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االَكلَِمة لهَِھذاا االيیَومم  The Word for Today 
-1 :2ِسْفر حزقيیالل  3: 20  Ezekiel 2:1-3:20 

     754#    948 م:االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
ااعي تَشك سميیث االرَّ  Pastor Chuck Smith 

 
مةاالمقدِّ   

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

االقسِّ  من إإعدااددِ ِحْزقيِیالَل ددررااستَنا في ِسفِر االصالِح قِة بنعمِة هللاِ لَ هھھھذهه االحَ  يف نتابِعُ حيیث س
تَشك سميیث.  

 
مقدِّمةً إإلى ِسفِر ِحْزقيِیالل ووما جرىى ك تشَ في االَحلَقِة االسابقِة من برناَمِجنا٬، ااستَعرضَض االقسُّ 

لِل منهھفي ااألصحاحِح ااأل .ووَّ  
 

 ةِة هللاِ االعليِّ عوفي االتركيیِز على ددَ  ٬، سنبدأأُ ‘‘االكلمةُ لهِھذاا االيیومم’’من برناَمِج  قِة االيیومملَ ووفي حَ 
رَرهھھھم من حذِّ يیُ إإلى االعبراانيیِّيیَن٬، ال سيیَّما االمسبيیِّيیَن منهھم في بابَِل لذهھھھَب َليیَ ِحْزقيِیالُل اهھھھا االتي تلقَّ 

.هھھھمددِ عليیهھم بسبِب تمرُّ  ااآلتيیةِ  أأحكامِم هللاِ   
 

من ِسفِر ِحْزقيِیالل االثاني فَإنْن َكانَن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس٬، نَْرجو أأنْن تَْفتََحهھُ على ااألصحاحِح 
لل منهھ ا إإنْن لَْم يیَُكْن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس ااآلنَن٬، فنرجو منك٬، عزيیزيي وواابتِدااًء من االعددِد ااألووَّ ٬، أأمَّ

الةِة  يَ االمستِمع٬، أأنْن تُْصغِ  لِسفِر  دِدررااستهَھ االقسُّ تَشكتابُع يیشوعِع بيینما االخُ ووبِرووحِح االصَّ
.ْزقيِیاللَ حِ   

 
ااَءنا االُمْستَِمعيین٬، َمَع دَدرْرسٍس قيَیٍِّم ِمْن ِسْفِر  ك تشَ من إإعداادِد االقسِّ ِحْزقيِیالَل وَوااآلنْن نَْتُرُكُكْم٬، أأِعزَّ

.سميیث  
 

-[متن االعظة االقسُّ تشك]  
ااَءنا نبدأأ  االثاني ااألصحاححِ  من ٬،ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  في ناددررااستَ  وممِ االيیَ  حلَقةِ  في ٬،االمستَِمعيین أأعزَّ
:لل منهھ٬، ووجاء فيیهھااألووَّ االعددِد وو  

 
‘‘.معكَ  فأتَكلَّمَ  قََدَميْیكَ  َعلَى قُمْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: لِي فَقَاللَ ’’  

 
هھ يیسوعُع مَ خدَ االذيي ااستَ  قبِ اللَّ شبيیهھٌ بووهھھھو  .يیالُل كثيیًرااقِ زْ هھ حِ ستخدمُ هھھھو لقٌب يی ‘‘اابُن آآددممَ ’’ لقبُ 

٬، مع تأكيیِد أأننَّ الستِخداامِم يیسوعَع هھھھذاا االلقَب ٬، أأيي لقِب اابِن ااإلنساننِ االجديید عن نفِسهھفي االعهھِد 
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ددالالتٍت أأعَمَق٬، ال سيیَّما عند رربِطهھا بشخصيیَِّة اابِن ااإلنسانِن في ِسفِر دداانيیالَل ااألصحاحِح 
ا في ِسْفِر ِحْزقيِیالَل . االسابع .يیاللَ قِ زْ حِ لدعوةِة كثيیًراا  هھ االرببُّ مُ خدَ ستَ يیُ  لقبٌ فهھو أأمَّ  

 
جهِھهھ على ووَ  قد ووقعَ ووهھھھنا يیطلُب االرببُّ إإلى ِحْزقيِیالَل أأنن يیقَِف على قَدميیهَھ؛ ألننَّ ِحْزقيِیالَل كانَن 

وواالتفاصيیَل ااألُخرىى وواالبََكرااتِت هھ وواالبرووقَق ئهھاهللاِ ووبَ  َعْرششال سيیَّما ٬، كلَّهھاالمشهھََد حيین ررأأىى 
ا كانَن . من االمشهھَِد االجليیلِ   يیطلُب إإليیهھ أأنن يیقوممَ  اوتً صَ  عَ مِ سَ  ٬،على وَوْجهِھهھساقطًا يیالُل قِ زْ حِ فلمَّ

ليیتكلَّم مَعهھ.  
 

:فيیهھا وونقرأأ االثاني٬، ااألصحاححِ  من االراابعِ  إإلى االثاني من ااألعدااددِ  في جرىى ما نتابِعُ وو  
 

ا رُرووححٌ  فِيَّ  فََدَخلَ   يیَا": لِي وَوقَاللَ  .َمِعي ااْلُمتََكلِّمَ  فََسِمْعتُ  قََدَميَّ  َعلَى وَوأأَقَاَمنِي َمِعي٬، تََكلَّمَ  لَمَّ
دَدةةٍ  أأُمَّةٍ  إإِلَى إإِْسَراائيِیَل٬، بَنِي إإِلَى ُمْرِسلُكَ  أأَنَا آآدَدمَم٬، ااْبنَ  دَدتتْ  قَدْ  ُمتََمرِّ  وَوآآبَاؤُؤهھھُھمْ  هھھُھمْ . َعلَيَّ  تََمرَّ
البَبُ  ااْلُوُجوههِ  ااْلقَُساةةُ  وَوااْلبَنُوننَ . ااْليیَْوممِ  هھھھَذاا ذَذااتتِ  إإِلَى َعلَيَّ  َعَصْواا  ُمْرِسلُكَ  أأَنَا ااْلقُلُوبِب٬، وَواالصِّ

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: لهَُھمْ  فَتَقُوللُ . يْیهِھمْ إإِلَ  ببُّ  االسَّ .‘‘االرَّ  
 

ًجا في تجاوُوبِب ِحْزقيِیالَل٬، ففي االبداايیةِ  هھھھو ٬، ووااآلنن عرشَش هللاِ االمجيیدِ  ررأأىى نالِحظُ هھھھنا تدررُّ
 ٬، أأبناءِ بيیت يیهھوذذااى لإإ يیس فقَط٬، ليیذهھھھبَ كي كليیَف من هللا االتَّ  ذُ ا يیأخُ نهھھھوو .يیسمُع كلمةَ االرببِّ 

.االعبراانيیِّيینَ كلِّ ى لإإأأيیًضا ٬، بل لجنوبيیَّةِ االمملكِة اا  
 

 إإلى االخامس من ددِ ااعدااأل في وواالتكليیفِ  االمشهھدِ  من إإضافيیَّةٍ  لتَفاصيیلَ  متابَعتَنا وونوااِصلُ 
:فيیهھا ووجاءَ  االثاني٬، ااألصحاححِ  من االعاشر  

 
دٌد٬، بيَْیتٌ  ألَنَّهُھمْ  ااْمتَنَُعواا٬، وَوإإنِنِ  َسِمُعواا إإنِنْ  وَوهھھُھمْ ’’  اأأَمَّ  .بيَْینهَُھمْ  َكاننَ  نَبيِیًّا أأنَنَّ  يیَْعلَُموننَ  مْ فَإِنَّهھُ  ُمتََمرِّ

 وَوأأَْنتَ  لََديْیَك٬، ءٌ وَوُسالَّ  قَِريیسٌ  ألَنَّهُھمْ  ْف٬،تَخَ  َال  ِمهِھمْ َكَال  وَوِمنْ  هُھْم٬،ِمنْ  تََخفْ  فََال  آآدَدممَ  ااْبنَ  يیَا أأَْنتَ 
ددٌ  بيَْیتٌ  ألَنَّهُھمْ  تَْرتَِعْب٬، َال  وُوُجوهھھِھهِھمْ  وَوِمنْ  تََخفْ  َال  ِمهِھمْ َكَال  ِمنْ . ااْلَعقَارِرببِ  بيَْینَ  َساِكنٌ  . ُمتََمرِّ
دُدووننَ  ألَنَّهُھمْ  ااْمتَنَُعواا٬، وَوإإنِنِ  َسِمُعواا إإنِنْ  ِمي٬،بَِكَال  َمَعهُھمْ  وَوتَتََكلَّمُ   فَاْسَمعْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا وَوأأَْنتَ . ُمتََمرِّ
دًداا تَُكنْ  َال . بهِھِ  ُمَكلُِّمكَ  أأَنَا َما  فَنَظَْرتتُ . ُمْعِطيیَكهھُ  أأَنَا َما وَوُكلْ  فََمكَ  ااْفتَحْ . ددِ ااْلُمتََمرِّ  َكاْلبيَْیتِ  ُمتََمرِّ
٬، َمْمُدوودَدةةٍ  بيِیَدٍ  وَوإإذَِذاا  وَوِمنْ  دَدااِخل ِمنْ  َمْكتُوببٌ  وَوهھھُھوَ  أأََماِمي فَنََشَرههُ . فيِیهَھا ِسْفرٍ  بَِدرْرججِ  وَوإإذَِذاا إإِلَيَّ

‘‘.وَووَويْیلٌ  وَونَِحيیبٌ  َمَرااثثٍ  فيِیهھِ  وَوُكتِبَ  قَفَاهه٬ُ،  
 

ا تفاصيیَل إإلى عمليیَِّة االتكليیِف االتي تلقَّاهھھھا ِحْزقيِیالُل٬، حيیُث يیقولُل هللاُ االقديیُر يیُضيیُف االمقطُع هھھھن
َد . م يیسَمعواال ممأأ ااسمعو سوااءٌ عليیهھ أأنن يیوِصَل االرسالةَ ٬، ووهھاسمِ َم بِ تكلَّ يیل هھرسلُ يیسلهھ إإنَّهھ  ووأأكَّ

عرفونن أأننَّ نبيیًّا كانن سيیِحْزقيِیالُل من االكَالمِم٬، نتهھي يیلكْن عنَدما  ٬،ددٌ عٌب متمرِّ شَ االتكليیُف أأنَّهھُم 
.بيینهھم  
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. وككِ بالشَّ  ِحْزقيِیاللَ  رموننَ ما يیَ ٬، وورربَّ كآبائهھم صاةةٌ أأبناٌء عُ وو ددووننمتمرِّ  عنهھُم إإنَّهھم يیقولُل االرببُّ ثمَّ 
 يیرااتتِ جَ االشُّ أأشوااكَك بعِض  االشخصِ على جسم عونن ضَ يیَ  حيیثُ  قاببِ عِ اال بَ يیلاأأسأأَحَد كانن هھھھذاا وو

.شأننِ هھذاا االب قلقَ يی الَّ أأ الَل أأننَّ عليیهھيیطمئُن ِحْزقيِیلكنَّ االرببَّ ٬، ةاالشوكيیَّ   
 

وتُت لِحْزقيِیالَل إإننَّ عليیهھ أأالَّ يیكونَن عاِصيیًا مثلهَھُم٬، بل أأنن يیأُكَل ما يیعطيیهھ  بعَد ذذلك يیقولُل االصَّ
. إإيیَّاهه  هھا ووووجدَ حَ ففتَ  ٬،َمْخطوططَةٍ  فافةَ ًجا أأيْي لُ ررْ ددَ ِحْزقيِیالَل  ماممَ أأاالرببُّ  عَ ضووَ ووعنَد ذذلك  االرببُّ

.رااثيَ مَ تٍت وونحيیبًا وويیالمكتوبًا فيیهھا ووَ   
 

 أأخذَ حيیُث . ايیوحنَّ ررؤؤيیا جج هھھھو أأمٌر ررمزيّي٬، كما في ِسفِر ررْ وضوعُع أأَكِل االدَّ مَ ووددوونن شّك٬، 
اا في مُ صارَر هھ فَمهھ٬، كانن حلًواا كالعسل٬، لكنَّ  لَ خَ ووحيین ددَ . هھووأأكلَ  يیُوَحنَّا االسِّفرَ  ووططُلِب . َجوفهِھّرً

٬، هھيیانِ زًءاا من كِ جُ  لتكوننَ  أأفكارَرهھھھا جيیًِّدااأأيي أأنن يیستوِعبهَھا وويیفهھََم ٬، أأنن يیأكَل االكلماتتإإليیهھ 
.هھيیاتِ حَ  لِ يیتشك ووتساهھھِھم في  

 
يیجُب وو. جزًءاا من حيیاتِنا ىى بكلمِة هللا لتكوننَ يینبغي لنا أأنن نتغذَّ نقولُل إإنَّهھ في ِسيیاقٍق متَِّصٍل٬، وو

ةً عندما حلوةةً ووططيیِّب يیرُ كلمةَ هللا٬، تص ووحيین نلتهھمُ . كلمِة هللاى لإإةٌ ووجوعٌع هھيیَّ أأنن تكونَن لديینا شَ 
نستوِعبهُھا في حيیاتِنا ووأأفكاررنا.  

 
: فيیهھ ووجاءَ  منهھ٬، للااألووَّ  وواالعدددِ  ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  من االثالث ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  ننتقلُ   

 
رْرجَج٬، هھھھَذاا ُكلْ . تَِجُدههُ  َما ُكلْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا": لِي فَقَاللَ ’’ ."‘‘إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتَ  َكلِّمْ  وَوااذْذهھھَھبْ  االدَّ  

 
وتُت أأنن يیستَوعَب االكالمَم االذيي أأخبَرههر٬، بتعبيیٍر آآخَ  الكالمِم ب بَ ذهھھھَ أأنن يی ثمَّ بهھ٬،  يیطلُب إإليیهھ االصَّ

تستوعَب ما يیريیُد أأنن حيیث إإننَّ عليیك . دمةٍ خِ كلِّ  ررُ حوَ هھھھو مِ في االوااقِع هھھھذاا وو. إإلى االعبراانيیِّيینَ 
ُمهھ ثمَّ هللاُ االمحبُّ أأنن يیكلَِّمَك بهھ  .ووأأفكارِرككَ  يیانِككِ  زًءاا منجُ َر يیصيیآلخريین٬، بعد أأنن ى االإإ تقدِّ  

 
التِنا نوااِصلُ  :فيیهھا ووجاءَ  االثالِث٬، ااألصحاححِ  من االخامسِ  إإلى االثاني من ااألعدااددِ  في تأمُّ  

 
 ِمنْ  َجْوفَكَ  وَوااْمألْ  بَْطنَكَ  أأطَْطِعمْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا": لِي وَوقَاللَ . االدَّرْرججَ  ذذلِكَ  فَأطَْطَعَمنِي فَِمي فَفَتَْحتُ ’’
 ااْبنَ  يیَا": لِي فَقَاللَ . وَوةةً َحَال  َكاْلَعَسلِ  فَِمي فِي فََصاررَ  فَأََكْلتهُھُ . "ُمْعِطيیَكهھُ  نَاأأَ  االَِّذيي االدَّرْرججِ  هھھھَذاا
 َغاِمضِ  َشْعبٍ  إإِلَى ُمْرَسل َغيْیرُ  ألَنَّكَ . ِميبَِكَال  وَوَكلِّْمهُھمْ  إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتِ  إإِلَى ااْمضِ  ااذْذهھھَھبِ  آآدَدمَم٬،

‘‘.إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتِ  إإِلَى بَلْ  ٬،االلَِّساننِ  وَوثَقيِیلِ  االلَُّغةِ   
 

ُع االرببُّ ِحْزقيِیالَل بأنَّهھ هھھھنا إإذًذاا   ليیسوو٬، يیستطيیُع أأنن يیكلَِّمهھُموو ى االعبراانيیِّيینَ لإإٌل رسَ مُ يیشجِّ
.مَعهھُم مَ هھھھَ اتفيیأأنن  قدررُ تهھم٬، ووال يیلغال يیعرفُف  رباءَ غُ ى لإإًال رسَ مُ   
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التِنا وونوااِصلُ   ووجاء ٬،االثالثِ  ااألصحاححِ  من االتاسعِ  إإلى سسِ دداساال من ااألعدااددِ  في تأمُّ
:فيیهھا  

 
 إإِلَى أأرَْرَسْلتُكَ  فَلَوْ . َمهُھمْ َكَال  تَْفهَھمُ  لَْستَ  االلَِّساننِ  وَوثَقيِیلَةِ  االلَُّغةِ  َغاِمَضةِ  َكثيِیَرةةٍ  ُشُعوببٍ  إإِلَى َال ’’

 أأنَنْ  ؤُؤووننَ يیََشا َال  ألَنَّهُھمْ  لََك٬، يیَْسَمعَ  ننْ أأَ  يیََشاءُ  َال  إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتَ  لِكنَّ  .لَكَ  لََسِمُعواا هھھھُؤالَءِ 
 وَوْجهَھكَ  َجَعْلتُ  قَدْ  هھھھأَنََذاا. ااْلقُلُوببِ  وَوقَُساةةُ  ااْلِجبَاههِ  ببُ ِصَال  إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتِ  ُكلَّ  ألنَنَّ . لِي يیَْسَمُعواا
 ِمنَ  أأَْصلَبَ  َكاْلَماسسِ  َجْبهَھتَكَ  َجَعْلتُ  قَدْ  ِجبَاهھھِھهِھْم٬، ِمْثلَ  ُصْلبَةً  وَوَجْبهَھتَكَ  وُوُجوهھھِھهِھْم٬، ِمْثلَ  ُصْلبًا

اانِن٬،االصَّ  ددٌ  بيَْیتٌ  ألَنَّهُھمْ  وُوُجوهھھِھهِھمْ  ِمنْ  تَْرتَِعبْ  وَوَال  تََخْفهُھمْ  فََال  وَّ .‘‘ُمتََمرِّ  
 

ا االشعُب االعبراانيُّ هھعواا لمِ سَ يین٬، لَ ووثنيیِّ إإلى  لَ ررسِ لو أأُ يیقولُل االرببُّ هھھھنا لِحْزقيِیالَل إإنَّهھ  ٬، أأمَّ
وونَن على عدمِم ااإلصغاِء. ثمَّ   ٬، لكنبثٍ خُ نظُروونَن إإليیهھ بسيیيیَن لَل لهھ إإننَّ االيیهھودَد االعاصوقيیفُمِصرُّ

.بما يیريیُدهه هللاُ االعاددللُ  مكلَّ يیت٬، بل أأنن ففَ اخيی عليیهھ أأالَّ   
 

:فيیهھا ووجاء عشَر٬، االثانيَ  إإلى االعاشرِ  من ااألعدااددِ  في االتكليیفِ  هھھھذاا تناوُوللِ  في وونستمرُّ   
 

 .بِأذُُذنيَْیكَ  وَوااْسَمْعهھُ  قَْلبِكَ  فِي ِعهھِ أأوَوْ  بهِِھ٬، أأَُكلُِّمكَ  االَِّذيي ممِ ااْلَكَال  ُكلُّ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا": لِي وَوقَاللَ ’’
يیِّدُ  قَاللَ  ااهھھھَكذَ : لهَُھمْ  وَوقُلْ  وَوَكلِّْمهُھمْ  َشْعبَِك٬، بَنِي إإِلَى ااْلَمْسبيِیِّيیَن٬، إإِلَى ااذْذهھھَھبْ  وَوااْمضِ  ٬، االسَّ ببُّ  االرَّ

 ُمبَارَرككٌ ": َعِظيیمٍ  رَرْعدٍ  َصْوتتَ  َخْلفِي فََسِمْعتُ  رُرووحٌح٬، َحَملَنِي ثُمَّ . ااْمتَنَُعواا وَوإإنِنِ  َسِمُعواا إإنِنْ 
ببِّ  َمْجدُ  ."‘‘َمَكانهِھِ  ِمنْ  االرَّ  

 
هھ٬، أأيي أأنن بأذذنيی هھعَ سمَ يیوو٬، هھالمَم في قلبِ االكَ  ذَ خُ يیأ إإننَّ على ِحْزقيِیالَل أأنن هھھھو هھ االرببُّ هھھھنايیقولُ ما إإذًذاا 
٬، فسِمَع صوتَت ووححبالرُّ بعَد ذذلك يیقولُل االمقطُع إإننَّ ِحْزقيِیالَل أأُِخَذ  .هھيیاتِ جزًءاا من حَ  هھجعلَ يی

لِل وتَت ُر أأننَّ االصَّ وونحن نذكُ تسبيیٍح ووتمجيیٍد٬،  .قةٍ يیاهٍه متدفِّ مِ  ثلَ مِ  كاننَ في ااألصحاحِح ااألووَّ  
 

التِنا٬، في وونستمرُّ  ااء٬، مستِمعيَّ  تأمُّ  من عشرَ  وواالراابعَ  عشرَ  االثالثَ  االعددَديینِ  في ااألعزَّ
:االعددَديینِ  هھھھذيین في نقرأأُ  كما أأيیًضا ِحْزقيِیاللَ  َسِمعَ  حيیثُ  االثالِث٬، ااألصحاححِ   

 
 وَوَصْوتتَ  َمَعهَھا ااْلبََكَرااتتِ  وَوَصْوتتَ  بِأَِخيیهھِ  ااْلَوااِحدُ  ِصقَةِ َال ااْلُمتَ  ااْلَحيیََواانَاتتِ  أأَْجنَِحةِ  َصْوتتَ ...’’

ووححُ  فََحَملَنِي. َعِظيیمٍ  رَرْعدٍ  اا فََذهھھَھْبتُ  وَوأأََخَذنِي٬، االرُّ ببِّ  وَويیَدُ  رُرووِحي٬، َحَراارَرةةِ  فِي ُمّرً  َكانَتْ  االرَّ
‘‘.َعلَيَّ  َشِديیَدةةً   

 
 .مِ رووبيیضاء مع االكَ في االفَ  لَ ااررتحَ  ٬، وواالذيي يیبدوو فيیهھ أأنَّهھهھذاا ااالختبارربيیالُل هھھھنا قِ زْ حِ مرَّ إإذًذاا٬، 

ما  كاننامٍم صامتًا٬، فهھھھناكك سبعةَ أأيیَّ  فمكثَ . آآههبما رر شَ هھھھِ يین٬، ووددُ االمسبيیِّ  رققِ جاء إإلى شَ بعَد ذذلك 
.دمةِ الصَّ ب شبهھَ حدثَث لهھ أأ  
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٬، حيیُث ظظلَّ هھھھو عوباتتٍ صُ عيَّ االِكراامم٬، ما مرَّ بهھ أأيیُّوبُب من هھھھنا٬، مستَمِ ُر نتذكَّ وورربَّما 
حيیُث ررااحَح يینِدبُب  ٬،هھمَ أأيَیُّوبُب ف حَ فتأأنْن ٬، إإلى ممٍ اسبعةَ أأيیَّ صامتيِین ووأأصحابهُھ االذيین أأتَواا لتعِزيیَتهِھ 

أأوولئَك بيینما كانن يیرااقُب  امتً اجلَس صحيیُث ٬، نفَسهھ يیالَل يیفعُل ااألمرقِ زْ نجُد هھھھنا حِ وو. هھحالَ 
.االناسسَ   

 
:امفيیهھِ  ووجاء االثالِث٬، ااألصحاححِ  من عشرَ  وواالسابعَ  عشرَ  االساددسسَ  االعددَديینِ  نقرأأ ذذلك بعدَ   

 
ْبَعةِ  تََماممِ  ِعْندَ  وَوَكاننَ ’’ ببِّ  َكلَِمةَ  أأنَنَّ  ااأليَیَّاممِ  االسَّ  َجَعْلتُكَ  قَدْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: قَائِلَةً  إإِلَيَّ  َصارَرتتْ  االرَّ

‘‘.قِبَلِي ِمنْ  وَوأأَْنِذرْرهھھُھمْ  فَِمي ِمنْ  ااْلَكلَِمةَ  َمعِ فَاسْ . إإِْسَراائيِیلَ  لِبيَْیتِ  رَرقيِیبًا  
 

ِة االتكليیِف  ااألميیُن لِحْزقيِیالَل٬، إإذذ يیقولُل االرببُّ إإنَّهھ جعَل هللاُ االذيي أأعطاههُ وونصُل ااآلنَن إإلى قمَّ
٬، ووسمَع كلميیأأنن : يینأأهھھھذاا جز ٬، وويیتضمَّنُ ررقيیبًاِحْزقيِیالَل   إإذًذاا .يیوِصلهَھا إإلى االشَّعبِ أأنن ةَ االرببِّ

ًال كلمَ وو وتِت هللااعُع صَ مسَ  وواالفكرةةُ هھھھنا . ُج هللاِ دداائًماهھھھذاا هھھھو منهھَ وو. إإلى االناسسِ  هھاتقديیمُ  ٬، ثمَّ تهِھ أأووَّ
٬، مسدووددةةٌ عن كالِمهھآآذذاانهُھم وو٬، االقدُّووسسِ  إإلى هللاِ ال يیستمعونن  ا كثيیريینَ هھھھناكك أأشخاصً أأننَّ 

 ٬، أأيي أأننَّ هللاَ االعليَّ يیديین عنهھهھ ليیَِصلواا إإلى االبععَ سونن مَ المَ يیستخدمُم هللاُ دداائًما االذيین يیتَ ووعنَدهھھھا 
ووهھھھذاا هھھھو االقصُد . االبعيیِد عنهھ ِصَل إإلى االعالمِ نَ لنا عنَدما نتالَمُس مَعهھ وونسَمُعهھ يیستخدمُ 

.أأنن تتالمَس مع االعالِم االمحتاجج ككيیريیدُ وو ٬،ىى هللاِ عمٌل لكَ فلد ؛على ااألررضض نالبقائِ  ااألساسيُّ   
 

ال أأعرفُف حاالتٍت وو. األفكارِر االتي تأتي في أأذذهھھھانِناب موًماُم معنا عُ أننَّ هللاَ يیتكلَّ بُن مِ ووأأنا أأوو
. ريیقهِھ إإلى دِدَمْشقَ في ططَ ووهھھھو  بُولُسَ ل حصلَ  ٬، كماسموععٍ وتٍت مَ م فيیهھا االرببُّ بصَ تكلَّ  كثيیرةةً 

أأنن  ستطيیعُ لذلك أأ. مواا االكلماتتِ لم يیفهھَ وووتت٬، هھ االصَّ االناسُس االذيین كانواا معَ  سمعَ فحتَّى هھھھناكك 
 ااألمُر كما حدثثَ  في ااألغلب٬، يیكوننُ  وتٍت مسموعع٬، لكنْ بصَ وااَصَل يیتأأنن قاددرٌر  أأقولَل إإننَّ هللاَ 

غيیر أأننَّ عليینا أأنن نحَذرَر أأيیًضا٬، فليیسْت كلُّ فكرةٍة تأتي إإلى  .قيیقٍ خافٍت ررَ  وتتٍ صَ بِ مع إإيِیليِیَّا٬، 
.هھافقةً معواامت٬، وودعومةً من كلمِة هللامَ  أأنن تكوننَ يیجُب وو. من هللاأأذذهھھھانِنا هھھھي   

 
لةً مف صيیغةً  نسَمعُ  ذذلكَ  بعدَ   من عشرَ  وواالتاسعَ  عشرَ  االثامنَ  االعددَديینِ  في للتكليیفِ  صَّ

:فيیهِھما نقرأأوو االثالِث٬، ااألصحاححِ   
 

يیرِ  قُْلتُ  إإذَِذاا’’ رِّ يیرِ  إإِْنَذاارًراا تََكلَّْمتَ  وَوَال  أأَْنتَ  أأَْنَذرْرتهَھُ  وَوَما تَُموتُت٬، َمْوتًا: لِلشِّ رِّ  ططَِريیقهِھِ  ِمنْ  لِلشِّ
دِديیئَةِ  يیرُ  فَذلِكَ  ِإلْحيیَائهِِھ٬، االرَّ رِّ ا بِإِْثِمهِھ٬، يیَُموتتْ  االشِّ  أأَْنتَ  أأَْنَذرْرتتَ  وَوإإنِنْ . أأطَْطلُبهُھُ  يیَِدككَ  فَِمنْ  دَدُمهھُ  أأَمَّ

يیرَ  رِّ ههِ  َعنْ  يیَْرجعْ  لَمْ ووَ  االشِّ دِديیئَِة٬، ططَِريیقهِھِ  َعنْ  وَوَال  َشرِّ ا بِإِْثِمهِھ٬، يیَُموتتُ  فَإِنَّهھُ  االرَّ  فَقَدْ  أأَْنتَ  أأَمَّ
يْیتَ  .‘‘نَْفَسكَ  نَجَّ  

 
عن ااالستِماعِع إإلى كالمِم االرببِّ ووإإيیصالهِھ مسؤوولٌل وو ررقيیبٌ االرببُّ لِحْزقيِیالَل هھھھو أأنَّهھ ما يیقولهُھ 

. يیحيیاوو هھستمع ل٬، وومن االراائِع أأنن يیههررحذَّ قد  يیكوننُ  موتت٬،يیسإإنَّهھ  يیررِّ للشِّ  للَ افإنْن قإإلى االناسِس. 
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ا  يیُر للكالممِ  إإنْن لم يیستمعأأمَّ يیُر نَّهھ لو ماتَت ؛ ألهھھھو هھنفسَ  أأنقذَ ْزقيِیالُل قد يیكونُن حِ ٬، ذذلك االشرِّ االشرِّ
يیِر  ددممُ لكانَن وو وتهِھ٬،عن مَ  االمسؤووللَ لكانَن ِحْزقيِیالُل هھھھو ٬، ههررَ حذِّ يیددوونَن أأنن  .ههدِ في يیَ االشرِّ  

 
إإننَّ  ؟ إإنْن قالل هللا لألشرااررنادمتِ فشَل في خِ نما معنى أأنن وو؟ ناما معنى أأنن يیكونن االدمُم في يیدوو

عن  ععَ ورجاال عليیهھم أننَّ بثث باسِمهھ تحدَّ ننن أل اووددعان ٬،هِھم االردديیَّةرجعواا عن ططُُرقِ يیأأنن عليیهھم 
هھھھم  ا أأنن  فأماَمنا٬، عليیهھماالعاددلِة ديینونةُ اال تحلَّ  لئالَّ شرِّ وِصَل تحذيیَر االديینونِة نِخيیارراانن: إإمَّ

ا  ُل في ن . ووفي هھھھذهه االحالةِ كوااهھلِ يیَ ووَعليَیهھم ديینونةُ فتأتي االأأنن نسُكَت إإليیهھِم٬، ووإإمَّ  نايیديیأأتحمَّ
.هللاِ ااألميینِ  في عملِ  كافأةة ااألمانةِ على مُ  لَ حصُ نلن وو٬، هھمالكِ هھھھَ  ةَ سؤووليیَّ مَ   

 
 ٬، بلمهھُ لَل معَ تجاددَ نأأنن ٬، ووال جوععقنَع ااألشراارَر بالرُّ نُ أأنن  عليینا إإننِّ  لم يیقُلْ  أأننَّ االرببَّ  ظْ الحِ وولنُ 
رَرهھھھُمفقط أأنن  طلبُ يی أأننَّ عليینا أأنن باعتِقادِدنا ة كثيیًراا ما نرتكُب خطأً في حيیاتِنا االمسيیحيیَّ وو. نحذِّ

أأنن  ٬، لذاا فالدعوةة لنابذلكقنَع شخًصا نُ أأنن  ررُ قدِ نال لكنَّنا . االمسيیحإإلى يیرجعونن  نجعَل االناسسَ 
.ةَ َل االمسؤووليیَّ تحمَّ وون ٬،عوةةطيیَع االدَّ نأأنن ووعليینا . رَرهھھھمحذِّ ن  

 
:فيیهھ ووجاء االثالِث٬، ااألصحاححِ  من شريینَ االعِ  االعدددِ  إإلى ااآلننَ  لِ ننتقِ لوو  

 
ههِ  َعنْ  رَرَجعَ  إإنِنْ  وَوااْلبَاررُّ ’’  ٬،تُْنِذرْرههُ  لَمْ  ألَنَّكَ  .يیَُموتتُ  فَإِنَّهھُ  أأََماَمهھُ  ُمْعثَِرةةً  وَوَجَعْلتُ  إإِْثًما وَوَعِملَ  بِرِّ

ههُ  يیُْذَكرُ  وَوَال  َخِطيیَّتهِھِ  فِي يیَُموتتُ  ا َعِملهَھ٬ُ، االَِّذيي بِرُّ ‘‘.أأطَْطلُبهُھُ  يیَِدككَ  فَِمنْ  دَدُمهھُ  أأَمَّ  
 

٬، االخطيیَّة ددوونن توبةٍ ططريیِق  في ووأأصرَّ على االمضيِّ  هللاِ  شخٌص عنِ إإذذاا ااررتدَّ بتعبيیٍر آآَخر٬، 
فسوفف يیهھلُِك.  

 
رِّ ااإلنسانِن لكْن عليینا أأنن ننتَبهِھَ هھھھنا إإلى أأننَّ االكالمَم هھھھنا في االعهھِد االقديیِم االذيي يیعتمُد على ب

نطبِّقهَھ على االعهھِد االجديیِد وولنَّاموسِس. لذلك ال نستطيیُع أأنن نعتمَد على هھھھذاا االعددِد ل ووططاعتهھ
.باإليیمانن بيیسوعَع االمسيیحي االعهھِد االجديیِد٬، االذيي صارَر فيیهھ االبرُّ قائليیَن إإننَّ هھھھناكَك ااررتِداادًداا ف  

 
حيیاتهَھم  ٬، لكنَّ مسيیحمؤمنونَن بالهھم نَّ بأ ننعترفوااليیومَم يیكثيیريین  أأننَّ  لكْن عليینا أأنن ننتَبهِھَ أأيیًضا

ااعتراافًا أأننَّ صريیًحا ا تحذيیًراا يیوحنَّ ووفي هھھھذاا االصددِد٬، يیعطيینا االرسولُل . االجسدتسيیُر بحسِب 
:للفهھو يیقولُل في ررسالتهِھ ااألوولى ووااألصحاحِح ااألووَّ . ززاائفٌ  ترااففٌ ااعكهھذاا هھھھو   

 
إإِنَّهھُ : إإنِْن قُْلنَا .وَولَْسنَا نَْعَمُل ااْلَحقَّ  ْكنَا فِي االظُّْلَمِة٬، نَْكِذببُ إإنِنَّ لَنَا َشِرَكةً َمَعهھُ وَوَسلَ : إإنِْن قُْلنَا’’

.‘‘يینَاوَوليَْیَس ااْلَحقُّ فِ َخِطيیَّةٌ نُِضلُّ أأَْنفَُسنَا  ليَْیَس لَنَا  
 

سلُك نا نإإنَّ  نالقُ فإنْن . تطبيیٌق في االحيیاةةيیكونَن هھھھناكك أأنن  ال بدَّ  يیقولونن كالًما كثيیًراا٬، لكنْ  الناسسُ ف
نا٬، ووليیس االحقُّ نفسَ أأخدعُع ننا إنَّ سيیُر في االظُّْلَمِة٬، فنوو سدِ االجَ  حسبِ بعيیُش ن نافي االنورر٬، وولكنَّ 
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في  ثمرٍ ددوونَن باإليیمانن٬، لكن  يِّ شفهھاال هھماعتراافِ بووهھھھناكك كثيیروونن يیخدعونن أأنفَسهھم . فيینا
كلمةَ هللاِ  لكنَّ . االجسد بِ حسَ بال يیزاالونن يیعيیشونن  ؛ إإذذ إإنَّهھُمحيیاتهِھم يیشيیُر إإلى أأييِّ تغيیيیر

.بشأنِن أأعمالِل االجسد ضوححٍ نا بوُ ررُ حذِّ تُ   
 

 ة ااألصحاحِح االخامسِ يیَّ الططِ غَ إإلى أأهھھھِل  تهِھفي ررسالاالرسولُل قالل بولُس في ِسيیاقٍق متَِّصٍل٬، 
:لتاسَع عشرَ وواالعددِد اا  

 
زِزنًى َعهَھارَرةةٌ نََجاَسةٌ دَدَعارَرةةٌ ِِعبَادَدةةُ ااألوَْوثَانِن ِسْحٌر : وَوأأَْعَمالُل ااْلَجَسِد ظظَاهھھِھَرةة٬ٌ، االَّتِي هھھِھيَ ’’

بٌب ِشقَاقٌق بِْدَعةٌ َحَسٌد قَْتٌل ُسْكٌر بَطٌَر٬، وَوأأَْمثَالُل هھھھِذهِه االَّتِي  َعَدااوَوةةٌ ِخَصامٌم َغيْیَرةةٌ َسَخطٌ تََحزُّ
يیَِرثُونَن  يیَن يیَْفَعلُونَن ِمْثَل هھھھِذهِه َال إإنِنَّ االَّذِ : أَقُولُل لَُكْم َعْنهَھا َكَما َسبَْقُت فَقُْلُت أأيَْیًضاأأَْسبُِق فَ 

.‘‘َملَُكوتَت هللاِ   
 

لوكِك بالرووحح إإنْن وَوحَدهه باللِّسانِن  العترااففِ إإذًذاا ال قيیمةَ ل بعيیًداا عن االَعيیِش لم يیُكْن َمقروونًا بالسُّ
وومعلومٌم أأننَّ ووااإليیمانَن بهھ٬،  يیَُسوعَع ااْلَمِسيیحَ ببساططٍة نكُر تُ  ةةُ بالَجسدِ حيیال. فاةفي االخطيیَّ االمستمرِّ 

ما دداامم ِمْثُل هھھھذاا االشخِص سيیهھلُِك ووهھھھكذاا  .هللاِ االمخلِّصِ  برِّ سبيیلُنا االوحيیُد لنيَیِل االمسيیَح هھھھو 
اا  في خطايیاهه.مستمّرً  

 
٬، فالقَراارُر بيِیَِد ِحْزقيِیالَل أأنن يیكونَن رر االناسَس من دديینونِة هللاأنن يیحذِّ بيیالَل قِ زْ ف حِ يیكلووبالَعوددةِة إإلى ت

رَر ااألشراارَر بأنَّهھم سيینالونَن االديینونةَ  خطايیاهھھھم ووشهھوااتِت  سبِ حب وننعيیشُ واا يیإإنْن ظظلُّ أأميینًا وويیحذِّ
ووحِح بصوررةٍة  نْ مِ  رَر االناسسَ حذِّ نُ  ننْ هھھھم. وواالقراارُر بيِیَِدنا أأيیًضا أأدداجسأأ تليیُق َعَدمِم ُسلوِكهھم بالرُّ

ووحِح االقدسسِ  َد لهھُم أأنن ااعتراافهَھُُم االشفهھيَّ هھھھو بال قيیمٍة إإذذاا كانت  . ووعليَینابالرُّ أأيیًضا أأنن نؤكِّ
.ووعَملهَھ تنكُر االمسيیحَ  أأعمالهُھُم  

 
كِر هھھھنا أأننَّ   بةٍ ذَ كَ  أأنبيیاءَ بسبب كالمِم ااعتَقدوواا أأننَّ لهھُم َضمانًا أأبديیًّا االناسس االكثيیَر من  ووجديیٌر بالذِّ

هھھھذاا االِمنبَِر ااإلذذااعيِّ إإننَّ هھھھذاا ليیس من . وونقولُل من يیحلو لهھمكما على االَعيیِش هھم نَ عوشجَّ يی
.٬، ووليیس هھھھذاا بتاتًا ما تعلُِّمهھ كلمةُ هللاِ االقدُّووسسِ االحقِّ بشيءٍ   

 
االخاتمة  

مم االبرنامج مقدِّ  
.على االمؤمِن بالمسيیح ةهھھھي مسؤووليیَّ االعليِّ خدمة هللاِ ررأأيینا في حلَقِة االيیومم أأننَّ   

 
التهِھ في ‘‘هھذاا االيیومماالكلمةُ ل’’في االحلَقِة االمقبلِة من برناَمِج وو ٬، سيیُتابُع االقسُّ تَشك تأمُّ

االتكليیِف االذيي أأعطي لِحْزقيِیالَل.  
 

كلمة ختاميیَّة  
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(االرااعي تَشك سميیث)  
بقدااسٍة ووأأمانٍة أأمامَم االرببِّ ووبما في أأيیَّاِمَك أأنن تسلَُك هھھھي صالتُنا ألجلَِك٬، عزيیزيي االمستَِمع٬، 

ووسِس. وونصلِّي أأيیًضا أأنن  بِحكمٍة االشرَّ في االعالِم٬، ووتنادديَي ببشاررةِة تَديیَن يیليیُق برووِحهھ االقدُّ
كي تتعلََّم منهھ االملكوتِت للمحتاجيیَن إإليیهھا. وونصلِّي أأخيیًراا أأنن تسُكَن فيیَك كلمةَ االمسيیِح بِِغنًى 

ووتنُمَو في شخِصهھ االكريیِم. بِاْسِم يیسوعَع االمسيیِح نصلِّي. آآميین!  


