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مةاالمقدِّ   
)االبرنامج مممقدِّ (  

ااَءنا  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االكلمةُ ’’ ااإلذذااعيِّ  االبرنامجِ  من جديیدةةٍ  حلقةٍ  في بُكمْ  أأهھھھًال  االمستَمعيیَن٬، أأعزَّ
حيیمِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنتابِعُ  حيیث  االقسِّ  إإعدااددِ  من ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  في ددررااستَنا االرَّ
.سميیث تَشك  

 
 تَعاظظُمِ  بشأنن ووكذلك َصيیدوونَن٬، ُسقوططِ  بشأنن تَشك االقسُّ  تحدَّثثَ  برناَمِجنا٬، من االيیوممِ  حلَقةِ  في

قوططِ وو ِمصَر٬، .االقديیم االعالَمِ  في ظمىاالعُ  ااإلمبرااططورريیَّة لهھذهه االتدرريیجيَّ  االسُّ  
 

 وواالتي ٬،رَ صْ مِ  على ةةَ االنبوَّ  نتابِعُ  سوفف ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم حلقةِ  ووفي
 عرششِ  عن ِمصر سقوططَ  ووسنرىى ٬،مصر ءكبريیا ووَكْسر فِْرَعْوننَ  ماححِ جِ  بحُ كَ  فيیهھا أأُعلِنَ 
.ماالعالَ  اتتِ مبرااططورريیَّ إإ  

 
 ِسفرِ  من وواالثالثيینَ  االحادديي ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 

للِ  االعدددِ  من وواابتِدااءً  ِحْزقيِیالل ا ٬،ااألووَّ  منك٬، فنرجو ااآلنَن٬، ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةةِ  بِرووححِ  تُْصِغيَ  أأننْ  االمستِمع٬، عزيیزيي .وواالُخشوععِ  االصَّ  

 
ااَءنا نَْتُرُكُكْم٬، وَوااآلننْ   االقسِّ  إإعدااددِ  من ِحزقيِیاللَ  ِسْفرِ  ِمنْ  آآَخرَ  قيَیِّمٍ  دَدرْرسسٍ  َمعَ  االُمْستَِمعيین٬، أأِعزَّ
.سميیث تشك  

 
-االعظة متن[ ]تشك االقسُّ   

ااَءنا نبدأأ  االحادديي ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
 في كبيیرةة أأررززٍ  بشجرةةِ  عوننُ رْ فِ  يیَُشبِّهھُ  حيیثُ  ٬،نفِسهھ وننَ عَ رْ فِ  نع ةةً نبوَّ  نقرأأُ  حيیث وواالثالثيینَ 

لل االعددَديینِ  في يیقوللُ  حيیث ٬،لُْبنَاننَ  :وواالثاني ااألووَّ  
 

نَةِ  في ووكاننَ ’’ للِ  في لِِث٬،ااالثَّ  االشَّهھرِ  في عَشَرةة٬َ، االحادديیَةِ  االسَّ ببِّ  كالممَ  أأننَّ  االشَّهھِر٬، أأووَّ  كاننَ  االرَّ
‘‘َعظََمتَِك؟ في أأشبهَھتَ  َمنْ : ووُجمهھورِرههِ  ِمصرَ  َملِكِ  لفِرَعْوننَ  قُلْ  آآدَدمَم٬، اابنَ  يیا: قائًال  إإلَيَّ   

 
 ُملكِ  من عشرةةَ  االحادديیةَ  االسنةِ  في االميیالدد٬، قبل ووثمانيین ووستَّةٍ  مئةٍ  خمسِ  عامم في هھھھنا االكالممُ 
.ِصْدقيِیَّا  
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اائي عليینا٬، يیخفى ووال  ةووقويیَّ  عظيیمةً  ةً إإمبرااططورريیَّ  كانت ِمصرَ  أأننَّ  االمستَِمعيین٬، أأعزَّ

 ةةً قوَّ  أأيیًضا كانواا االذيین يین٬،ورريیِّ باألشُّ  هھهُھمشبِّ يیُ  أأنَّهھ هھھھنا وونرىى. االقديیم االعالمِ  في ووُمسيیِطرةةً 
.ةِ االشماليیَّ  االمملكةِ  أأسباططَ  رووااهھَ قَ  نمَ  ووهھھھم ٬،يیمةظعُ   

 
:وواالثالثيین االحادديي ااألصحاحح من وواالراابعِ  االثالثِ  يینِ االعدددَ  في قوللُ يیَ  ذذلكَ  بعدَ   

 
٬، وَوأأَْغبَى ااألَْغَصاننِ  َجِميیلُ  لُْبنَاننَ  فِي ااألرَْرززِ  أأَْعلَى هھھُھَوذَذاا’’  فَْرُعهھُ  وَوَكاننَ  ططَِويیلَة٬ٌ، وَوقَاَمتهُھُ  االظِّلِّ

 وَوأأرَْرَسلَتْ  َمْغِرِسهِھ٬، َحْوللِ  ِمنْ  َجَرتتْ  أأَْنهَھارُرههُ . ااْلَغْمرُ  وَورَرفََعهھُ  ااْلِميیَاهه٬ُ، َعظََّمْتهھُ  قَدْ . ااْلُغيیُوممِ  بيَْینَ 
.‘‘ااْلَحْقلِ  أأَْشَجاررِ  ُكلِّ  إإِلَى َجَدااوِولهََھا  

 
.ِمصرَ  شماللِ  االنِّيیلِ  دِدلتا في االخصبةِ  االمنطقةِ  عن هھھھنا نقرأأُ   

 
 وواالثالثيیَن٬، االحادديي ااألصحاححِ  من االتاِسعِ  إإلى االساددسسِ  من ااألعدااددِ  إإلى االكالممُ  يینتقِلُ  ثمَّ 

:فيیهِھا وونقرأأُ   
 

َماِء٬، ططيُیُوررِ  ُكلُّ  أأَْغَصانهِھِ  فِي وَوَعشََّشتْ ’’ ٬، َحيیََوااننِ  ُكلُّ  وَولََدتتْ  فُُرووِعهھِ  وَوتَْحتَ  االسَّ  وَوَسَكنَ  ااْلبَرِّ
 َكاننَ  أأَْصلهَھُ  ألنَنَّ  قُْضبَانهِِھ٬، ططُوللِ  وَوفِي َعظََمتهِھِ  فِي َجِميیًال  فََكاننَ  ااْلَعِظيیَمِة٬، ااألَُممِ  ُكلُّ  ظِظلِّهھِ  تَْحتَ 
ْلبُ  أأَْغَصانهَھ٬ُ، يیُْشبهِھْ  لَمْ  االسَّْرووُ  يیَفُْقهھ٬ُ، لَمْ  هللاِ  َجنَّةِ  فِي ااَألرَْرززُ . َكثيِیَرةةٍ  ِميیَاههٍ  َعلَى  يیَُكنْ  لَمْ  وَواالدُّ

 قُْضبَانهِِھ٬، بَِكْثَرةةِ  َجِميیًال  َجَعْلتهُھُ . ُحْسنهِھِ  فِي تُْشبهِْھهھُ  لَمْ  هللاِ  َجنَّةِ  فِي ااألَْشَجاررِ  ُكلُّ . فُُرووِعهھِ  ِمْثلَ 
‘‘. هللاِ  َجنَّةِ  فِي االَّتِي َعْدننٍ  أأَْشَجاررِ  ُكلُّ  َحَسَدْتهھُ  َحتَّى  

 
 أأيیًضا قالهھ ووهھھھذاا ٬،أأغصانهِھا في شُ شِّ عَ تُ  االتي يیوررِ االطُّ  فكرةةَ  االكراامم٬، مستِمعيَّ  هھھھنا٬، الِحظُ ن

رَ  عن االنبيُّ  دداانيیاللُ   ٬،االجديیدِ  االعهھدِ  وءِ ضَ  في هھھھذاا في رُ نفكِّ  حيینوو .ةاالبابليیَّ  وواالمملكة نَبُوَخْذنَصَّ
 عشرَ  االثالثَ  ااألصحاححِ  لوقا إإنجيیلِ  في االمسيیحُ  يیسوععُ  ضربهَھ االذيي االملكوتت مثلَ  رُ نتذكَّ 

:فيیهھ وونقرأأُ  ٬،عشر االتاسعَ  وواالعدددِ   
 

  َكبيِیَرةة٬ً، َشَجَرةةً  وَوَصارَرتتْ  فَنََمتْ  بُْستَانهِِھ٬، فِي وَوأأَْلقَاهھھَھا إإِْنَساننٌ  أأََخَذهھھَھا َخْردَدلل َحبَّةَ  يیُْشبهِھُ ’’
‘‘.أأَْغَصانهَِھا فِي االسََّماءِ  ططيُیُوررُ  وَوتَآوَوتتْ   

 
 االزاارِرعع َمثَلِ  في نذُكرُ  فمثًال٬،. لشرِّ اا ىلإإ ررمًزاا ااألمثالل في تُعدُّ  االطُّيیوررُ  كانَتِ  ما ووكثيیًراا

 االذيي يیررِّ لشِّ ل تشبيیهھًا هھھھذاا ووكانن. االطريیق على تْ ووقعَ  االتي ررَ ااذاالبِ  ووأأكلَتِ  االطُّيیوررُ  أأتَتِ  كيیفَ 
.تأثيیَرهھھھا تبدأأ أأنن قبل ااإلنسانن قلبِ  من هللا كلمةَ  وويیسرققُ  يیأتي  
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 االوااقعِ  في ووهھھھذاا ٬،شجرةةً  ووصارَرتتْ  نمت للِ ددَ رْ االخَ  حبةَ  أأننَّ  نرىى ٬،االملكوتت ثلِ مَ  إإلى ووبالَعوددةةِ 
؛ أأمرٌ   تلك نموَّ  أأننَّ  نرىى ووبهھذاا. ااتتيیرجَ شُ  بل ٬،ااررً اشجأأ تُنبِتُ  ال للَ ددَ رْ االخَ  بذووررَ  ألننَّ  ااستثنائيٌّ

 ةااألمميیَّ  االكنيیسة عن مثلٌ  ووهھھھذاا. هھافيی شتووعشَّ  االطيیورر إإليیهھا تِ أتَ ف ااستثنائيیًّا٬، كانن االشجرةةِ 
ً  يیرُ ستص االتي  أأنوااععِ  كلَّ  نرىى ٬،االيیومم ااألممِ  كنيیسةِ  ىلإإ ننظرُ  ووحيین. االطيیورر أأنوااععِ  لكلِّ  ملجأ

 في حدثث ما نرىى أأنن اأأيیضً  االمذهھھھل من لكَ . أأغصانهِھا في تْ شعشَّ  ووقد االغريیبة االطيیوررِ 
 وويیحُضرُ  .منهھم نَ يیااالسميیِّ  سيیَّما ال ٬،يینمسيیحيیِّ وواال ةاالمسيیحيیَّ  حاللُ  عليیهھ صاررتتْ  ووما االكنيیسة٬،
 وونقرأأ ٬،وواالعشريین االحادديي وواالعدددِ  االسابع ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  في جاءَ  ما ااآلننَ  ذِذهھھھنيَ  إإلى
:فيیهھ  

 
٬، يیَا: لِي يیَقُوللُ  َمنْ  ُكلُّ  ليَْیسَ ’’ َماوَوااتتِ  َملَُكوتتَ  يیَْدُخلُ ! رَرببُّ  يیَا رَرببُّ  إإرَِراادَدةةَ  يیَْفَعلُ  االَِّذيي بَلِ . االسَّ

َماوَوااتتِ  فِي االَِّذيي أأَبِي .‘‘االسَّ  
 

 صاررتتْ  حتَّى ٬،ااستثنائيیًّا اانموًّ  تنمو ااألممِ  كنيیسةَ  أأننَّ  حقيیقةِ  إإلى هھھھنا االمسيیحُ  يیسوععُ  يیشيیرُ وو
 ً .مكاننٍ  كلِّ  من للطيیورر ملجأ  

 
ا  االشعوببِ  إإلى فيیُشيیرُ  ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  من وواالثالثيینَ  االحادديي ااألصحاححِ  في االساددسسُ  االعدددُ  أأمَّ
ااء٬، مستِمعيَّ  تشبيیهھًا٬، نرىى ثمَّ  .رُ صْ مِ  هھاتْ رَ قهھَ  االتي خرىىااألُ   ٬،االكبرىى ااألررززِ  شجرةةِ ل ااألعزَّ
.ااألخرىى ااألممُ  تحسُدهھھھا عظيیمةً  ةً مَّ أأُ  صارَرتتْ  ووكيیف ٬،رَ صْ مِ ل تشبيیهھٌ  ووهھھھي  

 
 االحادديي ااألصحاححِ  من عشر االحاددييوو االعاِشرِ  االعددَديین في جاءَ  ما نقرأأُ  ذذلك ووبعدَ 

:فيیهِھما وونقرأأُ  وواالثالثيین٬،  
 

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا لِذلِكَ ’’ ببُّ  االسَّ  ااْلُغيیُومِم٬، بيَْینَ  فَْرَعهھُ  َجَعلَ  وَوقَدْ  قَاَمتَُك٬، اارْرتَفََعتْ  أأَنَّكَ  أأَْجلِ  ِمنْ : االرَّ
هِه٬، قَْلبهُھُ  وَواارْرتَفَعَ  ههِ . فِْعًال  بهِھِ  فيَیَْفَعلُ  ااألَُمِم٬، قَِوييِّ  يیَدِ  إإِلَى أأَْسلَْمتهُھُ  بُِعلُوِّ .‘‘ططََردْدتهُھُ  لَِشرِّ  

 
 يینونةِ االدَّ  سببَ  أأننَّ  خرىىأأُ  ةةً مرَّ  ظُ الحِ نُ وو ٬،رَ صْ مِ  وننِ عَ رْ فِ  على مِ كْ االحُ  إإعالننَ  هھھھنا نرىى ووهھھھكذاا
يیاققِ  هھھھذاا ووفي. تهِھمَ ظَ عَ  بسببِ  ااررتفعَ  قلبهَھ ألننَّ  ؛االكبريیاءُ  هھھھو  في سسُ االمقدَّ  االكتاببُ  قوللُ يیَ  االسِّ

:عشرَ  االثامنَ  وواالعدددِ  عشرَ  االساددسسَ  ااألصحاححِ  ااألمثالل ِسفرِ   
 

قُوططِ  وَوقَْبلَ  ااْلِكْبِريیَاُء٬، ااْلَكْسرِ  قَْبلَ ’’ ووححِ  تََشاُمخُ  االسُّ .‘‘االرُّ  
 

 هھافيی االتي ناصبِ االمَ  مع لوااعامَ يیتَ  أأنن االناسسِ  على عبِ االصَّ  من أأننَّ  هھھھنا نذُكرَ  أأنن االمفيیدِ  وومن
 فيیهھ تسوددُ  بٍ نصِ مَ  في تكوننَ  أأنن االعالم في ااألموررِ  أأصعبِ  من ننَّ أأ أأعتقدُ وو. لطةسُ  أأوو نفوذذٌ 
 ىلإإ رُ تنظُ  فقد حيیاتِك٬، إإلى االكبريیاء يیتسللَ  أأنن رَ طَ خَ  دداائًما هھھھناكك ألننَّ  ؛آآخريین أأناسسٍ  على

.هھفعلتَ  ما إإلى روواانظُ يیَ  أأنن االنَّاسسِ  إإلى ططالبًا بِكَ صِ نْ مَ   



 4  

 
يیاققِ  هھھھذاا ووفي رَ  نتذكَّرُ  االسِّ  في ىشَّ مَ يیتَ  كانن بيینَما بَابَِل٬، إإلى يینظرُ  كانن االذيي نَبُوَخْذنَصَّ

 تلك في يیسيیرُ  كانن لقد .االقديیم االعالمِ  في بعاالسَّ  نيیااالدُّ  عجائب إإحدىى ووهھھھي قة٬،االمعلَّ  االحداائقِ 
 ِمئةِ  نحو ترتفعُ  هھھھاأأسوااررَ  ووجعلَ  ٬،هھھھو بناهھھھا االتي بةاالخالَّ  بابلَ  في االموجوددةةِ  االجميیلةِ  االحداائقِ 
 هھھھو٬، اهھھھابن االتي االعظيیمةُ  االمديینةُ  هھھھي بابِلَ  إإننَّ  ووقالل ٬،متًراا ِعشريینَ  على يیزيیدُ  وَوبُِسمكٍ  متٍر٬،
 االملك ذذلك قلبِ  ااررتفاععِ  االسماء من ىىررأأ االعليَّ  هللاَ  إإننَّ  يیقولل االسماءِ  من صوتتٌ  فأتاهه

رُ  أتىف. بالكبريیاء  َسِمَعهھ٬، االذيي وتتصَّ اال ووبشأنن ٬،حدثث ماب ووأأخبرهه دداانيیالل إإلى نَبُوَخْذنَصَّ
ر عاددَ  ٬،وقفِ االمَ  ذذلك من عامم ووبعد. صصٍ رْ حِ بِ  يیسيیرَ  ننأأ دداانيیاللُ  لهھ قالل ووهھھھنا  ةةً مرَّ  نبوخذنصَّ

 االسماء من ثانيیةً  صوتتُ اال فأتاهه بناهھھھا٬، االتي بابلَ  مديینةِ  ووَعظَمةِ  ٬،تهِھمَ ظَ بعَ  يیتفاخرَ ل خرىىأأُ 
ةة٬، هھھھذهه دَديینونةً  نًاعلِ مُ   عاششَ وو االناسس٬، بيینِ  من فطُِرددَ  ٬،نوااتتٍ سَ  بعِ لسَ  نوننالجُ ب أأُصيیبَ  حيیثُ  االمرَّ
يیَّةِ  االحيیوااناتتِ  بيین فيیهھا  كريیشِ  شعُرهه نماوو ٬،كالثيیراانن االحشائش يیأكلُ  كاننوو ٬،االحقل في االبرِّ

بِع٬، االسنوااتتِ  ُمِضيِّ  بعدَ  الحٍق٬، ووقتٍ  ووفي. االسماء ندىى عليیهھ ووكانن االطيیورر٬،  أأننَّ  عرففَ  االسَّ
 إإلى ووعاددَ  عقلهُھ٬، إإليَیهھ عاددَ  ووِعنَدهھھھا .شاءيیَ  نلمَ  االممالكَ  عطييیُ  ووأأنَّهھ ٬،االسموااتت في االعليَّ  هللاَ 

.جديیدٍ  من االُملكِ   
 

 ِمْصرَ  فِْرَعْوننِ  قلبُ  ااررتفَعَ  فقد ؛مارراالدَّ  جلبُ ت االكبريیاءَ  أأننَّ  نرىى االتارريیخ٬، مدااررِ  علىوو
هه٬، بسببِ  يیناالوثنيیِّ  أأيیديي إإلى ُمهھسلِّ يیُ س إإنَّهھ لهھ قالل االقدُّووسسَ  هللاَ  لكنَّ  بالكبريیاء٬،  ااستخدممَ  ووقد شرِّ

رَ  بالفِعلِ  االقديیرُ  هللاُ  .وننَ عَ رْ فِ  ليیهُھلِكَ  نَبُوَخْذنَصَّ  
 

اائي نذُكُر٬، وورربَّما التِنا من االمستِمعيین٬، أأعزَّ  ةةً نبوَّ  االسِّفرِ  في هھھھناكك أأننَّ  إإررِميیا ِسفرِ  في تأمُّ
 الَّ أأوو ٬،فِْرَعْوننَ ب قوااثِ يیَ  الَّ أأ عليَیهِھم إإننَّ  أأوُورُرَشليِیمَ  في للذيینَ  يیقوللُ  إإررِميیا االنبيُّ  كانن حيیث ٬،مماثلةً 

. يیهَھَوذذاا لمملكةِ  حقيیقيیًّا ونًاعَ  تكوننَ  لنوو ٬،بابل يیَدِ  على هھلِكُ ستَ  ِمْصرَ  ألنن ؛ِمْصرَ  على كلوااتَّ يی
 االماللِ  بَِدفعِ  ووااستأجُرووهھھھا مصر ىلإإ ذذهھھھبواا االنهھايیة ووفي ٬،إإرِْرِميیَا إإلى عواامِ يیستَ  لم أأنَّهھم غيیر

فاععِ  مقابِلَ   لهھم ووقالل االحجاررةة بعضَ  إإررِميیا أأخذَ  حيیس٬،نْ تحفَ  مديینةِ  في ووهھھھناكك .يیهَھوذذاا عن االدِّ
ر إإننَّ  ةةَ  تلك أأننَّ  االتارريیخُ  وويیُخبُِرنا .رَ صْ مِ  في عرَشهھ االحجاررةةِ  هھھھذهه على بنيسيیَ  نبوَخذنصَّ  االنبوَّ

.تحقَّقَتْ   
 

التِنا االِكراامم٬، مستِمعيَّ  نوااِصُل٬،  من عشرَ  االثامنَ  إإلى عشر االثاني من ددِ ااعدااأل في تأمُّ
:فيیهھا وونقرأأُ  وواالثالثيیَن٬، االحادديي ااألصحاححِ   

 
 َجِميیعِ  وَوفِي ااْلِجبَاللِ  َعلَى قُْضبَانهُھُ  فَتَتََساقَطُ  وَويیَْتُرُكونهَھ٬ُ، ااألَُمِم٬، ُعتَاةةُ  ااْلُغَربَاءُ  وَويیَْستَأِْصلهُھُ ’’

 ااألرَْرضِض٬، ُشُعوببِ  ُكلُّ  ظِظلِّهھِ  َعنْ  وَويیَْنِزللُ  ااألرَْرضِض٬، أأَْنهَھاررِ  ُكلِّ  ِعْندَ  قُْضبَانهُھُ  وَوتَْنَكِسرُ  ااألوَْودِديیَِة٬،
َماِء٬، ططيُیُوررِ  َجِميیعُ  تَْستَقِرُّ  هھھَھِشيیِمهھِ  َعلَى. وَويیَْتُرُكونهَھُ   َعلَى تَُكوننُ  ااْلبَرِّ  َحيیََوااننِ  وَوَجِميیعُ  االسَّ

ا َشَجَرةةٌ  تَْرتَفِعَ  لَِكيْیَال . قُْضبَانهِھِ   ااْلُغيیُومِم٬، بيَْینَ  فَْرَعهَھا تَْجَعلُ  وَوال لِقَاَمتهَِھا٬، ااْلِميیَاههِ  َعلَى وَوهھھِھيَ  مَّ
 إإِلَى ااْلَمْوتِت٬، إإِلَى َجِميیًعا أأُْسلَِمتْ  قَدْ  ألَنَّهَھا اًء٬،مَ  َشارِربَةٍ  ُكلُّ  اارْرتِفَاِعهَھا فِي بَلُّوططَاتهَُھا تَقُوممُ  وَوال
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ْفلَى٬، ااألرَْرضضِ  يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا. ااْلُجبِّ  فِي ااْلهَھابِِطيینَ  َمعَ  آآدَدممَ  بَنِي وَوْسطِ  فِي االسُّ ببُّ  االسَّ  فِي: االرَّ
 ااْلِميیَاههُ  وَوفَنيِیَتِ  أأَْنهَھارَرهه٬ُ، وَوَمنَْعتُ  ااْلَغْمَر٬، َعليَْیهھِ  َكَسْوتتُ . نَْوًحا أأَقَْمتُ  ااْلهَھاوِويیَةِ  إإِلَى نُُزوولهِھِ  يیَْوممِ 

 أأرَْرَجْفتُ  ُسقُوطِطهھِ  َصْوتتِ  ِمنْ . َعليَْیهھِ  ذَذبُلَتْ  ااْلَحْقلِ  أأَْشَجاررِ  وَوُكلُّ  َعليَْیهِھ٬، لُْبنَاننَ  وَوأأَْحَزْنتُ  ااْلَكثيِیَرةة٬ُ،
٬، فِي ااْلهَھابِِطيینَ  َمعَ  ااْلهَھاوِويیَةِ  إإِلَى إإيِیَّاههُ  إإِْنَزاالِي ِعْندَ  ااألَُممَ  ْفلَى ااألرَْرضضِ  فِي فَتَتََعزَّىى ااْلُجبِّ  االسُّ

 َمَعهھ٬ُ، ااْلهَھاوِويیَةِ  إإِلَى نََزلُواا أأيَْیًضا هھھُھمْ . َماءً  َشارِربَةٍ  ُكلُّ  وَوِخيیَارُرههُ  لُْبنَاننَ  ُمْختَاررُ  َعْدنٍن٬، أأَْشَجاررِ  ُكلُّ 
يْیِف٬، ااْلقَْتلَى إإِلَى اِكنُوننَ  وَوزَزرْرُعهھُ  بِالسَّ  ااْلَمْجدِ  فِي أأَْشبهَْھتَ  َمنْ . ااألَُممِ  وَوْسطِ  فِي لِّهھِ ظظِ  تَْحتَ  االسَّ

ْفلَى٬، ااألرَْرضضِ  إإِلَى َعْدننٍ  أأَْشَجاررِ  َمعَ  َستُْحَدررُ  َعْدنٍن؟ أأَْشَجاررِ  بيَْینَ  هھھھَكَذاا وَوااْلَعظََمةِ   االسُّ
يیِّدُ  يیَقُوللُ  ُجْمهُھورِرهِه٬، وَوُكلُّ  فِْرَعْوننُ  هھھھَذاا. بِالسَّيْیفِ  ااْلَمْقتُوليِینَ  َمعَ  ااْلُغْلفِ  بيَْینَ  وَوتَْضطَجعُ   االسَّ

ببُّ  ‘‘.االرَّ  
 

 أتنبَّ يی أأنَّهھ هھھھنا وونرىى ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  من وواالثالثيینَ  االحادديي ااألصحاححِ  نهھايیةِ  إإلى بهھذاا وَوَصْلنا
.االهھاوِويیَةِ  في مصيیِرهه إإلى يیهِھمْ ووررَ  وننَ عَ رْ فِ  ددِ رْ ططَ  عن  

 
 سببَ  تِ كانَ  االتي فهھي ؛االكبريیاء ُخطوررةةِ  عن جديیدٍ  من هھھھنا نتكلَّمَ  أأنن االوااجبِ  من فإننَّ  لذلك

 بدأأوواا نممَّ  كثيیريین ررأأيیناوو نَن٬،وعَ رْ فِ  ةُ يیَّ طِ خَ  أأنَّهھا االيیومم ررأأيینا كما ٬،االسماء من يیطاننِ االشَّ  ججِ وورخُ 
 ووذذلك ٬،هھمططَ وقسُ  اررأأيین نالكنَّ  ووحقِّهھ٬، االرببِّ  بكلمةِ  ريینمبشِّ  ووكانواا ٬،عظيیمةً  بداايیةً  حيیاتهَھم
 منطلقِ  من ٬،االكبريیاء من جميیًعا نحذررَ  أأنن لنا بدَّ  ال االذ. لوبهِھمقُ  إإلى االكبريیاءِ  تسلُّلِ  بسببِ 

.االمسيیح للسيیِّدِ  تِنامحبَّ   
 

 ههمصيیرِ وو لفِْرَعوننَ  َمرثاةةً  فيیهھ نقرأأُ  وواالذيي وواالثالثيین٬، االثاني ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  لِ قِ ننتَ ل
.يیهھعل حيیبٍ نَ ب رُرفَِعتْ  االمرثاةةَ  أأننَّ  نقرأأُ  كما ٬،االبائس  

 
ْبَعةَ  ددَ ااعدووااأل وواالثالثيین االثاني ااألصحاححَ  ااآلننَ  نقرأأوول :فيیهھا ووجاءَ  ِمنهھ٬، ىااألوول االسَّ  

 
نَةِ  فِي وَوَكاننَ ’’ للِ  فِي َعَشَر٬، االثَّانِي االشَّهْھرِ  فِي َعَشَرةة٬َ، االثَّانيِیَةِ  االسَّ هْھِر٬، أأوَوَّ ببِّ  ممَ َكَال  أأنَنَّ  االشَّ  االرَّ

 ِشْبلَ  أأَْشبهَْھتَ : لهَھُ  وَوقُلْ  ِمْصرَ  َملِكِ  فِْرَعْوننَ  َعلَى َمْرثَاةةً  اارْرفَعْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: قَائًِال  إإِلَيَّ  َصاررَ 
 وَوَعكَّْرتتَ  بِِرْجليَْیَك٬، ااْلَماءَ  وَوَكدَّرْرتتَ  بِأَْنهَھارِركَك٬، ااْنَدفَْقتَ . ااْلبَِحاررِ  فِي تِْمَساححٍ  نَِظيیرُ  وَوأأَْنتَ  ااألَُممِ 

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا. أأَْنهَھارَرهھھُھمْ  ببُّ  االسَّ  وَوهھھُھمْ  َكثيِیَرةٍة٬، ُشُعوببٍ  َجَماَعةِ  َمعَ  َشبََكتِي َعليَْیكَ  أأَْبُسطُ  إإِنِّي: االرَّ
 َعليَْیكَ  وَوأأُقِرُّ  ااْلَحْقِل٬، وَوْجهھِ  َعلَى وَوأأطَْطَرُحكَ  ااألرَْرضِض٬، َعلَى وَوأأَْتُرُككَ . ِمْجَزفَتِي فِي يیُْصِعُدوونَكَ 

َماِء٬، ططيُیُوررِ  ُكلَّ   وَوأأَْمألُ  ااْلِجبَالِل٬، َعلَى لَْحَمكَ  وَوأأُْلقِي. ُكلَّهَھا ااألرَْرضضِ  وُوُحوششَ  ِمْنكَ  وَوأأُْشبعُ  االسَّ
. ااآلفَاققُ  ِمْنكَ  وَوتَْمتَلِئُ  ااْلِجبَالِل٬، إإِلَى دَدِمكَ  ِمنْ  فيَیََضانِكَ  أأرَْرضضَ  وَوأأُْسقِي. ِجيیَفِكَ  ِمنْ  ااألوَْودِديیَةَ 

َماوَوااتِت٬، أأَْحُجبُ  إإيِیَّاككَ  إإطِْطفَائِي وَوِعْندَ   وَوااْلقََمرُ  بَِسَحابٍب٬، االشَّْمسَ  وَوأأُْغِشي نُُجوَمهَھا٬، وَوأأظُْظلِمُ  االسَّ
.‘‘َضْوَءههُ  يیُِضيءُ  الَ   
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 أأننَّ  هھھھنا رثاةةِ االمَ  كالممُ  ووجاءَ  .وونصف عاممٍ  بعدَ  تكان ةةِ االنبوَّ  هھھھذهه أأننَّ  عِ طَ قْ االمَ  بداايیةِ  في إإذًذاا نرىى
 نهھايیة في ةِ شبكاال في يیعلَقُ س هھلكنَّ  ٬،هھھھاررووكدَّ  االميیاههَ  رَ عكَّ  ووقد ٬،مساححَ االتِّ  هھُ شبِ يیُ  فِْرَعوننَ 
يیًراا٬، كاننَ  فِْرَعوننَ  أأننَّ  هھھھذاا وويیعني. االَمطاففِ   تيأيیس وولكنْ  ٬،االمعاصي من االكثيیرَ  ااررتكبَ وو شرِّ

.ههخطايیا على االعادِدللُ  االرببُّ  هھديینيیَ  يیوممٌ   
 

 فيیهھ ىتتغطَّ  يیوممٍ  عن قرأأناهه٬، االذيي االمقطَعِ  من االثاني االجزءِ  في االرببُّ  يیتكلَّمُ  ذذلك بعدَ 
 هھھھذاا حِضرُ ستَ وويیَ  .نورَرهه االقمرُ  عطييیُ  ووال االشمَس٬، االسحاببُ  يغطِّ وويیُ  االنجومم٬، ووتُظلمُ  االسماء٬،
ااء مستِمعيَّ  هھھھناالذِّ  إإلى  ٬،ممٍ ددَ  إإلى االقمرُ  للُ وويیتحوَّ  ٬،مسُ االشَّ  مُ ظلِ ستُ  حيیث ٬،يیوئيیل ةةً نبوَّ  ٬،ااألعزَّ
 االراابعِ  ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  في االكالممَ  هھھھذاا االمسيیحُ  يیسوععُ  ااقتبسَ  قدِ وو. جومماالنُّ  ضيءُ تُ  ووال

 االتي ةاالقويیَّ  ااألحكاممِ  في االرؤؤيیا٬، ِسفرِ  في مذكورًراا ووتَكراارًراا ِمراارًراا نجُدهه كما ٬،وواالعشريین
 ااتتاالنبوَّ  من هھھھي فِْرَعْوننَ  على ةةاالنبوَّ  تكوننَ  أأنن يیمكنُ  لذاا. االسابع متْ االخَ  فَْتحِ  بعدَ  ستحدثثُ 
رُ  هھھھزممَ  حيین حدثثَ  اعمَّ  مُ تكلَّ ت تْ كانَ  اهھأأنَّ  أأيي ٬،ججٌ ووَ زددَ مُ  تحقيیقٌ  لهھا االتي  ٬،فِرَعوننَ  نَبُوَخْذنَصَّ
 في ججٍ زددووَ مُ  منظوررٍ  جوددِ لوُ  ااحتماللٌ  هھھھناكك إإذًذاا. االمستقبلِ  في بأحدااثثٍ  مرتَبِطةٌ  أأيیًضا هھالكنَّ 

منِ  ذذلك في فِْرَعْوننَ  أأحوااللِ  عن فقط ليیس تمتكلَّ  هھاأأنَّ  أأيي ةة٬،االنبوَّ  هھھھذهه تحقيیقِ   حيین بل ٬،االزَّ
.ااأليیَّاممِ  آآخرِ  في ااألررضضَ  االعاددللُ  هللاُ  ديینُ يیَ وو نفَسهھ٬، االتارريیخُ  يیعيیدُ   

 
التِنا في وونستمرُّ  ةة٬، هھھھذهه في تأمُّ  من عشرَ  االخاِمسَ  إإلى االثامنِ  من ااألعدااددِ  في االنبوَّ

:فيیهھا وونقرأأُ  ٬،وواالثالثيینَ  االثاني ااألَصحاححِ   
 

يیِّدُ  يیَقُوللُ  أأرَْرِضَك٬، َعلَى االظُّْلَمةَ  وَوأأَْجَعلُ  ااْلُمنيِیَرةِة٬، االسََّماءِ  أأَْنَوااررِ  ُكلَّ  فَْوقَكَ  وَوأأظُْظلِمُ ’’ ببُّ  االسَّ . االرَّ
 وَوأأَُحيیِّرُ . تَْعِرْفهَھا لَمْ  أأرََرااضضٍ  فِي ااألَُممِ  بيَْینَ  بَِكْسِرككَ  إإِْتيیَانِي ِعْندَ  َكثيِیِريینَ  ُشُعوببٍ  قُلُوببَ  وَوأأَُغمُّ 

ووننَ  ُملُوُكهُھمْ  َكثيِیِريیَن٬، ُشُعوبًا ِمْنكَ   قُدَّااممَ  بَِسيْیفِي أأَْخِطرُ  ِعْنَدَما ااْقِشْعَراارًراا َعليَْیكَ  يیَْقَشِعرُّ
 قَاللَ  هھھھَكَذاا ألَنَّهھُ . ُسقُوطِطكَ  يیَْوممِ  فِي نَْفِسهھِ  َعلَى وَوااِحدٍ  ُكلُّ  لَْحظٍَة٬، ُكلَّ  فيَیَْرِجفُوننَ  وُوُجوهھھِھهِھْم٬،

يیِّدُ  ببُّ  االسَّ  ُعتَاةةُ  ُكلُّهُھمْ . ُجْمهُھورَرككَ  أأُْسقِطُ  ااْلَجبَابَِرةةِ  بُِسيیُوففِ . َعليَْیكَ  يیَأْتِي بَابِلَ  َملِكِ  َسيْیفُ : االرَّ
 ااْلِميیَاههِ  َعنِ  بهََھائِِمهَھا َجِميیعَ  وَوأأُبيِیدُ . ُجْمهُھورِرهھھَھا ُكلُّ  وَويیهَْھلِكُ  ِمْصَر٬، ِكْبِريیَاءَ  ْسلُبُوننَ فيَیَ  ااألَُمِم٬،

رُرهھھَھا فََال  ااْلَكثيِیَرةِة٬، ُرهھھَھا وَوَال  إإِْنَسانٍن٬، رِرْجلُ  بَْعدُ  ِمنْ  تَُكدِّ  أأُْنِضبُ  ِحيینَئِذٍ . بهَِھيیَمةٍ  أأظَْظالفَفُ  تَُعكِّ
يْیِت٬، أأَْنهَھارَرهھھُھمْ  وَوأأُْجِريي ِميیَاهھھَھهُھمْ  يیِّدُ  يیَقُوللُ  َكالزَّ ببُّ  االسَّ  َخَراابًا٬، ِمْصرَ  أأرَْرضضَ  أأَْجَعلُ  ِحيینَ . االرَّ
انهَِھا َجِميیعَ  َضْربِي ِعْندَ . ِمْلئهَِھا ِمنْ  ااألرَْرضضُ  وَوتَْخلُو ببُّ  أأَنَا أأَنِّي يیَْعلَُموننَ  ُسكَّ .‘‘االرَّ  

 
 هھھھو االرببَّ  أأننَّ  سيیْعلَموننَ  االجميیعَ  أأننَّ  ااتتِ االنبوَّ  هھھھذهه كلِّ  في يیُعلِنُ  االرببَّ  أأننَّ  ديیدٍ جَ  من هھھھنا نرىىوو
ااتتُ  تتحقَّقُ  عنَدما ووذذلكَ  هللا٬ُ،  هھھھذهه فإننَّ  قبُل٬، من الحْظنا ووكما. ِحْزقيیاللَ  ِسفرِ  في االوااررددةةِ  االنبوَّ

رَرتتْ  ااألخيیرةة االعباررةةَ  فر٬، هھھھذاا في ِمراارًراا تكرَّ ررُ  االسِّ  من أأكثرَ  وورردَدتتْ  ألنَّهھا أأيیًضا؛ ووستتكرَّ
ةةً  ستِّيینَ  .ِحْزقيِیاللَ  في مرَّ  
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 ليیًال ددَ  يَ عطِ تُ  أأنن االمستقبل٬، عن مِ وواالتكلُّ  ةة٬،االنبوَّ  أأهھھھدااففِ  يینِ بَ  من أأننَّ  هھھھنا نذُكرَ  أأنن االمفيیدِ  منوو
يیاقِق٬، هھھھذاا ووفي. نبيیِّهھ لِساننِ  على بهھا متكلَّ  هللاَ  أأننَّ  على  إإنجيیلِ  في لتالميیِذهه يیسوععُ  قالل االسِّ
:عشرَ  االتاسعَ  وواالعدددِ  عشرَ  االثالثَ  ااألصحاححِ  يیُوَحنَّا  

 
‘‘.هھھُھوَ  أأَنَا أأَنِّي تُْؤِمنُوننَ  َكاننَ  َمتَى َحتَّى يیَُكونَن٬، أأنَنْ  قَْبلَ  ااآلننَ  لَُكمُ  أأَقُوللُ ’’  

 
 االرببُّ  نُ علِ يیُ  خرىى٬،أأُ  ةةً وومرَّ . تحقيیقهُھاوو ااتتُ االنبوَّ  هھھھي هللا كلمةِ  في اتتفاعيیَّ االدِّ  أأقوىى فمن لذلك

 كثيیروونن هھھھناككوو. ااتتاالنبوَّ  تلك تتميیمِ  عند االحقيیقيُّ  االحيُّ  هللاُ  هھھھو أأنَّهھ عرفونهَھسيیَ  االشعبَ  أأننَّ 
 ليیلِ االدَّ  إإنكاررَ  يیستطيیعواا لم هھملكنَّ  ٬،بريیاءَ كِ  عن ممأأ هھلٍ جَ  عن سوااءٌ  هللا٬، كالممَ  رووننَ نكِ يیُ  ممَّن
 على ليیلٍ ددَ  أأقوىى فكانن ٬،سساالمقدَّ  كتاببِ اال في االوااررددةةِ  ااتتِ االنبوَّ  تتميیم حقائقَ  ووااَجهھواا عنَدما

الة٬، االحيیَّةِ  هللاِ  ةِ كلم ققِ ِصدْ  ا فَعلِمواا وواالفعَّ ااتتِ  ددررسواا لمَّ  هللاِ  هھھھو حقًّا االرببَّ  أأننَّ  ووتحقيیقهَھا االنبوَّ
.االعليُّ   

 
االخاتمة  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 ااإللهھُ  هھھھو االرببَّ  أأننَّ  االجميیعُ  فيیهھ يیعرففُ  يیوممٌ  سيیأتي أأنَّهھ برناَمِجنا٬، من االيیومم حلَقةِ  في ررأأيینا

 ااإلنساننُ  فيیُمضي ٬،ااالعتراافف هھھھذاا على فاتتَ  قد ااألووااننُ  فيیهھ يیكوننُ  ووقتٌ  سيیأتي لكنْ  .االحقيیقيُّ 
ا. االمحبِّ  هللاِ  عن بعيیًداا ااألبديیَّةَ   تزااللُ  ال حيیثُ  مناسٌب٬، ووقتٌ  هھوف االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  ااآلنَن٬، أأمَّ

ا: االمصيیرييَّ  االقرااررَ  خذَ تَّ يی أأنن منَّا كلٍّ  ووعلى ٬،ةً متاح االفرصةُ   ٬،االمسيیح االسيیِّد ععِ ابتِّ با إإمَّ
ا معهھ٬، ااألبديیَّةِ  ماننِ ضَ وو .نهھع اابعيیدً  ااألبديیَّةِ  ووتمضيیةَ  هھرَرْفضَ  ووإإمَّ  

 
 االمزيیدَ  سميیث تشك االقسُّ  يیتابِعُ  سوفف ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  من االمقبِلةِ  االحلَقةِ  في
لهُھا بدأأنا وواالتي ٬،وننَ عَ رْ فِ  على رفوعةِ االمَ  االمرثاةةِ  سيیَّما ووال ٬،حزقيیاللَ  ااتتِ نبوَّ  من .االيیوممَ  نتأمَّ  

 
ختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  
 ووعَملهَھ االمسيیحَ  قبِْلتَ  بأنَّك ووتتيیقَّنَ  قلبَك تفَحصَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلك٬، صالتُنا
 أأنَّهھ فتعلَمَ  يیَدُعوهه٬، لَمن قريیبٌ  االرببَّ  أأننَّ  دَدووًما تُدرِرككَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. أأجلِك من االفداائيَّ 

 أأنن أأخيیًراا وونصلِّي .االمسيیح ددممِ  حساببِ  على بثقةٍ  ااألقدااسسِ  قُدسسِ  لَ خُ دْ ت أأنن كل صاررَ 
!آآميین. نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ . حولِكَ  من اسسِ لنَّ وول ألَُممِ ل نورَرهه لتُشارِرككَ  االرببُّ  يیستخِدَمكَ   


