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 ".الذي يستره يهوه"أو " اهللا يستر"صفنيا اسم عبري يعني  .١

واضح في ذكر أسمه أنه ينسب نفسه لحزقيا، لذلك رحج المفسرون أن حزقيا هـذا هـو                  .٢

 .لملك القديس ألنه يذكر نسبه لرابع جد، وهذا شئ غير معتاد بالنسبة لألنبياءا

 .تنبأ في أيام الملك الصالح يوشيا، وربما كان له دوره في إصالحات يوشيا .٣

 .بدأ خدمته في نفس الوقت تقريباً الذي بدأ فيه أرميا، وكان لهم نفس الهدف .٤

ياهم ثم نبوة بهالك األمم ثم يـأتي وعـد          يبدأ السفر بإنذار بالخراب ألورشليم بسبب خطا       .٥

 .الخالص بمجيء المسيح

ويوم الرب قد يكـون  . الذي أشير إليه في السفر سبع مرات      " يوم الرب "محور السفر هو     .٦

المقصود به يوم خراب أورشليم كعقاب لها بسبب خطاياها، أو اليوم األخيـر أي يـوم                

 .أي الموتالدينونة، وقد يقصد به يوم نهاية حياة كل إنسان 

ويوم الرب قد   " الجميع زاغوا وفسدوا  "يتضح من السفر أن الخطية تفشت في وسط الناس           .٧

فما هو الحل حتى نهرب من الدينونة ومن الخراب النهائي؟ والنبي يقدم الخالص             . اقترب

= ومعنـى الكفـارة     . والخالص الذي بالمسيح هو الكفارة    . الذي بالمسيح كطريقة وحيدة   

هذا هو رجائي الوحيد للخالص فـي يـوم         . م المسيح يغطيني ويسترني   تغطية، أي أن د   

لعلكم تسترون في يوم سخط     "وهذا هو المقصود بقوله     . الدينونة أن يسترني المسيح بدمه    

 .وهذه هي العالقة بين اسم النبي وموضوع سفره. الرب

لرب يسكن  فا. على أن هناك شرط للتمتع بهذه الكفارة وهو التوبة والتواضع وطلب الرب            .٨

 . لذلك فغاية السفر الحث على التوبة) ١٥:٥٧أش(في المنسحق والمتواضع 

بعد أن رأى النبي خالص المسيح ختم سفره بأعذب تسبحة حب وجدت في العهد القـديم                 .٩

  .وأيضاً اشتمل سفره على توبيخ القادة والرؤساء. وكان قد بدأ سفره بالويالت

١ 
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الرب التي صارت إلى صفنيا بن كوشي بن جدليا بن امريا بن حزقيا             كلمة  ): "٦-١(اآليات  

انـزع  . نزعا انزع الكل عن وجه األرض يقول الـرب        . في أيام يوشيا بن أمون ملك يهوذا      

اإلنسان والحيوان انزع طيور السماء وسمك البحر والمعاثر مع األشرار واقطع اإلنسان عن 

ذا وعلى كل سكان أورشليم واقطع مـن هـذا          وأمد يدي على يهو   . وجه األرض يقول الرب   

والـساجدين علـى الـسطوح لجنـد الـسماء          . المكان بقية البعل اسم الكماريم مع الكهنة      

والمرتدين من وراء الرب والذين لم يطلبـوا        . والساجدين الحالفين بالرب والحالفين بمكوم    

  ."الرب وال سألوا عنه

حزقيا والد صفنيا أسمه كوشي،     ..  بن كوشي  صفنيا. إذاً هي بسلطان من الرب    = كلمة الرب   

وهذا اسم غريب على اليهود، ومعناه حبشي، ويبدو أن والد كوشي كان في أيام منسى الملك                

وكان ممنوعاً بحكم الشريعة أن     . السوداء، وكان متعصباً لمصر أو كوش فأسمى إبنه كوشي        

وحتى ال يظن أحد    ). ٨:٢٣تث(يدخل مصرياً في شعب الرب إال بعد الجيل الثالث من أوالده            

أنه ابن واحد مصري أو كوشي فيرفضونه، أضطر أن يثبت نسبه اليهودي حتى حزقيا الجد               

كان يوشيا ملكاً قديساً، أجرى الكثير من اإلصالحات ولكن يبـدو أن            = في أيام يوشيا  . الرابع

لظاهرية والعبـادة  قلب الشعب الفاسد لم يتجاوب كلياً مع ملكه القديس، واكتفوا باإلصالحات ا          

. نجد النبي يتكلم بدون تمهيد عن الخـراب اآلتـي  ) ٢(وفي آية   . الطقسية دون إصالح القلب   

= وقوله أنزع الكل    . فاهللا سوف يسترد كل البركات التي أعطاها سابقاً ألنهم أساءوا استعمالها          

م نـوح وأيـام     هذا قول اهللا الغيور الذي ال يطيق الشر، وهكذا صنع من قبل في الطوفان أيا              

سدوم وعمورة وهكذا سيصنع في اليوم األخير حين تنحل العناصر محترقة وتحترق األرض             

وهذا الخراب سيشمل الكل، البشر والحيوان أي ستقفر األرض         ) ٣(وفي  . وكل المصنوعات 

لقد نزع يوشيا كل    = والسبب أن اإلنسان أصبح شريراً لذلك يقول والمعاثر مع األشرار         . تماماً

ع العبادات الوثنية، لكن حب الخطية مازال في القلب، ومازال هناك محبة دفينة لعبـادة               أنوا

واهللا يهدد أنه سـينزع هـذه       . األوثان، يمارسونها في بيوتهم وعلى أسطح منازلهم في الخفاء        

ما = أقطع بقية البعل  ) ٤(وفي  . المعاثر مع األشرار حين ينزع من األرض كل شئ        = البقية  

هم كهنة  = اسم الكماريم . وقد أزال الكلدانيون كل عبادة البعل فعالً      . حات يوشيا تبقى بعد إصال  

هم كهنة الرب والذين كانت أعمالهم نجسة وقد مزجوا عبادة الرب مع            = مع الكهنة . األصنام

٢ 
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كانوا يقدمون عبادتهم لجنـد     = الساجدون على السطوح لجند السماء    ) ٥(وفي  . العبادة الوثنية 

على أسطح منازلهم، فاألسطح هي أعلى مكان في البيـت،          ) والقمر والنجوم الشمس  (السماء  

والحالفين بالرب  . وفي مفهومهم أنهم بهذا يقتربون للسماء حيث توجد الكواكب التي يعبدونها          

وكلمة ملكوم تعني ملك فهـم      . هم الذين مزجوا عبادة الرب بعبادة البعل أو ملكوم        = وبملكوم

ونحن علينا أن نعطى القلب كامالً هللا، وال يـصلح مـع اهللا             . ى قلوبهم ملكوا اآللهة الوثنية عل   

وعبادة ملكوم تشتمل على تقديم     . فال شركة للنور مع الظلمة    " ساعة لقلبك وساعة لربك   "قولنا  

. هم الذين بدأوا حسناً مع الرب ثم ارتدوا عنـه         = المرتدين  ) ٦(وفي  . األطفال كذبائح بشرية  

  .ع يوشيا أوالً ثم إرتدوا خفيةقد يكونوا من تجاوبوا م

  

اسكت قدام السيد الرب الن يوم الرب قريب الن الرب قد اعد ذبيحة قدس           ): "١٣-٧(اآليات  

ويكون في يوم ذبيحة الرب إني أعاقب الرؤساء وبني الملك وجميـع الالبـسين              . مدعويه

ن يمـألان بيـت     وفي ذلك اليوم أعاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبة الذي          . لباساً غريبا 

ويكون في ذلك اليوم يقول الرب صوت صراخ من باب السمك وولولة            . سيدهم ظلما وغشا  

ولولوا يا سكان مكتيش الن كل شعب كنعان بـاد          . من القسم الثاني وكسر عظيم من اآلكام      

ويكون في ذلك الوقت إني أفتش أورشـليم بالـسرج وأعاقـب            . انقطع كل الحاملين الفضة   

فتكـون  . ن على درديهم القائلين في قلوبهم أن الرب ال يحسن وال يـسيء            الرجال الجامدي 

ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابا ويبنون بيوتا وال يسكنونها ويغرسون كرومـا وال يـشربون              

  ."خمرها

يوم الدينونة  = إخشع وال تتكلم كثيراً وال تطلب سوى الرحمة ألن يوم الرب قريب             = إسكت  

ألن الرب قد   = ه سيجعل اهللا هؤالء الخطاة يذبحون بيد الكلدانيين         وفي. أو يوم خراب أورشليم   

المدعوين = قدس مدعويه   . فمن قدم ذبيحة أللهة أخرى سيصير هو نفسه ذبيحة        = أعد ذبيحة   

) ٨(هنا هم الكلدانيين، وقدس يعني خصص أو عين لهذا العمل، فهم يعملون عمل الرب وفي                

والحظ قوله بنى الملك يعني عائلة الملك،       . بب كبريائهم بس= اهللا سيعاقب الرؤساء وبني الملك    

الالبسين لباساً غريباً هم تشبهوا بالشعوب الوثنية       . وهم لم يقل الملك، فالملك يوشيا كان قديساً       

يمكن فهمهم في ضوء المثل الذي قالـه الـسيد المـسيح            ) ٧،٨(ولكن اآليتين   . في مالبسهم 

م العرس اإللهي هو يوم ذبيحة الصليب، حيث قدس         فيو" مثل العرس اإللهي  ) "١٤-١:٢٢مت(

٣ 
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إلبـسوا  (السيد مدعويه بدمه، هؤالء الذين نالوا البنوة بالمعمودية وألبسهم اهللا رداء ملوكيـاً              

. وصاروا بني الملك، ولكن من استهتر وفقد هذا الثوب لمحبته في الخطية سـيعاقب             ) المسيح

قلدون الفلسطينيون الوثنيون دون فهم، فكهنـة       هم ي = الذين يقفزون من فوق العتبة      ) ٩(وفي  

) ٥:٥صـم ١(داجون كانوا يتحاشون أن يدوسوا عتبة هيكله ألن صنمهم داجون وقع عليهـا              

ولآلن فهناك من يمارس عادات وثنية دون أن يدري كالتفاؤل من شئ معين أو التشاؤم مـن                 

أو يكون المعنى أنهم    . وثانا هم يمألون بيت سيدهم ظلماً وغشاً بعبادتهم لأل          وبهذ. شئ آخر

ويغتصبون أمالكهم، وربما تبرعوا لهيكـل الـرب ممـا          .يتعدون بالظلم على بيوت جيرانهم    

باب السمك  ) ١٠(وفي  . ألجل هذا سيأتي العقاب   . حصلوا عليه فمألوا بيت سيدهم ظلماً وغشاً      

الذي دعـي   ولعل هذا الباب هو نفس الباب       . القريب من البحر وهذا يخرج منه الصيادون      = 

أي في الجهة المقابلـة     = وبهذا نفهم قوله وولولة من القسم الثاني        ). ١٠:١٤زك(الباب األول   

وكسر عظـيم فـي     . للباب األول، ويكون المعنى أن الصراخ والعويل سيشمل أورشليم كلها         

هو واد منخفض في أورشليم حيث      = سكان مكتيش   ) ١١(وفي  . األكام هي الحصون  = األكام  

= م التجار والصناع وبالذات صياغ الجواهر والحلي ولذلك يقول كل شعب كنعان باد              كان يقي 

قـد  = وانقطع كل الحاملين الفـضة      . وكلمة كنعاني تعني تاجر ويكون المعنى كساد التجارة       

ويصبح المعنى أن الصراخ سيشمل كل مكان، الحصون، والمدينة         . تعني النقود ألنه ال تجارة    

وكلمة مكتيش تعنى جرن أو هاون بمعنى أن أورشليم         .  والوادي والتجار  كلها من الباب للباب   

حتى يتضح أنه ال أحـد يهـرب        ) ١٢(وفي  . تصبح كهاون يدق كل من فيها وال يهرب أحد        

أي افتش على كل الهاربين والمختبئـين فـال أحـد           = يقول أفتش أورشليم بالسرج وأعاقب      

الجامدين على درديهم الدردي هو     )  النبي قصة يونان (يستطيع الهروب من أمام غضب الرب       

رواسب الخمر وعكارته، ولو تصورنا زجاجة خمر بها عكارة ولم يمد إنسان يده ليهزها لبقى 

والمعنى أن هذا الشعب بخطاياه التي كالعكارة في        . هذا الوضع جامداً والعكارة أسفل الزجاجة     

ومستريحين أنه لن يحدث تغيير،     وسطه، وهم غارقون في شهواتهم وملذاتهم، وهم مطمئنين         

وهم بال تأديب لفترة طويلة ومالوا إلـى        ) ١١:٤٨أر(وهم ال يخشون أي ضربة أو أي تأديب         

الكسل والخمول وبردت محبتهم هللا وللناس، بل وصلوا لدرجة أنهم تصوروا أن اهللا راضٍ بما               

ومعنـى  . لرب تمامـاً  فهم فقدوا إحساساتهم ناحية ا    = هم فيه وقالوا الرب ال يحسن وال يسئ         

قولهم ال يحسن وال يسئ أي ال يحسن لمن يعبدونه وال يسئ لمن يتمـردوا عليـه، حقـاً أن                    

٤ 
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من ) ١٣(وفي  . لقد صاروا جامدين وعديمي اإلحساس من نحو اهللا       . الشهوات تبلد اإلحساس  

. وصل للحالة السابقة يجب أن توجه له ضربة تأديب حتى يصحو من نومـه ومـن سـكره                 

  .ذه الضربة بأنهم لن يتمتعوا بجنى ثمار أتعابهمويشير له

  

قريب يوم الرب العظيم قريب وسريع جدا صوت يـوم الـرب يـصرخ              ): "١٨-١٤(اآليات  

ذلك اليوم يوم سخط يوم ضيق وشدة يوم خراب ودمار يوم ظالم وقتام             .  حينئذ الجبار مرا  

وأضايق .  الرفيعة يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف       . يوم سحاب وضباب  

ال .  كالجلـة  الناس فيمشون كالعمي ألنهم أخطأوا إلى الرب فيسفح دمهم كالتراب ولحمهـم           

فضتهم وال ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب بل بنار غيرته تؤكل األرض كلهـا                

  ."ألنه يصنع فناء باغتا لكل سكان األرض

ذه اآليات تشير لخراب أورشليم بيـد       وه. نجد هنا وصف مرعب ليوم الرب لعلهم يستيقظون       

فكيف ينـام مـن     . فهذا اليوم قريب وسريع جداً    ) ١٤(وفي  ). ٢٤مت(البابليين ولنهاية العالم    

يصرخ كاألطفال مـن مـرارة      = وفي هذا اليوم يصرخ الجبار مراً       . يكون بيته مهدداً بالنار   

من اهللا فهو النـور     سبب كل هذا الضيق والظلمة حرمانهم       ) ١٥(وفي  ). ٥١:٢٤مت(عذابه  

ولكن للخطاة ال تكون هناك بارقة أمل وال شعاع نور فهم فصلوا            . وهو مصدر الفرح والسالم   

البوق والهتاف يـستعملهم الجـيش      = يوم بوق وهتاف    ) ١٦(وفي  . أنفسهم عن مصدر النور   

وهذا الهجوم سيكون ضد المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيعة         . المحارب حين يبدأ الهجوم   

ومـن  . فإن أقوى الحصون وأمنع األسوار ال تثبت أمـام غـضب اهللا           . ي البروج الشامخة  أ

أضـايق  ) ١٧(وفـي   . تحصن في ثروته أو قوته أو مركزه فسينهار كل هذا في ذلك اليـوم             

يتيهـون  = أقوى وأعتى الناس سوف تتحطم قلوبهم وتخونهم أيديهم فيمشون كالعمى           = الناس

  .والضبابإلى ما النهاية بسبب الظلمة 

هم إختاروا وأحبوا التراب ولصقوا به في حيـاتهم فسيـسفح           = وهؤالء يسفح دمهم كالتراب     

الجلة هي نفاية الحيوان وهـذه      = ولحمهم كالجلة   . دمهم        كالتراب أي كشئ ال قيمة له             

الفضة والذهب ال تفدي اإلنسان في ذلك اليوم وكل ما خزنه           ) ١٨(وفي  . يرمونها في المزبلة  

فال مكان  = الء األشرار لن ينفعهم أمام غضب الرب ونار غيرته التي تأكل األرض كلها              هؤ

وهنا الكالم موجه ال ألورشليم وحدها، بل لكل األرض، فهذا يوم الدينونة            . لالختباء والحماية 
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ال شئ يحمي ويستر، وال مكـان       . العامة، ورمزاً له خراب أورشليم بيد بابل ثم بيد الرومان         

اثبتوا فـيَّ وأنـا     "يه إال في دم يوم يسوع المسيح وكفارته، لذلك يقول السيد المسيح             نختبئ ف 

التوبـة  ] ٤[الميـرون   ] ٣[بالمعمودية  ] ٢[باإليمان  ] ١[والثبات في المسيح يكون     " أيضاً فيكم 

= فلنلجأ له من اآلن فنجد حماية وهذا معنى اسم صفنيا           . التواضع] ٥[المستمرة طول العمر    

  .راهللا يست

٦ 
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قبل والدة القضاء كالعصافة . تجمعي واجتمعي يا أيتها األمة غير المستحية    ): "٣-١(اآليات  

اطلبوا . عبر اليوم قبل أن يأتي عليكم حمو غضب الرب قبل أن يأتي عليكم يوم سخط الرب               

م تـسترون   الرب يا جميع بائسي األرض الذين فعلوا حكمه اطلبوا البر اطلبوا التواضع لعلك            

  ."في يوم سخط الرب

بعد أن عرض النبي صورة ليوم الدينونة، وحتى ال تكون هذه الصورة مدعاة لليأس، ها هو                

وهذه اآليـات   . يعرض لهم هنا وسيلة الخالص والهروب من هذه اآلالم، أي التوبة الجماعية           

 الشركة في   هنا نري أهمية حياة   = تجمعي  . موجهة ليهوذا ولشعب الرب في كل زمان ومكان       

 التـي ال تخجـل مـن    ،أي عديمة الحيـاء  = الكنيسة والعبادة الجماعية األمة غير المستحية       

 ولـيكن   .ومن أهمية العبادة الجماعية أن يشجع كل واحد األخر        ). ١٥:٦راجع أر   (خطاياها  

أي قبـل أن    =  ولننتهز الفرصة قبل والدة القضاء       .هناك صوم جماعي وصالة بنفس واحدة     

أي أن الحياة تمر سريعاً، وهي بخـار        =  كالعصافه عبر اليوم     .ضاء حكماً بالهالك  يصدر الق 

فلننتهز الفرصة قبل أن يمر يوم الحياة كالعصافة وتنتهـي فـرص            . يظهر قليالً ثم يضمحل   

قبل أن يأتي عليكم حمو غضب الرب الغضب القادم شديد جداً وإلهنا نـار آكلـة ال                 . التوبة

كما سيحدث  . وغضب اهللا مهيأ ليشتعل عليكم بعدل     ) ١٤:٣٣أش  (ا  يستطيع أحد أن يسكن فيه    

سلبية ] ١[التوبة شقين   ) ٣(وفي  ). ١٦رؤ  (في األيام األخيرة حين تنسكب جامات غضب اهللا       

 فحين يقدم اإلنـسان     .إيجابية وهي تمتع بالرب والشبع به     ] ٢[وهي أن يترك الخاطئ خطيته      

اطلبوا الرب يـا  = ه فما عليه سوي أن يطلب اهللا توبة سيكتشف في نور المسيح مقدار نجاست     

وطلـب اهللا   . يطلب من اهللا حتى يخلص من نجاسته التـي اكتـشفها          = جميع بائسي األرض    

المستمر يعطي للنفس رجاء وينزع اليأس اطلبوا تجدوا وكان المتوقع أن المتكبرين والعظماء             

والبائـسين  = اء لجميع بائسي األرض     في أعين أنفسهم لن يستجيبوا لهذا النداء لذلك وجه الند         

=  بل الكلمة تعني المتضعون تحت يد اهللا وهؤالء فعلوا حكمـة         ،هنا ليسوا الفقراء والمساكين   

 فعلي من يعرف الـرب أن       ،وهؤالء عليهم أن ال يكفوا عن طلب الرب       . أي أطاعوا نواميسه  

ا في أعمال برهم وفـي      أي أن ينمو  = وعليهم أن يطلبوا البر والتواضع      . يظل في حالة نمو   

 وهذا ال يأتي    ،والبر المسيحي هو أن نتمتع ببر المسيح فينا بحياة المسيح البار فينا           . تواضعهم

والتواضع هو سـمة مـن سـمات    ). ١٥:٥٧أش(إال بالتواضع إذ يسكن اهللا في المتواضعين    
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 بسبب  والحظ أنه لو طلبنا بركات من الرب ولم يصاحبها التواضع نتعرض لضياعها           . الرب

هذا ملخص السفر = لعلكم تسترون في يوم سخط الرب   . كبريائنا ويضيع كل ما سبق وأخذناه     

أن التوبة بشقها السلبي أي االمتناع عن الخطية وبشقها اإليجابي أي النمو في البر والتواضع               

كـم  وكلمة لعل . تعطينا ثباتاً في المسيح فيستر علينا في يوم الغضب، يوم الدينونة، يوم سخطه            

  .فائدتها أن نحتفظ بالخوف المقدس والسهر حتى ال يضيع نصيبنا في السماء

  

أشدود عند الظهيرة يطردونهـا     .ألن غزة تكون متروكة وأشقلون للخراب     ): "٧-٤(اآليات  

يا كنعان أرض . كلمة الرب عليكم.ويل لسكان ساحل البحر أمة الكريتيين. وعقرون تستأصل

. ويكون ساحل البحر مرعى بآبار للرعاة وحظائر للغـنم . اكنالفلسطينيين أني أخربك بال س 

في بيوت أشقلون عند المساء يربضون ألن       . ويكون الساحل لبقية بيت يهوذا عليه يرعون      

  ."الرب إلههم يتعهدهم ويرد سبيهم

وإتخذت . يبدأ من هنا سلسلة من النبوات ضد األمم التي طالما ضايقت شعب اهللا واضطهدته             

فحينمـا  . وقد خرب المسيح مملكة الشيطان بصليبه     . كرمز إلبليس عدونا الحقيقي   هذه األمم   

نسمع هنا بنبوات عن خراب بعض األمم فالَمتَصَّْور أنها نبوات بتحطيم مملكة إبليس مملكـة               

). ٧:١(وهذه اآليات التي تتنبأ ضد كل األمم تشير لدينونة اهللا لكل العالم في يوم الرب                . الشر

أيضاً يشير لإلنسان القديم الذي فينا المولود بالخطية، وذلك في المعمودية ليقوم            وهالك األمم   

ونالحظ في هذه اآليات عدم ذكر مدينة جت، ألنهـا          . إنسان جديد يحتل مكان اإلنسان القديم     

وذكر هذه . وقد تم خراب هذه األمم فعالً بيد نبوخذ نصر. كانت قد خربت في هذا الوقت فعالً

له غرض آخر أيضاً فاليهود لن يشعروا بعد سماع هذه النبوات بأن اهللا ضـدهم               النبوات هنا   

  .شخصياً ولكنه هو ضد الخطية عموماً، وهو هنا يعد بأن ينتقم من مضايقيهم

أمة ) ٥(وفي  . سيضربونها ضربة سريعة مفاجئة   = أشدود عند الظهيرة يطردونها     ) ٤(وفي  

ومـن  ) ٧:٩عا + ١٤:٣٠صم١ + ٤:٤٧أر + ٢٣:٢راجع تث (هم الفلسطينيين   = الكريتيين  

هذا نفهم أن كفتور كانت إسماً آخر لكريت، وإن الفلسطينيين كان أصلهم مهاجرين من جزيرة 

واألرض كلهـا كانـت     . ويل لسكان ساحل البحر   = كريت وجاءوا وسكنوا على ساحل البحر     

توجبت عقابهم فكنعان   ولكن اإلشارة لهم بهذا اإلسم هنا تشير لخطاياهم التي اس         . تسمى كنعان 

. مع أنها اآلن مأهولة، فالكـل سـيهرب       ) ٤(غزة تكون متروكة    . قد لعنه نوح بسبب خطيته    
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والخراب هنا موجه ضد المدن األربعة الكبيرة لفلسطين وهـي غـزة وأشـقلون وأشـدود                

سقوطها سيكون سريعاً، فإذا بدأ القتال فـي الـصباح          ) = ٤(أشدود عند الظهيرة    . وعقرون

ساحل البحر كـان يـستخدم      ) ٦(ما تسقط عند الظهيرة ويكون ساحل البحر مرعى         سرعان  

نبوة بأن  ) ٧(وفي  . كمرفأ للسفن ومركز للتجارة، وبعد الخراب صارت الحيوانات ترعى فيه         

ولكن هذه اآليات تـشير ألن شـعب        . يهوذا تسترد أرضها بعد أن يحررهم اهللا ويرد سبيهم        

د أن حرمه منها إبليس بغواية الحية، والرب إلههم يتعهدهم          المسيح سيسترد أرضه وميراثه بع    

وسيكون ساحل البحـر مرعـى      . في هذه المراعي، فيسوع هو الراعي الصالح ونحن قطيعه        

البحر هو العالم المضطرب ولكن شعب المسيح الذي آمـن بـه            = بأبار للرعاة وحظائر للغنم   

الساحل وأعطـاه الـرب الراعـي       وسار وراءه كراعٍ صالح نجا من هذا البحر وعاش على           

  .اآلبار= الحقيقي كنيسة هي حظيرة للغنم، ورعاة يسقونه من ماء الروح القدس 

  

قد سمعت تعيير موآب وتجاديف بني عمون التي بهـا عيـروا شـعبي              ): "١١-٨(اآليات  

فلذلك حي أنا يقول رب الجنود اله إسرائيل ان موآب تكون كـسدوم             . وتعظّموا على تخمهم  

تنهبهم بقية شعبي وبقيـة     .وبنو عمون كعمورة ملك القريص وحفرة ملح وخرابا إلى األبد         

الـرب  . ض تكبرهم ألنهم عيروا وتعظموا على شعب رب الجنود        هذا لهم عو  . أمتي تمتلكهم 

مخيف إليهم ألنه يهزل جميع آلهة األرض فسيسجد له الناس كل واحد من مكانه كل جزائر                

  ."األمم

ويجدفون على  . وهؤالء كانوا يعيرون شعب اهللا    . موآب وبني عمون هم أوالد لوط من إبنتيه       

ويمثلون إبليس في كبريائه    .  يشمتون في هالك شعب اهللا     هؤالء يرمزون للشياطين الذين   . اهللا

إعتدوا على حدود إسرائيل، وحرموهم مـن أرضـهم، وهكـذا           = وتعظموا على تخومهم    = 

ولنالحظ أن اهللا سمع تجاديفهم وهو سيحاسبهم عليها وهذا         . حرمنا إبليس من نصيبنا السماوي    

فلوط أبيهم في   = وآب ستكون كسدوم  م. مبرر كافي أن نكون كمن ال يسمع التجاديف ضد اهللا         

وكان على موآب   ) هي أراضي ملحية حتى اآلن    (أيامه أهلك اهللا سدوم وعمورة وحولها لملح        

وبني عمون أن يستفيدوا مما حدث مع أبيهم ويمتنعوا عن الخطية ولكنهم بإصـرارهم علـى                

 القمح والمياه   الشوك والملح، بدالً من   = خطيتهم ستتحول أرضهم إلى خراب يمألها القريص        

أما شعب اهللا فسوف يرث هـذه       . وقد تم زوال موآب وعمون قبل المسيح بزمن بعيد        . العذبة
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سيظهر مقدار ضعفها وسيهجرها من عبـدوها       = يهزل جميع آلهة األرض     . األماكن روحياً 

. وهكذا فالمسيح سيفضح إبليس ويظهر مقدار ضعفه. وعظموها وجعلوها تسمن فترات طويلة

هذه هي العبادة المسيحية التي يمكن من خاللهـا أن          = ه الناس كل واحد في مكانه       وسيسجد ل 

هذا يعني أن كل األمم الوثنية سوف       = جزائر األمم   ) ٢٤-١٩:٤يو(نعبد الرب في أي مكان      

  .تؤمن بالمسيح، وتسجد له، ويكون ذلك في أي مكان، ويسجدون بالروح والحق

  

ويمد يده على الشمال ويبيـد      . قتلى سيفي هم  .كوشيونوأنتم يا أيها ال   ): "١٥-١٢(اآليات  

فتربض فـي وسـطها القطعـان كـل طوائـف           . أشور ويجعل نينوى خرابا يابسة كالقفر     

خراب على  . صوت ينعب في الكوى   . القوق أيضاً والقنفذ يأويان إلى تيجان عمدها      .الحيوان

نة مطمئنة القائلة في قلبهـا      هذه هي المدينة المبتهجة الساك    . األعتاب ألنه قد تعرى أرزيها    

  ."كل عابر بها يصفر ويهز يده.كيف صارت خرابا مربضا للحيوان. أنا وليس غيري

هنا أنتقل التهديد ضد أعداء الشعب الذين هـم عـن بعـد             = هنا نبوة ضد الكوشيون وأشور      

والكوشيون لونهم أسود، والمعنى أنهـم يرمـزون إلبلـيس          . وليسوا مالصقين لحدود يهوذا   

. وأشور ترمز إلبليس الذي كان مخلوقاً جميالً كمـالك نـوراني          . لملوث بكل أنواع الخطايا   ا

فـاهللا  = وكان مدينة مبتهجـة     . وأشور كان لها مدينتها الجميلة نينوى التي لها تيجان عمدها         

هذا يصور مجد نينوى أيام مجـدها،       = وكانت ساكنة مطمئنة    . يعطي لخليقته أن تكون فرحة    

القائلة = ولكن سقط الشيطان بسبب قوله      . الذي كان فيه الشيطان قبل سقوطه     ويصور المجد   

وجاء عليه المـسيح    . وبسبب هذه الخطية أي الكبرياء سقط إبليس      . في قلبها أنا وليس غيري    

ويمد يده على الشمال ويبيد أشور وتتحول أمجـاد         . هذا سيف الصليب  = قتلي سيفي   = بسيفه

وهذا رمـز للخـراب     = يمألها القوق والقنفذ وصوت النعيب      . الشيطان لخراب يابس كالقفر   

هذا معناه  = القنفذ يأوى إلى تيجان عمدها    = النهائي خصوصاً أن هذا الخراب حل محل المجد       

واألرز = تعرى أرزيهـا  . أن األعمدة ستسقط لألرض فيدخل القنفذ في فراغات هذه التيجان         

= رت مملكة إبليس خراباً مربضاً للحيـوان      وقد صا . رمز الكبرياء، واهللا فضح كبرياء إبليس     

ومن يقبل أن يكون هكذا تابعـاً لهـذه المملكـة           . أي لكل من له فكر جسداني أرضي ترابي       

الخربة تذهب عنه كرامته، وكل عابر يصفر ويهز يده عليه من السخرية، فقد صار ألعوبـة                

فقد كان نبوخذ   . ن قتلى سيفي  وإذا أخذنا هذه اآليات حرفياً فقوله على الكوشيو       . في يد الخطايا  
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ولقد كانت كوش يوماً ما رعباً      . نصر وجيشه هو سيف الرب الذي أرسله ضد كوش وأشور         

وهنا تصور اآليـة    . أي كل صناعة األرز الفاخرة    = معنى كلمة أرزيها    ) ٩:١٤أي٢(ليهوذا  

ولـه   ولكن األرز بالذات يـشير بط      .قصور أشور الفخمة المغلفة بأنواع الخشب وهو األرز       

  .ولمدة عمره الطويلة للكبرياء الذي يميز أمة الشياطين
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انتهى اإلصحاح السابق وقد أعطانا أمالً بنهاية سلطان الشيطان، ولكن مع تحذير أن من يقبل               

وهنا يعرض صورة ألمة اليهود التي أسلمت نفـسها أو          . بأن يصبح له عبداً سيصير سخرية     

ونرى فيها قول بولس . هي أيضاً صورة للبشرية الساقطة قبل المسيحباعت نفسها للشيطان، و

ثم ينتهي اإلصحاح برجاء في المسيح الذي يـأتي         ) ٣رو." (.الجميع زاغوا وفسدوا  "الرسول  

  .للخالص

  

لـم تقبـل    .لـم تـسمع الـصوت     . ويل للمتمردة المنجسة المدينة الجائرة    ): "٧-١(اآليات  

قـضاتها  .رؤساؤها في وسطها اسود زائرة    . رب إلى إلهها  لم تتق .لم تتكل على الرب   .التأديب

كهنتهـا نجـسوا    . أنبياؤها متفاخرون أهل غدرات   . ذئاب مساء ال يبقون شيئا إلى الصباح      

غداة غداة يبرز حكمـه إلـى       .الرب عادل في وسطها ال يفعل ظلما      . القدس خالفوا الشريعة  

مماً خربت شرفاتهم أقفرت أسواقهم بال      قطعت أ . أما الظالم فال يعرف الخزي    . النور ال يتعذّر  

فقلت انك لتخشينني تقبلين التأديب فـال ينقطـع         . دمرت مدنهم بال إنسان بغير ساكن     . عابر

  ."لكن بكّروا وافسدوا جميع أعمالهم. مسكنها حسب كل ما عينته عليها

 بالكثير  عجيب أن األوصاف المذكورة هنا هي أوصاف أورشليم المدينة المقدسة والتي تمتعت           

وهذا يجعلنا نحن كمؤمنين أن نخاف من أن يكون هذا الكالم موجه لنـا،              (من وسائط النعمة    

 أشارت لدينونة إبليس، وهذا ما تم في الصليب لذلك إذ يأتي هذا             ٢فاآليات السابقة في إصحاح   

 بكل العتاب هنا بعد دينونة إبليس، فهو موجه ليس فقط ألورشليم بل لي ولك نحن الذين تمتعنا

  )وسائل النعمة ومازلنا نحيا حياة الخطية

وهو هنا يصف أورشـليم     . فاهللا القدوس يبغض الخطية في أقرب الناس له       = ويل  ) ١(وفي  

بخطايا نجاسة ومدينة جائرة أي ظالمة لـساكنها        = ومنجسة  . ضد شريعة اهللا  = بأنها متمردة   

ء الذين دعوها للتوبـة، ولـو   صوت الناموس واألنبيا= لم تسمع الصوت) ٢(وفي  . المساكين

وكـان  . سمعت لكان هذا لسالمها، ولكنها أبت فإضطر اهللا أن يؤدبها، وأيضاً لم تقبل التأديب             

تأديب الرب بأن أرسل عليها عصا تأديب مثل أمة تحاربها، وكان يجب أن تتكل على الرب                

مايتها فابتعدت  ولكن لم تتكل على الرب، بل ذهبت لألمم األخرى ولجأت لهم لح           . في ضيقها 

نجد وصفاً لقادتها وقضاتها الظالمين فهـم       ) ٣(وفي  . باألكثر عن الرب ولم تتقرب إلى إلهها      
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في غدرهم وشراهتهم   = وكذئاب المساء . أي مفترسون يلتهمون كل ما حولهم     = كأسود زائرة 

يـسة  هذه الذئاب ظلت جائعة طوال النهار، وحين جاء عليها الليل انطلقت بشراهة تلتهم الفر             

) ٤(وفـي   . أي يلتهموا الفقير والمسكين وال يبقون مما له شيئاً        = ال يبقون شيئاً للصباح   . كلها

كل أعمالهم غدر وخيانة وهم متفاخرون كذباً بأنهم مرسـلين          . أنبياؤها الكذبة = أهل غدرات   

اس هؤالء وظيفتهم أن يعلموا الن    . مثل أوالد عالي الكاهن   = وكنتها نجسوا القدس  . من السماء 

فهم = وهو خالفوا الشريعة  . أن يمتنعوا عن النجاسة ولكنهم بالعكس نجسوا الهيكل هم أنفسهم         

وكل هذا اإلنحراف بالرغم من أن الرب عادل        . أعطوا تفسيرات للشريعة بما يخدم مصالحهم     

وهو ال  . وكان هذا شرفاً لهم، ولكن اهللا العادل يراقب كل ظلم وسيعاقب عليه           ) ٥(في وسطها   

فكان يجب أن ال يصنعوا سوى هذا وأن ال يظلموا اآلخرين، فـاهللا قـال لهـم                 = ظلماًيصنع  

أي كمـا أن    = غداة غداة يبرز حكمه إلى النـور      ) ٤٥:١١ال" (كونوا قديسين ألني أنا قدوس    "

فاهللا سوف يظهر بكيفية واضحة الخير والصالح الـذي يطلبـه           . النور بالتأكيد سيظهر بالغد   

أي ال يخـزي    = ال يتعذر ومع كل ذلك فالظالم ال يعرف الخزي         = ولن يخفق في هذا   . منهم

هنا يضع اهللا أمامهم صورة لعدله، فهو قطع أمـم          = قطعت أمماً ) ٦(وفي  . من إرتكابه الظلم  

واهللا يذكر لهم هذا لسببين أولهم ليعرفوا       . الكنعانيين من أمامهم وذلك بسبب شرور الكنعانيين      

.  لكي يخجلهم، فاهللا قطع هذه األمم أمامهم ليرثوا هم هذه األرض           عدل اهللا ويقدموا توبة وثانياً    

فقلـت  ) ٧(وفي  . وكلمة أسواقهم تعني شوارعهم أيضاً    . أي بروجهم العالية  = خربت شرفاتهم 

هذا يشير ألن اهللا في كل خططه معهم سـواء بـالخير        = لكن بكروا وأفسدوا  .. أنك لتخشينني 

 في البرية أو بالتأديب حين سلط علـيهم األمـم           حين أعطاهم أرض كنعان وكل خيراته لهم      

هذه اآلية تشبه قـول الـسيد       . المجاورة، كان يريد خالصهم، لكن هم أختاروا طريق الفساد        

فاهللا يريد  " "لكنكم لم تريدوا  . .كم مرة أردت أن أجمع أوالدك     . .يا أورشليم يا أورشليم   "المسيح  

والحظ أنه لو قبلت    . ، ألن اهللا خلقنا أحراراً    لكن إرادتي تعطل إرادة اهللا    " أن الجميع يخلصون  

ولكـن  . مسكنها كان هو أرض الميعاد حسب ما عينه لهـا اهللا          = ال ينقطع مسكنها  = التأديب

وهكذا نحن فلقد عين اهللا لنا نصيباً سماوياً ونخسره إذا أنقـدنا وراء             . بخطاياها أخذت للسبي  

فإذكر من أين سقطت وتب وأعمل األعمال "خطايانا وشهواتنا، بل هناك تهديد مرعب للكنيسة 

  .)٥:٢رؤ" (زحزح منارتك من مكانها إن لم تتباألولى وإال فإني آتيك عن قريب وأ
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لذلك فانتظروني يقول الرب إلى يوم أقوم إلى السلب الن حكمي هو بجمع ): "١٣-٨(اآليات 

 تؤكـل كـل     األمم وحشر الممالك ألصب عليهم سخطي كل حمو غضبي ألنه بنار غيرتـي            

ألني حينئذ احول الشعوب إلى شفة نقية ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبـدوه بكتـف               . األرض

في ذلـك اليـوم ال      . من عبر انهار كوش المتضرعون إلى متبددي يقدمون تقدمتي        . واحدة

       ألني حينئذ انزع من وسطك مبتهجي كبريائـك        .تخزين من كل أعمالك التي تعديت بها علي

وابقي في وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون       .  إلى التكبر في جبل قدسي     ولن تعودي بعد  

بقية إسرائيل ال يفعلون إثماَ وال يتكلمون بالكذب وال يوجد فـي أفـواههم              . على اسم الرب  

  ."لسان غش ألنهم يرعون ويربضون وال مخيف

. فـضها نهائيـاً   الصورة السابقة ألورشليم صورة قاتمة جداً، وكان المتوقع أن اهللا سوف ير           

ولكننا نجد هنا وعداً بمراحم اهللا المجانية ونعمته، فهو أحبنا لـيس إلسـتحقاقنا، بـل ألن اهللا     

وهنا نجد  وعداً بالخالص لكن هذا الوعد ليس فوراً ألن اهللا ليس كالبـشر، فهـو ال                  . محبة

 أي حينمـا    واهللا ال يأتي إال في ملء الزمان،      . يتعجل األمور، فلكل شئ تحت السماوات وقت      

لهو أنسب وقت، ولذلك يقول بعد أن وعد        " ملء الزمان " يجد أن كل شئ قد نضج وهذا الوقت       

وهو سوف ينتقم لكنيـسته     . أي انتظروني بثقة ورجاء فسوف أخلص     = بالخالص فانتظروني 

ألن حكمي هو بجمع األمم وحشر الممالك ليصب عليهم حكمه ويسلب           = من أعدائها الشياطين  

= هـي شـفة التـسبيح     = أحول الشعوب إلى شفة نقية    ) ٩(وفي  . ده من أيديهم  شعبه أي يستر  

هذه الصورة حدثت بعد  المسيح إذ آمن األمم وتحولوا من عبـادة             = ولتدعو كلها باسم الرب   

إذ ) موضوع نبوة صـفنيا   (وهذا عربون لما سيحدث بعد يوم الرب        . األوثان إلى تسبيح الرب   

والكنيـسة مـن    . تسبيح الرب على الفرح الذي أعطاه لنا      سيصير كل إنشغالنا في السماء هو       

والشفتين النقيتين هما   . اآلن ونحن على األرض وبإيمان تدعو اسم الرب وتسبحه ألنه خلصها          

وعمل تطهير القلـب كـان      " من فضلة القلب يتكلم اللسان    "ثمرة قلب نقي فمن ثمرة القلب أو        

) ٥:٦أش(ن النجس يورد صاحبه الهـالك       والحظ أن اللسا  ) ٢٢:١٠عب(مستحيالً بغير الدم    

وبلسانهم الطاهر يقدمون صلوات وتسبحة للرب هـي ثمـر شـفاههم أو عجـول شـفاههم                 

) ٤:٤،٥أف(وهؤالء المؤمنين سيكونون واحداً في الرب، جسد واحد وروح واحد           ) ٢:١٤هو(

الكنيسة وهذه  . أي باإلجماع، وفي وحدة، كنيسة واحدة، يصير الكل واحداً        = بل وكتف واحد    

من يدخل هذه الكنيسة؟ من عبر أنهـار        ) ١٠(وفي  . الواحدة تحمل على كتفها صليب المسيح     
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أي األمم حين يؤمنون، أو المـسيحيون الـذين         = أي األمم الوثنية المتضرعون إلىَّ      = كوش

ولكنهم ما زالوا له وهـا هـو        . متبدديَّ= هؤالء كانوا قد تشتتوا بعيداً عن اهللا        . يقدمون توبة 

هي تقدمة اإلفخارستيا، ذبيحة الشكر، جسد ودم = وحين يؤمنون يقدمون تقدمتي. جمعهم ثانيةي

وعد بأنهم لن يعودوا موضع هزء وسخرية كمـا كـان الوضـع فـي               ) ١١(وفي  . المسيح

الشياطين ال تجرؤ على أن تهزأ إال بمن ذهب لها وقبل أن يسجد لهـا مقابـل أن                  ). ١٥:٢(

وهي لن تخزى من كل أعمالها التي       . و شهواته، فتعطيه ثم تهزأ به     تعطيه ممالك هذا العالم أ    

وهذا اإلحساس بأن اهللا قد غفـر       . ألن دم المسيح يطهرنا من كل خطية      = تعدت بها على اهللا     

قد يسوق اإلنسان للكبرياء، ومن ثم يسقط في خطية إبليس ويبتهج إبليس بهذا الكبرياء الـذي                

أي = د بأن اهللا سينزع من وسط كنيسته مبتهجي كبريائك        ولكن ها هو وعد جدي    . أدى للسقوط 

هـؤالء لهـم    = بائساً ومـسكيناً  = صفات شعب اهللا    ) ١٣( وفي   .إبليس الذي يبتهج بكبريائك   

فكنيسة المسيح هي كنيسة    . نصيب مع اهللا فطوبى للمساكين بالروح ألن لهم ملكوت السموات         

يتوكلون على اسم الرب، ومـن إتكـل        وهؤالء المساكين الذين يشعرون بضعفهم      . المتضعين

عليه ينجيه، أما المتكبرين فمن صفاتهم األساسية أنهم ال يتوكلون على اسـم الـرب، فهـم                 

وقد تحقق هذا فعالً فعندما اقتحمت بابل       . يشعرون أنهم أقوياء وقديسين وموهوبين من ذواتهم      

كت في أورشليم مـساكين     أسوار أورشليم قتلت وأخذت إلى السبي كل األغنياء واألقوياء وتر         

مع أن الشر قد تفشى في الغالبية من شعب = بقية إسرائيل) ١٣(وفي ). ١٢:٢٥مل٢(األرض 

يوجد لـي   " كما قال اهللا إليليا      .إسرائيل، لكن يوجد هللا بقية تقية سيقيم اهللا منها أورشليم جديدة          

ناك بقيـة آمنـت     وبعد المسيح خربت أورشليم ولكن كان ه      " سبعة آالف ركبة لم تنحن لبعل     

وفي أيام ضد المسيح ستكون هناك بقية تـستمر فـي           . بالمسيح وكانوا نواة الكنيسة في العالم     

يرعون . ومواصفات البقية أنها ال تفعل إثماً     . إيمانها بالمسيح الحقيقي وتكون بركة للعالم كله      

  .فراعيهم هو المسيح فممن يخافوا= وال مخيف

  

نة صهيون اهتف يا إسرائيل افرحي وابتهجي بكل قلبك يـا           ترنمي يا اب  ): "٢٠-١٤(اآليات  

ال .ملك إسرائيل الرب فـي وسـطك      .قد نزع الرب األقضية عليك أزال عدوك      . ابنة أورشليم 

الـرب  . في ذلك اليوم يقال ألورشليم ال تخافي يا صهيون ال ترتخ يـداك            . تنظرين بعد شرا  

أجمـع  . يبتهج بك بترنم  . محبتهيسكت في   . يبتهج بك فرحا  .يخلّص. إلهك في وسطك جبار   
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هأنذا في ذلك اليوم أعامـل كـل        . حاملين عليها العار  .كانوا منك . المحزونين على الموسم  

فـي  . مذلّليك واخلص الظالعة وأجمع المنفية وأجعلهم تسبيحة وأسماً في كل أرض خزيهم           

ي شـعوب   ألني أصيركم اسما وتسبيحة ف    . الوقت الذي فيه آتي بكم وفي وقت جمعي إياكم        

  ."األرض كلها حين أرد مسبييكم قدام أعينكم قال الرب

هذه تسبحة فرح من أجل عمل المسيح الخالصي، حيث يحل اهللا في وسط كنيسته ال ليمألها                

وعادة نجد هذا في وسط النبوات، فبعـد        . فرحاً فتسبحه فحسب بل يجعلها تسبحة حب مفرحة       

تسبحة أو يسبح هو ليعلمنا أن نسبح نحن فرحين         أن يتنبأ أي نبي بخالص المسيح يكلمنا عن ال        

سبب الفرح قد نزع    ) ١٥(وفي  . ابنة صهيون هي الكنيسة   = ترنمي يا إبنة صهيون   . بخالصنا

أزال . الرب األقضية أي نزع الرب دينونتك ونزع القضاء عليك الذي كان قصاصاً لخطاياك            

وواضح أن هـذه    .  أو كوش  وواضح أن العدو هنا ليس بابل أو أشور       . أي الشيطان = عدوك  

فتاريخياً حتى بعد سقوط بابل جاء الفرس وبعد سـقوط الفـرس جـاء              . اآليات إنجيلية تماماً  

اليونان وبعد سقوط اليونان جاء الرومان، وكل هؤالء استعبدوا اليهود، فكيف يـستقيم قولـه               

خـصي مـع   والحظ أيضاً أن اهللا ليس له عداء ش. أزال عدوك مع زوال حكم بابل أو غيرها 

فـنحن نجـد فـي    . هذه الشعوب بالذات، لكن اهللا يعادي أعمالهم التي هم فيها رموزاً إلبليس     

من عبر أنهـار    ) ١٠:٣صف(ونجد في   . وأنتم يا أيها الكوشيون قتلي سيفي هم      ) ١٢:٢صف(

ومن هنا نفهم أن عدو اهللا الحقيقي ليس شعب كوش، فها هو شـعب              . كوش المتضرعون إلىَّ  

.  اهللا أي يؤمن، ولكن العدو الحقيقي هو إبليس أسود اللون بسبب خطايـاه             كوش يتضرع إلى  

هو فـي   ). ٤٩:١يو(هو المسيح   = ملك إسرائيل الرب في وسطك    = ونجد وعداً رائعاً للكنيسة   

إذا إجتمع إثنان أو    "هو في وسطها يرعاها ويحميها ووعد السيد المسيح         . وسطها بجسده ودمه  

وكـل األمـور    "كيف يكون هناك شر     = ال تنظرين شراً    " طهمثالثة باسمي فأنا أكون في وس     

كيـف تخـاف الكنيـسة      ) ١٦(وفي  . الذي هو في وسطهم   " تعمل معاً للخير للذين يحبون اهللا     

أي ال  = ال ترتخي يداك    ) ٢٧مز(إن قام علىَّ جيش ففي هذا أنا مطمئن         "والمسيح في وسطها    

كيـف نخـاف    ) ١٧(وفي  . للصالة دائماً تخافي بعد اآلن وال تستسلمي لليأس وارفعي يداك         

" ويدعى اسمه يسوع ألنه يخلص شـعبه مـن خطايـاهم          = "والرب في وسطنا جبار يخلص      

فالسماء "والكنيسة هي فرح السماء     . هو فرح العريس بعروسه   = يبتهج بك فرحاً    ) ٢١:١مت(
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 يبتهج أي ال يوبخ من أجل خطاياها بل هو     = وهو يسكت في محبته   " تفرح بخاطئ واحد يتوب   

  .بقدر ما يحزن اهللا بسبب الخطية بقدر ما يفرح بسبب التوبة= بك بترنم

وكان الشعب يأتي لهـا     . الموسم يعني به أعياد أورشليم    = المحزونين على الموسم  ) ١٨(وفي  

 مرات سنوياً في هذه االحتفاالت الرائعة، وحينما احترقت أورشليم حزن أهلها الذين ذهبوا              ٣

وهـم اآلن فـي     . كانوا في وسطك وطالما فرحوا بهذه االحتفاالت      = ا منك الذين كانو . للسبي

على أنهار  "السبي في عار وحزن بسبب سقوط أورشليم وامتناع األعياد، فال هيكل وال أعياد              

أي بسببها هم حملـوا     = حاملين إليها العار  ) ١٣٧مز" (بابل هناك بكينا عندما تذكرنا صهيون     

وهذا ما حدث آلدم    . والوعد بأن اهللا سيجمعهم ويرد سبيهم     . هلهاالعار في مكان سبيهم ألنهم أ     

وهذا وعد بتحرير   . ونسله فهو بالخطية كان في عار بعد أن كان في فرح وصار في عبودية             

أي أعاقبهم وأحطم كـل     = وأعامل كل مذلليك  ) ٦:٤ميخا(راجع تفسير   ) ١٩(وفي  . شعب اهللا 

. فاهللا يشددهم ويـشفيهم   ) ٢٣:٣٣أش(م نصيب   وفي الكنيسة حتى الضعفاء والعرج له     . قوتهم

اهللا ) ٢٠(وفـي   . يرد لهم كرامتهم والناس يسبحون اهللا على ما عمله معهم         = وأجعلهم تسبيحة 

  .وأصيركم اسماً= جمعي إياكم ويكون لهم مجد وكرامة= يجمعنا في جسد المسيح
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