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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 االقديیرِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنتابِعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
 ااألُمَّةِ  على حلَّت االتي االعادِدلةِ  االدَّيینونةِ  عن تَشك االقسُّ  تكلَّمَ  برناَمِجنا٬، من االسابقة االَحلَقةِ  في

.االعبراانيیَّةِ   
 

 ما االعالقةِ  في تَشك االقسُّ  يینظرُ  وففس ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم حلقة ووفي
.‘‘االحقيیقيّ  االرااعي’’ صوررةة في وواالخراافف االرااعي بيین  

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

ا ٬،وواالثالثيینَ  االثاني 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  االثالث ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:فيیهھ ووجاء وواالثالثيیَن٬، االثاني االعدددِ  من وواابتدااءً  وواالثالثيیَن٬،  

 
ْوتتِ  لَجميیلِ  أأشوااققٍ  كِشعرِ  لهُھمْ  أأنتَ  ووهھھھا’’  ووال كالَمكَ  فيیَسَمعوننَ  االَعزفَف٬، يیُحِسنُ  االصَّ

‘‘.بهھِ  يیَعَملوننَ   
 

ااء٬، مستِمعيَّ  االسابِقِة٬، االَحلَقةِ  من نذكرُ   ليیسِمعواا ِحْزقيِیاللَ  إإلى يیأتونن كانواا االناسسَ  أأننَّ  ااألعزَّ
٬، كلمةَ   سماععَ  وننَ حبُّيیُ  فقط كانواا هھمإإنَّ  االعدددُ  هھھھذاا وويیقوللُ . بهھا يیعَملوننَ  يیكونواا لم لكنَّهھم االرببِّ

.االَعْزففِ  وتتِ ووصَ  للموسيیقا يیطَرببُ  َكَمنْ  للتَّرفيیهھ٬، االكالممِ   
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:وواالثالثيین االثالثِ  ااألصحاححِ  من وواالثالثيین االثالثِ  االعدددِ  في االرببُّ  يیقوللُ  ذذلك بعدَ   

 
 فِي َكاننَ  نَبيِیًّا أأنَنَّ  فيَیَْعلَُموننَ  يیَأْتِي٬، ألَنَّهھُ  هھھھَذاا٬، َجاءَ  وَوإإذَِذاا. بهِھِ  يیَْعَملُوننَ  وَوَال  َمكَ َكَال  فيَیَْسَمُعوننَ ’’

‘‘.وَوْسِطهِھمْ   
 

 عنَدما لكنْ . يیعَملونن ووال يیسَمعوننَ  حيیثُ  ٬،متسليِیَتهِھِ  ألجل ااآلننَ  وننَ عيیسمَ  االشَّعبُ  كاننَ  إإذًذاا
.وَوَسِطهِھم في كانن حقيیقيیًّا نبيیًّا أأننَّ  فوننَ عرِ يیَ  وففسف بهھا٬، ِحْزقيِیاللَ  مهھھھُ أأخبرَ  االتي ااألموررُ  تحدثثُ   

 
 مكاننٌ  هھنَّ أل أأوو ٬،ةيیَ سلِ للتَّ  ططلبًا االرببِّ  يیتِ بَ  ىلإإ بوننذهھھھَ يیَ  يینكثيیر أأننَّ  االيیوممَ  لالهھھھتمامم االمثيیرُ وو

.رفيیهھاالتَّ  عنِ  االباحثيینَ  أأوولئكَ  عن هھُ ترفِّ  االكنائس من كثيیرٌ  لذلك. ااجتماعيیًّا مقبوللٌ   
 

 االمساء هھھھذاا االكنيیسةِ  مجلسُ  سيیجتمعُ ’’: لهھم ووقالل ديیهھساعِ مُ  ىلإإ أأتى ررااععٍ  عن ةً قصَّ  تُ سمعْ 
 هھھھناكك أأننَّ  ررغمَ  حالهھا٬، على ررووااتِبُنا تبقى أأنن نقدررُ  ال وونحن. االعامم لباقي بَناتِ رروواا ررَ قرِّ يیُ ل

 في االيیومم هھھھذاا كلُّنا يَ ضِ منُ  أأنن االمهھمِّ  من لذاا. محدووددةةً  كوننُ تس االزيیاددةةَ  أأننَّ  إإلى مؤشِّرااتتٍ 
 أأنن وونصلِّ  معْ تَ جْ فلنَ . قاسيیةً  تُنانَ سَ  ووتكوننَ  فعًال٬، ضئيیلةً  االزيیاددةةُ  تكوننَ  لئالَّ  ٬،مًعا االصالةةِ 
 ٬،ررببّ  يیا’’: يیقولل ننعاووِ االمُ  ااعياالرَّ  فبدأأ .‘‘االماليیَّة مواارردِدنا بخصوصص معجزةةً  هللاُ  يیصنَعَ 
 أأنن ٬،ررببّ  يیا يأأصلِّ . االشهھرِ  في ددووالررٍ  بألفَي شخصٌ  يیعيیشَ  أأنن بِ صعاال من أأننَّ  تعرففُ  أأنت

 كم تعلَمُ  أأنت ٬،ررببّ  يیا’’: يیقولل ااعياالرَّ  عاددَ  ثمَّ  .‘‘َمَعنا كرماءَ  ليیكونواا االمجلس عيینَ تُ 
 ثمَّ  .‘‘ززيیاددةةً  نيتمنحَ  أأنن أأررجوكك لذاا. االشهھر في ددووالررٍ  آآالفف بثالثةِ  أأعيیشَ  أأنن عليَّ  يیصعبُ 
 ٬،ررببّ  يیا’’: ووقالل االكنيیسة في رفيیهھِ االتَّ  براامجِ  عن االمسؤووللُ وو ا٬،االموسيیق مسؤووللُ  نهھضَ 

 ضاهھھھييیُ  ما هھھھناكك يیسل لكنْ  ٬،االشهھر في ددووالررٍ  ففالآآ بأرربعةِ  يیحيیا أأنن االمرء على يیصُعبُ 
.‘‘وواالترفيیهھ االموسيیقا في االعملَ   

 
ااء٬، مستَِمعيَّ  ٬،نرىى ووهھھھكذاا ةَ  هههھھھذ أأننَّ  ااألعزَّ  براامجَ  أأنشأتتْ  االتي االكنائسَ  هھھھذهه ديینُ تَ  االقصَّ
ممُ  ما قليیًال  هھھھيوو االناسس٬، الجتِذااببِ  ةً ترفيیهھيیَّ   حُ لُ صيیَ  ال لكنْ . عليیهھ ووتُركِّزُ  حيیحَ االصَّ  عليیمَ االتَّ  تُقدِّ
ممَ  أأنن فيیجبُ  االنحو٬، هھھھذاا على ااألموررُ  تسيیرَ  أأنن  حقِّ  في ننٍ هھاووُ تَ  ددووننِ  هللاَ  كلمةَ  كنيیسةُ اال تقدِّ

.ااإلنجيیل  
 

 تقِنُ يیُ  كانن ووأأ ٬،جميیًال  اصوتً  لهھ ألننَّ  رربَّما إإليیهھ يیأتونن كانواا أأنَّهھم نرىى ِحْزقيِیالَل٬، إإلى الَعوددةةِ بوو
 ٬،االجميیل ممكالاال ععامسَ ل إإليیهھ يیأتونن هھمإإنَّ  للنبيِّ  االقدُّووسسُ  هللاُ  فقالل. ةموسيیقيیَّ  آآلةٍ  على االعزففَ 

 عن االيیوممَ  فهَھًما هھھھذاا عطيینايیُ وو. جميیلة َكترنيیمةٍ  ِحْزقيِیاللُ  لهھم كاننَ  بهھذاا يیُطيیعوهه٬، أأنن ددووننَ  لكنْ 
 لم مفهھُ . دَدَخلواا كما منهھا جوننَ خرُ يیَ  ثمَّ  االكنيیسةِ  إإلى يیأتونن حيین للمؤمنيین ثثُ حدُ يیَ  ما بعضِ 
 االعمل٬، رَ توتُّ  عنهھم يیزيیلُ  ما جدوواايیَ  كيوو ٬،لتَّسليِیةاا أأجل من بل يیسوعع٬، صوررةةَ  شابهھوااليیُ  يیأتواا
.مثًال  ةَ االزووجيیَّ  هِھمِ خالفاتِ  هھمنسيیَ يیُ  أأوو  
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 غيیرِ  عاةةِ رُّ اال عن االعليُّ  هللاُ  يیقولهُھ ما لنرىى وواالثالثيین االراابعِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  لِ قِ ننتَ ل

 االمشوررةةَ  وويیسألونهَھم ٬،االناسسُ  حترُمهھميیَ  ننوررووحيیُّ قاددةةٌ  هھؤالءف. االعبراانيیَّةِ  لألمَّةِ  ااألمناء
 االمسيیحُ  يیسوععُ  قالل ااإلططارر٬، هھھھذاا ووفي. للخدمة االحقيیقيَّ  االمفهھوممَ  كواارَ تَ  لكنَّهھم ٬،ةَ االرووحيیَّ 

 وواالثالثِ  ووااألرربعيین االثاني يینوواالعدددَ  االعاشر ااألصحاححِ  سَ مرقُ  إإنجيیلِ  في الميیِذههلتَ 
:ووااألرربَعيین  

 
 يیَتََسلَّطُوننَ  ُعظََماَءهھھُھمْ  وَوأأنَنَّ  يیَُسودُدوونهَُھْم٬، ااألَُممِ  رُرؤَؤَساءَ  يیُْحَسبُوننَ  االَِّذيینَ  أأنَنَّ  تَْعلَُموننَ  أأَْنتُمْ ...’’

‘‘.َخادِدًما لَُكمْ  يیَُكوننُ  َعِظيیًما٬، فيِیُكمْ  يیَِصيیرَ  أأنَنْ  أأرََرااددَ  َمنْ  بَلْ . فيِیُكمْ  هھھھَكَذاا يیَُكوننُ  فَال. َعليَْیهِھمْ   
 

ا أأيیًضا وونذُكرَ   إإنجيیل في نقرأأُ  كما لهھم ووقالل االتالميیذ لَ أأررجُ  ووغسلَ  ةً فَ شَ نْ مِ  يیسوععُ  أأخذَ  لمَّ
:فيیهھا ووجاء عشر٬، االراابعَ  إإلى عشر االثاني من ووااألعدااددِ  عشَر٬، االثالثَ  ااألصحاححِ  يیوحنَّا  

 
 َصنَعتُ  قد ما أأتَفهَھموننَ : لهُھمْ  قاللَ  أأيیًضا٬، ووااتَّكأَ  ثيیابهَھُ  ووأأَخذَ  أأررُجلهُھمْ  َغَسلَ  قد كاننَ  افلَمَّ ’’
يیِّدُ  ووأأنا ُكنتُ  فإننْ . كذلكَ  أأنا يألنِّ  تقولونَن٬، ووَحَسنًا ووَسيیًِّداا٬، ُمَعلًِّما تدعونَني أأنتُمْ  بُكم؟  االسَّ

.‘‘بَعضٍ  أأررُجلَ  بَعُضُكمْ  يیَغِسلَ  أأننْ  عليَیُكمْ  يیَِجبُ  فأنتُمْ  أأررُجلُكْم٬، َغَسلتُ  قد وواالُمَعلِّمُ   
 

 سدَ جَ  حقًّا يیخِدمواا أأنن االُخدَّااممِ  من يیريیدُ  ووهھھھو ٬،عًال فِ وو قَوًال  دمةَ االخِ  االمسيیحُ  يیسوععُ  علَّمَ  ووهھھھكذاا
 ااستخدااممِ  إإساءةةِ وو ٬،يیاددةةاالسِّ  فخِّ  في االمرءُ  عَ قَ يیَ  أأنن هھلِ االسَّ  منَ ف. يیهھعل دوواايیتسيیَّ  أأنن ال االمسيیح٬،
. مماالخاددِ  ووححِ رُ بِ  مةِ دْ االخِ  في يیستمرَّ  أأنن بدللَ  االناسسِ  على سيیادَدةةً  يیماررسسَ  أأنن يیطلبَ ف ٬،منصبهِھ
ْغبةِ  يیاددةِة٬،االسِّ  كرِ فِ  اانتِشاررَ  االيیوممَ  حولِنا من نرىى ما ووكثيیًراا  اررااتتِ وواالسيیَّ  االبيیوتتِ  في وواالرَّ

 دمةِ خِ  من هھدففُ اال للُ وويیتحوَّ  ٬،بِ صِ نْ االمَ  ااستغالللِ  إإساءةةِ  نَِسبُ  تزددااددُ  ووهھھھنا. شابهَھ ووما هھھھةِ االفاررِ 
 منَ  االكثيیرَ  ممُ هھدِ تَ  االتي الفاتتِ االخِ  من االكثيیرَ  رُ يیفسِّ  ما هھھھووو ااتت٬،ذَّ اال دمةِ خِ  إإلى تهِھعيیَّ ووررَ  داالسيیِّ 

 أأنن بدلل كفاءتهِھ٬، إإثباتتِ  ةِ كيیفيیَّ  عن أأوو ٬،االذااتيِّ  جِدههمَ  عن يیبحثُ  فيیهھا االقائدَ  نجدُ  إإذذ االكنائس٬،
.تهِھلرعيیَّ  االسليیمِ  االرووحيِّ  االنموِّ  عن يیبحثَ   

 
:فيیهھا ووجاء ٬،وواالثالثيین االراابعِ  ااألصحاححِ  من ااألوولى االثالثةَ  ااألعدااددَ  فلنَقرأأِ  ووااآلننَ   

 
ببِّ  كالممُ  إإلَيَّ  ووكاننَ ’’ َّ  آآدَدمَم٬، اابنَ  يیا: قائًال  االرَّ َّ  إإسراائيیَل٬، رُرعاةةِ  علَى أْ تنَب  هھھھكذاا: لهُھمْ  ووقُلْ  أْ تنَب

يیِّدُ  قاللَ  ببُّ  االسَّ عاةةِ  االرَّ  يیَرَعى أأَال . أأنفَُسهُھمْ  يیَرَعْوننَ  كانواا االذيینَ  إإسراائيیلَ  لُرعاةةِ  وويیلٌ : للرُّ
عاةةُ  ‘‘.االَغنَمَ  ترَعْوننَ  ووال االسَّميیَن٬، ووتَذبَحوننَ  وففَ االصُّ  ووتَلبَسوننَ  َم٬،االشَّحْ  تأُكلوننَ  االَغنََم؟ االرُّ  

 
 ووفي .حقيیقيیًّا امأززقً  هھھھناككٌ  أأننَّ  عنيتَ  فهھي أأَحٍد؛ عن‘‘ وويیلٌ ’’ كلمةَ  االرببُّ  يیقوللَ  أأنن أأصَعبَ  ما
 وقعَ مَ  خدمواايیستَ  أأنن بدللَ  ة٬،االشخصيیَّ  حتهِھمصلَ لمَ  االخدمةَ  وننَ يیستغلُّ  االناسسُ  كاننَ  االحالِة٬، هھھھذهه

 لِ قْ حَ  في كثيیريین ناككَ هھھھُ  أأننَّ  حقيیقةُ فال ٬،ننٌ حزِ مُ  مرَ ااأل أأننَّ  ووررغمَ . عبِ االشَّ  لمصلحةِ  االخدمة
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 هللاِ  من يینَ وِّ دعُ مَ  ليیسواا فهھُم ؛حيیاتهِھم في نفسيیًّا ااحتيیاًجا ددووااسدِّ ليیُ  فقط موننخدِ يیَ  االيیوممَ  االخدمةِ 
 وننيیستغلُّ  االذيین عاةةِ االرُّ  لهھؤالءِ  يیلٌ وَ ف. للخدمةِ  االحقيیقيُّ  فهھوممُ االمَ  لوبهِھمقُ  في نَدهھھھمعِ  ووال ا٬،حقًّ 

.االِخرااففَ  يیُطِعمواا أأنن االمفرووضضَ  أأننَّ  مع ء٬،رااثَّ اال تحقيیقِ وو أأنفِسهھم إلططعاممِ  االخدمةَ   
 

يیاققِ  هھھھذاا ووفي : بُْطُرسسَ  لِِسْمَعاننَ  يیَُسوععُ  هھقَالَ  ما نذُكرَ  االسِّ  
 

. أأُِحبُّكَ  أأَنِّي تَْعلَمُ  أأَْنتَ  ببُّ ررَ  ايیَ  نََعمْ  :لهَھُ  قَاللَ  هھھھُؤالَِء؟ ِمنْ  أأَْكثَرَ  أأَتُِحبُّنِي يیُونَا٬، ْبنَ  يیَاِسْمَعاننُ ’’
.‘‘ِخَراافِي اارْرععَ : لهَھُ  قَاللَ   

 
:االكنيیسة لشيیوخخِ  بطرسسُ  قاللَ  ٬،االثاني وواالعدددِ  االخامس ااألصحاححِ  ااألوولى بُطرسسَ  رِرسالةِ  ووفي  

 
‘‘....نُظَّارًراا بيَْینَُكمْ  االَّتِي هللاِ  رَرِعيیَّةَ  اارْرَعْواا’’  

 
 أأعطاهه االذيي ليیفكتَّ اال هھھھو هھھھذاا ووكانن ٬،عبِ االشَّ  إإططعاممُ  هھھھو االيیومم االكنيیسةِ  في ااحتيیاججٍ  أهھھھمُّ ف

.لبطرسسَ  ععُ يیسو  
 

التِنا وونوااِصلُ  عاةِة٬، االرببِّ  دَديینونةِ  في تأمُّ  ووااألعدااددِ  وواالثالثيینَ  االراابعِ  ااألصحاححِ  في ووذذلك للرُّ
:فيیهھا وونقرأأُ  االسادِدسِس٬، إإلى االراابعِ  من  

 
 لَمْ  وواالَمطرووددُ  جبُرووهه٬ُ،تَ  لَمْ  وواالَمكسوررُ  عِصبوهه٬ُ،تَ  لَمْ  وواالَمجرووححُ  ووهه٬ُ،تُقَوُّ  لَمْ  االَمريیضُ ’’

 ررااععٍ  بال فتَشتَّتَتْ . عليَیهِھمْ  تَسلَّطتُمْ  ووبُعنفٍ  بِشدَّةةٍ  بل طلُبوهه٬ُ،تَ  لَمْ  اللُّ وواالضَّ  ووهه٬ُ،تستَِرددُّ 
 ُكلِّ  ووعلَى االِجبالِل٬، ُكلِّ  في َغنَمي َضلَّتْ . ووتََشتَّتَتْ  االَحقِل٬، وُوحوششِ  لجميیعِ  مأكًال  ووصارَرتتْ 

‘‘.يیُفَتِّشُ  أأوو يیَسأللُ  َمنْ  يیَُكنْ  وولَمْ  َغنَمي تَشتَّتَتْ . ااألررضضِ  ووجهھِ  ُكلِّ  ووعلَى عالٍل٬، تلٍّ   
 

عاةةُ  أأوولئكَ  أأننَّ  االوااضحِ  من  أأوو عيیفِ بالضَّ  واايیهھتمُّ  لمف ٬،هللا ةِ يیَّ عِ ررَ  على دووننَ سيیَّ يیتَ  كانواا االرُّ
 االِخراافف٬، شتَّتَ تُ  االنتيیجةُ  فكانت مناصبهِھم٬، ااستخدااممَ  أأساءوواا بل ٬،االضاللِّ  أأوو ريیضِ االمَ 

.االبريیَّةِ  حوششِ لوُ  ةً لَ هھْ سَ  ريیسةً فَ  ووصارروواا  
 

:فيیهھا جاءَ وو ٬،وواالثالثيینَ  االراابعِ  ااألْصحاححِ  من االعاِشرِ  إإلى االسابِعِ  من ااألعدااددَ  نقرأأُ  ذذلك بعدَ   
 

عاةةُ  أأيیُّهھا فلذلكَ ’’ ببِّ  كالممَ  ااسَمعواا االرُّ يیِّدُ  يیقوللُ  أأنا٬، َحيٌّ : االرَّ ٬، االسَّ ببُّ  َغنَمي إإننَّ  َحيیثُ  ِمنْ  االرَّ
 رُرعاتي سأللَ  ووال ررااععٍ  يیَُكنْ  لَمْ  إإذذ االَحقِل٬، ووحشِ  لُكلِّ  مأكًال  َغنَمي ووصارَرتتْ  َغنيیَمةً  صارَرتتْ 
عاةةُ  وورَرَعى َغنَمي٬، عن عاةةُ  أأيیُّهھا فلذلكَ  َغنَمي٬، يیَرَعْواا وولَمْ  أأنفَُسهُھمْ  االرُّ  كالممَ  ااسَمعواا االرُّ

ببِّ  يیِّدُ  قاللَ  هھھھكذاا: االرَّ ببُّ  االسَّ عاةةِ  علَى هھھھأنَذاا: االرَّ  عن ووأأُكفُّهُھمْ  يیَِدهھھِھْم٬، ِمنْ  َغنَمي ووأأططلُبُ  االرُّ
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عاةةُ  يیَرَعى ووال االَغنَِم٬، رَرعيِ   لهُھمْ  تكوننُ  فال أأفوااهھھِھهِھمْ  ِمنْ  َغنَمي فأَُخلِّصُ  بَعُد٬، أأنفَُسهُھمْ  االرُّ
‘‘.مأكًال   

 
٬، صريیحٌ تَ  هھھھي‘‘ أأنا حيٌّ ’’ عباررةةَ  إإننَّ   فقد. االعليِّ  االرببِّ  ساننِ لِ  على تأتي أأنَّهھا سيیَّما ال مهھمٌّ
 أأنفَسهھم وننَ يیرعَ  كانواا االشَّعب٬، رُرعاةةَ  أأييْ  ة٬َ،نهھَ االكَ  ألننَّ  ؛بالكامل االديینيَّ  ظاممَ االنِّ  بيیدُ سيیُ  هللاُ  كانن

واايیُ  أأنن للَ بدَ   ماللَ إإهھھھْ  ننَّ فإ االعبراانيیَِّة٬، ااألُمَّةِ  تارريیخِ  ىلإإ ننظرُ  ووعنَدما. ااْلَعلِيِّ  هللاِ  ةِ يیَّ عِ رَ بِ  هھتمُّ
اا كانن نةِ هھَ االكَ   إإذذ أأشراارًراا٬، كانواا االذيین االكاهھھھنِ  عالي أأبناءَ  مثًال  فنذُكرُ  عقودٍد٬، دىىمَ  على ممتّدً
 ذااكَ ووهھھھَ  بونهھ٬،ضرِ يیَ  كانواا ٬،دٌ أأحَ  ضضَ ااعترَ  ووإإننِ . عِ طَ قِ اال أأفضلَ  االتَّقِدماتتِ  لحمِ  من يیأُخذووننَ  كانواا

 ننأأ بهھم يیُفتََرضضُ  كانن أأنَّهھ مع ِعهھم٬،مَ ططَ  بسببِ  ووذذلك ٬،االرببِّ  باددةةَ عِ  رووننَ قِ حتَ يیَ  االناسسَ  ااولعَ جَ 
 ٬،االَمجيیدِ  هللا تمثيیلَ  ووااءأأسا أأنَّهھم غيیر. عبِ االشَّ  عن هھأأمامَ  االوااقفيین جيیدِ االمَ  هللاِ  ليممثِّ  يیكونواا
 هھھھذاا كلَّ  لغيسيیُ  أأنَّهھ هھھھنا االرببُّ  نَ أأعلَ  ووهھھھكذاا. هللا إإلى االُوصوللِ  عن عبِ لشَّ ل َمعثِرةةً  ووكانواا

.ذذلك بعدَ  ررِعيیَّتهُھ تُستَغلَّ  بأننْ  يیسَمحَ  وولن ٬،دِ االفاسِ  ظاممَ االنِّ   
 

التِنا وونوااِصلُ   وواالثالثيیَن٬، راابعِ اال ااألصحاححِ  من عشر وواالثاني عشر االحادديي االعددَديینِ  في تأمُّ
:فيیهِھما ووجاءَ   

 
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا ألَنَّهھُ ’’ ببُّ  االسَّ ااِعي يیَْفتَقِدُ  َكَما. وَوأأَْفتَقُِدهھھَھا َغنَِمي َعنْ  أأَْسألَلُ  هھھھأَنََذاا: االرَّ  قَِطيیَعهھُ  االرَّ

 االَّتِي ااألََماِكنِ  َجِميیعِ  ِمنْ  وَوأأَُخلُِّصهَھا َغنَِمي أأَْفتَقِدُ  هھھھَكَذاا ااْلُمَشتَّتَِة٬، َغنَِمهھِ  وَوْسطِ  فِي يیَُكوننُ  يیَْوممَ 
بَاببِ  ااْلَغيْیمِ  يیَْوممِ  فِي إإِليَْیهَھا تََشتَّتَتْ  .‘‘وَواالضَّ  

 
 ةِ االضالَّ  رااففِ االخِ  عن بحثُ يیسوو بنفِسهھ٬، ااعياالرَّ  ووظظيیفةَ  ذُ أخُ يیس إإنَّهھ هھھھو هھھھنا االعليُّ  هللاُ  يیقوللُ  ما

 أأنن ووأأووددُّ  .عنَّا بحثُ يی االذيي ناررااعيی هھھھو هللاُ  يیكوننَ  أأنن ُمفِرححٌ  أأمرٌ  االوااقعِ  في ووهھھھذاا .تةاالمشتَّ 
ددَ  ااء٬، مستَِمعيَّ  هھھھنا٬، أأشدِّ  تيینشتَّ مُ  يیكونواا أأنن بعدَ  بهھ يیؤمنوننَ  نمَ  يیِجدُ  االرببَّ  أأنن ااألعزَّ

 .ووِخراافهِھ عبهِھلشَ  محبَّتهَھ ُمعلِنًا هھمولَ حَ  يیهھيیدَ  عُ ضَ يیوو طيیِعهھ٬،قَ  إإلى هھُمبُ ذِ تجيیَ  إإنَّهھ. جرووحيینوومَ 
 االحادديي وواالعدددِ  االعاشر ااألصحاححِ  يیوحنَّا إإنجيیل في االمسيیحُ  يیسوععُ  قالل ااإلططارِر٬، هھھھذاا ووفي
:عشر  

 
ااِعي هھھُھوَ  أأَنَا’’ الُِح٬، االرَّ ااِعي االصَّ الِحُ  وَواالرَّ .‘‘ااْلِخَرااففِ  َعنِ  نَْفَسهھُ  يیَْبِذللُ  االصَّ  

 
٬، هللاِ  َصوتتَ  يیسَمعُ  لَِمن فطوبى ٬،ُعهھووتتبَ  ااعياالرَّ  وتتَ صَ  ففُ تعرِ  وواالِخرااففُ   وويیصيیرُ  االعليِّ

.ررِعيیَّتهِھ في فردًداا  
 

 من عشرَ  وواالراابعَ  عشرَ  االثالثَ  يیناالعدددَ  في االجميیلةِ  االصوررةةِ  هھھھذهه ااستِعرااضضِ  في وونستمرُّ 
:فيیهھا ووجاءَ  وواالثالثيیَن٬، االراابعِ  ااألصحاححِ   
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 علَى ووأأررعاهھھھا أأررِضهھا إإلَى بهھا ووآآتي ااألررااضي٬، ِمنَ  ووأأجَمُعهھا االشُّعوببِ  ِمنَ  ووأأُخِرُجهھا’’
 وويیكوننُ  َجيیٍِّد٬، َمرًعى في أأررعاهھھھا. ااألررضضِ  َمساِكنِ  جميیعِ  ووفي ااألوودديیَةِ  ووفي إإسراائيیلَ  ِجباللِ 

 دَدِسمٍ  َمرًعى ووفي َحَسٍن٬، َمرااححٍ  في تربُضُ  هھھھنالِكَ . االعاليیَةِ  إإسراائيیلَ  ِجباللِ  علَى َمرااُحهھا
‘‘.إإسراائيیلَ  ِجباللِ  علَى يیَرَعْوننَ   

 
 ليیس لكن االقديیم٬، االعهھدِ  في االعبراانيِّ  عبِ لشَّ ل كاننَ  االكالممَ  هھھھذاا أأننَّ  هھھھو هھھھنا عليیقوواالتَّ 
 عالقةِ وو بشعبهِھ٬، هللاِ  بعالقةِ  مرتبِطٌ  كالممٌ  هھھھو بل ٬،فقط ووااحد تطبيیقٌ  لهھ يیكوننَ  أأنن ةةِ رووررالضَّ ب

.بالكنيیسة االمسيیحِ   
 

لَ عَ  االمسيیحَ  َصْلبَ  إإننَّ  نقوللُ  متَِّصل٬، ِسيیاققٍ  ووفي  كانن ووقد ٬،االعبراانيیَّةِ  ااألُمَّةِ  تِ يیتشت في جَّ
لُب٬،  أأوولئكَ  ضَ فَ ررَ  قدف. االمسيیح أأيیَّاممِ  في يیناالرووحيیِّ  االقاددةةِ  مؤاامرةةِ  نتيیجةَ  َمعلومٌم٬، هھھھو كما االصَّ

 ٬،رححبفَ  عونهھيیسمَ  كانواا االناسسِ  ةَ عامَّ  ألننَّ  ؛ليیقتلوهه ووتآمروواا االمسيیَّا يیسوععَ  ونناالرووحيیُّ االقاددةةُ 
 لَديیهِھم ووكانت ٬،عباالشَّ  من هھاوونَ أخذيی االتي ووااألموااللَ  عَملهَھُم دووننَ فقِ يیَ  أأنَّهھم يیََرووننَ  بذلك كانوااف

ووماننُ  يیأتيَ  أأنن مخاوِوففُ   قالل قدوو. االمسيیح يیسوععَ  قتلِ  على فتآَمروواا هھم٬،بَ ناصِ مَ  وويیأخذوواا االرُّ
:حيینهَھا االكهھنةُ  ررئيیسُ   

 
ةُ  تهَْھلِكَ  وَوال االشَّْعبِ  َعنِ  وَوااِحدٌ  إإِْنَساننٌ  يیَُموتتَ  أأنَنْ  لَنَا َخيْیرٌ ’’ ‘‘.ُكلُّهَھا ااألُمَّ  

 
نَتْ  .حيینهَھا يیَعنيیهھ كاننَ  امَ لِ  أأعَمقَ  ااأأبعاددً  هھھھناككَ  أأننَّ  درِرككُ يیُ  يیكن لم أأنَّهھ غيیر  ااألبعاددُ  تلك ووتضمَّ
.أأجَمع وواالعالَمِ  لألُمَّةِ  يیسوععَ  فدااءَ   

 
 ااألرربعيین ااألصحاححِ  عيیاءَ إإشَ  ِسفرِ  من االجميیلةَ  ةةَ االنبوَّ  رَ نتذكَّ  ننأل أأيیًضا قطَعُ االمَ  هھھھذاا دعونايیَ وو

:عشر االحادديي وواالعدددِ   
 

 وَويیَقُوددُ  يیَْحِملهَُھا٬، ِحْضنهِھِ  وَوفِي نَن٬،ااْلُحْمَال  يیَْجَمعُ  بِِذرَرااِعهھِ . قَِطيیَعهھُ  يیَْرَعى َكَرااععٍ ’’
.‘‘ااْلُمْرِضَعاتتِ   

 
اائي وونوااِصُل٬، التِنا االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ  من ووااألعدااددِ  وواالثالثيیَن٬، االراابعِ  ااألصحاححِ  في تأمُّ

:فيیهھا ووجاءَ  وواالِعشريیَن٬، االراابعِ  إإلى عشرَ  االخامسَ   
 

يیِّدُ  يیَقُوللُ  وَوأأرُْربُِضهَھا٬، َغنَِمي أأرَْرَعى أأَنَا ’’ ببُّ  االسَّ الل٬َّ، وَوأأطَْطلُبُ  .االرَّ  ااْلَمْطُروودَد٬، وَوأأَْستَِرددُّ  االضَّ
٬، االسَِّميینَ  وَوأأُبيِیدُ  ااْلَجِريیَح٬، وَوأأَْعِصبُ  ااْلَكِسيیَر٬، وَوأأَْجبِرُ   يیَا وَوأأَْنتُمْ  .بَِعْدلل وَوأأرَْرَعاهھھَھا وَوااْلقَِوييَّ
يیِّدُ  قَاللَ  فهَھَكَذاا َغنَِمي٬، ببُّ  االسَّ  أأهھھَُھوَ  . وَوتيُیُوسسٍ  ِكبَاششٍ  بيَْینَ  وَوَشاةٍة٬، َشاةةٍ  بيَْینَ  أأَْحُكمُ  هھھھأَنََذاا: االرَّ
 وَوأأنَنْ  بِأرَْرُجلُِكْم٬، تَُدووُسونهََھا َمَرااِعيیُكمْ  وَوبَقيِیَّةُ  ااْلَجيیَِّد٬، ااْلَمْرَعى تَْرَعْواا أأنَنْ  ِعْنَدُكمْ  َصِغيیرٌ 
رُروونهََھا وَوااْلبَقيِیَّةُ  ااْلَعِميیقَِة٬، ااْلِميیَاههِ  ِمنَ  تَْشَربُواا  دَدوْوسسِ  ِمنْ  تَْرَعى وَوَغنَِمي بِأَْقَدااِمُكْم؟ تَُكدِّ
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يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا لِذلِكَ  ! أأرَْرُجلُِكمْ  َكَدررِ  ِمنْ  وَوتَْشَرببُ  أأَْقَدااِمُكْم٬، ببُّ  االسَّ  بيَْینَ  أأَْحُكمُ  هھھھأَنََذاا: لهَُھمْ  االرَّ
ِميینَةِ  االشَّاةةِ   ااْلَمِريیَضةَ  وَونَطَْحتُمُ  وَوااْلَكتِِف٬، بِاْلَجْنبِ  بهََھْزتُمْ  ألَنَُّكمْ  .ااْلَمهْھُزوولَةِ  وَواالشَّاةةِ  االسَّ

 بيَْینَ  وَوأأَْحُكمُ  َغنيِیَمة٬ً، بَْعدُ  ِمنْ  تَُكوننُ  فَالَ  َغنَِمي فَأَُخلِّصُ . َخارِرججٍ  إإِلَى َشتَّْتتُُموهھھَھا َحتَّى بِقُُروونُِكمْ 
 لهََھا يیَُكوننُ  وَوهھھُھوَ  يیَْرَعاهھھَھا هھھُھوَ  دَدااوُودُد٬، َعْبِديي فيَیَْرَعاهھھَھا وَوااِحًداا رَرااِعيیًا َعليَْیهَھا وَوأأُقيِیمُ  .وَوَشاةةٍ  َشاةةٍ 
ببُّ  وَوأأَنَا . رَرااِعيیًا ببُّ  أأَنَا. وَوْسِطهِھمْ  فِي رَرئيِیًسا دَدااوُوددُ  وَوَعْبِديي إإِلهًھا٬، لهَُھمْ  أأَُكوننُ  االرَّ .‘‘ تََكلَّْمتُ  االرَّ  

 
 ونناالديینيیُّ االقاددةةُ  فيیهھ كانن منٍ ززَ  في قيیرَ االفَ  مُ ظلِ يیَ  كاننَ  االغنيَّ  أأننَّ  هھھھو االَمْقطَعِ  هھھھذاا في نرااهه ووما

.توههووشتَّ  االقطيیعَ  ووأأهھھھَملواا أأغنيیاءَ   
 

 ملًكا يیرُ وويیص ااألموااتت من قوممُ سيیَ  أأنَّهھ هھھھذاا عنييیَ  ووال ٬،ددَ ددااووُ  لكِ لمَ ل ذِذكًراا االمقطَعِ  في نرىى كما
 االمسيیحُ  يیسوععَ  فكاننَ  .ددااوُوددَ  نَْسلِ  من االذيي االمخلِّصِ  يیسوععَ  بمجيء هھھھنا االوعدُ  بل ٬،جديیدٍ  من
 يیاإإررمِ  نجدُ  ٬،وواالثالثيین االثاني ااألصحاححِ  إإررميیا ِسفرِ  ووفي. ددَ ددااووُ  من ااآلتيَ  االباررَّ  االغصنَ  هھھھو

 ٬،ددددااووُ  من االخاررججِ  االباررِّ  نِ صْ االغُ  عن ُمهھمكلِّ وويیُ  هھھھناكك٬، اكنيینللسَّ  أأوُورُرَشليِیمَ  في ةةَ االنبوَّ  عطييیُ 
.ااألبد إإلى سيیملكُ  وواالذيي  

 
.ااآلتي االحقيیقيِّ  االمجيیدِ  االرااعي مقابِلِ  في ٬،بةَ ذَ االكَ  عاةةَ االرُّ  االَمقطعِ  هھھھذاا في يیَديینُ  هھھھو لذلك  

 
 ووجاءَ  وواالسابِِع٬، سسِ االساددِ  يینِ وواالعدددَ  االتاسع ااألصحاححِ  عيیاءإإشَ  ِسفرَ  نقرأأُ  متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووفي
:فيیهِھما  

 
يیَاَسةُ  وَوتَُكوننُ  ٬،اابنًا وونُعطى وَولَدٌ  لنا يیولَدُ  ألنَّهھ’’  َعِجيیبًا٬، ااْسُمهھُ  وَويیُْدَعى َكتِفهِِھ٬، َعلَى االرِّ
َال  رَرئيِیسَ  أأَبَِديیًّا٬، أأَبًا قَِديیًراا٬، إإِلهًھا ُمِشيیًراا٬، َال  رِريیَاَستهِِھ٬، لِنُُموِّ  .مماالسَّ  ُكْرِسيِّ  َعلَى نهَِھايیَةَ  ال ممِ وَولِلسَّ
٬، بِاْلَحقِّ  وَويیَْعُضَدهھھَھا ليِیُثَبِّتهََھا َمْملََكتهِِھ٬، وَوَعلَى دَدااوُوددَ   رَرببِّ  َغيْیَرةةُ . ااألَبَدِ  إإِلَى ااآلننَ  ِمنَ  وَوااْلبِرِّ

.‘‘هھھھَذاا تَْصنَعُ  ااْلُجنُوددِ   
 

:يیسوعع عن للااألووَّ  ااألصحاححِ  ررووميیة ررسالةِ  في االرسوللُ  بولُسُ  قالل كذلكَ وو  
 

ةةٍ  هللاِ  ااْبنَ  وَوتََعيیَّنَ  ااْلَجَسِد٬، ِجهَھةِ  ِمنْ  دَدااوُوددَ  نَْسلِ  ِمنْ  َصاررَ  االَِّذيي’’  رُرووححِ  ِجهَھةِ  ِمنْ  بِقُوَّ
‘‘.ااْلقََدااَسةِ   

 
.ااعياالرَّ  بِقَلبِ  عبَ االشَّ  ىعَ رْ ووسيیَ  ٬،ددَ ددااووُ  رششِ عَ  على وويیجلسُ  هھھھذاا سيیأتيوو  

 
 ددَ ددااووُ  عن االمجيیدُ  هللاُ  يیقوللُ  كيیف: ’’االنَّاسس بعض يیتساءللُ  حيیثُ  ددااوُودَد٬، عن أأتكلَّمَ  أأنن هھھھنا ووأأووددُّ 

 أأننَّ  هھھھو وواالجوااببُ  ‘‘؟أأوورريیا بقتلِ  ووأأمر ٬،عَ بَ شَ بثْ ب ىززن هھأأنَّ  ررغمَ  قلبهِھ٬، بِ سَ بحَ  ررجًال  كانن هھإإنَّ 
 يیريیُدهه ما ووهھھھذاا ٬،ررااععٍ  بقلبِ  هھممَ كَ حَ  عب٬،االشَّ  على ملكَ  حيینف. ااعياالرَّ  لبِ بقَ  عُ يیتمتَّ  كانن ددااووددَ 
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عاةةِ  من االمحبُّ  هللاُ  ا .رااففِ االخِ  َمصلَحةِ  في رووننيیفكِّ وو ٬،بَرِعيیَّتهِھ يیعتَنوننَ  االذيین االرُّ  شاوُوللُ  أأمَّ
 ٬،االعرششَ  فقدَ وو ووأأسرتهُھ هھھھو ررَ دَ اانحَ  لهھذاا ٬،ششِ رْ االعَ  على هللاُ  هھووضعَ  حيینَ  يیاءِ رِ بْ بالكِ  ااررتفعَ  فقدِ 
ا حيیمِ  هللا قلبِ  بحسبِ  ررااِعيیًا كاننف ددااووددَ  أأمَّ .االرَّ  

 
ةتمااالخ  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 االذيي االوقتِ  في بَابَِل٬، في مسبيیًّا كاننَ  االذيي االشعبِ  حاللَ  برناَمِجنا٬، من االيیوممِ  حلَقةِ  في ررأأيینا
.هھدووًمامَ  االهھيیكلُ وو ٬،بةً رِ خَ  اأأررضً  أأوُورُرَشليِیمُ  فيیهھ كانت  

 
 يیرسمُ  ررااححَ  االرببَّ  أأننَّ  غيیر. كئيیبةٌ  ائسةٌ يی حاللٌ  هھھھي االرببِّ  شعبِ  حاللَ  أأننَّ  إإلى يیُنظَرُ  كاننَ  ووهھھھكذاا
 أأيیًضا هھھھُم سيیُرِجُعهھم بل ااألررضض٬، بإررجاععِ  يیكتفيَ  لن هھأأنَّ  نُ علِ يیُ  جاءٌ ررَ  فيیهھا ٬،جميیلةً  صوررةةً 
.إإليیهھا  

 
 ااستِعرااضضَ  تشك االقسُّ  يیتابعُ  سوفف ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  من االمقبِلةِ  االحلقةِ  في

.االعبراانيِّ  للشَّعبِ  االتي  ةِ ليیَّ قبَ االمستَ  ركاتتِ بَ اال عن االمزيیدِ   
 

ختاميیَّة كلمةٌ   
ااعي( )سميیث تَشم االرَّ  

 االمسيیِح٬، يیسوععَ  االصالح٬، االِخرااففِ  برااعي تَثِقَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلك٬، صالتُنا
 َمن أأفَضلُ  هھھھو ألنَّهھ عليیهھ؛ هھھھمِّكَ  إإلقاءَ  تتعلَّمَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. حيیاتِكَ  أأموررِ  في عليیهھ ووتتَِّكلَ 
 فيیهھ ألننَّ  ااألميیِن؛ االِخرااففِ  ررااعي َصوتتَ  االدَّووااممِ  على تسَمع أأنن أأخيیًراا وونصلِّي. بك يیعتني
٬، أأمانَكَ  !آآميین. نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ . ووقلبِكَ  ررووِحكَ  ووَسالممَ  االحقيیقيَّ  


