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األنبياء الصغار (مالخي)(مقدمت مالخي)

مقدمة مالخي

عودة لمجدول

 .1كممة مبلخي كممة عبرية تعني "مبلكي" أو "رسولي".

 .2فترة كتابة السفرر كفان نيميفا سفا ياً لممفك ففارس وففي السفنة الع فرين لممكفو أي سفنة  445ق .م( .كفان ذلفك
المم ففك ى ففو ارتي س ففتا لونأيم ففانوسن .أذن المم ففك لنيمي ففا بال ففذىاب إل ففل أور ففميم لك ففي ي ففرمم الس ففور وي ففم

األيفوالو وبعففد أن حففل نيميففا يفوالي  8سففنين فففي أور ففميم رأففط إلففل بففبلط الممففك ييففث حففل فتفرة

ففيرة

عاد بعدىا إلل أور ميمو فوأد إنيطاطاً في أيواليا وفساداً في أخبلق عبياو فقد طمق رأال ييفوذا زوأفاتيم
الييوديففات وتزوأ فوا بوتنيففاتو وعا فوا فففي زنففل وئففش وظمففم لمبامسففينو وأىمم فوا خدمففة الييكففل ودفففط الع ففور

والتقدمة ودنسفوا السفبتو إذاً ىفم عا فوا ففي عفدم مخاففة اً عمومفاًو ويفرأ المرسفرين أن مبلخفي كتفب نبوتفو

في أتناء ئياب نيميا في فارسو وىذه الرترة يقدرىا البعض بسنوات.

 .3الخطايا المذكورة ىنا تترق مط الخطايفا المفذكورة ففي (عفز 3 11 + 2 9و  + 44 – 16نف 39-32 11
 + 31-23 13 +ن 14-4 13 + 39-32 11ن.

 .4كففان يأففي وزكريففا ففد وعففدا ال ففعب بففسن مأففد الييكففل التففاني سففيكون أكتففر مففن الييكففل األول (ي ف + 9 2

زك12-11 6ن .وىففم طع فاً لففم يريم فوا أن المق ففود ىففو ىيكففل المسففي و لففذلك إنتظففروا مأففداً زماني فاً عالمي فاً
وازدىففا اًرو كففان موعففوداً بففوو ولففم ييففدث ىففذا  .بففل وأففدوا أنرسففيم ميففاطين باألعففداء كالسففامريين ويففدتت ليففم

مأاعففات ف ففكوا فففي ميبففة اً ليففمو و ففالوا أنففو ال فامففدة تأنففل مففن فعففل ال ففبلح وطاعففة الو ففاياو فال فرير
والمتكففل عمففل ذاتففو ىففو الففذي يففنأ و لففذلك ييففدتيم السففرر عففن يقيقففة خطايففاىم وريففاميم الففذي بسففببيم امففت

عمييم ىذه األوأاع .وكسن النبي يرد عمييم . .ىل يقاً أنتم تسمكون ب بلح كما تقولونو ولقد رأينا في نقطة

(2ن عينففة مففن خطايففاىمو وفففي نقطففة (3ن نففرى خطايففاىم كمففا ففرييا النبيففان يأففي وزكريففا .تففم كانففت دعففوة
النبي ليم عن التوبة وترك خطاياىم لتعود ليم البركات.

 .5إمتد نظر النبي ليفرى أن المأفد اليقيقفي إلسفراميل اً (الكنيسفةن لفن يكفون فقفط بالتوبفةو وانمفا بمأف المسفي
الذي سيستي بالخبلص وملء البركات .لذلك فمقد تنبس مبلخي عن مأيء المسي ب ورة واحية.

 .6إذاً ىذه النبوة كانت لتقنفط ال فعب بخطايفاه وتفوبخيم بسفببيا وترفت الأفروحو تفم تعطفل الوعفد بمأفيء المسفي

الففذي يرفففط الخطيففة ويعطففي الففدواء (البمسففانن ال ففافي .وىففذه النبففوة ينتيففي بيففا الكتففاب فففي العيففد القففديم لتميففب

القموب بإنتظار المسي

مس البر .وبيذه النبوة ينتيي زمن األنبياءو فمن يستي أنبيفاء بعفد مبلخفيو وأول مفن

سيستي ىو يوينا المعمدانو المبلك الذي ييي الطريق أمام المسي .

 .7بعد مبلخي إنتيل ع ر النبوة وأتل ع فر الكتبفة والكينفة الفذين يرسفرون كفل ىفذه التفروة وال نفل الفذي تركفو
األنبياء في الكتاب المقدس.
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 .8ىذا السرر ىو آخر أسفرار العيفد القفديمو وبفو ختمفت النبفوةو وكفان مبلخفي آخفر األنبيفاءو وبإنتيفاء نبوتفو بفات
العالم في انتظار المسي الفذي أ فار إليفو كفل األنبيفاء .والمسفي ىفو مفبلك العيفد (1 3ن .والفذي سفيستي بمفو

من ييي الطريق أمامو كمبلك أيحاً (1 3ن .وىذا ىو االرتباط بين إسم النبي وموحوع نبوتو.

لمبلخي النبي أسموب مميزو فيو يعتمد في كبلمو عمل السؤال والأواب .سؤال لم عب تم يعطي أواب ال عب
عمل السؤال .متبلً" ..أيببتكم ال الرب ....و متم بما أيببتنا أليس2 1( "...ن .وبيذا يكون النبي ىنا يسأل

اليوار الذي دار بينو وبين ال عب يينما بدأ يوأو ليم نبواتو ويدعوىم لمتوبة.
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اإلصحاح األول

عودة لمجدول

ٕ
ٔ
س
الر ُّ
الر ِّ
ال َّ
اآليات (َٔ " -:)٘-و ْح ُي َكمِ َم ِة َّ
َح َب ْبتُ ُك ْم ،قَ َ
س َرِائ َ
بَ .وُق ْمتُ ْمِ :ب َم أ ْ
يل َع ْن َي ِد َمالَ ِخي « :أ ْ
ب ِإل ْ
َح َب ْبتََنا؟ أَلَ ْي َ
ٖ
اب ا ْلبِّري ِ
ت ِجبالَ ُو َخرابا و ِم ا ِ ِ
ضُ ِ
ِعيسو أ ً ِ
َّة؟
الر ُّ
وبَ ،يقُو ُل َّ
وب َوأ َْب َغ ْ
َح َب ْب ُ
بَ ،وأ ْ
يرثَ ُو لذ َئ ِ َ
يس َوَ ،و َج َع ْم ُ َ
ت َي ْعقُ َ
َخا ل َي ْعقُ َ
تع ُ
ُ
ًَ َ َ
ون وأََنا أ ْ ِ
ِ
ال :قَ ْد ُى ِدم َنا ،فَ َنع ُ ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
وم
ٗأل َّ
ال َر ُّ
ب .ى َك َذا قَ َ
وم قَ َ
ود َوَن ْبني ا ْلخ َر ُ
ودُ :ى ْم َي ْب ُن َ َ
ُ
ْ
َىد ُمَ .وَي ْد ُعوَن ُي ْم تُ ُخ َ
َن أ َُد َ
٘
الشعب الَِّذي َغ ِ
الر ُّ ِ ِ ِ ِ
َّ
يل.
الر ُّ
ون :لِ َيتَ َعظَِّم َّ
ض َب َعمَ ْي ِو َّ
س َرِائ َ
َع ُي ُن ُك ْم َوتَقُولُ َ
ب إِلَى األ ََب ِد .فَتََرى أ ْ
الشِّرَ ،و َّ ْ َ
ب م ْن ع ْند تُ ْخم إِ ْ
"

كان ليم كوىو فالييكل د تم بناؤه من ع رات السنينو ولم يروا ىذا المأد الزمنل الذي كانوا ينتظرونو تنريذاً
لنبوات يأي وزكريا .وىنا اً يعمن ليم ميبتو أحببتكم قال الرب= فاً ييرك فييم م اعر اليب يتل يدفعيم
لمتوبةو فيو أيبيم ببل فحل من أانبيم .وبالرئم من أنيم لم يبادلوه عور اليبو بل أنيم كوا في ميبتو

وتساءلوا= وقمتم بما أحببتنا = وسؤاليم معناهو أتبت لنا يا رب أنك أيببتنا ألننا بيسب فكرنا أن دليل الميبة ليو
في المأد الزمني .وكان رد اً أنو أيبيم والدليل أنو أيب يعقوب دون عيسو مط أنيم إخوة وتوأم .وأن اً دخل

في عيد مط يعقوب وي ر البركة فيو وفي نسمو .لكن م كمة الكتيرين أنيم يرترحون أن البركة البد وأن تكون
مادية وال اعتبار عندىم لمبركات الرويية .واً ىنا في (3ن يقول ليم وان أردتم إتباتاً لذلك أنظروا إلل أدوم وما
د يدث لو فقد جعمت جبالو خراباً = فمقد كان أدوم عدواً لدوداً ليعقوبو بل كان األدوميون ييرحون بابل عمل

تدمير أساسات أور ميمو وفي ىروب بني ييوذا من أمام وأو بابل ا طادىم األدوميون و تموىم وباعوا البا ي

عبيداًو لذلك عا ب اً أدوم عدوىمو وخربت أدوم بيد نبوخذ ن ر وذلك بعد خراب أور ميم بخمس سنواتو
ولآلن ىي خرابو وذلك بسبب خطاياىم وبالذات ما فعموه بييوذا (راأط سرر عوبديان .والررق واح و فسور ميم

د أخربت ولكن ىا ىي د امت تانيةو أما أدوم فسخربت ولكن خرابيا كان خراباً أبدياً ؟ فخراب أور ميم كان

لمتسديب والتطيير "أني كل من أيبو أوبخو وأؤدبو" (رؤ19 3ن .وفي (4ن فنعود ونبني= ىم ياولوا تيدي ارر

اًو ويعيدوا بناء أدوم ولكن من يسمك حد إرادة اً يسمك اً معيم بالخبلف= ىم يبنون وأنا أىدم  .وئالباً
فيذا إ ارة لكارتة يديتة عمل أدومو وكانت بيد العرب األنباط في ذلك الو تو وىؤالء د طردوا أدوم من ديارىم

وخربوىا ليم( .ىذا نرس ما يدث أيام اإلمبراطور أدريانو فيو د ياول أن يتبت أن كبلم المسي "ىا بيتكم يترك

لكم خراباً" أنو ئير

يي و فياول إعادة بناء الييكلو وبعد أن أزالوا األساس القديمو وياولوا إعادة البناء يدتت

زلزلة وخرأت ألسنة نار من األرضو فإحطروا أن يتو روا عن البناء .فسكمموا تيقيق النبوة إذ أزالوا يتل األساس
القديمن .وىنا مقارنة أخرى يعرفون بيا أن الرب د أيبيم فري أدوم يدعونيم تخوم الشر= يدعونيم = يسمونيم
 .أي كل من يرى ما يدث ألدومو وكل من سيستي في األأيال القادمة ويرى خراب أدوم سيقول "أن ر ىؤالء

كان عظيماً لدرأة أن كل ىذا الخراب د يدث داخل تخوميمو وأن ىذا كان بسبب رورىم  .ويبدو أن ىذا د

ار متبلًو أن كل ما يدخل داخل تخوم أدوم ي ير خراباً .وأن ىناك خراب ودمار و ر داخل يدودىم بسب
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غضب اهلل .أما داخل إسراميل فيناك بركة وأتار واحية لريمة اً تراىا األعين= فترى أعينكم وتقولون ليتعظم
الرب = ويمكن ترأمة النص ىكذا "الرب عظيم فوق أرض إسراميل" وىذا ي يد لو البركات واليماية التي يعطييا
اً ل عب إسراميل .وىذا بعكس ما يدث ألدوم.
ٙ
س ِّي ًدا ،فَأ َْي َن
ام ِتي؟ َوِا ْن ُك ْن ُ
س ِّي َدهُ .فَِإ ْن ُك ْن ُ
اآليات (ْ « " -:)ٜ-ٙ
ت َ
االب ُن ُي ْك ِرُم أ ََباهَُ ،وا ْل َع ْب ُد ُي ْك ِرُم َ
ت أََنا أ ًَبا ،فَأ َْي َن َك َر َ
ٚ
ب ا ْل ُج ُن ِ
سا
ال لَ ُك ْم َر ُّ
َى ْي َب ِتي؟ قَ َ
اس َم َك؟ تُقَِّرُب َ
اس ِميَ .وتَقُولُ َ
ُّيا ا ْل َك َي َن ُة ا ْل ُم ْحتَ ِق ُر َ
ونِ :ب َم ْ
احتَقَ ْرَنا ْ
ون ْ
ود .أَي َ
ون ُخ ْب ًاز َن ِج ً
ٛ
َعمى َذ ِبيح ًة ،أَ َفمَ ْيس ِ
ذل َك
الر ِّ
اك؟ ِبقَ ْولِ ُك ْم :إِ َّن َم ِائ َدةَ َّ
َّس َن َ
َعمَى َمذ َْب ِحيَ .وتَقُولُ َ
َ
ونِ :ب َم َنج ْ
َ
ب ُم ْحتَقَ َرةٌَ .وِا ْن قََّرْبتُ ُم األ ْ َ
َعرج و َّ ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
ود.
ال َر ُّ
ضى َعمَ ْي َك أ َْو َي ْرفَعُ َو ْج َي َك؟ قَ َ
ش ِّرا؟ قَِّرْب ُو لِ َوالِ َ
س ذلِ َك َ
َ
يك ،أَفَ َي ْر َ
يم ،أَ َفمَ ْي َ
ش ِّرا؟ َوِا ْن قََّرْبتُ ُم األ ْ َ َ َ
السق َ
ٜ
ف عمَ ْي َناِ .
ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
ود" .
ال َر ُّ
ىذ ِه َكا َن ْت ِم ْن َي ِد ُك ْمَ .ى ْل َي ْرفَعُ َو ْج َي ُك ْم؟ قَ َ
َو َ
اء َ َ
اآلن تََرض ْ
َّوا َو ْج َو اهلل فَ َيتََر َ
اً يدعو الكينة ىنا ليياسبيم ألنيم إيتقروا إسمو= أييا الكينة المحتقرون إسمي .وىذا الكبلم موأو اآلن لكل

الكينة والخدام الذين بسبب عدم أمانتيم يدنسون مقدسات اً .وتوبيخ اً ىنا ليم يسخذ طريقين فإن كانوا أبناء

اًو فالطبيعة ت يد بسن االبن يكرم أباه .وان كانوا عبيداً فالعبد يكرم سيدهو خوفاً منو ويطيط أوامره .والكينة ىم
أبناء وعبيد ً ولكنيم ال يكرمون اً وال ييابونو= أين كرامتي .ىؤالء الكينة احتقروا اسم اهلل= فيم اكتروا بسن

ينالوا التو ير ألنرسيم واإليترام ألسماميم وأعطوا القدر الحميلو أو لم يعطوا يماً إلسم اً .فاستيان الناس

بتقدمة الرب .وأما ىم فقد و موا ليالة تبمد األياسيسو وىذا ما ييدث عادة مط الخطاة المتكبرينو فيم يدافعون

عن أنرسيم وقالوا بما احتقرنا إسمك (6ن بما نجسناك (7ن .ويكون (وىذا أدىين أنيم يأيمون الناموس .وربما
لو سسلوا بروح التواحط "كيف إيتقرنا إسمكو عممنا فنتوب .ما كان اً د يزنو ولكان ىذا دليل توبتيم .وفي

(7ن تقربون خب ازً نجساً عمى مذبحي= فيسب الناموس كان يقدم (يقربن مط كل ذبيية تقدمة من د يق ممزوج
بزيت .ولكن يبدو أنيم دموا خب اًز ال ي م

طو ربما كان يابساً أو متعرناً أو من أرخص أنواع اليبوب .وربما

لو دم أيدىم تقدمة من نوع فخم من الد يق لقالوا لو .لماذا ىذا اإلتبلف .بل ىم احتقروا مائدة الرب= و د تعني

المامدةو مامدة خبز الوأوه أو مذب المير ةو و د دعل ىنا مامدة ألن اً وكينتو و عبو كانوا يسكمون معاً من
الذبام  .وىذه المامدة د ايتقروىا . .ربنا يين ارنوا بينيا وبين المذاب الوتنية (2مل 14 16و 15ن أو ىم

تعامموا مط ىذه المامدة متل أي مامدة أخرى بعدم إيترامو أو ىم إيتقروا الطقوس التي يمارسونيا .واليظ أن من
ييتقر الطقوس ييتقر إسم اً المكرم أداً .وفي (8ن كان الناموس يمزميم أن يقدموا الذبام عمل أن تكون ببل
عيب (فيي رمز لممسي الذي ببل خطيةن والتقدمة تقدم ً الذي ينب ي أن يقدم لو أفحل

 .أفميس ذلك ش ارً=

ىذا سؤال استنكاري يريد أن الكينة لم يروا سوءاً في األمر .وىم ت وروا في ئباميم أنو طالما أن الذبيية تيرق

فسي

ي م إذاً .وال عب دم عطايا معيبة يقيرة والكينة لم يعترحوا ولم يعمموا ال عب أن يقدموا أفحل ما

عندىمو وذلك يتل ال ي حب ال عب منيم فتقل عطايا ال عب لمكينةو فالكينة فحموا فامدتيم المادية عمل تعميم
ال عب .وكان منطق اً في التوبيخ أنيم لو دموا لموالي (الوالي ىنا ىو الوالي الرارسين ىدية من ىذا النوع

فيو لن يرحي عمييم أي لن يكون ليم يظوة لديو .وفي (9ن دعوة لمتوبة يتل يقبميم اً ويقبل

مواتيم = يرفع
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وجيكم ويبارك فييم .ومعنل اآلية ىذه كانت من يدكم= أي إن كانت ىذه ىي عطاياكم وذباميكم المعيبة أفيل
يرفع اهلل وجيكم.

ممحوظةةة :عمففل الكففاىن أن يقففدم التعمففيم ال ففيي ميمففا كففانو وأن ال ي ارعففي خففاطر ال ففعب أو م ففاليو الذاتيففةو
وىففذا واأففب كففل خففادم .وعمففل ال ففعب أن يقففدم ً أفحففل مففا عنففده مففن كففل ف  .وينطبففق ىففذا عمففل الو ففتو فففبل

ينب ففي أن ن ففمي ونيففن مسففتيمكين فففي نيايففة اليففومو وال نففذىب متففسخرين لمكنيسففة "فالففذين يبكففرون إلففل يأففدونني"
وعمل الأميط ايترام الطقوس.
ٓٔ
ِ
س َرةٌ ِب ُك ْم ،قَا َل
س ْت لِي َم َّ
اآليات (َٓٔ « " -:)ٔٗ-م ْن ِفي ُك ْم ُي ْغمِ ُ
ابَ ،ب ْل الَ تُوِق ُد َ
ق ا ْل َب َ
ون َعمَى َمذ َْبحي َمجَّا ًنا؟ لَ ْي َ
ٔٔ
ِ
س إِلَى م ْغ ِرِبيا ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
الش ْم ِ
ق َّ
ش ِر ِ
ُمِمَ ،وِفي ُك ِّل
َر ُّ
ودَ ،والَ أَق َْب ُل تَ ْق ِد َم ًة ِم ْن َي ِد ُك ْم .أل ََّن ُو ِم ْن َم ْ
َ َ ْ
يم َب ْي َن األ َ
اسمي َعظ ٌ
ٕٔ
ِ
َن ِ
ِ
ِ
ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
َم َك ٍ
سوهُ،
ال َر ُّ
ود .أ َّ
ُمِم ،قَ َ
ان ُيقََّر ُ
ور َوتَ ْقد َم ٌة طَاى َرةٌ ،أل َّ ْ
ب ْ
َما أَ ْنتُ ْم فَ ُم َن ِّج ُ
السمي َب ُخ ٌ
يم َب ْي َن األ َ
اسمي َعظ ٌ
ب تََنجَّس ْت ،وثَمرتَيا م ْحتَقَر طَعاميأٖ .وُق ْمتُم :ما ِ
ب
ال َر ُّ
الر ِّ
ِبقَ ْولِ ُك ْم :إِ َّن َم ِائ َدةَ َّ
شقَّ ُة؟ َوتَأَفَّ ْفتُ ْم َعمَ ْي ِو ،قَ َ
ىذ ِه ا ْل َم َ
َ َ ََ َ ُ ٌ َ ُ َ
َ ْ َ
ٗٔ
ا ْل ُج ُن ِ
ون
الر ُّ
َع َر ِج َو َّ
ال َّ
الس ِق ِيم ،فَأَتَْيتُ ْم ِبالتَّ ْق ِد َم ِة .فَ َي ْل أَق َْبمُ َيا ِم ْن َي ِد ُك ْم؟ قَ َ
بَ .و َم ْم ُع ٌ
ص ِب َواأل ْ
ودَ .و ِج ْئتُ ْم ِبا ْل ُم ْغتَ َ
ِ
ِ
يع ِو َذ َكر وي ْن ُذر ويذْبح لِ َّ ِ ِ
اكر الَِّذي يوج ُد ِفي قَ ِط ِ
ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
ِّ
اس ِمي
ال َر ُّ
يم ،قَ َ
ٌ ََ ُ ََ َ ُ
ُ َ
ودَ ،و ْ
ا ْل َم ُ
مس ِّيد َعائ ًبا .ألَني أََنا َمم ٌك َعظ ٌ
ُمِم" .
َم ِي ٌ
يب َب ْي َن األ َ

في (11ن من يغمق الباب أو يوقد نا ارً مجاناً= ىم رفحوا أن يقوموا بسي عملو يتل لو كان عمبلً

ي اًر متل

ئمق باب إن لم يسخذوا أأرىم عمل ذلك .وىم يقدمون الذبام عمل المذب ألنيم كانوا ي تركون في األكل من

ليوميا إذ ليم ن يباً منيا .مط أن اً لم ييمل أن يعطييم أأرىم وبسخاءو إال أنيم اىتموا اىتماماً ديداً

بالماديات .ليست لي مسرة بكم .ال أقبل تقدمة من يدكم= اً ال يسر بالتقدمة در سروره بقمب مقدميا .فبل
يكري أن نقدم تقدمة بل عمينا أن نرعل ىذا بقمب مقدس ممموء ميبة .وراأط (تك4 4ن فاً نظر إلل ىابيل
وتقدمتو وىذا يعني أن اً بل ربانو ألنو نظر إليو أوالً فوأده مقبوالً .وفي (11ن نبوة بالمسييية ( ارن مط

يو 21 4ييث يقول المسي ما معناه أن العبادة ستكون في كل مكانن ومن مشرق الشمس إلى مغربيا إسمي

عظيم بين األمم= لقد دنس الييود اسم اً وايتقروه في أور ميم لذلك سيأعل اً األمم في كل مكان يدخمون
اإليمان وىؤالء سيعظمون إسمو (أع46 13ن وفي ىذه اآلية كسن اً يقول سسرفض الييود بطقوسيم وسآتي
بعبادة رويية أديدةو سيكون فييا تقديم بخور .وتقدمة طاىرة = ىي سر اإلفخارستيا .وفي (12ن ثمرتيا

محتقر طعاميا= ىم ايتقروا العامد المادي من خدمتيمو و ارنوا أنرسيم باألئنياء وأطايبيم .لذلك ايتقروا

الطقوس فيم ظنوا أن العامد منيا ال يساوي تعبيمو ولم يقدروا ما لخدمة الرب من كرامة .وفي (13ن وقمتم ما

ىذه المشقة وتأففتم= مما ييين اً أداً أن يعتبر الخادم أن خدمتو م قة ويتسفف منياو بل عميو أن يرتخر بيا.
وفي (14ن الذي يوجد في قطيعو ذكر= المق ود أن المرروض أن يقدم ال خص أفحل ما عنده ً .وممعون

الماكر= أي الذي يظن أن اً يمكن خداعو كاإلنسان فيقدمون لو العائب .ومن يرعل ىذا يأد المعنة عوحاً عن
البركة .فاً أعطاىم بركات كتيرةو وىم بسموكيم برىنوا عمل أيودىم.
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عودة لمجدول

اإلصحاح الثاني
كان ىناك طقسان عظيمان أسستيما اليكمة اإلليية -

[ ]1طقس الكينوت .وىو الزم لمميافظة عمل الكنيسة .ولكن الكينة دنسوا الكينوت.
[ ]2الزواج .وىذا دنسو ال عب بالطبلق وبالزواج من وتنيات.
ٕ
ٔ
ِ
ِِ
ون ِفي ا ْل َق ْم ِب لِتُ ْعطُوا
ون َوالَ تَ ْج َعمُ َ
س َم ُع َ
اآليات (َٔ « " -:)ٜ-و َ
ُّيا ا ْل َك َي َن ُة :إِ ْن ُك ْنتُ ْم الَ تَ ْ
اآلن إِلَ ْي ُك ْم ىذه ا ْل َوص َّي ُة أَي َ
ود .فَِإ ِّني أُر ِس ُل عمَ ْي ُكم المَّع َن ،وأَْلع ُن برَك ِات ُكم ،ب ْل قَ ْد لَع ْنتُيا ،أل ََّن ُكم لَستُم ج ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
ين ِفي
ال َر ُّ
الس ِمي ،قَ َ
اعمِ َ
ْ ْ ْ َ
َ ُ ْ َ َ ََ ْ َ
َم ْج ًدا ْ
َ َ
ْ
ٗ
ا ْل َق ْم ِبٖ .ىأََن َذا أَ ْنتَ ِي ُر لَ ُكم َّ
ت
ث َعمَى ُو ُجو ِى ُك ْم ،فَ ْر َ
َم ُّد ا ْلفَ ْر َ
س ْم ُ
الزْر َ
ون َم َع ُو .فَتَ ْعمَ ُم َ
َع َي ِاد ُك ْم ،فَتُْن َز ُع َ
ثأْ
ون أ َِّني أ َْر َ
عَ ،وأ ُ
ُ
٘
ِ
ِ
ِ
ِ
ىذ ِه ا ْلو ِ
إِلَ ْي ُكم ِ
ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
َّاى َما
ال َر ُّ
ان َع ْيدي َم َع ُو ل ْم َح َياة َو َّ
ص َّي َة لِ َك ْو ِن َع ْيدي َم َع الَ ِوي ،قَ َ
َعطَ ْيتُ ُو إِي ُ
ودَ .ك َ
السالَمَ ،وأ ْ
َ
ْ
ٙ
يو ،وِاثْم لَم يوج ْد ِفي َ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
سمَ َك َم ِعي ِفي
يع ُة ا ْل َح ِّ
اع ُى َوَ .
اس ِمي ْارتَ َ
ق َكا َن ْت في ف َ ٌ ْ ُ َ
لمتَّ ْق َوى .فَاتَّقَانيَ ،و ِم ِن ْ
شفَتَ ْيوَ .
ش ِر َ
شفَتَ ِي ا ْل َك ِ
السالَِم و ِ
ين َع ِن ِ
ون َّ
اى ِن تَ ْحفَظَ ِ
ام ِةَ ،وأ َْر َجعَ َك ِث ِ
يع َة،
اإل ثِْمٚ .أل َّ
َن َ
ان َم ْع ِرفَ ًةَ ،و ِم ْن فَ ِم ِو َي ْطمُ ُب َ
ير َ
َّ َ ْ
الش ِر َ
االستقَ َ
ٛ
الش ِر ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
َعثَْرتُ ْم َك ِث ِ
َما أَ ْنتُ ْم فَ ِح ْدتُ ْم َع ِن الطَّ ِري ِ
ب
ال َر ُّ
سو ُل َر ِّ
ود .أ َّ
ْس ْدتُ ْم َع ْي َد الَ ِوي ،قَ َ
ير َ
ق َوأ ْ
يعة .أَف َ
ين ِب َّ َ
أل ََّن ُو َر ُ
ٜ
ين وَد ِن ِ
ا ْل ُج ُن ِ
ين ِع ْن َد ُك ِّل َّ
الش ْع ِبَ ،ك َما أ ََّن ُك ْم لَ ْم تَ ْحفَظُوا طُُرِقي َب ْل َح َاب ْيتُ ْم ِفي
يئ َ
ود .فَأََنا أ َْي ً
صي َّْرتُ ُك ْم ُم ْحتَقَ ِر َ َ
ضا َ
َّ
يع ِة»".
الش ِر َ

ىذه الوصية= أي التعاليم اآلتية .وفييا نأد رسالة موجية لمكينة لتدنيسيم لمكينوت .وفي (2ن ال تجعمون في

القمب= أي تسمعوا ىذا اإلنذار وتحعوا في موبكم أن تقدموا توبة وتسمكوا كما ينب ي لتعطوا مأداً إلسمي.
فيينما نقدم توبة مبية ونستأيب لتوبيخ كممة اً ونخأل من خطايانا فنين بيذا نمأد اًو أما الذي يستيين

فيو ييين اً .والتيديد ىنا لمن ال يستأيب .فإني أرسل عميكم المعن= عوحاً أن ي ير الكاىن بركة ي ير

لعنةو بل ىو يتل لم ينترط بتعب يديو ولن يبارك لو اً في

 .وفي (3ن متال عمل تمك المعنات أنتير لكم

الزرع ىذه ليا ترسيران [ ]1لن يكون لكم نسل [ ]2يين ي يب اً الزرع باألمراض أو تقل المياه وتندر
الميا يل الزراعية تقل الع ور فيقل ن يب الكنية .وىناك لعنة أخرىو فاً يرفحيم ويرفض تقدماتيم
وخدماتيمو فكما ايتقروا ىم الرب سوف ييتقرىم الرب ويكرىيم أمد الفرث عمى وجوىكم ،فرث أعيادكم= والررث

ىو الروث الذي في أي اء الذبيية وىذا يعتبر نأاسةو الررث عموماً ىو بقايا الطعام في األمعاءو وىذا م يره
المزبمة .والذبام التي كانوا يقدمونيا في األعيادو عوحاً عن أن يررح بيا اًو ستأعمو ييتقرىمو يتل أنو سيمقي

فرث ىذه الذبام في وأوىيم فتنزعون معو= يين ي طييم الررث يكون م يرىم أنيم يمقون معو في المزبمةو
وىذا ي ير ليبلكيم التام .لقد تيولت األعياد من أفراح إلل إلقاء في المزبمةو ىذه تساوي "أنتم مم األرض.

ولكن إن فسد المم فبماذا يمم  .ال ي م بعد ل

إال ألن يطرح خارأاً ويداس من الناس" (مت13 5ن .وفي

(4ن فتعممون أني أرسمت إليكم ىذه الوصية= ولكن كيف يعممون ؟ [ ]1بقوة الروح العامل في الكممةو و وة
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الكممة في ت ييرىم إن اءوا الت يير [ ]2من إتمام التيديدات والمعنات في يالة رفحيم اإلستأابة والت يير واً
مازال يرسل ليم كمماتو .ألنو سبق وتعيد ألبييم أو ألباميم= لكون عيدي مع الوي= فيم أيباء من أأل األباء

(رو28 11ن .وفي (5ن كان عيد اً مط أباميم عيد لمحياة والسالم= فاً أفرزىم لنرسو وأعطاىم أن يكونوا
خداماً لو يمتزمون بخدمتو فيكون ليم سبلم في ىذا العالم ويياة أبدية .و د أعطل اً سبط الوي ىذه الكرامة
لتقواىم فمنيم موسل وىارون .وىم د أظيروا أاعة حد من عبدوا العأل الذىبي (خر26 32ن وكذلك راأط

(عد15-6 25ن .وعموماً من يتقي اً عميو أن ينتظر بركاتو .وفي (6ن كان الوي (أي سبط الوين

الياً

مقتد اًر في الكتب المقدسة= شريعة الحق كانت فيو .واثم لم يوجد في شفتيو= لم ي ش كممة اً لم ميتو أو

لمنرط المادي .وسمكوا باستقامة أي كانت يياتيم مترقة مط تعاليميم .ومتل ىؤالء يكونون دوة يسنة= أرجع
كثيرين عن اإلثم= أي ان اً كمل مساعيو بنأاح عأيب فساعد عمل خبلص نروس كتيرة بتعاليمو و دوتو

اليسنة .وفي ( 7ن من المرروض أن الكاىن يكون ذو معرفة يعمم األمور الدينية ويستطيط أن يعمميا لم عب.

ألنو رسول رب الجنود= وكممة رسول= مبلك .ومن ىنا يسمي الكينة واألسا رة مبلمكة الكنامس (رؤ 2و 3ن .

وفي (8ن مقارنة بين ياليم اآلن ويال اآلباء .وأعثرتم كثيرين بالشريعة= فيين ينيرف الكاىن ينيرف وراءه

الكتيرين .وألنيم أفسدوا عيد الوي أي أفسدوا الكينوت وخانوا األمانةو ولم ييرظوا ىم أنرسيم الو ية= لم
تحفظوا طرقي .وفل (9ن بل حابيتم في الشريعة= فيم كانوا يرسرون ال ريعة لم مية من يدفط ليم أكتر
وي محون عيونيم عن خطايا البعض .وفي نرس الو ت ييكموا عمل خطايا المساكين و وراأط (ن 4 13ن فكان

إليا يب الكاىن د أ ام مخدعاً عظيماً لطوبيا بسبب رابتو لو .والنتيأة صيرتكم محتقرين ودنيئين عند كل

الشعب= فاً يعطي كرامة ومأداً وميبة من الناس لمخادم األمين والعكس

يي .

َخ ِ
الرج ُل ِبأ ِ
ِ
اح ٌد لِ ُكمِّ َنا؟ أَلَ ْيس إِ ٌ ِ
اآليات (ٓٔٔٓ" -:)ٔٙ-أَلَ ْيس أَب و ِ
يو لِتَ ْد ِن ِ
يس َع ْي ِد
لو َواح ٌد َخمَقَ َنا؟ َفم َم َن ْغ ُد ُر َّ ُ
َ
َ ٌ َ
ٔٔ
الر ِّ ِ
الر ْجس ِفي إِسرِائي َل وِفي أُور َ ِ
ِ
ِ
َّو،
يم .أل َّ
س َّ
َحب ُ
ب الَّذي أ َ
َ
َّس قُ ْد َ
َن َي ُيوَذا قَ ْد َنج َ
َ
آبائ َنا؟ َغ َد َر َي ُيوَذاَ ،و ُعم َل ِّ ُ
ُ
َْ
شم َ
ٕٔ
الرج َل الَِّذي ي ْفع ُل ى َذاِ َّ ،
ت إِ ٍ
اىر وا ْلم ِج ِ ِ ِ
لو َغ ِر ٍ
ب
الر ُّ
يبَ .ي ْقطَعُ َّ
َوتََزَّو َج ِب ْن َ
وبَ ،و َم ْن ُيقَِّر ُ
يب م ْن خ َيام َي ْعقُ َ
الس َ َ ُ َ
ب َّ ُ
َ َ
ٖٔ
ب ِبالدُّموِعِ ،با ْلب َك ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
اعى التَّ ْق ِد َم ُة
الص َر ِ
الر ِّ
تَ ْق ِد َم ًة لِ َر ِّ
اء َو ُّ
ين َمذ َْب َح َّ
ودَ .وقَ ْد فَ َع ْمتُ ْم ى َذا ثَ ِان َي ًة ُم َغطِّ َ
اخ ،فَالَ تَُر َ
ُ
ُ
ٗٔ
ب ُىو َّ ِ
بع ُد ،والَ ي ْقب ُل ا ْلمر ِ
ش َبا ِب َك الَِّتي
َج ِل أ َّ
َن َّ
ام َأر َِة َ
ضي ِم ْن َي ِد ُك ْم .فَ ُق ْمتُ ْمِ« :ل َما َذا؟» ِم ْن أ ْ
الر َّ َ
َ ْ َ ُ َ ُْ
الشاى ُد َب ْي َن َك َوَب ْي َن ْ
ع ِ
وح؟ ولِما َذا ا ْلو ِ
ت ِبيا ،و ِىي قَ ِري َنتُ َك وام أرَةُ عي ِد َكٔ٘ .أَ َفمَم ي ْفع ْل و ِ
اهلل.
اح ُد؟ َ
اح ٌد َولَ ُو َب ِق َّي ُة ُّ
طالِ ًبا َزْر َ
أَ ْن َ
َ َْ َ ْ
َ
ْ َ َ َ
الر ِ َ َ
ت َغ َد ْر َ َ َ َ
ٔٙ
ِ ِ
َح ٌد الظُّ ْم َم
الر ُّ
ال َّ
س َرِائ َ
ق ،قَ َ
ام َأر َِة َ
يلَ ،وأ ْ
ب إِ ُ
ش َبا ِب ِو« .أل ََّن ُو َي ْك َرهُ الطَّالَ َ
فَ ْ
َن ُي َغطِّ َي أ َ
اح َذ ُروا ل ُروح ُك ْم َوالَ َي ْغ ُد ْر أ َ
لو إِ ْ
َح ٌد ِب ْ
اح َذروا لِر ِ
ِ
وح ُك ْم لِ َئالَّ تَ ْغ ُد ُروا»".
ال َر ُّ
ِبثَْوِب ِو ،قَ َ
ب ا ْل ُج ُنود .فَ ْ ُ ُ
رسالة لمشعب بخصوص الزواج لتدنيسيم لسر الزواج .ىنا يبدأ النبي في آية (11ن بسن اً أب لنا أميعاً فبل
ي

أن ن در أيد بسخيوو فؤلن اً أب لمأميطو فيذا مدعاة أن ال تكون ىناك خيانة من أيد آلخر ىو أخ لو

وفي ويدة معو أمام اً .خ و اً أن اً أبونا دوس ال يطيق اإلتم وال در والخيانة .وينتقل النبي من الكبلم

عن عبل ة اإلنسان بسخيو إلل عبل ة اإلنسان بزوأتوو وىذه أ وىو فمقد

ا ار بالزواج أسد وايدو وىنا ال ي
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إطبل اً أن ي در الرأل بزوأتوو ولكن من كان ئير أميناً مط إليو لن يكون أميناً مط إخوتو الب رو فيم ت رفوا
ب در مط اً في الع ور والتقدمات .وفي (11ن اً يرم عمييم الزواج من أأنبيات أي وتنيات (تث3 7ن فاليياة
الزوأية ىي يياة إتياد تيت ظل اً كما في مقدساتو لذلك فالزواج بوتنيات ىو اتياد مط بنات آلية ئريبةو

فريو يتيد إبن اً مط بنت إلو ئريبو وىذا الزواج ينجس قدس الرب= دس الرب يعني ىيكل الرب ويعني
عب الربو وتعني ك ل فرد من عب الربو فيو كييودي ىو ابن ً و دس لمربو وزواأو بوتنية ينأسوو فكل
إ بن ً مكرس لوو فكيف يرتبط بزوأة ن ست في عبادة آلية ئريبة وكانت خاحعة ليذه اآللية كما ألبييا .و د

بدأ فساد العيد القديم بل الطوفان بيذه الخطية عندما إتخذ أبناء اً ألنرسيم زوأات من بنات الناس (تك2 6ن

 .و د اعتبرت ىذه الخطية ىنا أنيا غدر بالرب= ألن ىناك عيد بين اً وأبناءه أن يكونوا مكرسين لو  .واليظ
في (11ن أن النبي وىو لم يخط يحط نرسو مط الخطاة ويقول نغدر الرجل بأخيو .وىذا د

نعو دانيال من

بل (5 9ن وأيحاً نيميا (33 9ن .واليظ أيحاً السبب الذي يذكره اً لنمتنط عن ال در بسخوتنا أو زوأاتنا فيو

أب لنا أميعاً وعينو تكون عمل المظموم فيو إبنو أو إبنتو .وفي (12ن عقوبة من يرعل ىذا يقطع الرب الرجل

الذي يفعل ىذا= ىو برعمتو ىذه وزواأو بوتنية د طط نرسو فعبلً من األمة المقدسة وانحم إلل ال رباءو فاً
أيحاً سيقطعو من ن يبو في أور ميم السماوية.

الساىر والمجيب= الساىر تترأم المناديو والمعنل من ينادي بيذا ال ر ويسير عمل تعميم ال عب ىذه الخطية.
والمأيب أي الذي يستأيب ويقبل ىذا التعميم .من خيام يعقوب= اً لن يعترف بيؤالء أنيم ينتمون ل عبو .ومن

يقرب تقدمة= أي الكاىن الذي يرعل ىذا ىو أيحفاً سفيقطط (نف  28 13و 29ن  .وففي (13ن فعمةتم ىةذا ثانيةة=
لقد سبقوا وطردوا األأنبيفات لكفنيم عفادوا ونسفوا عيفدىم وتزوأفوا بسأنبيفات تانيفة .مغطةين مةذبح الةرب بالةدموع=

يففين أسففاءوا معاممففة زوأففاتين وطمقففنين بففبل سففبب ليتزوأ فوا مففن أأنبي فاتو بك فت الزوأففات عنففد مففذب الففرب مففن

الظمففمو واً يففرى أن دمففوعين ففد ئطففت مذبيففو = أى ال مكففان عمففل المففذب يحففط عميففو األزواج ذباميففو = فمففن
يقبففل مففن األزواج ذبففامييم وتقففدماتيم= فةةال تراعةةي التقدمةةة يتففل وان كانففت بففبل عيففب= ال يقبةةل الم ِ
رضةةي مةةن
ُ
أيديكم= يقا الذبيية مر ِ
حية ليس بيا عيب لكن مقدم الذبيية مبو رير فيو ال يرحل اً  .فاً يريد أن يكفون
ْ
أوالده فريينو ومن ييرم أيد أوالده من أن يييا في فرح يرفحو اً ويرفض تقدماتو .اً يرى أن الظمم الذي يقط

عمففل أي إنسففان فيرقففده سففبلمو وفريففو وتسففبييو ىففو خطيففة ب ففعة (1بففط7 3ن .واليففظ الت ففبيو أن الففدموع كسنيففا
ت طفي المففذب ففبل يوأففد مكفان لتقففدمات وذبفام الظففالم عمفل المففذب و وبالتفالي فيففو ئيفر مقبففول أمفام اً وخطايففاه

تكون ببل م ررة بالتالي .وفي (14ن فقمتم لماذا= ىم في عماىم فقدوا اإليساس بفسن ىفذا فيفو ف خفاط  .ولكفن
د يدعي اإلنسان ببأاية أنو في ىذا لم يخطف لكن الرب ىو الشاىد بينك وبين امرأة شةبابك= وكفون أن الفرب

ىو ال اىد عمل الزواجو إذاً ىذا الزواج لم يكن عقفد اأتمفاعي بفل عمفل إليفي يمفس

فميم الييفاة اإليمانيفة .واً

اىد عمل الطريقة التي يتعامل بيا الزوأان من يب أو ظممو من أمانة أو ئدرو وكان اىداً عمل العيد األول

الذي طعو الزوأان عمل نرسفييما أن يخم فا لبعحفيما .لفذلك ىفو يعا فب ألنفو ال فاىد الفذي يعفرف يتفل مفا ففي

القمففوبو وىففو الففذي سيقحففي بففاليق بففين الففزوج وزوأتففوو التففي ىففي ام ةرأة شةةبابك أيببتيففا وىففي ففابة واخترتيففاو
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وطالت الع رة بينكمفا إلفل اآلن وىةي قرينتةك التفي فاركتك ىمومفك وأف اريفك .وىفي امةرأة عيةدك= التفي إرتبطفت
معيا في ربفاط وتيفق كفإمرأة فريكة لفك وليسفت خادمفةو إمفرأة تعيفدت يفوم تزوأتيفا أن تكفون وفيفاً ليفاو و فد

فار

بينكما عيد اًو إذ كان اً اىداً عمل ىذا العيد  .فل الزواج اً يعطل إبنتو لرأفل ليتزوأيفا ويرعاىفا ويررييفا

كسمانففة أودعيففا اً بففين يديففو و فففإن أسففاء إلييففا فيففو يسف ً أبوىففا  .والعكففس فففإن اً أعطففل إبنففو لمزوأففة لترعففاه
وتعينو وسيياسبيا لو خانت األمانة  .وىفذا معنفل فول اً ىنفا = أَلَ ْةيس أَب و ِ
اح ٌةد لِ ُكمِّ َنةا  .واً فاىد عمفل أمانفة
َ ٌ َ
كل طرف تأاه اآلخر = ىو الشاىد بينك وبين امرأة شبابك .

وفي (15ن أفمم يفعل واحد= في الترأمات األخرى "ألم يخمفق وايفداً" فقفد خمفق اً آدم وايفد ومنفو أخفذ يفواءو إذاً

كبلىما وايدو وأوالدىم وايداً فييم و فيم أأزاء من كبلىماو وكان اً ي تاق أن يدخموا في ويدة معوو ولو يفدث
لكانا كسنيما أكبل من أرة اليياة وكانوا سيييوا لؤلبد .ولكن آدم اختار طريفق االنر فال عفن اً الفذي سفبق اً
ويففذره مففن أن نيايففة ىففذا الطريففق المففوت .ولكففن المسففي أففاء ليعيففد ىففذه الويففدة (يففو23-21 17ن بففين اإلنسففان

وأخيففوو ف فرنا أسففداً وايففداً وروي فاً وايففداًو و ففار ىنففاك نففوع مففن الويففدة بيننففا وبففين المسففي فففنين

فرنا أسففد

المسي  .وكنموذج ليذه الويدة بيننا وبين المسي يكون الزواج (أف33-22 5ن .لو بقية الةروح= ففاً خمفق آدم
عمل

ورتو ونرخ فيو نسمة يياة وأعطاه إمكانية و درة إلن اء نسل يي من أنسو.

أفمم يفعل واحد = والمق ود بقولو واحد ىنفا ىفو العبل فة الأسفدية بفين الرأفل وزوأتفو  .وذلفك يفين فال اً آلدم
"لذلك يتفرك الرأفل أبفاه وأمفو ويمت فق بإم أرتفو ويكونفان أسفدا وايفدا" (تفك24 2ن  .وىكفذا فيميفا بفولس الرسفول

"السففتم تعممففون ان اأسففادكم ىففي اعحففاء المسففي .افاخذ اعحففاء المسففي واأعميففا اعحففاء زانية.يا ففا.ام لسففتم
تعمم ففون ان م ففن الت ففق بزاني ففة ى ففو أس ففد واي ففد الن ففو يق ففول يك ففون االتن ففان أس ففدا واي ففدا" (1ك ففو 15 6و 16ن.

فالرسففولريم أن ال ازنففل مففط الزانيففة التففل زنففل معيففا أ ففبيا أسففد وايففد  .ولكففن اً عمففل ىففذا وسففم بففو مففن أأففل

التناسل فيو الذى طمب من آدم ويواء امبل "أتمروا وأكتروا وامؤلوا األرض"  .ولذلك يكمل ويقول ولمةاذا الواحةد.

طالب ةاً زرع اهلل= فففاً أعطانففا ىففذه اإلمكانيففة وأمففط الرأففل مففط زوأتففو فففي أسففد وايففد إلن ففاء نسففل مقففدس .لكففن
اإلنسان يفول ىفذه اإلمكانيفة ل فيواتو وممذاتفو الخا فة عوحفاً عفن إسفتخداميا اإلسفتخدام المقفدس .وىنفا اً يمفوم

اإلنسان الذي إن مس في يواتوو يطمق زوأتو ليتزوج بوتنيات أو ييمل امرأتو متخذاً سراري .بينما ىو وايد مفط

امرأتوو فيقول اً أنو لو بقية الةروح= فاإلنسفان لفيس أسفد فقفط بفل أسفد وروح .والفروح ىفي ً وىفل البا يفة بعفد

فناء الأسد فإن إنساق اإلنسان وراء يوات أسده ولم يذكر أن اً سيياسب الروح يوما و ييفذره اً ىنفا ويقفول

فاحةةذروا لةةروحكم= فمففن ان م فس فففي ففيواتو يعففرض رويففو لميففبلك األبففدي .وفففي (16ن اهلل يكةةره الطةةالق= فمففا
أمعفو اً ال يرر فو اإلنسفان= وأن يغطةي أحةد الظمةةم بثوبةو= الترأمفة اإلنأميزيفة أفحفل "إن الطفبلق ي طفي تففوب
الرأل بالظمم" أي ي ب في نظر اً إنسان ظالم .فأحذروا لروحكم= ألن اً سيعا ب أي ظالم يتماً وييمكو.

ٔٚ
ب ِب َكالَ ِم ُك ْمَ .وُق ْمتُ ْمِ « :ب َم أَتْ َع ْب َنةاهُ؟» ِبقَ ْةولِ ُك ْمُ « :ك ُّةل َم ْةن َي ْف َعة ُل َّ
صةالِ ٌح ِفةي
الر َّ
آية ( " -:)ٔٚلَقَ ْد أَتْ َع ْبتُ ُم َّ
الش َّةر فَ ُي َةو َ
لو ا ْل َع ْد ِل؟»".
الر ِّ
َع ْي َن ِي َّ
س ُّر ِب ِي ْم» .أ َْو« :أ َْي َن إِ ُ
بَ ،و ُى َو ُي َ
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كل من يفعل الشر فيو صالح في عيني الرب= ىم إتيموا اً أنو يعطي الخيرات لمن يرعل ال رو فيم

روا

نظرتيم عمل الزمان الياحر وعمل الأسدياتو ويينما وأدوا أن ال رير ينأ وييقق مكاسب مادية تحايقوا

و الوا أين إلو العدلو ىو يسر باأل رار .وبقوليم ىذا أتعبوا الرب .وحايقوه تم اليظ و ايتيم في سؤاليم بم

أتعبناه.
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اإلصحاح الثالث

عودة لمجدول

بعد أن أظير فساد الكينة وال عبو نأد اً ىنا يقدم اليل في المسي الذي سيقيم عيداً أديداًو فيفو ييفرق ال فر

ويبيده ويقدم بره وخبل و.

ٔ
يق أَم ِ
ِ
ِ
َّ
الس ِّي ُد الَِّذي تَ ْطمُ ُبوَن ُو،
اميَ .وَيأ ِْتي َب ْغتَ ًة إِلَى َى ْي َكمِ ِو َّ
اآليات (ٔ« " -:)ٙ-ىأََن َذا أ ُْرس ُل َمالَ كي فَ ُي َي ِّيئُ الط ِر َ َ
ود» ٕوم ْن ي ْحتَ ِم ُل يوم م ِج ِ
ِ ِ
ت ِع ْن َد ظُ ُي ِ
ورِه؟
ال َر ُّ
ون ِب ِوُ .ى َوَذا َيأ ِْتي ،قَ َ
يئ ِو؟ َو َم ْن َيثْ ُب ُ
س ُّر َ
ب ا ْل ُج ُن ِ َ َ َ
َو َمالَ ُك ا ْل َع ْيد الَّذي تُ َ
َْ َ َ
ِ
ِِ ِ
صِ ٖ ِ
ار ا ْل ُم َم ِّح ِ
ش َن ِ
أل ََّن ُو ِم ْث ُل َن ِ
صفِّي ِي ْم
ان ا ْلقَ َّ
صَ ،و ِم ْث ُل أَ ْ
صا َو ُم َنقِّ ًيا ل ْمفضَّة .فَ ُي َنقِّي َبني الَ ِوي َوُي َ
س ُم َم ِّح ً
ار .فَ َي ْجم ُ
ٗ
ِ ِ
ون تَ ْق ِدم ُة ييوَذا وأُور َ ِ
الذ َى ِب وا ْل ِفض ِ
َك َّ
ب َكما ِفي أَي ِ
َّام
ين لِ َّمر ِّ
ب ،تَ ْق ِد َم ًة ِبا ْل ِبِّر .فَتَ ُك ُ
َّة ،لِ َي ُكوُنوا ُمقََّرِب َ
َ
َ َُ َ ُ
يم َم ْرض َّي ًة ل َّمر ِّ َ
شم َ
ِ ِ ٘
السحرِة وعمَى ا ْلفَ ِ
ون َ ِ
ين
ا ْل ِق َدِم َو َك َما ِفي ِّ
اس ِق َ
ب إِلَ ْي ُك ْم لِ ْم ُح ْكِمَ ،وأَ ُك ُ
الس ِن َ
يعا َعمَى َّ َ َ َ َ
يمةَ « .وأَقْتَ ِر ُ
س ِر ً
شاى ًدا َ
ين ا ْلقَد َ

ين
ين ُز ًا
ور َو َعمَى َّ
السالِ ِب َ
َو َعمَى ا ْل َحالِ ِف َ
ٙ
ا ْل ُج ُن ِ
ب الَ أَتَ َغي َُّر فَأَ ْنتُ ْم
الر ُّ
ود .أل َِّني أََنا َّ

ِ
ِِ
ُجرةَ األ ِ
َج ِ
ب
ال َر ُّ
ش ِاني ،قَ َ
يب َوالَ َي ْخ َ
ص ُّد ا ْل َغ ِر َ
ير :األ َْرَممَة َوا ْل َيتيمَ ،و َم ْن َي ُ
أ َْ
ِ
وب لَ ْم تَ ْف ُنوا" .
َيا َبني َي ْعقُ َ

إن الكممات األولل ليذا اإل ياح ىي إأابة مبا رة عن السؤال السخيف الذي دموه سابقاً اممين "أين ىو إلو
العدل؟" واإلأابة ىنا أنو ريباً سيظيرو وىو عمل األبواب وىو سيستي لت يي كل األوحاع وسيسبق مأيمو

سابق ىو يوينا المعمدان= ىاأنذا أرسل مالكي فيييئ الطريق أمامي .و د ال مر س الرسول (مر 1 1و 2ن
ىذا رايةو أن بدء إنأيل يسوع المسي سوف يكون إتمام ىذا الوعد الذي ختِم بو العيد القديمو وبيذا يت ل

العيد القديم بالعيد الأديد .وكممة مالكي تعني رسولي .ىو مبلك اً أي رسول من اًو ولذلك يأمط الكل أن
يوينا كان نبياًو وأنو ىيس الطريق أمام المسي بدعوة الناس لمتوبة و ومن يتوب تنرت عيناه "طوبل ألنقياء القمب
ألنيم يعاينون اً" (مت5

8ن ومن تنرت عيناه سيعرف المسي ويتقبل تعزيات المسي فيررح بو فيؤمن بو و

وىذا معنل أن يوينا كان يع ْد الطريق أمام المسي  .وبعد يوينا يستي المسي مبا رة= يأتي بغتة إلى ىيكمو
السيد الذي تطمبونو= فيو الرب الذي إنتظره أتقياء الييود .وىو مالك العيد= سمل اإلبن مبلك أي رسول ألن
اآلب أرسمو ليقيم عيداً أديداً (عب15 9ن .والمسي كان يستخدم تعبير اآلب أرسمني كتي اًر (يو38-36 5ن.
فيو رسول اآلب يستعمن اآلب ويعمن ميبة اآلب لمب ر "اً لم يره أيد ط  .اإلبن الوييد الذى ىو فل يحن

18ن  .الذي تسرون بو فيو الذي سيعطي الررح والتعزية .يأتي بغتة= أي د ا ترب

اآلب ىو خب ْر" (يو1
موعد مأيمو وسيستي مبا رة بعد ظيور يويناو وسيكون ظيوره وىيمتو ب ورة ئير التي يتو عونيا .وسوف يستي

إلل الييكلو فيو أتل وسنو  41يوماً تم وعمره  12عاماً تم يين دخل ألور ميم واتأو لمييكل لتطييره .ولكن
ولو إلى ىيكمو= ت ير إلل التأسدو فالييكل الذي أسسو المسي ىو ىيكل أسده (يو21 2ن  .وفي (2ن من

يحتمل يوم مجيئو= ظير مأد المسي كتي اًر بالرئم من إخبلمو لذاتو و وظير ىذا في التأمي وفي سقوط من
أتي لمقبض عميوو عند ولو "أنا ىو" .وفي معأزاتو ولقد فزعت منو ال ياطين و الت "أتيت لتيمكنا" .ولكنو كان
12
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مخرياً مأد الىوتوو ألنيم لو عرفوا لما

مبوا رب المأد (1كو8 2ن .ولم تيتمل األمة الييودية نتام فعمتيا أي

مبيا لوو فمم يتبت الكينوت الييودي وال األمة الييودية التي

نار الممحص فاألمة الييودية لم تتبت بسبب

مبتو ورفحتو= من يثبت يوم ظيوره .فيو مثل

مب رب المأدو والدولة الرومانية إيتمل اً كل أخطاميا ألنو

يعمم أنيا ستتيول يوماً لئليمانو ولكن كان م ير األباطرة الذين إحطيدوا المسييية م ي اًر مرعباً .وال ياطين

لم يتبتوا من يوم ظيوره لآلن وبعبلمة ال ميب ييتر ون .ولكن اً في طول أناتو ييتمل المخطمين كتي اًر .ربما
يسم ببعض األالم حد الخطاةو ولكنيا إما تكون متل نار الممحص أو إذا لم يسترد الخاط من ىذه النيران

المطيرةو تكون نيايتو

عبةو فيو لن ييتمل أن يتبت أمام المسي  .ونار الممحص يينما يتعرض ليا الذىب

تنر ل عنو رواسبو " الذي بو تبتيأون مط انكم االن ان كان يأب تيزنون يسي ار بتأارب متنوعة .لكي تكون
تزكية ايمانكم وىي اتمن من الذىب الراني مط انو يمتين بالنار توأد لممدح والكرامة والمأد عند استعبلن يسوع

المسي " (1بط 6 1و 7ن و وتكون اآلالم التي يسم بيا اً متل أشنان القصار= أي ال ابون الذي يستخدمو
منظف األ م ة ومبيحياو فالمسي بمأيمو يررز من يقبل الممكوت عن من ال يقبموو فمن يقبل الممكوت فيذا

يطيره وي سمو بدمو أوالً (رؤ14 7ن .وبسمايو ببعض التأارب لو فيو يعرف كيف ي م

النرس المتمردة

داخمناو أما من ال يقبل فيذا يكون مرفوحاً وم يره اليبلك ولن يستطيط أن يتبت أمام اًو ميما كان أبا اًر وياً
وعنيداً.

ويمكن فيم أن نار الممحص ت ير لممعمودية و وأشنان القصار ت ير لمتسديبات اإلليية لعبلج النرس المتمردة .

لماذا ؟

نار الممحص = ارن ول يوينا المعمدان "ىو سيعمدكم بالروح القدس ونار" (مت3
المسي

11ن  .وربنا يسوع

يقول لنيقوديموس عن المعمودية أنيا والدة من الماء والروح (يو3ن و وبمقارنة ول الرب مط ول

المعمدان

يكون لماء المعمودية عمل نارى فل إيراق خطايا المعمد و وىذا بيسب ول إ عياء النبل عن

الروح القدس أنو ىو روح اإليراق و أيرق خطايانا فل ئسيل المعمودية "إذا ئسل السيد ذر بنات

ونقل دم اور ميم من وسطيا بروح القحاء وبروح االيراق"(إش4 4ن .

ييون

وأشنان القصار = ارن مط ول القديس بطرس الرسول "فإذ د تسلم المسي ألأمنا بالأسد تسميوا أنتم أيحا
بيذه النية .فإن من تسلم في الأسد كف عن الخطية  .لكي ال يعيش أيحا الزمان البا ي في الأسد ل يوات
الناس بل إلرادة اً" (1بط 1 4و 2ن .

وفي (3ن ينقي بني الوي= أي كل من تكرس لخدمتو أي الكينةو فالقحاء سيبتدئ مفن بيفت الفرب (1بفط17 4ن

(مقَ َّةربين)= وىفي
وذلك سفيكون ففي فخص الكينفة فيطيفرون ليميقفوا بعمميفم الرفيفط ُ
وليقَِّربةوا لمةرب تقدمةة بةالبر= ُ
أتت ففي اإلنأميزيفة وترأمفات أخفرى ليقربفوا .فيفذا عمفل الكينفة أن يقربفوا أي يقفدموا فرابين ًو ولكفي يقومفوا بيفذا
العمل يقوم اً بتطييرىم ليقدموا تقدماتيم بالبر أي وىم في طيارة.
ولكن الترأمة العربية ُمقََّربين ليا معنل أ مل فكيف نريم ذلك -
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ب ورة عامة فإن كل المؤمنين ليم كينوت عامو فكمنا مموك وكينة (رؤ6 1ن والمؤمنون أيحاً يطيرىم المسي

ليقففدموا تقففدماتيم بطيففارة وتقففدمات المففؤمنين ىففي

ففمواتيم وتسففابيييم وعطايففاىم (مففز + 2 141عففب 15 13و

16ن .وبنففل الوي كففانوا مكرسففين لخدمففة اًو وىكففذا كففل مسففييي فيففو مكففرس لمففرب و ففدس لمففرب (زك21 14ن
المسيييين كميم مرفروزين ومكرسفين لخدمفة الفرب وإلتمفام األعمفال المقدسفة التفي خمقيفم ألأميفا (أف11 2ن .واً

يطير فعبو فالذىب والفضةة= يقدسفيم ففي الفداخل مفن األ فذار التفي ل فقت بيفم ففي الفداخل وذلفك أساسفاً بدمفوو
وبعمل رويو القدوسو وال مانط من استخدام بعض التأارب المتنوعة بيسب يكمة اً "والذى ييبو الرب يؤدبفو"

(عب6 12ن .وذلك ليقربوا ذبام

مواتيم وتسابيييم وأعمال ميبفتيمو بطيفارة= تقدمةة بةالبر .وتكةون تقدمةة

ييةةوذا وأورشةةميم= ىنففا ييففوذا وأور ففميم ىمففا تعبيففر عففن الكنيسففة المسففييية .ومتففل تكففون تقدمففة الكنيسففة مرضةةية

لمرب= يينما تتم تنقية الكينة وال عب .وىذا كما منفا يفتم [ ]1بفدم المسفي [ ]2بعمفل الفروح القفدس [ ]3باسفتأابة
المؤمن لعمل الروح القدس [ ]4بقبول ال خص لتسديبات اً ب كر وبدون تذمر .كما في أيةام القةدم= كمفا رحفل
الرب عمل نوح وابراىيم واآلباء وتنسم رامية الرحا (تك21 8ن.

وما ىي تقدمات وذبام الكنيسة؟ [ ]ٍ1أىم تقدمة ىي ذبيية االفخارستيا [ ]2ال بلة والتسبي من مب طاىر []3

أعم ففال الميب ففة والعط ففاء [ ]4وك ففل م ففن يق ففدم أس ففده ذبيي ففة يي ففة أي يم ففوت ع ففن ففيواتو يك ففون مرح ففياً أم ففام اً

(رو1 12ن  .وىكففذا نأففد أن الترأمففة العربيففة ُمقَة َّةربين ىففل األ ففمل فالففذى ي ففمب أسففده مففط أىوامففو و ففيواتو ىففو
ُمقَ َّةرب ً كذبييفة ييفة .واً كمفا كفان يقبفل ذبفام العيفد القفديم بنفار تنفزل مفن السفماء نأفده يقبفل مفن يقفدم أسفده
ذبيية يية ويمؤله بنار الروح القدس النازل من السماءو وىذه النار تطيره وتنقيو وتمؤله تما اًر (ئل24-22 5ن .

وفل آيفة(5ن أقترب إلةيكم لمحكةم .وأكةون شةاىداً= ففإذا كفان اً ىفو الفذي يطيفر وينقفي فمفا عفذر مفن يسفتمر ففي

خطيتو ؟ وىل ىو ئير خفامف مفن الو فوف أمفام اً الفديان ؟ ومفاذا يكفون تبريفره لمو رفو يفين يقتةرب اهلل لمحكةم؟
أي يين يستي لمدينونة .فرفي مأفيء المسفي مسفرة وففرح لمفن يقبمفو ونفار دينونفة لمفن يرفحفو أمثةال السةحرة= أي

كل من يتعامفل مفط ال فيطانو والفاسةقين= الفذين يتمرئفون ففي فيوات الأسفد .والحةالفين زو ارً= ىفؤالء يدنسفون

اسم اً .ومن يصد الغريب= الذي ليس لو أيد يدافط عنوو وىذا يدافط عنو اً بنرسو .وكممة شاىداً سريعاً= أي
أن دينونة المسي ستراأ متل ىؤالء.

وفي (6ن اً ال يت ير .ولن تسقط كممفة وايفدة مفن كبلمفو ودليفل ذلفك أن فعب إسفراميل لفم يرنفل يتفل اآلن= لةم

تفنوا بالرئم مفن خطايفاىمو ألن الفرب كفان أمينفاً عمفل عيفده معيفم ومفط أبفاميم .واهلل ال يتغيةر= فبفالرئم مفن يبفو
المعمن عمل ال ميب إال أنو كاره لم فر والخطيفة وىفو يرفي بوعفده لؤلبفرار ولكنفو سفيعا ب األ فرار وعمينفا نيفن أن

نت ير ونرأط لمرب ونقدم توبة فنتمتط بوعوده لؤلبرار.
الذ َى ِب وا ْل ِفض ِ
ويصفِّي ِيم َك َّ
َّة = ت رية الذىب والرحة كبلىما تكون بالنارو فيظل ال امغ الذى ينقييما مسمطا
َ
َُ َ ْ
النار عمل المعدن يتل تنر ل عنو ال وامب .وىذا كما منا إ ارة لتنقية المؤمنين من خطاياىم (ال وامبن
بالتأارب (النارن .فمماذا التكرار وذكر معدنين الذىب والرحةو مط أن طريقة التنقية وايدة وىل النار؟
ىذا ألن كل معدن ي ير ل

مختمف عن اآلخر.
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الذىب ي ير لمسماويات .واليظ أن الذىب كان موأودا فل الأنة (تك2ن .وىذا يعمن عن أن أبوينا األولين آدم
ويواء كان ليما درأة سماوية .وبالخطية فقدا وفقد اإلنسان ىذه اليالة السماوية .وبالرداء أعادتنا النعمة ليس
فقط لما كان عميو أبوينا األولين بل إلل درأة سماوية أسمل .لذلك نأد أور ميم السماوية كميا ذىبو وذلك

إعبلنا عن سمو الدرأة التل سن ل إلييا فل السماء والتل ىل أعمل من الوحط فل الأنة .وىكذا ال بولس

الرسول "ولكن ليس كالخطية ىكذا ايحا اليبة .النو ان كان بخطية وايد مات الكتيرونو فباالولل كتي ار نعمة
اًو والعطية بالنعمة التي باالنسان الوايد يسوع المسي و د ازدادت لمكتيرين" (رو15 5ن .فنعمة اً لم ت ِعدنا
فقط إلل ما كان عميو آدمو لكن بيسب فيض نعمتو سنكون فل وحط أسمل كتيرا .فنعمة اً طعا لن تعادل

فقط ما خسرناه.

ونبليظ أيحا أن اإل ارة لمذىب ىنا أيحا ألن الذىب معدن ئالل التمن .وىكذا أوالد اًو ىم ليم تمن ٍ
ئال أدا

لذلك إ تراىم بدم إبنو .ولكن نأد اً لميبتو ألوالده ينقييم ليطيروا.
أما الفضة فيل يقا يتم تنقيتيا بالنار متل الذىب .ولكن نأد أن

امغ الرحة يظل مسمطا النار عمل الرحة

يتل تممط إلل الدرأة التل يرى فييا وأيوو تم يبعد النار عن الرحة يتل ال ترسد.

وبيذا نرى أن اً ينقل أوالده ليكفون ليفم درأفة سفماوية ويتسفاموا عفن األرحفياتو فيكفون ليفم ن فيبا سفماويا فيفم
ئففالين عنففده (الةةةذىبن .فيسففم بففبعض التأففارب ألوالده يتففل يففرى ففورتو ففد رِسففمت فففييمو فففنين أ ففبل كنففا

مخمو ين عمل

ورتو (الفضةن (ئفل2 + 19 4كفو18 3ن .واً ال يسفم بفسن تزيفد التأفارب عفن طا فة مفن

يأربو اً (1كو13 11ن .وىكذا ال المرنم "الرب ال يترك ع ا الخطاة تستقر عمفل ن فيب ال فديقينو يتفل
ال يمد ال ديقون أيدييم إلل اإلتم" (مز3 125ن .
َّام آب ِائ ُكم ِح ْدتُم ع ْن فَر ِائ ِ
ِ ٚ
ِ
ب
ال َر ُّ
جع إِلَ ْي ُك ْم ،قَ َ
ضي َولَ ْم تَ ْحفَظُ َ
وىاْ .ار ِج ُعوا إِلَ َّي أ َْر ْ
ْ َ َ
اآليات (« " -:)ٕٔ-ٚم ْن أَي َ ْ
ٛ
ا ْل ُج ُن ِ
ب ِ
ش ِ
ور َوالتَّ ْق ِد َم ِة.
اك؟ ِفي ا ْل ُع ُ
سمَ ْب َن َ
س ُ
سمُ ُ
ود .فَ ُق ْمتُ ْمِ :ب َما َذا َن ْرجعُ؟ أ ََي ْ
سمَ ْبتُ ُموِني .فَ ُق ْمتُ ْمِ :ب َم َ
ان اهللَ؟ فَِإ َّن ُك ْم َ
اإل ْن َ
ٓٔ
ِ
ور إِلَى ا ْل َخ ْزَن ِة لِي ُك َ ِ
ِ
ونِ ،
ِ ٜ
ش ِ
ام،
ىذ ِه األ َّ
يع ا ْل ُع ُ
سالِ ُب َ
َ
ُم ُة ُكمُّ َياَ .ىاتُوا َجم َ
َّاي أَ ْنتُ ْم َ
قَ ْد لُع ْنتُ ْم لَ ْع ًنا َوِاي َ
ون في َب ْيتي طَ َع ٌ
السماو ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
وس َع.
ال َر ُّ
َو َجِّرُبوِني ِبي َذا ،قَ َ
اتَ ،وأ َِف ُ
ود ،إِ ْن ُك ْن ُ
يض َعمَ ْي ُك ْم َب َرَك ًة َحتَّى الَ تُ َ
ت الَ أَفْتَ ُح لَ ُك ْم ُك َوى َّ َ َ
ٔٔ
َجمِ ُكم ِ
ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
اآلك َل فَالَ ُي ْف ِس ُد لَ ُك ْم ثَ َم َر األ َْر ِ
ود.
ال َر ُّ
ضَ ،والَ ُي ْعقَُر لَ ُك ُم ا ْل َك ْرُم ِفي ا ْل َح ْق ِل ،قَ َ
َوأَ ْنتَ ِي ُر م ْن أ ْ ْ
ٕٔ
ب ا ْل ُج ُن ِ
ود" .
ال َر ُّ
س َّرٍة ،قَ َ
ون أ َْر َ
ُمِم ،أل ََّن ُك ْم تَ ُكوُن َ
ض َم َ
َوُيطَ ِّوُب ُك ْم ُك ُّل األ َ
عتاب من اً عمل أنيم حادوا عن فرائضو .وىربيم من خدمة سيدىم وذلك من أيام أبائكم= أي تكررون نرس
إلى أرجع إليكم .تم نأد منيم إأابة تدل عمل عماىم بماذا نرجع= كسنيم
خطاياىم تم دعوة بالتوبة إرجعوا ّ
يقولون ما ىي خطايانا يتل نقدم عنيا توبةو فنين ال نخط فمماذا ييدتنا عن الرأوع .واً يبليظ اإلأابات
التي تأيب بيا موبنا عمل كممتو .فيم إما مستامين من تيذير األنبياء ليم عمل خطاياىم أو ىم ال يرون

ألنرسيم خطايا يتوبون عميياو أو ىم م ممين عمل خطاياىم.
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وفي (8ن اً يتيميم بسر تو= إنكم سمبتموني= وسر ة األ ياء المقدسة التي ً ىي أ ر أنواع السر ة واً
يتساءل أيسمب اإلنسان اهلل = أيتأاسر عمل ىذا .أو يسرق اً الذي أيسن إليو .ونين نسرق اً إذا لم ندفط
الع ورو فيي يقوو أو إمتنعنا عن التقدمات لمكنيسة= في العشور والتقدمة= فالع ور ليست أمواليو بل ىي

أموال اًو فاً لو الكل وىو الذي أعطاني الكلو واً ال يطمب سوى الع ور .ودفط الع ور ىو يب عممي تأاه

اً وتأاه الرقراء وتأاه خدام اً الذين يعي ون من ىذه الع ور.

وفي (9ن لعنتم لعناً= يين يسمب اإلنسان اً عميو أن يتو ط تو ف البركاتو وأن تستي المأاعات ورداءة الطقس

والي رات التي تمتيم تمار األرض .ىذه األمة كميا=إذًا الخطية كانت أماعية لذلك فالعقوبة أماعية .واليظ أن
الع ور الواأبة ً ىي من أموالنا ومن و تنا فيناك أو ات ينب ي أن تكون ً نقحييا في ال بلة ودراسة الكتاب

المقدس والذىاب لمكنيسة ليحور القداسات واالأتماعات وفل خدمة اً.

وفي (11ن ىاتوا جميع العشور = تترأم "كامل الع ور" فكان منيم من يستي ببعض الع ور وييترظ بالبا ي

(كما فعل ينانيا وسريرن .ليكون في بيتي طعام= أي يتل يأد من يخدمون المذب طعاميم .وجربوني=ىذا ىو

المكان الويي د الذي سم اً فيو بسن نأربو .وىو مو ف إيمانيو فيو يدفط المؤمن ع وره وينتظر بركة الرب

كما فعمت األرممة مط إيمياو و نعت لو كعكة بكل ما عندىا من د يق وزيت فيمت البركة في منزليا= إن كنت

ال أفتح لكم كوى السماء= ىذه العبارة ت ير أن األيام التل ال النبل فييا ىذا الكبلم كانت أيام يط ديدو واً
يقول ىنا أنو يين يريد يريض ببركاتو من السماء ب نيو وىو يعطي بسخاء وال يعير (1مل13 17ن واً يرت

كوى السماء بالبركة لمن يؤمن و (أما من ي حب عميو اً فتنرت عميو كوى السماء بس ياء أخرى كالطوفان أيام

نوحو ونار وكبريت مط سدومن حتى ال توسع= يتل ال تعود المخازن تتسط لم بلل .وىي تترأم أيحاً "يتل ال
تعود بعد ياأة" أي من الوفرة.

وفي (11ن وأنتير من أجمكم اآلكل= أي يو ف اً نمو الي رات التي تسكل المي ول متل الأراد ..الخ.

فالخميقة كميا خاحعة ألمر اً .وال يعقر لكم الكرم= ال يعود يتمف .وفي (12ن يطوبكم كل األمم= أي تتكمم
عنكم بكل و ارو وتطوب إليكم الذي أعطاكم كل ىذه الخيراتو وتعتبركم عباً م بوطاً .واً يريد ىذاو أن يرى

اآلخرون بركتو ل عبوو ويروا داسة عبو أيحاًو وأن اً باركيم بسبب داستيمو وىذه طريقة لمك ارزة .ويبدو أن

ال عب د إلتزم بيذا النداء .راأط (ن 12 13ن إن كل ييوذا أتوا بع ر القم " ...

ٗٔ
ٖٔ
اهلل ب ِ
ادةُ ِ
اطمَ ٌة،
الر ُّ
ال َّ
اآليات (ٖٔ« " -:)ٔ٘-أَق َْوالُ ُك ُم ا ْ
َّت َعمَ َّي ،قَ َ
شتَد ْ
بَ .وُق ْمتُ ْمَ :ما َذا ُق ْم َنا َعمَ ْي َك؟ ُق ْمتُ ْمِ :ع َب َ
َ
٘ٔ
وما ا ْلم ْنفَع ُة ِم ْن أ ََّن َنا ح ِف ْظ َنا َ ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
ِ
ين
َّام َر ِّ
ستَ ْك ِب ِر َ
اآلن َن ْح ُن ُمطَ ِّوُب َ
ود؟ َو َ
َ
ون ا ْل ُم ْ
ش َعائ َرهَُ ،وأ ََّن َنا َ
ََ َ َ
سمَ ْك َنا با ْل ُح ْز ِن قُد َ
ضا فَ ِ
اعمُو َّ
الشِّر ُي ْب َن ْو َنَ .ب ْل َج َّرُبوا اهللَ َوَن َج ْوا»".
َوأ َْي ً
كما أن ىناك من ال عب من د إلتزم بنداء النبي إال أن ىناك من إزداد استي ازءهو بل ربما ددوا أيادي بعحيم

عمى أي كانت اسية
البعض في التأديف واً يترك الكل ينموا معاً الينطة والزوان .وفي (13ن أقوالكم اشتدت َّ
ال تمين وممية ال تكف .وفي ترأمات أخرى "أ والكم أريمة عمل .ىم الوا كممات بو اية عمل ممك المموك
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واعترحوا عمل أيكامو أو ىم عيروه ولم يخأموا مما الوهو وتكمموا بأرأة وكبرياء "وعمل القدير تأبروا"

(أي25 15ن .ماذا قمنا عميك = كممة منا في العبرية أاءت ب ورة فعل متبادلو بمعنل أنيم كانوا يتبادلون
الكبلم عمل اً .وىم بيذا القول إما يخررون مما الوه بمنطق "وماذا يحير اً لو كنا د منا كذا وكذا" أو ىم
ينكرون ما الوهو ويطالبون النبي بإ امة الدليل .وفي (14ن قمتم عبادة اهلل باطمة=أي أنيا ت ِ
خحط الناس لآلالم
واأليزانو و د عبدنا اًو فسين التروات والمكاسب التي يققناىا .وأننا سمكنا بالحزن قدام رب الجنود= مط أن

اً يريد ل عبو أن يررحو ولكنيم ت وروا أن ال موات واأل وام والتوبة فييا يزن و وىم يطمبون الممذات اليسية
وأفراح العالم  .لذلك الوا أن عبادة اً أم اًر ا اً .ولم يريموا أن عبادة القمب تمؤل القمب فريا وسبلما وتعزيات .
ولكن الم كمة أنيم لم يتذو وا ىذا الررح  .ىذا الررح إختبره داود النبل وعبر عنو فل مزاميره وطمب أن نتذو و

"ذو وا وأنظروا ما أطيب الرب" (مز34

في مقابل عبادتيم.

8ن  .وألنيم لم يتذو وا فرح عبادة الرب فيم يطالبون اً بخيرات زمنية

وفي (15ن يكررون نرس الكبلم ب ورة أخرى ...إن فاعمي الشر ىم الذين يستريدون وُي ْب َن ْون أي تكون ليم
تروات وأن الذين جربوا اهلل نجوا .مط أن نأاح األ رار و تي (مز18 73و 19ن .نطوب المستكبرين= ىم
بنظرتيم القا رة ظنوا أن نأاح األ رار أبدي فطوبوىم.

ٔٙ
ِ
ب أَص َغى و ِ
ٍِ
ام ُو ِس ْف ُر تَ ْذ َك َرٍة
الر ِّ
يب ُوَ ،و َّ
اآليات (ِ " -:)ٔٛ-ٔٙحي َن ِئ ٍذ َكمَّ َم ُمتَّقُو َّ
سم َعَ ،و ُكت َ
ب ُك ُّل َواحد قَ ِر َ
الر ُّ ْ َ َ
َم َ
ب أَ
ِ
ب ا ْلج ُن ِ ِ
ين ِفي اس ِم ِو«ٔٚ .وي ُكوُن َ ِ
اص ًة،
الر َّ
ص ِانعٌ َخ َّ
ين اتَّقُوا َّ
ب َولِ ْم ُمفَ ِّك ِر َ
لِمَِّذ َ
ون لي ،قَا َل َر ُّ ُ
ََ
ْ
ود ،في ا ْل َي ْوِم الَّذي أََنا َ
ٔٛ
ق ِ
الشِّر ِ
ق َو ِّ
الصدِّي ِ
يرَ ،ب ْي َن
ون َب ْي َن ِّ
ق َعمَ ْي ِي ْم َك َما ُي ْ
َوأُ ْ
سا ُن َعمَى ْاب ِن ِو الَِّذي َي ْخ ِد ُم ُو .فَتَ ُع ُ
ش ِف ُ
ش ِف ُ
ون َوتُ َم ِّي ُز َ
ود َ
اإل ْن َ

َم ْن
ىنا

َي ْع ُب ُد اهللَ َو َم ْن الَ َي ْع ُب ُدهُ" .
يديث عن ديسي ييون= متقو الرب .فرأس اليكمة مخافة اً أي أن يتقي اإلنسان اً .كمم متقو الرب

كل واحد قريبو= تكمموا باليب عن اً .و ارن مط كبلم األ رار مط بعحيم باستخراف عن اً = "ماذا منا" آية
(13ن .واألتقياء يتكممون كبلم لمبنيان ولزيادة اإليمان والقداسة .فكمما إزداد اآلخرون اًرو وأب أن نزداد نين
تقوى .ولممفكرين في إسمو= أي أن ىؤالء يتسممون في إسم الرب وميبتو من نيوىمو وىذا يؤدي لمتعمق في

ال ركة مط اً واتارة عواطف الميبة نيو إسمو .والرب أصغى= فاً يبليظ كل األياديث الطيبةو وال ينسل
ميبة عبو= وكتب أمامو سفر تذكرة .فمن ال ينسل كوب ماء يقدمو أيدو ىو بالتسكيد لن ينسل ميبة خص
نيوه ىو خ ياً.

وفي (17ن ماذا سوف يعطي اً ليؤالء المتقين .يكونون لي في اليوم الذي أنا صانع خاصة= أي في يوم
األبدية يكونون ًو خا ة لوو عبو الميبوب المخ وص وفي ترأمات أخرى "في اليوم الذي أنا

انط كنزي

الخاص" فاً يعتبر أن من أيبو وأتقاه أنو كنزه الخاصو واً سينأي األمناء لو من الدينونة كما ينأي أيد كنزه

الخاص .ىؤالء "يسترىم اً في يوم سخط الرب" ( ف3 2ن وفي ىذا اليوم يأمط اً خا تو من وسط األ ذار

التي ىم فييا اآلن "يرسل مبلمكتو فيأمعون مختاريو (أي كنزهن من أربط رياح السماء" (مت31 24ن و ولو
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األنبياء الصغار (مالخي)(اإلصحاح الثالث)

يكونون لي أي أنو سوف يقدسيم بالكم ية لي بيوا لو بالكمية بدون أي إىتمامات أسدية وسيررزىم عن الذين ىم

ليسوا لو .ويشفق عمييم كما يشفق اإلنسان عمى إبنو الذي يخدمو= أأمل ما أخذناه ىو البنوة ييث ننال
ن يبنا مط أبانا الذي في السموات .واليظ أن كممة أ رق عمييم تعني أن اً سيتعامل معنا ليس يسب ما
نستيق بل بيسب مرايموو ولكن اليظ أن عمل االبن أن يخدم أبيوو أي نعبد اً بروح البنين.

وفل (18ن فتعودون وتميزون = ىناك سيظير الررق بين األبرار واأل رارو في األبديةو فيؤالء سيكونون في

مأدو وىؤالء ييتر ون (1 4ن .ىذا سييدث عمل الرئم من أن الررق اآلن ئير واح بين األبرار واأل رار عمل
األرضو ولكن في السماء سيميز اً بين ال ديق وال ريرو وسيرى األبرار نتيأة برىم فيرريون ويسبيون .وىذا

الكبلم موأو لمن الوا أن اً ال يميز بين الخير وال رو وأن عبادة اً باطمةو واً يقول ليم أنو ىناك سوف

تدركون خطسكم .فالذين إتقوا اً يرفعيم اً من المزبمة إلل عر وو والذين أىانوا اً يمقييم من عمل كراسييمو
أي كراسي تنعميم إلل المزبمة .وىذا تم ب ورة رمزية عند ي ار أور ميم ييث نأا المسيييين والبا ون ىمكوا

في مأاعة أوالً تم في يريق أور ميمو بل تل منيم يوالي مميون ييودي و مب أكتر من ممة ألف وبيط البا ل
عبيدا  .وىذا ما سييدث في ذلك اليوم ييث تنأو البقية التقية .اآلن يبدو أن العناية اإلليية ال تررق بين التقي

وال رير .ولكن الررق ىناك خطيرو فيو يوم التمييز الكامل بينيما و بين القم والزوان  .ويدث ىذا أيحا عند

تدمير نبوخذ ن ر ألور ميم سنة  586ق.م فقد تل نبوخذ ن ر العظماء واأل وياء وترك مساكين األرض وأيام
مبلخل النبل كان ىذا معروفا لدى ال عب.
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اإلصحاح الرابع

عودة لمجدول

في ىذا اإل ياح ييدتنا عن يوم الرب العظيم المخيف ومأيمو التاني.
ين و ُك ُّل فَ ِ
ون قَ ِّ
اعمِي َّ
آية (ٔ)«ٔ" -:فَ ُي َوَذا َيأ ِْتي ا ْل َي ْوُم ا ْل ُمتَّ ِق ُد َكالتَُّّن ِ
شاَ ،وُي ْح ِرقُ ُي ُم
الشِّر َي ُكوُن َ
ورَ ،و ُك ُّل ا ْل ُم ْ
ستَ ْك ِب ِر َ َ
ِ
ا ْليوم ِ
َصالً َوالَ فَ ْر ًعا" .
ال َر ُّ
اآلتي ،قَ َ
ب ا ْل ُج ُنوِد ،فَالَ ُي ْبقي لَ ُي ْم أ ْ
َْ ُ
اليوم المتقد كالتنور= ىو يوم ئحب وئيرة نار واأل رار المستكبرين يكونون و ود ىذه النار كالقش .أما الذين
إتقوا الرب يكونفون كالفذىب يفزداد لمعانفاً .وىفؤالء المسفتكبرين ىفم الفذين إ فتدت أ فواليم عمفل الفرب وأبفوا الخحفوع

لنير و اياه .واليظ أنو في خروج ال عب من م ر كان اً نو اًر ل عبوو وظبلماً ألعفداء فعبو .فةال يبقةي ليةم

أصالً وال فرعةاً= أي يستس فميم اً كميفة ففي ىفذا اليفوم .وففي ىفذا اليفوم يتقفد التنفور وييتفرق فيفو أبنفاء ىفذا الفدىر
فاعمى الشر الذين تعمقت موبيم بميبتو.

ٕ
س ا ْل ِبِّر َو ِّ
ُون
اس ِمي تُ ْ
ون َوتَ ْن َ
ق َ
ش ِر ُ
شأ َ
اء ِفي أَ ْج ِن َح ِت َيا ،فَتَ ْخ ُر ُج َ
ُّيا ا ْل ُمتَّقُ َ
ون ْ
اآليات (َٕ « " -:)ٖ-ولَ ُك ْم أَي َ
الشفَ ُ
ش ْم ُ
ٖ
ون أَق َْد ِ
َك ُع ُج ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
ت ُبطُ ِ
ود" .
ال َر ُّ
ول ِّ
ون األَ ْ
ام ُك ْم َي ْوَم أَف َْع ُل ى َذا ،قَ َ
ادا تَ ْح َ
ون َرَم ً
ش َرَار أل ََّن ُي ْم َي ُكونُ َ
وس َ
يرِةَ .وتَ ُد ُ
الص َ

ىنا وعفد لممتقةين إسةموو ىفؤالء يشةرق ليفم المسفي كفالنور (رؤ5 22ن فالمسفي ىفو نفور العفالم .ويكفون المسفي

نو اًر مبيأاً لكل من يعبدونو بسمانة فيو شمس البر  .وكما أن ىذا اليوم يكفون مرعبفاً لؤل فرار ىكفذا سفيكون يومفاً

أمففيبلً ومبيأ فاً لمتقففي اًو ومنع فاً كمففا تففنعش ال ففمس األرض عنففد ففرو يا .وىففو ففمس البففر فيففو الففرب برنففا.
وسينت ر بره فل العالم كما ينت ر حوء ال مس سريعا فينير كل العالم "وىو

ار لنا من اً ب اًر" (1كفو31 1ن.

والشفاء في أجنحتيا = فنين اآلن في مرض الخطية والموتو والمسي ىو طبيبنا األعظمو فالخطية فد فوىت
ورتنا تماماً .ولكننا ىناك سن رل من كل مرض رويي وأسدي ونرسي .ويكفون ال فراء سفريعا أفدا لفذلك يقفول

فل أأنيتيا و وىذا أسفموب القفدماء لمتعبيفر عفن السفرعة و فسسفرع مفا كفانوا يعرفونفو ىفو الطيفور  .والمسفي بردامفو

بدأ راء طبيعتنفا ف فرنا خميقفة أديفدة وسفيكمل ال فراء بي فولنا عمفل الأسفد الممأفد  .فتخرجةون= سفنخرج مفن
ىذا العالم كمن يخرج مفن سفأن مظمفم وحفيق .كمفا يخفرج الفذين فروا إلفل ييفاتيم مفرة أخفرىو وسفتخرج األأسفاد

م ففن بورى ففا عن ففد القيام ففة م ففن األمف فوات .تخرأ ففون كم ففا يخ ففرج النب ففات م ففن الب ففذرة المدفون ففة (1ك ففو44-35 15ن.

وتنشةأون كعجةول الصةةيرة= كممفة تن ففسون ففي ترأمفات أخفرى "تطرففرون" إ فارة لمييفاة الرريففة المريفة الخاليفة مففن
اليم وال م .إذ تعود إليكم ال ية الرويية والأسدية والنرسيةو وتعود لكم الييويفةو فال فيرة ىفي المعمففو وتنمفون
فففي المعرفففة والنعمففة والقففوة الروييففة .وىففذه العأففول تسففرح فففي يريففة وتطرففر فففي يريففة ومففرحو ىففذا دليففل عمففي فففرح
القديسين الذين يرريون بالرب يسوع .وفي (3ن يكونون منت رين عمل أعداميم= تدوسون األشرار .كان األ فرار

19

األنبياء الصغار (مالخي)(اإلصحاح الرابع)

يدوسففونيم ف ففي العففالمو أم ففا ىن ففاك في ففب األ ف فرار موطمف فاً أل ففدام أوالد اً ال ففذين ئمبف فوا العففالم وداس ففوه باإليم ففانو
وتسمطوا عمل أىواميم و يواتيم الراسدة .ويكونون رماداً تحت بطون أقدامكم= فيفم فد ايتر فوا بنيفران التنفور ففي

اليوم األخير (رؤ 26 2و 27ن.

ٗ
ِ َِّ
َم ْرتُ ُو ِب َيا ِفي ُح ِ
ام" .
س َرِائ َ
آية (ٗ)« " -:اُ ْذ ُك ُروا َ
يل .ا ْلفَ َرِائ َ
ض َواأل ْ
ور َ
يب َعمَى ُك ِّل إِ ْ
يع َة ُم َ
ش ِر َ
وسى َع ْبدي التي أ َ
َح َك َ

أذكروا شريعة موسى= ال ك في أن ىذه اآلية بل ىفذه اآليفات

فد بيفا أن تكفون خاتمفة لفيس فقفط ليفذه النبفوةو

بففل ألسففرار العيففد القففديم .وىففي دليففل واح ف عمففل أنيففم كففان يأففب أن ال ينتظففروا أيففة نب فوات أخففرى إلففل أن يأ ف

المسي  .والفرائض واألحكام=المق ود بيا لفيس فقفط فريعة الو فايا الع فرةو بفل كفل الرفرامض واأليكفامو وئيرىفا
من الناموس الطقسفيو واليفظ أن نسفياننا لم فريعة ىفو أسفاس كفل تعفدي عمفل اً .وىفذه اآليفة ت فبو (رؤ 24 2و

25ن "إنما الذي عندكم تمسكوا بو".

ب ،ا ْليوِم ا ْلع ِظ ِيم وا ْلم ُخ ِ
الن ِب َّي قَ ْب َل م ِج ِ
آية (٘)«٘" -:ىأََن َذا أ ُْر ِس ُل إِلَ ْي ُكم إِيمِيَّا َّ
وف"،
يء َي ْوِم َّ
الر ِّ َ ْ َ
ْ
َ َ
َ
ىأنذا أرسل إليكم إيميا النبي قبل مجيء يةوم الةرب= ىنفا يفتكمم عفن يفوم الدينونفة يينمفا يفستي المسفي ففي مأيمفو
التففاني .ولففذلك يرسففر أئمففب مرسففري الكنيسففة أن أيففد ال ففاىدين فففي (رؤ3 11ن ىففو إيميففا (والتففاني ىففو أخنففوخن
فكبلىمففا لففم يموتففا يتففل اآلن .وىففذين ال ففاىدين سففيستيان بففل مأففيء المسففي التففاني وكففون إيميففا سففيكون أيففدىماو

موحوع ال خبلف عميوو فاألو اف المذكورة في (رؤ11ن عن ال اىدين تنطبق عمل ما كان إيميا د

نعو مفن

بفل متفل [ ]1البسفين مسفوياً [ ]2تخفرج نفار مفن فميمفا تسكفل أعفداميما [ ]3ي مقفا السفماء يتفل ال تمطفر ففي أيففام

نبوتيما وىي 1261يوماً أي تبلث سنين ون ف.

ولكففن ألن مبلخففي ففد أنيففل نبوتففو بنبففوتينو وايففدة عففن مأففيء يوينففا المعمففدان كسففابق لممسففي فففي مأيمففو األول
ونبوة عن مأيء إيميا كسابق لممسي في مأيمو التاني (مبل + 1 3مبل5 4ن .وييث أن الييفود لفم يكفن ليفم عمفم
بففسن المسففي سففيستي م فرتينو م فرة لمرففداء وم فرة لمدينونففةو فقففد إلتففبس عمففييم األمففر وظن فوا أن (مففبل1 3و مففبل5 4ن

متطابقانو وأن المسي سيستي مفرة وايفدة يسفبقو فييفا مبلكفو الفذي يييف الطريفق أمامفوو وأن ىفذا المفبلك المفذكور

في (1 3ن ىو ىو نرسفو إيميفا المفذكور ففي (5 4ن  .وكفان التبلميفذ ليفم نرفس ىفذا الركفرو وىفم ففي بدايفة عبل فتيم
بالمسي ت وروا أنو إيميا وأنو أتل كسابق لممسي (مت14 16ن ولكن مط الو تو وخ و اً بعفد يادتفة التأمفي

تسكدوا أن المسي ىو المسيا المنتظر فتييروا وتساءلوا "لماذا يقولفون أن إيميفا يأفب أن يفستي أوالً" (مفت11 17ن.
وكانت ردود المسفي مبيمفة فيفو لفم ي فس أن يوحف أنفو سفيستي مفرة أخفرى كفديان "ألنيفم لفو عرففوا لمفا

فمبوا رب

المأففد" (1كففو8 2ن .ولكففن يريففم مففن ردود المسففي (مففت 11 11و  + 14مففت13-11 17ن أن يوينففا كففان ىففو
السابق لممسي في مأيمو األول وأنو أتل بنرس وة وروح إيميا .ومعنل كبلم السفيد المسفي لتبلميفذه "إن أردتفم أن
تقبموا أي إن أردتم أن تريموا أني أنا المسفي و ففإن يوينفا أتفي بفنرس روح إيميفاو أي إذا كفان ال فرط أن تؤمنفوا بفي

أنني المسيا المنتظفرو ىفو أن إيميفا ينب في أن يفستي بمفيو فيفذا فد يفدث  .وأن يوينفا كفان السفابق لفل ففل المأف
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األول كما سيكون إيميا ىو السابق لل فل المأ التانل  .واإلتنين يوينا وايميا ليفم نرفس اليفدف أال وىفو اإلعفداد
لممأ  .ويكون ذلك بالدعوة لمتوبة و وىذا ما فعمو يوينا وسيرعمو إيميا (اآلية  6القادمةن  .وأيحا فقفد أتفل يوينفا

بروح إيميا أى نرس منيأو فل يياتو.
ٙ
اء عمَى آب ِائ ِيم .لِ َئالَّ ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِبمَ ْع ٍن»".
ب األ َْر َ
آت َي َوأ ْ
َض ِر َ
ب األ َْب َن َ
اآلباء َعمَى األ َْب َناءَ ،وَق ْم َ
ب َ
آية ( " -:)ٙفَ َي ُرُّد َق ْم َ
َ ْ
مأيء إيميا سيكون ليرد قمب اآلباء عمى األبناء= كان مأ يوينا المعمدان داعيا الناس لمتوبة و لتييمتيم

ليعرفوا المسي فيؤمنوا بو  .فمن يتوب يتنقل مبو فيري اً و اي يعرف المسي  .وىذا سيكون عمل ايميا بل

المأ التانيو فمقد فسدت العبل ات األسريةو عبل ات األباء بسبناميم بسبب فساد الزواجو وطبلق األباء لؤلميات

أرياً وراء يواتيم .وايميا سيستي ليعيد الميبة المرقودةو فبدونيا سييترق الناس عند مأيء المسي  .والمعنل
األ مل أنو سيقف في وأو تيار الخطية الذي تسبب في فساد العبل ات األسرية.

أضرب األرض بمعن= آخر كممة في العيد القديم ىي لعنو ألن مسي العيد الأديد سيستي ليزيل المعنة .وآخر
كممات العيد الأديد نعمة وبركة .والمعنة ستكون عمل الييود رافحي المسي .
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دراست في نبوة مالخي

عودة لمجدول

1ن ىل آخر نبوات العيد القديم سنة  445ق.م

2ن نموذج واح لعمل األنبياءو ومعنل النبوة  .ويتمخص عمل النبل فل -
 -1إظيار عيوب وخطايا ال عب التل ت حب اً.

 -2الوعد بمأ المسي المخمص .الذي يعطي السمطان عمل الخطية وي الينا مط اً .
3ن مبلخل تعنل مبلكل أو رسولل.
والمسي ىو مبلك العيد

"ىاأنا أرسل مالكى فيييئ الطريق أمامى" (يوينا المعمدان كسابق لممسي ن

"ويأتى بغتة إلى ىيكمو السيد الذى تطمبونو ،ومالك العيد الذى تسرون بو"(مبل1 3ن (عن المسي لو المأدن
وفل إنأيل معممنا القديس مر س أاءت ىذه اآلية ىكذا
"كمففا ىففو مكتففوب فففل األنبيففاءو ىاأنففا أرسففل أمففام وأيففك مبلكففل الففذى ييي ف طريقففك ففدامكو

البرية"(مر3و2 1ن

فوت

ففارخ فففل

إذاً نستنت أن المسي ىو ييوه إلو العيد القديمو فيو يقول فل مبلخل ييي الطريق أماملو والمتكمم ىنفا

ىففو ييففوهو ويكررىففا مففارمر س ىكففذا "ىاأنففا أرسففل أمففام وأيففك (أمففام وأففو المسففي ن مبلكففل (المعففدان كمرسففل مففن
ييوهن".

4ن واليظ أن ىناك مبلكين 1ن المعمدان يرسمو ييوه ليع ْد الطريق لممسي .
2ن المسي يرسمو ييوه لخبلص الب ر.

ولق ففد إس ففتخدم الس ففيد المس ففي تعبي ففر "اآلب أرس ففمنل" ع ففدة م ففرات (ي ففو36 5و 37نو إلس ففتعبلن اآلب و في ففو أت ففل
إلظيف ففار ميبف ففة اآلب الف ففذى ال ن ف فراه وارادتف ففو مف ففن ناييف ففة الب ف ففر "اإلبف ففن الوييف ففد الف ففذى ىف ففو فف ففل يحف ففن اآلب ىف ففو

خبر"(يو18 1نو ىذا باإلحافة لمرداء.

5ن ويقول مبلخل فل (5 4ن "ىاأنذا أرسل إليكم إيميا النبى قبل مجئ يوم الةرب العظةيم والمخةوف" ،وألن الييفود
لم يكونوا يدركون أن ىناك مأ أول لممسي فل التأسدو ومأ تان لممسي لمدينونةو ظنوا أن كبل السابقين ىما
وايد فقالوا أن كمييما ىفو إيميفا .ولفذلك يفين رأى التبلميفذ المسفي ففل التأمفل سفسلوه بإنفدىاش فممفاذا يقفول الكتبفة

أن إيميا ينب ل أن يستل أوالً (مت11 17نو وألن المسي لم يرد أن يك ف كل
"أن إيميا يستل أوالً ويرد كل

رد امبلً

(ىذه عن المأ التانلنو ولكن أ ول لكم أن إيميا د أاء ولم يعرفوه بل عمموا بو

كل ما أرادوا (وىذه عن المعمدان الذى أتل بنرس روح و وة إيميا و تموهن.

6ن كيف ىيس المعمدان الطريق لممسي ؟
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بدعوتو الناس لمتوبة .والتوبة تنقل األعين فتعرف المسي وتؤمن بو "طوبل ألنقياء القمب ألنيم يعاينون اً" وىذا

مايدث لمتبلميذ فآمنوا بالمسي .

7ن كان مبلخل أخر األنبياءو وبإنتياء نبوتو ختِمت النبوة فل إنتظار مبلك العيد أى المسي  .وىفذا ىفو اإلرتبفاط
بين موحوع النبوة واسم النبل.

8ن تتميز نبوة مبلخل بسنو يكتب بطريقة أنو يحط سؤاالً ويأيب عميو "أيببتكم ال الرب"" .و متم بمفا أيببتنفا" تفم
يستل برد اً عمل سؤاليم.

9ن خطايا الشعب

أ -الكينة ال ييابون اً ويقدمون ً خب اًز نأساً عمل المذاب و واذا وأدوا يماً يقي اًر يقدمونو ً لييترظوا ألنرسيم
بالأيد .

ب -الكينففة يطففالبون بففتمن عففن كففل خدمففة .ويتففسفرون م فن خدمففة اً فعامففدىا المففادى ميففلو واً ينففذر بففسنيم لففو
إستمروا فل ىذا ستنزل عمييم المعنات.

ج -الكينة أعتروا ال عبو ولذلك أعميم اً ميتقرين عند ال عب.

د -الرأ ففال ئ ففدروا بزوأ ففاتيمو وتزوأف فوا بوتني ففات و وي ففين بك ففت المطمق ففات ل ففم يع ففد اً يقب ففل

ففموات األزواج وال

ذبامييم م طين مذب الرب بالدموع بالبكاء وال راخ.
ىف -كل من يرعل ال ر يتعب الرب ِ
"يدتم عن فرامحل ولم تيرظوىا  ...وال يدفعوا الع ور"
و -يقولون أنو ال منرعة فل عبادة الربو بل يطوبون األ رار عمل أنيم ىم الرابيين.
11ن وعود اهلل ليم

أ -المسففي يففستل لينقففل ال ففعب  )ٔ -فيففو متففل نففار الممي فص وىففذا ىففو عمففل الففروح القففدس روح اإلي فراق فففل
المعمودية والمبنل عمل فاعمية دم المسي (رؤ14 7ن.

ٕ) وىففو ل ففعبو كففسب يففؤدب إبنففو بس ففنان ( ففابونن الق ففار (الففذى يبففيض المبلبففسن وىففذه عففن التسديبففات اإللييففة
لتقويم إعوأاج وتمرد اإلنسان نتيأة الخطية الأدية "ومن ييبو الرب يؤدبو" (عب6 12ن.
ب -المسي

مس البر وفل أأنيتيا ال راء أتل لي رل طبيعتنا ويبررنا .

ج -إرأعوا إلل أرأط إليكم = أى التوبة.

د -ىففاتوا أميففط الع ففور إلففل الخزنففة ليكففون فففل بيتففل طعففام وأربففونل ففال رب الأنففود إن كنففت ال أفففت لكففم كففوى
السموات ...
ه" -الرب أ

ل وسمط وكتِفب أمامفو ِسفرر تفذكره لمفذين إتقفوا الفرب"و "يكونفون لفل فال الفرب"و "أ فرق عمفييم كمفا

ي رق اإلنسان عمل إبنو".

11ن وعيد الرب بيوم الدينونة
"ىوذا يستل اليوم المت ِقد كالتنور(الررنن"
"وكل المستكبرين وكل فاعمل ال ر يكونون

اً ويير يم اليوم اآلتل ال رب الأنود.
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أما األبرار فى ذلك اليوم:
12ن َّ

المتقون إسمى تُشرق شمس ال ِب ْر  ،والشفاء فى أجنحتيا" = إتمام راء طبيعتنا السفا طة إذ ني فل
"ولكم أييا ُ
عمففل الأسففد الممأففد و ويكمففل المسففي عممففو الففذى أعطانففا عربونففو ونيففن ىنففا عمففل األرض  .لففذلك يقففول بففولس
الرسول "متو عين التبنل فداء أأسادنا" (رو23 8ن ولكن ىذا لمن يطيط و ايا اً "أذكروا ريعة موسل".
والرب سيساعد الناس بإرسال إيميا إل بلح كل من فيو أمل فيو "

بة مرحوحة ال يق ف"

"ىاأنةةذا أرسةةل إلةةيكم إيميةةا  ...فيةةرد قمةةب األبةةاء عمةةى األبنةةاء" ومففن ي ففر عمففل الفرفض يمعففن "لةةئال آتةةى وأضةةرب

األرض بمعن"و وبيذا ينتيل العيد القديم بكممة (لعنن و فل إنتظار المسي الذى سيبارك العالم وييمل المعنة عنو
ويبدأ راء اإلنسان.
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