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االَكلَِمة لهَِھذاا االيیَومم  The Word for Today 
-24: 3ِسْفر مرااثي إإررميیا  5 :22  Lamentations 3:24-5:22 

  751#  946 م:االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
ااعي تشَ  سميیث كاالرَّ  Pastor Chuck Smith 

 
مةاالمقدِّ   

مم االبرنامجمقدِّ   
ااَءنا االمستَمعيیَن٬، أأهھھھًال بُكْم في حلقٍة جديیدةٍة من اال ٬، ‘‘االكلمةُ لهِھَذاا االيیَومم’’برنامِج ااإلذذااعيِّ أأعزَّ

 إإررِميیا من إإعدااددِ مرااثي ددررااستَنا في ِسفِر ااألميیِن هھھھذهه االحلقِة بنعمِة هللاِ  يفنتابُع حيیث س
االقسِّ تَشك سميیث.  

 
في ووااحدةٍة من أأقسى لحظاتِت بيینما كانَن يیمرُّ نا إإرِْرِميیَا دْ ووجَ من برناَمِجنا٬، في االحلقِة االسابقة 

.تي عبََّر عنهھا في مرااثيیهھِ اال حيیاتهِھ  
 

دُد على نا حيین نتمرَّ أأنَّ  مُ سوفف نتعلَّ ٬، ‘‘االكلمةُ لهِھذاا االيیومم’’من برناَمِج ووفي َحْلقَِة االيیومم 
. سوًءاا ٬، فإننَّ ااألحواالَل تزددااددُ االرببِّ   

 
إإررِميیا  من ِسفِر مرااثي االثالثِ فَإنْن َكانَن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس٬، نَْرجو أأنْن تَْفتََحهھُ على ااألصحاحِح 

ا إإنْن لَْم يیَُكْن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس ااآلنَن٬، فنرجو منك٬، منهھ االراابع وواالِعشريینَ وواالعددِد  ٬، أأمَّ
الةِة  يَ عزيیزيي االمستِمع٬، أأنْن تُْصغِ  االمزيیَد االقسُّ تَشك يیستعرضُض االُخشوعِع بيینما ووبِرووحِح االصَّ

.إإررِميیاَمرااثي  فرِ سِ من  من االتأمُّالتتِ   
 

ااَءنا االُمْستَِمعيین٬، َمَع دَدرْرسٍس قيَیٍِّم ِمْن ِسْفِر  وَوااآلنْن نَْتُرُكُكْم٬، من إإعداادِد االقسِّ  إإررميیامرااثي أأِعزَّ
.ك سميیثتشَ   

 
-[متن االعظة االقسُّ تشك]  

ااَءنا االمستَِمعيیننبدأأ  من ااألصحاحِح إإررِميیا٬، مرااثي ومِم ددررااستَنا في ِسفِر االيیَ  في حلَقةِ  ٬،أأعزَّ
:هھفيی ووجاء ٬،وواالعشريین االراابعِ  وواالعدددِ  االثالثِ   

 
٬، هھھُھوَ  نَِصيیبِي’’ ببُّ ‘‘.أأرَْرُجوههُ  ذذلِكَ  أأَْجلِ  ِمنْ  نَْفِسي٬، قَالَتْ  االرَّ  

 
. هھھھو االرببُّ  هھنصيیبَ  ائًال إإننَّ هھ٬، قرااحمِ تهِھ وومَ في أأمانِة هللا وومحبَّ هھھھنا ُل يیتأمَّ إإررميیا بداايیةً نقولل إإننَّ 

ووما دداامَم . هھننَّ االرببَّ معَ إفمن كلِّ شيء٬،  ددَ رِّ جُ وو٬، هھبيیتُ  ٬، ووهھھھُِدممَ ممتلَكاتهِھ كلَّ  ُسلِبَ فُرغَم أأنَّهھ 



 2  

ببُّ معَ  .شيءٌ  ههززُ وِ عْ ٬، فال يیُ هھاالرَّ  
 

ددُ  ٬، في ههررجاءَ  أأننَّ  على أأيیًضا هھھھنا إإررِميیا وويیشدِّ ا االرببِّ يیس لَ ف هھم٬،صيیبَ نَ  االرببُّ يیكونُن ن ال مَ  أأمَّ
.لهھم ررجاء  

 
 االثالث٬، ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  وواالساددسسِ  وواالعشريین االخامسِ  االعددَديینِ  في االمزيیدَ  وونُتابِعُ 
:فيیهِھما ووجاء  

 
ببُّ  هھھُھوَ  ططَيیِّبٌ ’’ ْونهَھ٬ُ، لِلَِّذيینَ  االرَّ  وَويیَتََوقَّعَ  ننُ ااِإلْنَسا يیَْنتَِظرَ  أأنَنْ  َجيیِّدٌ . تَْطلُبهُھُ  االَّتِي لِلنَّْفسِ  يیَتََرجَّ

ببِّ  صصَ َخَال  بُِسُكوتتٍ  .‘‘االرَّ  
 

ال يیكونُن أأماَمنا . ووفي أأووقاتٍت كثيیرةٍة صالحٌ  االرببَّ ؛ ألننَّ طلبهَھنوو االرببَّ  نتظرَ نأأنن  دِ يیِّ من االجَ 
ننتَظِرههَ وونطلبهَھ بُسكوتٍت ووصبٍر.أأنْن سوىى   

 
التِنا وونتابِعُ   ووجاء االثالِث٬، ااألصحاححِ  من االثالثيینَ  إإلى وواالعشريین االسابعِ  من ااألعدااددِ  في تأمُّ
:فيیهھا  

   
ُجلِ  َجيیِّدٌ ’’  .َعليَْیهھِ  وَوَضَعهھُ  قَدْ  نَّهھُ أل وَويیَْسُكُت٬، وَوْحَدههُ  يیَْجلِسُ . ِصبَاههُ  فِي االنِّيیرَ  يیَْحِملَ  أأنَنْ  لِلرَّ

ههُ  يیُْعِطي رَرَجاءٌ  يیُوَجدُ  لََعلَّهھُ  فََمهھُ  االتَُّرااببِ  فِي يیَْجَعلُ  .‘‘َعارًراا يیَْشبَعُ . لَِضارِربهِھِ  َخدَّ  
 

اائي االمستَِمعيیَن٬، أأننَّ  عن يیَُسوعَع ااْلَمِسيیِح في هھھھذاا  ةةً هھھھناكك نبوَّ وومن االالفِت للنَّظِر هھھھنا٬، أأعزَّ
.االتأدديیَب االذيي عليینايیرفََع وو ٬،أأثقالَنا لَ ليیحمِ  طَ ااأللمِ سَ ووَ  ناعَ وجودٌد مَ سوعُع مَ فيیَ  االشأنِن؛  

 
التِنا ااستِعرااضضِ  في وونستمرُّ   من وواالثالثيینَ  االثالثِ  إإلى وواالثالثيینَ  االحادديي منَ  ااألعدااددِ  في تأمُّ

:فيیهھا ووجاء ٬،االثالثِ  ااألصحاححِ   
 

يیِّدَ  ننَّ أل’’  يیُِذللُّ  َال  ألنَّهھ .َمَرااِحِمهھِ  َكْثَرةةِ  َحَسبَ  يیَْرَحمُ  ننَ أأَْحزَ  وَولَوْ  فَإِنَّهھُ  .ااألبَدِ  إإِلَى يیَْرفُضُ  َال  االسَّ
.‘‘ااِإلْنَساننِ  بَنِي يیُْحِزننُ  وَوَال  قَْلبهِِھ٬، ِمنْ   

 
٬، عن شعبهِھ ي االرببِّ تخلِّ  يیدوومَم أأيیًضالن وو ٬،ألبدى االإإ مرَّ ستَ لن تَ يیقولُل إإررِميیا هھھھنا إإننَّ االديینونةَ 

فإننَّ بتعبيیٍر آآَخر٬، وو على نحٍو مختَلٍِف مع االشَّعِب. االمحبَّ سيیتعاَملُ هللاُ ننَّ أأبل يیتوقَُّع إإررِميیا 
.صاررمةٍ  طريیقةٍ بنيیهھ َل مع بَ عامَ يیتَ  أننْ بال يیَُسرُّ االرببَّ   

 
يیاقِق  نقُف في  ؛ فعندماأأوو أأصعبَ  لَ أأسهھَ نا يیاتِ َل حَ عْ جَ  طيیعُ ستَ نَ َمن إإنَّنا نحن  أأقوللُ ووفي هھھھذاا االسِّ

 ٬، االذيياالنبيُّ  هھ يیُونَانناالذيي تعلَّمَ  هھھھذاا هھھھو االدررسسُ وو. عبةً صَ  ةةَ حيیااال جعلَ ن٬، االقديیرِ  هللاِ موااَجهھِة 
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 رااررةةٍ حَ في  ررٍ زْ مُ ووضٍع في أأيَیَّامٍم ووثالثَث ليیالٍل  ثَةَ ثََال طِن حوتٍت في بَ االحالُل بهھ  تْ  وواانتهھمَم هللاقاووَ 
. االتي تحيیطُ بهھ ووااألعشاببِ  ٬،عن ااألموااجج االتي تغمُر ررأأَسهھ مَ تكلَّ ووهھھھناكك . يینِ يیَ عالِ  ططوبةٍ ووررُ 

.االذيي تعلَّمهھ االدررسسَ  ٬، شاررككَ االبائسةِ  بةِ جرِ االتَّ ووحيین خرجج من هھھھذهه   
 

 وننَ بونن ااألباططيیَل االكاذذبة٬، يیتخلَّ ن يیرااقِ مَ وومن ااألمورِر االتي نتعلَُّمهھا من هھھھذاا االدررسِس هھھھو أأننَّ 
في غايیةً  ناحيیاتَ  نالْ عَ ٬، جَ االَعليیمِ  من هللاهھربَب نأأنن في وُوسِعنا أأننَّ نا قدْ ااعتَ  فإننِ . عن مرااحِمهھم

هھ يیستطيیُع أأنَّ ظظنَّ ووبالَكالمِم عن يیونانن٬، نقولُل إإنَّهھ . لبؤسسوواابالمتاعِب  ةً ٬، وومآلنعوبةِ االصُّ 
من االبؤسِس في  رَّ فَ ال مَ  ٬، لكنْ االدعوةِة االتي أأعطاهھھھا ليیوناننَ من هھ ووبَب منرَ االهھوو من هللاِ ااالختِباَء 
.االعليِّ  هللاِ ةَ ماووَ مق حالِل حاوَوْلنا  

 
يیكونُن َمسروورًراا بالتأدديیِب٬، ووهھھھو ال يیريیُد ال  لرببَّ اا ننَّ أأووفي ِسيیاقٍق متَِّصٍل٬، من االمهھمِّ أأنن نُدرِركَك 

.ووأأمانَتهِھ محبَّتهِھ٬، لكنَّ االتأدديیَب نابٌع من اههصَ عَ  نايیلَ عَ أأنن يیرفََع   
 

 إإلى وواالثالثيین االراابعِ  من ااألعدااددِ  إإلى ووَصْلنا حيیثُ  االثالِث٬، لألصحاححِ  ددررااستَنا وونوااِصلُ 
:فيیهھا ووجاء منهھ٬، وواالثالثيینَ  االثامنِ   

 
ُجلِ  َحقَّ  يیَُحرِّففَ  أأنَنْ  ٬،ااألرَْرضضِ  أأَْسَرىى ُكلَّ  رِرْجليَْیهھِ  تَْحتَ  أأََحدٌ  يیَُدووسسَ  أأنَنْ ’’ ٬، وَوْجهھِ  أأََماممَ  االرَّ  ااْلَعلِيِّ

يیِّدُ . دَدْعَوااههُ  فِي ااِإلْنَساننَ  يیَْقلِبَ  أأنَنْ  ببُّ  فيَیَُكوننَ  يیَقُوللُ  االَِّذيي ذَذاا َمنْ ! يیََرىى َال  االسَّ  ْر؟يیَأْمُ  لَمْ  وَواالرَّ
ُرووررُ  تَْخُرججُ  أأََال  ااْلَعلِيِّ  فَمِ  ِمنْ  ‘‘.وَوااْلَخيْیُر؟ االشُّ  

 
ووفي هھھھذاا . ممِ َال يیِن من االكَ وعَ ال يیقولُل نَ أأننَّ هللاَ االصاددقَق  يوواالفكرةةُ هھھھنا٬، مستَِمعيَّ االِكراامم٬، هھھھ
ددِد٬، نتعلَُّم من رِرسالِة يیعقوبَب   مَ تكلَّ كما . في جميیِع ططُُرقهِھ لٌ تقلقِ مُ  يینِ االرأأيیَ  ااذذ االرجلَ أأننَّ االصَّ

اا ووآآَخرَ  االذيي ال يیمكُن أأنن يیُخِرججَ بِع عن االنَّ  يیسوععُ  أأنن  ٬، لذلك حاشا (ِ االقدُّووسسِ حلًواا ماًء مّرً
.مًعا شرٍّ وو يیرٍ خَ المَم كَ  يیقوللَ   

 
 االثالِث٬، ااألصحاححِ  من ووااألرربَعيینَ  االراابعِ  إإلى وواالثالثيین االتاسعِ  من ااألعدااددَ  نقرأأ ذذلك بعدَ 
:فيیهھا ووجاء  

 
٬، ااِإلْنَساننُ  يیَْشتَِكي لَِماذَذاا’’ ُجلُ اال ااْلَحيُّ  وَونَْمتَِحْنهَھا ططُُرقَنَا لِنَْفَحصْ  َخطَايیَاههُ؟ قَِصاصصِ  ِمنْ  رَّ

ببِّ  إإِلَى وَونَْرجعْ  َماوَوااتتِ  فِي هللاِ  إإِلَى وَوأأيَْیِديیَنَا قُلُوبَنَا لِنَْرفَعْ . االرَّ  أأَْنتَ . وَوَعَصيْینَا أأذَْذنَْبنَا نَْحنُ : االسَّ
 تَْنفُذَ  َال  َحتَّى بِالسََّحاببِ  تََحْفتَ االْ  .تَْشفِقْ  وَولَمْ  قَتَْلتَ . وَوططََردْدتَنَا بِاْلَغَضبِ  ااْلتََحْفتَ . تَْغفِرْ  لَمْ 

.‘‘ةةُ الاالصَّ   
 

جوعُع إإلى االرببِّ أدديیبِ االتَّ  منَ  رِ تذمُّ اال ُب أأنن نفعلهَھ بدللَ جِ ما يیَ ووهھھھنا يیُبيیُِّن إإررِميیا  غيیر  .٬، ووهھھھو االرُّ
لوااتِت ال تجُد سبيیًال االصَّ  ننَّ كأفيیهھ يیبدوو  االذيي زيیِن٬،إإلى االنََّسِق االحَ  بعَد ذذلكَ أأننَّ إإررِميیا يیرِجُع 
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ووسِس؛  .االرببِّ  ووبيینَ  نابيینَ فِصُل ما تَ حابةً هھھھناكك سَ  ألننَّ إإلى هللاِ االقدُّ  
 

 االساددسسِ  إإلى عيینَ ووااألرربَ  سِ االخامِ  من ددِ ااعدااأل في االثالثةِ  ةةِ االمرثا من تبقَّى ما لُ كمِ ن ووااآلننَ 
:فيیهھا ووجاءَ  وواالستِّيیَن٬،  

 
ُعوببِ  وَوَسطِ  يفِ  وَوَكْرهھھًھا وَوَسًخا ووَجَعْلتَنَا’’  َعليَْینَا َصاررَ  .َعليَْینَا أأَْفَوااهھھَھهُھمْ  أأَْعَداائِنَا ُكلُّ  فَتَحَ . االشُّ

 نِيَعيیْ . َشْعبِي بِْنتِ  َسْحقِ  َعلَى َماءٍ  يیَنَابيِیعَ  َعيْینَاييَ  َسَكبَتْ . وَوَسْحقٌ  ككٌ هھھَھَال  وَورُرْعٌب٬، َخْوففٌ 
ببُّ  ظُرَ وَويیَنْ  يیُْشِرففَ  َحتَّى ااْنقِطَاععٍ  بَِال  تَُكفُّ  وَوال تَْسُكبُ   نَْفِسي فِي تَُؤثِّرُ  َعيْینِي .االسََّماءِ  ِمنَ  االرَّ

 ااْلُجبِّ  فِي قََرُضواا .َسبَبٍ  بَال  َكُعْصفُوررٍ  أأَْعَداائِي ااْصطَادَدْتنِي قَدِ . َمِديینَتِي بَنَاتتِ  ُكلِّ  ْجلِ َأل 
 دَدَعْوتتُ . "!قُِرْضتُ  قَدْ ": قُْلتُ . رَرأْأِسي فَْوققَ  ااْلِميیَاههُ  ططَفَتِ  .ِحَجارَرةةً  َعلَيَّ  وَوأأَْلقَْواا َحيیَاتِي
 َعنْ  زَزْفَرتِي٬، َعنْ  أأذُُذنَكَ  تَْستُرْ  َال ": َسِمْعتَ  لَِصْوتِي .ْسفَلِ ألاا ااْلُجبِّ  ِمنَ  رَرببُّ  يیَا بِاْسِمكَ 
. نَْفِسي ُخُصوَماتتِ  َسيیِّدُ  يیَا َخاَصْمتَ  ."!تََخفْ  َال ": قُْلتَ . دَدَعْوتُكَ  يیَْوممَ  دَدنَْوتتَ . "ِصيیَاِحي
 .َعلَيَّ  أأَْفَكارِرهھھِھمْ  ُكلَّ  نَْقَمتهِِھْم٬، ُكلَّ  رَرأأيَْیتَ  .دَدْعَوااييَ  أأَقِمْ . ظظُْلِمي رَرببُّ  يیَا رَرأأيَْیتَ . َحيیَاتِي فََكْكتَ 
٬، يیَا تَْعيیيِیَرهھھُھمْ  َسِمْعتَ   .ُكلَّهھُ  ااْليیَْوممَ  َعلَيَّ  وَوُمَؤااَمَرتهُُھمْ  ُمقَاوِوِميَّ  ممُ َكَال . َعلَيَّ  أأَْفَكارِرهھھِھمْ  ُكلَّ  رَرببُّ

 .أأيَیَادِديیهِھمْ  َعَملِ  َحَسبَ  رَرببُّ  يیَا َجَزااءً  لهَُھمْ  رُرددَّ ! أأُْغنيِیَتهُُھمْ  أأَنَا وَووُوقُوفهِِھْم٬، هِھمْ ُجلُوسِ  إإِلَى ْنظُرْ اا
ببِّ  َسَماوَوااتتِ  تَْحتِ  ِمنْ  وَوأأهھھَْھلِْكهُھمْ  بِاْلَغَضبِ  ْتبَعْ اا .لهَُھمْ  لَْعنَتَكَ  قَْلٍب٬، ِغَشاوَوةةَ  أأَْعِطهِھمْ  .‘‘االرَّ  

 
اائي االمستَِمعيیَن٬،نجُد هھھھناوو ٬، وواالتي أأعداائهھيیرفَعهھا على دَد االتي ددااووُ  الةةَ هھُ صَ شبِ يیُ  ما ٬، أأعزَّ

ابِقةِ  نا نعلَُم لكنَّ . بدلَل مبارركتهِِھمهھ٬، ئأأعداامن ااالنتِقامَم يیطلُب إإرِْرِميیَا ؛ إإذذ تناوَوْلناهھھھا في االَحلَقِة االسَّ
.نيیناالعِ  ككَ باررِ سوعَع علَّمنا أأنن نُ يیَ أأننَّ  جيیًِّداا من االعهھِد االجديیدِ   

 
نةٌ في ااألصحاحِح االراابعِ ٬، االمرثاةة االراابعةى نَْنتَقِِل ااآلنَن إإلوولْ  فِر٬، وونقرأأُ بداايیةً  ووهھھھي مدووَّ من االسِّ

:فيیهھا االثالثةَ ااألوولى منهھ٬، ووجاءَ  ااألعدااددَ   
 

 بَنُو .َشارِرععٍ  ُكلِّ  رَرأْأسسِ  فِي ااْلقُْدسسِ  ِحَجارَرةةُ  ااْنهَھالَتْ ! ااْلَجيیِّدُ  ااِإلْبِريیزُ  تََغيیَّرَ  االذَّهھھَھُب٬، ااْكَدررَّ  َكيْیفَ ’’
٬، بِالذَّهھھَھبِ  ااْلَمْوزُزوونُوننَ  ااْلُكَرَماءُ  ننَ ِصهْھيیَوْ   يیََدييْ  َعَملَ  َخَزففٍ  أأَبَارِريیقَ  ُحِسبُواا َكيْیفَ  االنَّقِيِّ
ارِرييٍّ  ا ٬،أأَْجَرااَءهھھَھا أأرَْرَضَعتْ  أأطَْطبَاَءهھھَھا٬، أأَْخَرَجتْ  أأيَْیًضا آآوَوىى بَنَاتتُ  !فَخَّ  فََجافيِیَةٌ  َشْعبِي بِْنتُ  أأَمَّ

يیَّةِ  فِي َكالنََّعاممِ  .‘‘ااْلبَرِّ  
 

يیَِّة أأيْي أأننَّ االحيیوااناتِت  ا شعبي فيیَعيیُش في َجفاءٍ تُرِضُع صغارَرهھھھااالبرِّ هھاتهِھ ِصرنَن ٬، أأمَّ ؛ ألننَّ أأمَّ
عن هھھھذهه االطُّيیورِر أأنَّهھا  المعرووففُ ف .يیورَر االنَّعاممِ َر ططُ كَ ذذَ نالِحظُ هھھھنا أأننَّ االمقطََع ٬، ووال ُمباليِیاتتٍ 

. ووهھھھي غارِرهھھھاتربيیِة صِ  ةَ سؤووليیَّ مَ قهِھا تَضُع على عاتِ ٬، ووال هھعَ تضَ بعَد أأنن  يیِضهھاى عن بَ تتخلَّ 
فيیمكُن االقَولُل إإننَّ ُشعورَر . تهھتمُّ أأصًال بذلكمم ال٬، ووال أأ فقسَ ال تعرفُف حتَّى إإنْن كانَن االبيیُض قد 

. ووكذلك هھھھاغاررِ صِ بإططعامِم  االحيیوااناتِت االتي تهھتمُّ معظَِم بعكِس  ضئيیلعامِة دىى االنَّ ااألمومِة ل
.نَّ هھِ بأططفالِ  نَ مْ مِ هھتَ يیَ  ننَ ُعدْ لم يیَ  هھنَّ ألنَّ  ؛عاممِ كالنَّ  ننَ رْ صِ ليِیَم اتُت في أأوُورُرشَ االشابَّ  هھاتتُ مَّ ااألُ   
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لَ  وونوااِصلُ   ووجاءَ  االراابِع٬، ااألصحاححِ  من االثامنِ  إإلى االراابعِ  من ااألعدااددِ  في االمشهھدِ  هھھھذاا تأمُّ
:فيیهھا  

 
ااِضعِ  لَِساننُ  لَِصقَ ’’  .لهَُھمْ  يیَْكِسُرههُ  َمنْ  وَوليَْیسَ  ُخْبًزاا يیَْسأَلُوننَ  طْطفَاللُ ألاا. ااْلَعطَشِ  ِمنَ  بَِحنَِكهھِ  االرَّ

َواارِرععِ  فِي هھھَھلُِكواا قَدْ  َ◌ااْلفَاِخَرةةَ  ااْلَمآِكل يیَأُْكلُوننَ  َكانُواا ااَلَِّذيینَ   َعلَى يیَتََربَّْوننَ  َكانُواا االَِّذيینَ . االشَّ
 َسُدووممَ  َخِطيیَّةِ  قَِصاصصِ  ِمنْ  أأَْعظَمَ  يَشْعبِ  بِْنتِ  ِعقَاببُ  َصاررَ  وَوقَدْ  ااْلَمَزاابِلَ  ااْحتََضنُواا ااْلقِْرِمزِ 
 بيَیَاًضا وَوأأَْكثَرَ  االثَّْلجِ  ِمنَ  أأَْنقَى نُُذرُرهھھَھا َكاننَ . أأيَیَاددٍ  َعليَْیهَھا تُْلقَ  وَولَمْ  لَْحظٍَة٬، فِي َكأَنَّهھُ  ااْنقَلَبَتْ  االَّتِي

 َصارَرتتْ  .زْزرَرققِ َال اا َكاْليیَاقُوتتِ  َجَرزُزهھھُھمْ . ااْلَمْرَجاننِ  ِمنَ  ُحْمَرةةً  أأََشدَّ  وَوأأَْجَساُمهُھمْ  االلَّبَِن٬، ِمنَ 
َوااددِ  ِمنَ  ظظََالًما أأََشدَّ  ُصورَرتهُُھمْ  َواارِرععِ  فِي يیُْعَرفُواا لَمْ . االسَّ  َصاررَ  ٬،بَِعْظِمهِھمْ  ِجْلُدهھھُھمْ  لَِصقَ . االشَّ

‘‘. .َكاْلَخَشبِ  يیَابًِسا  
 

أأفضُل هھھھو وو ٬،وررييَّ االفَ االموتَت  ٬، وواالذيي كاننةةَ وررَ مُ دوومَم ووعَ سَ إإذًذاا يیتكلَُّم إإررِميیا هھھھنا عن قِصاصِص 
 موننَ قدِّ يیُ ووسونن "٬، االذيین يیتكرَّ ووهھھھنا صوررةةٌ بائسةٌ عن حالِل االشَّبابِب  .اوعً من االموتَت جُ 

.ةٍ يیَّ مِ ظْ عَ  لَ يیاكِ هھَ بِ  هھَ شبَ كانواا أأهھم إإنَّ حيیُث ٬، إإليیهھِ نذوورَرهھھھم   
 

:االراابعِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االثانيَ  إإلى االتاسع من ددِ ااعدااأل في أأيیًضا يیقوللُ  ثمَّ   
 

 أأَْثَماررِ  لَِعَدممِ  َمْطُعونيِینَ  يیَُذووبُوننَ  ءِ َال هھھھؤُ  ننَّ ألَ . ااْلُجوععِ  قَْتلَى ِمنْ  َخيْیًراا االسَّيْیفِ  قَْتلَى َكانَتْ  ’’
 .َشْعبِي بِْنتِ  َسْحقِ  فِي لهَُھنَّ  ططََعاًما َصارُروواا. دَدهھھُھنَّ َال أأوَوْ  ططَبََختْ  ااْلَحنَائِنِ  االنَِّساءِ  أأيَیَادِديي .ااْلَحْقلِ 

ببُّ  أأَتَمَّ   تَُصدِّققْ  لَمْ . أأُُسَسهَھا فَأََكلَتْ  ِصهْھيیَْوننَ  فِي نَارًراا وَوأأَْشَعلَ  َغَضبهِھِ  ُحُموَّ  َسَكبَ . َغيْیظَهھُ  االرَّ
‘‘.أأوُورُرَشليِیمَ  أأَْبَوااببَ  يیَْدُخالننِ  وَوااْلُمْبِغضَ  ااْلَعُدووَّ  أأنَنَّ  ااْلَمْسُكونَةِ  ُسكَّاننِ  وَوُكلُّ  ااألررضضُ  ُملُوككُ   

 
. ووااألسواارُر من حولهِھا تلٍّ على ُمنتَِصبةً كانت نَّهھا ؛ حيیث إإنيیعةً مَ  أأوورُرَشليیمَ  ننَ ووْ رَ كانواا يیَ لقد 
انُ وو .على يیِد االبابليیِّيینَ  تْ لَكَ هھھھَ نَّهھا لك٬، ستهُھَزمم هھايیوًما أأنَّ هھا يیظنُّونَن لم يیكن ُسكَّ  

 
التِنا نوااِصلُ وو  االثاني إإلى عشرَ  االثالثَ  من ااألعدااددِ  في االراابِعِ  ااألصحاححِ  في أأيیًضا تأمُّ

:فيیهھا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬،  
 

افِِكيینَ  َكهَھنَتهَِھا وَوآآثَاممِ  أأَْنبيِیَائهَِھا٬، َخطَايیَا أأَْجلِ  ِمنْ ’’ يیقيِیَن٬، دَدممَ  وَوَسِطهَھا فِي االسَّ دِّ  تَاهھھُھواا االصِّ
َواارِرعِع٬، فِي َكُعْميٍ  ! ِحيیُدوواا" بَِسهُھمْ َمَال  يیََمسَّ  أأنَنْ  أأََحدٌ  يیَْستَِطعْ  لَمْ  َحتَّى بِالدَّممِ  وَوتَلَطَُّخواا االشَّ
واا َال  ِحيیُدوواا! ِحيیُدوواا". يْیهِھمْ إإِلَ  يیُنَادُدووننَ  "!نَِجسٌ   بيَْینَ  قَالُواا. أأيَْیًضا تَاهھھُھواا هھھَھَربُواا إإذِذْ . "!تََمسُّ
ببِّ  وَوْجهھُ  ."يیَْسُكنُوننَ  يیَُعودُدووننَ  َال  إإِنَّهُھمْ ": ااألَُممِ   يیَْرفَُعواا لَمْ . إإِليَْیهِھمْ  يیَْنظُرُ  يیَُعوددُ  َال . قََسَمهُھمْ  االرَّ

يیُوخخِ  َعلَى اايیَتََرأأَّفو وَولَمْ  ٬،ااْلَكهَھنَةِ  وُوُجوههَ  ا. االشُّ  َعْونِنَا إإِلَى االنَّظَرِ  ِمنَ  أأَْعيیُنُنَا َكلَّتْ  فَقَدْ  نَْحنُ  أأَمَّ
ةً  ااْنتَظَْرنَا بُْرِجنَا فِي. ااْلبَاطِطلِ   فِي نَْمِشيَ  َال  َحتَّى لَِخطََوااتِنَا فَِخاًخا نََصبُواا .تَُخلِّصُ  َال  أأُمَّ
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 نُُسوررِ  ِمنْ  أأََخفَّ  ططَارِردُدوونَا َصاررَ  .أأَتَتْ  قَدْ  نهَِھايیَتَنَا ألننَّ  أأيَیَّاُمنَا َكُملَتْ . نهَِھايیَتُنَا قَُربَتْ . َساَحاتِنَا
وواا ااْلِجبَاللِ  َعلَى. االسََّماءِ  يیَّةِ  فِي. أأَثَِرنَا فِي َجدُّ ٬، َمِسيیحُ  أأُنُوفِنَا٬، نَفَسُ  .لَنَا َكَمنُواا ااْلبَرِّ ببِّ  االرَّ

 بِْنتَ  يیَا وَوااْفَرِحي طْطَربِياا. "ااألَُممِ  بيَْینَ  نَِعيیشُ  ظِظلِّهھِ  يفِ ": َعْنهھُ  قُْلنَا االَِّذيي. ُحفَِرهھھِھمِ  فِي أأُِخذَ 
يینَ  تَْسَكِريینَ . ااْلَكأْسسُ  تَُمرُّ  أأيَْیًضا َعليَْیكِ . َعْوصصٍ  َساِكنَةَ  يیَا أأدَُدوومَم٬،  بِْنتَ  يیَا إإِْثُمكِ  تَمَّ  قَدْ . وَوتَتََعرَّ

."‘‘َخطَايیَاككِ  وَويیُْعلِنُ  أأدَُدووممَ  تَ بِنْ  يیَا إإِْثَمكِ  َسيیَُعاقِبُ . يیَْسبيِیكِ  يیَُعوددُ  َال  .ِصهْھيیَْوننَ   
 

ةةَ تقولُل إإننَّ  ٬، لكنَّ االُمبتهَِھِج بما جرىى ألوورُرَشليیمَ  أأدَُدووممَ شعِب ن االَكَالمُم هھھھنا هھھھو عوو  أأددووممَ  وممَ يیَ االنبوَّ
.قريیبًا آآتتٍ   

 
نةٌ في االخامسة االمرثاةةِ وونوااِصُل ددررااستَنا في ِسفِر مرااثي إإررِميیا وُوصوًال إإلى  ٬، ووهھھھي مدووَّ

:٬، وولنبدأْأ في ااألعداادِد االَعَشرةِة ااألوولى منهھ٬، ووجاء فيیهھاامسِ ااألصحاحِح االخ  
 

 بيُیُوتُنَا. لِْلُغَربَاءِ  ِميیَرااثُنَا َصاررَ  قَدْ  .َعارِرنَا إإِلَى وَوااْنظُرْ  أأَْشِرففْ . لَنَا َصاررَ  َماذَذاا رَرببُّ  يیَا ذْذُكرْ اا’’
هَھاتُنَا. أأبَبٍ  بِال أأيَْیتَاًما ِصْرنَا. لألجانِبِ  ةِ  َماَءنَا ْبنَاَشرِ  .َكأرََرااِملَ  أأُمَّ  .يیَأْتِي بِالثََّمنِ  َحطَبُنَا .بِاْلفِضَّ
ورِريیِّيینَ َال وَواا لِْلِمْصِريیِّيینَ  ااْليیَدَ  أأَْعطَيْینَا .لَنَا رَرااَحةَ  َال ووَ  نَْتَعبُ . نُْضطَهَھدُ  أأَْعنَاقِنَا َعلَى  لِنَْشبَعَ  شُّ
 ليَْیسَ . َعليَْینَا َحَكُمواا َعبيِیدٌ . آآثَاَمهُھمْ  ْحِملُ نَ  وَونَْحنُ  بَِمْوُجودِديیَن٬، وَوليَْیُسواا أأَْخطَأوُواا آآبَاؤُؤنَا. ُخْبًزاا
يیَّةِ  َسيْیفِ  َجَرىى ِمنْ  بُِخْبِزنَا نَأْتِي بِأَْنفُِسنَا .أأيَْیِديیهِھمْ  ِمنْ  يیَُخلِّصُ  َمنْ   ااْسَوددَّتتْ  ُجلُودُدنَا .ااْلبَرِّ

‘‘.ااْلُجوععِ  نيِیَرااننِ  َجَرىى ِمنْ  َكتَنُّوررٍ   
 

ربِب إإلى وَوْضٍع بووَصلَْت أأحواالُل االشَّعِب  ِة. ائٍس٬، حتَّى إإنَّهھُم صارروواا يیشتَروونَن ماَء االشُّ بالفِضَّ
ااَء االمجاعِة االتي أأصابَْتهھُم. ٍد جرَّ ووصارَر بعُضهھُم بِجلٍد أأسَودَد مَجعَّ  

 
 في ووذذلك يیهھوذذاا٬، بَشعبِ  لَِحقَتْ  االتي االمأساوِويیَّةِ  ااألووضاععِ  هھھھذهه ااستِْعرااضضِ  في وونستمرُّ 
:فيیهھا ووجاءَ  االِعشريیَن٬،وو االثاني إإلى عشرَ  االحاددييَ  من ااألعدااددِ   

 
ؤَؤَساءُ  .يیهَُھوذَذاا ُمُدننِ  فِي ااْلَعَذاارَرىى ِصهْھيیَْونَن٬، فِي االنَِّساءَ  أأذََذلُّواا’’  وَولَمْ  يیَُعلَّقُونَن٬، بِأيَْیِديیهِھمْ  االرُّ

يیُوخخِ  وُوُجوههُ  تُْعتَبَرْ  بَّاننَ  أأََخُذوواا. االشُّ ْبيیَاننَ  لِلطَّْحِن٬، االشُّ  َكفَّتِ  .ااْلَحطَبِ  تَْحتَ  َعثَُروواا وَواالصِّ
يیُوخخُ  بَّاننُ  ااْلبَابِب٬، َعنِ  االشُّ  َسقَطَ  .نَْوًحا رَرْقُصنَا َصاررَ . قَْلبِنَا فََرححُ  َمَضى .ِغنَائهِِھمْ  َعنْ  وَواالشُّ
 أأظَْظلََمتْ  هھھھِذههِ  أأَْجلِ  ِمنْ . قَْلبُنَا َحِزننَ  هھھھَذاا أأَْجلِ  ِمنْ  .أأَْخطَأْنَا قَدْ  ألنَّنا لَنَا وَويْیلٌ . رَرأْأِسنَا إإِْكليِیلُ 
. تَْجلِسُ  ااألبَدِ  إإِلَى رَرببُّ  يیَا أأَْنتَ  .فيِیهھِ  َماِشيیَةٌ  االثََّعالِبُ . ااْلَخِرببِ  ِصهْھيیَْوننَ  َجبَلِ  أأَْجلِ  ِمنْ . ُعيیُونُنَا

 إإِليَْیكَ  رَرببُّ  يیَا رْردُددْدنَااا يیَّامِم؟َال اا ططُوللَ  وَوتَْتُرُكنَا ااألبَدِ  إإِلَى تَْنَسانَا لَِماذَذاا .فََدوْوررٍ  دَدوْوررٍ  إإِلَى ُكْرِسيیُّكَ 
‘‘.ِجّدًاا؟ َعليَْینَا َغِضْبتَ  هھھَھلْ  رَرفَْضتَنَا؟ االرَّْفضِ  ُكلَّ  هھھَھلْ  .َكاْلقَِديیمِ  أأيَیَّاَمنَا ددْ َجدِّ . فَنَْرتَدَّ   

 
ووجاتهِھم ووبناتهِھم ززَ  ااألززووااججُ نيیًعا٬، أأنن يیرىى شَ  كاننَ  ااألمرَ  أأننَّ  ال بدَّ وو٬، ااألعدااءُ  لَ ددخَ  دْ قَ هھھھا 

.نَ لْ قتَ يیُ وو نَ بْ صَ غتَ ٬، وويیُ االعدووِّ يیُقهھَرنَن على يیَِد   
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دد عالقتَنا االتي كوو. ٬، أأررِجْع قلوبَنا إإليیكيیا ررببُّ ’’: االتالي في االكالمم هھھھي ااإلجابةُ وو ت ناجدِّ

يیاقِق٬، ‘‘. تربِطُنا بشخِصَك االكريیم في ِسفِر  نيیسِة أأفسسلكَ  يیسوععُ ما قالهَھ نذكُر ووفي هھھھذاا االسِّ
:ررؤؤيیا يیوحنَّا  

 
 أأعمالَكَ  لْ عمَ ااووَت ووتُب طْ من أأيین سقَ  رْ ااذذكُ . تَك ااألوولىَت محبَّ َك تركْ نديي عليیك أأنَّ عِ ’’

.‘‘ااألوولى  
 

لوااتِت االتي يیجب أأنن نرفَعهھا باستِمراارٍر  ِة إإلى تلك االمحبَّ  رببُّ أأنن يیُرِجَعنا اال ةُ بَ لْ ططِ هھھھي فِمَن االصَّ
.ااألوولى  

 
فَر هھھھذاا  أأننَّ إإالَّ  ٬، حيیُث يیتساَءلل إإررِميیا إإنْن كانَن االرببُّ قد رَرفََضهھُم حقًّا يینتهھي بنغمٍة كئيیبةٍ االسِّ
٬، ووتُْتَركُك ااإلجابةُ مفتوحةً.عليَیهِھم بهِھضَ غَ سيیستمرُّ في وو  

 
ما دَدخلواا ل٬، ووااألميینِ  وتِت هللاِ صَ ى لإإ عبُ االشَّ ااستَمَع لو  هھ من ِسفٍر حزيیٍن ما كانن ليیُكتَبَ يیا لَ ف

رًراا أأررسل أأنبيیاَءههِمراارًراا٬، وو هھھھمررَ ذَّ حَ هللاَ االحنَّانَن وومع أأننَّ  !تلك االِحقبةَ االسَّوددااءَ  من  إإليیهھم محذِّ
رَر منهھ.حذيیرااتهِھتَ لهھم لم يیخضعواا لكلمِة هللا وونَّ فإ٬، االهھالكِك ااآلتي ٬، فنفََّذ هللاُ االعاددلُل ما حذَّ  

 
. االديینونةِ من ونَن ظظوحفمفي االمسيیح ٬، فإننَّ االذيین م يینتظُر دَديینونةَ هللاِ االعاددلةَ ووررغَم أأننَّ االعالَ 
ا َمن ليیسواا  يین يیَّ اررِ ن اغضبً اانتِقاًما وويین٬، االعبراانيیِّ يینتظروونَن بَحَسِب ِسفِر في االمسيیح٬، فأأمَّ

.االعاددللِ  هللا عدااءِ أل  
 

يیاقِق٬،  وواالعشريین وواالعددِد االساددسِس االحادديي قالل يیسوعُع في إإنجيیِل لوقا ااألصحاحِح ووفي هھھھذاا االسِّ
:وواالثالثيین  

 
ُعواا فِي ُكلِّ ِحيیٍن٬، لَِكْي تُْحَسبُواا أأهھھَْھالً لِلنََّجاةِة ِمْن َجِميیِع هھھھَذاا ااْلُمْزِمِع أأنَْن اا’’ ْسهَھُروواا إإذًِذاا وَوتََضرَّ

اامَم ااْبِن ااِإلْنَساننِ يیَُكو .‘‘نَن٬، وَوتَقِفُواا قُدَّ  
 

 في ٍد إإالَّ حَ هھ ال يیوجُد ملجأٌ ألااألصحاحِح االخامس أأنَّ  يیوحنَّا في ِسفِر ررؤؤيیاأأيیًضا مكتوبٌب وو
٬، ووال تطلُْب مكانًا االمسيیح فيإإذذاا كنَت  ٬، عزيیزيي االمستَِمع٬،ااسرووررً مَ فلتَُكْن . يیسوعَع االمسيیح
أأوو ملجأً آآخَر.  

 
. يیاللَ قِ زْ حِ  االمقبِلِة في ِسفرِ تِنا ررااسَ ددِ سريیعةً إإلى مةً مقدِّ أأشارِركَك مَعُكم أأنن ووددُّ ووقبَل االِختامِم٬، أأ

االعليُّ لهھ ووهھھھناكك أأعلن هللاُ . االمسبيیَّيیَن إإلى بابِلَ بيین ما نبيیًّا كانَن  يیاللَ قِ زْ حِ وونقولُل سريیًعا إإننَّ 
٬، االحاليِّ  ناصرِ ى في عَ حتَّ  ااتِت االمذهھھھلةِ ُل مع بعِض االنبوَّ عامَ تَ نَ سل٬، ووقبَ ستَ االمُ أأمورِر كثيیًراا من 
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. االقريیِب بمشيیئِة هللاِ  االمستقبلِ ددررااستِنا ستتحقَُّق في في  ةفتكشِّ ووأأعتقُد أأننَّ بعَض ااألمورِر االم
هھھھا هللاُ لنا في نرىى أأمورًراا ذذخرَ سوو ٬،ِسفِر حزقيیاللرِرحابِب في  نالِ ااجوتَ سنُدهھھھَُش في أأثناء لذلك 

.ااآلتيیةِ  اممِ ااأليیَّ   
 

االخاتمة  
مم االبرنامج مقدِّ  

من االتارريیِخ  قبِة االسوددااءِ االحِ تجنُُّب تلَك  مكنُ يیكانن ررأأيینا في َحلَقِة االيیومِم من برناَمِجنا أأنَّهھ 
رَرهھھھْم  .االمحبِّ  وتِت هللاصَ لاالشعُب ااستَجابَب لو االعبراانيِّ  ووررأأيینا أأيیًضا أأننَّ هللاَ االمبارَركَك حذَّ

ا أأالَّ ننسى أأننَّ ااألمَر يینطبُِق كثيیًراا٬، لكنَّهھم لم يیسَمعواا٬، فكانَِت االديینونةُ من نصيیبهِِھم. ووعليین
ووسِس. عليینا االيیومَم أأيیًضا٬، فلنتُْب ططالبيیَن ووَجهھ االرببِّ االقدُّ  

 
ِسفِر  تهَھ فيددررااسك تشَ االقسُّ  يیبدأأُ ٬، س‘‘االكلمةُ لهِھذاا االيیومم’’االمقبلِة من برناَمِج في االحلقِة وو
.االنبيِّ  يیاللَ قِ زْ حِ   

 
ختاميیَّةكلمة   

)ك سميیثاالرااعي تشَ (  
أأنن تُثبَِّت َعيینيَیَك على االرببِّ حتَّى في أأووقاتِت االحزنِن هھھھي عزيیزيي االمستَِمع٬، صالتُنا ألجلك٬، 

ما في االسماِء حيیُث االمسيیُح االحيُّ جالٌس عن باستِمراارٍر االشَّديیِد. وونصلِّي أأيیًضا أأنن تطلُب 
هه كلَّ يیومٍم. باْسِم يیسوععَ إإلى مَ  وقُكَ زدداادَد شَ يیَ  يیميین ااآلبب. وونصلِّي أأخيیًراا أأننْ   لكوتِت هللاِ ووبرِّ

االمسيیِح نصلِّي. آآميین!  


