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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 االعاددللِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنتابِعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
 يیرىى وواالذيي ٬،االجديیدِ  االهھيیكلِ  تصميیمَ  تَشك االقسُّ  تناوَوللَ  برناَمِجنا٬، من االسابِقةِ  االَحلَقةِ  في

 في ملكوتهَھ يیؤسِّسَ  كي مسيیحاال سيیِّدلل جيیدةةِ االمَ  وددةةِ االعَ  بعدَ  حرفيیًّا سيیُشيیَّدُ  أأنَّهھ االدَّاارِرسيینَ  بعضُ 
.االَمجيیدِ  ااْلَعصرِ  ذذلك  

 
 إإلى االعليِّ  هللاِ  جدِ مَ  جوععَ ررُ  دُ جِ نَ  وففس ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم قةِ لَ حَ  ووفى

 وواالسبب ذذلك٬، في تُرفَعُ  سوفف االتي االمختلفة بائحِ بالذَّ  قائمةً  نستعِرضضُ س كما االهھيیكِل٬،
.لَرفِعهھا ااألساسيِّ   

 
 وواالعدددِ  ٬،ووااألرربَعيینَ  االثالث ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 

للِ  ا. منهھ ااألووَّ  َصديیقي٬، يیا ِمْنَك٬، نَْرجوههُ  فََما االلَّْحظَِة٬، هھھھَِذههِ  في ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةة االُخشوععِ  بِرووححِ  تُْصغي أأننْ  هھھھُوَ  .وَواالصَّ  

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

 
-االعظة متن[ ]تشك االقسُّ   

ااَءنا نبدأأ  االثالثِ  ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
للِ  وواالَعَددَديین ووااألرربَعيیَن٬، :فيیهِھما ووجاء منهھ٬، وواالثاني ااألووَّ  

 
 ِمنْ  َجاءَ  إإِْسَراائيِیلَ  إإِلهھِ  بَِمْجدِ  وَوإإذَِذاا. االشَّْرققِ  نَْحوَ  ااْلُمتَِّجهھِ  ااْلبَاببِ  ااْلبَابِب٬، إإِلَى بِي ذَذهھھَھبَ  ثُمَّ ’’

.‘‘َمْجِدههِ  ِمنْ  أأََضاَءتتْ  وَوااألرَْرضضُ  َكثيِیَرةٍة٬، ِميیَاههٍ  َكَصْوتتِ  وَوَصْوتهُھُ  االشَّْرققِ  ططَِريیقِ   
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اا؛ مهھمٌّ  االمقطَعُ  هھھھذاا  نذُكرَ  أأنن االمفيیدِ  وومن. ااْلهھيَیكلِ  ىلإإ االعليِّ  هللاِ  َمجدِ  َعوددةةَ  نرىى فيیهھ ألننَّ  جّدً
 ترككَ  ووقد. يیكلَ االهھَ  ررُ غاددِ يیُ  االرببِّ  دَ جْ مَ  أأننَّ  ىىرؤؤاال إإحدىى في سابِقًا ررأأىى االنبيَّ  ِحْزقيِیاللَ  أأننَّ  هھھھنا

 جبلَ  إإلى وُوصوًال  َصَعدَ  ثمَّ  ٬،االشرقق جاههِ ااتِّ  في اابةاالبوَّ  عندَ  ااستقرَّ وو درريیج٬،تَّ بال االهھيَیكلَ  االمجدُ 
يیتونن٬، ٬، حَدثثٌ  يیقَعُ  هھھھناوو. االهھيیكلِ  من ببِّ االرَّ  مجدُ  رُرفِعَ  هھھھكذااوو االزَّ  جدِ مَ  جوععَ ررُ  دُ جِ نَ  حيیثُ  مهھمٌّ

 هھةِ جِ  في االوااقعِ  االباببِ  َعبرَ  االهھيَیكلَ  مجدُ اال فَارَرققَ  كماوو. َجديیدٍ  من االهھيَیكلِ  إإلى االعليِّ  هللاِ 
.أأيیًضا يِّ رقِ االشَّ  االباببِ  من االهھيَیَكلِ  إإلى جديیدٍ  من عوددُ سيیَ  ٬،رققِ االشَّ   

 
يیاقِق٬، هھھھذاا ووفي : للااألووَّ  ااألصحاححِ  يیوحنَّا ررؤؤيیا سفرِ  في نقرأأُ  االسِّ  

 
٬،‘‘َكثيِیَرةةٍ  ِميیَاههٍ  َكَصْوتتِ  وَوَصْوتهُھُ ’’  

 
. كثيیرةةٍ  يیاههٍ مِ  صوتتِ  مثلَ  كانن وتهَھصَ  أأننَّ  ُمعلِنًا جِدهه٬،مَ  في االمسيیحَ  يیسوععَ  ايیوحنَّ  يیَِصفُ  ووهھھھنا
 في االمسيیحِ  يیسوععَ  جيءِ مَ  ىلإإ إإشاررةةٌ  هھھھي يیاللَ قِ زْ حِ  في هھھھنا ااإلشاررةةَ  هھھھذهه أأننَّ  أأجِزممُ  أأَكاددُ وو
 وواالعدددِ  ٬،شريینوواالعِ  يياددِ حاال ااألصحاححِ  لوقا إإنجيیلِ  في جاءَ  ما مشابهِھٍ  ِسيیاققٍ  في نقرأأُ وو. جِدههمَ 

:وواالعشريین االسابعِ   
 

ةةٍ  َسَحابَةٍ  فِي آآتيِیًا ااِإلْنَساننِ  ااْبنَ  يیُْبِصُرووننَ  وَوِحيینَئِذٍ ’’ .‘‘َكثيِیرٍ  وَوَمْجدٍ  بِقُوَّ  
 

 من مُ سَ قْ سيیُ  االذيي يیتونن٬،االزَّ  لِ بَ جَ  على وممااليیَ  ذذلكَ  في قََدَمهھ ااإلنساننِ  اابنُ  َضعُ يیَ  وففَ ووس
.االوسط ِمنَ  جبلُ اال يینقسمُ  عندما االغرببِ  إإلى االشرققِ  من ديیدٌ جَ  ووااددٍ  لُ َشكَّ يیت وففووس ٬،االوسط  

 
 عند كانت ٬،االَمسيیحِ  ددِ وعصُ  حاددثةَ  أأننَّ  رتَذكَّ نَ  فإنَّنا سس٬،االمقدَّ  االكتاببِ  من خرىىأأُ  لمقاططعَ  قًافْ ووَ وو

 إإلى ااألعلى نحو وواانطَلَقواا ٬،بلِ جَ اال ذذلك إإلى الميیِذههتَ  معَ  االرببُّ  ذَذهھھھَبَ  حيیثُ  االزيیتونن٬، جبل
 ماءاالسَّ  إإلى يیسوععُ  َصَعدَ  هھھھناكك وومن االزيیتونن٬، جبلِ  في ةٍ قمَّ  أأعلى هھھھي االتي يیا٬،نْ عَ  يیتِ بَ 

. أأنظارِرهھھھم عن تأخُذهه حابةَ االسَّ  دووننَ شاهھھھِ يیُ  مووهھھھُ  ٬،ماءاالسَّ  إإلى شاَخصيینَ  هھھھناكك االتالميیذُ  وَووَوقِفَ 
سلِ  أأعمالل ِسفرِ  في ذذلك عندَ  جرىى ما نقرأأُ وو  ٬،عشر االحادديي وواالعدددِ  للااألووَّ  ااألصحاححِ  االرُّ

:قاال المعةٍ  بمالبسَ  الننِ جُ ررَ  بالتالميیذِ  فَ قَ ووَ  حيیثُ   
 

َجاللُ  أأيیُّهَھا...’’ َماِء؟ إإِلَى تَْنظُُرووننَ  وَوااقِفيِینَ  بَالُُكمْ  َما ااْلَجليِیليِیُّونَن٬، االرِّ  االَِّذيي هھھھَذاا يیَُسوععَ  إإنِنَّ  االسَّ
.‘‘االسََّماءِ  إإِلَى ُمْنطَلِقًا رَرأأيَْیتُُموههُ  َكَما هھھھَكَذاا َسيیَأْتِي االسََّماءِ  إإِلَى َعْنُكمْ  اارْرتَفَعَ   

 
 يیأتي وففسوو ِدهه٬،جْ مَ  في ماءِ االسَّ  إإلى َصَعدَ  كما االمسيیح يیسوععَ  جيءُ مَ  يیكوننُ  وففس ووهھھھكذاا
 لِ بَ جَ  اانشقاققِ  عند حةٌ جامِ  ظيیمةٌ عَ  أأحدااثثٌ  تَقَعُ ووس. االزيیتونن جبلِ  على قََدَمهھ ووااضًعا ثانيیةً 
 ووسوفف. االشرقيِّ  االجزءِ  في سيیقعُ  جديیًداا ارًرااتيیَّ  قُ خلِ يیَ  وففس هھھھذاا أأننَّ  شكَّ  الوو .يیتونناالزَّ 

ووسِس٬، هللاِ  يیكلِ هھھھَ  من االجديیدُ  اررُ االتيیَّ  هھھھذاا يینبعثُ  . تيیْ االمَ  االبحرِ  إإلى قُ يیتدفَّ  سوففوو االقدُّ
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ققُ ووس  هھھھو هھكلَّ  هھھھذاا أأننَّ  غيیر. ااألصحاحاتت لهھذهه ددررااَستِنا في الحقًا االَحَدثثِ  ذذلك إإلى نتطرَّ
 يیتونن٬،االزَّ  جبلُ  يینشقُّ  عندما حدثثُ سيیَ  االذيي االعظيیمِ  االجيیولوجيِّ  االهھيیكليِّ  االتغيیيیرِ  هھھھذاا من جزءٌ 
 يیؤسِّسَ  كي ٬،االمسيیحِ  سوععَ يیَ لِ  االثاني جيءِ مَ لْ ل ااالستعدااددُ  وويیكوننُ  ٬،ديینةُ االمَ  تهھتزُّ  ووعندما

.هھكوتَ لَ مَ   
 

 وويیخبُرنا. بالمالئكة ُمحاططًا مجِدهه٬، في االمسيیحُ  االسيیِّدُ  جيءُ يیَ  حيین ااألررضضُ  ستُضيءُ  إإذًذاا
 َمعَ  َمجيیئهِھِ  عن أأيیًضا وويیخبُرنا ٬،مالئكتهِھ َمعَ  االمسيیحِ  يیسوععَ  ءِ َمجي َعنْ  سسُ االُمقدَّ  االِكتَاببُ 
 وواالجمهھوررِ  االناسسِ  من أأعدااددٌ  هھھھو مزيیًّاررَ  حاببُ االسَّ وو. ظيیمٍ عَ  بمجدٍ  حاببِ االسَّ  على آآتيِیًا االَكنيیَسِة٬،
 يیأتي ووحيینئذٍ . ااألررضضَ  ليیَديیِنَ  َمالئِكتهِھِ  مع آآتيِیًا نساننِ ااإل اابنَ  سيیُبِصرووننَ  ثُمَّ  .ييِّ وواالسما

 سوفف االمسيیحَ  االسيیِّدَ  أأننَّ  أأيي ٬،عشرَ  االتاسعَ  ااألصحاححِ  االرؤؤيیا ِسفرِ  بحسبِ  هھ٬،معَ  يیسونناالقدِّ 
.ااألبدييِّ  هللا ملكوتتِ  إلقامةِ  ييِّ وواالسما االُجمهھوررِ  مع بَمجِدهه يیأتي  

 
التِنا ااآلننَ  وونوااِصلُ   ٬،االعاِشرِ  إإلى االراابع من ااألعدااددِ  ووااألرربعيین االثالثِ  ااألصحاححِ  يف تأمُّ

:فيیهھا وونقرأأُ   
 

ببِّ  َمْجدُ  فََجاءَ ’’  وَوأأَتَى رُرووححٌ  فََحَملَنِي. االشَّْرققِ  نَْحوَ  ااْلُمتَِّجهھِ  ااْلبَاببِ  ططَِريیقِ  ِمنْ  ااْلبيَْیتِ  إإِلَى االرَّ
ااِخليِیَِّة٬، االدَّااررِ  إإِلَى بِي ببِّ  بَِمْجدِ  وَوإإذَِذاا االدَّ  وَوَكاننَ  ااْلبيَْیِت٬، ِمنَ  يیَُكلُِّمنِي وَوَسِمْعتهُھُ  ااْلبيَْیَت٬، َمألَ  قَدْ  االرَّ

 َحيْیثُ  قََدَميَّ  بَاطِطنِ  وَوَمَكاننُ  ُكْرِسيیِّي َمَكاننُ  هھھھَذاا آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا: لِي وَوقَاللَ . ِعْنِديي وَوااقِفًا رَرُجلٌ 
سُ  وَوال ااألَبَِد٬، إإِلَى إإِْسَراائيِیلَ  بَنِي وَوْسطِ  فِي أأَْسُكنُ  ووسَس٬، ااْسِمي إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتُ  بَْعدُ  يیُنَجِّ  ال ااْلقُدُّ
 لََدىى َعتَبَتهَُھمْ  بَِجْعلهِِھمْ . ُمْرتَفََعاتهِِھمْ  فِي ُملُوِكهِھمْ  بُِجثَثِ  وَوال بِِزنَاهھھُھمْ  ال ُملُوُكهُھْم٬، وَوال هھھُھمْ 

ُسواا َحائِط٬ٌ، وَوبيَْینهَُھمْ  وَوبيَْینِي قََواائِِمي٬، لََدىى وَوقََواائَِمهُھمْ  َعتَبَتِي٬،  ااْلقُدُّووسسَ  ااْسِمي فَنَجَّ
 ُملُوِكهِھمْ  وَوُجثَثَ  زِزنَاهھھُھمْ  ااآلننَ  َعنِّي فَْليیُْبِعُدوواا. بَِغَضبِي فَأَْفنيَْیتهُُھمْ  فََعلُوهھھَھا٬، االَّتِي بَِرَجاَساتهِِھمِ 

 ليِیَْخَزوْواا ااْلبيَْیتِ  َعنِ  إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتَ  فَأَْخبِرْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا وَوأأَْنتَ  ٬،ااألَبَدِ  إإِلَى وَوْسِطهِھمْ  فِي فَأَْسُكنَ 
ْسمَ  وَوْليیَقيِیُسواا آآثَاِمهِھْم٬، ِمنْ  .‘‘االرَّ  

 
 االنبيُّ  هھھھو ووهھھھا. هھشعبِ  طَ سَ ووَ  نَ سكُ ليیَ  هھملكوتِ  مجيءِ وو ٬،االرببِّ  جيءِ مَ  إإعالننَ  إإذًذاا هھھھنا نرىى

.االعبراانيِّ  للشَّعبِ  ااألموررَ  هھھھذهه يييیُرِ  بأنن ووصيیَّةً  يیتلقَّى قيیاللُ زْ حِ   
 

 ◌ِ  طسَ ووَ  يف يیوَجدُ  وواالذيي ٬،حذبَ االمَ  يیاسسَ قِ  عشرَ  االثالثَ  االعدددِ  في يیاللُ قِ زْ حِ  عطيینايیُ  ذذلك بعدَ 
 جرىى قدوو. هھجواانبِ  على رووننٍ قُ  أأرربعةُ  لهھوو نسبيیًّا٬، كبيیرٌ  االمذبحُ  ووهھھھذاا. كلِّهھ نىبْ االمَ  ُمَجمَّعِ 
 نةُ هھَ االكَ  رَرفَعَ  حيیثُ  ٬،ااألصحاحح نهھايیةِ  ووحتَّى عشرَ  االتاسعَ  االعدددِ  من اابتدااءً  عليیهھ االذبائحِ  تقديیمُ 

.المةاالسَّ  ووذذبائحِ  ٬،وواالمحرقاتتِ  ة٬،االخطيیَّ  ذذبيیحةِ  مثلَ  االمختلفة بائحِ االذَّ  ماتتِ قدِ تَ   
 

 هھاكلَّ  االقديیمِ  االعهھدِ  بائحَ ذذَ  أأننَّ  االمعرووففِ  منَ : كاآلتي ووهھھھي االباررززةة٬، االقضايیا إإحدىى هھھھنا رُ تظهھَ وو
 كلُّهھا خطايیانا ععُ تُنزَ  بهھ وواالذيي ٬،االصليیب على االمسيیحِ  يیسوععَ ل االُعظمى بيیحةِ االذَّ  إإلى تتْ أأشاررَ 
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دُ  متَّصٍل٬، إإططاررٍ  فيوو. ااألبد إإلى  عن ةةً مرَّ  نفَسهھ قدَّممَ  يیسوععَ  ننَّ أأ يیناالعبراانيیِّ  إإلى االرسالةُ  تؤكِّ
 ممُ قدَّ ستُ  لماذذاا :إإذًذاا فالسؤااللُ  ٬،لهھ ظظّالً  االقديیم االعهھدِ  ذذبائحِ  كلُّ  كانت يياالذ هھھھو كاننف ٬،االجميیع
 قُدَِّمتِ  االسؤاالِل٬، هھھھذاا عن وولإلجابةِ  االملكوتت؟ صرِ عَ  في االجديید االهھيیكلِ  في ذذبائحُ  هھھھناكك

. ذذبيیحةٍ  أأيیَّة تُقدَّمم وولن هھھھنا٬، ررمزييٌّ  االكالممَ  إإننَّ  هھابعضُ  يیقوللُ  حيیث ااالقترااحاتت٬، من االكثيیرُ 
 بل ٬،االخطايیا عُ رفَ تَ  تكن لم االقديیم االعهھدِ  بائحَ ذذَ  أأننَّ  ووتفسيیُرهه صريیٌح٬، االكالممَ  أأننَّ  آآخرووننَ  وويیرىى
 إإلى االرسالةِ  يفوو. تُرفَعَ  موول االخطايیا ىتُغطَّ  كانت ووهھھھكذاا فقط٬، غطاءً  أأوو كفَّاررةةً  كانَتْ 

 أأننَّ  غيیر ٬،االخطايیا يیرفعَ  أأنن يیقدررُ  ووتيیوسسٍ  عجوللٍ  ددممَ  أأننَّ  حيیلِ االمستَ  من أأننَّ  نقرأأ يین٬،االعبراانيیِّ 
. االمسيیح االسيیِّد ذذبيیحةِ  أأييِ  ٬،ااآلتيیةِ  لىضْ االفُ  بيیحةِ لذَّ اا ىلإإ زَ رمُ يیَ  أأنن هھھھو فعلهھ يیستطيیعُ  ما كلَّ 

 رفعُ تَ س ياالت االمسيیح بيیحةِ ذذَ  عن َشهھاددةةٌ  هھھھي بل ٬،االخطايیا عِ ترفَ  لم االقديیم االعهھدِ  ذبائحُ ف ووهھھھكذاا
 عصرِ  في االهھيیكل في االذبائحِ  لتقديیمِ  االوحيیدُ  االتفسيیرُ  هھھھو هھھھذاا أأننَّ  ووأأظظنُّ . ألبداا إإلى االخطايیا
.االمسيیح االسيیِّدُ  هھفعلَ  بما ناذكِّرَ تُ ل هھھھي االذبائح تلك أأننَّ  ووهھھھو ٬،االملكوتت  

 
 أأخذَ  حيیث فيیهھا٬، أأُسلِمَ  االتي االليیلة في االمسيیحُ  يیسوععُ  فعلهَھ ما إإلى ِضمنيِیَّةٍ  بصوررةةٍ  هھھھذاا وويیُعيیُدنا

:ووقالل تالميیِذهه ووأأعطى ههرَ سَ ووكَ  بًزااخُ   
 

 هھھھِذههِ : ووقالل االعشاء بعد االكأسسَ  أأيیًضا ووأأخذ. ألَْجلُِكمُ  ااْلَمْكُسوررُ  َجَسِديي هھھُھوَ  هھھھَذاا ُكلُواا ُخُذوواا’’
 هھھھَذاا أأََكْلتُمْ  ُكلََّما فَإِنَُّكمْ  لِِذْكِريي َشِرْبتُمْ  ُكلََّما هھھھَذاا ااْصنَُعواا بَِدِمي ااْلَجِديیدُ  ااْلَعهْھدُ  هھھِھيَ  ااْلَكأْسسُ 

ببِّ  بَِمْوتتِ  تُْخبُِرووننَ  ااْلَكأْسَس٬، هھھھِذههِ  وَوَشِرْبتُمْ  ااْلُخْبزَ  .‘‘يیَِجيءَ  أأنَنْ  إإِلَى االرَّ  
 

 وتهِھبمَ  يیسوععُ  هھفعلَ  لما ذكارًرااتَ  االكأسسَ  ببُ شرَ وونَ  ٬،بزِ االخُ  رِ سْ ووكَ  ٬،كةِ رِ االشَّ  ماتتِ دْ خِ  نقيیمُ  فنحن
 عِ فْ ررَ  ففِ دَ بهھَ  تكوننَ  لن االملكوتت٬، عصرِ  يف ثانيیةً  االذبائحِ  قديیمُ تَ  يیُعاددُ  عندما لذاا خطايیانا٬، عن

 بهھا تْ رُرفعَ  ياالت االوحيیدةةَ  االذبيیحةَ  رُ نتذكَّ  بهھا تيوواال ٬،ةً ذكارريیَّ تَ  ماتتٍ قدِ تَ  ستكوننُ  بل االخطايیا٬،
.عليیهھ االمسيیحِ  ووذذبيیحةَ  ليیبَ االصَّ  رُ سنتذكَّ  كما. خطايیانا  

 
 يیُساءُ  ما كثيیًراا ةةٍ نبوَّ  إإلى ينأت حيیث ووااألرربعيین٬، االراابعِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  لننتَقِلِ وو
.فيیهھا جديیدةةً  أأمورًراا هِھمتُ ووفَ  ٬،ةةاالمرَّ  هھھھذهه أأكثرَ  بعنايیةٍ  قرأأتهُھا يلكنِّ . فسيیُرهھھھاتَ   

 
:ااألصحاححِ  هھھھذاا من للااألووَّ  االعدددِ  في وونقرأأُ   

 
‘‘.ُمْغلَقٌ  وَوهھھُھوَ  لِْلَمْشِرقِق٬، ااْلُمتَِّجهھِ  ااْلَخارِرِجيِّ  ااْلَمْقِدسسِ  بَاببِ  ططَِريیقِ  إإِلَى أأرَْرَجَعنِي ثُمَّ ’’  

 
 جاررةةٌ حِ  ووهھھھناكك ٬،قًاغلَ مُ  ليیمَ شَ أأووررُ  حائطِ لِ  االشرقيَّ  االباببَ  دُ جِ نَ  ٬،االيیومم شليیمَ أأووررُ  إإلى اببِ هھھھذَّ اال لدىى

 ما إلتماممِ  غلقٌ مُ  االباببَ  أأننَّ  إإلى هھھھناكك ااألشخاصصِ  بعضُ  وويیُشيیرُ . االمغلَقِ  االباببِ  ذذلك عندَ  كبيیرةةٌ 
 ييیأت أأنن إإلى قًاغلَ مُ  لُّ ظَ يیَ  وففَ س أأنَّهھوو ٬،ووااألرربعيین االراابع ااألصحاححِ  يیاللَ قِ زْ حِ  رِ فْ سِ  في ووررددَ 

 ليیس هھھھنا االرئيیسَ  أأننَّ  ًال أأووَّ  فهھمُ نس ٬،نايیةٍ بعِ  ااألمرِ  هھھھذاا قرااءةة لدىى لكنْ . هھمن خوللِ للدُّ  االرئيیسُ 
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 ووقد. ميیرااثًا عطيیهھمووسيیُ  ٬،نيینبَ  االرئيیسِ  هھھھذاا لدىى أأننَّ  دُ جِ نَ س ٬،ليیلٍ قَ  فبعدَ  ؛االمسيیح يیسوععَ  هھھھو
. االمسيیح يیسوععَ  هھھھو يیكوننَ  لن للتوِّ  ذذَكرتتُ  كما لكنْ  ٬،هھھھنا ةةً مرَّ  ثالثيینَ  ئيیسُ االرَّ  هھھھذاا ذُذِكرَ 

 ليیدُخلَ  فقط ووهھھھو ٬،اجً رَ خْ وومَ  ًال دخَ مَ  ليیَكوننَ  االشرقيَّ  االباببَ  هھھھذاا االرئيیسُ  يیستخدممُ  ووسوفف
ا. عبَرهه االساحةَ   يیَّةوواالجنوب يیَّةمالِ االشَّ  ااألبوااببِ  من فيیأتوننَ  ٬،خوللِ للدُّ  يیأتونن االذيین ااآلخرووننَ  أأمَّ
.وواالغربيیَّة  

 
 عن ططويیلةٍ  مدَّةةٍ  منذ صحيیح غيیرِ  نحوٍ  على ةةَ االنبوَّ  فسَّرَ  َدهھھھمأأحَ  أأننَّ  هھھھو اابةاالبوَّ  إإغالققِ  سببُ وو

 مِ تْ خَ بِ  مجيیئهِھ عَ نْ مَ  يیستطيیعونن أأنَّهھم ووااعتقدوواا ٬،االشرقيِّ  االباببِ  من ااآلتي ااالمسيیَّ  أأوو االرئيیسِ 
 يييیؤددِّ  االباببَ  ذذلك أأننَّ  تتُ جدْ وو أأكثر٬، نايیةٍ بعِ  ةةَ االنبوَّ  تلك قرأأتتُ  ماكلَّ  وولكن. رققاالشَّ  جاههِ باتِّ  االباببِ 
 رققاالشَّ  إإلى االمتَِّجهھَ  االباببَ  هھھھو هھھھذاا يیكوننَ  وولن. االجديید االهھيیكلِ  يف يیكوننُ  سوففوو ٬،االقُدسس إإلى
.منهھ االرئيیس لُ دخُ يیَ س االذيي  

 
. ددااوُوددَ  االملكَ  ووال االمسيیَّا٬، هھھھو ليیس ووااألرربَعيینَ  االراابعِ  ااألصحاححِ  في هھھھنا االرئيیسَ  أأننَّ  غيیر
دُ  ووهھھھذاا. االميیرااثث يیهھمعطيیُ  االذيین ووبَنيیهھ عبيیِدهه عن كالًما هھھھناكك أأننَّ  هھھھو ااألددلَّةِ  ووأأَحدُ   أأننَّ  يیؤكِّ

.االمنتَظَرَ  االمسيیح ليیسَ  هھھھو االمذكوررَ  االرئيیسَ   
 

التِنا ااآلننَ  نوااِصلِ وول  االخاِمِس٬، إإلى ياالثان من ددِ ااعدووااأل ووااألرربعيین االراابعِ  ااألصحاححِ  في تأمُّ
:فيیهھا ووجاء  

 
ببُّ  ليَ  فقاللَ ’’ ببَّ  ألننَّ  إإنسانٌن٬، ِمنهھُ  يیَدُخلُ  ووال يیُفتَحُ  ال ُمغلَقًا٬، يیكوننُ  االباببُ  هھھھذاا: االرَّ  إإلهھَ  االرَّ

ئيیسُ . ُمغلَقًا فيیكوننُ  ِمنهھُ  دَدَخلَ  إإسراائيیلَ  ئيیسُ  االرَّ ببِّ  أأماممَ  ُخبًزاا ليیأُكلَ  فيیهھِ  يیَجلِسُ  هھھھو االرَّ . االرَّ
 إإلَى االشِّماللِ  باببِ  ططريیقِ  في بي أأتَى ثُمَّ . يیَخُرججُ  ططريیقهِھِ  ووِمنْ  يیَدُخُل٬، االباببِ  رِرووااققِ  ططريیقِ  ِمنْ 
ببِّ  بَمجدِ  ووإإذذاا فنَظَرتتُ  االبيَیِت٬، ااممِ قُدَّ  ٬، بيَیتَ  َمألَ  قد االرَّ ببِّ  لي فقاللَ . ووجهھي علَى فَخَرررتتُ  االرَّ

ببُّ   ُكلِّ  عن لكَ  أأقولهُھُ  ما ُكلَّ  بأذُُذنيَیكَ  ووااسَمعْ  بَعيینيَیكَ  وواانظُرْ  قَلبَكَ  ااجَعلْ  آآدَدمَم٬، اابنَ  يیا: االرَّ
ببِّ  بيَیتِ  فراائضِ   َمخارِرججِ  ُكلِّ  مع االبيَیتِ  َمدَخلِ  علَى قَلبَكَ  ووااجَعلْ  ُسنَنهِِھ٬، ُكلِّ  ووَعنْ  االرَّ

‘‘.االَمقِدسسِ   
 

 االباببِ  إإلى هھھھنا ينأتوو. إإغالقهُھ يیجبُ  كانن وولهھذاا ٬،االشرقيِّ  االباببِ  َعْبرَ  االرببِّ  جدُ مَ  لَ خَ ددَ  ووهھھھنا
 جدُ مَ  مألَ  هھھھكذاا ٬،يیماننَ لَ سُ  هھھھيیكلَ  االرببِّ  جدُ مَ  مألَ  كماوو ٬،االنبيُّ  يیاللقِ زْ حِ  ههنظرَ  كما االشرقيِّ 

 قلبهِھ في هھھھذاا عَ ضَ يیَ  أأنن االرببُّ  لهھ للَ قا إإذذ ٬،هِھهھجْ ووَ  على يیاللُ قِ زْ حِ  رَّ خَ ف كلِّهھا٬، يیكلِ االهھَ  قةَ طَ نْ مِ  االرببِّ 
.اادً جيیِّ  ظَهھحفَ وويیَ   

 
ةةِ اال هھھھذهه ااستعرااضضِ  في وونستمرُّ   االساددسسِ  يینِ االعدددَ وو ووااألرربَعيیَن٬، االراابعِ  ااألصحاححِ  في نبوَّ
:فيیهِھما ووجاء منهھ٬، وواالسابع  
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دِديیَن٬، وَوقُلْ ’’ يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا: إإِْسَراائيِیلَ  لِبيَْیتِ  لِْلُمتََمرِّ ببُّ  االسَّ  بيَْیتَ  يیَا رَرَجاَساتُِكمْ  ُكلُّ  يیَْكفيِیُكمْ : االرَّ
 َمْقِدِسي٬، فِي ليِیَُكونُواا االلَّْحمِ  ااْلُغْلفَ  ااْلقُلُوببِ  ااْلُغْلفَ  ااْلَغِريیبِ  أأَْبنَاءَ  بِإدِْدَخالُِكمْ  إإِْسَراائيِیَل٬،
ُسواا .‘‘رَرَجاَساتُِكمْ  ُكلِّ  فَْوققَ  َعهْھِديي فَنَقَُضواا. وَواالدَّممَ  االشَّْحمَ  ُخْبِزيي بِتَْقِريیبُِكمْ  بيَْیتِي فيَیُنَجِّ  

 
ا. االقلبِ  تاننِ خِ  عن أأيیًضا االرسوللُ  بولسُ  مَ تكلَّ  متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  في  ططقسٌ  فهھو االَجسدِ  ختاننُ  أأمَّ

 أأيي مختونٍن٬، بقلبٍ  عيیشواايیَ  أأنن ددووننَ  لكنْ  ٬،نفسهھ قساالطَّ  يف هھمتَ قَ ثِ  االناسسُ  عَ ضَ ووَ  إإذذاا معنى ددووننَ 
 يیعيیشونن االذيین االناسسِ  إإلى إإشاررةةٌ  هھھھو تاننِ االخِ  ططقسَ  أأننَّ  هھھھي وواالحقيیقةُ . االعليِّ  "ِ  مكرَّسسٍ  قلبٍ 

 االحيیاةةِ  تكريیسِ  سبيیلِ  في دسَ لجَ ل إإنكاررٌ  االِختاننِ  فيوو .االجسدِ  سبِ بحَ  ووليیس االرووححِ  بحسبِ 
 لم ما شيیئًا يیعني ال نفَسهھ االِختاننِ  ططقسَ  فإننَّ  ووهھھھكذاا. االقدُّووسسِ  هللاِ  أأماممَ  االرووحح بحسبِ  لَعيیشِ ل

٬، نفَسهھ ااإلنساننُ  يیكرِّسسِ   يیسلُكَ  أأنن لإلنساننِ  نُ ضمَ ت ال ووحَدهھھھا االطقسِ  مماررسةَ  أأننَّ  كما للرببِّ
؟االجسد بحسب عيیشُ يیَ  ظظلَّ وو االطقسَ  هھھھذاا ااإلنساننُ  ماررسسَ  إإذذاا االفائدةةُ  فما. االرووححِ  بحسبِ   

 
 ووَعيیشِ  ٬،االعتيیق نساننِ ااإل بِ لْ صَ  على يیدللُّ  ةعمودديیَّ االمَ  سَ قْ ططَ  إإننَّ  نقوللُ  متَِّصٍل٬، سيیاققٍ  فيوو

 بَِحَسبِ  االسالِكِ  تيیقاالعَ  ااإلنساننِ  َموتتَ  نُ علِ نُ  فعنَدما. االمسيیح سوععَ يیَ  بِ سَ بحَ  االجديیدةةِ  االحيیاةةِ 
ا. ووححاالرُّ  يف بالكاملِ  جديیدةةَ اال حيیاةةَ اال أأيیًضا نعلنُ  فإنَّنا ٬،ةاالمعمودديیَّ  ههايیم في هھنِ فْ ووددَ  ٬،دِ سَ االجَ   أأمَّ

 إإتماممِ  بعد االجسد بحسبِ  عيیشُ يی ااإلنساننُ  ظظلَّ  إإذذاا معنًى بال فيیكوننُ  نفُسهھ االمعمودديیَّةِ  ططقسُ 
 لذاا. تيیقاالعَ  إلنساننِ وول ٬،دسَ للجَ  االقديیمةِ  االحيیاةةِ  سبِ بحَ  االَعيیشِ  في ااستََمرَّ  أأيي ة٬،االمعمودديیَّ 

.قسُ االطَّ  ذذلك إإليیهھ زُ رمُ يیَ  ما قيیقةِ حَ  ااختباررُ  بل ٬،قسِ االطَّ  مماررسةَ  وهھھھ ليیسَ  المهھمُّ ف  
 

 حَ يیوضِ ل حديیثهِھ َمعِرضضِ  في ووذذلك ٬،االقلب رلةِ غُ  بشأننِ  بولُسُ  ثثُ يیتحدَّ  االمنطَلَِق٬، هھھھذاا منوو
ا االجسد٬، بحسبِ  يیعيیش االمرءُ  ظظلَّ  إإذذاا معنًى ددوونن وويیُعدُّ  ٬،يفنتَ يی تاننِ االخِ  ططقسَ  أأننَّ  هھوددِ لليیَ   أأمَّ
 ٬،ااإلنساننِ  قلبِ  في ما هھھھو االرببِّ  عند فالمهھمُّ . االجسد ووليیس االقلبِ  ختاننَ  ريیدُ يیُ ف االقدُّووسسُ  هللاُ 

 االذيین االناسسُ  فيیهھ عُ قَ يیَ  االذيي االكبيیرُ  رُ طَ االخَ  هھھھو ووهھھھذاا. ةٍ خاررجيیَّ  ططقوسسٍ  من هھماررسُ يی ما ووليیس
 يیسلُكوننَ  ظظلُّواا إإننْ  ىمعنً  أأددنى ددوونن سيیكوننُ  هھونَ ماررسيی ما ألننَّ  ؛االطقوسس على لوننكِ يیتَّ 

 هھاديیل نْ يیكُ  لم إإذذاا ىعنً مَ  بال تصيیرُ  ياالت االطقوسسِ  من االعديیدُ  االكنيیسةِ  لدىىوو. االجسدِ  بحسبِ 
 في حقيیقيٌّ  تغيیيیرٌ  يیحُدثثُ  لم إإننْ  شيیئًا االطقوسسُ  تعني ووال. ااإلنساننِ  ةةِ حيیا يف لموسسٌ مَ  ووااقعٌ 
.يیاتِكحَ  ووااقعِ   

 
دَ وو االمقدَّسة٬، االفراائضَ  وويیماررسسُ  ملتزممٌ  إإنَّهھ شخصٌ  قوللُ يیَ  قد ٬،نفِسهھ ااإلططاررِ  هھھھذاا فيوو  أأنَّهھ يیؤكِّ

 يیجبُ  لكنْ  معنًى٬، ووذذااتت غنيیَّةٌ  ووهھھھي ٬،جميیلةٌ  قوسسٌ ططُ  جميیًعا هھھھذهه إإننَّ  وونقوللُ . االمعمودديیَّةَ  ناللَ 
 أأشخاصصٌ  يیَضعُ  عنَدما هھھھي االُكبرىى االمشكلةُ وو. يِّ االشخص ختباررِ ااال يف بالحقِّ  تتفعَّلَ  أأنن
 بسببِ  ُغفَِرتتْ  خطايیاهھھھُم أأننَّ  ووااعتَقَدوواا االفراائَض٬، هھھھذهه مارَرسواا هھمأأنَّ  حقيیقةِ  على فقط كالهَھمااتِّ 

اع دُ شهھَ يیَ  ال حيیاتهِِھم ووااقَعَ  لكنَّ  بالمعمودديیَِّة٬، جديیدةةً  خليیقةً  صارروواا أأنَّهھم يیظنُّونن أأوو ذذلك٬،  مَّ
 يیدَّعوننَ  أأنَّهھُم معَ  االقديیِم٬، ااإلنساننِ  بحسبِ  فيیعيیشوننَ  ريیضِة٬،االفَ  تلك مماررسةِ  من عليیهھ لوااصَ حَ 
.جديیدةةً  خليیقةً  صارروواا هھمبأنَّ   
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 غيیر بقلوببٍ  هھأأمامَ  يیأتونن االذيین ااألشخاصصِ  هھھھؤالء أأمثاللِ  ضدَّ  االعليَّ  هللاُ  يیتكلَّمُ  ذذلك٬، أأجلِ  من

 أأوو سٍ جِ نَ  بشيءٍ  فيیهھ يیُسَمحَ  نل االذيي ٬،االمستقبليِّ  االهھيیكلِ  في يیكونواا لن ووهھھھؤالءِ  .ةٍ ختونمَ 
.سٍ نِ ددَ   

 
االخاتمة  

)االبرنامج مممقدِّ (  
يیَّةِ  على تَشك االقسِّ  تركيیزَ  برناَمِجنا من االيیوممِ  َحلَقةِ  نهھايیةِ  في ررأأيینا  بدللَ  بِ لْ االقَ  تاننِ خِ  أأهھھھمِّ

ددِ   مماررسةٌ  هھھھي بموَجبهِھا االَعيیشِ  ددووننَ  وواالفراائضِ  االطُّقوسسِ  فمماررسةُ  االَجسِد؛ ِختاننِ  مجرَّ
 االخالصصَ  لكنَّ . نفِسهھ الصصِ خَ لِ  عليیهھا متَِّكًال  نفَسهھ يیرىى إإذذ تخَدُعهھ بل ااإلنسانَن٬، عُ نفَ تَ  ال باططلةٌ 
 إإنسانًا ليیَقوممَ  االمسيیِح٬، معَ  االعتيیقَ  إإنسانهَھ صلِبَ يیَ  أأنن ااإلنساننِ  ووعلى االمسيیِح٬، بيیسوععَ  هھھھو
ًسا وويیحيیا ااألموااتِت٬، بيینِ  من جديیًداا .االقدُّووسسِ  "ِ  قلبهَھ مكرِّ  

 
 رِ فْ سِ ل ددررااستهَھُ  كتشَ  االقسُ  يیُتابِعُ  سوفف ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  من ةِ بلقماال االحلقةِ  في
.ةنَ هھَ االكَ  مُ كُ تحْ  ياالت االشراائعِ  استِعرااضضِ ب ٬،يیاللَ قِ زْ حِ   

 
ختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي( )ثسميی تَشك االرَّ  
ًسا تَعيیشَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلك٬، صالتُنا ٬، مقدَّ  حيیاةةِ  عن ُمنفِصلٍ  َمختوننٍ  بقلبٍ  للرببِّ

 يیُجريي وففس هھأأنَّ  عليیهھ تَّكلَ ووت ددووًما ططريیقَك للرببِّ  تسلِّمَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. وواالجسدِ  االعالَمِ 
 للَ دَ بَ  وواالحقِّ  بالَعَملِ  تحبَّ  أأنن دَدووًما تتعلَّمَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي. ووسالِمكَ  َخيیِركك جلأل شيءٍ  كلَّ 
 إللهھنا االمستحقَّ  االمجدَ  يیُعطي ما هھھھي االحقيیقيیَّة االمحبَّة ألننَّ  ووااللِّسانِن؛ بالكالممِ  فقط تُِحبَّ  أأنن

!آآميین. نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ . االقدُّووسس  


