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كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس  -تامبا  -فلوريدا
ألاسفارالتاريخية  - 8 -سفرعزرا
مقدمة :أنتهي سفر امللوك الثاني وقد حدثت املوجة الثانية من السبي وهي سننة  685ق.م وفيهنا خنرا أورلنليم حين
يقننو " جننان نبوخانا ننرمل ن واو ن يننو وى ن جيشننو علننل أورلننليم ونننز عليهننا  ......وأحننرق ويننت الننر وليننت املل ن وى ن
ويوت أورلليم ،وى ويوت العظمان أحرقها والناروجميع أسوارأورلليم مستديرا يدمها ى جيوش الكلدانيين الاين
مع رئيس الشرط ولقينة الشنعا الناين وقنوا ملني املديننة ،والهنارلون الناين يرلنوا ابنل ملن واون  ،ولقينة ا مهنور سنبايم
نبوزرادان رئيس الشرط " 2م  11 - 9 :26ويكم ألاصحاح ملي و ف تفا ي ا خرا الاي حق ومدينة أورلليم.
وحنندب دعنند بل ن دسننبعين سنننة حسننا نبننوا أرميننا النبنني النناي عا ننر السننبي الثنناني وخننرا أورلننليم وينندم أجننزان مننن
ً
الهيك حي يقو "  ....وتخدم ياه الشعو مل واو سبعين سنة" أرميا  11 :26وفعال يبدأ سفرعزرا وقولو " :ملني
السنة ألاوبل لكورش مل فارس عند تمنام كنالم النر وفنم ارمينا ،نبنو النر روح كنورش ملن فنارس فني لق نندان ملني ىن
مملكتننو ولالكتاوننة أيلننا قننائال :يكنناا قننا كننورش مل ن فننارس :جميننع ممال ن ألارا دفعهننا بنني الننر الننو السننمان .ويننو
أو اني أن أوني لو ويتا ملي أورلليم التي ملي يهوبا من منكم من ى لعبو  ،ليكن الهو معو  ،ويصعد ابل أورلليم التي ملي
يهوبا فيبني ويت الر الو اسرائي  " .عزرا 3 -1 :1
َمننن يننو عننزرا الكاتننا يننو مننن بقننة الكتبننة .تحمننس رمننر العننودا ابنني أورلننليم فجمننع الكثي ن مننن اليهننود النناين يرينندون
العودا ويعتب قائد املوجة الثانية للعودا من السبي .عزرا ىاين وامليالد من نس حلقيا رئيس الكهنة .لم يمارس عملو
الكهنوتي اب نشي ملي السبي ،أحا ىلمة هللا وعكف علي دراسة الشريعة ولعلمو الغزيرأقامو هللا لتعليم الشريعة وجمع
أسفار العهد القديم وترتيبها .جان ملي التقليد اليهودي أنو ىان رئيسا مل مع السنهدريم يتكنون منن  121شخصنا .جمعنوا
ً
س
أسفار العهد القديم قب وبعد السبي .وكتنا عنزرا السنفر املسن ب ويسنمو (نحمينا أكملنو دعند بلن ) وكتنا أيلنا مزمنور
 119ا خاص وكلمة هللا .سيحسبو التقليد اليهودي مؤسس للنظم اليهودية املتيخرا (وداية من القرن ا خامس ق.م).
ا خطوط العريلة لسفرعزرا
 القسم ألاو  :العودا تحت قيادا ز سرلاو العودا من السبي ويمرملكي من كورش ولنان الهيك ص(:)5-1
العننودا ابننل أورلننليم ولنننان الهيك ن وممارسننة العبننادا يننو تحقيننق لكلمننة هللا علننل فننم أرميننا النبنني " وتصنني ى ن ينناه
ألارا خراوا وديشا ،وتخدم ياه الشعو مل واو سبعين سنة ".أرميا 11 :26
عننزرا  : 1هللا يحننرك ألامننور لصننا ب لننعبو  :تحقيننق ىلمننة هللا وننالعودا مننن السننبي :اعننالن والسننماح لعننودا اليهننود وتحننرك
من لهم قلا غيور للعودا رورلليم وقيادا زرلاو ويشوع ون يهوداع.
عننزرا  : 2أسننمان العائنندين :لقنند ن أسننمان النناين عننادوا ليلننعوا أساسننات الهيك ن  ،فمننن يهننتم دسننكنب هللا وس ن
ً
لعبو يهتم هللا بهم وليسمائهم ..لم يعد دعد السبي مملكتان أو لعبان و لعا واحد وأثنا عشر سبطا.
عزرا  : 3عودا الاوائح وعودا ا خدمة ملي الهيك  :تحقيق ىلمة هللا وبنان املاوح والهيك  .اجتمنع الشنعا كرجن ا واح اند.
ً
ولنوا ماوح الر قب أن يهتموا وبنان وبيوتهم .ملي الشهر السادع منن السننة ألاوبنل منن العنودا وأيلنا عيندوا عيند املظنا
واوتهاج ولكر هلل .وملي الشهر الثاني من السنة الثانية وضعت أساسات الهيك .

عننزرا  :4مقاومننة عنيفننة :عننندما أن يب نندأ الننر أن يعم ن لصخ ننالص ويبننارك مل نني لننعبو حتننب يقننوم العنندو دغل ننا لننديد
ً
ً
ً
للمقاومة .ويستخدم أالعيا ووسائ ملتوية  -أوال وا خداع أنهم يساعدونهم وثانيا والتخويف وثالثا وييقاع الشعا ملني
ً
ً
الييس ورادعا الالتجان ابل ا حكام والسلطة .وأخي ا الزواج ووثنيات من لعو أخرى حتب يفسدوا قداسة لعا هللا.
عزرا  : 5 - 6استئناف ونان الهيك ملي أيام داريوس املل :
توقف البنان مدا  16سنة من أيام أرتحشستا املل وىان متوقفا ابل السنة الثانية من مل داريوس مل فارس ظهنور
النبيننين ح نني وزكريننا ملنني السنننة الثانيننة .أعنند هللا نبيننين للتجدينند الروحنني وتقويننة ألارادا وبلن خننال ىلمننة هللا وتنناكي يم
ً
ً
ووعوده إلالهية .تم ونان الهيك وس ي تاريخيا ييك ز سرلاو وىان دسيطا ليس ملي عظمة ييك سليمان .فحزن الشيوخ
وصوت عا ا ،
الاين عا روا ييك سليمان ولكوا
ا
 القسم الثاني :الفوج الثاني وقيادا عزرا الكاتا [ ،]8-7إلا الح الروحي [ :]11-9توجد فت ا حوابي ً 51
عاما ما وين
ألاحداب .أي وين ظهور النبيين ح ي وزكريا ولين العودا من السبي تحت قيادا عزرا الكاتا.
عزرا  8 - 7رسنالة امللن لعنزرا الكاتنا :دعن امللن أرتحشسنتا ألاو (أونن زوج أسنتي ) ورسنالة لعنزرا تكشنف عنن مندى
حا املل لو وتش يعو للشنعا للعنودا والتبن ع لبينت النر  ،فبعند  13سننة أعطنن نفنس امللن أرتحشسنتا ألاو نحمينا
(قائد املوجة الثالثة من العودا من السبي) حق ونان أسوارأورلليم .رحلة العودا الثانية ىانت  467ق.م  -دعد حوابي
ً 81
عاما من عودا أو فوج من اليهود ابل أورلليم .ياا ألاصحاح يو وداية عودا الفوج الثاني من السبي وقيادا عزرا
الكاتا .وياكر عزرا أنو قب أن يبدأ الرحلة لا من ا ميع الصوم والصالا ليتمم الر عملنو الناي وندأ مننو وينروي
كيف نجايم الر من ألاعدان وقطاع الطرق الكامنين علل الطريق.
ويختم عزرا ألاصحاح الثامن وقولو " مبارك الر الو أوائننا الناي جعن مثن يناا ملني قلنا امللن رجن تنزيين وينت النر
الاي ملي اورلليم .و قد دس علي رحمة أمام املل و مشي يو و أمام جميع رؤسان املل املقتدرين و اما انا فقد تشددت
حسا يد الر الهي علي و جمعت من اسرائي رؤسان ليصعدوا معي" عزرا 28 -27 :7
عزرا  :9ا الح املوقف دسبا الزواج والوثنيات :و عزرا ابل أورلليم ،ولألسف ىان الشعا قد انحدرابل ا خطية
ً
ً
مويولا يد هللا عليو للعم الروحي.
مرا أخرى وىان دور عزرا يو رديم ابل الر  .ىان عزرا انسانا
وملا عاد عزرا ابل أورلليم وجد ألامور أسوأ مما ىان يتوقع سوان علل مستوى الشعا أو القيادات املدنية ،فمزق ثياوو
ً
ً
حاسبا نفسو خا ًئا معهم .وما فعلو عزرا أنو قدم الا هلل لطلا املعونة ثنم
وتال أمام هللا ،معت فا وخطايا الشعا
أعلن للشعا و ية هللا التي لم يطيعويا وأناريم أن الر سبق فيدبهم ولم ينتفعوا من التيديا،
ع ننزرا  :11ل ننعاع الرج ننان وس ن الظلم ننة  :ش ن ع ل ننكنيا (أح نند ا خ نندام ال ننروحيين) الش ننعا علننل الاعت ن اف وخطاي ننايم
والطاعة لكلمة هللا .و لا من ا ميع التجمع ملي أورلليم خال  3أيام – وينا أعلنن لهنم عنزرا الو نية" :فنيجتمع ىن
رجا يهوبا و ونيامين ابل أورلليم ملي الثالثة الاينام أي ملني الشنهر التاسنع ملني العشنرين منن الشنهر .وجلنس جمينع الشنعا
ملي ساحة ويت هللا مرتعدين من ألامر و من الامطار .فقام عزرا الكاين و قا لهم انكم قد خننتم و اتخناتم نسنان غريبنة
لتزيدوا علل أثنم اسنرائي  .فناعت فوا الان للنر النو أونائكم وأعملنوا مرضناتو و أنفصنلوا عنن لنعو الارا و عنن النسنان
ً
الغريبة .فيجا ى ا ماعة و قالوا وصوت عظيم كما ىلمتنا كال نعم " .أنتهب سفرعنزرا والشنعا فعنال يعمن ملني
البنان الروحي حياتو كشعا هلل.

