
INTERNATIONAL HOUSE OF PRAYER UNIVERSITY – MIKE BICKLE 
ZECHARIAH: STUDIES IN THE END TIMES   

 

International House of Prayer of Kansas City    ihopkc.org 
Free Teaching Library    MikeBickle.org 

 (4 :1- 14زك)نعمة خاصة لبناء بيت الصالة : 5الدرس 

I- مراجعة 
وهمااتضحانا .مانياةالارؤىال وسا معاًبشكٍلخاا (3-4زك)تتناغمرؤىزكرياالرابعةوالخامسة -أ

كمااتتنااغم(.2-1زك)ويمسحشعبهليسلكضافىملءوعضدهالتىأعلنهافاىالارؤىال ة اةيأ هللاسينق

.(8-7زك)؛الرسالةعنالصضمفى(6-5زك)السادسةوالسابعةوال امنةمعاً،وتغطىأصناحين

شاليم،لايم ،يعدالرببأ يُظهرغيرتهورحمتهبأ يرجا وينياابنهساهفاىأورفىالرؤىال ة ةاألولى -ب

؛1:16)مجدهالهيكل،ليملكبالكاملعلىكلأرضإساراييل،وأ يجا بكالاألماملعباادعوااعاةالارب

2:11-12.)

ْْ ...  ِغْرُت َعلَى أُوُرَشلِيَم َوَعلَى ِصْهيَْوَن َغْيَرةً َعِظيَمة ً " مِ إِلَةى أُوُرَشةلِيَم  َرَجْعة ُ قَة ِِ (الهيكال)فَبَْيتِة  بِةلْلَمَرح

(1:14-16زك)" .يُْبنَى فِيَهل

بِّ فِ  َذلَِك حْليَْوِم  أَُمٌم َكثِيَرةٌ فَيَتَِّصُل ... َوأَْسُكُن فِ  َوَسِطكِ  آتِ َهئَنََذح " ب  ... فَأَْسةُكُن فِة  َوَسةِطكِ  ...بِللرَّ َوحلةرَّ

ََّْس ِ  يَِرثُ  (2:11-12زك)" .يَُهوَذح نَِصيبَهُ فِ  حألَْرِض حْلُمقَ

،أل ها هالرؤيااتُصاضرقاادعإساراييلودعاضع(3-4زك)الهيكلالرييسايينفاىأورشاليمزكرياقادعُرأى -ج

(.61:6؛إش11:6خر)األمةليكهنضالكلاألمم

. القايديناألساسيينالمسئضلينعنإعادعبناءالهيكلهاتا الرؤيتاتشج  -د

،وزروبلبةل(3زك)،الكااهناألعلاىويهوشة :إسراييلىالقايديناألساسيينفىتركزهاتا الرؤيتا عل -ه

.لشعبلالروحيةقادعالمملكةتؤ روتنعكسعلىخبرعوحالةلالروحيةإ خبرعوحالة(.4زك)الناكم

؛لا اخطيتنةلالمعاض األو هاض.الل ينيمنعا الشعبمنالتمتا بمقدراتاهحلمعوقين حألسلسييننددالربيُ -و

؛لا افهاضيعطاىإمادادا نقة  موحرننةلالمعض ال انىهاض(.3زك)والتجديدالروحىعطىالتطهيريفهض

.حإلمْحنحت حلمعجزي  ،و حلتجْيْ حلروِبمعنىآخر؛ننتاجلنعمتهلنضا (.4زك)معجزية

(.7-3:3)،ويقضدهمللضصض للطاعةبقلبكامليطهر هللا قلوبهم3فىزكريا -ز

(.11-4:6)مهماكانتصغيرعوصعبة،ويقدرهاأعمللهمهللا  يُعين4فىزكريا

.والتكريسمنالقادعالخطاعوالضعهاء،فىكما القلبهللايرغب،بكلمةأخرى

(5-3:1)يمكنهللأ يستخدمناوالنفشل كثيرحً لغلبةهضالك بةالتىتقض ،أننانياعاالمعض األو ل -ح

(1-4:6)لنتمممشيئةهللاينقصنل حلكثيرلغلبةهضالك بةالتىتقض ،أننانياعاالمعض ال انىل

.إعة نعمةهللاللقادعالخطاعوالضعهاءيه4-3إ رسالةزكريا -ا

.(3زك)يغهرويطهرقلضبنا،حتىمنأكبرالخطاياهللاأ يهرسالةال

(.4زك)المهامواألعما ساندويستخدمأعمالنا،حتىأصغرأ هللايُالرسالةهي
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II- (14 -1: 4)الزيتون  املنارة الذهبية وشجريت: الرؤيا اخلامسة
لقاادرأىزكريااا.فااىالرؤياااهااضالمنااارعالمضجااضدعفااىداخاالالهيكاالفااىالقااد يالمشااهدالرييساا:لخةة مُ  -أ

.زيتاض يإلستقبا الزيتالناز مانشاجرت(4:2)كضز،ويضجدعلىقمته(منارع)مصباحمنسب أفرع

تقا .(4:2)وفىنهايةكلفارعمانأفارعالمناارعالسابعةيضجادساراج،وللساراجأنباضبمتصالباالكضز

(أجازاءملنقاة)ويضجدغصنازيتاض يقطارا زيتااًفاىمساتقبة (.4:3)بجضارالمصباحشجرتازيتض 

فرعااالزيتاض .الزيتإلىالكضزالمضجضدفىقماةالمصاباحيسريوهك ا،(4:12)فىاألنبضبينال هبيين

(.4:14)همارمزلقايدينممسضحينإستخدمهماهللاليُبقىالمصباحمشتعل

ةْرِج حلَّتِة  َعلَةى َرْأِسةَهل َوَسْبَع ُ ُسُرج   َوُكوُزَهل َعلَى َرْأِسَهلُكل َهل َذَهٌب  بَِمنَلَرة  َوإَِذح " . َعلَْيَهل َوَسْبُ  أَنَلبِيةَب لِلُّ 

َهل  َْ حُهَمل َعْن يَِميِن حْلُكوِز َوحألُْخَرى َعْن يََُّلِرِه  َزْيتُونَتَلنِ َوِعْن َْ ِْ ْيتُونِ َمل ... إِ حللََّذحِن بَِجلنِِب حألَنَلبِيِب  فَْرَعل حلزَّ

ِْ حألَْرِض ...  ؟أَْنفُُِّةِهَمل حلةذََّهبِ َّ ْن ِمة(يصبا )ِمْن َذَهب  حْلُمْفِرَغلنِ  َْ َسةيِّ ْيةِ  حْلَوحقِفَةلِن ِعْنة َهلتَةلِن ُهَمةل حْبنَةل حلزَّ

(3،12،14-4:2زك)" .ُكلَِّهل

غلبهعلىكلالمعضقا إلتماامالرسالةالتىتنملهاالرؤياهىالتأكيدلزربابلعلىنجاحهفىنقلالشعبوت -ب

،(زربابال،ويشاضع)الرسالةهىأ هللاسيتممأمراًيبادومساتنيةًمساتخدماًخادمياه.كلبمعضنةالروحياله

ه هالرساالةتنطباععلاىخدماةأوإرسااليةيكلا هللابهااأى.الل ا سيمسنهما،ويعطيهمامعضنةمعجزية

.شخصمنشعبه

عضتهاكأماةلتكاض مناارعالناععنوعدهللابتقديممعضنةمعجزيةإلسراييللتتميمد4يتندثأيضاًزكريا -ج

ئل مامتناتحكامالمسايا،ملكهااهاتُم لإساراييلفاىمهمتهاالتُضاإن(.2-62:1؛3-61:1إش)ل مم

ةلتتميمهدفمنكلدنس،ستدخلفىدعضتهاالكهنضتي–األمةالكهنضتية–بعدأ تتنقىإسراييل.وكاهنها

(.4-3زك)لتنملالنعل مميهللااألساس

،(11-7،8-4:6)،البضقااا النبضيااا (5-4:1)الرماازالماارتب بالمنااارعال هبيااة:للرؤيااا ااةثأجاازاء -د
(.14-4:11)وتهسيرالزيتضنتين

 521سابتمبر22،بعدمرورخمساةأشاهرمان(1:7) م511فبراير15تلقىزكرياه هالرؤيافى -ه

أرباا يلقاادإسااتغر بناااءالهيكاالحااضال(.1:12-15حاا )لهيكاالم،حااينباادأ إسااراييلالعماالفااىبناااءا

(.6:15 م؛عز516 مإلىمار 521سبتمبر)سنضا 

.تهرغينلخدمةهللاليةًونهاراًرنمينمُمُعضدزربابلمادياً -و

وَن أَْنِصبَ َ .. . لَ َزُربَّلبَ أَيَّلِم ُكل  إِْسَرحئِيَل فِ  " (12:47نح)" حْلُمَغنِّينَ  (أمضا )يَُؤن 

ماا"ساأ ساب مارا .هسارإحتاجزكريامعضنةليههمالرؤى،ل افقدسأ البصايرعمانالماةكالمُ:هذه مل -ز

:4)وسأ نهسالساؤا  اةثمارا فاىالرؤياا(.6:4؛4:4،11،12؛1:1،11،21")ه هاألشياء؟
إذاتضقهناالنتنااورما الاروحالقاد .باهونناننقارأها االساهريوه ايقدملناام ااالًننتا .(4،11،12

يض)علمنابكلتأكيدأمضرك يرععجيبةونسألهأ يُرينامايراهويشعربههضفىكلجزءمنه االسهر،سيُ

16:13)

ل َمتَى َجلَء َذحَك ُروُح حْلَحقِّ فَُهَو " ُكْم إِلَى َجِميِ  حْلَحقِّ َوأَمَّ ُْ (16:13يض)" .يُْرِش

III- الرموز املوجودة ىف الرؤيا اخلاصة باملنارة 
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(.4:3)زيتض يهاكضزعلىقمتهاوهىبجضارشجرترأىزكريامنارعل -أ

ََ لِة .َكَرُجةل  أُوقِة َ ِمةْن نَْوِمةهِ  َوأَْيقَظَنِ فََرَجَ  حْلَمالَُك حلَِّذي َكلََّمنِ  " ْْ نَظَةْرُت َوإَِذح : ى؟ فَقُْلة ُ َمةلَذح تَةرَ : َوقَةل قَة

ْرِج حلَّتِ  َعلَى َرْأِسَهل بَِمنَلَرة   َهل .ُكل َهل َذَهٌب َوُكوُزَهل َعلَى َرْأِسَهل َوَسْبَع ُ ُسُرج  َعلَْيَهل َوَسْبُ  أَنَلبِيَب لِلُّ  َْ َوِعْنة

حُهَمل َعةةةْن يَِمةةيِن حْلُكةةةوِز َوحألُْخةةةَرى َعةةةْن يَ  َزْيتُونَتَةةلنِ  َْ ةةة ِْ َمةةةل َهةةةِذِه يَةةةل : حْلَمةةةالَِك حلَّةةةِذي َكلََّمنِةة فََُّةةةأَْلُ  .َُّةةلِرهِ إِ

ِْي؟ ِْي: ْعلَُم َمل َهِذِه؟ فَقُْل ُ أََمل تَ : حْلَمالَُك حلَِّذي َكلََّمنِ فَأََجلَب َسيِّ (4:1-5زك)." الَ يَل َسيِّ

أ الرماضزالمضجاضدلقادعلامالماةك(.4:2)هسرإذاماكا قدفهممارأىسألهالمةكالمُ:ملذح ترى .1

نظرزكرياملياًليص للمةككال(.أل زكرياكا قدفهمرمضزالهيكل)يمكنفهمهاإذاماركزفيها

(.3-4:2)مارآه

.وهاىترماازلشاعبهللاكشاهضدلنااضرحضاضرهللاوللنااع.للمصاباحهاضالمنااارعاإلسامالعباارى:منةلرة .2

.أهدافهالعةقةالمباشرعبشخصهللاوبيخالصفهىتعنوألنهامصنضعةمنال هبال

a. 61:1؛41:6؛42:6إش)إ إرساليةيساضع،وإساراييل،والكنيساةهاىأ يكضناضاناضرل مام-
:12؛11:33؛8:16؛2:32؛لاااض4:21؛مااار23-6:22؛16-5:14؛مااات2-62:1؛3

:1؛رؤ5:5تاااس1؛2:15؛فاااى5:8؛أف12:46؛1:5؛8:12؛5:35؛8-1:4؛ياااض35
(.11:4؛21

b.  أمااهيكالساليما ،فقاد(.41-25:31خار)كا فىخيمةمضسىمنارعذهبيةمضايئةفاىالقاد

(.7:41مل1)كا هناكعشرعمنايرذهبيةفىالقد 

لكالساراٍجمنهااأنباضبيتصالباالكضز(.4:2)تتهارعمانالمناارعسابعةُساُرج:سبع  ُسةُرج وأنلبيةب .3

رقامسابعةيُشايرلاضفرع.للسابعةُساُرجي هاألنابيابتضصالالزياتالا ىيساره.ضدفض المنارعالمضج

.وكما نضرهللا

كاناتالمناارعالمضجاضدفاىالهيكال(.4:3)وقهتشجرتاالزيتض إلىيماينويساارالمناارع:زيتونتلن .4

(.27:21خر)تشتعلباستخدامزيتالزيتض باستمرارودو أ تنطهئأبداً

(.4:4)سأ زكرياعماتم لهشجرتاالزيتض :رب؟ه هياما .5

بدالًمنإجابةه االسؤا ،سأ المةكزكرياماإذاكا يعرفماهما،فىإشارعإلاىأناهمانالممكان

وبهاا هالطريقاة،يؤكاادالمااةكعلااىأ .أ يكاض قاادتضصاالإلاىمعناهماااإذاركاازفيهمااابدرجاةكافيااة

،4:11)لقدساأ زكرياامارتينبعادها اعانمعناىالزيتضنتاا .ٌ عنالبنثعنالمعنىزكريامسئض

:3)إ أعمالناا.نرىفىالتبادال بينالمةكوزكرياااألهمياةالتاىيضليهااهللاللطريقاةالبشارية(.12
 تسااااهمبطااار(13-5،11-4:2،4؛3:5)،وحتاااىمقااادارفهمناااا(3:5)،وصااالضاتنا(4:11؛7

.متعددعفىإمتدادأعما ملكض هللا

IV- الرسالة الىت حتملها الرؤيا اخلامسة 
شارح(.11-7،8-4:6)بهتافيننبضيين(4:4")ه ه؟ما"هسراآل علىأسئلةزكريا،يُجيبالمةكالمُ -أ

التأكيااد:ينماالالهتافااا نهااسالرسااالة.الهيكااليفااىحااضءوصاايةهللالزرباباالأ يبنااالزيتااض يهللاشااجرت

.بمعضنةمعجزيةمنالروحالقد لزربابلعلىإكمالهللهيكل
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يتمكنمنالتغلبعلىكلالمعضقا التىتُعيعتتميممشيئةيقدممعضنةمعجزيةلزربابللكوعدالربأ يُ -ب

البدأ تكاض لنااال قاةفاى(.11-4:6)هللا،وأكدلزربابلأنهيُقدرأعمالهحتىحينتبدوصغيرعوصعبة

سينبالتمام  ينطبعها اعلاىأىتكليا ببنااءملكاض.تقديرهللاواستخدامهألعمالناومعضنتهلنالنكض ُمَكرَّ

.هللاوس جبا منالمعضقا 

الرسالةالتىينملهاالبض األو هىأ قضعهللاستتغلبعلىأىمضان تعض بناءوصيانةهيكلهللابنسب -ج

(.7-4:6)قصدهللا

" ََ بِّ إِلَى َزُربَّلبِلَ : فَقَل ِِ  قَ : َهِذِه َكلَِم ُ حلرَّ ِة بَْل بُِرو َرِة َوالَ بِلْلقُوَّ ْْ ََ َرب  حْلُجنُةونِ الَ بِلْلقُ َمةْن أَْنةَ  أَي َهةل حْلَجبَةُل .ل

حِويَِ  بَْيَن حْلَهلتِ ! حْلَعِظيُم؟ أََملَم َزُربَّلبَِل تَِصيُر َسْهالً  َجَر حلزَّ َِ (7-4:6زك)."َكَرحَم ً َكَرحَم ً لَهُ : فِينَ فَيُْخِرُج 

(.6:12زك)األلهىلكالهيكلفىالمُيهنا،نراهكم ا ليسضعال ىسيبن:زربلبل .1

لميكانزربابال.إلىالقدرا واإلمكانيا البشرية"القضعوالقدرع"تُشيرالكلما :ال بللقوة وال بللقْرة .2

ضعالبشاريةالالقا.لشاعبه،والالقاضعاإلقتصااديةفاار مملكاةسكريةلالقدرا السياسيةوالعليتكلعلى

ليسالمقصضدمنه االتقليلمنقيمةالجهضدالبشرية،لكن.إلزاحةجبا المعضقا ييمكنأبداًأ تكه

.مقاصدهيطلبالربجهدنا؛لكنبدو معضنةالروح،لنيكض ه اكافياًلتتميم.التأكيدعلىمندوديتها

قدرعأفضلكا العملأكبرمن.إ عملالروحهضالمضارداألساسيةلدىزربابللبناءالهيكل: روِ .3

منمضارديأ نقاومهاهىأنهينقصناالك ير،أوليسلدينامايكهمناألكاذيبالتىننتاج.مجهضداتهم

.لتتميممشيئةهللا

قضعهللافىمضاجهاةالكلمةالعبريةالتىتُرجمتالجنضدهىكلمةعسكرية،تؤكدعلى:قلَ رب حلجنون .4

(.4:6)العدو

:تضجاادأرباا معضقااا أساسااية.يعباارهاا اعاانالمعضقااا العدياادعالتااىتقاا فااىاريااعزرباباال:جبةةل .5

،إلسةرحئيلي؛الخماض الروحا(17-5:6؛8-4:1عاز)يوالمدنيالسياسحلُّلمريينمعارحةنظام

دماانزاأزمةةلت إقتصةةلني ؛(4،1-1:2؛حاا 8:11؛4-1:2)والمساااومة،والخااضف،والصااراع

فالمديناةالتازا مادمرع،بادو –وخرحب أورشةليم؛(11-1:1ح )يجهافوالهشلالزراعحدتهاال

.بنيةتنتية،وتنتاجلرف أنقاضالهيكلالسابع،إلخ

(17رؤ)يالتجارع،والهساداألخةقآخراأليامستشملالجبا فى .6

لقدتمتإزالةأكضاماألنقاضالتىنتجتعنهدمهيكلسليما قبلسبعينسانةبالكامال،:تصير سهالً  .7

.أل زربابلقدأعادبناءالهيكل

حِويَة ِ فَيُْخةِرُج ! تَِصةيُر َسةْهالً َمْن أَْنَ  أَي َهل حْلَجبَُل حْلَعِظةيُم؟ أََمةلَم َزُربَّلبِةَل " َجةَر حلزَّ َكَرحَمة ً : بَةْيَن حْلَهةلتِفِينَ  َِ

(4:7زك)." َكَرحَم ً لَهُ 

.كا حجرالزاويةيضح فىمكانهبعدتمامبنااءالهيكالوسا إحتهااال خاصاة:يخرج ِجر حلزحوي  .8

 ااةثيواكتماالالهيكاالبعاادهابنااضال(1:7) م511فبراياار15لقاادتلقااىزكرياااهاا هالكلمااا فااى

(.6:15عز) م516سنضا فىمار 

،رامةعلىمشروعالهيكلفىكليضمكا علىزربابلأ يصلىأويتكلمبالبركةوالك:هتلف حلكرحم  .1

.ساهمتهفىإزالةجبا المضان والمعضقا كجزءمنمُ
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يتتناى،الاضالىالهارساملكداريض فىنهسالضقتال ىتنبأفيهزكريالزربابلعنتنريكالجبا ؛أمرال -د

بمعناى(.17-6:6عاز)علىاليهضديةوالساامرع،باالتضق عانمقاوماةزربابال،وتقاديممعضناا مالياةلاه

.آخر؛لقدأزا هللاعاجةًكلالمعضقا السياسية،وأرسلمضاردماليةمنفار 

ِ َهَذح ...َوحآلَن يَل تَْتنَلُي " َِ حْلَملِةِك ِمةْن ِجْزيَةِ  َعْبةِر حلنَّْهةِر تُْعةََ حلنَّفَقَة ُ . .. حْتُرُكوح َعَمَل بَْيِ  هللاَّ  َعةلِجالً فَِمةْن َمةل

تَّى  َِ  َِ َجل أُوح يَْوملً فَيَْوملً لِتُْعََ لَُهْم  ...َوَمل يَْحتَلُجوَن إِلَْيِه .الَ يَْبطُلُوحلَِهُؤالَِء حلرِّ َْ تَّى الَ يَْه َِ.. .  َِّر ِمن َْ ْْ َص َوقَ

ينَئِةةذ  تَْتنَةةلُي . ..َويَُعلَّةةُق َمْصةةلُوبلً  ...ُكةةلَّ إِْنَُّةةلن  يَُغيِّةةُر َهةةَذح حْلَكةةالََم أَْمةةٌر أَنَّ  ُّْةةبََمل أَْرَسةةَل  ...ِِ َِ َعِملُةةوح َعةةلِجالً 

(15-6:6عز)" َوَكُمَل َهَذح حْلبَْي ُ ... َنحِريُوُس حْلَملِكُ 

V- اهلتاف النبوي الثاين 
حاين.كملالعملفىالهيكلهىالتأكيدلزربابلعلىأنهسيُ(11-4:8)يلرسالةالتىينملهاالهتافال انا -أ

(.4:1)يتمبناءالهيكل،سيصبحواحناًأ هللاتكلمعلىلسا زكريا

حهُ " َْ ْْ أَسََُّّتَل َهَذح حْلبَْيَ  فَيَ ْي َزُربَّلبَِل قَ َْ َملنِهِ إِنَّ يَ (4:1زك)" .إِلَْيُكمْ  َسلَنِ أَرْ فَتَْعلَُم أَنَّ َربَّ حْلُجنُوِن  تُتَمِّ

بعاد)كانتالمرعاألولىفىالسنةال انياة.وح زربابلأساسا الهيكلمرتين:لقْ وضع  حألسلسلت .1

16 مبعادتاأخيردام521والمارعال انياةكاناتفاى(.3:11عاز) م536أى(الرجضعمنبابال
(.2:18؛ح 8:1)سنة،

وقادأتماهبعاد(.4:8)لقدوعدالمةكالا ىيقاضمبالشارحزربابالبأناهسايتمبنااءالهيكال:يْحه تتملنه .2

(.15-6:14عز) ةثسنضا 

يأرسالن(اآلب)رياا،ساتعلمأ الاربأىزك"أنات"بعادإتماامبنااءالهيكال،:فتعرف أن حلرب أرسةلنى .3

أعتقادأ المقصاضدهاضأ زكرياا".أناا"و،"أنات"هقرعالمقصاضدبالضامايرالساابقةلمتضححال".أنا"

 اةث"هضأرسالنى"العبارع(يسضع)إستخدممةكالرب.قدأُرسلله(يسضع)سيعرفأ مةكالرب

هااىإشااارعليسااضع،الاا ىهااضمااةكالاارب"أنااا"،يباادوأ (2:8،1،11)ماارا فااىالرؤياااال ال ااة

(.6-3:1،5؛1،11-2:8؛12-1:11)الم كضرفىسهرزكريا

(.4:11)فرحالرببعملزربابلواجتهادهفىيضماألمضرالصغيرع -ب

ةِغيَرةِ  حْزَنَرىألَنَّهُ َمِن " ةْب ُ . بِيَْوِم حألُُمةوِر حلصَّ ي َ َويَةُروَن  فَتَْفةَرُح أُولَئِةَك حلَُّّ ِْ َزُربَّلبِةلَ  حلةزِّ أَْعةيُُن إِنََّمةل ِهةَ  . بِيَة

بِّ  (11-4:8زك)." حْلَجلئِلَ ُ فِ  حألَْرِض ُكلَِّهل حلرَّ

عناادماأمسااك.سااتخدمفااىالمراحاالاألولااىماانالتشااييدعناادوحاا األساسااا الاازي هااضأداعتُ:حلةةزي  .1

هللانعماةل شاخا يفىها هالسااعة،يعطا.بناءالهيكلزربابلالزي ،أخ المسئضليةوالملكيةلعملية

ساايملكض زماااماألماار،.الاا ينلهاامروحزرباباال،الاا ينساايقبلض تنماالمساائضليةبناااءبيااتالصااةع

يشاتعلفاى132فان عهادمزماضر.ويعملض بجد،مهماكاناتالمهماةصاغيرعأوالمادحعليهااحائيل

.داخلهم،وسيجتهدو فىوس المصاعبوحتىفىوقتالملل

يهللكلاا"العيااض الساابعة." لكمااا معرفتااههااىإشااارعألعااينهللا،وبيااا"ئااكالساابعةأول":أعةةين حلةةرب .2

أعيناهتارىأعاداينا،واحتياجاتناا،وصاعضباتنا،.ئمخهاىعانهللاشالايس.القدرعتجض فىكلاألرض

.ومجهضداتنا،ودمضعنا،وحبنا،وقيمةعملنا
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أعينالرببهرحكلخطضعمانخطاضا تقادمناتراقب.فرحهللاحينرأىالزي فىيدزربابل:يفرح .3

.فىالعمل

رغابمانقادتاهأ يجتهادوايغيراً،وهاضقدرهللاعملنامهماكا صايُ:ال تزنرى بيوم حألمور حلصغيرة .4

يزدرىالك يرينباألعما الصغيرعفىالهيكالويعتبارواأنهااغيار.فىمهامالخدمةالصغيرعوالكبيرع

حا ) م521أكتاضبر15رسالةقبلأرب أشهر،فاىيوجهحج(.2:3 ؛ح3:12عز)ذا قيمة

.ويجتهدوابدالًمنإزدراءالعملوتركه،يدعضهمأ يتشددوا(2:4

؟ " َِ ِه حألَوَّ ِْ ََ تَْنظُُرونَةهُ حآلنَ َمِن حْلبَلقِ  فِيُكُم حلَِّذي َرأَى َهَذح حْلبَْيَ  فِ  َمْج َكةالَ ؟ أََمةل ُهةَو فِة  أَْعيُةنُِكْم َوَكْية

َّْنْ فَلآلَن ! َشْ ء   َّْنْ ... يَةل َزُربَّلبِةُل  تََشة َُّْنوح ...يَةل يَُهوَشةُ   َوتََشة  َوحْعَملُةوح ...يَةل َجِميةَ  َشةْعِب حألَْرِض  َوتََشة

َُ َرب  حْلُجنُونِ  (2:3-4ح )." فَإِنِّ  َمَعُكْم يَقُو

ركازعلاىوالضاللة،البادأالنُ"مرحلاةالازي "يفا.بشكلصانيح"ترى"دايماًهضأ ياألمرالمهتاح .5

جازء.نددماإذاكناسننتقرأمسنهرحفىعملنايُ"نراه"ما.ضقا أوصغرحجماإلنجازا جبا المع

النلبالنسايةللملالوالضاجرهاضأ نشاعربمادىنُبالأ نعمالألجالهللا،حتاىفاىوسا األماضرمن

علينااأالنهاتمبمادىكبار.قادمفياهالازي اليخاتصفقا بنجامالبنااء،لكانبنضعياةالعمالالمُ.الدنيضياة

.وعظمالعملبلبكيهيةأدايهبالشكلالصنيح

البادأ نعارفأ الارب(.1:8؛حا 5:8عاز)شملالعملالشا حملوتقطيا األحجاارواألشاجار .6

(.1:8ح )رعيقدر،ويستخدم،ويُسربالمهامالصغي

(5:8عز)" .فِ  حْلِحيطَلنِ  َخَشبٌ َويُوَضُ   بِِحَجلَرة  َعِظيَم   يُْبنَى  ...بَْيِ  حإِللَِه حْلَعِظيِم "

ُْوح إِلَى حْلَجبَِل " ب   فَأَْرَضىَوحْبنُوح حْلبَْيَ   َوْأتُوح بَِخَشب  حِْصَع ََ حلرَّ َْ قَل (1:8ح )." َعلَْيِه َوأَتََمجَّ

VI-(14 -11: 4) الزيتونتان تفسري
.(14-4:11)شرحالمةكمعنىالزيتضنتين -أ

ْيتُونَتَلنِ َمل َهلتَلِن : فََُّأَْلتُهُ " ْيتُةونِ َمةل : َوَسةأَْلتُهُ ََلنِيَة ً ل؟َعةْن يَِمةيِن حْلَمنَةلَرِة َوَعةْن يََُّةلِرهَ  حلزَّ حللَّةَذحِن  فَْرَعةل حلزَّ

؟بَِجلنِِب حألَنَلبِيِب ِمْن َذَهب  حْلُمْفِرَغلِن مِ  ِْ : ؟ فَقُْلة أََمةل تَْعلَةُم َمةل َهلتَةلنِ : فَأََجةلبَنِ ْن أَْنفُُِِّهَمل حلةذََّهبِ َّ . الَ يَةل َسةيِّ

 ََ ْي ِ َهلتَلِن ُهَمل : فَقَل ِْ حألَْرِض ُكلَِّهل حْبنَل حلزَّ َْ َسيِّ (14-4:11كز)" .حْلَوحقِفَلِن ِعْن

(4:4،11،12)ساأ عنهاا اةثمارا .الزيتاض يدسأ زكريابنصرارعنمعناىشاجرتلق:مل هلتلن -ب
(.4:12)الزيتض للسؤا عنالهروعيالسؤا قليةًمنالسؤا عنشجرتلقدغير

عادع؛(.4:14)المةكوأخبراً،أجابه.(4:5،13")أماتعرفماهاتا ؟"مرتا يسألهالمةك،:أمل تعلم -ج

حتاىنبناثاألماربأنهسانافاى،اليعطيناهللابصيرعأعمععنحقايعمختلهةحتىيارىفينااإهتمامااًكافيااً

.كلمةهللا

لقاادسااأ عاانمعنااىالهاارعيناللاا ينيقطاارا زيااتالزيتااض فااىالضعااايينالمتصاالينباااألنبضبين:حلفرعةةلن -د

الصااضرعغياارواحاانةحيااثأنهااا(.4:2)مضجااضدفااىأعلااىالمنااارعلكااضزالاالاا هبيين،واللاا ا ينمةنااه

".جارأنابيابالسا"قاد ،وهاىتُتارجمهنااتستخدمكلمةعبريةلمتستخدمفىأىجزءآخارمانالكتاابالم

إ ابيعاة.وهىتُشيرلجزءيبرزمنالهروع،ويتصلباألنابيبال هبيةالتىتضصلالزيتلكضزالمصباح

.جارة،فيماعداأنهاتضصلالزيتللسواحنه االجزءغير
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نينالممسااضحييُظهاارالشخصااوهااض(.4:14)يُم االالغصاانا شخصااينممسااضحينأمااامهللا:إبنةةل حلزيةة  -ه

خدمةشجرع"رؤياوإعة أوححعنمنه االضقتيضحنابعدخمسمايةسنةىتلق.وعةقتهماالقريبةباهلل

وتقديم"،ممسضحا للنبضعوعملالمعجزا ،ياماألآخرسيكضنا رايدا لخدمة(.11:4رؤ)ه ه"الزيتض 

.أواإللهاموالبصيرعلك يرين"الزيت

َْيَّ " ْيتُونَتَةلِن  ... فَيَتَنَبَّةننِ  (الاارواد) َوَسةأُْعِط  لَِشةلِه َولَُهَمةةل  ... َربِّ حألَْرضِ  حْلقَلئَِمتَةةلِن أََمةلمِ  ...َهةةَذحِن ُهَمةل حلزَّ

، َوأَْن يَْضِربَل حألَْرَض بُِكلِّ َضْربَ   ُكلََّمل أََرحَنح ُسْلطَلنٌ  الََهل إِلَى َنم  (.6-11:3رؤ)." َعلَى حْلِميَلِه أَْن يَُحوِّ

كا سب الوىيق أمام.المستخدملضص الخدمةالكهنضتيةيإ ه اهضالتعبيرالرسم:قلئمتلن أملم .1

،(44:15حاز)،وأبنااءصاادو (21:28قا )،م لالكااهناألعلاى(1-11:8تث)هللاليكهنله
،(11:4رؤ)،الشاااهدا (3:21يااض)،يضحناااالمعماادا (3:14ماال2)،إليشاا (17:1ماال1)وإيليااا

(.8:2؛رؤ1:11لض)المةيكة

ا الضحيدالساتقبا ه اهضالمك.إبناالزيت،يمكنفق أ يعمةمنخة أسلضبحياعالضقضفأمامهللا .2

.الزيتبسهضلة؛فةيمكنناأ نكسبهأوننصلعليهبمجهضداتنا

.صداءوتأ يرفىكلالعالمإيؤكده اعلىمنظضرأ لخدمتهما:إله حألرض -و

.الزياتهاضرمازللاروح.يعناىأ الزياتمانأنقاىاألناضاع،وأك رهااقيماةيالزياتالا هب: حلزي  حلذهب -ز

مسايافالكلمتاا (.4:6)ااروحاهالقادو يرتب ه االزيتبالضعدالسابعمانالاربباناة مسانةونشا

.يمسحلمةتأتيا منالك(ييضنان)مسيحو،(عبرى)

وكلمساءلملءالمنارع،لتبقىمضااءعباةنضرالكهنةزيتالزيتض كلصباحيُفىخيمةاإلجتماع، .1

كا عليهمإنتاجالزيت،وكانتالعملياةتشاملإلتقاااالزيتاض (.8-31:7؛21-27:21خر)إنقطاع

لاميكانهنااكحاجاةإلنتااج–رأىزكريااأماراًغيارمعتااد. ميم و المنارعبالزيتيدوياً.وعصره

.رتاالزيتض تقطرالزيتبشكلمستمرفىالكضزالزيتواللملئهيدوياً؛لقدكانتشج

ادباهساابقاًيايُشايرلعمالالاروحالقاد المعجازالزيتباستمراروبتلقاييةوبضفرعمميسري .2 الا ىُوعد

لميعصرأحدالزيتاض لينصالعلاىالزيات،والما –يكا اإلمدادبالزيتعملمعجز(.4:6-7)

نالزيتضنتا ه هالمأونةغيرالنهاييةمنالزيتم.جتاالزيتفىالنا لكنالشجرتا أنت.المنارعيدوياً

.المستمرلنافىوس المصاعبالبشريةيترمزلإلمداداإلله

الزيتقدتمأوالًفىيهضش وزربابل،الل ا كاناممسضحينلخدمةهللافىمضق يإ الضعدالخا بشجرت -ح

فاىالعهادالقاديمكاا ها ا همااالمضقعاا الضحيادا اللا ا يُمساحلهمااالناا أماام.الملكومضقا الكهناض 

"زياتاألخيارإبانال"ه ا الرجة يُشيرا ليسضعال ىجم فاىنهساهالضفيهتاا معااًكا .الشعبللخدمة

(.4-111:2؛مز6:12)

إبناالزيته ا كا مضكللهمابمسنةالروحإكماا الهيكال امالمنافظاةعلاىإساتمراريةالعمالباه، .1

لرؤياةغارضهللاوذلكبنقلوإلهاموتنميسالعما ،وك لكإساتقبا اإلمادادا والتضجيهاا الساماوية

.منننضالهيكلوهضيتمويزدهر

ماانخااة ي،بنماادادهمبمعضنااةوحمااا سااماو(4:11)ماا العماالالشااا فااىبناااءالهيكاالتجاااوبهللا .2

فالقادعالا ينيضاعهم.إرتبطتبركةإسراييلبعمعبأمانةومسنةقادتها.مسنتهعلىزربابلويهضش 

بالزياتيُرمازلاه)بعمالالاروح(يُرمزلهبالمناارع)هللايكضنض القنضا التىمنخةلهايستنيرالشعب

(.جارال ىيضقدالس
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الزيااتقاادتاامأوالًفااىيهضشاا وزرباباال،وساايكض لااهتتماايمأعظاامفااىيالضعاادالخااا بشااجرت:ملخةة  -ا

،الاا ينسااينيض باانهسالااروح،"أبناااءالزيااتالصااغار"أؤماانأنااهساايكض هناااكالعدياادماان.الشاااهدين

.ويُشيرو جميعاًإلىيسضع،إبنالزيتاألخير

-25:1مات)الزياتأماامهللاالعاريستنمياةعلاىياماألآخرخيرعقبلالعلية،حثقادعيسضعاألفىتعاليم -ي
ينياحيااعالعا ارىالنكيماا ،باأ ،لتشملكلمنيسم و"إبنالزيت"كض تأ َوسَّ يسضعدعضته(.13

(.25:8مت)ينهعالضقتوالجهدللنصض علىالزيت

يةعملالروحلبناءالهيكل،إ ه اهامإلسراييلخصضصاًوكا لكللكنيساةحض يقين4تدوررسالةزكريا -ك

.ه هالرسالةهىتشجي عظيملكلمنيخدمفىبيٍتللصةع.عمضماًأ يعملضامنخة  قافةالصةع


