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1 ١١:١ ي َّ َحج

ي َّ َحج َاُب كِت

الهَيْكَل ِنَاءِ ب إلَى ُ ْعوَة الدَّ
مَِن ِل الأّوَ اليَوِْم فِي ادِِس، الّسَ ْهرِ َّ الش فِي يَوَْس، دَار َلِِك الم ِلحُْكمِ ِ ِيَة ان َّ الث ِ نَة الّسَ فِي وَإلَى١١ يَهُوذَا، وَالِي َشألَتْئِيَل بِِن ابَِل َّ ُب زَر إلَى ي َّ َحج بِيِّ َّ الن فَِم عَلَى ُ اللّٰه مَ َّ تَكَل ْهرِ، َّ هَؤُلَاءِالش ‹يَقُوُل القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ قَالَه مَا َ هُو «هَذَا ٢ فَقَاَل: الـكَهَنَةِ، رَئِيِس يَهُوَصادَاَق بِِن يَشُوعَ

«‹! ِ اللّٰه بَيِْت ِنَاءِ ب ِ لِإعَادَة بَعْدُ الوَقُْت َيحِِن لَْم اُس: َّ الن
ةٍ َّ مَكسُو بُيُوٍت فِي لِتَْسكُنُوا الوَقُْت أتَى «هَْل ٤ فَقَاَل: ي َّ َحج بيِّ َّ الن فِم عَلَى ُ اللّٰه مَ َّ تَكَل لِذَلَِك ٣
‹انْظُرُوا القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا وَاْلآنَ، ٥ خَرَاٌب؟ الهَيْكَُل هَذَا بَيْنَمَا الخَشَِب، بِأثمَِن
وَلَا َبُونَ وَتَشْر تَْشبَعُونَ، وَلَا تَْأكُلُونَ قَلِيلًا. ُ وََحَصْدتُم َكثِيرًا ْ زَرَْعتُم ٦ مَعَكُْم! حَدََث مَا

بَةٍ.›» مَثْقُو ٍ ِمحفَظَة فِي ُ يََضعُه مَالًا يَْكِسُب وَمَْن تَْدفَُأونَ. وَلَا َلْبَسُونَ وَت تَرْتَوُونَ،
الجِبَاِل إلَى اْصعَدُوا ٨ مَعَكُْم. حَدََث مَا «انْظُرُوا القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا ٧
دُ وََسأتَمَجَّ بِهِ، مَسْرُورًا َسأُكونُ ِحينَئِذٍ الهَيْكَِل. ِنَاءِ ب ِ لِإعَادَة الخَشَِب بَعَْض وَأحضِرُوا

. ُ اللّٰه يَقُوُل فِيهِ،»
القَلِيِل. ِسوَى هُنَاكَ يَكُْن لَْم لـَِكْن عَظِيمًا، َحَصادًا تَنْتَظِرُونَ ْ «ُكنْتُم القَدِيرُ: ُ اللّٰه يَقُوُل ٩
بَيْنَمَا خَرٌِب، بَيْتِي لِأّنَ هَذَا بَعِيدًا. ُ وَحَمَلْتُه ِ عَلَيْه فَنَفَْخُت بُيُوتِكُْم، إلَى القَلِيَل ذَلَِك ْ وَأحضَرْتُم
وَمَنَعَِت وَنَدَاهَا، مَطَرَهَا ُ مَاء الّسَ مَنَعَِت لِذَلَِك ١٠ بَيْتِهِ. بِشُؤُوِن مَْشغُوٌل مِنكُم وَاِحدٍ كُّلُ
ُبُوِب وَالح وَالتِّلَاِل وَالجِبَاِل الأْرِض *عَلَى َجفَافًا دَعَوُْت وَأنَا ١١ عَنْكُْم. تَهَا َّ غَل الأْرُض

«دمَارًا.» أْو جفَافًا ١:١١*
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مَا كُّلِ وَعَلَى َيَوَانَاِت، وَالح اِس َّ الن وَعَلَى الأْرُض، ُ ُتخرِجُه مَا كُّلِ وَعَلَى يِْت، َّ وَالز بِيذِ َّ وَالن
الأيدِي.» ُ تَْصنَعُه

الجَدِيد الهَيْكَِل فِي العَمَِل ُ بِْدء
عِْب الّشَ ُ ة َّ وَبَقِي الـكَهَنَةِ، رَئِيُس يَهُوَصادَاَق بُْن وَيَشُوعُ َشألْتَئِيَل، بُْن ابُِل َّ ُب زَر فَأَطاعَ ١٢
جَمِيِع فِي ِ اللّٰه ُ مَهَابَة وَكَانَْت ي. َّ َحج بِيِّ َّ الن فَِم عَلَى إلَهُهُْم* أرَسلَهَا َّتِي ال ِ الرَِّسالَة فِي إلَهِهِْم* أْمرَ
أْعطَاهَا َّتِي ال ِ الرِِّسالَة يَصاِل إ أجِْل مِْن عِْب لِلّشَ ي َّ َحج ِ اللّٰه رَُسوُل قَاَل ِحينَئِذٍ، ١٣ عِْب. الّشَ

«. ُ اللّٰه يَقُوُل مَعَكُْم،› «‹أنَا إلَيْهِ: ُ اللّٰه
يَهُوَصادَاَق بَْن يَشُوعَ َع َّ وََشج يَهُوذَا، َ وَالِي َشألَتَئِيَل، بَْن ابَِل َّ ُب زَر ُ اللّٰه َع َّ َشج ِحينَئِذٍ ١٤
القَدِيرِ. إلَهِهِمُ* بَيِْت فِي العَمََل وَأنجَزُوا فَأتَوْا البَاقِينَ، عِْب الّشَ جَمِيَع َع َّ وََشج الـَكهَنَةِ، رَئِيَس
حُْكمِ مِْن ِ ِيَة ان َّ الث ِ نَة الّسَ فِي ادِِس الّسَ ْهرِ َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ ابِِع َّ الر اليَوِْم فِي هَذَا حَدََث ١٥

يُوَس. دَار

عب لِلّشَ ِ اللّٰه تَْشِجيُع
َلِِك الم حُْكمِ مِْن ِ ِيَة ان َّ الث ِ نَة الّسَ فِي ابِِع، الّسَ ْهرِ َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ َادِي الح اليَوِْم وَفِي وَالِي١٢ َشألْتَئِيَل، بِْن ابَِل َّ ُب لِزَر «قُْل ٢ فَقَاَل: بِيِّ َّ الن ي َّ َحج فَِم عَلَى ُ اللّٰه مَ َّ تَكَل يُوَس، دَاْر
اُجونَ َّ الن هَا أّيَ مِنْكُْم ‹مَْن ٣ عِْب: الّشَ ةِ َّ وَلِبَقِي الـَكهَنَةِ، رَئِيِس يَهُوَصادَاَق بِْن وَلِيَشُوعَ يَهُوذَا،
لـَكُْم؟ ِ بِالنِّْسبَة شَيءٍ كَلَا يَبْدُو ألَا الآنَ؟ ُ تَرَْونَه وََكيَْف ِل؟ الأّوَ ِ َمجْدِه فِي الهَيْكََل هَذَا رَأى
وا ُّ وَتَقَو يَهُوَصادَاَق، بَْن يَشُوعَ ِ الـكَهَنَة رَئِيَس يَا َّ تَقَو . ُ اللّٰه يَقُوُل ابُِل، َّ ُب زَر يَا ْد تَشَّدَ لـَِكْن ٤

القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل جَمِيعًا،› مَعَكُْم لِأنِّي وَاعْمَلُوا ، ُ اللّٰه يَقُوُل الأْرِض، اِن ُسّكَ َ ة َّ بَقِي يَا
دَائِمًا َسيَبْقَى رُوِحي مِصْرٍ: مِْن ْ خَرَْجتُم ِحينَ مَعَكُْم ُ قَطَعْتُه الَّذِي العَْهدُ َ هُو «‹هَذَا ٥
َسُأزَلْزُِل قَِصيرَةٍ فَتْرَةٍ بَعْدَ القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو فَهَذَا ٦ َتخَافُوا. فَلَا وََسطِكُْم. فِي



١٩:٢ ي َّ َحج 3 ٧:٢ ي َّ َحج

كُّلِ ُكنُوزُ وََستَْأتِي الُأمَِم، كُّلَ وََسُأزَلْزُِل ٧ ِيَةً. ثَان َ وَاليَابِسَة َ وَالبَْحر وَالأْرَض مَاوَاِت الّسَ
ُ اللّٰه يَقُوُل لِي، هَُب وَالذَّ ُ ة الفِّضَ ٨ القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل َجْدِ، بِالم هَذَا بَيْتِي وََسأملُأ الُأمَِم،
القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل ِل، الأّوَ البَيِْت َمجْدِ مِْن أْعظَمَ َسيَكُونُ انِي َّ الث البَيِْت وََمجْدُ ٩ القَدِيرُ.

القَدِيرُ.›» ُ اللّٰه يَقُوُل لَامَ، الّسَ َسأْمنَُح المَكَاِن هَذَا وَفِي

اللّٰه بَرَكَاُت
يُوَس، دَار َلِِك الم ِلحُْكمِ ِ ِيَة ان َّ الث ِ نَة الّسَ مَِن اِسِع َّ الت ْهرِ َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ ابِِع َّ الر اليَوِْم وَفِي ١٠
عَْن َ الـكَهَنَة ‹اْسأِل القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو «هَذَا ١١ قَائلًا: بِيِّ َّ الن ي َّ َحج إلَى ُ اللّٰه مَ َّ تَكَل
ِ بِه ثَوْ بِطَرَِف وَلَمََس بِهِ، ثَوْ َطرَِف فِي ًسا مُقَّدَ لَحْمًا إنْسَاٌن حَمََل إْن ١٢ لَهُْم: وَقُْل شَرِْعيٍّ حُْكمٍ
يُقَّدُِس العَمَُل هَذَا فَهَْل عَاِم، الّطَ مَِن نَوٍْع أّيَ أْو زَيْتُوٍن زَيَْت أْو نَبِيذًا أْو َطبِيخًا أْو خُبْزًا

«لَا.» الـَكهَنَةُ: فَأجَاَب الأْشيَاءَ؟›» ِ هَذِه
ُس؟» ٺَتَنَّجَ فَهَْل الأْشيَاءِ، ِ هَذِه مِْن َشيْئًا َنجٌِس، إنْسَاٌن لَمََس «إْن ي: َّ َحج قَاَل َّ ثُم ١٣

ُس.» ٺَتَنَّجَ «نَعَْم الـَكهَنَةُ: فَأجَاَب
ُ اللّٰه يَقُوُل أمَاِمي،› َّتِي ال ِ ة الُأمَّ ِ هَذِه وَعَلَى عِْب الّشَ هَذَا عَلَى يَنْطَبُِق «‹هَذَا ي: َّ َحج فَقَاَل ١٤

َنجٌِس. إلَيَّ ُ بُونَه ِّ يُقَر مَا وَكُّلُ وَيُنتُِجونَهُ، ُ يَعْمَلُونَه مَا كُّلِ عَلَى ‹وَكَذَلَِك
ِ اللّٰه هَيْكَِل فِي َحجَرٍ عَلَى ٌ َحجَر يُوَضَع أْن قَبَْل فََصاعِدًا: اليَوِْم هَذَا مِْن لُوا تَأمَّ «‹وَاْلآنَ ١٥
يَن عِشْرِ مُتَوَقِّعًا ُبوِب الح مَِن ٍ َكوْمَة إلَى يَْأتِي أحَدُكُْم كَانَ حَالـُكُْم؟ كَانَ َكيَْف ١٦ ،
يقًا، ِ بْر إ خَمِْسينَ لِيَغْرَِف بِيذِ َّ الن ِ مِعْصَرَة َحوِْض إلَى يَْأتِي أْو عَشْرَةٍ. ِسوَى َيجِدُ فَلَا َالًا، مِكي
وَالبَرَدِ. وَالعَفَِن ِ ِئَة بِالأوب ُ عَمِلْتُمُوه مَا كُّلَ َبُْت وَضَر َبْتُكُْم ضَر ١٧ يَن. عِشْرِ ِسوَى َيجِدُ فَلَا

. ُ اللّٰه يَقُوُل ‹، إلَيَّ َلْتَفِتُوا ت لَْم كُْم َّ لـَِكن
مَِن اِسِع، َّ الت ْهرِ َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ ابِِع َّ الر اليَوِْم مَِن فََصاعِدًا. اليَوِْم مَِن بِهَذَا لُوا «تَأمَّ ١٨
تَزَاُل أمَا َخَازِِن؟ الم فِي بُذُورٌ هُنَاكَ تَزَاُل أمَا ١٩ ! ِ اللّٰه بَيِْت أَساُس فِيهِ وُِضَع الَّذِي اليَوِْم
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فََصاعِدًا، اليَوِْم هَذَا مِْن لـَِكنِّي ثَمَرٍ؟ بِلَا َ جَْردَاء يْتُوِن َّ وَالز اِن مَّ ُّ وَالر التِّينِ ُ وَأْشجَار الـكُرُومُ
َسُأبَارُِككُْم.»

اللّٰه إصبِِع فِي ٌ خَاتَم ابُِل َّ ُب زَر
ْم َّ «تَكَل ٢١ فَقَاَل: ْهرِ، َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ ابِِع َّ الر اليَوِْم فِي ي َّ َحج إلَى ً ِيَة ثَان ُ اللّٰه مَ َّ وَتَكَل ٢٠
الحُكُومَاِت َسأقلُِب ٢٢ وَالأْرَض. مَاوَاِت الّسَ ‹َسُأزَلْزُِل فَقُْل: يَهُوذَا، وَالِي ابَِل، َّ ُب زَر إلَى
َسيَْسقُطُونَ وَفُرَسانَهَا. ُيُوَل وَالخ وَرَاِكبِيهَا، َاِت المَرْكَب َسأقلُِب ةِ. َّ الأجنَبِي المَمَالِِك َ ة َّ قُو وَُأدَمِّرُ
خَادِِمي يَا ‹َسآخُذُكَ القَدِيرُ، ُ اللّٰه يَقُوُل الوَقِْت،› ذَلَِك فِي ٢٣ رَفِيقِهِ. بِسَيِف وَاِحدٍ كُّلُ
القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل اختَرْتَُك،›» لِأنِّي إصبِعِي. فِي َاتٍَم َكخ وََسأجعَلَُك َشألْتَئِيَل بَْن ابَِل َّ ُب زَر
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