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االَكلَِمة لهَِھذاا االيیَومم  The Word for Today 
-1: 6ِسْفر حزقيیالل  7 :13  Ezekiel 6:1-7:13 

     756#    950 م:االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
ااعي تَشك سميیث االرَّ  Pastor Chuck Smith 

 
االمقدِّمة  

مم االبرنامج) (مقدِّ  
ااَءنا االمستَمعيیَن٬، أأهھھھًال بُكْم في حلقٍة جديیدةٍة من االبرنام ٬، ‘‘االكلمةُ لهِھَذاا االيیَومم’’ِج ااإلذذااعيِّ أأعزَّ

ددررااستَنا في ِسفِر ِحْزقيِیالَل من إإعداادِد االقسِّ االرحيیم حيیث سنتابُِع في هھھھذهه االَحلَقِة بنعمِة هللاِ 
تَشك سميیث.  

 
َز االقسُّ في االحلقَِة االسابقِة من برناَمِجنا٬،  ااآلتي قة بالهھالكك ك على االتحذيیرااتت االمتعلِّ تشَ رركَّ

تَشبيیهھاتٍت ليیوِصَل إإلى االنَّاسِس حقيیقةَ ٬، حيیُث ااستَخَدمَم االنبيُّ ِحْزقيِیالَل عدَّةةَ مَ على أأوُورُرَشليِی
.ااقتراابِب االدَّيینونِة ما لم يیتوبواا وويیرِجعواا إإلى هللاِ االمجيیدِ   

 
ُل في وفف ٬، س‘‘االكلمةُ لهھذاا االيیومم’’من برناَمِج  ووفي حلقِة االيیومم عن االحيِّ هللاِ  كالممِ نتأمَّ

جميیُعهھا٬، فيیَعِرفَف االجميیُع أأننَّ تلَك ااألووثانَن ال  تهُھَدمموفف هھا سأأنَّ ووتأكيیِد  ٬،ةيیَّ االوثن االعباددةةِ  أأماكنِ 
.تقِدرُر أأنن تَحِمَي عابديیهھا  

 
من ِسفِر ِحْزقيِیالل االساددسس فَإنْن َكانَن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس٬، نَْرجو أأنْن تَْفتََحهھُ على ااألصحاحِح 

للوواابتِدااًء من االعددِد  ا إإنْن لَْم يیَكُ ااألووَّ ْن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس ااآلنَن٬، فنرجو منك٬، عزيیزيي ٬، أأمَّ
الةِة وواالُخشوعِع. االمستِمع٬، أأنْن تُْصِغَي بِرووحِح االصَّ  

 
ااَءنا االُمْستَِمعيین٬، َمَع دَدرْرسٍس قيَیٍِّم آآَخَر ِمْن ِسْفِر  ِحزقيِیالَل من إإعداادِد االقسِّ وَوااآلنْن نَْتُرُكُكْم٬، أأِعزَّ

.تشك سميیث  
 

-[متن االعظة االقسُّ تشك]  
ااَءنا أأنبد  االساددسِس٬، ااألصحاححِ  من ٬،ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  في ددررااستَنا وممِ االيیَ  حلَقةِ  في ٬،االمستَِمعيین أأعزَّ

لل االعدددِ  من وواابتدااءً   االحلَقةِ  في تناوَولهَھا االتي ااألفكاررِ  بعضَ  نرااجعس ذذلك قبلَ  لكنْ . ااألووَّ
.االبرناَمجِ  من االسابقة  

 
أأررضِض االعبراانيیِّيیَن٬، وواالتي إإلى ِجبَالِل  هھكالمَ  هھَ جَّ ووَ لَل ررأأيینا في نهھايیِة االحلَقِة االسابقِة أأننَّ ِحْزقيِیا

 عبُدوونننَّهھُم كانواا يیَ إإ ٬، حيیثُ االمرتفَعاتتِ أأماكَن االعباددةِة على فيیهھا  وااقد بنَ  كانن االعبراانيیُّوننَ 
يیِت في تلك االثقافةِ  ووَغيیرهھھھما كمولَ وو٬، علَ لبَ اا  . ووألننَّ من ااألووثانِن االتي كانَْت ذذاائعةَ االصِّ
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فقد تنبَّأ ِحْزقيِیالُل ة٬، ووأأماكَن االعباددااتِت االوثنيیَّ  وواالسوااررييَ  االمذاابحَ تضمُّ اكَن ااْلِجبَالَل كانت أأم
.منهھا ليیَتََشتَّتواا في ااألررضضِ هھا انكَّ سُ ووبهھجرةِة  ٬،الخراابب ااآلتي عليیهھاب  

 
٬، من ِسفِر ِحْزقيِیاللَ  االراابِع وواالثالثيین وواالخامِس وواالثالثيین يینِ ألصحاحَ ى االإإنصل لكْن عنَدما 

ُمعلِنًا  ٬،ططويیلةً  ةةً دَّ مُ  بةً رِ ت خَ بالِل االتي ظظلَّ على تلك االجخرىى ةةً أأُ مرَّ لنبيَّ يیتنبَّأ نجَد أأننَّ ااوفف س
 ااببرخعن م تتكلَّ ااتت ااألوولى االنبوَّ ووهھھھكذاا نرىى هھھھنا أأننَّ انن. كَّ بالسُّ من جديیٍد هھا ستمتلُئ نَّ أأ
ِت االكثيیَر جبالِل االتي اال ردداادِد كلَُّم عن ااستِ غيیر أأننَّ االنبوااتِت االالحقةَ تت٬، من االعباددةِة االزاائفةِ ضمَّ

يینونِة على االشعِب٬، حيیث االرببِّ لتلك االِجبالِل  ةِة االدَّ ننَّ بركةَ أأةةً أأخرىى ُم مرَّ يیتكلَّ بعد اانقضاء مدَّ
.ديیدٍ ُن من جَ ووستُسكَ  ٬،ةِ مَّ على ااألُ وفف تَِحلُّ س االرببِّ   

 
التِنا اابتدااًء من ااأل : فيیهھا اءَ ٬، ووجااألصحاحِح االساددسساالسبعِة ااألوولى من  ددِ ااعدوونبدأأ ااآلنَن تأمُّ  

 
ببِّ قَائًِال ’’ : يیَا ااْبَن آآدَدمَم٬، ااْجَعْل وَوْجهَھَك نَْحَو ِجبَالِل إإِْسَراائيِیَل وَوتَنَبَّأْ َعليَْیهَھا وَوَكانَن إإِلَيَّ َكالمُم االرَّ

ببُّ لِْلِجبَاللِ  يیُِّد االرَّ . هھھھَكَذاا قَالَل االسَّ ببِّ يیِِّد االرَّ وَولِآلَكامِم٬،  وَوقُْل: يیَا ِجبَالَل إإِْسَراائيِیَل٬، ااْسَمِعي َكلَِمةَ االسَّ
فَتَْخَربُب َمَذاابُِحُكْم٬، . لِألوَْودِديیَِة وَولِألوَْوطِطئَِة: هھھھأَنََذاا أأَنَا َجالٌِب َعليَْیُكْم َسيْیفًا٬، وَوأأُبيِیُد ُمْرتَفََعاتُِكمْ 

اامَم أأَْصنَاِمُكْم. وَوأأََضُع ُجثََث بَنِي إإِْسَراائيِیَل قُ  ُر َشْمَساتُُكْم٬، وَوأأطَْطَرحُح قَْتالَُكْم قُدَّ اامَم وَوتَتََكسَّ دَّ
يي ِعظَاَمُكْم َحْولَل َمَذاابِِحُكْم. فِي ُكلِّ َمَساِكنُِكْم تُْقفَِر ااْلُمُدنُن٬، وَوتَْخَربُب  أأَْصنَاِمهِھْم٬، وَوأأذَُذررِّ

ااْلُمْرتَفََعاتُت٬، لَِكْي تُْقفَِر وَوتَْخَربَب َمَذاابُِحُكْم٬، وَوتَْنَكِسَر وَوتَُزوولَل أأَْصنَاُمُكْم٬، وَوتُْقطََع َشْمَساتُُكْم٬، 
ببُّ  وَوتُْمَحى .‘‘أأَْعَمالُُكْم٬، وَوتَْسقُطُ ااْلقَْتلَى فِي وَوْسِطُكْم٬، فَتَْعلَُمونَن أأَنِّي أأَنَا االرَّ  

 
ووسُس َن االرببُّ االوثنيیَّة٬، وواالتي بسببهھا أأعلَ  االعباددةة هھھھي أأماكنُ عاتِت فَ رتَ بداايیةً نقولُل إإننَّ االمُ  االقدُّ

.دديینونتهَھ على  االشعِب االعبراانيِّ  
 

للناسس٬،  قتلٌ ٬، حيیُث سيیكونُن هھھھناكك االدَّيینونةَض تفاصيیِل تلك بعَد ذذلك يیُظهِھُر هھھھذاا االمقطُع بع
االتماثيیل  طعُ قِ  رُ ثَ عْ بَ تَ ستَ حيیث ٬، ألوَْوثَاننِ ووتكسيیٌر ل ٬،االمزيیَّفةِ  ااآللهھةِ عباددةِة ألماكن وودَدمارٌر 

تلك ااألوَْوثَانِن على  باددةةِ عِ ب ٬، ووددنَّسواا أأنفَسهھُموواا عن االرببِّ دُّ االناسس االذيین ااررتَ  ظاممِ مع عِ مختلطةً 
عاتت.االمرتف  

 
ألنَّهھا ؛ ظةالحَ بالمُ  جديیرةةً  ِعباررةةً ووفي نهھايیة االعددِد االسابع من ااألصحاحِح االساددسس٬، نجُد 

رُر  :هللاُ االقديیرُ يیقولُل فيیهھا حيیث يیالَل٬، قِ زْ في ِسفِر حِ  ةةً يین مرَّ يین ووستِّ ااثنتَ تتكرَّ  
 

ببُّ ’’ .‘‘فَتَْعلَُمونَن أأَنِّي أأَنَا االرَّ  
 

 ااألووثاننَ  تلكَ  رُ دمِّ يیُ وفَف سأأنَّهھ  االحيُّ االحقيیقيُّ  هللاُ علُن يیُ  ة٬َ،االوثنيیَّ ااآللهھةَ فبعَد أأنن كانواا يیَعبُدوونَن 
ببَّ ميیُع أأننَّ االجَ  لَمَ عْ ليیَ هھا٬، دوونَ عبُ ن يیَ وومَ  .هھھھو هللا االرَّ  
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ااء٬، من وو ألصحاحِح االثامِن وواالثالثيین من في اا سنرىى ناأأنَّ االمفيید أأنن نذُكَر هھھھنا٬، مستَِمعيَّ ااألعزَّ

وونقرأأ في  ٬،عِض ااألممِ االرببُّ على بَ بهھ أتي االذيي سيی الككِ عن االهھَ ُم يیتكلَّ  أأننَّ االرببَّ ِسفِر حزقيیالَل 
:تقوللُ  ذذلك ااألصحاحِح عباررةةً   

 
.‘‘ببُّ ي أأنا االرَّ أأنِّ  مِ ُم االعالَ مَ فُف أأُ عرِ ٍذ تَ ئِ حيینَ ’’  

 
٬، على ااألَُمِم االتي ترَكِت ااإللهھَ االحيَّ ووعبَدتِت ااألووثاننَ تهَھ يینونددَ االرببُّ ُب جلِ يیوفَف سووهھھھكذاا 
. أأنَنَّ  االَجميیعُ  ْعلَمُ يیس هھاووحيین االرببَّ هھھھو ااإللهھُ االحقيیقيُّ  

 
التِنا في  من ااألصحاحِح االساددسس٬، وواالذيي نقرأأُ فيیهھ: االعددِد االثامنِ نتابُِع تأمُّ  

 
‘‘.يیُكْم في ااألررااضيَذررِّ ووأأُبقي بَقيیَّة٬ً، إإذذ يیكونُن لُكْم ناجونَن ِمَن االسَّيیِف بيَیَن ااألَُمِم ِعنَد تَ ’’  

 
إننَّ من ووقد كانت دديینونة قاسيیة٬، فبراانيیِّيیَن٬، االعِ هھ على تِ يینونَ دَ أأتى ب االعادِدللَ  ررغم أأننَّ هللاَ 

‘‘ يینونتهِھ على شعبهِھ؟لماذذاا كانن هللاُ قاسيیًا في ددَ ’’: االتالي االسؤاالل ححَ طرَ االمناِسِب هھھھنا أأنن يیُ 
في إإنجيیِل لوقا ااألصحاحِح االثاني عشر وواالعددِد االثامِن ووااألرربعيین: سسُ االمقدَّ  االكتاببُ وويیُجيیُب   

 
‘‘.ْعِطَي َكثيِیًراا يیُْطلَُب ِمْنهھُ َكثيِیرٌ ُكلُّ َمْن أأُ ’’  

 
على وَوْجهِھ  ٬، بل كانواا أأكثَر َمن باررَكهھُُم االرببُّ ببِّ من االرَّ  ببركاتٍت كثيیرةةٍ  هھھھذاا االشعبُ  عَ لقد تمتَّ 
ااألرَْرضِض.  

 
:االرسوللُ  بولسُ ووفي هھھھذاا االشأنِن يیقولُل   

 
‘‘أأييَّ فضٍل لليیهھودد؟’’  

 
:قائًال  ميیة ااألصحاحِح االثالث وواالعددِد االثانيرروو تهِھ إإلى أأهھھھلِ عن االسؤاالل في ررسال يیبُ جيی ثمَّ   

 
ًال ’’ ا أأوَوَّ .‘‘ فَألَنَّهُھُم ااْستُْؤِمنُواا َعلَى أأَْقَواالِل هللاِ َكثيِیٌر َعلَى ُكلِّ وَوْجهٍھ! أأَمَّ  

 
طالبهُھم بالكثيیِر في االمقابل.فهھو يیُ لذلَِك اا٬، االكثيیَر جدًّ  ٬، بللقد أأعطاهھھھم هللاُ االكثيیرَ   

 
 أأعطانا معرفةً  ٬، إإذذاالكثيیر االمحبُّ  هللاُ أأعطانا ٬، نحن االذيین لنا حذيیًراايیجب أأنن يیكونَن هھھھذاا تَ وو

ثيیر.الكَ ب نالبَ اطيیُ لهھذاا فمن االطبيیعيِّ أأنن متهِھ٬، لِ كَ ل امً هھْ ووفَ   
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 أأننَّ كثيیريینَ . وُوررغَم عليیهھمةً قاِسيیةً يینونددَ  بَ لَ جَ وددةِة إإلى االعبراانيیِّيین٬، نقولل إإننَّ هللاَ االعليَّ ووبالعَ 

ووسِس  "ِ فقد كانَْت ن٬، ديینِ اعمُ ساةةً وومنهھم كانواا قُ  ووغالبًا . عبِ االشَّ  وَوَسطَ ذذلكَ  ةٌ تقيیَّ  ةٌ قيیَّ دداائًما بَ االقدُّ
.ووأأَُمناَء أأمامم االرببِّ االباررِّ صيین لِ خمُ ؤالِء ما كانَن هھھھَ   

 
سيیُبقي تلَك االبقيِیَّة٬َ، لئالَّ يیهھلَِك االشعُب إإلى االتَّمامِم. ووهھھھكذاا سيیُقامُم من تلك  هھوويیقولُل االرببُّ هھھھنا إإنَّ 

.ُدههمجِّ وويیُ  االرببَّ  حُ يیسبِّ  عبٌ ش ةِ بقيیَّ اال  
 

 بِ تاعِ بعَض أأقسى االمَ  ااألررضضِ  عوببِ شُ بيین في وُوجودِدهه  ااختبَرَ االعبراانيَّ عَب شَّ االأأننَّ  غمَ ررُ وو
 حيیثُ ٬، يیوحنَّا ِسفر ررؤؤيیامن وَوفقًا لِما يیُفهھَُم  لم يیَروواا ااألسوأأ بعدُ فإنَّهھم ااألووقاتت٬، أأشدِّ وو

وونن ب قيیُم هھ سيیُ ألنَّ  ؛مهھُ خلِّصُ مُ يیَظنُّونَن أأنَّهھ سعيیم زَ بعونن دِ نخَ يیَ س ٬، حيیثُ عظيیمةٍ  ضيیقةٍ سيیمرُّ
ى أأوورُرَشليیَم لإإيیأتي سغيیَر أأنَّهھ لهِھم. يیكَ ناِء هھھھَ بَ على ُدهھھھم ساعِ يیُ وفف يیُعتَقَُد أأنَّهھ سوو ٬،مَعهھُمعهھًداا 

. ووحيین بوصفهھ إإلهھًا هھدوواا لسجُ أأنن يیَ ٬، ووأأننَّ عليَیهِھم إإلهھٌ هھ نَّ أأُمعلِنًا  معليیهھ بعَد ذذلك٬، وويینقلِبُ 
٬، فيیكونُن عليَیهِھْم ِطهھخَ غضبهِھ ووسَ  كلَّ صابًّا يینقلُب عليیهھم وفف سم االقيیامِم بذلك٬، يیرفُُض بعُضهھُ 
اا .ِضيیٌق شديیٌد جّدً  

 
وويیُعتقَُد ٬، جنوبَب ااألررددننِّ  ءاالبترااستهھربُب إإلى مديینِة منهھم ةً ُذ بقيیَّ نقِ يیُ وفف سااألميیَن هللاَ غيیر أأننَّ 

غيیر وونصف.  وااتتٍ سن ثالثثِ ىى هھھھناكك على مدم يیحفظهُھُ وفف سمن ِسفِر ررؤؤيیا يیوحنَّا أأننَّ االرببَّ 
عيیَم٬، االذيي يیدَّعي أأنَّهھ إإلهھ٬ٌ، هھھھذاا أأننَّ  مِن يیطلُب وفف ساالزَّ االيیهھودد. جميیَع  وَ محُ أأنن يیَ في ذذلك االزَّ
ال سيیَّما من ٬، فوذٍذ عالميٍّ نُ هھھھذاا االرجُل بحظى يیَ وفف سوَوفقًا لما يیُعتقَُد في تفسيیر ِسفِر االرؤؤيیا٬، وو

لكنَّ هللاَ . اقاسيیً  االيیهھودُد في كلِّ االعالم ااضطهھاددً عاني اايیُ وفف سووهھھھكذاا ٬، يیَّةااالقتصادداالناحيیِة 
. وولألشخاصِص االذيین يیؤمنونَن بأننَّ يیسوعَع االمسيیَح سيیملُك بيینهَھُم االمحبَّ لن يیتخلَّى عن ااألَمناءِ 

أأوولئَك حيینهَھا يیُكِرمُم وفَف سفإننَّ االرببَّ في ززمِن االملكوتت٬، أألَف عامٍم على ااألررضِض حرفيیًّا 
في االحيین؛ ألنَّهھم أأددرَركواا االمشيیئةَ  نونَن جزًءاا من شعِب االكنيیسةااليیهھودَد ااألمناء٬، االذيین سيیكو

.االمسيیَّا االمنتَظَر يیسوعَع هھھھو إإيیمانهھم بأننَّ  ااإللهھيیَّة٬، ووأأعلَنواا  
 

من هھھھذاا االمقطع في ما يیخصُّ االبقيیَّة االتي سيیُحافِظُ وومن هھھھنا نفهھُم ما جاَء في االعددِد االثامِن 
في هھھھذاا وومن االجديیِر بالمالحظة ميیًعا. جَ  اايیُفنَو االرببُّ عليیهھا٬، وواالتي تعني أأننَّ االيیهھودَد لن

يیاقِق٬،  ٬، وويیُظنُّ وااة حيیثما ذذهھھھباالقوميیَّ االديینيیَّة وو متهھيیَّ وِ هھُ بِ  وننظفِ يیحتَ  االيیوممَ  االيیهھوددِ كثيیًراا من أأننَّ االسِّ
مانِن٬، في االمجيِء االثاني ليیسوعَع االمسيیحَ  .أأننَّ هھھھذاا سيیَظَلُّ قائًما إإلى آآِخِر االزَّ  

 
التِنا ااآلنَن في االعددَديیِن االتاِسع وواالعاشر من ااألصحاحِح االساددسِس٬، وونقرأأُ فيیهِھما: وونوااِصُل تأمُّ  
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اانَي االذيي اجونَن ِمنُكْم يیَذُكروونَني بيَیَن ااألَُمِم االذيیَن يیُسبَْونَن إإليیهِھْم٬، إإذذاا كَسرتُت قَلبهَُھُم االزَّ وواالنَّ ’’
روورِر االتي فَعلوهھھھا اانيیَةَ ووررااَء أأصناِمهِھمْ ي٬، ووُعيیونهَُھُم االزَّ حادَد َعنِّ  ٬، ووَمقَتواا أأنفَُسهُھْم ألجِل االشُّ

٬، لَْم أأقُْل باطِطًال إإنِّ في ُكلِّ رَرجاساتهِِھْم٬، وويیَعلَمونَن أأنِّ  ببُّ رَّ ي أأنا االرَّ ‘‘.ي أأفَعُل بهِھْم هھھھذاا االشَّ  
 

ااء٬، هھھھو االحديیُث   عن هللابعيیًداا  تتْ ااررتدَّ ززااَغْت وو االشعِب االتي ببِ وقلبشأنِن هھھھنا٬، مستَِمعيَّ ااألعزَّ
وويیُقَصُد بذلك أأننَّ االشعَب كانواا يین ززاائفيین٬، بِّ حِ مُ ٬، ووذذلك َسعيیًا ووررااَء تهِھووعن محبَّ  لحيِّ اا

رُر االرببُّ هھھھنا االعباررةةَ االتي تردُد  .ززاائفةً  آآلهھةً يیعبُدوونَن  ااتٍت بعَد ذذلك يیُكرِّ في ِحْزقيِیالَل:عدَّةةَ مرَّ  
 

ببُّ وويیَعلَمونَن أأنِّ ’’ ٬،‘‘ي أأنا االرَّ  
 

اا في أأقواالهِھ االرببَّ  مونن أأننَّ لَ عيیَ وفف سوواالمقصودُد بذلك أأنَّهھُم  بل سيیفَعُل ااألُمورَر االتي ٬، كانَن جادّدً
تكلََّم عنهھا٬، وولن يیكونَن كالُمهھ باططًال. ووحاشا أأنن يیتكلََّم هللا االقدُّووسس كالًما باططًال.  

 
إإلى االراابَع عشَر من ااألصحاحِح االسادِدسِس٬، ووجاء  االحادديي عشرووننتقُل ااآلنَن إإلى ااألعداادِد من 

فيیهھا:  
 

: ااضِربْب بيیَِدكَك ووااخبِْط بِرجلَِك٬، ووقُْل: آآهِه علَى ُكلِّ رَرجاساتِت بيَیِت  هھھھكذاا قاللَ ’’ ببُّ يیُِّد االرَّ االسَّ
رِّ  يیَرةِة٬، حتَّى يیَسقُطواا بالسَّيیِف ووبالجوعِع ووبالَوبإ! االبَعيیُد يیَموتُت بالَوبإ٬، إإسراائيیَل االشِّ

ُم َغَضبي عليَیهِھْم. وواالقريیُب يیَسقُطُ بالسَّيیِف٬، وواالباقي وواالُمنَحِصُر يیَموتُت بالجوعِع٬، فأُتَ  مِّ
٬، إإذذاا كانْت قَتالهھھُھْم ووسِط أأصناِمهِھْم َحْولَل َمذاابِِحهِھْم علَى ُكلِّ أأَكَمٍة فتعلَمونَن أأنِّ  ببُّ ي أأنا االرَّ

وططٍَة َغبيیاَء٬، عاليیٍَة٬، ووفي ررؤؤووسِس ُكلِّ االِجبالِل٬، ووتَحَت ُكلِّ َشَجَرةٍة َخضرااَء٬، ووتَحَت ُكلِّ بَلُّ 
بواا فيیهھِ  رراائَحةَ ُسروورٍر لُكلِّ أأصناِمهِھْم. ووأأُمدُّ يیَديي عليَیهِھْم٬، ووأأَُصيیُِّر ااألررضَض  االَمْوِضِع االذيي قَرَّ

ببُّ ُمقفَِرةةً ووَخِربَةً ِمَن االقَفِر إإلَى دَدبلَةَ في ُكلِّ َمساِكنهِِھْم٬، فيیَعلَمونَن أأنِّ  ‘‘.ي أأنا االرَّ  
 

مُم ٬، بمعنااتهِھنبوَّ لًداا شاررًحا جيیِّ  كاننَ  يیاللَ قِ زْ حِ من االمهھمِّ أأنن نوِضَح هھھھنا أأننَّ  ى أأنَّهھ كانَن يیُقدِّ
على جانبهِھ ااتََّكأ هھ أأنَّ االحلقِة االسابقِة ُر في نتذكَّ حيیُث . شبيیهھاتٍت ووووسائَل إإيیضاحٍح للشَّعبتَ 

 ٬، ووهھھھا هھھھو ااآلننَ جِر االبناءحَ على  سمَ ررَ نذُكُر أأيیًضا أأنَّهھ مئة ووتسعيین يیوًما٬، وو ثالثثمدَّةة ااأليیسر 
ضونَن لهھا في اللةً على االوَ ددَ ٬، شعبِ يیهھ أأمامم االُق بيیدَ ليَیهھ وويیصفِّ جْ طُ برِ خبِ يیَ  يیالتِت االتي سيیتعرَّ

فر٬،  االزمِن ااآلتي. ررةة في هھھھذاا االسِّ ُد ِحْزقيِیالُل كالَمهھ باستِخداامِم االعباررةِة االمتكرِّ بعَد ذذلك يیؤكِّ
ةِة االثالثِة في هھھھذاا ااألصحاحح: وواالتي وورردَدتْت للمرَّ  

 
ببُّ فتعلَمونَن أأنِّ ’’ .‘‘ي أأنا االرَّ  

 
اائي االهھھھنا وويیسُعنا االقَوللُ  ااتِت أأنن ٬، أأعزَّ َع في ضَ يیَ مستمعيین٬، أأننَّ االرببَّ يیُريیُد من هھھھذهه االنبوَّ

.ووليیس آآخر هھ هھھھو االرببُّ لوبهِھم حقيیقةَ أأنَّ قُ   
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:مافيیهھِ  منهھ٬، ووجاءَ  وواالثاني للااألووَّ  يینوواالعدددَ  ااألصحاحِح االسابعِ  نتَقِِل ااآلنَن إإلىلنَ ف  

 
ببِّ قائًال:’’ ببُّ ألررضِض إإسراائيیَل:  ووأأنَت يیا اابَن آآدَدمَم٬، فهھكذاا قاللَ  ووكانَن إإلَيَّ كالمُم االرَّ يیُِّد االرَّ االسَّ

.‘‘نهِھايیَةٌ! قد جاَءتِت االنِّهھايیَةُ علَى زَزوواايیا ااألررضِض ااألرربَعِ   
 

هھًا إإ كاننَ  االسابقَ  االكالممَ نذُكُر أأننَّ  هھُ بالل٬، ووااآلنن لجِ ى االموجَّ  .ألررضضِ ى االإإ مُم االرببِّ الكَ يیُوجَّ
كِر أأننَّ وو .ةِ ريیَّ بْ اللغِة االعِ ب ِشعريیَّةٍ  وررةةٍ صُ هھھھنا تَِردُد بِ  االمكتوبةَ  ااألعدااددَ جديیٌر بالذِّ  

 
ةة  :فيیهھ ٬، ووجاءَ من ااألصحاحِح االسابعِ  في االعددِد االثالثِ وونتابُِع ما جاَء في هھھھذهه االنبوَّ  

 
ااآلنَن االنِّهَھايیَةُ َعليَْیِك٬، وَوأأرُْرِسُل َغَضبِي َعليَْیِك٬، وَوأأَْحُكُم َعليَْیِك َكطُُرقِِك٬، وَوأأَْجلُِب َعليَْیِك ُكلَّ ’’

‘‘.رَرَجاَساتِكِ   
 

ااَء آآتيیةُ  ٬، بل دديینونةٌ عمةٌ ووال نِ  حمةٌ ررَ ىى هھھھنا أأنَّهھ ليیَسْت هھھھناكك نر ِجسةِ  أأعمالهِھمعليیهھم جرَّ ٬، االرَّ
أأعمالهِھم. بَ سَ وونن حَ سيیُجاززَ ووهھھھكذاا   

 
االعهھِد االلتيَیَن صارَرتا لنا في  حمتهِھ وونعمتهِھعلى ررَ جيیَد االمَ هللاَ  رَ نشكُ ووهھھھذهه فرصةٌ لنا كي 

ُرن. االجديید  يياددِ حفي االمزمورِر اال ددَ ددااووُ الةِة بصَ  ا هھھھذاا االمقطعُ ووفي ِسيیاقٍق متَّصٍل٬، يیُذكِّ
منهھ٬، ووجاء فيیهھ: للوواالخمسيین وواالعددِد ااألووَّ   

 
.‘‘اارْرَحْمنِي يیَا هللاُ َحَسَب رَرْحَمتَِك. َحَسَب َكْثَرةِة رَرأْأفَتَِك ااْمُح َمَعاِصيَّ ’’  

 
إإذذ ال  ٬،ن يیرفَُض ررحمتهَھمَ دَديینونتهَھ االرهھھھيیبةَ ستحلُّ على  ٬، فإننَّ حيیمٌ ررَ  االرببَّ وومع أأنَّنا نعلَُم أأننَّ 

برووحِح االنعمة. ييررزددَ رَرجاَء لَمن يی  
 

ِل هھھھذهه االكلماتِت االقاِسيیِة في ااألعداادِد من االراابِع إإلى االتاِسعِ  من ااألصحاحِح  وونستمرُّ في تأمُّ
االسابِع٬، وونقرأأُ فيیهھا:  

 
فال تشفُُق عليَیِك َعيیني٬، ووال أأعفو٬، بل أأجلُِب عليَیِك ططُُرقَِك ووتَكونُن رَرجاساتُِك في ’’

.ووسِطِك٬، فتعلَمونَن أأنِّ  ببُّ ! َشرٌّ ووحيیٌد هھھھوذذاا قد أأتَى. ي أأنا االرَّ : َشرٌّ ببُّ يیُِّد االرَّ  هھھھكذاا قالَل االسَّ
وْورُر إإليَیَك أأيیُّهھا  نهِھايیَةٌ قد جاَءتْت. جاَءتِت االنِّهھايیَةُ. اانتَبهََھْت إإليَیِك. هھھھا هھھھي قد جاَءتْت. اانتهََھى االدَّ

ااآلنَن عن قريیٍب  يیومُم ااضِطراابٍب٬، ال هھھُھتافُف االِجبالِل.اِكُن في ااألررضِض. بَلََغ االوقُت. ااقتََربَب االسَّ 
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ُم سَ  ي عليَیِك٬، ووأأحُكُم عليَیِك كطُُرقِِك٬، ووأأجلُِب عليَیِك ُكلَّ َخطِ أأُصبُّ رِرجزيي عليَیِك٬، ووأأُتَمِّ
رَرجاساتِِك. فال تشفُُق َعيیني٬، ووال أأعفو٬، بل أأجلُِب عليَیِك كطُُرقِِك٬، وورَرجاساتُِك تكونُن في   

ببُّ االضَّ ووسِطِك٬، فتعلَمونَن أأنِّ  ‘‘.ارِرببُ ي أأنا االرَّ  
 

يینونِة هھھھو أأننَّ يیَ رَ االغَ نرىى هھھھنا ررسالةً أأننَّ  ٬،  فواا أأننَّ االرببَّ هھھھو ااإللهھُ عرِ ضَض من هھھھذهه االدَّ االحقيیقيُّ
. وويیُالَحظُ في هھھھذاا االمقطع تَكراارٌر في عدَّةة موااِضَع٬، دوونهھاعبُ يیااألوَْوثَانِن االتي الفِف على خِ 

٬، لذاا فالتَّكراارُر مفهھومٌم ةاللغِة االعبريیَّ بٍة صيیغٍة ِشعريیَّ ب كتوببٌ وواالسبُب في ذذلك أأننَّ هھھھذاا االكالمَم مَ 
عِر. وولدىى قرااءتهِھ  رِر.االكَ هھھھذاا في ووااِضًحا  جُد ااإليیقاععَ سن ٬،ةبالعبريیَّ في االشِّ المِم االمكرَّ  

 
ةِة في ااألعداادِد من االعاشِر إإلى االثالَث عشَر من ااألصحاحِح  التِنا في هھھھذهه االنبوَّ وونوااِصُل تأمُّ

يیهھا:االسابِع٬، وونجُد ف  
 

قامَم  اائَرةةُ. أأززهھھَھَرتِت االَعصا. أأفَرَخِت االِكبريیاُء.هھھھا هھھھوذذاا االيیومُم٬، هھھھا هھھھوذذاا قد جاَء! دداارَرتِت االدَّ ’’
. ال يیَبقَى ِمنهُھْم ووال ِمْن ثَروَوتهِِھْم ووال ِمْن َضجيیِجهِھْم٬، ووال نَْوحٌح عليَیهِھْم. رِّ  االظُّلُم إإلَى َعصا االشَّ

ارريي٬، ووال يیَحَزنَنَّ االبائُع٬، ألننَّ االَغَضَب علَى ُكلِّ نَّ االشَّ قد جاَء االوقُت. بَلََغ االيیومُم. فال يیَفَرحَ 
ؤؤيیا علَى ُجمهھورِرهھھِھْم. ألننَّ االبائَع لن يیَعودَد إإلَى االَمبيیِع٬، ووإإنْن كانواا بَعُد بيَیَن ااألحيیاِء. ألننَّ االرُّ 

دُد َحيیاتهَھُ  ‘‘.ُكلِّ ُجمهھورِرهھھھا فال يیَعودُد٬، ووااإلنسانُن بإثِمهِھ ال يیَُشدِّ  
 

. ةقتصادديیَّ ااال تهِِھمبسبِب مشكال إإررثهَھُم ووممتلكاتهِِھم االعائليیَّةَ  وننبيیعيیَ االناسُس مم كانن اااأليیَّ  في تلكَ 
من  سةٍ مقدَّ  بثقةٍ االميیرااثَث في تلك االحضاررةِة هھھھو أأشبهَھُ  ألننَّ  ؛بيیعوهھھھاهھھھونن أأنن يیَ كرَ ووكانواا يیَ 

هھھھو أأنن  ماننِ ااإلنسانِن في ذذلك االزَّ  ةةِ فُف حيیادَ هھھھَ  صيیرُ . ووهھھھكذاا يیَ تنتقُِل من جيیٍل إإلى آآخر ااألهھھھلِ 
َن من فاظِظ على هھھھذاا للحِ  هھسَس حيیاتَ كرِّ يیُ ف هھ٬،ن عائلتِ عهھ ما ووررثَ  هھنيیبَ ى لإإنقَل يی ااإلررثث ليیتمكَّ

.إإيیصالهِھ بَسالمٍم إإلى بَنيیهھ  
 

واا ممتلكاتهِھم يیبيیع ننْ أل ووننَ ٬، وويیُضطَرُّ بعض ااألشخاصصُر يیتعثَّ في بعِض ااألحيیانِن٬، كانن لكْن 
مِن في كانَِت االشرووططُ االمبَرمةُ غيیر أأنَّهھ ٬، االموررووثةَ  ُن إإمكانيیَّةَ إإررجاععِ ذذلك االزَّ  تتضمَّ
َن االبائُع من إإعاددةِة االمالِل إإلى االمشتريي. االممتَلكاتتِ  دٍد في حالِل تمكَّ ووفي حالِل لم  في ززمٍن محدَّ

ِن االشخُص من ااستردداادِد ما باَعهھ٬، فإننَّ ااألقِرباَء يیَ  وونهَھ دفَ يیتمكَّ بقى تى حتَّ عونَن وويیسترددُّ
.ممتلكاتُت االعائلِة َمصونةً   

 
نَِت االحضاررةةُ بطٌ ببيیِع ااألررااضيزنٌن مرتَ كانن هھھھناكك حُ ن هھھھنا نرىى أأنَّهھ ووم ثقةً  ٬، كما تضمَّ
ةة هھھھنا فهھو أأننَّ  سةمقدَّ  ا ما َعنَْتهھ االنبوَّ على أأووَشك  االوقتَ في مثِل تلك االمعاَمالتِت االتجارريیَّة. أأمَّ

٬، ططويیًال حتفظواا بهھ يیلن  هھمألنَّ حصلواا عليیهھ؛ بما ٬، وويیجُب أأالَّ يیفرحَح االمشتروونن االنهھايیة
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لن يیُتاحح لهھُُم االوقُت السترجاعع أأررااضيیهھم؛ وواالسبُب في ذذلك أأننَّ  نووكذلك ااألمُر للبائعيین االذيی
بابَل.ووسف يیُسبَونَن إإلى يیخُرجونَن منهھا٬، وفف ٬، ووسهھممن ذُ ستؤخَ ااألررضَض كلَّهھا   

 
االخاتمة  

مم االبرنامج( )مقدِّ  
ةةَ أأعلَنَتْ  ضونَن  ررأأيینا في حلَقِة االيیومِم من برناَمِجنا٬، أأننَّ االنبوَّ للباعِة وواالمشتريیَن أأنَّهھُم سيیتعرَّ

.من جديیدٍ  الستردداادِد أأررااضيیهھم وولن تكونَن لهھم فرصةٌ  ٬،بيللسَّ   
 

االمزيیَد عن ٬، سيیوِضُح لنا االقسُّ تَشك ‘‘االكلمةُ لهِھذاا االيیومم’’في االحلَقِة االمقبلِة من برناَمِج 
٬، ووسبي االعبراانيیِّيیَن منهھا.سقوطِط أأووررشليیمَ   

 
ةكلمة ختاميیَّ   

)شك سميیثاالرااعي ت(  
صالتُنا ألجلَِك٬، عزيیزيي االمستَِمع٬، أأنن تظلَّ أأميینًا على إإيیمانَِك٬، وولو تطلََّب منك ااألمُر أأنن 

 يیطانِن ووأأعواانهِھنَك للشَّ ذذُ أأُ  يَ عطِ  تُ الَّ أأوونصلِّي أأيیًضا . في مجتََمعك تسيیَر ضدَّ االتيیَّارِر االسائدِ 
دَد في االرببِّ ووفي شدَّةةِ ااألشرااررِ  تهِھ٬، ووتدررِّ  ٬، بل أأنن تتشدَّ بب أأذُُذنيَیَك على َسماعِع َصوتِت االرببِّ قوَّ

َن من م٬، على االدَّووااممِ  . حيیاتِكَ  على عمِل االرببِّ في برووحٍح منفَتِحةٍ  االشرِّ  ةِ هھَ وااجَ حتَّى تتمكَّ
٬، وو ك فيثقتَ وونصلِّي أأخيیًراا أأنن تَضَع  بِاْسِم . ٬، ووفي كلِّ أأيیَّامم حيیاتِكَ بعهھ من كلِّ قلبِكتتَّ االرببِّ

!آآميینيیسوعَع االمسيیِح نصلِّي.   


