا ال سيح.وألبسلا ر اد الار   ثياب ل زخرف
علا ل ل شبببلا لن اللار )الهال ( بشبببرء عدم اإلرتدا  عن حف    وقال عن يهوشبببع رلز الشبببع  ال   لَّص   شببب 

هو    ال  عال  علا  الوهبببببايا فلرث السببببب اد لع ال الئكا. وإنا إشببببب ك  الشبببببيطاا علالا سبببببيجد أا الدّياا هو  
لإلي اا لي  ار حالوة الفر  وال عبا ف  نلك الاوم   تدعو كل واحد (. وكليسا ال سيح هذل 8نفسه )رو  ال سيح

 -الكرلا وال الا رلزين للكليسا : ي لا ى كل إنساا قريبه تعت الكرلا وتعت ال الا.
     والفر  س ا الكليساالكرلا   ال  ر رلز الفر  

نا لا أحسبببببن    ال تللان  هو   )رلز للع  بعالوة طع ها  اخلها بذور بجان  بعابببببهاه  الكليسبببببا  ال الا    
 (133ولا أج ل أا يسكن اإلخوة لعا   لز 

 
 الرؤيا الرابعة

رنا ونحيا فى فرح. م ابيحة نفسُ لُكبرِ   المسيح رئيس كهنتنا ُيقدِ 
 :الرؤيا الخامسة (5

 ال ال  يوق  زكريا لارى للارة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قبان زكريبا لل ال  لبا هبذل : قبان ال ببال بدرة وال ببال وة ببل بروح  قبان رب الجلو  ... ينبه لن إز رى باوم  
 ايلور الص ارة. يدى زرنابل قد أسس ا الاات فادال ت   انه. 
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الاد الكليسبا  ل الذى سبيسبكن ف  الكليسبا وف  ال تللان وهو سبيع ل فاهم الزيت   هو ع ل الرو  ال دا
م ال سيح الفداد.بعد أا ي   ِّ   

 يدا زرنابل   رلز لل سيح الذى أسس الاات )به كاا كل ش ( واآلا يال  هيكل جسدل.
الكوز   جسببد ال سببيح الذى لألل الرو  ال دا لعسبباب الكليسببا ف سبب  د لله الكليسببا إح ياجها وتصبببح  

 للارة . وهو رأا الكليسا . 
 (.10   9:2( + )كو133)لز

الصببب ارة   هو جها نا والع ل يك  ل باللع ا أى ع ل الرو  ال دا  تكفيك نع    يا قوت  ف  ايلور  
 الاع  ت ْكَ ْل .

ال ال  أي ظل    الرو  ال دا يعل بعد قيالا ال سيح  ونعن ن  ل  لن الرو  ال دا إنا ق  لا لن لوه 
 ال طيا.

سبا بالرو   كاهن   فداد   للك   ي لك الكلي دل ال سبيح ككاهن وللك ه ا لصبدر للالزي ون اا   ع 
 علالا للثات  يه  يع للا إل  حان اآلب.

 إبلا الزيت   وه ا:
 .إّلا ع ل ال سيح ككاهن وللك . ويرلز له ا يهوشع وزرنابل . 1 
لوهيببا  أ.إقلول  اإلبن والرو  ال ببدا  ه ببا إقلول  ال لفاببذ  فبباهلل ي ريببد وه ببا ي لفببذاا ع ببل ال ال  أى  2

 لرو .    اإلبن وا
 الرؤيا الخامسة

 الروح القدس الذى يمأل الكنيسة يجعلها منارة وُيجددها.
 :الرؤيا السادسة (6

نراس )أبعا  ال دا(هو اللعلا الطائرة بسببببا  ال طيا )ال طيا ت فسببببد   20x  10َ ْرج طائر )ورقا طائرة(  
هذل الرؤيا أتت بعد ال لارة ال   ي ألها الزيت    كل شبببببببببب  هببببببببببالح ف  حياتلا وتعون الاركا إل  لعلا(.

 فال  لود لن الرو  ال دا له بركا والذى يطف  الرو  ال دا عليه لعلا فهو لن ت فر خطايال .
20x  10   اسببباه ال دا الذى ي شبببار لجسبببد ال سبببيح. ونه ال لارة ولائدة خاز الوجول ولذبح الب ور.    ل

ف ن لم يسبب فد لن شببفاعا ال سببيح )لذبح الب ور( ولم يسبب فد لن ال لاون وال لن حلون الرو  ال دا  يه.  
يح هبببار وإسببب  ر ف  خطايال  ت عون الاركاه ف  حياته إل  لعلا. وأّلا لن إسببب فا  وهبببار للارة. فال سببب

 لعلا يجللا للصبح نعن للارة.
 الرؤيا السادسة

ر على خطاياه ال يستفكد من الفداَ.                الذى ُيصِ 
 الرؤيا السابعة: (7
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بِّه   ناوة غالاببببا نوعا  لا ت عدث عن خراب أورشببببليم ثانيا ونهاب الشببببع  للسببببا  بسببببا  خطاياهم. وشبببب 
 الاهو  هلا بريفا خارجا يطار بها طائر الل ل  اللجس إل  أر  السا . 

واآلا هببباره اللاوة واوبببعا فالاهو  غشبببوا أو تعالوا عن فهم اللاواه ال   ت كلم عن ال سبببيح  ووهبببلت 
ال سبيح لذلك سب عو  أورشبليم وت رب وي ْهَدم الهيكل. ولذلك كانت اللاوة غالابا للاهو    خطاياهم لصبل  

 فلو فه وها ف  وق ها لا بلوا الهيكل.
 إيفا   لكيان للعاوب.

وا كل ا ذ(  خارجا   ل شوشا )فهم غش 
م لم يتللوا اإليفا بان اير  والسببببببببببببب اد   ال هم ف  اير  فهم يتللوا باهلل  وال هم ف  السببببببببببببب اد فه

 ول ا هم لصرين عل  رف  ال سيح. هلاول.بال سيح بل 
سببلا. وهم في نجاسببا    2000طائر الل ل    طائر نجس ح ل الاهو  وتشبب  وا ف  نجاسببا ف  العالم كله 

  فكل انسببببباا ي ط    وهم لم يتللوا بال سبببببيح فكيف يطهروا  وهببببباروا غار قا رين أا يشبببببهدوا هلل أو 
   لوازيلهم ال اشا ف  تفسار الك اب ال  دا.يسبعونه فرحا   بسا

سببلا. وهم في نجاسببا    2000 ل الاهو  وتشبب  وا ف  نجاسببا ف  العالم كله طائر نجس حطائر الل ل    
 فيهبل  ال سبيح. نجاسب هم هذل شباه ها اللاوة بطائر نجس شب  هم    في ا فعلول  ر لفهل توجد نجاسبا أكث

فال وسببببببالا لل طهار وغفراا    فكل انسبببببباا ي ط    وهم لم يتللوا بال سببببببيح فكيف يطهروا ا.اير  كله
هباروا غار قا رين أا يشبهدوا هلل أو يسببعونه فرحا   بسبا  لوازيلهم ال اشبا بل   ال سبيح. طيا إال  مال 

 ف  تفسار الك اب ال  دا.
 الرؤيا السابعة

 .بسبب صلب المسيح وذنكاره رتى اآلا للشتا الكهود لن يقبلوا المسيح وسكذهبوا 
 :الرؤيا الثامنة (8

 أرنع لركباه بان جالان لن نعاا ويجرهم خاون لها ألواا ي س اها أروا  الس اد )لالئكا( 
ذ يسبببب  دم ال الئكا لي ع ِّ  إرا ته ف  تم ي  ايشببببرار وهذل ال الئكا ه  ال   ت عرِّ  رؤسبببباد شببببعوب ل  تِ ب 

 شعوب أخرى شريرة.
تت ب أشبببببور  بل تت ب شبببببع  ذ حان أخطموا    هو رقم الع وليا. فاهلل هو للك اير  كلها.  بابل  4رقم 

 والفرا يت بوا بابل.
 لشورة ذ وراد العوا ث ثاب ا وأزليا. (1جاال اللعاا   
 ( اللعاا يشار للديلونا .2            

ِلَرْه بابل ي ون عن الذى  لَّرها أنهم  سبببَ  ر لوا روح    بابل ت شبببار للشبببيطاا الذى  لَّ كَّ وف  هذل الرؤيا حان   
 اإلنساا هيكل ذ 

 بل الرؤيا ت شار و لا  يا ال سيح سيمت  أيام الدولا الرولانيا.
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 الرؤيا الثامنة
 ترى فكها د نونة األْرار عمومًا.  

 :الرؤيا التاسعة( 9
ذ ت دلاتهم وإهببببببببلع إكلال   ذ ي ون لللا  عن بع  العائدين لن بابل ي  دلوا ت دلاه نه  وفاببببببببا  خ 

لاهوشع  وقال أا يظ ْن يهوشع أا هذا اإلكلال له. ي ون ذ هونا الرجل ال  صن إس ه... ويال  هيكل الرب. 
  ه م ال ائاوا . والرجل ال  صبببببْن ويصبببببلع تيجاا للعائدين ثم يابببببعها ف  الهيكل تذكارا   فالعائدين لن السبببببا

ورلزل يهوشبع يسب ع  اإلكلال فهو ال سبيح الذى بدله هبار لل ائاان خال . بل هلا  أكالال ن صبرة لل ائاان  
لكلها تووبع ف  الهيكل  فهم ليسبوا السبا  ف  برهم بل ال سبيح  لكن ال سبيح سباذك رهم )  تذكارا (  ويكافئهم  

 لل الاان ويكوا إنا سب ع م سب عا  هبوه الرب إلهكم ...  وتر  ال كافمة بال ف  يوم الكيالا. وأنظر لوعو  ذ
 تعلا  إن لن ن در  لا أعدل ذ للا. 

 الرؤيا التاسعة
 مجد عِّيم فى إنتِّار األبرار الغالبكن.

 واآلا نفهم إسم اللا  وعالق ه بلاوته: 
وقت ال  لاس (   لذلك أْس ول نا  الرجاد  وذ أرسله زكريا )ذ يذك ر( بن برخيا )ذ ي بار ( بن عدو )ف  ال

م.  لي ِعْش الشع  لع لج  اللا  لالاد الهيكل ال   هدِّ
  : 8، 7األصحاركن 

فر  الاهو  عل  أنفسببببببببهم بعد السببببببببا  وتعطيم الهيكل أرنعا أيام يصببببببببولوا فاها لا ذللوا فاها ألام ذ  
تل ا كاوم حرق الهيكل  ول ا عا وا لن السببببببا  وندأوا ف  بلاد  أيام ف  للاسببببببباه ل  ايرنعا ت لارح هم. وكان

الهيكل أرسبببلوا يسبببملوا هل نسببب  ر ف  هذل ايهبببوام  وكاا ر  ذ أنه ليس ف  حاجا إل  أهبببوالهم بل إل  
ْن برو  ال ونبا وهبذا لبا ي عابد لهم الاركباه  ألبا علبا هم   ت واهم  فهبذا لباي ريبدل لهم. وإا أرا وا أا يصببببببببببببببولوا فليك 

 ألام ذ فهو سا  لصائاهم. 
ن لهم أهببببببوالهم أعيا ا     ثم ت  اَّر  ْن وسببببببطهم وي عوِّ ن  ا العديش عن إشبببببب ياق ذ أا يرحم شببببببعبه ويسببببببك 

 وأحزانهم أفراحا . ألَّا الارناه فكانت لل م ي . 
 ه.ِغره عل  ههاوا   ال ي ار أحد عل  أحد إال لو كاا ي ِعبَّ 

أر  ال شببببرق ولن أر  ال  رب وتت  بهم  يسببببكلوا ف  وسببببط أورشببببليم   كل ها أنذا أ خلِّص شببببعا  لن  
 لي كلِّم كل إنساا قريبه بالع .   ايلم والشعوب يلا وا للكليسا  ولا يطلبه ذ لن كليس ه

 :نبوة زكريا تنقسم إلى ثالث أجزاَ
 رؤى  9عد   6- 1هعاحاه اإل (1
ن ت  8  7هعاحاه اإل (2  اللهم أعيا ا  ذ يو  وَيِعْده م أا ي عوِّ
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وناواه ود ايلم أعداد شع  ذ   )اللاواه(: ه  ناواه عن العصر ال اسيان . 14-  9ايهعاحاه  
وايعداد العكي اان هم الشياطان. وناواه عن لجد أورشليم )الكليسا( ولا سيعدث ف  نهايا اييام ولج   

 ال سيح. وال جد لألبرار والديلونا لألشرار. 
 

 : للرى اآلا كيف تمت  اللاواه التاسعاألصحاح 
 

  لش . نرى الشع  ف  حالا ن عر لن 1
 وفلسطان 

هذا ي  ثِّل حالا البشريا ول اعاها ول اوفها 
 لن الشيطاا 

  إبن    زنيم .هلا  للك هو اإلسكلدر .2
زن  ساهزم هتالد ايعداد ويجعل أورشليم  

 ف  سالم 

  ي ا الشيطاارلز لل سيح الذى سيمت  لهز 
  وهو للك السالم  ولكن ال سيح جاد بو اعا
 هونا للكك يمت  إليك هو عا ن وللصور   
و يع وراك  عل  ح ار وعل  جعش بن  
أتاا ... وي كلم بالسالم لأللم وي طل   

ر لن الجعيم. ي  ايسرى لن الج ْ       عرِّ

.لكن العرب تس  ر لع الاوناا ح    3
 يمت  ال كاباان ويهزلوهم 

البشر ف  حرب لس  رة ود إبليس  ذ  
  أنهات أبلاؤ ي عط  أوال ل سلطاا عليه  

والساد ال سيح أت    يا ههاوا عل  ياواا  
 العلطا   لي عطالا حياة ف  سر اإلف ارس يا

 ت ل   الف ياا وال سطار العذارى 
 :األصحاح العاْر

 وال سيح ي رِسل للا الرو  ال دا ب ل  لكن علالا أا نطلبه
 )ال زير( أطلبوا من الرب المطر ... ُيعطكهم مطر الَوْبل

 الحقللكل إنساا عشبًا فى فا ْثِ ر ال تللوا   
   ال را يم ت اثال أهلام الترافيم تكلموا بالباطل ألا

والشببببببببببيطاا َيِعد السببببببببببعا ة ولكله ي عط  خداس. لذلك فللطل  الرو  ال دا فهو الذى ي عط  الفر  العكي      
 وُيفرِ ح قلبهم كأنُ بالخمر

   الشياطان أو الرعاة الظال ان  عاقبت األعتدة
 اع  الصالح  فهو الر  رب الجنود تعهد قطيعُ

ر لهم وأجمعهم ألنى فد تهم ويكثروا ... وأجمعهم من أرض مصر وأجمعهم )جال لراع (    فى جلعاد  ُأَصفِ 
  ويعبروا فى بحر الضببكق  فال سبببيح يج ع شبببعبه ال  سببب عاد ف  نْن ويج عهم ف  لرع  سببب اوى ِخصبببْ   
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لصببعاب ك ا شبب  البعر ألام  )لكله يل صببر عل  ا ويضبرب اللجَ فى البحر)ف  العالم سببيكوا لكم وببا (  
 الشع (.  

 :اإلصحاح الحادى عشر
ب غال   هو ناوة ب راب أورشببليم عل  يد الرولاا  وخراب الهيكل ثانيا لرفاببهم ال سببيح. ولكله برسببلو  

 .كانوا قد أك لوا الالاد  ب ثانيا ل افلو عرفوا أا الهيكل سي رَ 
لوا بلاد الهيكل. ولالاا   إفتح أبوابك يا لبناا فتأكل النار أرزك   يسببببببب   أورشبببببببليم لالاا ح   ال يفه وا وي ك ِّ

 األرز سقط. لشهور بج اله  وج ان أورشليم ف  وجو  هيكل ذ ال   ط  بمرز لالاا  
   )خراب الهيكل( وهذا تم ف  عصر الرولاا. ألا فخرهم َخِربْ   )الكهلا(  صو  ولولة الرعاة

ذ ي عط  اللا  أا يكوا رلزا  لل سببببيح الراع  ال رفو  لن شببببع  الاهو   فمرسببببله لرعايا بع  ال لم علد  
 أحد أهعاب ال راع . ك ا أرسل ال سيح راع  ال راف العكي     الراع  الصالح. 

 خاه ه وحال ا رفاول وهلاول نبعهم الرولاا.  ال سيح جاد إل  الاهو   الراعى  رعى غنم الذبح
لوا الشبببببع  الاهو ى فرفابببببوا ال سبببببيح فعروبببببوهم   رؤسببببباد الكهلا وبببببل  لكوهم وال يأثموا الذ ن  ذبحهم ما

 ل ذابح الرولاا. ولكن كاا الكل يس ع  هذا ل طاياهم وفسا هم وكاريائهم.
  واوعان.  هذل عن تاللاذ ال سيح ال  فرعكت غنم الذبح لكنهم أال الغنم

فوزنوا أجرتى "  فث لول بث ن ح ار فقبال لهم إعطونى أجرتىثم رف  أهببببببببببببببعباب ال طيع زكريبا كراس ل ل هم 
  الكريم الذى ثمنونى بُ. إلقها إلى الفخارى الثمن. ف ان ل  الرب ثالثكن من الفضة

ف ن يرف    "،راع أرمق فقال لى الرب خذ لنفسببببك بعد أدوا وف  نهايا اييام ي ال الاهو  وببببببد ال سببببببيح  
ف يمت  وببد ال سببيح يمكل  نفسببه عن ال را  ياذناا ويذله. ونال ا كاا ال سببيح راس  ال سببيح ي لك عليه الشببيط

 اا.لعم الس 
   قوى ف  البطش وال  ل  السيَ على اراعُ
 لكن ذ ال ي ركه. –  خداعاه فكريا ل الِّلا  وعلى عكنُ الُيمنى

 ا للجاة شعبه.  لي عط  ذ فره اراعُ تكبس
راجع وببببببببببببببرناه ل لك ه ال ذكورة في و     ي  بط بال حك ا ف  قراراته وتظلم ل لك ه.وعكنُ الُيمنى تكل كلوالً 

    .( 16)رؤ 
 اإلصحاح الثانى عشر:

 يجتمع علكها كل أمم األرضإوطها اه شديدة ود الكليسا    
 لى بكت  هوااأفتح عكنى ع    لع بع  الاهو  ال ابعان للوحش فاتللوالكن ذ ي
ليم فى مكانهايسا   ف ثات الكل  تثبت أوْر

 وابط الكل ال دير  هو  موا الرب باسط السنا  ل انا ال وف  إ
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  خل  اإلنساا ليعيا أبديا  ... إنا  لن ي وه  بل تكوا الكليسا ل رعبا يعداد شع  ذ  جابل روح اإلنساا
ليم كأس ترنح لجميع الشعوب رولها. و     .عكنى على بكت  هواا أفتحأجعل أوْر

ين تللوا بال سبببيح وي لع للهم  إخوتهم الذ يابببطهدوا  الاهو  الذين  كوا عل   )عان ذ سببب  وأيضببًا على  هواا
ببليم  (ويلابب وا للبكيا ال تللا الكثارين فاتللوا هم أياببا عل  شببعبه  عان ذ أياببا   )و  تكوا فى رصببار أوْر

 .(لال ذهم ال  عاهر ف  أورشليم
 يح  إنا  عان ذ عل  الكل. عاهر ف  أورشليم هم البكيا لن الاهو  ال   س تلن بال سالشع  ال   

  هتالد الببذين بال أببباد ونال خاراه  ي  لِّص الرب البكيببا الاهو يببا ال تللببا     رب خيبام  هواا أوالً خلِ ص الويُ 
عباجم إفتخبار بكبت داود لككال  ت.  روحيبا سبببببببببببببباب با  لكن الرب الراع  الصببببببببببببببالح هو البذى يع بل فاهم وي و هم

ليم   على  هواا ن الجد   د ال تللا سيعاان ال تللان عل  هتال  ر اليفال   ح    وذفتخار سكاا أوْر
 (2:3يو1لم يظهر بعد لانا سلكوا. ولكن نعلم أنه إنا أ ظِهر نكوا لثله ينلا سلرال ك ا هو )

الكليسبا تمخذ شبكل لسبيعها ف  ال جد ويفي  علاها بلع  ه فابك  ال ديسبان حبا  ف  ال سبيح  الذى طعلول   
 ألَّا ايشرار فالوحوا ف  لرارة ونال تعزيا.

حال با أخطبم  او  قبدم تونبا   فرفع ذ علبه خطا به وعبا  الي رتا به . =      يكوا العباثر مثبل داود  -:  8يبا  ت
 وهكذا بال سيح يعو  كل خاط  تائ  ويصار ابلا هلل .

 شع  كليسا ال سيح يصاروا شكل ال سيح علي االر  =  وبكت داود مثل هللا 
 ( . 2:  3يو  1وفي الس اد   ) ( ،  19:  4) غل  

 : األصحاح الثالث عشر
ف رج لن جلبه  ٌم ولاد ل طهارنا    "الذى "طعنوههببببببعا  السبببببباب  إن ه  بما رأيلا ال سببببببيح لطعونا    اإل 

  نبوع مفتوح ... للخطية والنجاسة.لن خطايانا   
  ف ن تطهَّر سبيطل  ذ ويتلن  بل إا ايناياد الكذبا يطعلهم أبادهم   فى الك الكوم أقطع أسبماَ األصبنام

ماهذه الجروح وألهاتهم  ي زى ايناياد الكذبا الذين إع ا وا أا يجرحوا أنفسبهم ف  ط وسبهم. إنا سبملهم أحد:  
 وه  طبعا  ناوة عن ال سيح: أربائى. فيقولوا هى التى ُجِررت بها فى بكت

 لْ الاهو  وان ول اِّ الذى إع ارل  .1
 ج ِر  ف  بات أحبادل الاهو   .2

وكبباا هببذا تببدبار إله  لل ال          وهببذل اآليببا جبباده بعببد طعن ال سببببببببببببببيح. فببالاهو  هم الببذين فعلوا نلببك
   هِرب ال اللاذ  . فتتشتت الغنم وعلى رجل رفقتى. إضرب الراعى إستيقظ يا سيَ على راعىَّ "

 با وا ثلث  سكاا أورشليم.  الرولاا أ ثلثكن يقطعاا ويموتاا
   البكيا ال تللا ال   هرنت أثلاد حصار الرولاا يورشليم. والثلث  بقى فكها
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 :ع عشرحاح الراباألص
الاهو يا ف  نهايا اييام. وذ ي دخل ليسببببباند الذين تللوا به. وي صببببباح  هذا ظواهر عجابا. ثم    خراب ايلا

 نرى بركاه الكليسا  وحرلاا غار ال تللان للها.
بليم: ررب ضبخمة ضبد (1 الزي وا  وي كوا للفذ وتسبب ط أورشببليم  ويعدث زلزان رها  فالشبب  جال    أوْر

ويبأتى الرب إلهى وجميع      لببباشببببببببببببببرة  ال ج  الثببان   بعببد هببذا  ويببمتي   تللببت.  البكيببا اللاهرب للببه  
 القديسكن معك".

 ا نور"المساَ يكو فى وقت: وي شرق نور ايبديا وسط لساد هذا العالم   وعود بالبركة للكنيسة (2
. فف  ايبديا  ك  السببب ادوالدرارى ه  كوا  "الدرارى تنقبُ ولن عاللاه هذل اييام: الشببب س ال ت عط  نورها   

(.  5:22يكوا نور الشببب س كال شببب  بل لن نع اج للورها فال سبببيح نور أورشبببليم السببب اويا )رؤ  ألام نور ال سبببيح
بببببليم إلىمياهًا ريَّة توه لا  يفي  الرو  ال دا  ائ ا  ب زارة   البعر الشببببببببرق  )البعر ال  وسببببببببط(    خرج من أوْر

 ( 17:  7) رؤ  أورشليم( ر ال رن  )البعر ال اِّت( )حدو   والبع
 ال اتلا إل  حياة أبديا وفر . ال لوحا نعوِّ ي   فالرو  ال دا

 )سهل ل لبسط( تتحول األرض كلها كالعربةوهلا  ال خطايا   
 عثراه وِه ر نفس( بال لرتفعاه )كارياد( ونال لل فااه )

لي"    سالم أبدى. م باألمنوهناك ال يكوا بعد لعن فتعمر أوْر
اللا  ل رعبا ف  جهلم. ولكن أ سيح ت ع عليه  عكس لا لا   ف ن رف  ال  : نونةار فى الدرعب األْر  (3

ْل أوال ل ف  السبببببب اد ح   ال يهلك للهم أحد   ويهواا   .لسببببببيعلا ال ارج لن سبببببببط يهونا حارب وج ع ك 
ليم( اهو  الرافاان لل سيحال)   .اهمولكن عان الرب علاهم ل ع  (لبكياياطهدوا ا) أيضًا ُتحارب أوْر

 في حال ا يعو  الاهو  باإلي اا ويبكوا عل  هبببلاهم لل سبببيح ويعرفوا أا تشببب  هم   مع ثروة كل األمموتج (4
ال لي ا العكيكيا      ايلم لا حدث فاتللوا بال سبيحسبلا كاا بسبا  هبلاهم لل سبيح  يرى    2000العالم 

 . نفوا الذين تللوا بال سيح ف لصوا هي
وكذا ...   ألَّا لن سببلك ف  شببهواته كالاهائم يهلك. لصببه سببيح وي  الكل لن كاا نه  أو فاببا ي لكيه   (5

 ... تكوا ضربة الخكل والبغال
وا  ليسبببجدال تللان الذين جادوا عل  أورشبببببليم يصبببببعدوا لن سبببببلا إل  سبببببلا   :صبببورة لألبدية وأفرارها (6

 المطر. ُيحرم منللملك رب الجنود وُيعكِ دوا عكد المِّال ومن ال يفعل 
  أيبام ل   رنان عن باوتهم والاوم الثبالن فر  عظيم. ولن عباش برو   7  كبانوا يعيشببببببببببببببوا  يبه   عكبد المِّبال

. وكل المطر    العالم يعيا ف  فر  عظيم ف  ايبديا. ولن ال يفعل ي سبببببببببببر بركاه الرو  ال دا  ال  رنا ف
لن يلفصل عن ذ ل ع  دا  عل  لاعلدل لن خاراه لا يا ي عرم ح   لن بركاته ال ا يا )لثل اللال هو بركا 

ْل قوتهم وطاقاتهم لعسببببببباب ذ   سبببببببوا ك  ا على أجراس الخكل ُقدس  كويلصبببببببر(. وعل  ال تللان ه لا أا ي  دِّ
 للرب".
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 والقدور فى بكت الرب تكوا كالمناضح".ولن يفعل ي  ل  لن حياة ال سيح    
 (.7:4كو2ال تلن يكوا كال در   إناد خزف  ...  للا هذا الكلز ف  أواا خز يا  )

سبببان للرب وال لاوبببح تنيا ت أل بدم الذبيعا  والدم هو حياة نمخذها ف  سبببر  اإلف ارسببب يا. وكل ال تللان ل  دَّ
 رب الجنود". فى الك الكوم ال يكوا بعد كنعانى فى بكتأى ل كرَّسان له  

ار غشاشان لن أهل   الكنعانى   ان .للعونوالكلعاناان  .كلعان   ت جَّ
اللعلا  ل لوئان لن الرو  ولن  سان ك ْل طاقاتهم للرب بال لعلا ف د زالت ه  الس اد. الك ْل ف  فر   لكرِّ  وهذل

 .( 27:21حياة ال سيح. وال يدخ ل خاط  لهذا ال كاا )رؤ


