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 دراسة في سـفر عزرا

 رابعصحاح الاإل

بعد سنوات السبي السبعين، وتجاوب بعض اليهود مع تنبيه اهلل ألرواحهم بأن يقوموا راجعين ألورشليم، كان أمامهم هدفًا 

ن ، واآلن بعد أ(٧٣١مز )رض الغريبة غنوا له في األإذ لم يقدروا أن يعبدوا الرب أو ي... محددًا، وهو بناء هيكل للرب هناك

تلك (. ٩: ١تث )ظ العهد واألمانة ف، فهو اإلله األمين الحا(٣٣: ٣مراثي )تحركوا عائدين معتمدين على أمانة الرب الكثيرة 

 ..هي الرسالة التي نطق بها موسى وهم على مشارف دخولهم ألرض كنعان

، إبليس الحية القديمة التي (٨: ٥، ابطرس ٧٣: ٦أف )لكنه يقظ يجول ملتمسًا من يبتلعه هو ليس من دم ولحم، و وألن لنا عدٌو

، لذا علينا أن نسهر ونصح، ألنه يسعى جاهدًا (٧١: ٧٣، أعمال ٣: ٧٧كورنثوس ٣)تريد أن تفسد األذهان، عدو كل بر 

: ٧٥كورنثوس ٧)ذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح لمقاومة عمل اهلل، وال يتاونى عن تعطيله بكل الطرق، ولكن شكرًا هلل ال

 (. ٨: ٣يوحنا ٧)، هذا الذي جاء وأظهر لكي ينقض أعمال إبليس (٥١

س ودهائه، وكيف يحاول ويغير استراتيجياته وأيضًا أدواته، لكي يوقف العمل في بناء يفي هذا اإلصحاح سنرى مكر إبل

واجه الرسول بولس نفس  من هذه األحداث، سنين كثيرة وبعد. المقاومة شديدًة كلما كانت ًاالهيكل، فكلما كان العمل عظيم

" أَلَنُه َقِد اْنَفَتَح ِلي َباٌب َعِظيٌم َفَعاٌل، َوُيوَجُد ُمَعاِنُدوَن َكِثيُروَن": مة للكرازة بالمسيح فكتب لنا قائاًلقاِواالستراتيجيات الُم

 قرأ بعناية هذا اإلصحاح وتتابع تسلسل األحداث التاليةمن أجل ذلك أشجعك أن ت(. ٩: ٧٦كورنثوس ٧)

 

 المعركة األولى

 الخداع

عرض للعمل المشترك . ساعد على سرعة إنجاز البناء والنجاح في إتمامهجاءت الحية الماكرة بفكرة وعرض رائع، مظهره ُي

... ألنها أكاذيب وليست الحقيقة. كالم معسول ممتزج بالسم القاتل (٧: 4عزرا ..")َنْبِني َمَعُكْم... ِإلَهُكْم أَلَنَنا َنِظيَرُكْم َنْطُلُب  "

  لماذا؟

م ملوك أشور، خليط من هم شعوب أتى به. سكان لألرض هم: ومن كانوا الخدعة عليك أن تعرف حقيقة هؤالء،لكي تفهم هذه 

نبياء هم مزيج من األباطيل مع جزء من ببقية األ ا، يؤمنون بأسفار موسى فقط وال يؤمنووشعوب األرض ثنى عشراألسباط اال
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، كانوا (٣٣: 4يوحنا )هنا نشأت العدواة بين اليهود والسامريين من (. ٧٦ـ  ٧4: ٦كورنثوس ٣)حق وباطل معًا . تقوى الرب

، وإذا الحظت ما حدث في اإلصحاح الثاني من نفس السفر في وقت (4٧ـ ٣4: ٧١ملوك  ٣)ولكن مختلفين  عينينجيران ُم

أن  يجب: ، فاألمر بالغ األهمية(٦٣: ٣عز )توا نسبهم الكهنوتي ـِثبو رفض القادة للكهنة الذين لم يقدروا أن ُيم، أَدالِخ ترتيب

نكون مدققين وحذرين من العروض التي يقدمها العالم، فالشركة والعمل المشترك سيؤدي إلى تنازالت ومساومات كثيرة، مثل 

المساومات تقود ( ٣ـ  ٧: ٧٣، ٧٧ـ  ٧: ١، تثنية ٧١ـ  ٧١: ٣4خروج )ر الخروج ر منها الرب شعبه في سفالتي حَذ

  لالنحدار تدريجيَا

 ما هو رد فعل الشعب من هذا العرض؟؟ 

 (. ٧٦: ٧١متى )كانوا حكماء كالحيات " نبني وحدنا للرب: "كان الرد محددًا وقاطعًا بال خوف

 

 المعركة الثانية

 (٤٤، ٥ـ  ٤: ٤)االتهامات المخيفة 

خيفة ليبتلع من يقدر عليه رسل أكاذيبه الُمفشل إبليس في محاولته األولى ولكنه لم ييأس، يعود إبليس في هذه المرة كأسد زائر ُي

ثم . لبناءيقف احتى رخي أيدي العاملين ُيوجد مستخدمًا شعوب األرض ل ينما، يحاول أيضًا أن ينشر اإلحباط أ(٨: ٥بطرس  ٧)

 . جاء بمشيرين إلتمام هذه المهمة

 " يرخون األيدي"ما المقصود بتعبير 

... ، وهذا ما قصده إبليس ونجح فيه"يضعف، يقلل، ينسحب، يهدأ عن العمل، يغوص ألسفل، يذيب القلب" يرخي"أصل الكلمة 

كما : "فتسمعهم يقولون(. ٣٩: 4١ عياءشإ)ة قدركما نالحظ أيضًا أن القادة لم يثبتوا أنظارهم على الرب الذي يعطي المعي 

، وهو من نبه (٣٣: 4دانيال )، ونسوا أن صاحب األمر والسلطان هو العلي المتسلط في مملكة الناس "أمرنا الملك كورش

 . حيثما شاء يميله(. ٧: ٣٧أمثال )قلب الملك في يد الرب كجداول مياه "روح كورش وحرك قلبه ألن 

 

 المعركة الثالثة

 (٢٤: ٤)شكايات ال

نه شعب متمرد، اتهموهم أمام الملك، فإبليس يريد أن يترك تهامات وشكايات عن الشعب قائاًل إج إبليس اِوَرللمرة الثالثة ُي

سنة حتى مجئ  ٧٦ويستنزف كل طاقته في معارك متنوعة وينجح هذه المرة في إيقاف العمل ما يقرب من . المؤمن بال قوة

  .عزرا بالفوج الثاني

 الدرس الروحي من هذا اإلصحاح 

 ( ٣٣: ٣٣صموئيل  ٣)ـ نحتاج جميعًا أن نسهر ونصحى، ونتيقظ ونتشدد باإلله الذي يعززنا بالقوة 

 . ال تنجح أن كل آلة صورت ضدكـ واجه التحديات بثقة أن الذي فيك أعظم من الذي في العالم، و
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 الدروس الشخصية 

موقفنا من  هو صال عن العالم، واألشياء التي في العالم، هل االنفصال هو االنعزال، وماتناولنا باختصار شديد موضوع االنف

 (. ٧٨ـ ٧4: ٧١، ويوحنا ٧٦ – ٧٣: ٥متى )وصايا الرب في 

: كتب مستعينًا بالشواهد اآلتية مزيد من المفاهيم عن الخداعاأمر خطير جدًا، حاول به إبليس مع شعب اهلل ولم ينجح، : الخداع

 (. 4: ٣، وغالطية ٣٧: ٥٥، مز ٣٥: ٣٦، أمثال ٣٣: ٧ب يعقو)

: 4، ٨: ٣وس اتيموث ٣): كتب أمثلة من الشواهد اآلتيةإلضعاف من حولهم في عمل الرب، ان ريييستخدم إبليس أشخاص كث

 ( ٩: ٧٦كورنثوس ٧، ٦: ٧٨، ٨: ٧٣، أعمال ٨: 4، نحميا ٧٥

 شاهد كتابي  للصالة والتأمل 

هوذا . تشددوا ال تخافوا: "قولوا لخائفي القلوب. دوا األيادي المسترخية، و الركب المرتعشة ثبتوهاشد: "4 -٣: ٣٥إشعيا 

 "هو يأتي و يخلصكم. جزاء اهلل. االنتقام يأتي. إلهكم
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