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مةاالمقدِّ   

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

 
 رااببِ بخَ  قةِ االمتعلِّ  ااتتِ االنبوَّ  من عددًداا تَشك االقسُّ  ااستعرضضَ  برناَمِجنا٬، من االسابقةِ  االحلَقةِ  في
.فِْرَعوننَ  على االمرفوعةِ  وواالمرثاةةِ  قوطِطهھا٬،ووسُ  رَ صْ مِ   

 
 بيین ما ةةَ اااالمواازز تَشك االقسُّ  يیُريیناس ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم حلقةِ  ووفي

.وننَ عَ رْ لفِ  ةَ لَّ ذِ االمُ  هھايیةَ االنِّ  كذلكوو ورر٬،ووأأشُّ  رَ صْ مِ   
 

 ِسفرِ  من وواالثالثيینَ  االثاني ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 
ا ٬،َعشرَ  االسابعَ  االعدددِ  من وواابتِدااءً  ِحْزقيِیالل  فنرجو ااآلنَن٬، ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةةِ  بِرووححِ  تُْصِغيَ  أأننْ  االمستِمع٬، عزيیزيي منك٬، .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  االثاني ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:مافيیهھ وونقرأأُ  عشر وواالسابع عشرَ  االساددسس يیناالعدددِ  من وواابتدااءً  وواالثالثيیَن٬،  

 
 بهَِھا٬، تَْرثُو ُجْمهُھورِرهھھَھا ُكلِّ  وَوَعلَى ِمْصرَ  َعلَى. بهَِھا تَْرثُو ااألَُممِ  بَنَاتتُ . بهَِھا يیَْرثُوننَ  َمْرثَاةةٌ  هھھھِذههِ ’’

نَةِ  فِي وَوَكاننَ  ‘‘.االشَّهْھرِ  ِمنَ  َعَشرَ  ااْلَخاِمسِ  فِي َعَشَرةة٬َ، االثَّانيِیَةِ  االسَّ  
 

ةة االرببِّ  كلمةُ  تْ أأتَ  يیوًما عشر خمسةَ  ووبعد هھر٬،االشَّ  اممِ أأيیَّ  للِ أأووَّ  في ااألوولى االمرثاةةُ  تِ كانَ  لقد  مرَّ
.رَ صْ مِ  على أأخرىى  
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ةةً ن ااآلننَ  وولنستَْعِرضضِ   نَ مِ  ددِ ااعدااأل في عنهھا وونقرأأ فِْرَعونَن٬، َمْرثاةةِ  هھايیةِ نِ  بعدَ  تأتي جديیدةةً  بوَّ
:فيیهھا ووجاء ٬،وواالثالثيین االثاني ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  االخامسِ  إإلى عشرَ  االسابعَ   

 
نَةِ  في ووكاننَ ’’ ببِّ  كالممَ  أأننَّ  االشَّهھِر٬، ِمنَ  عَشرَ  االخاِمسِ  في عَشَرةة٬َ، االثّانيیَةِ  االسَّ  إإلَيَّ  كاننَ  االرَّ

 إإِلَى ااْلَعِظيیَمةِ  ااألَُممِ  وَوبَنَاتتِ  هھھُھوَ  وَوأأَْحِدرْرههُ  ِمْصَر٬، ُجْمهُھوررِ  َعلَى وَوْلِوللْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا:قائًال 
ْفلَى ااألرَْرضضِ  . ااْلُغْلفِ  َمعَ  وَوااْضطَجعْ  ااْنِزللْ  أأَْكثََر؟ نَِعْمتَ  ِممَّنْ . ااْلُجبِّ  فِي ااْلهَھابِِطيینَ  َمعَ  االسُّ
 يیَُكلُِّمهھُ . ُجْمهُھورِرهھھَھا ُكلِّ  َمعَ  ااُْمُسُكُوهھھَھا. االسَّيْیفُ  أأُْسلِمَ  قَدْ . بِالسَّيْیفِ  ااْلقَْتلَى وَوْسطِ  فِي يیَْسقُطُوننَ 

. بِالسَّيْیفِ  قَْتلَى ُغْلفًا ااْضطََجُعواا نََزلُواا٬، قَدْ . أأَْعَواانهِھِ  َمعَ  ااْلهَھاوِويیَةِ  وَوْسطِ  ِمنْ  ااْلَجبَابَِرةةِ  أأَْقِويیَاءُ 
 ُجِعلَتْ  االَِّذيینَ . بِالسَّيْیفِ  َساقِطُوننَ  قَْتلَى ُكلُّهُھمْ . َحْولهِھِ  ِمنْ  قُبُورُرههُ . َجَماَعتهَِھا وَوُكلُّ  أأَشُّوررُ  هھھُھنَاككَ 

٬، أأََسافِلِ  فِي قُبُورُرهھھُھمْ  يْیِف٬، َساقِطُوننَ  قَْتلَى ُكلُّهُھمْ  قَْبِرهھھَھا٬، َحْوللَ  وَوَجَماَعتهَُھا ااْلُجبِّ  االَِّذيینَ  بِالسَّ
 قَتلَى ُكلُّهُھمْ  قَبِرهھھھا٬، َحْوللَ  ُجْمهُھورِرهھھَھا وَوُكلُّ  ممُ ِعيیَال  هھھُھنَاككَ . ااألَْحيیَاءِ  أأرَْرضضِ  فِي رُرْعبًا َجَعلُواا
فلَى٬، ااألررضضِ  إإلَى ُغلفًا هھھَھبَطواا االذيینَ  بالسَّيیِف٬، ساقِطوننَ   أأررضضِ  في رُرعبهَُھمْ  َجَعلواا االذيینَ  االسُّ
 مع االقَتلَى٬، بيَینَ  َمضَجًعا لهھا َجَعلواا قد. االُجبِّ  في االهھابِطيینَ  مع ِخزيیهَُھمْ  فَحَملواا. ااألحيیاءِ 

 أأررضضِ  في رُرعبهُُھمْ  ُجِعلَ  قد أأنَّهھُ  مع بالسَّيیِف٬، قَتلَى ُغلفٌ  ُكلُّهُھمْ  قُبورُرهھھُھمْ  َحْولهھُ . ُجمهھورِرهھھھا ُكلِّ 
‘‘.االقَتلَى ووسطِ  في ُجِعلَ  قد. االُجبِّ  في االهھابِطيینَ  مع ِخزيیهَُھمْ  َحَملواا قد. ااألحيیاءِ   

 
 مملوِكهھوو ٬،أأدَُدووممَ وو يیدووننصَ وو وَوتُوبَاللُ  َماِشكُ  ٬،خرىىااألُ  ااألممِ  تلك باقي مع إإذًذاا رُ صْ مِ  ستُلقى

.ثالثيین االعدددِ  حتَّى نفِسهھ ااألصحاححِ  في االتاليیةِ  ددِ ااعدااأل في معنهھُ  نقرأأُ  وواالذيین ٬،مووررؤؤسائهھ  
 

 االثاني ااألصحاححِ  من وواالثالثيینَ  وواالثاني وواالثالثيین االحادديي يینِ االعدددَ  في لُ كمِ يیُ  ذذلك بعدَ 
:امفيیهھِ  ووجاء وواالثالثيیَن٬،  

 
 يیَقُوللُ  ُجْمهُھورِرهِه٬، وَوُكلُّ  فِْرَعْوننُ  بِالسَّيْیفِ  قَْتلَى. ُجْمهُھورِرههِ  ُكلِّ  َعنْ  وَويیَتََعزَّىى فِْرَعْوننُ  يیََرااهھھُھمْ ’’

يیِّدُ  ببُّ  االسَّ يْیِف٬، قَْتلَى َمعَ  ااْلُغْلفِ  بيَْینَ  فيَیُْضَجعُ  ااألَْحيیَاِء٬، أأرَْرضضِ  فِي رُرْعبهَھُ  َجَعْلتُ  ألَنِّي. االرَّ  االسَّ
يیِّدُ  يیَقُوللُ  ُجْمهُھورِرهِه٬، وَوُكلُّ  فِْرَعْوننُ  ببُّ  االسَّ ‘‘.االرَّ  

 
ةةً  أأيیًضا هھھھنا نرىى .ووفِْرَعونهِھا يیِشهھاووجَ  ِمصرَ  عن نبوَّ  

 
 في يینَ يیِّ للمسب أأوواامَرهه فيیهھ االرببُّ  عطييیُ  وواالذيي ٬،وواالثالثيین االثالثِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  لِ ننتقِ ل

:منهھ ااألوولى االسَّبعةِ  ااألعدااددِ  في وونقرأأُ  ٬،بابل  
 

ببِّ  َكَالممُ  إإليَّ  وَوكاننَ ’’  َعلَى االسَّيْیفَ  َجلَْبتُ  إإذَِذاا: لهَُھمْ  ووقُلْ  َشْعبِكَ  بَنِي َكلِّمْ  آآدَدمْم٬، ااْبنَ  يیَا: قائًال  االرَّ
 ُمْقبًِال  االسَّيْیفَ  رَرأأىَى فَإذَِذاا لهَُھْم٬، رَرقيِیبًا وَوَجَعلُوههُ  بيَْینهِِھمْ  ِمنْ  رَرُجًال  ااألرَْرضضِ  َشْعبُ  أأََخذَ  فَإنِنْ  أأرَْرضٍض٬،
ْعَب٬، وَوَحذَّررَ  ااْلبُوققِ  فِي نَفَخَ  ااألرَْرضضِ  َعلَى رْر٬، وَولَمْ  ااْلبُوققِ  َصْوتتَ  االسَّاِمعُ  وَوَسِمعَ  االشَّ  يیَتََحذَّ

رْر٬، وَولَمْ  ااْلبُوققِ  َصْوتتَ  َسِمعَ . رَرأْأِسهھِ  َعلَى يیَُكوننُ  فََدُمهھُ  وَوأأََخَذهه٬ُ، االسَّيْیفُ  فََجاءَ   يیَُكوننُ  فََدُمهھُ  يیَتََحذَّ
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قيِیبُ  رَرأأىَى فَإنِنْ . نَْفَسهھُ  لََخلَّصَ  تََحذَّررَ  لَوْ . نَْفِسهھِ  َعلَى  ااْلبُوققِ  فِي يیَْنفُخْ  وَولَمْ  ُمْقبًِال  االسَّيْیفَ  االرَّ
ْعُب٬، يیَتََحذَّررِ  وَولَمْ  ا بَِذْنبهِِھ٬، أأُِخذَ  قَدْ  فهَُھوَ  ِمْنهُھْم٬، نَْفًسا وَوأأََخذَ  االسَّيْیفُ  فََجاءَ  االشَّ  يیَدِ  فَِمنْ  دَدُمهھُ  أأَمَّ

قيِیبِ   فَِمي٬، ِمنْ  ااْلَكالمَمَ  فَتَْسَمعُ  إإِْسَراائيِیَل٬، لِبيَْیتِ  رَرقيِیبًا َجَعْلتُكَ  فَقَدْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا وَوأأَْنتَ . أأطَْطلُبهُھُ  االرَّ
رُرهھھُھمْ  .‘‘قِبَلِي ِمنْ  وَوتَُحذِّ  

 
 منَ  االرببِّ  شعبِ  ىلإإ مَ يیتكلَّ  أأنن يیاللَ قِ زْ حِ  فُ يیكلِّ  االرببَّ  أأننَّ  االِكراامم٬، مستِمعيَّ  هھھھنا٬، نرىى
 ِحْزقيِیاللَ  هللاُ  هھُ وويیشبِّ . ِحْزقيِیالل على لقاةةَ االمُ  ةَ االمسؤووليیَّ  االتَّكليیفُ  هھھھذاا وويیُظهِھرُ  ٬،بابل في يینلمسبيیِّ اا
 في وونفخَ  آآتيیًا االعدووَّ  االرقيیبُ  ررأأىى إننْ ف. االقريیب زووِ االغَ  من االناسسَ  ررَ ذِّ حليی وضوععٌ مَ  قيیبٌ ررَ  أنَّهھب

 االتصرُّفف في االناسس عاتقِ  على االمسؤووليیَّةُ  ووتقعُ  ٬،عملهَھ أأتمَّ  قد يیكوننُ  االناسس٬، ررَ ليیحذِّ  بوقهِھ
ا. االتحذيیر هھھھذاا أأماممَ  ٬، باقترااببِ  االشعبَ  االرقيیبُ  يیحذِّررِ  لم إإذذاا أأمَّ  وويیتحمَّلُ  مسؤووًال  فيیكوننُ  االعدووِّ
.تقصيیِرهه ةَ ووليیَّ ؤمس  

 
 االرحيیمُ  هللاُ  نانَ عيیَّ  قدف ؛قيیباالرَّ  مثل نَّناأأ ندررككَ  أأنن االمهھمِّ  من أأررىى ة٬،االمسيیحيیَّ  هھاددتِناشَ  فيوو
 نشهھدَ  أأنن االرببُّ  نافَ كلَّ  لقد. شأنهُھم هھوف ٬،حذيیراالتَّ  هھھھذاا إإززااءَ  هھيیفعلونَ  ما امَّ أأ ٬،االناسسَ  ررَ حذِّ لنُ 

 علُ فِ  وُوسعي في ليیس هھنَّ أأ مدررككٌ  ووأأنا. هھھھم شأنهُھم هھھھو هھاددةةاالشَّ  بهھذهه االناسسُ  يیفعلهُھ ووما ٬،للحقِّ 
. للرببِّ  االشَّهھاددةةِ  من أأكثر شيءٍ   

 
 االشَّهھاددةة٬، يیسَمعواا أأنن قبلَ  ويیًال ططَ  ظرووننَ يینتَ  ااألشخاصصِ  بعضَ  أأننَّ  إإلى هھھھنا ااإلشاررةةُ  جدررُ ووت
 هھاكأنَّ وو ووتَكراارًراا٬، ِمراارًراا نفُسهھا هھاددةةُ االشَّ  هھميیلإإ ممُ قدَّ تُ  آآخروونن ووهھھھناكك. يیندِّ عِ مستَ  كونوننيیَ  لذلك
 هھھھذاا يیجعلُنيوو. بهھا يیتأثَّرووننَ  ووال قَبُل٬، من بهھا عواايیسمَ  لم هھمكأنَّ  فيیبدوو ٬،اءمَّ صَ  آآذَذااننٍ  على تقعُ 

. يیسوععَ  إإلى هھمبِ ذْ ووجَ  االنَّاسسِ  قلوببِ  تَحريیكِ  على االقاددررُ  ووحَدهه هھھھو االقدسسَ  ووححَ االرُّ  أأننَّ  أأددررككُ 
ا ٬،ريیبٌ قَ  االرببَّ  أأننَّ  ُمعلِنيینَ  وققاالبُ  في نفخَ ن أأنن في رُرقَباَء٬، صفِنابوَ  نا٬،تُ مسؤووليیَّ  ووتكُمنُ   أأمَّ

.االبوقق وتتَ صَ  عواامِ سَ  االذيین االناسسِ  عاتِقِ  على فتَقَعُ  ذذلك بعدَ  االمسؤووليیَّةُ   
 

 منهھ٬، عشر االحادديي إإلى االثامنِ  من ووااألعدااددِ  وواالثالثيیَن٬، االثاني لألصحاححِ  ددررااستَنا وونوااِصلُ 
:فيیهھا ووجاء  

 
يیرِ  قُْلتُ  إإذَِذاا’’ رِّ يیرُ  يیَا: لِلشِّ يیرَ  لِتَُحذِّررَ  تَتََكلَّمْ  لَمْ  فَإنِنْ . تَُموتتُ  َمْوتًا ِشرِّ رِّ  فَذلِكَ  ططَِريیقهِِھ٬، ِمنْ  االشِّ

يیرُ  رِّ ا بَِذْنبهِِھ٬، يیَُموتتُ  االشِّ يیرَ  َحذَّرْرتتَ  وَوإإنِنْ . أأطَْطلُبهُھُ  يیَِدككَ  فَِمنْ  دَدُمهھُ  أأَمَّ رِّ  ليِیَْرجعَ  ططَِريیقهِھِ  ِمنْ  االشِّ
ا. بَِذْنبهِھِ  يیَُموتتُ  فهَُھوَ  ططَِريیقهِِھ٬، َعنْ  يیَْرجعْ  وَولَمْ  َعْنهھ٬ُ،  ااْبنَ  يیَا وَوأأَْنتَ  .نَْفَسكَ  َخلَّْصتَ  فَقَدْ  أأَْنتَ  أأَمَّ
 َعليَْینَا٬، وَوَخطَايیَانَا َمَعاِصيیَنَا إإنِنَّ : قَائِليِینَ  هھھھَكَذاا تَتََكلَُّموننَ  أأَْنتُمْ : وَوقُلْ  إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیت فََكلِّمْ  آآدَدممَ 
يیِّدُ  يیَقُوللُ  أأَنَا َحيٌّ : لهَُھمْ  قُلْ  نَْحيیَا؟ فََكيْیفَ  فَانُونَن٬، نَْحنُ  وَوبهَِھا ببُّ  االسَّ  بَِمْوتتِ  أأَُسرُّ  ال إإِنِّي ٬،االرَّ

يیرِ  رِّ يیرُ  يیَْرِجعَ  بِأنَنْ  بَلْ  ٬،االشِّ رِّ دِديیئَةِ  ططُُرقُِكمُ  َعنْ  اارْرِجُعواا رْرِجُعواااا. وَويیَْحيیَا ططَِريیقهِھِ  َعنْ  االشِّ . االرَّ
‘‘.إإِْسَراائيِیَل؟ بيَْیتَ  يیَا تَُموتُوننَ  فَلَِماذَذاا  
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اائي هھھھنا٬، بالذِّكرِ  َحِرييٌّ وو  أأعطاهه االذيي ذذااتهھ هھھھو هھھھنا نقرأأهُه االذيي االتكليیفَ  أأننَّ  االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
.االسِّفرِ  من االثالث ااألصحاححِ  في لِحْزقيِیاللَ  االرببُّ   

 
اا امهھمًّ  سؤااًال  نقرأأُ  ذذلك بعدَ  :يیقوللُ  ووهھھھو االمقطَع٬، هھھھذاا ِسيیاققِ  في جّدً  

 
‘‘نَْحيیَا؟ فََكيْیفَ  فَانُونَن٬، نَْحنُ  وَوبهَِھا َعليَْینَا٬، وَوَخطَايیَانَا َمَعاِصيیَنَا كانت إإنِنْ ’’  

 
٬، هللاِ  قلبَ  هھھھنا وونرىى  ففَ نحرِ االمُ  االفكرَ  ااإلجابةُ  تفَضحُ  كما. هھعن االحقِّ  بعضَ  وونفهھمُ  االعليِّ
 بال ديینُناوويیَ  ٬،قاسسٍ  هللاَ  أأننَّ  يیُبيیِّنَ  أأنن بمحاوَولَتهِھ االعصورر مدىى على االشيیطاننُ  عرَضهھ االذيي
 وورُرجوِعهھ بتوبتهِھ بل ر٬،يیاالشرِّ  وتتِ بمَ  يیَُسرُّ  ال االُمِحبَّ  هللاَ  أأننَّ  يیُريینا عَ طَ قْ االمَ  هھھھذاا نَّ لك ٬،ررحمة
.يیهھإإل  

 
 بٌّ حِ مُ  إإلهھٌ  يیُرِسلَ  أأنن يیمكنُ  كيیف’’ :االتالي ااالعترااضضَ  أأسمعُ  ما كثيیًراا ااإلططارر٬، هھھھذاا ووفي

 سسَ االمقدَّ  االكتاببَ  ألننَّ  ؛ذذااتهِھ في خاططئٌ  ااالعترااضضَ  إإننَّ  بالقَوللِ  ووأأررددُّ ‘‘. حيیم؟لجَ اا ىلإإ شخًصا
 كما. إإررااددتهِھم ضِ حْ بمَ  هھھھناكك إإلى يیذهھھھبونن هھھھُم بل ٬،لجحيیماا ىلإإ االناسسَ  يیرسلُ  هللاَ  أأننَّ  نامُ يیعلِّ  ال

 ةَ يیَّ رِّ حُ  االرببُّ  منَحنا لقد. هھھھناكك إإلى هِھمهھھھابِ ذذَ  ددووننَ  ليیَُحوللَ  االكثيیرَ  يیعملُ  االعليَّ  هللاَ  أأننَّ  يیعلُِّمنا
 أأنن ووال أأُحبَّهھ أأنن ال شيء٬، على جبُرنييیُ  ال ووهھھھو ٬،أأرريیُدهه ما أأختاررَ  أأنن يیمكنُنيوو ٬،ااإلررااددةةِ 
 إإررااددتي ةَ يیَّ رِّ حُ  يینتهَِھكُ  ال ما كلَّ  يیفعلُ  االرببَّ  لكنَّ . خُذهھھھاأأتَّ  االتي قرااررااتي وويیحترممُ  ووهھھھو ٬،أأخِدَمهھ

 من ددعوةةٍ  كلَّ  ووتجاهھھھَلتُ  ٬،تُجاهھھھي ااتهِھررباددَ مُ  ررفضتُ  إإننْ  لكنْ . ملكوتهِھ إإلى بي يیأتيَ  ىحتَّ 
 بهھ ستُ قُدِّ  االذيي االعهھدِ  ددممَ  ووحسبتُ  هللا٬، اابنَ  ووددستُ  االنعمة٬، برووححِ  يیتُ ااززددررَ وو االقدسس٬، االرووححِ 
-يل شيیئًا يیعني ال ااْلَمِسيیحِ  ددممَ  إإننَّ : أأيیًضا قلتُ  ووإإذذاا ؛ددنًِسا  ددٌ مرِّ وومتَ  نيیدٌ عَ  يأأنِّ  هھھھذاا يیَْعنيف 

 ليیس حيیمِ جَ االْ  إإلى صوللَ االوُ  إإننَّ  قوللُ نَ س ااألمورر٬، هههھھھذ في لِ تأمُّ اال وولدىى. حيیمجَ لْ اا ىلإإ ووسأذذهھھھبُ 
 خطوةة٬، كلِّ  في االعليِّ  هللاَ  حاررببَ يیُ  ألننْ  يیحتاججُ  ككهھھھنا إإلى يیصلُ  فالذيي ؛سهھًال  أأمًراا بتاتًا
 من هھيیمنعَ  ىحتَّ  هھططريیقِ  يف نفَسهھ يیضعُ  االذيي ااْلَمِسيیِح٬، يیَُسوععَ  دووسسَ يیَ  أأنن االنهھايیة في عليیهھوو

.االقدُّووسسِ  ! ِضهھفْ ووررَ  وقِفهِھمَ  على ااُمِصرًّ  يیَظَلُّ  ااإلنساننَ  لكنَّ  االطائِش٬، قراارِرهه في االُمِضيِّ   
 

 االهھالككِ  ططريیقِ  عن وويیتوبواا رِجعواايیَ ل عليَیهِھم يیُنادديي االرببَّ  أأننَّ  نرىى ِحْزقيِیالَل٬، إإلى ووبالَعوددةةِ 
.طايیاهھھھمووخَ  عاصيیهھممَ  بسبب فيیهھ وااكلَ سَ  االذيي  

 
التِنا وونتابِعُ   االثالثِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  سسَ ددِ اساال إإلى عشر االثاني من ددِ ااعدااأل في تأمُّ

:فيیهھا ووجاء وواالثالثيیَن٬،  
 

يیهھِ  ال ااْلبَاررِّ  بِرَّ  إإنِنَّ : َشْعبِكَ  لِبَنِي فَقُلْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا وَوأأَْنتَ ’’ يیرُ  َمْعِصيیَتهِِھ٬، يیَْوممِ  فِي يیُنَجِّ رِّ  ال وَواالشِّ
ههِ  يیَْعثُرُ  ههِ  َعنْ  رُرُجوِعهھِ  يیَْوممِ  فِي بَِشرِّ ههِ  يیَْحيیَا أأنَنْ  ااْلبَاررُّ  يیَْستَِطيیعُ  وَوال. َشرِّ . َخِطيیئَتهِھِ  يیَْوممِ  فِي بِبِرِّ
ههِ  َعلَى هھھُھوَ  فَاتََّكلَ . تَْحيیَا َحيیَاةةً : لِْلبَاررِّ  قُْلتُ  إإذَِذاا ههُ  وَوأأَثَِم٬، بِرِّ  االَِّذيي بِإِْثِمهھِ  بَلْ  يیُْذَكُر٬، ال ُكلُّهھُ  فَبِرُّ
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يی قُْلتُ  وَوإإذَِذاا. يیَُموتتُ  فََعلهَھُ  رِّ ٬، بِاْلَعْدللِ  وَوَعِملَ  َخِطيیَّتهِھِ  َعنْ  رَرَجعَ  فَإنِنْ . تَُموتتُ  َمْوتًا: رِ لِلشِّ  وَوااْلَحقِّ
يیرُ  رَرددَّ  إإنِنْ  رِّ هھھْھنَ  االشِّ  إإِْثٍم٬، َعَملِ  بِال ااْلَحيیَاةةِ  فََراائِضِ  فِي وَوَسلَكَ  ااْلُمْغتََصِب٬، َعنِ  وَوَعوَّضضَ  االرَّ

 وَوااْلَحقِّ  بِاْلَعْدللِ  َعِملَ . َعليَْیهھِ  تُْذَكرُ  ال بهَِھا أأَْخطَأَ  االَّتِي َخِطيیَّتهِھِ  ُكلُّ . يیَُموتتُ  ال. يیَْحيیَا َحيیَاةةً  فَإِنَّهھُ 
.‘‘َحيیَاةةً  فيَیَْحيیَا  

 
ااء٬، مستَِمعيَّ  ٬،مجيیًداا أأمًراا هھھھنا نرىى  معاصياال من أأيیَّا رَ يیذكُ  لن إإنَّهھ االرببُّ  يیقوللُ  إإذذ ااألعزَّ
 صرِ عَ  لَ قبْ  مكتوببٌ  هھھھذاا أأننَّ  لالهھھھتِمامم وواالمثيیرُ . ااْلَمِسيیحِ  يیَُسوععَ  ىلإإ االمرءُ  عُ رجِ يی حيین قةِ ابِ االسَّ 
.فرااننَ غُ اال وونناللُ  خطايیانا٬، االرببُّ  يینسى حيیثُ  االنِّعمِة؟ عصرِ  في االيیوممَ  بالُنا فما ٬،عمةاالنِّ   

 
التِنا وونوااِصلُ   إإلى عشرَ  االسابعَ  من ووااألعدااددِ  وواالثالثيیَن٬، االثالثِ  ااألصحاححِ  في تأمُّ
:فيیهھا ووجاء االِعشريین٬،  

 
ببِّ  ططَريیقُ  ليَیَستْ : يیقولوننَ  َشعبِكَ  ووأأبناءُ ’’  ِعندَ ! ُمستَويیَةٍ  َغيیرُ  ططَريیقهُُھمْ  هھھُھم بل. ُمستَويیَةً  االرَّ

ههِ  عن االباررِّ  رُرجوععِ  رِّ  رُرجوععِ  ووِعندَ . بهھِ  يیَموتتُ  فإنَّهھُ  إإثًما َعَملهِھِ  ووِعندَ  برِّ ههِ  عن يیرِ االشِّ  َشرِّ
٬، بالَعدللِ  َعَملهِھِ  ووِعندَ  ببِّ  ططريیقَ  إإننَّ : تقولوننَ  ووأأنتُمْ . بهِھما يیَحيیا فإنَّهھُ  وواالَحقِّ  َغيیرُ  االرَّ

‘‘.إإسراائيیلَ  بيَیتَ  يیا كطُُرقهِھِ  ِمنُكمْ  ووااِحدٍ  ُكلِّ  علَى أأحُكمُ  يإإنِّ . ُمستَويیَةٍ   
 

ااء٬، مستِمعيَّ  ٬،هھانسَمعُ  ما كثيیًراا كوىىشَ  على ركيیًزااتَ  عِ طَ قْ االمَ  هھھھذاا في نرىى  أأننَّ  ووهھھھي ااألعزَّ
: مثًال  هھھھمدِ أأحَ  وللِ قَ ك ٬،صريیحةً  ووليیَستْ  ضمنيیَّةً  كوىىاالشَّ  هھھھذهه تكوننُ  ووأأحيیانًا .عاددًال  ليیس هللاَ 
 دللِ عَ  في مباِشرٍ  غيیر تشكيیكٌ  هھھھذاا ووفي‘‘ لي؟ هھھھذاا ثثِ ووحدب يیسَمحُ وو امحبًّ  هللاُ  يیكوننُ  كيیف’’
.كطُِرقهِھ ووااحدٍ  كلِّ  على يیحُكمُ  إإنَّهھ يیقوللُ  االرببَّ  نَّ لك .االُمحبِّ  هللاِ   

 
التِنا ااآلننَ  وونتابعُ   جاءَ وو وواالثالثيیَن٬، االثالثِ  ااألصحاححِ  من شريینوواالعِ  ييددِ ااالح االعدددِ  في تأمُّ
:فيیهھ  

 
نَةِ  فِي وَوَكاننَ ’’ هْھِر٬، ِمنَ  ااْلَخاِمسِ  فِي ااْلَعاِشِر٬، االشَّهْھرِ  فِي َسْبيیِنَا٬، ِمنْ  َعَشَرةةَ  االثَّانيِیَةِ  االسَّ  االشَّ

.‘‘ااْلَمِديینَةُ  ُضِربَتِ  قَدْ : فَقَاللَ  أأوُورُرَشليِیَم٬، ِمنْ  ُمْنفَلِتٌ  إإِلَيَّ  َجاءَ  أأَنَّهھُ   
 

للٍ  نقطةِ  أأماممَ  هھھھنا وونحن . عاممٍ بِ  االوقتِ  ذذلك قبل أأوُورُرَشليِیمُ  ُسقوططِ  أأخباررُ  تْ أأتَ  حيیث باررززةة٬، تحوُّ
.هھذااب ووأأنبأهه ٬،يیاللَ قِ زْ حِ  إإلى أأخيیًراا جاء هھھھربواا نممَّ  ووااحًداا لكنَّ   

 
التَنا وونوااصلُ   ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  االراابعِ  إإلى وواالعشريین االثاني من ددِ ااعدااأل في تأمُّ

:فيیهھا ووجاء وواالثالثيیَن٬، االثالثِ   
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ببِّ  يیَدُ  وَوَكانَتْ ’’  َصبَاًحا٬، إإِلَيَّ  َجاءَ  َحتَّى فَِمي وَوفَتََحتْ  ااْلُمْنفَلِِت٬، َمِجيءِ  قَْبلَ  َمَساءً  َعلَيَّ  االرَّ
ببِّ  ممُ َكَال  إإِلَيَّ  فََكاننَ  .أأَْبَكمَ  بَْعدُ  أأَُكنْ  وَولَمْ  فَِمي فَاْنفَتَحَ  اِكنيِینَ  إإنِنَّ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: قَائًِال  االرَّ  فِي االسَّ
 وَورِرثثَ  وَوقَدْ  وَوااِحًداا َكاننَ  إإِْبَرااهھھِھيیمَ  إإنِنَّ : قَائِليِینَ  يیَتََكلَُّموننَ  إإِْسَراائيِیلَ  أأرَْرضضِ  فِي ااْلِخَرببِ  هھھھِذههِ 

‘‘.ِميیَرااثًا ااألرَْرضضُ  أأُْعِطيیَتِ  لَنَا َكثيِیُروونَن٬، وَونَْحنُ  ااألرَْرضَض٬،  
 

 ديینةِ مَ  الككِ هھھھَ  رُ بَ خَ  يیأتيَ  ىحتَّ  مَ أأبكَ  كوننُ سيیَ  هھإإنَّ  يیاللَ قِ زْ حِ لِ  قاللَ  االرببَّ  أأننَّ  هھھھنا رووننَ ذكُ تَ  رربَّما 
.مَ أأبكَ  ُعدْ يیَ  وولم فَمهھ االرببُّ  ففتحَ  ٬،ليیمشَ أأووررُ   

 
رَ  إإننَّ  لِحْزقيِیاللَ  االرببُّ  يیقوللُ  ووهھھھنا  لكنَّ  ٬،عليیهھا ًماحاكِ  َجَدْليیَا عَ ضَ ووووَ  أأوُورُرَشليِیمَ  هھھھزممَ  نَبُوَخْذنَصَّ

رَ  على ددةةً متمرِّ  ززاالت ما االناسسِ  لوببَ قُ   أأعطى االرببَّ  إإننَّ  قلوبهِِھم في يیقولوننَ  مفهھُ . نَبُوَخْذنَصَّ
 ألنَّهھم ااألررضَض؛ يیأخذوواا أأنن هھھھم قِدررووننَ سيیَ  لذلك. ووااحًداا ًال جُ ررَ  كاننَ  أأنَّهھ رُرغمَ  ااألررضضَ  إإِْبَرااهھھِھيیمُ 
 أأننَّ  أأيیًضا نذُكرُ  وورربَّما. َجَدْليیَا زَزَمنِ  في بالكاملِ  عيینَ خاضِ  يیكونواا لم ووهھھھكذاا .االعدددِ  كثيیروو
 لم لكنَّهھم ٬،بالَخيیرِ  ليینَعمواا لبابل مواالِ سْ يیستَ  أأنن إإليیهِھم يیطلبُ  ووكانن ٬،معهھم كانن االنبيَّ  إإررِميیا

.ااألررضضِ  من ااددوورِ طُ ف بابَل٬، ووقاوومواا إإليیهھ يیستَِمعواا  
 

 االخامسِ  من ددِ ااعدااألوو وواالثالثيیَن٬، االثالثِ  ااألصحاحح في االتأمُّالتتِ  ااستِعرااضضِ  في وونستمرُّ 
:فيیهھا ووجاءَ  االثالثيیَن٬، إإلى وواالعشريین  

 
يیِّدُ  قاللَ  هھھھكذاا: لهُھمْ  قُلْ  لذلكَ ’’ ببُّ  االسَّ  أأصناِمُكمْ  إإلَى أأعيیُنَُكمْ  ووتَرفَعوننَ  بالدَّممِ  تأُكلوننَ : االرَّ

مَم٬، ووتَسفِكوننَ  ااألررضَض؟ أأفَتَِرثوننَ  االدَّ جَس٬، فَعلتُمُ  سيیفُِكْم٬، علَى ووقَفتُمْ    نَجَّسَ  ِمنُكمْ  ووُكلٌّ  االرِّ
ااألررضَض؟ أأفَتَِرثوننَ  صاِحبهِِھ٬، اامرأأةةَ  يیِّدُ  قاللَ  هھھھكذاا: لهُھمْ  قُلْ   ببُّ  االسَّ  في االَّذيینَ  إإننَّ  أأنا٬، َحيٌّ : االرَّ

 في وواالذيینَ  مأكًال٬، للَوحشِ  أأبِذلهُھُ  االَحقلِ  ووجهھِ  علَى هھھھو وواالذيي بالسَّيیِف٬، يیَسقُطوننَ  االِخَرببِ 
 ِكبريیاءُ  ووتَبطُلُ  ُمقفَِرةة٬ً، َخِربَةً  ااألررضضَ  فأجَعلُ . بالَوبإ يیَموتوننَ  االَمغايیِرِ  ووفي االُحصوننِ 
تهِھا٬، ببُّ  أأنا يأأنِّ  فيیَعلَموننَ . عابِرٍ  بال إإسراائيیلَ  ِجباللُ  ووتَخَرببُ  ِعزَّ  َخِربَةً  ااألررضضَ  أأجَعلُ  حيینَ  االرَّ
 عليَیكَ  يیتَكلَّموننَ  َشعبِكَ  بَني فإننَّ  آآدَدمَم٬، اابنَ  يیا ووأأنتَ  .فَعلوهھھھا االتي رَرجاساتهِِھمِ  ُكلِّ  علَى ُمقفَِرةةً 
ُجلُ  ااآلَخِر٬، مع االوااِحدُ  وويیَتَكلَّمُ  االبيُیوتِت٬، أأبوااببِ  ووفي االُجدرراانِن٬، بجانِبِ  : قائليینَ  أأخيیهھِ  مع االرَّ

ببِّ  ِعندِ  ِمنْ  االخارِرججُ  االكالممُ  هھھھو ما ااسَمعواا هھھَھلُمَّ  ‘‘.االرَّ  
 

ااء٬، مستِمعيَّ  هھھھنا٬، وواالكالممُ  جاللِ ل هھاماتتااتِّ  هھھھو ااألعزَّ  على قاددررووننَ  أأنَّهھم ااددََّعواا ناالذيی لرِّ
 كاننَ  االذيي ْبَرااهھھِھيیمُ إلِ  أأعطاهھھھا االرببَّ  أأننَّ  ذذَكروواا ووقد كثيیروونن٬، ألنَّهھم ااألررضضِ  على االِحفاظظِ 
 دِدماءِ  بعضَ  يیأكلوننَ  كانواا هھمأأنَّ  أأيي ٬،ممبالدَّ  لوننَ أكُ يی أأنَّهھم هھھھنا ااإللهھيُّ  االرددُّ  فجاءَ . ووااحًداا ررجًال 
 االحيیوااناتت قوننَ خنُ يیَ  أأحيیانًا كانواا بل. نهھايیَتهِھ إإلى هھادَدمَ  يیُصفُّوننَ  يیكونواا لموو ٬،االمقدَّمة االذبائح
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 يیعبُدووننَ  كانواا ذذلك على عالووةةً . هھامِ دَ ب هھايیأكلونَ  كانواا ثمَّ  ٬،فيیهھا االدممَ  تُبقي بطرققٍ  يیقتلونهھا أأوو
ااألرَْرضَض؟ ااِرثُويی أأنن لهھم فكيیف فاضٍح٬، نحوٍ  على االناموسسَ  وويینتهَِھكوننَ  ٬،ااألوَْوثَاننَ   

 
 االنبيِّ  إإلى االذَّهھھھاببِ  عنِ  موننيیتكلَّ  ننزاالويیَ  ما هھمنَّ إإ يیاللَ قِ زْ حِ لِ  االعليُّ  االرببُّ  يیقوللُ  ذذلك بعدَ 

.االرببُّ  يیقولهُھ ما ليیعِرفواا ِحْزقيِیاللَ   
 

:فيیهھ ووجاء وواالثالثيیَن٬، االثالثِ  ااألصحاححِ  من وواالثالثيین االحادديي االعدددَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ   
 

ْعُب٬، يیَأْتِي َكَما إإِليَْیكَ  وَويیَأْتُوننَ ’’  وَوال َمكَ َكَال  وَويیَْسَمُعوننَ  َكَشْعبِي٬، أأََماَمكَ  وَويیَْجلُِسوننَ  االشَّ
.‘‘َكْسبهِِھمْ  وَورَرااءَ  ذَذااهھھِھبٌ  وَوقَْلبهُُھمْ  أأَْشَوااقًا يیُْظهِھُرووننَ  بِأَْفَوااهھھِھهِھمْ  ألَنَّهُھمْ  بهِِھ٬، يیَْعَملُوننَ   

 
٬، يیقولهُھ ما يیعِرفواا أأنن ططالبيینَ  ِحْزقيِیاللَ  إإلى يیأتونن االناسسُ  كاننَ  إإذًذاا  هھأأمامَ  يیجلسوننَ  ووكانواا االرببُّ
٬، شعبُ  هھمكأنَّ  ٬، من االرببِّ  كلمةَ  يیسَمعوننَ  كانواا أأنَّهھم غيیر االرببُّ .بهھا يیعَملوننَ  ووال االنبيِّ  

 
يیاققِ  هھھھذاا ووفي  ععُ خدَ يیَ  ٬،بهھا يیعملُ  ووال االكلمةَ  عُ يیسمَ  نمَ  أأننَّ  يیعقوببَ  ررسالةِ  في جاءَ  ما نقرأأُ  االسِّ
 وواالرسولل هھا٬،عرفُ وويیَ  إإليیهھا يیستِمعُ  أأوو ٬،هللا كلمةَ  دررسسُ يی إإنَّهھ شخصٌ  يیقوللُ  فأحيیانًا. كثيیًراا نفَسهھ

 ال بالكلمِة٬، عامًال  ااإلنساننُ  يیكوننَ  أأنن هھھھو االمهھمَّ  إإننَّ  قائًال  هھھھذاا يیدَّعي َمن على يیرددُّ  يیعقوببُ 
.نفَسهھ خادِدًعا فقط ساِمًعا  

 
 االنبيِّ  إإلى يیأتونن االناسسُ  كاننَ  حيیث ِحْزقيِیالَل٬، أأيیَّاممِ  في مشابهِھةً  كانَتْ  االحاللَ  أأننَّ  نرىى ووهھھھكذاا
.قلوبهِِھم في كانَتْ  االتي وواالشَّهْھوااتت ااألووثاننِ  بسبب بالكلمة٬، اايیعَملو أأنن ددوونن ٬،منهھ عوننوويیسمَ   

 
االخاتمة  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
. هللا كلمةِ  من نتعلمهھا االتي األموررَ ب نعَملَ  أأنن ضرووررةةَ  برناَمِجنا من االيیومم حلَقةِ  في ررأأيینا
 خادِدعيینَ  فقط عيینَ سامِ  ال بالكلمة٬، ليینعامِ  نكوننَ  أأنن عليینا فإننَّ  ٬،يیعقوببُ  االرسوللُ  قالل ووكما
.نفوَسنا  

 
 ِسفرِ  ددررااسةَ  تَشك االقسُّ  يیُتابِعُ  وففس ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  من االُمقبِلةِ  االحلَقةِ  في
.االحقيیقيِّ  االرااعي عن كالِمهھ سيیَّما ال ٬،يیاللَ قِ زْ حِ   

 
ِختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  
 نفَسك تخَدععَ  ووال بهھا٬، ووتعَملَ  هللاِ  كلمةِ  إإلى تستِمعَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلك٬، صالتُنا

. لحيیاتِك مشيیئتهَھ لتَْعلَمَ  بغنًى االمسيیحِ  كلمةُ  فيیكَ  تسُكنَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. فَقَط باالستِماععِ 
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. لك صالحٌ  هھھھو بما االعالِمُ  ووهھھھو االحيیاةِة٬، َمصدررُ  فهھو ؛االحيِّ  ! قلبَك تُكرِّسسَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي
!آآميین. نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ   


