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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 االصالحِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنتابِعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
.االهھيیكل إإلى هللا جدِ لمَ  ةاالمستقبليیَّ  وددةةَ االعَ  تَشك االقسُّ  تناوَوللَ  برناَمِجنا٬، من االسابقةِ  االحلَقةِ  في  

 
 هھيیكلِ اال ووصفَ  تَشك االقسُّ  يیتابعُ س ٬،‘‘االيیومم لهِھَذاا االكلمة’’ برناَمجِ  من االيیومم قةِ حلَ  ووفى

.نةِ هھَ للكَ  اموسسِ لنَّ اا ووتفسيیرَ  االجديیِد٬،  
 

 وواابتِدااءً  ٬،ووااألرربَعيینَ  االراابعِ  ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 
ا. عشرَ  االسابِعَ  االعدددِ  من  ِمْنَك٬، نَْرجوههُ  فََما االلَّْحظَِة٬، هھھھَِذههِ  في ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةة االُخشوععِ  بِرووححِ  تُْصغي أأننْ  هھھھُوَ  َصديیقي٬، يیا .وَواالصَّ  

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

 
-االعظة متن[ ]تشك االقسُّ   

ااَءنا نبدأأ  االراابعِ  ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:فيیهھِ  ووجاء عشَر٬، االسابِعَ  االَعَدددِ  من وواابتِدااءً  ووااألرربَعيیَن٬،  

 
ااِخليِیَِّة٬، االدَّااررِ  أأَْبَوااببَ  دُدُخولهِِھمْ  ِعْندَ  وَويیَُكوننُ ’’  يیَأْتِي وَوالَ  َكتَّانٍن٬، ِمنْ  ثيِیَابًا يیَْلبَُسوننَ  أأَنَّهُھمْ  االدَّ

ااِخليِیَّةِ  االدَّااررِ  أأَْبَوااببِ  فِي ِخْدَمتهِِھمْ  ِعْندَ  ُصوففٌ  َعليَْیهِھمْ  .‘‘دَدااِخل وَوِمنْ  االدَّ  
 

 إنَّهھُمف االذبائَح٬، موااوويیقدِّ  االرببَّ  موااخدِ ليیَ  ةليیَّ ااخِ االدَّ  لدااررَ اا االَكهھَنةِ  خوللِ ددُ  لدىى أأنَّهھ هھھھنا نرىى
.مَعهھ صوففٍ  أأييِّ  ددووننَ  نقيٍّ  اننٍ تَّ كَ  من يیابًاثِ  ننَ سولبِ يیَ   

 
:ووااألرربَعيین االراابعِ  ااألصحاححِ  من عشر االثامنَ  االعدددِ  في يیقوللُ  ذذلك بعدَ   
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 َال . أأَْحقَائهِِھمْ  َعلَى َكتَّاننٍ  ِمنْ  َسَرااوِويیلُ  وَوْلتَُكنْ  رُرؤُؤووِسهِھْم٬، َعلَى َكتَّاننٍ  ِمنْ  َعَصائِبُ  وَوْلتَُكنْ ’’

ققُ  بَِما يیَتَنَطَّقُوننَ  .‘‘يیَُعرِّ  
 

 متَِّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووفي. وواالُخدَّاامم االَكهھَنةُ  ققَ تعرَّ يی أأنن ريیدُ يیُ  َال  االرببَّ  أأننَّ  هھھھو هھھھنا الهھھھتِماممَ اا ثيیرُ يیُ  ووما
ققُ  يیدللُّ  ُ لجَ يی فإنَّهھ فعلهُھ٬،يی ما في ااإللهھاممَ  االمرءُ  دُ جِ يیَ  َال  فحيین ؛إإلهھامم جوددِ ووُ  َعَدممِ  على االتعرُّ  ىلإإ أ
 االحادديي ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  في يیسوععُ  قالل ااإلططارِر٬، هھھھذاا ووفي. االَعَملِ  إلنجاززِ  االجهھدِ  بَْذللِ 
: االثالثيین وواالعدددِ  عشر  

 
.‘‘َخفيِیفٌ  وَوِحْملِي هھھَھيیِّنٌ  نيِیِريي ألنَنَّ ’’  

 
 االعهھدُ  يیعلُِّمنا ذاالهھَ . االرببُّ  اهھھھاإإيیَّ  مأأعطاهھھھ االتي االخدمةِ  من االناسسُ  يیشتَِكيَ  أأنن ريیدُ يیُ  ال االعليُّ  فا"ُ 
 ناثيیريیُ  أأوو ٬،دٌ أأحَ  ناعليی يیضغطَ  أأنن يینبغي الوو. ُمهھقدِّ نُ س ما نابِ ولقُ  في ررَ قرِّ ن أأنن ناعليی أأننَّ  االجديید
ررَ ن ننْ أأ يیجبُ  بل. نُعطي كي  ألننَّ  ؛سرووررٍ مَ  بقلبٍ  هھقدِّمُ ن ثمَّ  ٬،للرببِّ  هھعطيین ما نابِ وقل في قرِّ
 يیحبُّ  الوو ٬،اههإإيیَّ  أأَْعطانا ماب سروورريینمَ  راانايیَ  ننأأ بُّ حِ يیُ  كما ٬،سرووررَ االمَ  عطيَ االمُ  بُّ حِ يیُ  ببَّ راال
ُمهھ بما كيینمتمسِّ  أأوو الءَ خَ بُ  راانايیَ  أأنن .نقدِّ  

 
 ٬،ااألصلِ  من يَ عطِ يیُ  أأالَّ  لِ ااألفضَ  نَ فمِ  ٬،رووررٍ بسُ  لرببَّ اا عطيَ يیُ  أأنن قدررُ يی ال شخصٌ  ننَ اك إإننْ  االذ
.قدََّمهھ بما كُ مسَّ يیت أأوو رتذمَّ يی هھنفسَ  جدَ ووَ  إإننْ  سيیَّما ال  

 
ممَ  أأنن أأَحدٌ  ددَ ااأأرر إإننْ وو كك أأنن فعليَیهھ ٬،لرببِّ اا ىلإإ يیُقدِّ  ووددووننَ  هھ٬،قلبِ  على االرببُّ  ووضعهھ لما وَوْفقًا يیتحرَّ

ممُ يی ووحيین. دااتتٍ هھُّعُ تَ  أأوو غوططٍ ضُ   ووهھھھذاا اابتهھاجٍج٬،وو رححٍ فَ بِ  يَ عطِ يیُ  أأنن هھيیلَ عَ ف ٬،لرببِّ اا ىلإإ ااإلنساننُ  قدِّ
 ُحزننٍ  عن االعطاءُ  يیكوننَ  أأننَّ  ريیدُ يیَ  ال إإذًذاا االعليُّ  فا"ُ . عليیهھ ااإلنساننَ  وويیباررككُ  االرببُّ  يیقبلهُھ ما هھھھو
 يیرتَدوواا أأنن يیجب االَكهھَنةَ  أأننَّ  نرىى لذاا. االرببَّ  ممُ خدِ يی بيینَما ققُ تعرَّ يی االمرءَ  ووكأننَّ  ااضِطراارٍر٬، أأووِ 

.ققَ عرُّ تاال بُ سبِّ يیُ  قد شيء أأييَّ  يیرتَدوواا ووال االَكتَّانَن٬،  
 

 االمكاننِ  في االِخدمةِ  مالبسَ  يیتُركوننَ وو ٬،مالبَسهھم رووننَ غيیِّ يیُ  فإنَّهھُم ٬،عبِ للشَّ  االَكهھَنةُ  يیخرججُ  ووحيین
.االمقدَّسس  

 
التِنا وونوااِصلُ   االراابعِ  ااألصحاححِ  من شريینَ وواالعِ  يياددحوواال شريیناالعِ  يیناالعدددَ  في تأمُّ
:امفيیهھِ  وونقرأأُ  ووااألرربَعيیَن٬،  

 
ووننَ  بَلْ  ٬،ُخَصًال  يیَُربُّوننَ  وَوًال  رُرؤُؤووَسهُھْم٬، يیَْحلِقُوننَ  وَوَال ’’ اا رُرؤُؤووِسهِھمْ  َشْعرَ  يیَُجزُّ  يیَْشَرببُ  َال وو. َجّزً

ااِخليِیَّةِ  االدَّااررِ  إإِلَى دُدُخولهِھِ  ِعْندَ  َخْمًراا َكاهھھِھنٌ  .‘‘االدَّ  
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 هھھھذاا في رَ نتذكَّ  أأنن االمفيیدِ  من وورربَّما. ززاائف دداافعٍ  أأييَّ  يیريیدُ  ال االرببَّ  أأننَّ  جديیدٍ  من هھھھنا نرىى
 حذبَ االمَ  ووأأشعلَتِ  االعليِّ  هللاِ  ناررُ  تْ أأتَ  ووكيیف ٬،ةيیَّ االبرِّ  في ااالجتماعع يیمةِ خَ  دشيینَ تَ  االَمقاممِ 

 تلك في !تلقائيیًّا كانن االذبيیحةِ  ااحترااققَ  ألننَّ  ؛مثيیرةةٍ  لحظةٍ  من هھالَ  يیاف االذبيیحة٬، ووااحترقَتِ 
 هھَمتِ وواالتَ  االقديیرِ  هللا من االناررُ  تِ أأتَ وو االمذبح٬، على االذبيیحةَ  عوااضَ ووَ  قد االكهھنةُ  كانن ااألثناء٬،
 جوهھھِھهھمووُ  على االجميیعُ  ووووقعَ  ٬،ااالجتماعع ةِ يیمَ خَ  على االعليِّ  هللاِ  جدُ مَ  حلَّ  ذذلك ووبعدَ  االمذبح٬،

.حَدثثَ  ما أأماممَ   
 

 ووأأبيیهھو٬، نادداابب ووهھھھُما ٬،هھھھَارُرووننَ  اابنا أأخذَ  ووهھھھُناكك ٬،عباالشَّ  ووسطَ  ضورَرههحُ  هللاُ  نَ أأعلَ  لقد
 خورًراابَ  ماقدَّ  اهھملكنَّ  ٬،االرببِّ  إإلى خوررَ االبَ  ليیَرفَعا ووخرجا ٬،خورًراابَ  فيیهِھما عاضَ ووووَ  يیهھماتَ مجمرَ 

 ِسفرِ  في نقرأأُ  كما لهھارروونن االرببُّ  قاللَ  ثمَّ . ووأأحرقْتهھُما االمذبح من ناررٌ  تْ فنزلَ . ريیبةٍ غَ  بناررٍ 
:االتاِسعِ  وواالعدددِ  االعاشرِ  ااألصحاححِ  االالوويیِّيینَ   

 
 ال لَكيْ  ااِالجتِماععِ  َخيیَمةِ  إإلَى دُدخولُكمْ  ِعندَ  معكَ  ووبَنوككَ  أأنتَ  تشَرببْ  ال ووُمسِكًراا خمًراا’’

.‘‘...تموتواا  
 

 االتظاهھھھرِ  من نوععٍ  أأييِّ  من نابعةً  خدمةً  يیريیدُ  ال هللاَ  ألننَّ  ؛االخمرَ  بواايیشرَ  أأالَّ  عليیهھم يیتحتَّمُ  إإذًذاا
ككَ يی الَّ أأ يیجبُ ف. صافيِیًا اذذهھھھنً  يیريیدُ  بل ٬،فاالمزيیَّ  .االرببَّ  ةِ دمَ خِ  عندَ  ززاائفٍ  داافعٍ ب االمرءُ  تحرَّ  

 
 لخدمة ااألشخاصصِ  بعضِ  ماسةَ حَ  ووننَ ريیثيیُ  هھمألنَّ  ة؛مَ دْ خِ االْ  في ُمذنِبيینَ  يیَُعدُّووننَ  أأشخاصصٌ  ووهھھھناكك

 آآخريینَ  أأططفاًال  بوننجلِ يیَ  حيین ألططفاللاا إإلى هھھھداايیا هھھھؤالءِ  ممُ قدِّ يی ما كثيیًرااف. ززاائفٍ  بداافعٍ  االعليِّ  هللاِ 
 هھھھذهه مثلَ  أأننَّ  غيیر .رراائعةً  مكافأةةً  لْ نَ يیَ  ٬،ااألططفاللِ  من عدددٍ  أأكبرَ  بْ يیجلِ  نمَ ف. ااألحد دااررسسِ مَ  ىلإإ

ا. االرببِّ  مةِ دْ خِ بِ  ززاائفٌ  رٌ ظاهھھھُ تَ  هھھھي االحواافز  خدَمهھن أأنن االرببُّ  نايیريیدُ  االذيي االوحيیدُ  االحافزُ  أأمَّ
:االرسولل بولسُ  قاللَ  ااإلططاررِ  هھھھذاا ووفي. االقلب منَ  ةُ االخالص االمحبَّة هھوف بهھ  

 
.‘‘اتحصُرن االمسيیحِ  ةَ محبَّ  ألننَّ ’’  

 
 من ةِ االخالص ةحبَّ ماال من االنابعةُ  االخدمةُ  هھھھي منَّا االمحبُّ  هللاُ  يیقبلهُھا االتي االوحيیدةةُ  وواالخدمةُ 
 لخدمةِ  االوحيیدُ  الداافعُ ف. امنَّ  أأييٍّ  عند يیكوننَ  أأنن يیجبُ  االذيي االوحيیدُ  االداافعُ  هھھھو هھھھذااوو. االقلب
 أأيیًّا آآخرَ  مجلسٍ  أأييِّ  أأوو يیوخخ٬،االشُّ  نةِ جْ لَ  إإررضاءَ  أأوو ااعياالرَّ  اءَ ررضإإ ووليیس االمحبَّة٬، هھھھو االرببِّ 
 في االزاائفِ  اافعِ االدَّ  من وًعانَ  قُ خلِ يیَ  أأمرٍ  أأييِّ  أأوو ٬،سِ نافُ االتَّ  من وععٍ نَ  أأييِّ  إإبعاددِ  من بدَ  ال لذاا. كاننَ 

.ملتَِويیة بدوواافِعِ  ةخدماال إإلى دَدْفًعا االناسسَ  ندفَع الَّ أأ عليینا لذاا. االقدُّووسسِ  ! اسسِ االنَّ  ةِ دمَ خِ   
 

عُ  ال لرااععٍ  قائليینَ  االناسسُ  يیأتي ما كثيیَراا متَّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووفي : نقيیَّة غيیر بدوواافعَ  االخدمةِ  يیشجِّ
 أأنن يیمكن كيیفف. أأُخرىى كنائسِ  في نخدممُ  سابقًا اكنَّ وو ططويیلة٬، ةةٍ مدَّ  منذ تِكَ كنيیس إإلى اانتقَْلنا’’

 أأننَّ  أأيي .‘‘فقط تطلُبواا أأنن سوىى معليیك ليیس’’: االرااعي فيیرددُّ  ‘‘؟هھھھنا االكنيیسةِ  في نخِدممَ 
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 االكثيیرُ  فهھناكك ٬،االرببِّ  خدمةَ  أأررااددَ  فَمنْ . محدَّدد ووقتٍ  في تخِدممَ  أأنن ططالبًا إإليیك تيَ أيی لن االرااعيَ 
 هللاُ  يیعملَ  أأنن بدَّ  ال بل. ذذلك يیفَعلواا أأنن االنَّاسسِ  على نفِرضضَ  أأالَّ  يیجب لكنْ  ة٬،مَ دْ لخِ اا صصِ رَ فُ  من

 نكوننَ  لن ووهھھھكذاا. االمحبَّة بداافعِ  َمهھخدِ لتَ  االمستمع٬، عزيیزيي ٬،قلبِك في االعملَ  هھھھذاا االعليُّ 
.موااخدِ يیَ  كيل أأسبوععٍ  كلَّ  االناسسَ  ندفعَ  ننْ أل يینمضطرِّ   

 
ةٍة٬، ذذااتتَ   أأثاررَ  شيیئًا هھھھناكك ااعياالرَّ  لي ووقالل ٬،ااألميیركيیَّة تكساسس وواليیةِ  يف ديینةٍ مَ  إإلى ذذهھھھبتُ  مرَّ

 ررناقرَّ  إإذذ. ةً ططبيیعيیَّ  ميیتةً  يیموتتُ  ااجتماععٍ  كلَّ  نترككَ  أأنن ررناقرَّ ’’: لي قالل حيیث ٬،ةةبشدَّ  ااهھھھتمامي
. بنفسهھ يینجوَ  أأنن يیقدررْ  لم ما يیموتتُ  ااجتماععٍ  كلَّ  وونترككَ  ٬،ةيیَّ االظاهھھھر ااألنظمة عن ىنتخلَّ  أأنن
 نفعل اكنَّ  لقد" :ًال ئقا أأضافف ثمَّ  .‘‘ةظظاهھھھريیَّ  ددعمٍ  بأنظمةِ  ةً حيیَّ  ااألمورر على نُبقي أأالَّ  ررناقرَّ 
ااعي هھھھذاا ترككَ  ووهھھھكذاا .‘‘عديیدةة سنوااتتٍ  مدىى على ذذلك ككُ  ال االتي ااالجتماعاتت االرَّ  ةةٍ قوَّ ب تتحرَّ
 ٬،يینجحَ  أأنن ألمرٍ  االعليُّ  هللاُ  أأررااددَ  إننْ ف. ةمَ كْ االحِ  شديیدَ  أأمًراا هھھھذاا ررأأيیتُ  ووقد. موتتتَ  ددااخلهِھا في
 االرببُّ  يیريیدُ  حيین ددفَعهھ نحاووللَ  أأنن عليینا ووليیس ٬،هھحِ انجإإ على قاددررٌ  فالرببُّ  ؛يینجح أأنن بدَّ  الف
.ظظاهھھھرييِّ  عمٍ بدَ  حيیًّا يیبقى أأنن على ٬،بكراامةٍ  ةططبيیعيیَّ  يیتةً مِ  تْ مُ يیَ فل. يیهَھنهھِ يیُ  أأنن  

 
 ووجاتهِھمززَ  عن اأأمَّ  ٬،ةاالدااخليیَّ  ااررِ لدَّ اا للِ وخددُ  لدىى خمرٍ  أأييَّ  يیشربواا أأالَّ  االكهھنة على كانن إإذًذاا٬،
:ووااألرربَعيین االراابعِ  ااألصحاححِ  من وواالعشريین وواالثالثِ  وواالعشريین االثاني يیناالعدددَ  في فقالل  

 
 أأوَوْ  إإِْسَراائيِیَل٬، بيَْیتِ  نَْسلِ  ِمنْ  َعَذاارَرىى يیَتَِّخُذووننَ  بَلْ  زَزوْوَجة٬ً، ُمطَلَّقَةً  وَوال أأرَْرَملَةً  يیَأُْخُذووننَ  وَوال’’

 وَويیَُعلُِّمونهَُھمُ  وَوااْلُمَحلَِّل٬، ااْلُمقَدَّسسِ  بيَْینَ  االتَّْميیيِیزَ  َشْعبِي وَويیُُرووننَ . َكاهھھِھنٍ  أأرَْرَملَةَ  َكانَتْ  االَّتِي أأرَْرَملَةً 
.‘‘وَواالطَّاهھھِھرِ  االنَِّجسِ  بيَْینَ  االتَّْميیيِیزَ   

 
 عليیهھم إإذذ ؛االكهھنة خدمة هھھھي هھھھذههوو. سِ جِ وواالنَّ  رِ اهھھھِ االطَّ  بيین ما زووااميیِّ يیُ  أأنن عليیهھم يیتحتَّمُ  ووهھھھكذاا
.سجِ وواالنَّ  اهھھھرِ االطَّ  بيین ما اازووميیِّ يیُ ل االناسسَ  لواايیجعَ  أأنن  

 
التنا وونتابِعُ  :فيیهھ وونقرأأُ  ووااألرربَعيیَن٬، االراابعِ  ااألصحاححِ  من وواالعشريین االراابعِ  االعدددِ  في تأمُّ  

 
 َشَراائِِعي وَويیَْحفَظُوننَ  أأَْحَكاِمي٬، َحَسبَ  وَويیَْحُكُموننَ  لِْلُحْكِم٬، يیَقِفُوننَ  هھھُھمْ  ااْلِخَصاممِ  وَوفِي’’

.‘‘ُسبُوتِي وَويیُقَدُِّسوننَ  َمَوااِسِمي٬، ُكلِّ  فِي وَوفََراائِِضي  
 

ممَ  يیستمرُّ  ذذلك بعدَ  .االملكوتت عصرِ  في نةِ هھَ بالكَ  قُ يیتعلَّ  ما ووكلَّ  االشراائَع٬، ليیقدِّ  
 

:يیقولل ووهھھھو ووااألرربَعيیَن٬، االراابعِ  ااألصحاححِ  من وواالعشريین االثامنَ  االعدددَ  نقرأأُ  ثمَّ   
 

.‘‘ِمْلُكهُھمْ  أأَنَا. إإِْسَراائيِیلَ  فِي ِمْلًكا تُْعطُونهَُھمْ  وَوَال . ِميیَرااثهُُھمْ  أأَنَا. ِميیَرااثًا لهَُھمْ  وَويیَُكوننُ ’’  
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ااء٬، مستَِمعيَّ  ٬،كثيیًراا هھھھذاا هھُ شبِ يیُ وو  على االشعبُ  كانن ماحيین االقديیمِ  االعهھدِ  في يیشوععَ  صرَ عَ  ااألعزَّ
.االموِعدِ  أأررضضِ  للِ وخددُ  وَوَشكِ   

 
 في نقرأأُ  حيیثُ  ٬،نفِسهھا ااألررضضِ  ططوللَ  دَ جِ نَ ل ووااألرربعيین االخامسِ  ااألصحاححِ  إإلى ااآلننَ  لننتقِلِ وو

:منهھ ااألوولى ااألرربَعةِ  ااألعدااددِ   
 

ببِّ  تقِدَمةً  تُقَدِّموننَ  ِملًكا٬، ااألررضضَ  قََسمتُمُ  ووإإذذاا’’  َخْمَسةٌ  ططُولهُھُ  ااألررضضِ  ِمنَ  قُدًسا للرَّ
 لِْلقُْدسسِ  يیَُكوننُ . َحَوااليَْیهھِ  تُُخوِمهھِ  بُِكلِّ  قُْدسسٌ  هھھھَذاا. آآالفَفٍ  َعَشَرةةُ  وَوااْلَعْرضضُ  ٬،ططُوًال  أأَْلفًا وَوِعْشُرووننَ 

. َحَوااليَْیهھِ  لهَھُ  َمْسَرًحا ذِذرَرااًعا وَوَخْمُسوننَ  َحَوااليَْیهِھ٬، ُمَربََّعةٍ  ِمئٍَة٬، َخْمسِ  فِي ِمئَةٍ  َخْمسُ  هھھھَذاا ِمنْ 
 يیَُكوننُ  وَوفيِیهھِ  آآالفٍَف٬، َعَشَرةةِ  ْرضضَ وَوعَ  أأَْلفًا٬، وَوِعْشِريینَ  َخْمَسةٍ  ططُوللَ  تَقيِیسُ  ااْلقيِیَاسسِ  هھھھَذاا ِمنْ 

 ااْلُمْقتَِربيِینَ  ااْلَمْقِدسسِ  ُخدَّااممِ  لِْلَكهَھنَةِ  يیَُكوننُ . هھھُھوَ  ااألرَْرضضِ  ِمنَ  قُْدسسٌ . ااألَْقَدااسسِ  قُْدسسُ  ااْلَمْقِدسُس٬،
٬، لِِخْدَمةِ  ببِّ ًسا لِْلبيُیُوتتِ  َمْوِضًعا لهَُھمْ  وَويیَُكوننُ  االرَّ .‘‘لِْلَمْقِدسسِ  وَوُمقَدَّ  

 
 االمساحةُ  ووهھھھي ااألررضض٬، في ااممدَّ لخُ ااوو للكهھنة االعليُّ  هللاُ  هھھھاززَ أأفرَ  االتي ساحةَ االمَ  إإذًذاا هھھھنا نرىى
.للَمقِدسس ةُ االُمقَدَّس  

 
:ووااألرربَعيین االخامسِ  ااألصحاححِ  من وواالسابِعِ  سساددِ االسَّ  االعَددَديینِ  في يیقوللُ  ذذلك بعدَ   

 
 تَْقِدَمةَ  ُمواازِزيیًا ٬،ططُوًال  أأَْلفًا وَوِعْشِريینَ  وَوَخْمَسةً  َعْرًضا آآالفَفٍ  َخْمَسةَ  ااْلَمِديینَةِ  ِمْلكَ  وَوتَْجَعلُوننَ ’’

ئيِیسِ . إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتِ  لُِكلِّ  فيَیَُكوننُ  ااْلقُْدسِس٬،  وَوِمنْ  ااْلقُْدسِس٬، تَْقِدَمةِ  ِمنْ  هھھُھنَاككَ  وَوِمنْ  هھھُھنَا ِمنْ  وَولِلرَّ
 ِجهَھةِ  وَوِمنْ  َغْربًا٬، ااْلَغْرببِ  ِجهَھةِ  ِمنْ  ااْلَمِديینَةِ  ِمْلكِ  وَوقُدَّااممَ  ااْلقُْدسسِ  تَْقِدَمةِ  قُدَّااممَ  ااْلَمِديینَةِ  ِمْلكِ 

.‘‘االشَّْرقق تُْخمِ  إإِلَى ااْلَغْرببِ  تُْخمِ  ِمنْ  ااْلقِْسَميْینِ  أأََحدَ  ُمَوااززٍ  وَواالطُّوللُ  َشْرقًا٬، االشَّْرققِ   
 

لهَھ االكثيیرُ  هھھھناكك ووليیس  أأنن لديینا ووليیس مستقبليیَّة٬ٌ، االحقيیقةِ  في ألنَّهھا ااألعداادد؛ هھھھذهه في لنتأمَّ
.ااآلننَ  ووليیس الِحقًا االكالممِ  هھھھذاا أأبعاددَ  سنفهھَمُ  نانَّ أأ سوىى نقوللَ   

 
 حيیث منهھ٬، وواالعاِشرِ  االتاسعِ  يینلعدددَ وواا ووااألرربَعيیَن٬، االخامسِ  لألصحاححِ  ددررااستَنا وونوااِصلُ 

:قائًال  مافيیهھ االرؤؤساءَ  يیأمرُ  االرببَّ  نجدُ   
 

يیِّدُ  قاللَ  هھھھكذاا’’ ببُّ  االسَّ  وَوأأَْجُروواا وَوااالْغتَِصابَب٬، ااْلَجْوررَ  أأزَِزيیلُواا. إإِْسَراائيِیلَ  رُرؤَؤَساءَ  يیَا يیَْكفيِیُكمْ  :االرَّ
يیِّدُ  يیَقُوللُ  َشْعبِي٬، َعنْ  االظُّْلمَ  اارْرفَُعواا. وَوااْلَعْدللَ  ااْلَحقَّ  ببُّ  االسَّ  َحّق٬، وَوإإيِیفَةُ  َحّق٬، َمَواازِزيینُ  ٬،االرَّ

.‘‘لَُكمْ  تَُكوننُ  َحقٍّ  وَوبَثُّ   
 

 أأننَّ  االِكراامم٬، مستِمعيَّ  فالوااضِح٬،. االناسس غالللِ ااستِ  عنِ  فوااتوقَّ يی أأنن االرببُّ  يیأمُرهھھھُمُ  آآَخر٬، بتعبيیرٍ 
اررَ   نتوقَّعَ  ننأأ وويیمكنُنا. للشرااء خرىىووأأُ  للبيیع بمكايیيیلَ  يیحتفظونن ما كثيیًراا كانواا ااأليیَّامم تلك تُجَّ
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 لتبيیعَ  ووأأخرىى بهھا٬، لتشترييَ  االموااززيین من مجموعةٌ  هھھھناكك تكوننُ  حيینَ  ثثَ يیحدُ  أأنن يیمكنُ  ما
.بالِغشِّ  لكنْ  ممكٍن٬، رربحٍ  أأكبرَ  ليیُحقِّقَ  مختلفةٍ  بمكايیيیلَ  رُ االتاجِ  يیتعاَملُ  إإذذ ٬،بهھا  

 
 عن االكالممُ  حيیث ووااألرربَعيیَن٬، االخامسِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االثامنَ  االعدددِ  إإلى ننتقلُ  ذذلك بعدَ 

 ووعلى االبيیت قواائمِ  على عوههضَ وويیَ  ٬،ددَمهھ نةُ هھَ االكَ  يیأخذُ  حيیث يیب٬،عَ  البِ  وررٍ بثَ  سسِ دْ االقُ  طهھيیرِ تَ 
.ةاالدااخليیَّ  االدااررِ  في ااألبواابب عوااررضضِ  ووعلى ااألرربعة ااألرركاننِ   

 
:ووااألرربَعيینَ  االخامسِ  ااألصحاحح من شريیناالعِ  االعدددِ  في يیقوللُ  ذذلك ووبعدَ   

 
ُجلِ  َعنِ  االشَّهْھرِ  َسابعِ  فِي تَْفَعلُ  وَوهھھھَكَذاا’’ ٬، أأوَوِ  االسَّاهھھِھي االرَّ .‘‘ااْلبيَْیتِ  َعنِ  فَتَُكفُِّرووننَ  ااْلَغِوييِّ  

 
 ِعيیدَ  قيیموننَ يیُ  حيین لالنتباهه مثيیرٌ  أأمرٌ  ووهھھھذاا ااْلفِْصِح٬، ِعيیدِ  إإررجاععُ  يیجبُ  إإنَّهھ هھھھو هھھھنا يیُقاللُ  ووما

.االمجيیدةةِ  االراائعةِ  ااالحتفاالتتِ  تلك في ديیًماقَ  يیفعلونن كانواا كما ٬،جديیدٍ  من ااْلفِْصحِ   
 

:فيیهھ ووجاء هھمن للِ ااألووَّ  االعدددِ وو ٬،ووااألرربعيین االساددسسِ  ااألصحاححِ  إإلى ذذلك بعدَ  ووننتقلُ   
 

يیِّدُ  قَاللَ  هھھھَكَذاا’’ ببُّ  االسَّ ااِخليِیَّةِ  االدَّااررِ  بَاببُ : االرَّ  أأيَیَّاممِ  ِستَّةَ  ُمْغلَقًا يیَُكوننُ  لِْلَمْشِرققِ  ااْلُمتَِّجهھُ  االدَّ
.‘‘يیُْفتَحُ  االشَّهْھرِ  رَرأْأسسِ  يیَْوممِ  فِي وَوأأيَْیًضا. يیُْفتَحُ  االسَّْبتِ  وَوفِي ااْلَعَمِل٬،  

 
 يیَِرددُ  االذيي وواالباببُ  .ديیدِ االجَ  دسسِ االقُ  في االرئيیسُ  بهھا يیحتفلُ  االتي االطريیقةَ  ااألصحاححُ  هھھھذاا وويیُبيیِّنُ 
.االسبت وممَ يیَ  إإالَّ  يیُفتَحُ  ووال ٬،ااألسبوعع في اممٍ أأيیَّ  تَّةَ س اغلقً مُ  يیظلُّ  االعدددُ  هھھھذاا في  

 
التِنا وونوااِصلُ   ووجاءَ  ووااألرربَعيیَن٬، االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  من وواالثالث االثاني االعددديین في تأمُّ

:امفيیهھ  
 

ئيِیسُ  وَويیَْدُخلُ ’’  وَوتَْعَملُ  ااْلبَابِب٬، قَائَِمةِ  ِعْندَ  وَويیَقِفُ  َخارِرججٍ  ِمنْ  ااْلبَاببِ  رِروَوااققِ  ططَِريیقِ  ِمنْ  االرَّ
ا. يیَْخُرججُ  ثُمَّ  ااْلبَاببِ  َعتَبَةِ  َعلَى فيَیَْسُجدُ  االسَّالَِميیَّة٬َ، وَوذَذبَائَِحهھُ  ُمْحَرقَتهَھُ  ااْلَكهَھنَةُ   فََال  ااْلبَاببُ  أأَمَّ

ببِّ  قُدَّااممَ  ااْلبَاببِ  هھھھَذاا َمْدَخلِ  ِعْندَ  ااألرَْرضضِ  َشْعبُ  وَويیَْسُجدُ . ااْلَمَساءِ  إإِلَى يیُْغلَقُ  بُوتتِ  فِي االرَّ  االسُّ
هُھوررِ  رُرؤُؤووسسِ  وَوفِي .‘‘االشُّ  

 
ممُ  االرئيیسَ  أأننَّ  حقيیقةَ  هھھھنا نجدُ وو  عُ منَ يیَ  ما ووهھھھذاا ٬،كريیسٍ تَ  ماتتُ قدِ تَ  ووهھھھي ٬،لرببِّ اا ىلإإ قةَ رَ حْ االمُ  يیقدِّ
.سيیحَ االمَ  هھھھو هھھھنا االرئيیسُ  يیكوننَ  أأنن  

 
 االثامن يینِ االعدددَ  في يیقوللُ  حيیث االَجديیِد٬، االهھيَیكلِ  هھھھذاا في جريييیَ  ما على ااالططِّالععِ  في وونستمرُّ 
:ووااألرربَعيینَ  االسادِدسسِ  ااألصحاححِ  من وواالتاِسعِ   
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ئيِیسِ  دُدُخوللِ  وَوِعْندَ ’’  دُدُخوللِ  وَوِعْندَ .  يیَْخُرججُ  ططَِريیقهِھِ  وَوِمنْ  ااْلبَابِب٬، رِروَوااققِ  ططَِريیقِ  ِمنْ  يیَْدُخلُ  االرَّ

ببِّ  قُدَّااممَ  ااألرَْرضضِ  َشْعبِ  َماللِ  بَاببِ  ططَِريیقِ  ِمنْ  فَالدَّااِخلُ  ااْلَمَوااِسِم٬، فِي االرَّ  ِمنْ  يیَْخُرججُ  ليِیَْسُجدَ  االشِّ
َماللِ  بَاببِ  ططَِريیقِ  ِمنْ  يیَْخُرججُ  ااْلَجنُوببِ  بَاببِ  ططَِريیقِ  ِمنْ  وَواالدَّااِخلُ  ااْلَجنُوبِب٬، بَاببِ  ططَِريیقِ   الَ . االشِّ

.‘‘ُمقَابِلهَھُ  يیَْخُرججُ  بَلْ  ِمْنهھ٬ُ، دَدَخلَ  االَِّذيي ااْلبَاببِ  ططَِريیقِ  ِمنْ  يیَْرجعُ   
 

 ماتتُ االتقدُّ  تُرفَعُ  حيین تُغلى أأنن يیجب ووكيیف ٬،ماتتِ قدِ االتَّ  شأننِ ب َرناخبِ ليیُ  االنصُّ  مرُّ يیستَ  ذذلكَ  بعدَ 
.لرببِّ اا ىلإإ  

 
 ٬،رققِ االشَّ  باببِ  من اخاررجً  اانهھرً  نجدُ  حيیثُ  ٬،ووااألرربعيین االسابعِ  ااألصحاححِ  إإلى ذذلك بعدَ  ووننتقلُ 
لل االعدددَ  وونقرأأُ  :فيیهھِ  ووجاء منهھ٬، ااألووَّ  

 
 ألنَنَّ  ااْلَمْشِرقِق٬، نَْحوَ  ااْلبيَْیتِ  َعتَبَةِ  تَْحتِ  ِمنْ  تَْخُرججُ  بِِميیَاههٍ  وَوإإذَِذاا ااْلبيَْیتِ  َمْدَخلِ  إإِلَى أأرَْرَجَعنِي ثُمَّ ’’

 َجنُوببِ  َعنْ  ااأليَْیَمنِ  ااْلبيَْیتِ  َجانِبِ  تَْحتِ  ِمنْ  نَازِزلَةٌ  وَوااْلِميیَاههُ . ااْلَمْشِرققِ  نَْحوَ  ااْلبيَْیتِ  وَوْجهھَ 
.‘‘ااْلَمْذبَحِ   

 
 ٬،زَزَكِريیَّا ِسفرِ  في هھفَ صْ ووَ  نجدُ  ما ووهھھھذاا. رققلشَّ اا نحو االرببِّ  بيیتِ  من خاررًجا ماءٍ  نبعَ  هھھھُنا نجدُ 
 في االذيي بعُ االنَّ  وويیُشبهِھُ  .وواالعشريین االثاني ااألصحاححِ  رؤؤيیااال ِسفرِ  في أأيیًضا يیوااززيیهھ ما لهھوو

 االبابب من يیكلِ االهھَ  في رششِ االعَ  من ججُ يیخرُ  هھھھو ووهھھھا. االنوااحي من كثيیرٍ  في االنهھرَ  هھھھذاا ماءاالسَّ 
.فقط ئيیسِ للرَّ  كانن االشرقيَّ  االباببَ  ألننَّ  ؛يِّ مالاالشَّ  باببِ اال من ثمَّ  ٬،االشرقيِّ  االجنوببِ   

 
التِنا وونوااِصلُ   ااألصحاححِ  من االخامسِ  إإلى االثالث من ددِ ااعدااأل في االراائعِ  االمشهھدِ  هھھھذاا في تأمُّ

:فيیهھا وونقرأأُ  ووااألرربَعيیَن٬، االسابعِ   
 

ُجلِ  ُخُرووججِ  وَوِعْندَ ’’  ااْلِميیَاهِه٬، فِي وَوَعبََّرنِي ذِذرَرااععٍ  أأَْلفَ  قَاسسَ  بيِیَِدهِه٬، وَوااْلَخيْیطُ  ااْلَمْشِرققِ  نَْحوَ  االرَّ
ْكبَتيَْینِ  إإِلَى وَوااْلِميیَاههُ  ااْلِميیَاهِه٬، فِي وَوَعبََّرنِي أأَْلفًا قَاسسَ  ثُمَّ .  ااْلَكْعبيَْینِ  إإِلَى وَوااْلِميیَاههُ   قَاسسَ  ثُمَّ . االرُّ
 ألنَنَّ  ُعبُورَرهه٬ُ، أأَْستَِطعْ  لَمْ  بِنهَْھرٍ  وَوإإذَِذاا أأَْلفًا٬، قَاسسَ  ثُمَّ . ااْلَحْقَويْینِ  إإِلَى وَوااْلِميیَاههُ  وَوَعبََّرنِي٬، أأَْلفًا

.‘‘يیُْعبَرُ  َال  نهَْھرٍ  ِسبَاَحٍة٬، ِميیَاههَ  ططََمْت٬، ااْلِميیَاههَ   
 

ااء٬، مستِمِعيَّ  هھھھنا٬، وونجدُ   ررااحح ٬،االهھيیكل من بدأأ االذيي هھرَ االنَّ  هھذااف ؛لالنتباهه مثيیًراا أأمًراا ااألعزَّ
 يأألفَ  أأوو ذذررااعع٬، أألفِ  فعند. يیانهھرَ جَ  أأثناء في يیزددااددُ  ووأأخذَ  ٬،ااألرُْردُدننِّ  وواادديي إإلى اشرقً  قُ يیتدفَّ 
 عند كانن ٬،ووااحدٍ  كيیلومترٍ  حوبن ذذلك ووبعد. يیناالكعبَ  إإلى فقط االنهھر هھھھذاا كانن تقريیبًا٬، ذذررااعع
. تُعبَرُ  ال عميیقةً  صارَرتتْ  ثمَّ  االَحقَويیِن٬، إإلى االميیاههُ  ووصلَتِ  أأخرىى مسافةٍ  ووبعد. يیناالركبتَ 
 يیانهھرَ جَ  أأثناء في ُعمقًا زددااددُ يی ررااححَ  ثمَّ  ٬،االهھيیكلِ  من أأوُورُرَشليِیَم٬، من ججَ رَ خَ  هھرَ االنَّ  أأننَّ  نرىى ووهھھھكذاا

يْیتُوننِ  َجبَلُ  اانشقَّ  حيینَ  رَ هھَ ظظَ  االذيي واادديياال جاههِ اتِّ ب .ااألرُْردُدننِّ  هھلِ سَ  إإلى ااتََّجهھَ  ثمَّ  ٬،االوسط من االزَّ  
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االخاتمة  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 االقدسس االرووححِ  إإلى شيیرُ يیُ  ووهھھھو االجديیِد٬، االهھيیكلِ  من يیتدفَّقُ  اانهھرً  االيیوممِ  حلَقةِ  نهھايیةِ  في ررأأيینا
 إإلى بهھا االمجيیدُ  هللاُ  قُ يیتدفَّ  قناةةً  لنكوننَ  ةةَ االقوَّ  عطيینايیُ  َمن هھھھو االقدسسُ  الرووححُ ف .حيیاتِنا في ووعملهِھ

 ٬،االقدسس ووححِ لرُّ ل قلبَك فافتَحْ  ٬،قٍ تدفُّ  ددووننَ  ةٌ جافَّ  حيیاتَك أننَّ ب تشعرُ  كنتَ  فإننْ . ااآلخريین يیاةةِ حَ 
.االرببُّ  يیُريیُدكك كما لتصيیرَ  فيیك وويیُغيیِّرُ  ٬،للخدمة ةةَ االقوَّ  عطيیكَ يیُ  ترَكهھااوو  

 
 ِسفر ررااسةَ ددِ  كتشَ  لقسُّ اا يیوااِصلُ  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ جِ برنامَ  من ةِ بِلَ قمُ اال االحلقةِ  في
.عشر يااالثنَ  ااألسباططِ  وقعَ مَ  يیستعرضضُ  حيین قيیاللزْ حِ   

 
ختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  
٬، كلمةَ  باستِمرااررٍ  تُعلنَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلك٬، صالتُنا  االرببِّ  ططريیقَ  عدَّ ووتُ  االحقِّ
 االمجيیدةةِ  وواالحيیاةةِ  االرببِّ  لنوررِ  شرقةٍ مُ  َمناررةةً  تكوننَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. َحولِكَ  نمَ  حيیاةةَ  ليیدُخلَ 
ووححِ  َعَملِ  على أأيیًضا قلبَك تفتَحَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي. االَكريیم خِصهھشَ  في  يیُشبِعُ  االذيي االقدسس االرُّ

!آآميین. نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ . وويیَروويیهھا حيیاتَك  


