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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 االكاِملِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنتابِعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
 ةَ يیَ زررِ االمُ  ةوواالرووحيیَّ  ةَ ااألخالقيیَّ  لحالةَ اا تَشك االقسُّ  تناوَوللَ  برناَمِجنا٬، من االسابِقةِ  االحلَقةِ  في

ااتتٍ  ناررأأيیْ  كما ٬،يیناالعبراانيیِّ  لُرعاةةِ   جباللَ  سَكنواا االذيین عيیسو نسلِ  ااألددووميیِّيیَن٬، أأررضضِ  على نبوَّ
.أأددووممَ   

 
 ىلإإ الَمهھكَ  هھُ يیوجِّ  ووهھھھو االنبيَّ  سنرىى ٬،‘‘االيیومم لهِھَذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم حلقة ووفي

.جديیدٍ  من باالززددهھھھاررِ  ررجاءً  كالُمهھ يیتضمَّنُ  بيینَما ررضِض٬،ااأل باللِ جِ   
 

 ِسفرِ  من وواالثالثيینَ  االسادِدسسِ  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  االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
لل االعدددِ  من وواابتدااءً  وواالثالثيیَن٬،  هھھھذاا إإلى مقدِّمة َمَعنا تَشك االقسُّ  سيیُشاررككُ  ذذلك قبلَ  لكنْ . ااألووَّ
.ااألصحاححِ   

 
 ووهھھھذهه. ررضضِ ااأل ِجبَاللِ  على بالتنبُّؤ يیاللَ قِ زْ حِ  يیأمرُ  االرببَّ  نجدُ  وواالثالثيین االساددسسِ  ااألصحاححِ  في
 ااألوولى ةةُ االمرَّ  تِ كانَ  حيیثُ  ذذلك٬، يیفَعلَ  بأنن يیاللَ قِ زْ حِ  يیأمرُ  هللاَ  فيیهھا نجدُ  االتي االثانيیة ةةُ االمرَّ  هھھھي
نَتِ  ٬،االسِّفرِ  من االساددسس ااألصحاححِ  في ةةُ  ووتضمَّ  ِجبَاللِ اال تلكب لُّ حِ سيیَ  االذيي االخرااببَ  االنبوَّ
. االزاائفة ووااآللهھة ووااألووثانن ررِ وَ للصُّ  تهِھمباددَ ووعِ  ٬،فعاتتِ رتَ للمُ  بنائهِھم بسببِ  أأيیًضا٬، نندُ المُ بوو

 تسعةَ  نحو ةً بَ رِ خَ  ِجبَاللُ اال ووظظلَّتِ  ٬،ةةُ االنبوَّ  هھھھذهه ووتحقَّقَتْ  ٬،باللاالجِ  تلكَ  رااببِ خَ  عن متكلَّ  ووهھھھكذاا
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 لِ عْ جَ  في االرببِّ  لِ مَ بعَ  قُ تتعلَّ  ووهھھھي ِجبَالِل٬،اال تلكَ  عن خرىىأأُ  ةةً نبوَّ  نجد ووااآلنن. قرنًا عشرَ 
 االساددسسِ  ااألصحاححِ  في ةةِ االنبوَّ  بيین ما لةٌ قابَ مُ  ناككَ فهھُ  االذ. اننكَّ بالسُّ  مأهھھھولةً  بةِ رِ خَ االْ  باللِ االجِ 

 ااآلننَ  مُ تتكلَّ  حيین في ٬،رااببِ االخَ  عن مُ تتكلَّ  كانت االتي االساددسس ااألصحاححِ  في ووتلك وواالثالثيین
.ددااددِ رْ ااالستِ  عنِ   

 
التِنا ااآلننَ  لنبدأأ للِ  من ووااألعدااددِ  وواالثالثيیَن٬، االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  في تأمُّ  االحادديي إإلى ااألووَّ
:فيیهھا وونقرأأُ  ٬،عشر  

 
َّ  آآدَدمَم٬، اابنَ  يیا ووأأنتَ ’’ ببِّ  كلَِمةَ  ااسَمعي إإسراائيیلَ  ِجباللَ  يیا: ووقُلْ  إإسراائيیلَ  لِجباللِ  أْ فتنَب  هھھھكذاا: االرَّ

يیِّدُ  قاللَ  ببُّ  االسَّ  لنا صارَرتتْ  االقَديیَمةَ  االُمرتَفَعاتتِ  إإننَّ ! هھھَھهھْ : عليَیُكمْ  قاللَ  االَعدووَّ  أأننَّ  أأجلِ  ِمنْ : االرَّ
َّ  فلذلكَ  ميیرااثًا٬، يیِّدُ  قاللَ  هھھھكذاا: ووقُلْ  أْ تنَب ببُّ  االسَّ  ِمنْ  ووتهََھمَّموُكمْ  أأخَربوُكمْ  قد أأنهُھم أأجلِ  ِمنْ : االرَّ
ةَ  ووِصرتُمْ  االلِّسانِن٬، ِشفاههِ  علَى ووأأُصِعدتُمْ  ااألَُمِم٬، لبَقيیَّةِ  ميیرااثًا لتَكونواا جانِبٍ  ُكلِّ   َمَذمَّ
يیِّدِ  كلَِمةَ  إإسراائيیلَ  ِجباللَ  يیا فاسَمعي لذلكَ  االشَّعِب٬، ببِّ  االسَّ يیِّدُ  قاللَ  هھھھكذاا: االرَّ ببُّ  االسَّ  للِجباللِ  االرَّ

 للنَّهھبِ  صارَرتتْ  االتي االَمهھجورَرةةِ  وولِلُمُدننِ  االُمقفَِرةةِ  وولِلِخَرببِ  وولِألوودديیَةِ  وولِألنهھاررِ  وولِآلكاممِ 
يیِّدُ  قاللَ  هھھھكذاا ذذلكَ  أأجلِ  ِمنْ . َحْولهھا االّذيینَ  ااألَُممِ  لبَقيیَّةِ  ووااِالستهِھزااءِ  ببُّ  االسَّ  ناررِ  في يإإنِّ : االرَّ
 بفََرححِ  لهُھمْ  ميیرااثًا أأررضي َجَعلواا االذيینَ  ُكلِّهھا٬، أأددووممَ  ووعلَى ااألَُممِ  بَقيیَّةِ  علَى تكلَّمتُ  َغيیَرتي

َّ . َغنيیَمةً  لنهَھبهِھا نَفسٍ  ووبُغَضةِ  االقَلبِ  ُكلِّ   وولِلتِّالللِ  للِجباللِ  ووقُلْ  إإسراائيیلَ  أأررضضِ  علَى أْ فتنَب
يیِّدُ  قاللَ  هھھھكذاا: وولِألوودديیَةِ  وولِألنهھاررِ  ببُّ  االسَّ  أأجلِ  ِمنْ  تكلَّمتُ  َغَضبي ووفي َغيیَرتي في هھھھأنَذاا: االرَّ

يیِّدُ  قاللَ  هھھھكذاا لذلكَ . ااألَُممِ  تعيیيیرَ  َحَملتُمْ  أأنَُّكمْ  ببُّ  االسَّ  َحْولُكمْ  االذيینَ  فاألَُممُ  يیَديي٬، رَرفَعتُ  يإإنِّ : االرَّ
 ثََمَرُكمْ  ووتُثِمرووننَ  فُرووَعُكمْ  تُنبِتوننَ  فإنَُّكمْ  إإسراائيیَل٬، ِجباللَ  يیا أأنتُمْ  اأأمَّ . تعيیيیَرهھھُھمْ  يیَحِملوننَ  هھھُھم

. ووتُزرَرعوننَ  فتُحَرثوننَ  إإليَیُكمْ  ووأألتَفِتُ  لُكمْ  أأنا يألنِّ . ااإلتيیاننِ  قريیبُ  ألنَّهھُ  إإسراائيیَل٬، لَشعبي
 عليَیُكمُ  ووأأَُكثِّرُ . االِخَرببُ  ووتُبنَى االُمُدننُ  فتُعَمرُ  بأجَمِعهِھ٬، إإسراائيیلَ  بيَیتِ  ُكلَّ  عليَیُكْم٬، اسسَ االنَّ  ووأأَُكثِّرُ 

نُُكمْ  وويیُثِمروونَن٬، فيیَكثُرووننَ  َمةَ وواالبهَھيی ااإلنساننَ   إإليَیُكمْ  ووأأُحِسنُ  االقَديیَمِة٬، حالَتُِكمُ  َحَسبَ  ووأأَُسكِّ
ببُّ  أأنا يأأنِّ  فتعلَموننَ  أأوواائلُِكْم٬، في اِممَّ  أأكثَرَ  ‘‘.االرَّ  

 
 عادَدتتِ  حيیثُ  .يیناالعبراانيیِّ  رددااددِ ااستِ  شأننب ؤُ االتنبُّ جرىى فقد االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  هھھھنا٬، ررأأيینا كما

انِن٬، لةً وهھھھمأ كوننَ لتَ  االُمقفِرةةُ  ااألماكنُ  كَّ يیَّة٬ُ، وواالحيیاةةُ  ااألشجاررُ  فيیهھا وونَمتْ  بالسُّ  ووصارَرتتْ  االبرِّ
.جديیدٍ  من ُمثِمرةةٌ  أأماكن ااألررااضي تلك  

 
التِنا وونوااِصلُ   االخاِمسَ  إإلى عشر االثاني من ووااألعدااددِ  وواالثالثيیَن٬، االساددسسِ  ااألصحاححِ  في تأمُّ
:فيیهھا وونقرأأُ  عشَر٬،  

 
 بَْعدُ  تَُعوددُ  وَوال ِميیَرااثًا لهَُھمْ  فَتَُكوننُ  فيَیَِرثُونَكَ  إإِْسَراائيِیَل٬، َشْعبِي َعليَْیُكمْ  االنَّاسسَ  وَوأأَُمشِّي’’

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا.  تُْثِكلهُُھمْ  ببُّ  االسَّ الَةُ  أأَْنتِ : لَُكمْ  قَالُواا أأَنَّهُھمْ  أأَْجلِ  ِمنْ : االرَّ  وَوُمْثِكلَةُ  االنَّاسسِ  أأَكَّ
يیِّدُ  يیَقُوللُ  بَْعُد٬، ُشُعوبَكِ  تُْثِكلِي وَوال بَْعُد٬، االنَّاسسَ  تَأُْكلِي لَنْ  لِذلِكَ . ُشُعوبِكِ  ببُّ  االسَّ عُ  وَوال. االرَّ  أأَُسمِّ
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ُعوببِ  تَْعيیيِیرَ  تَْحِمليِینَ  وَوال ااألَُمِم٬، تَْعيیيِیرَ  بَْعدُ  ِمنْ  فيِیكِ   يیَقُوللُ  بَْعُد٬، ُشُعوبَكِ  تُْعثِِريینَ  وَوال بَْعُد٬، االشُّ
يیِّدُ  ببُّ  االسَّ ‘‘.االرَّ  

 
 تابِعُ وويیُ  ٬،االطويیلةِ  ةةِ االمدَّ  لهھذهه ااألررضضِ  رااببِ خَ  سببَ  االمبارَرككُ  هللاُ  ححُ يیشرَ  االَمقطِع٬، هھھھذاا ووفي

 ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  االحادديي إإلى عشرَ  االسادِدسسَ  من ااألعدااددِ  في االَوضعِ  هھھھذاا تناوُوللَ 
:فيیهھا ووجاء ٬،وواالثالثيینَ  االسادِدسسِ   

 
ببِّ  كالممُ  إإلَيَّ  ووكاننَ ’’ سوهھھھا أأررَضهُھمْ  َكنوااسَ  الَمَّ  إإسراائيیلَ  بيَیتَ  إإننَّ  آآدَدمَم٬، اابنَ  يیا: قائًال  االرَّ  نَجَّ

 ألجلِ  عليَیهِھمْ  َغَضبي فسَكبتُ  اِمِث٬،االطَّ  كنَجاَسةِ  أأمامي ططَريیقهُُھمْ  كانتْ . ووبأفعالهِِھمْ  بطريیقهِِھمْ 
سوهھھھا ووبأصناِمهِھمْ  ااألررضِض٬، علَى سفَكوههُ  االذيي االدَّممِ  وْواا ااألَُممِ  في فبَدَّددتهُُھمْ . نَجَّ  في فتَذررَّ

سواا جاءوواا َحيیثُ  ااألَُممِ  إإلَى جاءوواا افلَمَّ . دِدنتهُُھمْ  ووكأفعالهِِھمْ  كطريیقهِِھمْ . ااألررااضي  ااسمي نَجَّ
ببِّ  َشعبُ  هھھھُؤالءِ : لهُھمْ  قالواا إإذذ ووسَس٬،االقُدُّ   ااسمي علَى فتَحنَّنتُ . أأررِضهھِ  ِمنْ  خرجواا ووقَدْ  االرَّ

َسهھُ  االذيي ووسسِ االقُدُّ  ‘‘.جاءوواا َحيیثُ  ااألَُممِ  في إإسراائيیلَ  بيَیتُ  نَجَّ  
 

ضواا االذيي االتَّشتيیت سببَ  أأننَّ  االرببُّ  يیعلنُ  ووهھھھنا  ؛ااألررضض في كوههفَ سَ  االذيي ممُ االدَّ  هھھھو لهھ تعرَّ
 أأنَّهھم هھھھو ااألمرِ  في حزننُ وواالمُ . بالددِ اال أأررجاء في االقدُّووسسُ  هللاُ  تهھمشتَّ  لألووثانن٬، عباددتهِھم فبسببِ 
سواا  بدللَ  االرببِّ  على يیُجدِّفوننَ  االناسسَ  لوااعَ جَ  بأفعالهِھم هھمأأنَّ  أأيي تهِِھم٬،تُّ شَ تَ  أأثناء في االرببِّ  ااسمَ  نجَّ
.وويیبارِركوهه فوههعرِ يیَ  أأنن  

 
 كانن ووهھھھكذاا. مثيیلهَھتَ  ووااءأأسا هھملكنَّ  ٬،االحيِّ  هللاِ  عنِ  ليینممثِّ  هھھھؤالءِ  يیكوننَ  أأنن ضضُ فترَ يیُ  كانن لقد

٬، االعصرِ  ووفي. بهھعْ شَ  أأفعاللِ  بسببِ  االمبارَركك هللاِ  على يیجدِّفوننَ  االناسسُ   كثيیريینَ  نرىى االحاليِّ
 هھھھم فبهھَذاا ٬،عليیهھم وننَ بكذِ يیَ  أأوو مهھُ ونَ غشُّ يی أأوو االناسسَ  وننَ بُ سلِ يی االذيین ٬،ااالسميیِّيینَ  نَ يیمسيیحيیِّ اال من

٬، تمثيیلَ  ئوننَ سيیيیُ  ااءَ  االعليِّ  هللا صوررةةُ  تْ هھھھَ تشوَّ  ووهھھھكذاا. إإليیهھ االناسسُ  يیُقبِلُ  فال االرببَّ  يیاةةِ حَ  جرَّ
 هللا عن خاططئًا فهھوًمامَ  االناسسُ  أأخذَ  قدوو. يیهھملَ عَ  هھااسمُ  ىدعيیُ  أأنن فتَرضضُ يیُ  االذيین االناسسِ 

ووسِس؛ هھھھَتْ  صوررتهَھ ألننَّ  االقدُّ  أأنن االمسيیحيیِّيینَ  غيیر يیأبى لذاا ٬،ههلويیمثِّ  أأنن يینبغي َمن بأفعاللِ  تشوَّ
 أأفكارًراا يیحِملوننَ  أأشخاًصا منَّا ننَ ووكثيیر يیعرففُ  رربَّما. االنَّاسسِ  أأوولئك بسبب االمسيیحيیَّةَ  يیقبَلواا

 مسيیحيیِّيینَ  أأشخاصصٍ  ةةِ حيیا من هھانَ جونتِ يیستَ  ألنَّهھُم وواالمسيیحيیَِّة؛ االمسيیح االسيیِّدِ  عن غلوططةً مَ 
 أأبانا ننَ دوويیمجِّ وو ٬،نةَ سَ حَ االْ  أأعمالَنا ووننَ يیرَ  االناسسَ  إإننَّ  يیسوععُ  قاللَ  ااإلططارِر٬، هھھھذاا ووفي. هھمووأأفعالِ 
 أأبيینا على فوننيیجدِّ  فهھم ٬،ةةريیاالشرِّ  أأعمالَنا ووننَ يیرَ  فحيین صحيیح٬، أأيیًضا وواالعكسُ . ووييَّ االسما
 أأننَّ  نعرففُ  حيینَما سيیَّما ال ٬،هھوببٌ مَ  أأمرٌ  هھھھو االسماووييَّ  ااآلببَ  لُ نمثِّ  ناأأنَّ  فإددررااككُ  لذلك. ووييِّ االسما
نونن االناسسَ   لذلك! كبيیرةة ةٍ مسؤووليیَّ  من هھالَ  يیاف. فيینا هھوونَ يیرَ  اممَّ  االعليِّ  هللاِ  عن هھھھمآآررااءَ  يیَكوِّ

.االمحبَّ  هللاَ  يیُحِزننُ  هھھھذاا ألننَّ  االتَّهھاوُونِن؛ َعَدممِ  إإلى نسعى أأنن يینالَ عَ   
 

 ووهھھھذاا تمثيیلهُھ٬، يیُساءَ  أأنن حبُّ يیُ  ال االعليَّ  االرببَّ  أأننَّ  االمقدَّسسُ  االكتاببُ  يیَُعلُِّمنا متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووفي
 أأنن موسى االرببُّ  أأمرَ  االميیاهه٬، ُشحِّ  نتيیجةَ  االرببِّ  أأماممَ  االشعبُ  تذمَّرَ  فحيینَ . ُموَسى هھفَ شَ ااكتَ  ما
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ربِب٬، ماءٌ  منهھا ججَ خرُ ليی صخرةةً  يیُكلِّمَ   ووما ٬،خرةةَ االصَّ  ببَ رَ ضَ وو ضبًااغ كاننَ  موسى لكنَّ  للشُّ
 أأررضضِ  خوللِ ددُ  من االقدُّووسسَ  هللاَ  منَعهھ حيیثُ  موسى٬، على قاِسيیًا أأمًراا كاننَ  ذذلك بعدَ  حَدثثَ 

 موسى غضبُ  أأعطى فُربَّما. عباالشَّ  أأمامم بحقٍّ  االرببَّ  لمثِّ يیُ  لم ُموَسى ألننَّ  ووذذلك االموِعِد؛
 ووهھھھكذاا. االوااقعِ  في غاِضبًا يیُكنْ  لم االمجيیدَ  هللاَ  لكنَّ  منهھم٬، غاضبٌ  االرببَّ  أأننَّ  للشَّعبِ  اانِطباًعا
.ريیبةمَ  في االماء عند االقدُّووسسِ  هللاِ  مثيیلَ تَ  أأساءَ  هھألنَّ  ااألررضِض؛ خوللِ ددُ  من ُموَسى ُحِرمم  

 
اائي نرىى٬، هھھھنا وومن  هھھھذاا وويیُحتِّمُ  ٬،قيیلةٌ ثَ  ةٌ مسؤووليیَّ  هھھھو االعليِّ  هللاِ  لَ يیمثت أأننَّ  االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ

٬،االظَّ  ُحسنِ  عندَ  كوننَ نَ  أأنن يینالَ عَ   ةاالمسيیحيیَّ  عن آآرراائهھم تكويینِ  على االناسسَ  وونساِعدَ  نِّ
 يیَروونَنا االتي االتقيیَّةِ  االحيیاةةِ  على بناءً  ووذذلك ٬،االمخلِّص االرببِّ  ااْلَمِسيیحِ  يیَُسوععَ  ووعن ٬،االحقيیقيیَّة
 ففَ عرِ يیَ  ىحتَّ  ٬،لهھ أأَُمناءَ  ليینممثِّ  كوننَ نَ  أأنن االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  جميیًعا٬، االرببُّ  دناساعِ ليیُ ف .نعيیُشهھا
فَنا ٬،ناعَ مَ  لَ قابَ يیتَ  أأنن ريیدُ يیُ  أأنَّهھوو ٬،طوففٌ ووعَ  ٬،محبٌّ  إإلهھٌ  هھأأنَّ  االناسسُ  .االكريیم شخِصهھ إإلى وويیُعرِّ  

 
سوللُ  بولُسُ  هھقال ما نقرأأُ  متَّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووفي  كوررنثوسس أأهھھھلِ  إإلى االثانيیة ررسالتهِھ في االرُّ

:فيیهھ ووجاءَ  ٬،االثاني وواالعدددِ  االثالثِ  ااألصحاححِ   
 

.‘‘االنَّاسسِ  َجِميیعِ  ِمنْ  وَوَمْقُرووَءةةً  َمْعُرووفَةً  قُلُوبِنَا٬، فِي َمْكتُوبَةً  رِرَسالَتُنَا٬، أأَْنتُمْ ’’  
 

 كوننتَ  االتي ناحيیاتَ  ووننقرأأُ سيیَ  فإنَّهھم ٬،سسِ مقدَّ اال كتاببِ اال ااءةةِ قر في يیرغبوننَ  ال قد االنَّاسسَ  أأننَّ  فُرغمَ 
َدتتْ  فإننْ  .االمسيیحِ  يیسوععَ  عن الًماكَ  فيیهھ ووننَ دجِ يیَ  االذيي تاببِ الكِ ب أأشبهَھَ   دُ جِ ووُ  ٬،هللا ناحيیاتُ  مجَّ

ا. فيیهھا ًدااممجَّ  االَمسيیحُ  يیسوععَ   يیسوععَ  ةُ شخصيیَّ  وُوِجَدتتْ  ٬،االقدُّووسسَ  هللا ناحيیاتُ  تُكِرممْ  لم إإننْ  أأمَّ
 أأنَّهھم نرىى أأنن يیمِكنُنا هھھھنا وومن. االحقيیقيَّ  االمسيیحَ  االناسسُ  عرففُ يیَ  فال ٬،فيینا هھھھةً مشوَّ  االمسيیحِ 
نونن .يیاتِناحَ  في هھوونَ رَ يیَ  اممَّ  ااْلَمِسيیِح٬، يیَُسوععَ  عن آآررااَءهھھھم يیُكوِّ  

 
 سواانَّ ددَ  إإنَّهھُم َعنهھُم قالل االرببَّ  فإننَّ  االقديیِم٬، االعالَمِ  لدااننِ بُ  في يیناالعبراانيیِّ  تشتُّتِ  إإلى ووبالَعوددةةِ 
حيیمَ  االرببَّ  فإننَّ  ذذلك وورُرغمَ  ٬،االشُّعوببِ  تلكَ  وَوَسطَ  يیجب كما ههلومثِّ يی وولم ٬،ااسَمهھ  أأنَّهھ يیُعلنُ  االرَّ

 ألجلِ  ذذلك سيیفَعلُ  بل ٬،ذذلك قوننستحِّ يی ألنَّهھُم أأوو بوننططيیِّ  هھُمألنَّ  يیسَ لَ  ااألررضِض٬، إإلى سيیُرِجُعهھُم
.االقدُّووسسِ  هھااسمِ   

 
التِنا وونتابِعُ   إإلى وواالعشريین االثاني من ددِ ااعدااألوو وواالثالثيیَن٬، االساددسسِ  ااألصحاححِ  في تأمُّ

:فيیهھا وونقرأأُ  وواالِعشريیَن٬، االسادِدسسِ   
 

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: إإِْسَراائيِیلَ  لِبيَْیتِ  فَقُلْ  لِذلِكَ ’’ ببُّ  االسَّ  بيَْیتَ  يیَا َصانِعٌ  أأَنَا ألَْجلُِكمْ  ليَْیسَ : االرَّ
ْستُُموههُ  االَِّذيي ااْلقُدُّووسسِ  ااْسِمي ألَْجلِ  بَلْ  إإِْسَراائيِیَل٬،  ااْسِمي فَأُقَدِّسسُ . ِجْئتُمْ  َحيْیثُ  ااألَُممِ  فِي نَجَّ

ْستُُموههُ  االَِّذيي ااألَُمِم٬، فِي ااْلُمنَجَّسَ  ااْلَعِظيیمَ  ٬، أأَنَا أأَنِّي ااألَُممُ  فَتَْعلَمُ  وَوْسِطهِھْم٬، فِي نَجَّ ببُّ  يیَقُوللُ  االرَّ
يیِّدُ  ٬، االسَّ ببُّ  َجِميیعِ  ِمنْ  وَوأأَْجَمُعُكمْ  ااألَُممِ  بيَْینِ  ِمنْ  وَوآآُخُذُكمْ . أأَْعيیُنهِِھمْ  قُدَّااممَ  فيِیُكمْ  أأَتَقَدَّسسُ  ِحيینَ  االرَّ
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 نََجاَستُِكمْ  ُكلِّ  ِمنْ . فَتُطَهھَُّرووننَ  ططَاهھھِھًراا َماءً  َعليَْیُكمْ  وَوأأرَُرششُّ  .أأرَْرِضُكمْ  إإِلَى بُِكمْ  وَوآآتِي ااألرََرااِضي
 وَوأأَْنِزععُ  دَدااِخلُِكْم٬، فِي َجِديیَدةةً  رُرووًحا وَوأأَْجَعلُ  َجِديیًداا٬، قَْلبًا وَوأأُْعِطيیُكمْ . أأطُطَهھُِّرُكمْ  أأَْصنَاِمُكمْ  ُكلِّ  وَوِمنْ 

.‘‘لَْحمٍ  قَْلبَ  وَوأأُْعِطيیُكمْ  لَْحِمُكمْ  ِمنْ  ااْلَحَجرِ  قَْلبَ   
 

 شعبهِھ٬، بوااسطةِ  االناسس أأمامم فيیهھ سسُ يیتقدَّ س االذيي االوقتِ  بشأنن ثثُ يیتحدَّ  االرببَّ  أأننَّ  هھھھنا وونالِحظُ 
 بالرؤؤىى االغنيِّ  االسِّفرِ  هھھھذاا من وواالثالثيین االثامنِ  ألصحاححِ اا في أأووَضحَ  بصوررةةٍ  ذذلك ووسيیكوننُ 
ااتتِ  .وواالنبوَّ  

 
 ناموَسهھ فيیهھ بُ يیكتُ  االرببُّ  عوددُ يیَ  ال حيیثُ  سيیأتي وممٍ يیَ  عن االنبيُّ  إإرِْرِميیَا أتنبَّ  ٬،مشابهِھٍ  إإططاررٍ  ووفي
 ٬،االحجرييَّ  االقلبَ  لعُ قتَ يیس إإنَّهھ االرببُّ  يیقوللُ  ووهھھھنا. االبَشرُ  لوببِ قُ  على بل ٬،ةحجريیَّ  ححٍ االوأأ على

 باتهِھغْ ررَ  لوبِناقُ  في سسَ غرِ يیَ  بأننْ  مشيیئتهَھ علنُ سيیُ  االقدُّووسسَ  هللاَ  أأننَّ  أأييْ  يیًّا٬،لحم قلبًا مكانهَھ وويیَضعُ 
 قالل هھھھذاا ووعن. قُ يیتحقَّ  ااألمرَ  هھھھذاا جدَ ن أأنن هھھھي االرببِّ  مةِ دْ خِ  في االمجيیدُ  ااألمرُ وو. ههدَ قاصِ وومَ 

:االراابع وواالعدددِ  وواالثالثيین االسابعِ  االمزمورر في سسُ االمقدَّ  االكتاببُ   
 

ببِّ  تَلَذَّذذْ وو’’ .‘‘قَْلبِكَ  ُسْؤللَ  فيَیُْعِطيیَكَ  بِالرَّ  
 

 في يیبدأأُ  هھفإنَّ  ٬،بالرببِّ  ذذُ تلذَّ ن حيین نانَّ إإ هھھھو أأيیًضا٬، صحيیحٌ  ووهھھھو ٬،االمزموررُ  يیقولهُھ ال ما أأننَّ  غيیر
 تحقيیقُ  يیصيیرُ  ووبهھذاا قاصِدهه٬،وومَ  مشيیئتهِھ بحسبِ  كوننَ تَ  كي وبِناقل باتتِ غْ ررَ  وجيیهھِ تَ  إإعاددةةِ 
 اتحقيیقً  هھھھو هللاِ  مشيیئةِ  تحقيیقُ  وويیكوننُ  نا٬،يیانِ كِ  في مجًداا ااألموررِ  أأكثرَ  هھھھو االعليِّ  هللاِ  مشيیئةِ 

.االمحبِّ  االقدُّووسسِ  هللاِ  قلبِ  مع تتماشى باتَتْ  االتي ناباتِ غْ ووررَ  ناألحالمِ   
 

 عشر االحادديي ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  في نيیَرهه وويیحملوننَ  يیتبَعونهَھ عمَّن يیسوععُ  قالل ووقد
:االثالثيین وواالعدددِ   

 
.‘‘َخفيِیفٌ  وَوِحْملِي هھھَھيیِّنٌ  نيِیِريي ألنَنَّ ...’’  

 
 ؛ًدااجيیِّ  نفَسهھ ِحنَ متَ يیَ  أأنن َمتهِھ٬،دْ ووخِ  االرببِّ  لِ مَ بعَ  ُمثقَلٌ  أأنَّهھ يیرىى َمن على فإننَّ  ذذلك٬، على ووبناءً 
 نحن بل. َخفيِیفٌ  هھِحْملَ وو هھھھيَیِّنٌ  نيیَرهه إإننَّ  قاللَ  االذيي االحنَّانن هللا من هھھھذاا يیكوننَ  أأنن نُ يیمكِ  ال إإذذ

 أأمورًراا عليینا عوننضَ يیَ  االناسسَ  نترككُ  أأوو ٬،عليینا االرببُّ  يیضْعهھُ  لم ما أأنفِسنا على نضعُ  ما كثيیًراا
 االكنائسُ  هھمتْ قَ سحَ  االذيین االمساكيین كلِّ  في ااآلننَ  رُ أأفكِّ وو. االمجيیدِ  االرببِّ  من بالفِعلِ  ليیست هھھھي

 ثِقَلٍ  تحتَ  يیْرزَزحوننَ  أأحيیانًا االناسسَ  تجَعلُ  االنَّوعع ذذلك من ااإليیماننِ  تعهھُّدااتتِ  ألننَّ  ؛دااتهِھاعهھُّبتَ 
ااءَ  هھھھو بل ٬،االعليِّ  هللاِ  من ليیس  تحتَ  يیََضعوهھھھُم بأنن آلَخريینَ  َسماِحهِھم أأوو االناسِس٬، تديیُّنِ  جرَّ
ااتِت٬، إإحدىى ووفي. االتعهھُّدااتتِ  تلكَ  ِمْثلِ   يیًراانِ  عَ ضَ يیَ  أأنن ريیدُ يی ال إإنَّهھ االرسوللُ  طرسسُ بُ  أأعلنَ  االمرَّ
 عوننضَ يیَ  االناسسَ  دُ جِ ن فإنَّنا ٬،ذذلك معوو .بلهِھقَ  من ءُ باااآل ووال هھھھو ال عليیهھ يیقِدررْ  لم االناسس٬، على
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 عالمةٌ  هھذههف ٬،ثقيیًال  االِحمل وويیصيیرُ  يیرُ االنِّ  بُ صعُ يیَ  عنَدما لكنْ . آآخريینَ  أأشخاصصٍ  على أأحماًال 
حيیمِ  هللاِ  من ليیس كلَّهھ ااألمرَ  هھھھذاا أأننَّ  على .االرَّ  

 
 كي لوبِناقُ  على باتهِھغْ ررَ  عَ ضَ يیَ  أأنن وددُّ يی االُمحبَّ  هللاَ  إإننَّ  ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  في االمقطعُ  يیُعلُِّمنا ووهھھھكذاا
:االمزااميیرِ  ناظِظمُ  قاللَ  كما بأمانةٍ  قوللَ نَ  أأنن نقدررَ   

 
.‘‘تتُ ررْ رِ سُ  إإلهھي يیا مشيیئتك أأفعل ننْ أأ’’  

 
 أأنَّهھ ووااألجَملُ  بهھ٬، االمؤمنيین قلوببِ  في ناموَسهھ يیَضعَ  أأنن االبداايیةِ  من االرببِّ  إإررااددةةُ  كانَتْ  ووهھھھكذاا

.يیَّةرجَ االحَ  مهھُ بَ ولقُ  ععِ زِ نْ يیَ  أأننْ  بعدَ  ووذذلك ٬،مٍ حْ لَ  من جديیًداا قلبًا سيیُعطيیهِھم  
 

التِنا وونوااِصلُ  :فيیهھ ووجاءَ  وواالثالثيیَن٬، االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  من وواالعشريین االسابعِ  ددِ دَ االعَ  في تأمُّ  
 

 أأَْحَكاِمي وَوتَْحفَظُوننَ  فََراائِِضي٬، فِي تَْسلُُكوننَ  وَوأأَْجَعلُُكمْ  دَدااِخلُِكْم٬، فِي رُرووِحي وَوأأَْجَعلُ ’’
.‘‘بهَِھا وَوتَْعَملُوننَ   

 
 ووهھھھو نا٬،فيی االقدُّووسسِ  هللاِ  ووححَ ررُ  ألننَّ  هھھھو وواالجوااببُ  ؟ذذلكَ  نفعلُ  لماذذاا: هھھھنا االمطرووححُ  وواالسؤااللُ 
 في االقدررةةَ  ااإلنساننُ  دَ جِ يیَ  لنوو. أأحكاَمهھ ظَ حفَ نوو االرببِّ  فراائضَ  فعلَ ن أأنن ةةاالقوَّ  يیُعطيینا االذيي
 مَ يیتمِّ  أأنن يیقِدررُ  ااإلنساننَ  لكنَّ  ٬،االناموسيِّ  كرِ الفِ ب يیُعَرففُ  ما ووهھھھو هللا٬، ووصايیا باععِ ااتِّ  على ذذااتهِھ

. االمسيیح بيیسوععَ  االجديیدُ  االعهھدُ  هھھھو ووهھھھذاا فيیهھ٬، تهِھووقوَّ  االقدسسِ  االرووححِ  بعملِ  االناموسس صايیاووَ 
 بدلل االغنيیَّة٬، نعَمتهِھ على كلُ نتَّ  حيین االحيِّ  هللاِ  يیاةةَ حَ  يیشَ عِ نَ  أأنن قِدررَ نَ  ناأنَّ ب ثقةٌ  وممَ االيیَ  اَديینلَ  ووبهھذاا

ببِّ  فنعمةُ  ؛ةاالذااتيیَّ  تِناقوَّ  على ااالتِّكاللِ   االَعيیشِ  على االقدررةةَ  نجدَ  كي االقدسس ووححِ بالرُّ  يیناتقوِّ  االرَّ
.االرببِّ  ىررض في  

 
التِنا في وونستمرُّ   من وواالثالثيینَ  االخاِمسِ  إإلى وواالعشريینَ  االثامنِ  من ددِ ااعدااأل في تأمُّ

:فيیهھا ووجاء وواالثالثيیَن٬، االساددسسِ  ااألصحاححِ   
 

. اإإِلهَھً  لَُكمْ  أأَُكوننُ  وَوأأَنَا اَشْعبً  لِي وَوتَُكونُوننَ  إإيِیَّاهھھَھا آآبَاَءُكمْ  أأَْعطَيْیتُ  االَّتِي ااألرَْرضضَ  وَوتَْسُكنُوننَ ’’
 ثََمرَ  وَوأأَُكثِّرُ . ُجوًعا َعليَْیُكمْ  أأََضعُ  وَوَال  وَوأأَُكثُِّرهھھَھا ااْلِحْنطَةَ  وَوأأدَْدُعو. نََجاَساتُِكمْ  ُكلِّ  ِمنْ  وَوأأَُخلُِّصُكمْ 
دِديیئَةَ  ططُُرقَُكمُ  فَتَْذُكُرووننَ . ااألَُممِ  بيَْینَ  ااْلُجوععِ  َعاررَ  بَْعدُ  تَنَالُواا لَِكيْیَال  ااْلَحْقلِ  وَوَغلَّةَ  االشََّجرِ   االرَّ

الَِحِة٬، َغيْیرَ  وَوأأَْعَمالَُكمْ   وَوَعلَى آآثَاِمُكمْ  أأَْجلِ  ِمنْ  وُوُجوهھھِھُكمْ  أأََماممَ  أأَْنفَُسُكمْ  وَوتَْمقُتُوننَ  االصَّ
يیِّدُ  يیَقُوللُ  َصانٌِع٬، أأَنَا أأَْجلُِكمْ  ِمنْ  َال . رَرَجاَساتُِكمْ  ببُّ  االسَّ  فَاْخَجلُواا. لَُكمْ  َمْعلُوًما فَْليیَُكنْ  ٬،االرَّ
يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا. إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتَ  يیَا ططُُرقُِكمْ  ِمنْ  وَوااْخَزوْواا ببُّ  االسَّ  ِمنْ  إإيِیَّاُكمْ  تَْطهِھيیِريي يیَْوممِ  فِي: االرَّ

 َكْونهَِھا َعنْ  ِعَوًضا ااْلَخِربَةُ  ااألرَْرضضُ  وَوتُْفلَحُ . ااْلِخَرببُ  فَتُْبنَى ااْلُمُدنِن٬، فِي أأُْسِكنُُكمْ  آآثَاِمُكْم٬، ُكلِّ 



 7  

 وَوااْلُمُدننُ  ٬،َعْدننٍ  َكَجنَّةِ  َصارَرتتْ  ااْلَخِربَةُ  ااألرَْرضضُ  هھھھِذههِ : فيَیَقُولُوننَ . َعابِرٍ  ُكلِّ  َعيْینَيْ  أأََماممَ  َخِربَةً 
نَةً  وَوااْلُمْنهَھِدَمةُ  وَوااْلُمْقفَِرةةُ  ااْلَخِربَةُ  ‘‘.َمْعُمورَرةةً  ُمَحصَّ  

 
ةةُ  تقوللُ  دُدمِّرتت٬، أأنن بعدَ  ااألررضضَ  االَخرااببُ  أأصاببَ  أأننْ  بعدَ   ةِ مَ عْ بنِ  ميیلةً جَ  عوددُ تَ سَ  إإنَّهھا االنبوَّ

.االرببِّ   
 

التِنا وونختمُّ   من وواالثالثيینَ  االثامنِ  إإلى وواالثالثيین االسادِدسسِ  من ااألعدااددِ  في االيیوممِ  حلَقةِ  في تأمُّ
:فيیهھا وونقرأأُ  وواالثالثيیَن٬، االسَّادِدسسِ  ااألصحاححِ   

 
٬، أأَنَا أأَنِّي َحْولَُكمْ  تُِرُكواا االَِّذيینَ  ااألَُممُ  فَتَْعلَمُ ’’ ببُّ  أأَنَا. ااْلُمْقفَِرةةَ  وَوَغَرْستُ  ااْلُمْنهَھِدَمةَ  بَنيَْیتُ  االرَّ

ببُّ  يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا .وَوَسأَْفَعلُ  تََكلَّْمتُ  االرَّ ببِّ  االسَّ . لهَُھمْ  ألَْفَعلَ  إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتِ  ِمنْ  أأطُْطلَبُ  هھھھِذههِ  بَْعدَ : االرَّ
 ااْلَخِربَةُ  ااْلُمُدننُ  فَتَُكوننُ  َمَوااِسِمهَھا٬، فِي أأوُورُرَشليِیمَ  َكَغنَمِ  َمْقِدسٍس٬، َكَغنَمِ  أأُنَاسٍس٬، َكَغنَمِ  مْ أأَُكثُِّرهھھھُ 

ببُّ  أأَنَا أأَنِّي فيَیَْعلَُموننَ  أأُنَاسٍس٬، َغنَمَ  َمآلنَةً  .‘‘االرَّ  
 

اائي ٬،هھھھنا نالِحظُ  ةةٍ  وُوجوددَ  االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ  ما ووَغرسسِ  ٬،دووممٌ هھْ مَ  هھھھو ما ببناءِ  تتعلَّقُ  ظيیمةٍ عَ  نبوَّ
 يیَدِ  بِفِعلِ  فِعًال  تحقَّقَ  ما ووهھھھذاا ووسيیفَعُل٬، تكلَّمَ  أأنَّهھ هھھھنا االرببُّ  وويیعلنُ  ااألررااضي٬، من ُمقفِرٌ  هھھھو
.ااْلَمْمدووددةةِ  ووذِذررااِعهھ االقديیرِ  هللاِ   

 
االخاتمة  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 كانَتْ  أأنن بعدَ  ووززرَرعهھا ااألررضضَ  ووبنى عاددَ  االرببَّ  أأننَّ  ررأأيینا برناَمِجنا٬، من االيیوممِ  حلَقةِ  في

 قلبًا االرببُّ  أأعطاهھھھُمُ  االذيین أأوولئكَ  سيیَّما ووال اسس٬،بالنَّ  جديیدٍ  من تمتلئُ س لكنَّهھا ٬،رةةدمَّ وومُ  ُمقفِرةةً 
.لوبهِھمقُ  على شريیعتهَھ ووجعلَ  لحميیًّا٬،  

 
ةةِ  عن ددررااستهَھ تشك االقسُّ  يیتابِعُ س ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  من ةِ بِلقْ مُ اال االحلقةِ  في  نبوَّ

.ااألررضضِ  إإلى يیناالعبراانيیِّ  عوددةةِ   
 

ِختاميیَّة كلمةٌ   
ااعي( )سميیث تَشم االرَّ  

 ففَ عرِ يیَ ل ٬،لهَھ أأِميینًا ًال ممثِّ  كوننَ ت أأنن االرببُّ  ككَ دَ ساعِ يیُ  أأنن مع٬،ستَ االمُ  عزيیزيي ألجلك٬، صالتُنا
 ووتتمتَّعَ  تفَرححَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي .وويیُعيینهَھم هھُممعَ  لَ يیتقابَ  أأنن يیريیدُ  أأنَّهھوو ٬،بٌّ حِ مُ  إإلهھٌ  هھأأنَّ  االناسسُ 

 أأنن أأخيیًراا وونصلِّي .فيیك عَملهِھ على إإيیَّاهه شاكًراا ووحيیاتَك٬، أأررِضكَ  على االَكريیمِ  هللاِ  ببركاتتِ 
ًكا دُدمتَ  ما وويیحميیكَ  مَعكَ  سائرٌ  االرببَّ  بأننَّ  باإليیماننِ  تمتلئَ   بِاْسمِ . ططريیقهھ في بالسَّيیرِ  متمسِّ
!آآميین. نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ   


